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-Mısırda tahŞid 
bulmuştur. 

edilen lngiliz 
skenderiyeye 

ordusu da -70 ·bin kişiyi 
• 

yenı alaylar çı}carıldı 
kuvvetlerle adeta yakın bir 
harp baJ:ırhğına girişmiş gibi 
tahkim edildiğini gazeteler yaz
maktadır • 

Royter hu haberi teyid eder 
mahiytte bazı haberler a lmış-
tır. 

INGILIZ T AHŞIDA Ti 
Kahire, 17 (Ö.R)- Bir

kaç gUn önce, en mo
dern hareket vasıtaları 

mektedtrler. "Sltya,, adlı 
nakliye gemisinden çı
karılacak olan bu kıt'a
lar Glocester, Yorkshlre 
ve Lancashlre alayla
rından ibaret olup her 
birinin ba,ında kendi 
albayı bulunmaktadır. 
Major-general Hovardın 
kumandası altına yeni 
bir kuvvet verllecektır. 

- • Ader.dm biT manzt:ra 

70000 ASKER TOPLANDI 
Paris 17 (Ö. R) - Pöti Pa

rizyenin Kahireden aldığı ha
berlere göre Mısırde lngiltere· 
nin askeri hazırlıkları hararet• 
le devam ediyor. Şimdiye ka
dar Mısırda tahşit edilmiş olan 
lngillz kuvveti 70000 ki~iye 
varmıştır. Sudandaki garnizon• 
lar da takviye edilmiştir. 

Bu hazırlıkların · gayesi Mısı· 
rın her hanği bir tecavüze kar~ 

civarındaki küçük adacıkların 
lngilizlcr tarafından tahkimi 
devam ediyor. Adende de bü
yük tahkimat yapılmaktadır. 
Bütün bu hazırlıklar Ingiltere• 
nin imparatorluk yollarının em· 
niyetini tehdid albnda gördü· 
iüne delil sayılmaktadır. 

,. 

İnpiliı ı·elialufl krnıli hr.:nrı:.r. ctiq;ı ile celı.h ('i töi'IÜ & i'blrlnl takip eden ve şı; lngiltere ile Mısır arasında 
alayın ıini/oTmasr/e bir SUVarf llvaslle bir- yığln halinde yapılan bu süel bir itilifın daha kolaylık-

• 

.. ) R ilkte 20,000 kişlUk bir tah,ldat Mısırda derin la yapılması •e niha7et lngiliıı: 
Londra, 17 (O.R - oyter bir tesir uyandırmakta- imparatorluğuna giden yollan 

Ajansından: kuvvetin karaya çıkarıl- dır. zaten Libya hudu emniyette bulundurmak için 
Son umanlarda Südan budu- masından sonra, lngillz dundaki ltalyan tahflda- Mısır topraklanodan istıfade 

dunun 50 mil uzağında büyük otorltelerl bagUn de pi- tındanberi burada çok etmek anuaudur. 
İtalyan kuvvetlerinin tahşit yade kataalarının kara- mUhlm müdafaa tesisatı ADEN'DE TAHKiMAT /la/yan başk11nıandanı maTeşat Ba 
edildiğini ve bu arazinin motörlü ya çıkarllaca§ını blldlr- yapılmaktadır. Paris, 17 ( Ô.R ) - Aden doğlio ukanıharbi}•esile f!öriişıiyor 

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

······ Bozğuna mı uğradılar Ölüm · İıarbı 
Roma bunu tekzib ederken Ad~s Habeş süvari kuvvetle 
Abeba zaferden bahsetmektedır rinin önemli bir 

R. s Ot 'aışunun oglıı ı·c maiyeti . . 
• a 11 (Ö.R) - Salahi- işlerine nezaret etmekte ıdı. 

Roma, evenler Kanale'de Mogadiçyo, 17 (Ô.R) - Ce-
y.et~ar li ~ir muh~rabe vuku- nup cephesinde ltalyao as~er-
şıd et_ ltalyanlarıa burada )eri arasında salgın halinde 
b~l~.ugu b~z una uğradıkları Malarya çıktığı t~kzip ediliyor. 
buyuk k' gayiayı tekzib edi- Adis-Ababa, 16 (A.A)-Dolo 
hakkında 1 ş enler Kanale is- bölgesinde geniş cephe ilze-
yorlar. B? ç:v aba bulunmadı- rinde Ras Desta ordusu tara-
oıinde ~ır b3..

5 
le bir kabilenin fından başlanan ve 14Kanunu-

ğını, ya nıld •
0

Ynu söylemekte· saniye kadar )talyanlar . tara· 
mevcud 0 ugu findan ıııesküt geçilen hır mu-
dirler. ki n logiliz barebe bütün şiddetiyle devam 

1 uça arını k d' ita yan . . b mbardıman etme te ır. . 
kızıl haç heyetın•. 0 

edilmekte· Habeşler Mühim arazı ve 
ettikleri de tekzı~ e akınında kay~e ~eğer gan.imet elde 
dir. Yalnız D~ssk uipla Dar· etmışlerdır. Bu gaoıme!ler. ara· 
500 çadırlık hır b' ak mp bom- ıında bir kaç tank, ellı mıtral-
ede 300 çadırlı~ .1' a onuncu yöz, 100 kadaı katır ve kaın-

yb dıman edilmıştır.Bu ds Bir yon bir çok diğer harb leva-
ar . · an var ır. d d bın ıns · ı a var ır. 

Jlawşleruı k.::ıl liaç kolları 
Şiddetle müdafaada bulunan 

ltalyanlar tayyare bombardı· 
manları himayesinde bir kaç 
defa mukabil taaruza da geç
mişlerdir. Bu muharebe esna
sında önce ltalyanlardan alı
nan tanklar ilk defa olarak 
ltalyan mevzi !erine karşı 
kullanılmıştır. 

Muharebe Uebbe-Şebeli neh
rine kadar bütün cephe hattı 
üzerinde devam etmektedir. 
ltalyanlar şimalden kuvvetli 
ihtiyatlar celbetmektedir. 

Roma, 17 (Ö.R) - MareşaJ 
Badoğlionun Şarkiğ Afrika 
kumandanlığından geri alına
cağı haberi siya.al ve ıalibi
yetli çevrenlerde kat'i olarak 
Jalıuilan.mütadır. 

zaferi 
Süvariler, ltalyan tanklarının 

· lerine cesaretle atıldılar 

•• 

italyanlarırı yerli Ffttre askerleri 
Londra, 17 (Ô.R) - Royter ve müdbiş oldu ki ltalyanla 

ajansından: ilk anda yüzlerce maktul ve 
Bugün şimal cephesinde en diler. Ancak bu durum faz! 

önemli hareket Kavallarya devam etmedi. Arkadan motör 
nebri kıyılarında olmuştur. Bu lü kuvvet yetişince Italya 
nehrin kıyılarında itidalle iler- tankları bu süvari kıt'ası efra 
)emekte olan Jtalyan kuvvet- d~~ın .bir kısmını ye~e . serd 
)erine· geriden !dırım 'b' Suvarıler tankların uz~rıne cc 

• • .. yı • gı 1 uretle atılmaktan gerı kalma 
ye~ışe~ Habeş s~van kuvvet- mışlarsada vaziyetin vahame 
lerı şıddetle hucum ettiler. önünde savaş sahasından çeki 
J-!abe1 kuvvetlerinin başında meği tercih ettiler. 
ıuvarı kumandanlarından Mol- Süvarilerin ricatı esnasınd 
lasniye bulunmakta idi. ltalyan makinalı müfrezesi bun 

Stivari kuvvetlerinin Haheı )arın üzerine cehennem ate. 
hatlanna hiicumu o kadar ni a ·dırı ordu 



Sahife .2 
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Şehircilik 
Üzerinde önemle 

duracağımız 

bir iştir 
- Baş tarafı I inci say/ada -

ı:anmış adamlardan seçilir. La
kin ahlak, dürüsti bakımından 
çok sevilen bir adamnı mutlaka 
çok bilgili, görgülü ve dıra· 
yetli olduğu farzedilemez. 

Çok temiz ve dürüst herkes 
tarafından sevilmiş adamlar ta· 
nırız ki iş başında hiç bir mu
vaffakıyet kazanamamışlar ve 
sevgilerini kendi ellerile öldür
müşlerdir. Bu noktayı nazarı 
dikkate alan belediyeler kanu· 
nu Bakanlar kuruluna mansup 
belediye reisleri tayin etmek 
hakkını da verıpiştir. Amma 
Bakanlar heyeti bu salahiyet
lerini demokrasi nazariyelerine 
uymak endişesile çok az kul
lanmaktadırlar. 

Geri kalmış, küçük şehirler· 
de şarbayların yerli halktan 
seçilmesi icraat bakımıod;;n 
birçok zorluklarla karşılaşmak
tadır; hased, ahbablıklar, yeni· 
den seçilme, seçilmeme endi· 
şeleri birçok yapılması gereken 
işlere engel olmaktadır. Şe
hirlerde genlik ve sağlık işle· 
rini yoluna koymak, bayındırlık 
işlerini inkişaf ettirmek için 
icraat adamlannıo hiçbir endi
şenin korkusu hiçbir düşünce· 
ıain tesiri altında kalmaması 

lizımdır. 
Bu da yeni çalışma sahasına 

böyle davranabilecek yeni ele· 
manlar çıkarmakla mümkün 
olur. Yeni Türkiye Cumuriyeti 
çalışmalarını yalnız nazariyelere 
değil, ameli çıkar yollara daya· 
mak mevkiindedir. Urayları 
modern düşünce ile işler bir 
bale koymak, üzerinde önemle 
duracağımız bir iştir. 

"E'Iakk:I C>cakoğJ:u. 

Tarihsel Anıtlar 
l(uşadasında Kurşunlu 
hanı yıkılacak mı? 
Kuşadası belediyesi Kurşunlu 

hanının bulunduğu yerde bir 
park yapmak için hanı kaldır
mağa karar vermişti. Taribt 
anıtlardan sayılan bu binanın 
yıkılmasında bir mahzur olup 
olmadığıoı tedkik için antiki
teler müzesi direktorü bay 
Salaheddin ile kültür direktörü 
bay Ali Rızadan ve daha bazı 
zevattan müteşekkil komisyon 
bugün Kuşadasına gidecektir. 
Bu hey'et Kurşunlu hanının 
tarihsel anıtlar arasında yer 
alıp alaınıyacağına karar vere· 

,cektir. 

Elektrik tarifesi 
Önümüzdeki altı aylık devre 

için elektrik tarifesini yeniden 
tesbit edecek olan tarife ko· 
misyonu önümüzdeki hafta için· 
de içtimalarına batlıyacaktır. 

YENi ASIR 
:;om 

-
ŞEHİR RADB~~ERİ 

Kalkınma alimetleri 
935 yılında i ihracatımız tüccar ve 
müstahs!li sevi°:~~-~ecek durumdadır \ 

Muhtelif mahsullerimizin 935 \ mamen ihraç edilmiş bulunu· 1 ihracat mıktan 36 bin tona 
yılındaki ihracatı müstahsil ve yor. Piyasada pek az mahsul baliğ olmuştu. 
tüccarımızı sevindire&k dere- ka l mıştır . Bunlarııı da bun· iki senenin uzum ihracatı 
cede yüksektir. Fiatlerin de dan sonra başlıyacak olan arasındaki fark çok mühim bir 
çok iyi gitmesi ve hükumetin şiddetli soğuklar sebebile mıktardır. incir mahsulüne ge-
almış olduğu tedbirler saye· Avrupa piyasalarından vuku- lince; rekolte 25 bin tondu. 
~inde düşmekten korunması bulması muhakkak olan mü- Runun hemen hemen tamamı 
netice~i olarak ihracatçılarda him istekler sebebile kısa bir ihraç ve istihlak edilmiştir. 
bu sene kazanmışlar ve geçen zamanda ihracı mümkün ola- Piyasada mevcut beşyüz ton 
seneki gibi zararlar görmemiş- caktır. Evvelki sene üzüm re- kadar incir biç mesebesinde· 
!erdir. Üzüm rekoltesi 78,000 koltesi 50 bin tondu. Ayni dir, lncirlerimiz de çok iyi 
tondur. Bunun 69 bin tonu ta- sene bu tarihe kadar yapılan fiyatlarla satılmıştır. 

istatistik 
Genel direktörü tetkik

ler yapıyor 

Hususi muhasebe mü
dürlüğünde değişiklik 

Mersinli' de 
Bir kan davasından 

çıkan cinayet 
ağır cezada 

Burnova Mersinlisinde Etemi 
öldüren Ferhad'ın ağır cezada 
duruşmasına dün devam edil· 
miştir. Bu celsede maktulün 
veresesi tarafından getirilmiş 
olan bazı şahidler dinlenmiştir. 
Bunlar ifadelerinde hulasa ten 
demişlerdir ki: 

- Bizim vak'a hakkında 
malumatımız yoktur. Yalnız 
Balkan harbından evvel Fer· 
hadın kardeşi Ahmed, maktu· 
lün oğlu Aliyi öldürmüştü. Ölü
nün varislerinden bazıları da 
F erhadın babasını öldürmüşler 
idi. Son cinayetin sebebi işte 
bu kan davasıdır. 

Suçlu ile maktul akrabadır· 
lar. Ve hirbirlerile konuşurlar 
idi. Fakat Ferhad arasıra: 

- Benim bunlarda alacağım 
var. Ne vakıt olsa yapacağımı 
ben bilirim, diyordu. 

Şahidlerin bu ifadelerinden 
sonra müddeiumuminin iddia-

Şehrimizde bulunan istatis
tik umum müdürlüğü mümey
yizi bay Nurettin istatistikler 
hakkında tetkikat yapmakta
dır. Bay Nureddin dün öğleyin 
Tecim odasına gelerek daha 
kolay ve seri istatistik tutula
bilmek için neler yapılması la
zımgeldiği hakkında oda genel 
sekreteri Mehmedali Etenden 
malümat almıştır. 

lzmir iJe Balıkesir müdürlerinin be
cayiş~eri i~ bakanlığından bildirildi J 

Balıke>ır bususı muhasebe ! , . . . , sını serdetmesi için muhakeme 
müdürü bay Hasan Fehmi iz- \ ı başka bir güne bırakılmıştır. 

Öğleden sonra da Türkofis
te yine bu hususla bir toplan
tı yapılmış ve bazı kararlar 
alınmıştır. 

• I 1 • • 8 1 1 i 

Grip vak'aları 
artmıştır .•. 

Son günlerde şehrimizde Grip 
vak'aları artaııştır. Bununla be· 
raber hastalık Epidesnik bir 
şekilde değildir. Sıhhat müdür· 
lüğü grip hastalığının salgın 
halini alması ihtimaline karşı 
tramvay arabalarile otobüsler· 
de, sinema ve kahvelerde bazı 
Sıhhi tedbirler aldırmağa ka
rar vermittir. Bugünlerde bu 
müesseselerin sahiplerine teb
ligat yapılacaktır. 

Kızıaly 
balosu için 
Şubatın birinci günü akşamı 

hükumet salonlarında verile
cek olan yıllık Kızılay balosu 
için kurum tarafından fevkal
ade hazırlıklar yapılmaktadır. 

Balo gecesine mahsus olmak 
üzere bir de eşya piyangosu 
hazırlanmaktadır. Şark salonu 
Amerikan bar, istirahat salonu 
ayrı ayrı zenginlikte baı:ırlana· 
caktır. 

mir hususi muhasebe müdür· 
lüğüne ve lzmir müdürü bay , Asansördeki 
Adil de Balikesi r müdürlüğüne 1 
atandığı iç bakanlığından bil- polis karakolu 
dirilmiştir. l Asansördeki polis karakolu 

Bay Hasan Fehmi geçen 1 binasının tehlükeli bir vaziyet 
seneye kadar lzmir hususi mu- alması yüzünden belediyece 
hasebe müdürü idi. Dikili me· bina yıktırılmış ve karakoldaki 
murunun suiistimali dolayisiyle memurlar merkeze alıomışb. 
tahkikata ismi karıştırılmış ay- Asansör havalisindeki halkın 
!arca süren teftiş, idari ve adli 
tahkikat sonunda temizliği mey· 
dana çıkmış meni muhakemesine 
karar verilmişti. Fakat müfet
tişler teftişlerine devanı etmek 
arzusunu gösterdı klerinden Ba· 
lıkesir müd ürü ile becayişleri 
icra kılınmıştı. Bu defa becayiş 
adaletin teceliğ ettirilmesinden 
hertürlü tahkikat safhalarından 
geçtikten sonra temizliği ve 
dürürüstlüğü anlaşılan bir me· 
murun eski vazifesine iadesin
den ibarettir. Çok yerinde olan 
lçbakanlııl'ının yeni kararından 
memnun olmamak imkan· 
sızdır. Bay Hasan Fehmi 
Pazar günü B.andırma eks· 

B. Hasan fdwıi 

presi ile şehrimize gele· 
cek ve yeni vazifesine başlı· 
yacaktır. Çalışkanlığı ve ehli· 
yeti ile herkesin sevgisini ka· 
zanmağa muvaffak olmuş bu· 
lunan bay Fehmiyi tekrar teb • 
rik ederiz. 

Bina ve arazi vergileri 

H. Muhasebeye devir 
cedvelleri hazırlanıyor 

redilecek olanların da isimle· 
rinin tespitine devam edilmek· 
tedir. 

emniyet müdürlüğüne müraca
atları üzerine buna ihtiyaç 
olduğu da nazarı dikkate alı· 
narak ayni semtde yeni bir 
bina kiralanarak karakol tek· 
rar açılmıştır. -----Yumurta ihracatı 

Menıleketimizden Filistine 
gönderilecek yumurtaların her 
birinin ü:ı:erine resmi üç lisanla 
( ithal edilmiştir ) damgasının 
vurulması mecburiyeti hakkın· 
daki kararname tedil edilmittir. 
Bu karar 1-12-935 tarihinden 
itibaren tatbika başlanmıştı. 
Bu ahkam 16 Şubat 936 tari· 
hine kadar muteber olacaktır. 

. ~.---.. 
Falcı kadını 

Koskoca bıçak da 
taşıyordu 

t3 Kanunusani o~& , 
1 KÖŞEMDEN 
' Gönlümün aşkı 

Kabaran heyecanımın, yaşa· 
yan aşkımın ifadesini birkaç 
satıra sığdıramam ki, birkaç 
satırla tatmin edib, kabına 

sığmaz. Ruhumun iştiyaklarını, 
hasretlerini söndüremem ki, 
size anlatayım •. Dün bizim baş· 
muharrir lsmail Hakkı'oın 
Anadolunun içinden aldığı inti· 
baları okuyub, bir gün evvel 
gördüğüm bir köylü kızı foto· 
grafını bugün de gazetede 
görünce; hayalim daldı, gitti. 
Anadolunun zevk, samimiyet, 
şiirler ,1ceynaşan, kaynayan 
kaynaklarına .. 

Öz Anadolu, " Atanın., ruhu
na enis, fikrine ve emrine muti 
olduğu ve fakat Anadoluyu 
kendisinin sevdiğinden ziyade 
onu seven Anadolunun candan 
yaşayışına . . .. O .ıe büyük ve 
ne tükenmez bir kaynaktır ne 
büyük ve mukaddes bir mef
humdur. 

Oralarda yaşayanlar medeni
yetin bazı hallerde boğucu gü
lültülerinden habersiz, yalnıı 
temiz duygularının alacağı ve 
milli istiğrakları içinde hiç bir 
millete nasip olmıyan safiyet· 
lerile yaşarlar. Onlardaki bu 
safiyet; hiç bir milletin fenni, 
kimyevi vasıtalarla ulaşamıya
cağı, hulamıyacağı azemetli bir 
mehabet, şehamet ve kudret 
yaratır .. 

iç Anadoluda yaşayan şair
leri, saz şairlerini dinleyiniz, 
kulağınızı biraz daha derin ve 
eski seslere ikaz ediniz: Sal· 
tanatın etrafında, o '.zaman ya· 
kın olan korkunun etrafında 
bizim; souk ve ruha hitab et
mez ittıradına boğulan, yalnız 
bir şahsın , yalnız bir zümrenin 
riyalı meth ve s:tayişine has· 
rolunan inşadlarından, bestele· 
rinden gayri çok samimi, ruha 
gönüle sinen coşuşlarile coşar, 
cihanı kendinize ramedersiniz. 
Bizim ince ve derin hislerimiz: 
onların ağzında gezen teren· 
nümler kadar ince ve hisli 
olamaz, onu duymak, onu gör· 
mek lazım .. Bunu bilmiyenlere 
birşey diyemem .. 

Ah .. Anadolumun içi, ruhu!. 
Ah! Onun temiz, samimi ve 
göreneklı ruhu!.. 

Onun kışı, ebemin çaputu 
gibi yağan karlar altında fU 

kış günlerini saffetle yaşıyaıı 

hali .. 
Onun çatır çatır yanan ocak· 

lar, sobalar karşısında masal 
söyleyip, çekme helvalar yapan, 
rejime imanla bağlı saf ve sadılı 
insanları .. 

Bol ve ucıız Anadolu!. yağı. 
peyniri hilesiz, uykusu, görüıil 
temiz Anadolu!. 

Ah o gıcır gıcır karlar üs· 
tünde dumanını püskürderek 
gezen Anadolu çocukları!. 

ELHAMRA 

Kanun mucibince lıususi ida· 
relere devredilecek olan bina 
ve arazi vergileri defter ve ev· 
rakile muhtelif muamelelerinin 
tasnifine ve devr cedvelleriniıı 
hazırlanmasına Defterdarlıkça 
devam edilmektedir. 

Dün kaç memur devredi
leceği hakkında alalradarlardan 
tahkikat yaptık. · Aldığımız 
malumata göre bunun ıçın 
henüz kat'i bir şey şöylemek 
imkinsı:ı:dır. Devredilecek me• 
murların · cedvellerini tesbit 
edecek olan ilbay Fa:ı:lı Güleçiıı 
başkanlığındaki komisyon ilba· 
yın hastalığı dolayısile ictima· 
larına devam edememektedir. 

Şiritçiler çarşısında fal bak· 
mak için halkı başına tophyan 

Kazım kızı Hatice, arattırma 
memurları tarafından görüle· 
rek karakola götürülmüş ve 
üzeri arandığında 12 santim 
uzunluğunda bir de bıçak ta
şıdığı anlatılarak musadere 

edilmit, kendisi de adliyeye 
verilmiştir. 

Goştum dostlar!. Şuna ina· 
nınıı: ki onların hile ve riya, 
hareketlerinde sahtekarlık ol· 
ınıyan bu insanlık kaynağına 
içimden kabaran duygularımı 
hasretle sunuyorum.. Senin 
alevin, senin ilahi ve milli aş· 
kın sönmez güzel Anadolu 
Seni hiç bir millet mahvede· 
mez, Sen samimisin, zira ıenı 

SINEMA~NDA TELEFON 2573 
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MARLENE DlETRİCH'in 27 No.lı casus, GRET A GAR· 
BO'nun MAT AHARİ filmlerinden daha güzel, daha canlı 
ve daha heyecanlı 

13 No.lu Casus 
Aşk • Heyecan • Harb • Sevişen casuslar • Zengin ve 

muazzam sahneler 
Amerikan ordusunun hududsuz yardımlarile ve milyonlar 

sarfile yapılan muauam şaheser. Baş rollerde : 

GARYCOOPER 
MARYON DAViES 
AYRICA: 

( Fransızca sözlü ) 
PARAMUNT JURNAL 

VE CANLI RESiMLER 

Defterdarlık memurları bu· 
nun için çalışma saatı dışında 
olmak üzere geceleri de ça• 
lıştırılmaktadırlar. Bina ve arazi 
vergileri tahsil ve tahakkuk 
memurlarından, bu vergilerle 
birlikte idarei hususiyeye dev· 

Tecim odası bir l 
rapor hazırlıyor 
Tecim odası 935 senesi üzüm 

ticaretimiz hakkında ekonomi 
bakanlığına gönderilmek üzere 
uzun bir rapor bazırlamağa 

başlamıştır. 
Raporda, fazla ihracatın se· 

bebleri, yapılan ihracat ve fi. 
yatlar hakkında uzun boylu 

Stajyer memur 
kullanılamaz 

Bazı dairelere stajyer olarak 
memur alınmakta idi. Bu gibi 
memurların resmi hiç bir ma• 
hiyetleri ve mes'uliyetleri olma· 
dığından vilayetçe; kullanılma
maları lazımgeldifti bütün daire 
müdürlüklerine bildirilmiştir. 
Bu emre rağmen stajyer me

kullanacaklar hakkında 

Evi soymağa 
çalışmışlar 

Bozyakada Ağabey mevki· 
inde oturan Cemal kızı Hali
menin evinden et istemek ba· 
haneaile giden lzmirli kıpti 
Mehmet karısı Çeşmen ve Ali 
karısı Münevver ile kardeşi 
Şehriban ev sahibi Halimeyi 
lakırdıya tutmuşlar ve evi soy
mağa teşebbüs etmişlerse de 
Halimeoin feryadı ü:ı:erine her 
üçü yakalanmışlardır. 

Belediye encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra doktor B. 
Behcet Uz'un başkanlığında 

medeniğ Avrupa, medeniğ 
Amerikadan daha fazla bir iç 
kudretine sabıpsinl 

TOKDIL ---üniversiteli 
gençlerin tedkikleri 

Sömestir tatili münasebetile 
şehrimize gelmiş olan lzmirli 
üniversiteli gençler şehrimiz· 
deki muhtelif müesseseleri ge· 
zerek tedkikler yapmaktadır
lar. Şubat iptidalarında Halke· 
vinde zengin bir müsamere de 
verecekleri haber alınmıştır. 
Bu müsamere için hazırlıklar 
apılmaktadır. 



ıe Kannusanı ı93& : .. ~~~--;~~----' 
KADIN IS~~~~: 1 

' 

.................... -Y;..a•z•a•n.•; .......... ~~;;-' · 
Sayı:6G 

•••••••••••• 
Edebi Ro~:?~.. •• 1 •• .., •• , ................. k ..ı ohnanırı «UÇ' ug11 •• 

. b da auın ~ · 
Evet declını u baınetsiz bir yumruk 

En sert, en JJın'.:e~r~~':::"-::7:~~~;;, _ ma onun sesini duyurmak isti-
. t hizmet 

Bütün beşerıye e • d yorlar!.. 
eden bu ilim ve fen o~agın .. ~ O kadar sevdiğim hocam bu 

d başları yıne go . e elı.ni karıştırmamış olsaydı yerleşen ay ın ' . 'tiyor ış 'b ı 
rüyor, münakaşalarını ış• d belki bu kadar muzları . o ı:ı_ıı-

0 e heyecan 1
" cak bu vak'anın da hıç us-oluyorum. n 1 - ya • k ı 

. ben hütün var ıgıını tu''nde durmıyacaktım. Fa at ... Kardeşım, . de· ıl miy- d b 1 
bugüne feda etmış g Görüyorsun ya nere en aş ı-

d . ? yacag" ,mı bilemiyorum, o kadar 
ım . . . iti oruın: 
Hocamın sesını ış Y . şaşkınım!.. . __ 

·ı· kıta- h d m 
G .. Ju .. stüme çevrı ıyor, Bu sabah ıç umma ıg• .. 

oz er Ben ya· ld' B l 
bım ellerde dolaşıvo~l· 'b' 'ııer- halde doktor ge ı. u ge ışı 

b:r baya gı 1 biraz hayretle karşıladıj?'ımı an-
vaş yavaş . kt . nazarını b' d 
liyor, babamın no ~ 1 m Bu lamamış gi 1 sor u: 

7 
d h · celıyoru · _ Çıkıyor muydun Suna. 

bir kerre a a ın k görüş- 1 k 
.. t" de durara _ Önemli bir iş deği me -

eser us un 'h edı-
lerimi, tetkiklerimi telşrı müııa· tuh verecektim. . . . .. 

Ç k h ecan ı _ Ben ise önemlı bır ış ıç·n 
yorum. o ey f "r (A}-
kaşalar arasında pr~ ebso kledi- geldim .. 

1. söylevı e _ Buyurunuz!. 
nın kuvvet ı . Babamın k 

ğim sonucu vterı;t~g~·i köklerde B 0.~amb:a saky~:ş\hti;:;ıı~ay~:·~ 
tamik ve işare e Akade- ugun ı· 'd' 

1 d - bu eser k 1 ne kadar düşünce ı ı ı. 
tamam a ıgım ı Artık ış arı d' 1 . 
mice mükafatlandırılıyor.d. eg· erli Kayayı bir müddet . ız erı 

bu en .. tünde sevdi, sonra bırden: 
bir feragatın ne hırs, us d' .. L 
mükafatı karşısında . k' duy- _ Suna de ı, ne guze ne 

'b' mıs ın ürbüz çocuğun var!. 
ne pişmanlık gıd 1 

r yoktur. g d' k" "k dostum! Sen 
gulara varlığım a ~e 1 Ka- Hay ı uçu 

k evırmeıD· oynamağa git.. Kaya oyuncak-
BaşHDı ar aya_ ç orkulu rüya· . d k o 
ranlık gecelerın k k uza- !arının başına gı er en : 
!arını düşünmekten ço _ Suna diye tekraladı. Ese-

. de incelediğin gibi Kara 
ğım Şenii.. . . b' prograın rın b' .. 

Elimde çizılmıŞ ır k yo- ·babası Demirin tam ır ornc-
. d çalışaca ' • idir. Fakat yarın için bu ye-

var. Eğılme en • · Istan• g .7 Onu elinden tutarak 
l d ürüyecegıın. ter mı. . d' - . 

ru ma an y . Ü yılın bit- . et içinde ona ıste ıgın 
bul beni çekıyor. ç Kimbilir ceınıy . b 

. it ay var. . k" vermemek, yıne u 
mesıne ah_ı bekleınediğin bır nıev. I! t kanunlarının bu suçsuz 
belki de ıç Kü ük cemıye 

çıkarıın. ç sevimli yüze bastığı damgayı 
günde karşı·ın; n tutarak Kısık- bütün hayatından kaldırma~a?k 
Kayamın e ın e "m . du"şündürmiyor mu hıç. 
lıdaki köşke yerleşecegı. . - sem 

O d babamın hayalı var Acı bir gülümseyişle: 

d 
ra ad bir baba kızını ye· - Evet dedim, bu da kadın 

ır. Ura a . g" lunu ye- gu"çlüg" ül En sert, en 
t . f d. <::jzndı ana, o k k olmanın .. 
ış ır ı. "< 1 nın yü se haoıetsı'z bir yumruk ... 

tiştirecek! Çam ıca k ytu göl- ıner . · 
. d mların u Şimdilik düşünmek ıstemı-

tepelerın e ça n gü-
d dünyanın e m 

geleri altın a özlere açan yo:'._ Fakat yarın? Bu güçli.ik 
zel manzarasını g Suna içsel .. d'k'ldig" i vakıt bu kadar 

1 de doktor önune ı ı .. . d 
o yer er . g" lu ara· d' _. çocug" unun goılerın e 

· · · mesleğı ve 0 sev ıgın . 
sevgısını anı-

d Paylaştıracak... he o karanlık gecenın 
sın a * . P ak çok acıdır Suna .. 

,. ,. . mıyle yaşam ? H 
ı Bu ne beklenınıyen Ne demek istiyordu . o-

. Yarh~bd.: e Şenii, mektubu babam kadar derın sev-
bır a ıs .. - den al- camın k gın 

da bıraktıgıın yer . . den emin olmasam ız 
masam it" t olmuş sana gısın . en bu söz-

Kafam a us • bir demır acısı ver 
dım. Ben sırtımı aşka lere haykıracaktım .. 
yazıyorum.. .. .. • 

d
- d" derken neden onume - Soıııı ı ar --
on um - kulakları-

yine o"""" .:"hgm" a ı;~;salarında 
uny . . . . 1 ı .. .. lerimiıın satış arı Uu1usa urun. l 

h kk d haber er a lD a .. RKOFISIN PAMUK 
ÜZÜM PIY Ar~sı TEL H~ERLERI 

Londra borsasında: Tür~ malı ~ J! 
No 7 peşin 39 - 50, sekız va: ı;·;: ~";: 
d 1: 31 . 42 Yunan üzümlerı .!Ol~ ., 

e ı. • . 3 dört v:> '" ~ ~ 
Kandiye No. 3 peşın '.. .. '?.;: ,..'.,.;: 

d J• 41-60 Kalforniya uzum- ":' ' 
va e ı • . 36 natürel v:> r-

peşın • LIVERPOL Borsası,..... 90 ,.....5 90 !eri tomson d r 24 M t 5 · 
. 37 natürel va e ı • Amerika Mar 5.84 5 83 

PeAın • · · mal ayıs · 
Y • .. "rnlen yenı . 6 

Avusturaıya uzu . · Temmuz 5.7 
O 46 Iran üzümlerı peşın 1. teşrin 5.55 5.53 

4 - ' deli 16-23 şilindir. . 8 67 
28 - 38. va T" k Mısır Saka- Mart 8.43 

borsası : ur 'd' Mayıs · 
Hanıburg . 18 sekiz lan ıs Temmuz 8.24 

üzümleri No. 7 peşın . 19 T S.teşrin 7.94 
peşin 18.50 do~u.~ pleş.ın Kandi~ Mart 7.11 
L. y nan uzum erı Upper 7 11 
ırası. u . 15-32 florin Mayıs . 

ye No, 3 peşın 1 . natürel Temmuz 7.06 
K l'f · üzüm erı · 6 58 a ı ornıya .. .. I i peşin S. teşrın · 
peşin 5,85 Iran uzum er New-York Borsası 
33-38 dolardır. JNCIR lO ıs fiatı 

sa. . S.kanun 11.70 
d . incir fiatı 11 27 Londra borsasın a. Mart · 

Türk malı genuin natürel p~- Mayıs 10.94 
· · 36 natu- Temmuzl0.61 ~ın 34 natürel peşın . 1 borsasında 
~el. vadeli 24 skeleton 4 ~ro~: fia~ler: Lıve~~s~r pamukları 

lıb. peşin 45 beş peş~n Anıefi~a.n ~be · (455.50 gram-
•llı peşin 50 yedi peşın 55 için Ingılız lı resı ve desimdir. 
ıilindir. dır) başına pbe:r:asında lngili~ 
li b d Türk New· York A erı'kan sentı 

. aın urg borsasın a: !ibresi baş~na m 
lllcirleri ekstrissima vade!i24·26 ve desimdır. 
rg. fennin peşin 14 T. Lirası. 

Son Telgra:f Haberleri 

talyanın dostça teşebbüsü- R. K}pling 
ne hükômetimiz cavap verdi 8t~::!i0gi~~;u· 
A kd . . . d k• d d J k halindedir ı;, enız ışın e } urumumuz5I ost Ü Londra, 17 (ÖR) - Büyük 

ı 
lngıhz muharrici Rudyard 

an aş asının ruhuna uygundur ~~;~ngd:l:~~ır.saa~!ı~ıe ~~~ 
Ingiliz - Yunan ma levralarına 
Balkan filoları da iştirak edecek mi? 

Istanbul, 17 (Özel) - Bir Ro~~·;;i;i;i:'Ş'~b~i·····~~·;;~~;~~:··-r·~~~:ı;jj~··cİ~~t~~·bi;·;·;i;ijd~·;;;;i~n 
ayında Se'anik limanı açıklarında ln:riliz ve bu teşebbüse verdiği cevapta dışiş~eri bakanlığı 
Yı.nan filoları tı.r:ıfından yapılac~k manevralara Türkiyenin verdiği cevabın Türkiye - ltalya 
diger Balkan devletlerine mensup fi!oların da dostluk andlaşmasının ruhuna da, metnine de 
iştirak ede::e~ıni b.ldirmektedır. muvafık olduğunu bildi rmiştir. 

Paris, 17 (Ö.R) - lslanlıu!dan bildiriliyor: Londra, 17 (Ö.R\ - Altmış beşinci yıldönümü 
"Cumhuriyet., gazetesin;n yazdı:':ına göre ita!· kutlanmış olan'"" ral kont Beatrynin tekaüd hak-
yanın Ankara büyük c'çisi dışişleri bakanlığı kını kullanması .abu! edilmiştir. Zaten kadro 
nezdinde bir teşebbüste hı unarak Uluslar sos- harici o!arak amirallıkta tutulduğundan çekilmesi 
yelesi paktına uygun o arak Türkiyenin Akde· kumandanlıkta boşluk ta yapmıyacaktır. 1910 
nizde teahhütlerinı yerine getiı mesi hakkmda yılında 39 yaşında ikr·· ''ont - amiral seçilmiş 
lngiltereye verilen cevabın Tüıkiye - ltalya ve 1916 dan 1919 .!ar Büyük filoya ku-
dostluk muahedes;ne uygun olup olmadığını manda etmiştir. 

Romanın . " 
resmıg bir haberi 

··························•··························•······ 

Ras esta ric'at mi ediyor? 
····················•·····················•············································•·······••··········· 

G. Graz}1aninin saldırışı muvaffak 
olarak Italyanlar 75 mil ilerlemişler 

Roma, 17 (A.A) - Badog
liyo rcsmiğ tebliğinde general 
Grazyaninin ayın 12 sinde 
başlamış olan Karaguya muha
rebesini tam bir muvaffakıyet· 
le bitirmiş ve Habeşlerden bu 
muharebede 4000 kişi ö:müş 
öldu~unu bildirmektedir. 

Ras Dest~ ordusu şimdi şi· 
mali garbi istikametine çekil-

lstefarıi a7ansı ccnub cephe
sindl'ki ltalyan askerleri ara
sında malarya çıkmış olduğu 
haberinin tamamen }'anlış 
olduğunu bildiriyor. 

H NUMARALI ITALYAN 
TEBLIGI 

Roma, 17 (A.A) - 99 Nu
maralı tebliğ: 

Ganale Doria mıntakas:nda 

12 Kanunusanide general Gra-
mekte ve lta ıya n'ar tarafmtlan zianı tarafından başlanan taar· 
sıkıştırıllt'aktadır. Motörl"i ıtat- ruz, ita yanların tam bir rnu-
yan müfrezeleri dün akşam vaffakıyetiyle bitrı,iştir. Düşman 
Habeş topraklarında 75 mil her tarafta kaçmaktadır. Ha-
ilerlemi ş!erdi r. beş dimdar k "vvetlerinin mu-

mesaisi düşmana çok büyük 
zayiat verdirmiştir. 

HABEŞLER 4000 ÖLÜ 
BIRAKMIŞ! 

Düne kadar 4000 ölü sayıl
mıştır. Muharebenin daha bida
yetlerinde birçok esir alınmış
tır. Birçok tüfek, mitralyöz, 
ve birkaç da top elimize geç
miştir. Anavatan kıtaatı11daki 

zayiatımız elıemmiyetsizdir. 
Gerek bu kıtanın gerek So
malililerin gösterdiği kahra
manlık her türlü takdirin fev· 
kindedir. 

Eritre cephesinde tayyare· 
!erimiz Tem bien mm takasını Jtalyanlar birçok esir almış- ,,eti de bütün cephe bo-

d Anbaaragav ve Koran ovala-lar ve silah da zabtetmişler ir. yunca kırılmı•lır. d d k 1 b 
' rm a üşman ıta armı om-

MAKALLENIN Ras DP.s\anın kuvvetleri şi· bardıman etmişlerdir. 
SIKIŞTIRILDIGI YALAN\llJŞ mali garbi istil·ametinde ker· HABEŞLER FENA MI 

Roma, 18 (A.A) - Habeş van yolları boyunca ricat et- HAREKET EDiYORMUŞ? 
kuvvetlerinin halen Makalleyi mektedir. Roma, 12 (Ö.R) - İtalyan 
tehdid etmekte oldukları ve Bazı mıntaka!arda motörlü hükümeti Ulu~lar Sosyetesi ge-
ltalyan uçaklarının Habeşistan- kıt'alarımız dün akşam bida- nel sekreterliğine bir nota 

çekişen büyük adamın başı 
ucunda idi. 

Yeni Asır - Rudyard Kip· 
ling 1863 de Bombayda doğ
muştur. Bu ad yalnız başına 

bir şiirdir. Yahut ta yarım 

asırdan beri şiirleşmiştir. Kü
çük Kip altı yaşındayken 
lngiltereye getirilmişti. Taymis 
nehri kıyılarında geçirdiği ilk 
on bir sene içinde eyi bir 
Ingiliz o1mak için ııe lazımsa 

hepsini kazanmıştır. "Westwart 
Ho., kollcjir. bitirince Rud
yard Kipling Bombaya dön
müştür. Gazeteciliğe San-Fran
sisko Trıbune de başlamıştır. 

Burada horoz döğüşleri hak
kındaki kroniklerinden sonra 
ilk hikayderini yazmağa 
başlamıştır. Kiplingin adını 
evrensel yapan yazıları, bilhas
sa Hindistana aid tetkikleri 
bundan sonra birbirini takib 
etmiştir. 

Londra, 17 (Ö.R) - Rud· 
yard Kiplirıge kuvvet vermek 
için kan transfüzyonu yapılmış 
ve bir serum fiyolojik atılmış
tır. Ameliyatı yapan doktor 
büyük hastayı kurtarmak. ı~ın 
son b-ir umud kaldığını bıldır
miştir. 

Staviski 
Sıu·lulartndaıı bazı· .. 

ları heraet etti 
Parıs, 17 (A.A) - Staviski 

dava•ında mahkeme hükmünü 
vermiştir. Suç~uların bir l:ısmı 
beraet etmişlerdir. St v.skinin 
dul karısı hunlar ara~ ndadır. 

·Haup 
ldaın1 'rt.'rİ bırakıldı l"I 

Vaşington, 17 (Ö.R) - Vali 
Hauptmanın idamını otuz gün 
geri bırakmağa karar vermiş
tir. Son umumi idamın infazı 
bu sureıle daha üç ay gecike· 
ceğini, çünkü hakimin yeni bir 
tarıh t .. sbit etmesi lazımgele· 
ceğini söylemiştir. 

B. Samuel Hoare da bir İngiliz Kızı!baç seyyar yetteki mevzilerinden 120 kilo- göndererek Habeşlu tarafm-
k d 'I ' · b 1 d l 1 k 1 1 · Cenevre, 17 ( Ö.R ) - B. sıhhiye heyetini bombardıman metre a ar ı erıemış u unu- an arsıu usa mu av., e erın 

k ' d ı· k' d d' b ld - k 1 h · t Samuel Hoare, Ulusla r sosye· etmiş oldukları yalanlanma - yorıar ı. a ıp evam e ıyor. ozu ugunu, ızı aç ışare -
tadır. Ve Habeşler ciddi bir muka- !erinin suiistimal edildiğini ve tesinin mültecilere aıt faaliyet-

MALARY A ÇIKTIGI DA vemet gostermiyorlar. gerek Eritre ve gerekse So- lerinini kontrcl etmek ödevile 
y ALANMIŞ Piyade, tank, topçu ve hava mali cephesinde mezalim ya- yüksek komiserliğe tayin edil-

M adiçyo 17 (A.A) - kuvvetlerimizin müessir teşriki pıldığını iddia etmiştir. miştir. 
og , •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı 

ı·~t~~b~İ ... İlbayı hakkında D. bütçemize 2,100,000 ,. 
menı muhakeme kararı liralık tahsisat konuyor 

Ankara, 17 \Özel\ - Deniz b\ltçemize 2, 100,000 liralık fev
kalade tahsisat konulmasına dair Kamutaya verilen projenin 
müzakeresine yakında başlanacaktır. 

ISTANBUL 17 (Ö2el) - Esnaf Bankası yolsuzluğu yüzünden 
Ilbayımız Muhiddin Üstündağla muavinleri hakkında evvelce 

·ı lüzumu muhakeme kararı Devlet Şurası genel kurulunda 
verı en ,. . t d"f t .... üldü Suçun af kanununun mer ıyetı zamanına esa u e me-
;;°~':lıönü~de tutularak . Ilbayımızla muavinleri hakkında takibat 
yapılamıyacağı kestirildı. 

,TAYYARE SİNEMASI TEi~:.oN 
Q?'..//..GM :r.T. /Ar. V.: 77Xr./J//;z;;u:,rrL/J//"./.T./'/L//./' 

B 
.. Gerorges D'ESPA~BES'in şaheser ro~anında~ 

U gun iktibas edilen senenın en heyecanlı, en guzel fılmı 

Kartalların ölümü 
Aşk • Hırs - Heyecan - Poletika - Casusluk - Mücadele 
OYNA YANLAR : " YAVRUM ,, filminin kıymetli sanat-

k • l d Con·~tant REMY - Pierre RENOIR - DE-ar arın an '" 
BUCOURT - Marcel ANDRE .ve ~nn~.e DUCAUK 

AYRICA : MiKi tamamen renklı karıkator . 
FOKS Türkçe sözlü dünya haberlerı --·---SEANS SAATLARI: 

H 
.. 15 17 19 21.15 Cumartesi 13, 15 talebe sean-ergun , • ' . _ 

sıdır. Pazar günü 13 de ılave seans 

Ankara, 16 (A.A) - Sü bakanlığı, Deniz bütçesinde açılacak 
bir fasla 2,100,000 liralık fevkalade tahsisat konması, Gümrük 
ve inhisarlar Bakanlığı bütçesinde 26,170 Yüksek ziraat enstitüsü 
bütçesinde de 19,000 liralık mukavele yapılması hakkındaki ka
nun layihaları Kamutaya verilmiştir. 

Küçükpazarda patlayan havagazı 
borusundan bir lcişi öldü 

Istanbul, 17 (Özel) - Küçüpazarda Demirlaş haııı önünde 
bir hava gazı borusu patlamış, handa yatan Hamdi adında biri 
bu yüzden zehirlenerek ölmüştür. 

Handa bulunan bir başka zat ta ağır yaralıdır. Facia tahkik 
ediliyor. 

BALKAN ANTANTI 
Ekonomik konseyi dün toplandı 
Bükreş, 17 (Ô.R) - Balkan antantı ekonomik konseyi Bük

reşde toplanmış, dışişleri mlisteşarı tarafından açılmıştır. Kon· 
seyde Balkan devletleri elçileri hazır bulunmuşlardır. Aç•~ ş 
söylevinde Romen bakanı Avrupanın bu kısmında sulhun dev~
mı ve sağlamlaşması için Balkan andlaşmasınm ne kadar samı· 
miğ olduğunu söylemiş bu itibarla mıntakavi anla~maların tesırı 
hakkında en İyi bir misal teşkil ettiğini ilave ylemiştir. 
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"Yazan ; F' ı•ecl. Sm~"tl'.ı. 

Radyo cıhazının 
meydana çıkan 
Kapının zilini çaldım. Sonra 

"Para seranadı., parolasını ve
rince kapı açıldı. Karanlık bir 
dehlizden bir odaya girmiştim. 
Fakat arkamdan biri geliyordu. 
O zaman bu gelenin beni teh
likede görünce arkamı bırak

mıyan Vade olduğuna hükmet
tim. Filhakika yanılmamıştım. 

Onun sesi bana kuvvet verdi: 
- Az daha beni dışarda 

bırakacaktınız Danny, dedi. 
Biz ilk girdiğimiz odada bir 

tabanca sesile karşılaştık. Vade 
tabancasını yanına almıştı. Der
hal mukabele etti. Karanlık ta 
hedefi tayin mümkün değildi. 

Bu karşılıklı tabanca sesleri 
•rasında bir ses daha duydum: 

- Hay Allah belasını versin 
.tliyordu. 

Bunu iki tabanca sesi daha 
takip etti. W ade bu atışlara 
tiç mermiyle mukabelede bu
lundu. Nihayet karanlık yarıl
dı. W ade elektrik düğmesini 
bulmuş, lambayı yakmıştı.Wade 
eğilerek yerden bir tabanca 
aldı ve bana attı. Onun işa
reti üzerine yanımızdaki odaya 
geçtik. Bu oda birincisinden 
d:ıha küçüktü. Hafif bir ziya 
ile aydınlanmıştı. Ortada bir 
mermer masa vardı. Etrafında 
dört sandalye yer almıştı. Ke-

l nardaki geridon üzerinde bir 
telefon makinasıyle Norrisin 
atelyesindeki fonoğraflara ben

' ziyen bir radyo ciııazı vardı. 
Wade iki elinde de birer 

tabanca tutuyordu. Bana ze
mini gösterdi: 

- İşte kan izleri, dedi. Fa
kat bu adam nerede saklan
mış olacak?. 

Filhakika mütecavizin yaralı 
olduğu belli idi. 

Yerdeki kan izleri pek taze 
idi. Tam bu sırada T. S. F. 
cihazının arkasından bir kapı 
açılır gibi oldu. Tam bir adam 
geçecek kadar dar bir geçit· 
ten oda ya birisi girdi ve yere 
yuvarlandı. Bu yaralı idi. Ya
nına yaklaşınca kendisini tanı
dım. Bu Husmandı. Otelimde 
üzerime saldırarak beni ağır 

surette bırpalıyan Husman .. 
Gözlerini açmış korkuyla bakı
yordu: 

- iğrenç yalancı dedim. 
Miss Nilson nerede ? 

- Mac Glone ben yalancı 
değilim dedi. Miss Nilsonu gör
medim. Nerede olduğunu da 
bilmem. Bu bir tuzaktı. Yemın 
ederim ki bir tuzak... Bana 
söylemişlerdi. 

Daha fazla konuşamadı. Vü
cudu titredi. Ölüm ihtilacları 
geçiriyordu : 

Biilem sayısı: 42 

arkasından 
adam Hu~mandı 

- Nilsonun diski orada dedi. 
Koştum. Plağı fonoğrafa koy

dum. Filhakika bu Nilsonun 
sözleriydi. Telefonda bana du
yurulan sözlerdi bu ... 

- işte Vade ben bu sözlere 
aldandım. Fakat bana telefon 
eden Husman değildi. Bir Çinli 
idi. Onun sesini geçen gece 
de duymuştum. Husman belki 
de aramızda geçenleri bile bil
miyordu. 

Wade: 
- Ve bir daha da bilmiye

cek, dedi. Tabancasını cebine 
yerleştirdi. Zira Husman son 
nefesini vermişti. 

- Danny bildiğimiz yoldan 
dönmeğe bakalım. Çetenin azı
lıları elbette bizi bekliyorlar. 

- Belki ... Fakat burada ne
ler geçtiğinden haberleri olma· 
sa gero:ktir. 

Yakıt kaybetmeden Kurte
ney oteline dönelim. Burada 
tuzağı kuranlar kimdir? Ne 
Guy Durben ne de Husman 
olamaz. Belki de çetenin Şi
kagodaki başlarından biri ... 
Geldiğimiz yoldan çıktık. Kapı 
açıktı. 

Derhal otelime döndük, 
Bir kaç viski yuvarladıktan 

sonra Wade ilk tanıştığımız 

gecede başladığı hikayesini 
nerede bırakmışsa oradan an
latmağa koyuldu. 

Tam bn sırada kapı vuruldu. 
Müvezzi bir telgraf bıraktı. 

Telgrafı merakla açtım ve 
okudum. Şunlar yazılıydı: 

"Alentownda kalmağa mec
burum. Yarın öğleden evvel 
Nevyorka döneceğim . ., 

Luiz Nilson 
Telgrafı Vadeye uzattım: 
- Bu Nilson kimdir diye 

sordu? 
- Telgrafı gönderen kadın. 
- Önce Nilsonun kim ol-

duğunu söyleyiniz ki ben de 
fikrimi !Öyleyim. 

- Çok güzel bir kız ... Haya
timın biricik sebebi ... Tehlüke
den uzak olmasını istediğim bir 
varlık .. 

- Bundan önceki telgrafında 
ne diyordu? 

- Bundan önceki yok ki ... 
Bu ilk telgrafıdır. 

- Kendisini son defa ne 
vakıt gördünüz? 

- Sonu var -

Snrhoş kadın 
Tepecikte Sürmeli sokağında 

Şefikanın evinde Ahmed kızı 
çakır Fatma, sarhoş olmuş ve 
bağırıb çağırdığından dolayı 

yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

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

SIHHAT EVi -IZMıRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Bllf'un ve Göz ha talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N O E tedavi ederler 

EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
salonu fennın en son te-

rakkiyatına göre hazırlaıımıştır. 

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

Bir tahteşşuur divası 
"" -

Salahettin Kantar cevap • 
verıyor 

"B~r vakit tahteşşuurum "Bin deveye, çık dağa,, 
derdi. Bu emri yapmağa mecburdum ,, 

" Şimdi " Rıhtım keuarında otobüse binip inme ,, 
diyor. Bu emri de yapmağa mecburum,, 

Dün sabah, dünya ve mafiha 
ahvalini anlamak niyetile gaze
teleri bir göz-len geçireyim 
derken, sıra "Yeni asır,,a gelip 
te açar açmaz, her haber ve 
havadisten önce kendimi kar
şımda gördüm. 

Ne tuhaf mı, ne hoş mu, ne 
garip mi diyeyim, işte böyle 
bir tesadüfle yanı başımda, sağ 
tarafımda da bayan Yıldız Uç
man duruyordu. 

Bana aid olan, bizim Kemal 
Aktaşırı zarif "fıkra., sütunun
da, Aktaş korkaklığı köhne 
bir hırka gibi sırtıma geçirmış. 

Yıldıza aid olan sütunlarda 
ise Adnan Bilget cesurluğu, 

pırlanta bir kolye gibi onun 
boynuna takmış. 

Bir tarafta henüz yirmisine 
basmamış bir Türk kız yavrusu, 
gözünü kıpmadan kendini bu
lutlardan aşağı tepetaklak atı
yor. Ne cesaret. 

Öte yanda, feleğin çenbe
rinden geçmiş benim gibi ol
gun bir delikanlı deniz kıyı

sında otobüse binemiyor. Ne 
korkak ık. 

Acaba hakikat böyle mi? 
Bayan Yıldızın bütün vücudunu 
bin metre yüksekten aşağı fır
latması cesaretten de, benim 
bir ayağımı yarım metre yu
karı yani kaptıkaçtı basama
ğına alamamam ödeklikten mi? 

işte muadele burada. Şimdi 
bunun halli gerek. 

Bunun halli içın, bay Abdi 
Muhtar üstadımın (insan ruhu 
ve insan şuüru üzerinde ted
kikler)ini okumak lazımdır. 

O vakit anlaşılacak ve hük
medilecektir ki, yıldızı göğün 

üstünden yerin yüzüne attıran 
ne ise, beni de yerin yüzün-

den göğün üstüne bir basa· 
mak çıkartmıyan odur. O ( La 
yüselü amiyy yef'al ) hazretle
ridir. Yani sizin anlıyacağınız, 
( Tahteşşuur ) dur. 

Evet, zarif Aktaş'ımızın 

- vallah ağzımın suyunu akıtan 
ve aleyhimde yazdığını bana 
da beğendiren bulunmaz bu
luşla rile • yazdığı gibi ben bir 
va kıt deve ile Ödemiş Boz· 
dağ'ının zirvei balasına, 

"Çifte sivri,, !erin ta tepesine 
yaman bir hecin devesi ile çık
tım. Şimdi pesten kerani bir 
kaptıkaçtının çürük basamağına 
sıçra yamıyorum. 

Yanı başımda ise torunum ma
kamında bir kız Türk yavrusu, 
altında koca bir deve gibi gü
venecek hiç bir şeysi olmadığı 
halde, ipekten bir Japon şem
siyesinin kınnabına takılı ola
rak, havalarda dolaşıyor. 

Bize bunları yaptıran nedir? 
işte o, tabteşşuür dedilcleri. 

O vakıt tahteşşuürum bana 
" bin deveye çık dağa ., 
derdi. Bu emri ifaya mec
burdum. Şimdi " rıhtım kena
rında otobüse binip inme., di
yor. Bu emri de icraya mec
burum. 

Aktaşın bena attığı dünkü 
taş üzerine, hani saikai me
rakla, tehteşşuurumu gece isti· 
hareye davet ederek bu mes
ele hakkındaki Miltaleasının 
beyanını diledim. buyurdu ki: 

- Elyevm bizimle uğraşan 
doktora ve zamanın bütün 
öbür alimlerine tarafımdan bil
dir ki biz, iki ceşidizdir. Onlar 
henüz bizim bu muzaaf şahsi
yetimize akıl erdiremedilt:r. 
" Dualite de la personne ,, nun 

yalnız insanlarda bulundu-
ğunu zan ve p~sikoloji 

kitaplarına da öyle kaydeder
ler. Halbuki bizde yani "tah· 
teşşuuur,, !arda · içlerinde bu
lunduğumuz ve kulclacasına 

oynattığımız gibi - iki yüzlü
yüzdür. Bazan tahtalı baz:an 
tahtasız: oluruz. Seni deve sır
tında dağa çıkardığım vakıtlar 
ben tahtalı değil, "tahtasız şu
ur" idim. Sebebi, çünkü sen 
o zaman"tahtalı mescide.,uzak· 
tın (*) Bundan ötürü deve ile 
Kabeye göndermek isterdim. 
Şimdi ise "tahtalı şuur .,oldum. 
Çünkü artık sen tahtalı mes· 
cide oldukça yaklaştın. Orada 
ise cehennemden başka boı 
bir şey bulunmadığı ve sen de 
odunu yaş diye bağıracak kadar 
itirazcı olduğun için şimdilik 

seni oraya layık görmiyorum. 
işte bundan dolayi seni kordon 
kenarında kaptı kaçtıya bin
dirmiyorum. Anladın mı? 

- Anlamam olur mu, ey 
hazreti tahtalı şuurum! Tek 
bana yürü ya kulum, deme de 
ne otomobile bineyim, ne tay· 
yarede gezeyim. iki kıl kuyruk 
atlı karuça benim neyime yet
mez. Daima böyle tahtalı ol, 
hiç bir tahtan eksik olmasın 

emi şuurum? mersi. .. Amma 
bir itirazım var, itirazcı oldu
ğumu demin sende söyledin : 
Madamki iki yüzlüsün, bir gün 
mesela Behçet U", otobüslerin 
durduğu deniz kenarına kor• 
kulnk yaptırsa ovakit çevir ka
zı yanmasın ederek beni orada 
kaptı kaçtıya bindireceğinden 

korkarım. 
Sa1ah.a"t"t~ ~a:n."ta:r 

( •) iz mirde kinaye olarak mr 
zara tahtalı mtscit derler. 

=====================~ 

Endüstri proğramımız 
Nazilli 
yapısı 

Beş yıllık endüstri proğra

mımıza uygun olarak Nazillide 
yapılmakta olan ve geçen 24 
Eylülde temeli atılmış bulunan 

bez fabrikasının inşaat işleri 

azami bir sür'atle ilerlemekte
dir. Fabrikanın birinci kısmı 

inşaatı olan memur evleri, mü

düriyet binası, kantin ve depo
larının yapıları çok ilerlemiştir. 
ve bir kaç ay içinde bitecek
tir, Demir yolu iltisak hattı ik
mal edilmiştir. 

inşaatın ikinci kısmını teşkil 
eden asıl fabrika binası da iha
le edilmiş ve müteahhitler ya
pı yerine giderek işe başla

mışlardır. Bu ikinci kısım inşa-

bez fabrikasının 
sür'atle ilerliyor ... 

Nazilli Bez Fabrikası 

miş bulunacaktır. Bir yandan 
yapı işleri ilerlerken bir yan
dan da makine montajına baş
lanacak ve montaj işi inşaatla 

muvazi olarak ilerleyecektir. 

Fabrika Nazilli şehrinin ke
narına, aşağı Nazillinin yanın
da yapılmaktadır. Mendres 

nehrine bir buçuk kilometre 
uzaklıktadır. Fabrikanın su 
ihtiyacı yerinde açılmış olan 
arteziyen kuyularından temin 
edilmektedir. 

Kayseri kombinası gibi ma

kineleri Rusyadan gelecek olan 
ve projeleri de Rusya'da 
Türkstroy mühendisleri tara
fından hazırlanmış olan Nazilli 

768 tezgahla çalışacak, müna· 
vebe suretile iki ekible 2400 
işçi kullanacak ve senede 2 
milyon kilo pamuk harcıyarak 

20 milyon metre veya 1,8 mil
yon kilo pamuklu bez yapa· 
caktır. Fabrikanın yapacağı 

bezler kaliko, madapalan, bas

ma, saten, kaliko basma, fla
nel, flanel bunttur. 

Nazilli fabrikası metre hesa
bile, Kayseri kombinasının üç

te ikisi nisbetinde pamuklu 
çıkaracaktır. Ereğli'de kurul
makta olan ve Malatyada ku
rulacak olan fabrikalar da iş

lemeye başlayınca memleketin 
bütün pamuklu ihtiyacı içerden 

Müzik 
--tenkidleri 

• • Bir kroniğe 
verilen cevab 

Musiki tenkidleri muharriri 
"bay A. Aksuner,,e 

Karşıyakada verilen konser 
hakkında yazdığınız tenkidi 
Yeni Asırda okudum. Bu ten
kidiniz, müzik severler sosye
tesinin daha ilk adımda açtığı 
müzik cereyanı hakkında uyan
dırdığı ilgi ve sempatinin, mat· 
buata aksettirilecek kadar 
şümullü olduğunu göstermek 
itibarile memnuniyete değer. 

Esasen, başlıyan bir cereyanın 
inkişaf edebilmesi için matbu
atın yakından alakadar olması 
şarttır ve sosyetemiz bu ali· 
kayı haklı olarak bekler. 

Ancak, tenkidinizin bazı kı
sımlarında tavzihi İcab eden 
noktalar buldum. Bayan Peri• 
z:at Şahengerinin ikinci defa 
çaldığı parçalardan biri filha
kika " Türkische Marslı " idi. 
Fakat aiğeri "Godar" ID "Ma
zurkası " dır. 
Chopen'e ait hiç bir parça bu 
konserde çalınmamıştır. Chope
nin Polonezinden bir veya iki 
parçayı 16 Şubat pazar günü 
vereceğimiz ikinci konserde 
dinleyeceksiniz. 

Keman çalan bay Faiki11 
çaldığı parçalar hakkındaki 

yazınızı yersiz buldum. Siz: her 
hangi güzel bir vesile ile bay 
Faikin bu parçalarını birkaç 
defa dinlemiş olabilirsiniz. Fa
kat bu, bay F aikin onları bir 
konserde tekrar çalmasma bir 
mani teşkil etmez. ilk konse
rini veren bir sosyete, 
programını hazırlarken, din
leyenler arasında birkaç ki
şinin çalınacak parçaları din
lemiş olmaları ihtimalini düşü
necek olursa çalacak hiç bir 
şey bulamaz. Muhakkaktır ki 
konserde çalınan bütün parça
lar ayn ayrı o geceki dinleyi
cilerin pek çokları tarafından 
işidilmiştir. Eğer bundan son· 
ra vereceğimiz konserlerde 
aynı amatörlerin ayni par-
çaları çaldıklarına tesadüf 
ederseniz o zaman böyle 
bir tenkide hakkınız olur. Hal
buki, bir müzisyenin aynı par
çalar üzerinde değişik yerler
de ve değişik zamanlarda kon· 
serler verdiği vaki ve mutad· 
dır. Bay Faikin zengin buldu
ğunuz repertoirlarından diğer 

parçalarını bundan sonraki kon
serlerimizde dinlemek fırsatını 
bulacağınıza eminim. 

Şan yapan solistlerin takdi
mi sırasında "falanın talebesi,. 
demekten maksat reklam yap
mak değil, şan yapanın henüz 
ders alma devresinde bir ama
tör olduğunu izah etmiş olmak 
içindir. Nitekim, şöhret yap-
maya hazırlanan veya bu 
devreye giren müzisyenler 
ıçın falan konservatoirdan 
mezun diye yazılmakta ve 
söylenmektedir. Bu takdim 
şan yapan solistin muvaffaki
yeti halinde muallim için bir 
reklam olabileceği gibi ademi 
muvaffakıyeti halinde aleyhine 
bir netice verebilir. 

Eyi muallimlerin şöhretlerini 
eserlerile temin ettiklerini 
kabul etmek icab ettiğine 
göre reklama ihtiyaçları kal
maz ve bu bir reklam için 
yapılmamıştır. 

Sizin de keman çaldığınızı 

öğrendim. Sosyetemizin amacı 

müzik bilen amatörlerle müzik 
sevenlerden arzu edenleri ken
di üyeleri arasında görmektir. 
Ümid ederim ki siz de yürü
düğünüz bu yolda bizimle bera
ber yürümeyi kabul edecek ve 
müzik seven dinleyicilerimize 
eserlerinizi dinlemek fırsatını 
vereceksiniz. 

Yakından gösterdiğiniz ala
kaya teşekkür eder saygılarımı 
sunarım. 
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Alınanyaya teminat verildi 
Fransa ve İtalya taraf~ndan Y:1Pıl:1~süel ~örüşme

lerin hedefı Akdenız ~mnıyehnı sağlamaktır 
• sayısını yetmişe çıkarmağı muvafık buldu 

Şansölye Şusnig 
Pragda merasimle karşılandı ve 

bir konferans verdi 
. Lo?dra , 17 (A.A) _ Royter 

aıansının bildirdiğine göre, 

Avusturya ve Çekoslovakyanın 
resıniğ ve hükümetçi gazeteleri 

B. Şuşnigin Pragı ziyareti hak
kında hiçbir şüphe bırakmamış· 
!ardır. 

Söylendiğine göre, bu ziya· 

'd yeni bir siyasal gidişi 
.• ı clas edebilecektir. Bu vazi
yette Avusturya şimdiye ka· 
dar ltalya ve Macaristan ile 

olan münasebetlerini terke· 
derek küçük itilafa ve lngil
tere ile Fransaya yaklaşa

caktır: 
Prag, 17 (Ö.R) - Ekonomik 

müzakerelerden sonra bugün 
Avusturya başbakaniyle Çek 

Sudana 
inen uçak ne 

olacak? 

devlet adamları arasında l".sash 
konuşmalar başlamış ve iki 
tarafı ilgiliyen bütün meseleler 
söz konusu olmuştur. 

Prag, 17 (Ö.R) - Avusturya 
Şansölyesi B. Şusing buraya 
geldi. Çekoslovak başbakanı 
ve birçok devlet ricali ta· 
rafından istikbal olundu . 
Bay Şuşing Orta Avrupa
nın vaziyeti hakkında bugün 
bir konferans verdi. Bu kon· 
feransta küçük antantın eko· 
nomik önemini tebarüz ettirdi. 
Tuna havalesindeki devletlerin 
mukadderatı arasındaki yakın
lıkları meydana koyda. 

Şusnig Avusturyanın iç ve 
dış siyasasında değişiklikler 
yapıldığı şayiasını tekzip elti. 

Fransada 
Talebeler nümaiş 

yaptı 
Londı~ ( Ö. R) _ lngi- Paris, 17 ( Ö.R) - Hukuk 

liz - MısırSudanına düşen !tal· fakültesinin yeniden açılması 
yan bombardınıan tayyaresinin hakkında henüz bir karar veril
binı'c'ıler ı· ı ·ı· t · 1 • menıiştir. Üniversiteliler ınahal· 

ngı ız o orıte erı ta· 

U. sosyetesinin pazartesi toplantı
sında Italyanın ilerisi belli olacak 
Pariı, 17 (Ö.R)- 20 sonka- 1 

nun paıartesi günü toplan~cak 
Uluslar konseyi arefesınde 
Pariı ve Londrada büyük dip· 
loınasi faaliyeti vardır. Pariste 

... 

rafından Port • Lid ana gönde· lesi olan Kartiye La tende tale· 
il · t ' H b benin heyecanlı vaziyetı' bakı'dı'r 
ı mış ı r · a eşistanda m•ıha· 

samat bitinceye kadar orada Üniversitenin diğer fakülte· 
tutulacaklardır. Bu harek et !erine mensub olan taleb~lerin 
Lahi b't ti k k de grev yapacakları sanılıyor. 

1 ara 1 mu avelesinin 
40 ncı maddesine göre tatbik sol cenaha temayül besliyen 

edilecektir. Bu mukavele tat- talebe bugün mütekabıl bir 

üç hafta önce B.Lavalın Fran· 
sız parlamentosuna izah ettiği 
ve tasvip ettirdiği siyasada de· 
ğişiklik olınadığından yeni bir 
sarahate lüıum yoktur. Fakat 
lngilterede vaziyet başkadır. 
lngili:r; siyasası da değişmiş 
olmamakla beraber, B. Eden 
F orayn ofis başına geçeliberi 
avam kamerasında diyevde hu· 
lunınak imkanını bulmamıştır. 

Zira parlamento 4 Şubata 
kadar tatildir. Bunun için, 
parlamento kürsüsünün gıya· 

1 bında dışişleri bakanı bu ak
şam Levingtonda seçme~lerine 
vereceği bir söylevde nıyetle· 
rini tasrih edecek ve bütün 
dış bakanlıklarınca ehemmi· 
yetle beklenen bu nutuk h!ç 
şüphesiz her tarafta derın 
akisler uyandıracaktır. 

KEDORSEYDE DiPLO-
MATiK ZIY ARETLER 

Paris 17 (Ö.R) - 48 saat
tan be;i diplomatik ziyaretler 
Kedorseyden eksik olınıyor. B. 
Lava! sırasiyle Portekiz dele· 
gesi ve berkiteler konıis· 
yonu denilen 18 (er keınitesi 
başkanı B, de V ~s.concellos, 
ltalyan büyük elçısı B. C~: 
rutti, ispanya büyük d el~ısı 
B. Cardeınos, Hollanda ış . a.
kanı ve elçisi, R~~~nya ~!ç~sı, 
P 

nın ınümessılı ıle goruş· 
apa · "l"k t b .. t"r En ınühıın ınu a a u 

ınuŞ hu . S'r Georje Clark'ın 
saba 1 

Bııeıiıı Jta/ya ııı11 bir t iirist şelıri olan Vrnedik , brrkittleri11 sıkışfm/ması 
kararı ı •eri/irSt bu g iizellifri11i mıılıa/aza edebilmek mi? 

gıyabında lngiliz büyük elçi· Londra, 17 (Ö.R) - Fransa 
!iği işgüderi olan Lord T0ınas büyük elçisi B. Corbin ve ltal-
ile ~apılmış ve 40 dakika sür· ya büyük elçisi B. Crandi fo-
ınüştür. rayn ofise giderek birbiri ar-

bik edilmiş değilse de Ha- nümayiş yapmıştır. Sağ cenaha 
beş meselesi çıkınça geçen temayül besliyen talebenin ek· 

ilk teşrinde Ingiliz hükümeti seriye:te oİduğu zannıodiliyor. 
b b

"k d •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
~n~ t~t .' e eceğioi ltalyaya K bıldırmıştı. Italyan tayyaresi üç ızı kaçırmış mı? 

motörlüdür, içinde üç neferle Namazgahta lsmetpaşa ma-
hir pilot sübayı vardır. Uçak hallesinin Dündar sokağında 
Eritre hududundan 89 k •lo· oturan Petriçli Mehıned oğlu 
metre mesafede Südan topra· Süleymanın 337 doğumlu Ha-
ğına inmeğe mecbur kalmıştı. tice adındaki kızının, Kamil 
••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• oğlu Abdullah tarafından kaçı-

Kurşun hırsızları rıldığı şikayet edildiğinden 
Alsancakt a Fakirler evinin tahkikata başlanmıştır. 

bahçe kısmından 14 metre Maşa ile vurmuş 
~urşun • ~oru!.u bugün çalan Tepecikte Sürmeli sokağında 

asan og u Suleyman, Çoruhlu kürt Z b" . . 
Bekir ve Rizeli S" l eyne ın evınde Emme u eyman :ı:a· Perihan ile H" · bıtaca tutulmuşlardır d useyın oğlu Ab-

Bunlar çaldıkları kurşunları ullah arasında kavga çıkmış, 
Peştamalcılardaki d · .

1 
~bdullah, Emine Perihan• maşa 

emırcı ere ıle dö .. satmak üzere idiler _v_muş ve parmaklarını be· 
••••••••••••••••••••• · relemttır .................................. ~ dınca B. Eden tarafından kabul 1 B"k • •••• ••••••••••••••••••••••••••• 
edilmişlerdir. u reşten hareket etmiş olan 

Londra, 17 (Ö.R) _ B. Eden ~~~anya dış işleri bakanı 8. 
pazar akşamı Cenevreye it- ıtulesko da Pazar günü Ce· 
mek üzere Londradan b gk t nevrede bulunacaktır. 

are e p . Ö edecektir. arıs, 17 ( :R)- "Echo de 
Cenevre, 17 (Ö.R) _ ltal- Paris,, gazetesi "Petrol ambar· 

yanin Uluslar Sosyetesi dele· gosuoun tehiri,, başlığı altında 
gesi baron Aloisi ve delege· şu haberi veriyor: 
!erden elçi Rocco için bir "Habeşistanda büyük yaii:· 
apartıman kiralanmıştır. Bun· murlar mevsiminin yaklaşması 
~~k.anla.şıldığına göre ltalyan Necaşiye İtalyan ordularının 

u 1umetı konseyin gelecek ileri hareketine karşı şiddetli 
top antısında kendini t .1 b' tf k k eınsı ır mukavemet göstermek içiıı 
e ırme . ~rarından henüz büyük bir cesaret vermektedir. 
va~~eçm~m'.ştir. Konsey me- Habeş toprakları şimdilik pek 
saısıne ıştirak etmek " k d uzere o ~ a ar parçalanmamıştır.~ 
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Mü s 1 ü m anların 13 Anası - İslam tarihinden bir kaç 
., 

yaprak heyecanlı ,l __ _ 
Bölem sayısı : 14 Yazan : Tokdil 

Cadı karı •• 
diş erinden ·bir köpek dişi kalmış 

olan ağzını açarak korkunç bir kahkaha att!. 
on 

Sen buraya büyü yaptırmağa geldin değil mi? 
Muhammed Mekkede iken 

.kendisine Medine reisliği veri
leceği zamile ortalıkta propa
ganda yapw, etrafına bir hayli 
iarafdar toplamış olan Abdul
lah; Muhammedin Medineye 
ı;-elmesile bu fikri ve hareketi 
akim kalm;ş ve hükümran olan 
~ey, hükümran olan İnsan Mu
hammet olmuştu. O zam:rna 
~adar Medine reisi ve meşhur 
Hıdaa rl Bera bin Marur Is
liim olarak siyasetini tarsin 
etmişti. 

Münafık Abdullah bunları 

çekemiyt:rek İslam olmıran 

Evs ve Harzeç kabilesi k işi
lerile, Musevilerin Muhamme
din aleyhine tahrik etmeğe, 

·gizliden gizliye propagandalar 
yapıp İslam davasını bozmağa 
uğraşıyordu. 

Abdullabın en çok taraftarı 
olan beni Nadır,beni Kaynük:ı 
ve beni Rezik yahudileri ıdi. 

. Bütün bu işlerde hezimete 
uğrıyan Abdullah nihayet şuna 
harar verdi: 

- Muhammede büyü ya
palım .. 

O zamanın itikadı, büyüye 
c kadar fazla bağlanmış ve 
s;önüllerine iman haline çök
müıtü ki, Muhammedin düş
manlan bu son çarenin en kuv
vetli bir vasıta olduğuna kuv
vetle inanarak riizi oldular. 
Fakat ortalığa şayi olmasın 
'1iye bu fikri birkaç kişi bili
yordu. 

Bu büyüyü yapmağa; gizli 
bir meı•eretle, Siileyt bin 
Asamı memur ettiler. Bu gi;r.Ji 
toplanhnın meskeni olan e\fdeııı 

sanki etraftan görülüb, duy
gum anlaşılarak mahvedilecek
miş gibi harmanisini yüzünün 
yarısına kadar kapatıb çıkan 

Asamın oğlu o geceyi evinde 
diri tuttu. 

Ertesi ıı:ünü gündüz evden 
çıkmadı. Medinenin yakın köy
lerinde oturan meşhur bir bü
yücü katlının evine gitmek 
i.;in karanlığın çökmesini bek
ledi. 

Gecenin hükmü kara perde
siyle ortalığa bir iyice yayıl
dıktan sonra evinden çıktı, ka
:ışık dolambaçlı yollardan yü
rüyerek Medinenin biraz uza
ğındaki köyün yolunun tuttu, 
yaya ve korkaktı. Hızla yuru
yor ve sık ır.ık arkasına bakı
y.ordu. 

Kimseler yoktu ve onu takib 
etmiyorlardı., Onu yalnız korku 
t~kib ediyordu. 

Köyün kenarında harap bir 
evin kapısını yumrukladı. 

girdi. Arkasından bu gece 
misafiri de ... 

Oda yağ kandilinin soluk 
ve kızıl ışığı ile dalgalanıb 
duruyor, korkunç bir manzara 
içinde bir ölü türbesine ben
ziyordu. 

Asamin oğlu bu korkunç 
odada, insana korku ve hele
can veren uhrevi ışık altında; 

bozuk, çarp.k masaya benzer 
yüksek tahtalar üstünde ölü 
kafaları, topraktan yapılı yamrı 
yumru, kırık ve perişan çöm
lekler, destiler, çanaklar, peri
şan hurma yaprakları, parşü
menler, basit kağıtlar, otlar, 
ağaç dalları, kırık kırpık ne 
olduğu belirsiz kemikler gördü. 
Ürpererek döndü,karşısında be
yaz saçlarını örtmemiş, yüzü 
kıvrım, kıvrım buruşuk, hatta 
burnunun üstünde tüyler ve 
kıvrımlar görünen bembeyaz 
saçlan omuzlarından aşağı sark· 
mış, kirli, paslı mendebur bir 
cadının çehresini gördü, cadı 
karı ön dışlerinden bir köpek 

Ses yok.. Bir daha .. 
daha .. 

Bir dişi kalmış ağzını açarak kor
kunç bir kahkaha attı. 

lçerden boğuk ve hırıltılı 
bir ses: 

- Kimsiniz? 
Kapının dibinde, ağzını ka

pıya dayarcasına fısıldadı: 

- Açınız .. 
Bir yakfe, arasından kimbi

lir ne kadar dakikalar aştı, 
kapı açıldı, karanlıkta belli 

- Sen buraya büyü yap
hrmağa geldin değil mi? Hem 
en mümtaz bir kişi için.: 

Korkudan gözleri büyüyen 
Asamın oğlu: 

- Ne biliyorsun? 
- Bilmiyecek ne var, Mu· 

hammed için büyü istiyorsunuz, 
nah şu kafa bunu bana söyledi. 

Diye korkunç bir ölü kafası ulmıyan bir insandan çıkan ses: 
gösterdi. Asamın oğlu fırlayıp, 

- Neye geldin ve kimsin? kaçmak ve bağırıp deli olmak 
Derneğe kalmadı, Asamın coşkunluğu ile kapıya atıldı. 

oğlu içeri daldı, elile kadının Kocakan: 
umuzlannı sıkıştırıb: - Dur dedi, elini uzattı; 

{*) Hıdaa - l(isa vezinli hamasd - Susss! .. içeriye yürü, içe- git Muhammedi traş eden ber-
1arkıları sD)'leyip, şimdi askeri H riye götür. b • · · d b 
mektep mıızıkalannda oldug· u "ibl erın traş ettığı yer en ana 

"' lbtannı fısıldadı.. d k b" tjJ1akları ıemporn11a uyduan, lıay- onun saçın an opmuş on ır 
~anları yüriiyiişle lPşl'ik vr talırik Süküt içinde içeri yürüdüler. kıl getir .. 
~den bir nevi şair... Önde yürüyen bir kapı açh ve - Sonu var -
................................... 1 ................................................................................. lll'••••••••••••ıı:ı111111111 

Seferihisar cinayeti 
Köy muhtarı, cinayeti 
sonra telefon tellerini 

Seferihisarın Kavaklı ·dere 
:köyünde Giridli Hüseyin oğlu 
"'Evliya,, namile maruf Hasaoı 
tarlasında çift sürerken oldür
mekle suçlu köy muhtarı Isma
ilin muhakemesine dün ağır 
cezada başlanmıştır. Mahkeme 
ııalonu dolu idi. Okunan 
'3hkikat evrakına göre, ço
ban Mehmed adında biri, 
Hasanı tarlasında ölü olarak 
,...örmüş ve muhtara haber 
vermiştir. 

Muhtar atına binip hadise 
yerine gelmiş ve ayağıyle 
Hasanın cesedini dürtmüş ve 
ölmüş diyerek atını Seferihi
sara sürmüş, jandarmaya ha
ber vermiştir. 

Bazı şahidlerin, vak'a ye
rinden kaçarken, muhtar Is
maili görmüş oldukları ve hattii 
elinde bir de uzun silan bulun-
uğu hakkındaki ifadeleri üze

rine muhtar lsmail tutulmuş, 
mahkemeye gönderilmiştir. Ev
rak okunduktan sonra hakyeri 
başkanı, suçlu IRmaile vak'anın 
nasıl olduğunu sordu. lsmail 
Cledi ki : 

SUÇLU VAK'A Yl 
ANLATIYOR 

-Gin t doğarken ölli Hasanın 

tarlasına bir çeyrek uzaklıkla 
bulunan kendi tarlama bede
lim Hüseyinle birlikte gittim. 
Hüseyin, çift sürmeğe başladı. 
Bir evlek kadar yere tohum 
serptik. Atım da yanımda idi. 
Binerek Seferihisara gittim. 
Saat sekiz buçukta Seferibisara 
varmıştım. ikindi zamanı köye 
döndüm. Evde otururken bir 
çocuk gelerek : 

- Hasanı vurmuşlar! 
Dedi. Gidip baktım ve za· 

bıtaya haber vermek için Se· 
ferihisara gittim. 

TELEFON TELLERI 
KESiLMiŞ 

Katil, telefonla yakın köy
lere haber verilmesin diye te
lefon tellerini de kesmiş .. Ba
na suçlu diyorlar, kabul etmem. 
Evvelce bir cinayet meselesin
den bir sene kadar hapis yat
mıştım, fakat sonra beraet ettim. 

Bir jandarmayı da yarala
mıştım. Bu yüıden de bir sene 
ceza yedim. 

Palabıyıklı iri yan olan Is
mailin bu sözleri dinlendikten 
sonra şahid çoban Hasan is
ticvab edildi ve dedi ki: 

ÇOBAN HASAN NE DiYOR? 
- Kovunlarla ıreçerken Ha-

işledikten 
kesmiş . . 

sanı tarlasında ölü olarak gör
düm ve muhtara haber verdim. 
Vak'a yerine gelen muhtar aya
gı ile ölüyü dürttükten sonra 
ölmüş, dedi. Seferihisara jan
darmaya babet vermeğe gitti. 

ÇOBAN MEHMElllN 
iFADESi 

Şahid Çoban Mehmet te de
miştir ki: 

- Bir tepe üzerinde geçileri 
otlatıyordum. Elimdeki gazeteyi 
okuyarak bir taş üzerinde otuıu 
yordum bir eilah sesi duydum 
tarla içinde toz dumana karıttı 

öküzler kaçıst.. Tarlada çift 
süren ıiyah çeketli bir adam 
yerde yatan ölünün yanına so
kuldu ve eğilerek baktı. Sonra 
kaçmağa başladı. Büküle bü
küle yan taraftaki hayıtlığın 

içine daldı. Elinde uzun silahı 
vardı. 

ABDI ÇAVUŞUN 
ŞEHADETi 

Şahit Abdi çavuş oğlu Meh
met te şu izahatı verdi: 

- Gün doğduktan iki eaat 
eonra Alankın denilen yerde 
• ki cinayet burada olmuıtur
muhtar lımaili atına bimniı 

1a IUin~nusaoı 

Balkanlar Devleti 
Balkan paktı, devletleri birleştirerek 

b~yük bir devlet çıkardı 
Atina 17 ( Ozel ) - Atina 

halkına verdiği seçim söylevin
de B. Çaldaris Omonya mey
danını ve etrafını dolduran 
kalabalı~ın seçimin Halk par
tisi lehinde neticeleneceğine 
en eyi isaref olduğunu hatırlat
tıktan sonra Kral Geroges il 
nin dönmesile Yunanistanın 
yeni bir devreye girdiğini ve Li
beral partisi başkanının da söz
lerinden anlaşıldığı gibi, rejim 
kavgasının kapandığını söylemiş 
ve hükümet başındaki icraatını 
hatırlatarak dış siyasa hakkın
da şunları söylemiştir: 

"Türkiye ile samimiğ bir 
aostluk kurarak fiiliğ bir hal
de mevcut olan iş bl!raberliğini 
sağladık ve diğer Balkan dev
letlerile birlikte Balklln antan
tını kurarak Yunanistanın mev
kiini bekittik. Bunun faydası 
geçen mart isyanında Yunanis
tanın emniye~i tehlikeye ma
ruz görünürken bu emniyeti 
korumakla kendini göstermiş
tir.ı, 

B. SOFULIS KRALLA 
GÖRÜŞTÜ 

Atina, 17 (Özel ) - Liberal 
partisi başkanı bay Sofulis kral 
tarafından kabul edilmiştir. 
Saraydan çıkarken görüşme 
mevzuu hakkında beyanatta 
bulunmaktar. sakınmış, bununla 
beraber genel vaziyetin ve bil
hassa eski bükümetler tarafın
dan işten çıkarılan memurlann 
yine eski vazifelerine geçiril
meleri işinin görüşüldiiğü öğ
renilmiştir. 

Atina, 17 (Özel) - Bazı ga
zetelerin, ııeçim şu veya bu 
partinin lehine çıkmazsa aske
riğ unsurların yeniden hare
kate geçeceğine ve askeriğ 
kulübün buna karar verdikle
rine dair verdikleri haberler 
yalanlanmaktadır. Büyük bir 
süet şef "Neon Fos,, gezete
sine bu hususta şunları söyle
miştir: 

"Kralın gelişindenberi ordu
nun tabiiğ şefi odur, bunun 
için orlıu partiler arasındaki 
mücadeleden tamamiyle ilgisini 
kesmiştir ve hiç bir şekilde 
bir askeriğ kulüp yoktur. 
BiR GENERALiN SÖZLERi 

"isyan hareketine karıştık· 
lan için ordudan çıkanlan sü· 
bayların yine orduya alınını· 
yacağı hakkında tabiiğ baş
kanımız bize teminat vermiştir. 
Ancak seçimden sonra teşek
kül edecek herhangi bir hü
kümet bunun aksine olarak 
kralı tazyike kalkışır ve bunca 
zahmetlerle orduda vücuda 
getiril..:n birliği bozmağa te
şebbüs ederııe,ancak o zaman
dır ki bütnn orduyu tek adam 
gibi karşılannda bulacaklardır.,, 

Ayni general ordunun ten
eiki işine bazılannın parti ihti
rasını karıştırmalarına teessüf 
etmiş ve Yunanistanın gerek 

olarak dolu dizgin Seferihisara ı 
giderken gördüm, 
ABDÜRRAHMANSUÇLUYU 
GÖRMÜŞ~ 
Şahit Veli oğlu Abdurrah

man dcıdi ki : 
- Ölü Hasanın tarlasına 

elli metre uzakta bulunan 
kendi tarlamda çift ıuruyor
dum. Çoban Mehmedle ye
mek yerken bir silah pat
ladı. Ayağa kalkarak baktım, 
suçlu lsmail elinde uzun bir 
silah olduğu halde büküle bü
küle kaçarak hayıtlığın içine 
gırdi hatta kaçarken şapkası 
birkaç defa yere diltt6 eğilip 
aldı. Ben de: 

- Allah belanı versin, . de
dim. 

t 

' 
" 

' .. 

Bay Çaldam 
Balkanlarda, gerekse Akdeniz- sağlam bir hükümete "e 
de mühim bir süet unsur oldu- idareye imkan verebilir. Yunz-
ğunu ve Liberal partisinden nistanın refahı için de buna 
sonraki hükümetlerin bu un- ihtiyaç vardır. 
sura yeter bir kuvvet vermek Vazifeden çıkarılan memur
için ellerinden geleni yaptıkta• ların herbirinin vaziyeti bir 
rını söylemittir. komisyon tarafından tedkik 

YUNANIST AN BALKAN edilerek yine vazifeye alınma
larına karar verilecektir. PAKTINA SADIKTIR 

Atina, 17 ( Ö.R ) - Yunan 
başbakanı bay Demircis Havas 

Benim hükümetim Yunanis
tanm dış siyasasını hiçbir su
retle değiftirmemiştir. Ak· 
deniz hakkında Uluslar Sos-ııjansı aytanna fU beyanatta 

bulunmuştur: 

- Bildiğiniz gibi ıeçim Yu
nanistanda 26 son kinunda 
yapılacaktır. Seçimin serbelt 
olması için lizımgelen biit6n 
tedbirler alınmışbr. Y unanistanı 
tam normal vaziyete kavuştu
racak olan bir devre geçirmek
mekteyiz. Benim fikrimce 
parlamentarizm Yunanistan için 

Raris, 17 (Ö.R) - Lehistan 
dış bakanı albay Bekin Po
lonya diyen kurlu önünde dıııı 

siyasa hakkında yaptığı diyevi 
tefsir edeş "Figaro" gazetesi 
9u mülibazaları yazıyor: 

"B. Bekin ııöylevinde en şa
şılacak bir nokta dış itleri ba
kanının bugünlerde Cene\fre 
konseyi önünde müzakere ko
nusu olacak olan Danziğ mes
eleııine biç dokunmamış olma
eıdır. B. Bekin nutkundan şu 
esaslı cümleyi gözönünde tuta
lım. 

- " Alman - Polonya anlaş
maları, Lehistanın bundan ön-

Hasan; muhtar lsmailin attığı 
kurşunla vurulmuştur. Fakat 
bu muhtardan biitün köy
lü korkmuş olduğu ıçın 
kimseye ııöylemedim hatta be
nimle yemek yiyen çoban 
Mehmed:: 

- Ne oldu, diye sordu. 
- Hiç, avcılar kuşlara atı-

yorlar, dedim. 
MAKTULÜN NiKAHLISI 
KATiLi TANIYOR MU ? 

Tahkikat evrakına göre ölü 
Hüseynin nikahlısı Ayşe ile 
Muhtar lsmail arasında bazı 

münasebetler olmuştur. Hasan 
bunun ilzerine boşanma davası 

açmııtır. Hatta . bu muhakeme
de ahit ıf · 

yetesi paktına göre, üzerine 
düşen ödevleri tamamile yapa
cağını bildirdik. Balkan antantı 
devletlerile ayni iş birliği siya• 
sasına devam etmekteyiz. Bal
kan antantı paktı bu devlet-
leri birleştirerek büyük bir 
devlet yapmıştır. Bu büyilk 
devletin rolü ve nüfuzu inkAr 
edilemez. Yunanistan daima 

ce akdettiği muahedelere ay
kırı değildir. ,, 

" Nutkun Çekoslovakyaya 
ait olan kısmı da yeni müza
kerelere kapıyı açık buakmak· 
tadır. Bununla beraber Uluslar 
Sosyetesi müzakereleri arefe
sinde Albay Bekin Danzigden 
bahse lüzum görmemesi ayrıca 
kayda değer. Acaba Lehistan 
serbest şehirde, hatta siyasal 
planda bile, ancak on dörtte 
bir derecesinde bir nüfuza ma
lik olmalda iktifa edecek mi
dir? Polonya dışbakanının nuts 
kundaki bu kısalık gerçekten 
büyük bir feragat gibi gözü
küyor. ,, 

f 
dinlenmiştir. Ayşe Hasandan 
boşandıktan sonra muhtar Is
mail ile evlenmiştir. Ölü Hasan 
da bilahare Hanife adında bir 
kadınla evlenmiştir. Hatta 
vak'adan bir hafta eve! de 
Nazmiye adında bir metres 
tutmuştur. 

Yine tahkikata göre muhtar 
İsmail vaka yerine çok yakın 
bir yerden ve atı üzerinden 
telefon telini kesmiştir. 

Mahkemece kaza jandarma 
kumandanı yüzbaşı bay Talat 
ile ölü Hasanın karısı Hanife 
ve metresi Nazmiyenin amme 
hukuku şahidi sıfatıyle celp
lerine karar verilmiş ve mu-
hakeme başka bir güne bı· 
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----Aydında Kemalpaşada 1 Çalda 
Bir yılda doğan davalar ve 1 Köycülük 

Deve güreşleri! esasları nelerdir ? ı hareketleri 
Aydın 12 ikinci Kanun - davaların 1 Çal ( Özel) - Bu yıl her 

Bir haftadanberi sabahın saat Kemalpaşa, 16 ( Özel ) - tarafta olduğu gibi Çal ilçesin-
birinden başlayıp gecenin saat Köyleri ve bu yüzden nüfusu de de havalar bahar ılıklığı ve 
on ikisine kadar çalan davullar; çok olan Kemalpaşa ilçesinin güzelliğinde geçmektedir. Çift-
yakında yapılacak deve güre- adliyesinde kadro durumu çiler bu havadan istifada et-
şini haber veriyordu. Her ta- kifayetsizdir. Bununla beraber mekte iseler de biraz soğuk 

ft .. çarpan bir hazırlık l•tı ı"yı' bir seyir ~ ı k - d ra a goze . tüze muame a o masııa ve ar yagmasını a 
var. Bilhassa köylülerm top- takib ediyor. Bir hakim, bir istemektedirler. 
!andığı kahvelerde hu bahs, savman, bir sorgu hakimi s~- Tarım işlari 
biraz daha sıcak ve içten olu- ha ve nüfus bakımından genış Çal'da tarım işleri de iyidir. 
yor. Her ağızda Tavaslının olan hu ilçenin adliye işlerini, Geçen yılın kuraklığı yüzünden 
deve, Boz •deve, Lök deve kadro yetersizliğine rağmen, tohumsuz kalan köylüye fazla 
sözleri kesilmeyor. Deved.~ pek iyi idare etmektedir. Ya- mıktarda zıraat bankası yardım 
bahsederken ağzı deve gı 1 pılan yılbaşı cetvelleri . asli~e etmiş olduğundan tohumsuz 
köpürenler de görülüyor.. . ve sulh ceza meselelerıne aıd çiftçi kalmamıştır. Ekim nisbeti 

Bilmem hangi köyün dev~sı, bir sene içinde 786 dava gel- iyidir.Yalnız havaların hah.arda 
bilmem hangi köyün devesı~- diğini, asliye hukuk mahk~me- iyi gitmesi dilenmektedir. 

d .. t"nmüş Arkasından hır · · 397 varidesı oldugunu SU iŞLERi en us u · · . 1 sının b .. 
k h'k" bir çok masa ve .. termektedir ki bunların u- Çal ilçesi asırlardanberi kuyu ço ı aye, .. gos d 'I · 

bir çok macera.. işte o gun yük bir kısmı intaç _ e ı mış, suyu içmekte idi iki yıldanheri 
geldi. Huderi meydan!.. . davalar mümkün oldugu ~a.d~r yapılan sürekli çalışma ve yar-

B .. t.. develer, devecıler, kısa b'ır zaman içinde bıtirıl- dımlarla bugün ilçenin muhtelif 
u un b. ürü k Knnalpaşa ilctsi ırl'lle/ sa vm.ırıı yerlerine çeşmeler getirtilmiştir. 

köylüler ve sonra ır s miş ve 936 senesine pe az Bor Srı• 1i Ok111 m Bu uğurda fazla çalışan ganç 
halk. Bu yürüyen çanğul.' çu~- dosye devredilmiştir. kısmı intaç edilmiş ve içinde şarhay Halitle çalışkan Çal 
gul boncuklu tepecıklerın Kazada geçim yolu en fazla bulunduğumuz yıla anca:.. yir- halkına alkışlar. ilçenin her ye-
arkasından meydana koş.u:or. zıraat ve meyvecilik işleri ol- mi dört dosya bırakılmıştır. rinde temiz kaynak sularını 
O d b' insan mustatıh ve duğundan ticarete taalluk eden icra dairesinin işleri ise hemen gördükçe insan iradesinin kııv-

ra a ırk il sallıyarak . ler enderdı'r. Bu itibarla ad- 1 d d h veti karşısında huşu ile eg" il-ortasında o arını ış •. d biTçok kaza icra arın an a a k k h'l 1 .. t kısmını 1 d h' ne ıçın e meme a ı o ıı:ııyor. ve vücudlarının us liye kayıt arın a ır se süratli yürümüş, yeni yıla biç-
d.undı'k tutarak gezinenler var. ak bec adet ticaret davası d 1 HA YIR iŞLERi anc Y bir dosya evro unıtıamıştır. ç il I d 

· · d b. kaynaş- .. t n(undug" u görülmektedir. a ı ar ayni zaman a bayır 
insan müstatılın e ır ruye ,. . k k Kemalpaşa halkı müddeiu- işlerinde ilgilidirler. Bu meyan-
ına haşladı. Güreşi seyre gelen Burada baş gösteren hu u mumi Seyfi Dikmen ile diğer da Denizli lisesinde okuvan 
kadın, kız ve delikanlıla~la davaları hemen ekseriya _top- hukukçulardan · ve ·. başkatib fakir talebeyi koruma kurulu-
görüşmeğe fırsat arı yan a; rak işlerine ait olup bag ve Halil Erdemden' memnuniyetle na yardımda bulunanlar başın· 
her iki işe elverişli bir ye

1
r ~ bahçe münazaaları buna mevzu bahsedip duru'yotlar. da şarbay Halit geliyor ki bu 

köşe aramakla meşgul.. nl~ı- olmaktadır. Bu yüzden bazı Bu ilçenin adliye işlerinin hamiyetli ıı-enç yüz lira yardım 
h . • şan po ıs, 1 k haller d<> dog" maktadır. f 1 k b' . etmiştir Tabak Raşit ise elli 
.~tı. temıne ugra memek ceza! ., . . ld k daha . aza a .. rmas•na manı lira yardım edenler arasında-
kargaşalığa meydan ver k Müddeiumumilik varıdesı 0 u ~ olabilmek ıçin en 'Önce bura- dır. Öört zat 190 lira para 
iatiyen bir müfreze as er ça kabarıktır. Son 935 senesı tarda kadastro teşkilatı yapıl- yardımile bu kurula el uzat-
~ep · f 'ı' hepsi meşgul.. j inde savamanlığa sunulan c~: malı; bağ bahçe 've tohumluk mışlardır. Bu.ndan başka ilçe 
Ksıd aal ' kızlar delikanlı· ç akı 580 rakamına balıg , ' k k 

a ın ar, • 1 ıa evr 1 k yerleri münazaalatlnı giderebi- mer ez o ulu fakir talebeyi 
lar. develer, deveciler meş~u · oluyor. flamatı cezaiye 

0 ;;~ • lecek en kestirim yııl bulun- koruma kurulu için i9teı:ı ' ._ça-
Herkes ayaklarının üzerıne 128 aosye gelmiş, bunun 

1 malıdır. Topralı:' verimleri b·a- lışmalar vardır. Semeresi bol-
yükseldi. iki deve yanya?a infaz edilerek 7 si bu yı!,~. dev- kınımdan büyük önemi olaiı lokla alınacaktır. , , . ' 
geldi. Boynlarını uzattılar, bır· redilmiştir .• k' . r·· tevdi olu· Kemalpaşa kazası bu teşkilata HALK TE,~l}IYESI 
birine yaslaııdılar, çelme tak· ·'Sorgu ·hda ım ıgın:ilbim" bir çok muhtaçtır. l ) ilçe parti kurağm~a ~er h11f: 
blar, şaha kalktılar ve nihayet nan 189 osyanın · • • • ta öğretmenler ta.rafından ınrlü 
yere yattılar.. ' . . -~//YH.. 7n.n•/7fl7Y//ıll . , Düzeltme konular üzerjndehalka ~:e· k~y-

. 0ldu oldu yenildi,yendı ses- -~-- .. . t ı. l r • • "1 , ,. IOye söylevleır verlliıieKte ve 
' ·k' t ~· 1 'Boı·sa I. laheJ: erı .. Gaz. ~tamizin 1.5 ,K. amınu~ni radyo ile de ayarıca söylevle'I'~ ıert. ·~rhsıMdıı· koşanlar, 'ca e - . r d f d k d 

A " " J ; ' 93(;' ta~ib ve 9141 !1UQ1aralı nüs- en ısti a e ettirilme te i.r, Bu leritıl sallı yarak iki peh ivdanı IJUiı Borsada .' 
1 

. · 
8 

: . h'f . · 
3 

gijne kadar:' .Halkçılık ,ye,. Cıı~ 
1 görül il y ·t n Satıcı ar basının ıncı sa ; es • nın ve . 

bl'r"'r'ı~de·n a')ıran ar .. .. • ~· a_p_ 1 a : · Y. , '• ·" murıyetçilik, Köycülü 1·,. , ;ıebirli 
"' " dördün~ü sütunlarında hnıir "' I L1'deı', ÜÇÜOCÜ, beşinci' ' g•Uf~Ş ,, uzum • g.azlardan korun,m,a, , haVfl telı-

K • miİli eml~k mü
0

d,ü!lüğü ilanıııın de ayni başlangıç ve· ay~•. ~ı- •" F' likesine karşı korunma, . O.evlet 
bayet. . ·Biraz • soılr'a barının Çu Alıcı .ıat . 12 inci satırındaki 5~4 numa- ve biikümet teşkil~tı gibi ko-

b. bayrak çe· 11' H A,lyoti 14 50 16 r~lı un fabrikasının metre muc tıtılar üzerinde sö'ylevler veril-
semerine uzun ır . . . 14 75 15 25 ııı· 
k·ı· r Bu galibiyet ışaretidır. 61 M J :faranto · rabbaı 4502,70 çt'arak yatıla- ıştir. 

ı ıyo · ' r 49 F Solari 13 5,0 14 50 450270 .. Anlaşılıyor ki, insanları~ e 1 cağı yerde sehvee · gos-
hayrakhsı gibi, develerın de 787 Yekün terilmiş yine ayni ilanın . 33 ün-

. b raklısı galibdir. 486913 Eski satış cu- satırındaki 649 numaralı 
semerı ay • t 

Y k ben bunun nasıl ye- 487100 Umuma sa ış Bayraklı Menemen caddesin-
0 sa d -ın· Zahire 'ld' - · ·n farkında eg m... k t b nı ıgını Esk' Fiat deki dük anın tile re mura -

Yalnız birşey hatırladım.. ı Çu. Cinsi 7 75 baı 10 99 gösterilmesi lazımge-
padişahlardan biri k~rşısdma 654 Buğday 7 6 25 lirken '109,9 yazılm:ıştır. Tashih 
çıkanlardan birine nerelı ol u· 3 Burçak 6 25 4 75 ederiz. " ' , • 

5 Bakla 4 75 ........... ,. 
ğunu sormuş: 9 50 15 so"'ndürüldü _ Aydınlıyım. 10 fasıılya 

5 
Yangın 

- Deve güreşine gittin mi? 230 Kendiı- T. 5 2 65 Asansörde rum '• kilısesin~n 
- Gitmedim! 300 P. çekirdek 2 65 O 43 SO alt katında oturen Mustafa og-
-.. Alın bu .herifi, atın kırk 1466 balye pa~ıuk43 5 lu Q;man yanık sigar-yı yere 

sopa!. . 17 harar il atarak kağıtları tutuşturmuş ve 
Aradan zaman geçiyor bır , , p• çıkan yangın, merdiv~nın kıs· 

gün ı yine Padişah k~rşısın~ çı- Pa:ra ıyasası men yanmasına sebebıye~. ve.~-
kanların birine nerelıoldugunu 17-1-1935 miştir. Yangın derhal sondu-

. · Alış Satış ru" lmüştür. ' soruyor: 6 
_ Aydınlıyım. . . . Mark" ' 50 15 50 2 
- Deve güreşine gı~tın mı? !sterlin • 6'20 ' 622 

· Fr. vr·ang··1· 8 ·28" 8 30 - · lki defa gittım. . r 

-· Alın bu herifi atın, ,ek~ Dolar 80 10 79 80 

sen sopa! 
* 

'" ~ b opaları Akşam üzerı u s d 
d. h maksa mı emreden pa ışa ın d 

ak , e en 
anlamıyan ve mer 

. . k • soruyorlar· maıyyetı er anı 

Padişah: ' 

Belga 21 05 21 25 
İtalyan lireti 10 03 10 06 
lsviçre Fran. 40 75 41 
Florin 85 25 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini. 23 37 23 87 

aô .. ,,. 

' GümiiŞ kupalı 
iz Mi R 

ÇOÇUK 
HASTALIKLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. • Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde· kabul et
me,ktedir. Tele.fon 3990 

(S. 7) , ,3601) 
~·il 

. . ~ 

·_ Bir adam Aydınlı olur 
ve yahud Aydında bulunur da 
deve güreşine gitmezse bu 
ka ydsızlığının ceza~ı . olarst 
kırk sopayı hak etmıştır. . . 
. . . b . . dayak yını. rıncısı unun ıçın TAVLA Avcı1ara, Polislere, Koyun sahiplerine 

Oay~on marka 9388 numaralı üç pilli en son icat edilen 
bu fenerler ile karşıdaki her göz kamaşır bu sayede avcı
lar geceleri diri diri tavşan keklik vesaire gibi avlarını 

yakalamaktadırlar. Beş yüz metre mesafeyi taınamile 

"t k" . M d m ki bir 0 e ıne gelınce: a e 
dafa gitti, Onun ne demek 
?l?uğunu gördükten sonr~ 
ıkınci d.efa gidecek kadar ma 
nasıdık göstermesinin cezası 
d . 

a ancak seksen sopadır. 
Ben deve güreşinde bug?~ 

Yalınız bu hikayenin sebebını 
anladım. 

Avdın: Münir Melal 

. nlug" u müsabakası 
Şanıpıyo 

. Alsancakta 

GÖKÇEN 
K thanesinde başlıyor 

ıraa · 
Hemen yazılınız 

2 _ 15 (81) H 3 

" 

gösterir. " 
r.z:TA!fTZ:U /.7Y. I'/'// -C..V.U-J7'/.YZ?.7=:aı 

deposu : ,Izmirde Sulu han civarında Ödemişli Umum 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl pa"'lıyan dişler 

Bu neticeyı almak 
için bir tüp 

RADYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının % ıeri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları ~;, 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı ? F ev- diğimiz taşları söküp çıkanr, 
kalade teksif edilmeşi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpalamadan 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 ba 
hususiyeti vardır. Evvela diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şart ile siz de 

.BADTOLiN 
Kullanniıya başlayı~ız ! 
lll ""' 4 ~ - l .. - • l . ' 

Izmir ithalat gümrüğünden= 
' Tesbıt 

K. G. Eşyanın cinsi Sandık Marka No. No. 
190 Basma. h;1linde boyalı . pamuk 1. Mz. 1080 316 

mensucat 
184 500 P. ipliği boyalı mensucat fasuneli 1. 895 
243 500 .. " .. 1. 1018 
220 ' .. .. " 1. 898 

' 897 191 500 .. .. .. 1. 
' 207 50o .. ' u .. 1. 32fl 

ıl ı· 
. .. 

229 .. " u " 1. 7999 • •• 
254 5 '.} .. .. " l. 1019 ... 

• ' 1 .. ,ı ' ' 251 .. .. " 1. 1017 . .. 
9 

286 500 .. .. " 1 799,IS -
2258 10 ,, 

Yukarda yazılı eşya 3-2-36 ıncı Pazartesi günü saat 13 te 
açık artırma suretile harice ve dahile satılacağından işine gelen
lerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları iian olunur. 

18-2 64 (94) 

~ • t .... - • ·1~t 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
T e 'graf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz hin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Di ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait · İzmirde Halka pınardaki kuma~ fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütiln teşkilat ve tesisat 've 
müsta.bdimini ile eskisi ' gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap ·imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her ·tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı · Peştetnalcılar başında eski Orozdibak ittisalinde ki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika yap;(. 
maktadır S.8 

Yunanlı 
D: No. 
567 Turan Menemen caddesi 246 eski 73 taj uumaralı kahve· 

hane 1540 lira kap::lı zarf usulile 
46 Tepecik Sakızlar Lale sokağı 4/3 ;,hır kahvehane ve odası 

(Sakızlarda 4 No. ahır Sürmeli sokak No. 3 kahvehıtnedir.) 
2310 lira kapıılı zarf usulile 

159 Bayraklı Muradiye caddesi 27 numaralı iki oda, aralık, mut· 
hah, avluyu müştemil ev 840 lira açık arttırma usulile 

213 Karşıyaka Alaybey Hayal sokak 19 eski 23 taj Nıı. bir 
oda, bir aralık, bir avluyu müştemil ev 770 lira açık arttırma 
usul ile 

394 Karşıyaka Alaybey Suzan sokak 21 eski 29-3 Nu. lı 111,50 
metre murabbaı arsa 210 lira açık arttırma usulile 

849 Tepecik Pirina çıkmazında 1766 metrelik tarla 700 lira 
açık arttırma usulile , 

395 Karşıyaka Alaybey Suzan sokak Nu. 17 eski 2911 155 
metre murabbaı arsa 21 O lira açık arttırma usulile 

Yukarıda yazılı gayri menkuller on gün müddetle arttırmaya 
konulmuştur. ihalesi 27-1-936 pazartesi günü saat 14 tedir. 
Satış münhasiren gayri .mübadil bonosu iledir. 141) (981 



Sa11tfe a 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni Izmir eczanesi Telefon : 2067 , 
~ ..A. ::N" z -c..T :K: 

ÖKSÜRÜKŞURUBU 

\~ 

• 

1 

• • 

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

tesiri şayanı dikkattır 
İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu • lstanbul ·-
Sobalarınız için hali~ 

·~z~~i~i<l~k·k~i·b·i~·~~a~~·kü~ü~rrr 
~Sömikok : Antrasit kömürü 
~lngiliz : Antrasit komürü : 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per· 

kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508)--· . ·~ d: : ı,. _ • ~ . ~ ··s ·•. 

Tarırn mücadele istasyonu di ~ 
rektörlüı!ünden: 

Bornova ziraat mücadele istasyonu su yollarının tamiri 1259 
lira keşifle açık eksiltmeye .konmuştur. isteklilerin 29-1-1936 da 
saat 13 de 94 lira 44 kuruş teminat makbuzu ve bu işi yapa· 
bileceğine dair VE"sikaları ile beraber mücadele istasyonuna gel· 
meleri, şa~tname, plan ve keşiflerin mücadele istasyonunda gö· 
rülebileceği ilan olunur. 14-18-22-26 104 (73) 

Maliye Vekaletinden: 
1- 2257 nıı: lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan devlet 

alaceklarına 54 kuruştan alınmakta olan beher mecidiyenin 
gümüş fiatının tenezzülü hasebiyle kırk dört kuruşa endirilmiş 
ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için malsandıklarına 
tebligat yapılmıştır. 

2- Cumhuriyet merkez bankasınca satın alınmakta olan beher 
on gram m~skük ve gayri meskük halis gümüş badema 
yirıııi iki kuruş üzerinden satın alınacaktır. 

17-lR-20 137 (92) 

ta KAnunusa"J 

Dünya giiniin eıı son haberlerini 
bekliyor.Herkes ınakine başında uzak
lardan geJecek haberleri bekliyor 

~ s 3 6 ıvı:e> 1 >:E:ı:.....:ı: 
T :E I..... e: ~ "'C.J' ~ ~ :E ~ 

Radyosuna sahip olanlar en iyi haberleri en temiz ve 
en pürüzsüz ola Yak alırlar. Siz de her halde bir 

Radyoya sahip olunuz ve 1936 modeli 

ELEFUNICEN 
Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli 

neşriyatına her halde hayran olacaksınız 
U /////X//fLZZXı<ZA"IU/LZ/L/LL//:C//// ././// A r;;(.t"/ ././/// ./ .// ./ .//// ./ ././/Y .///J /////.;Q 

BOURLA BiRADERLER VE Şsı. 

lzmir belediyeslnden: 
- Beher metre murablıaı iki 

liradan beş yüz on bir metre 
murabbaı bin yirmi iki lira bedeli 
muhanımenle Alsancakta altmış 
sekiz sayılı adanın bir sayılı 
arsası başsekreterlikteki şart· 
name veçhile 31-1-936 cuma 
günü saat onda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. i ş tirak 
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) 
- Yirmi Lira bedeli muham· 

menli Tire kapısındaki eski 
duhuliye barakasının bir sene· 

lik kirası baş sekreterlikteki 
şartname veçhile 24-1-36 cuma 

günü saat 10 da açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak için 

bir buçuk liralık muvakkat te· 

minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona geli· 

nır. 7-10-14--18 
37 (28) 

- Bin elli dokuz lira otuz 
yedi kuruş bedeli muhammenli 
Karşıyaka suyunun Alaybeyde 

mayn gurubuna kadar ve banka 

sokağının boru şebekesi olmıyan 
taraflarına temdidi işi baş sek· 
reterlikteki keşif ve şartname 
vaçhile 31-1-36 cuma günü saat 
1 O da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

İştirak içic 80 liralık muvak· 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy-

GAZI BULVARI - IZMIR 

En Güzel Renklerde 
- '/./.././.././///.//,f;L///.//.///././/./////.//7//////./////././////.L/J 

En Güzel Kalitelerde 
U/J/.//LLTZZ/LL// k// 7 / / /J//./ ./../ ./L/ L/././/././;r./ ./ ./ /./ ./ ./ /.;//./; 

En Ucuz Fiyatlarda 
l///././//.//.//.//T/ILL.CZ./.././777"7/Z.//r././/.A/ZZ:,'/.//.///././//h 

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 
rT.i?!ZTZ"/7//./77Z7ULTT/7./d:Z/..LZ:z/./..///////./A r:iD'././L//./J.- // L./_/Z./...//..LL:f./../././J./L//~/ L'"..D121 
N Devlet memurlarına ve resmi teşekkü! mensuplarına Tvr.//./T/////.7/.//: . ~ 
,. V-/./..////..////.////.r///Al:Z7/././//f/hr/////.//.////J aksitle Kumaş ve halı verir 
WııfZDU.U.67JY~~/.IZL~7.///LZL/ZZJCL7..L/7...//// ./L/7/.// L./.../ L&ZE~L/ZO(.cp!Zı 

!enen gün ve saatta komisyona 
gelinir. 15-18-21-25 

123 (75 ) 
- Bin üç yüz on lira yet· 

miş kuruş bedeli keşifli Mare· 
şal Fevzi bolvarında Kantar 
karakolu önünden ikinci kor· 
dona kadar kanalizasyon ya· 
pılması işi başsekreterlikteki 
keşif ve şartname veçhile 4-2· 
936 Salı 2ünü saat onda açık 

H. 3 (50) 

eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için doksan dokuz lira· 
lık muvakkat teın;nat makbuzu 
veya banka tt..L:nat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta ko· 
misyona gelinir. 

18-22-25-30 154 (96) 
- 1 • 288 Sayılı ve 2-1-936 

neşr tarihli hava kuvvetlerine 
yardım vergisi kanunu. 

2 - 2870 Sayılı ve 30-12-36 

neşr tarihli 1837 numaralı bina 
vergisi kanununa ek kanunu. 

3 - 2871 Sayılı ve 30-12-35 
neşr taribli arazi ve bina ver· 
gileri ile binalardan alınan ik· 
tisadi buhran vergisinin vilayet 
hususi idarelerine devri bak· 
kında kanun 

Belediyedeki ilan tahtasına 

asılmıştır berkesce bilinsin. 
155 l97) 



... 

ta Kanunusani 936 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 13-1-936 

gelip 18-ı-936 da Anvers,Rot· 
terdam Amsterdam ve Ham· 
burg limanları için yük ala· 
caktır. 
SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-1-936 
da Rotterdam Hamburg, Co· 
penhage, Dan

1

tzig, Gdynia,Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır .. 

' SERVİCE MARfftM ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 9_-1· 

936 da gelip ayni gün Pıre, 
Malta, Marsilya ve Barselona 
hareket edecektir. 
• ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul el· 
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELLI Sperco vapur ~c~n
talığına müracaat edilmesı rıca 
olunur. 

Telefon: 2004-2oos-2ı;ı;3 

N. v. I 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
ANGORA vapuru 20 son 

kanunda bekleniyor. 24 son ka· 
nuna kadar Anvers, Rotter· 

dam, Hamburg ve Bremen 
limanlarına yük alacaktır. 

ANDROS vapuru 3 şubatta 
bekleniyor. 7 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarıua yük 

alacaktır. 
American Export Line 

EXMOUTH vapuru 2 şu· 
batta bekleniyor. Nevyork için 

yükliyecektir. 
Johnston Warren Lines 

Liverpool 
DROMORE vapuru ı8 son 

kanunda bekleniyor. Liverpool· 

dan yük çıkarıp Burgas,Varna 

ve Köslence için yük alacaktır 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi· 

rişilmez:. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

!!Z::.Üm:::;.ru::.;·· t;...;.D_a_m_l_a~ 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim •.• 

Bu mu ? h" 
Evet bak yeşil bir koku, . aşk, neşe, s~ _ır 

"b kokuyor HiLAL eczanesının 
ve cazı e · 
son eserı ... 

lzmir ilbaylığından: 
. . • . · de tapuya tescil edilmemesinden dolayı 

Mıllı emlak ıdaresı~ d • mültecilerin kendilerine teffiz: 
bi k h · harıkze e veya . . r. ço m~ acır, k kalmıştır. Bınaenaleyh muhacır, ha· 
etlen emlak k~-~ıtlay it tahsis ve teffiz suretiyle milli emlake 
rı. zede yeya mu tecı er en zi işıı:al edenlerin bu suretle mülkleri 
aıt ev, tarla, arsa 'eya ar.~ . olmamaları için tapu dairesine 
satılarak mutazarrır ve muteessır ·ı- dT 
müracaatla t 1 rını alınaları lüzumu ı an e ı ır. 

apu ;l-12-14-lS 16-17-18-19-21-22 8S (S6) 

l:rmir Defterdarlığından: 
H . . d arsalar üzerine evvelce bina yapmıf olanların 

binai:~nn~~e ;'ktırılmasına tevessül edildiği maliım~ur .. 1V~tandadş· 
1 

. · M r vekaleti bı muzaye e 
ların meskensiz kalmama arı ıçın a ıye . 1 d"kl ri ev· 
arsa değerini defaten hazin~y~ yatıranların ınşa ey e ı e 
lerin ibkasına müsaade etmıştır. 1 b" 

Hazine arsası üzerinde elyevm binası mevcud olan. arı~ ırer 
istida ile defterdarlığa müracaatları ve bu arsal~rı. bılınuzayede 
üç ay zarfında satın alarak tapuya bağlamaları ıktıza eder. 

11-12-14-15-16-17-18-19-21-22 86 (55) 

lzmİf vilayeti defterdarlığın
dan· 

1 
' · borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

ssısının vergı . dd • 
h d ·ı · birinci Karantina mahallesınde tramvay ca e•ın• 

acze ı mış "h" ·ı · d "t'b 
de kain 425 ve 425/l sayılı ev ve dükkan tarı ı ı an an _1 ı a• 
ren yirmi bir gün müddetle satılığa çı.karıldığında~ pey surmek 
istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemıne gelmelerı. 

14-18-22-26 1os c 11 > 

lzmir vilayeti defterdarlığın -
dan: 

Issısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
hacz: edilmiş lsareis mahallesinden lkiçeşmelik caddesinde kain 
eski 83 yeni 75 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir 
gün müddetle satılığa çıkarılacağından pey sfırmek istiyenlerin 
defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. !4.18,22.26 106 (72) 

YENi ASIR Sahife e -Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

l Salon, yeınek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mohilyelerile süsleyiniz ... 

< 

THURSO vapuru 7 ikinci 
kanunda Liverpool ve Svansea

dan gelip tahliyede buluna
cak. 

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

THURSO vapuru ıs ikiaci 

kanunda bekleniyor. Liverpool 

ve Glasgov için yük alacaktır. 

Merkez: 
hmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

Doktor POLO vapuru ıo ikinci ka
nunda Londra, Anver ve Hull· 
den beklı:nip ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

DUTCHE LEY AT LIN 

AQILı\ vapuru S ikinci ka· 

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav!un üc· 
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kalı :ı l edilmez. 

. Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 6S. Tel. 39S6 

Evi Ka, antina tram,·ay cad· 
desi No. 596 Tel. 254S 

T envirahnızda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehıneı Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
l'cştemalcılar 77 - 79 T 1 3233 c. 

·········~············································· g SIHHAT Bahkyaği .............. ~ 

• -
------. . 
----• --

Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Salış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET . 

--• 
• . 
• --• • • ---• ---• -• • . Sıhhat Eczanesi • . . . -- -·····················•······•··········••······• : ••••••••••••••••••••••• 

Devlet Demiryollanndan: 
Salihli istasyonunda senelik kirası 36 lira tahmin dil b" 

b" . . . 3"1 36 d e en ır 
uvetımızı u- - tarihin e per~embe günü saat ıs de I:ı: · d 

7 
· · 1 mır e 

ncı ış etme komisyonunca pazarlıkla ihale tarihinden 31-5-38 
tarihine kadar kiraya verilecektir 

istekliler 630 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve işe gir· 
meğe kanuni bir mini bulunmadığına dair beyanname ile ayni 

gün ve saatte Basmaııede komisyon reisliğine binat veya tahri
ren müracaattan lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Salihli 
parasız: verilmektedir. 

istasyonu ile işletme kaleminde 
16 18 114 (79) 

lzmir ithalat gümrüğünden; 

Tek, fakat kat fi çare 

Tecrübe edenler· 
den sorunuz ! 
Baş, diş, adele ağn

Iarile üşütmekten müte
v'-llid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbir 

bir kaşe 

GBIPi·N 
almakbr. 

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 baharlarımı:ı:ı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Gö:ı:tepe papatya 
çiçe~ini, lspartanın öz gül 
ve çıçek suyunu firmamıı:ı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da hulabi· 
lirsiniz. 

Nestle Y• Turan fabrikalarının tanınmıt çeşitlerini 
Kar ··d·· B · H • su u, esı. er boy diı macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bi:ı:den arayınıL 

Bütün Türkiyede tanınmıı ve dencnmi} (Arti) kumaı boya
larının genel satıı yeri yalnız depomu:ı:dur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı en iyi korunma 

SELAMET 
ve tedavi ilacı 

Ferit'di.-

Katran 
Ferit 

Öksürük, göğüs ne:ı:leai, 

nefes darlığını ka~en te• 
davi eder. 

,- Umumi depo : 

lzmir gümrükleri hamalları için nümunesi veçhile 134 takım 
elbise ve 132 gömlek ve 132 kasket yaptırılacaktır. Bunların 
bedeli bir sene içinde mukassatan ödenecektir. Şartnamesi itha
lat gümrüğü levazım ve ayniyat servisinde görülebilir. istekliler 
27-1-936 pazartesi güııü sRat 14 de ithalat gümrüğünde müte· 
şekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. ~1 

145 (9Sff 
S. Ferit Şifa eczanesi 

llı.'.r<J"·}'.,. , 
Hükfunet sırası 
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n anın dişe veriy r 
Ren askerileştirilirse çok vahim şeyler olabilir .. 

Fransanın Berlin büyük elçisi P iman basınının neşriyatından Frans z 
çevrenlerinde uyanan endişeleri Alman dışbakanlığına bildirmiştir 

Londra, 17 (Ô.R) - Milli 
müdafaa komitesi dördüncü 
toplantısını yaptı. Kabinenin 
en mühim meşgalesi yeniden 
silahlanma meselesidir. 

Kabine Cenevre kurumunun 

tutarak müzakere etmek fik
rindedir, 

FRANSIZ TEŞEBBÜSÜ 
Paris, t7 (Ö.R)- Fran

sanın Berlin büyük elçl
si B. Fransuva Tonse 

1 ~ 
j 

fıc,11s.111,11 /Jır ı z rtrı ı B fıa1stıva 11.ınse llıtl ılı /ıırfl nır 

takviyesi için kuvvetli icra va- bugün Alm n dışlşleri 
111talarına ihtiyaç görmektedir mUsteşarı Fon BUlovvu 
Alman teslihatına ait haberler ziyaret ederek lngiliz-

ı 
yük elçisi vaaıtasile lngilia hö
kümetinc bihlirmiştir. · 

Mamafi bu ikinci haber rcs· 
men teyid edilmiş bulunma· 
dığı cihetle kaydı ihtiyatla 
karşılanmalıdır. 

tere • Fransa genci kurmaylulı · 
arasında yapılan karşılıklı c
niyet ve yardım esasına daya
nan anlaşmanın mahiyeti hak
kındadır. 

Royter Ajansının Forayn' 

/ 'aıiste bır ı:ı rit ''Mil 

ALMANYANIN CEVABI Ofisten öğrendiğine göre, Al-

Londrada endişeler uyandır· Fransız genel kurmay-
mıştır. Bir milli müdafaa istik- ları arasında akdolunan Bırlınde bu grrıl ıesmı 
ra:ı:ı akdine lüzum görülmek- anlaşmaların Lokarno hakkında Alman bası- rileştirilmesi teşebbüsünün ne 

Londra 17 ( Ö. R ) - Roy· manya tarafından lngiltereye 
ter Ajansından: vaki olan soruda, Fransanın 

tedir, andlaşmasına mugayir nındaki neşriyatın Fran- nekadar vahim neticeler doğu-
lngiltere mü~temlekelerin Is- olduQu v e Almanyanın sız slyasal çevrenlerln- rabileceğini de ima etmiştir. 

Büyük Britanya hükümetin- şark hududunda son hafta için· 
den Almanyanın yaptığı soruya deki tahşidatı söz gelişi edile-

tatikos meselesini muslihane b u ndan istifade ederek de heyecan doğurduğu- Alman hükümeti Ren mıntaka· verilecek cevap, Kabine top- rek bu hazırlanmanın iki hü-
bir tarzda ve milletler cemiye· Ren'in gayri askeri mın- nu söylemlştlr. sını rekrar askerlcştirmek ni- lantısından sonra anlaşılacak· kiımet müzakerelerinden soora 
tinin on altıncı maddesini esas takasını işgal edeceği Fransuva Ponse Ren 'in aske- yetinde olmadığını Londra bü· tır. Almanyanın sorusu, lngil- başladığına işaret edilmiştir. 
••••••lllllllllllllllltttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll t llllllllllllllllKllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllLlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. 

Herriot istifa ediyor 1 Japon - Alman anlaşması 
Bu istifa ekseriyet reyi kazanan kabi-1Sovyet ordusuna iki cepheden hücum 
neyi yuvarlanıağa müsaittir, deniyor etmek için meydana getirilmiş - ••••••••• 

" ' 

Radikal parti 
Paris, 17 ( A. A ) - Heryo

nun serbest kalmak ve radi
kal fırkası başkanlığını ~ekrar 
dde etmek içiıı kabineden is-
tifa edeceği itimada değer bir 
kaynaklan öf;reni.miştir. 

Gazeteler La >alın dün ka
:ıandığı ekseriyc~e rağmen bu 
istifayı diğer istifaların takib 
edip etmiy<'ğini sormakta ve 
kabinenin vaziyetini her za· 
mandan daha zayıf görmek
tedir. 

HERYONUN iSTiFASI 
MUHAKKAK 

Paris, 17 (Ö.R) - B. Her
yooan kabinadan istifamıa ar· 
tik mutlak nazarlie bakılmak· 
tadır. Mumaileyhe radikalların 
1101 cenah şefi olup şefliğe 
namzet bulunan B. Daladiyeyi 
atlatmak fikrindedir. 

RADiKAL P ARTISININ 
HERYOYA Mt..HABBETI 

Paris, 17 (Ö.R) - Hükümet 
aleyhinde rey veren 90 radikal 
sosyalist saylavı toplanarak 
aşağıdaki kararı vermişlerdir: 

Hükümete itimat bildiremi
yen radikal sosyalist partisi 
ekseriyeti başkan Heryoya mu
habbetini teyide fakat 2rup 

-
Bay Lavala itimadını teyit etti. 

Ray llemoı 

kendisinin ve diğer radikal 
bilkanların Laval kabinesinde 
bulunmalarının radikal partisi· 
nin iç ve dış prensiplerile uz· 
laşamıyacak bir hal olduğuna 
karar vermiştir. 

Saat 17,35 de bir delegas· 
yon B. Herriot nezdine gide· 
rek bu kararı bildirmiştir. 
Radikal sosyalist partisinin 
Senato grubu da ayrıca top
lanmıştır. Radikal bakanların 
kabineden çekilmeleri hükii· 
metin düşmesine ıebeb ola
caktır. 

"'T emps., gazeteleri parla
mentoda uı;ulü içinde ekseriyet 
kazanmış bir hükfıme!in grub 
kararile düşürülmesini tenkid 
edıyor ve F ransanın ~iç ve dış 
sükunetin bu ihtiraslara feda 
edildiğini yazıyor. 

" lntran~igeant ,, Fransanın 

bilhassa dış siyasa ile meşgul 

olmasına lüzum görünüyor. 
KABINE PARLAMENTODA 

SON HARBi KAZANDI 
"Depeche de Brest,, diyor 

ki: Kabine parlamentoda son 
harbı kazandı. Fakat Radikal 
Sosyalist grubuuun verdiği ka
rar kabinenin durumunu değiş· 

• tirecek mııhiyettcdir. 
KABINA 64 EKSERiYET 

REYi KAZANDI 
Paris, 17 (Ö.R) - Fransız 

saylavlar odasında başlıyan 

müzakereler büyük bir ehem-
• miyetl~ takib edilmektedir. 
Hükümetin, İstiiah takrirleri- · 
nin müzakeresinde, ilk önce 
ziraiğ siyasaya aid olanların 
münakaşa edilmesi için itimad 
meselesini ileri sürerek 64 re'y 
ekseriyet kazanması hükümct 
çevrenlerinde bir şekil me11e-

MOSKOVA 17 ( A.A) - Gazeteler, Mare
şal Tukaceoskinin merke:ı:i icra komitesindeki 
nutkunu uzun uzadıya mevzuubahs etmektedir. 

Alman va Japon emperyalizminin emellerini 
ehemmiyetle kaydeden ve gerek şarktan ve 
gerek garptan ayni zamanda hücumda buluna
rak Sovyet Rusya ordusunu ikiye ayırarak za-

yıflatmak maksadiyle akdedildiğine şüphe ol
mıyan Japon - Alman askeri muahedesi üzerine 
nazarı dikkati celbeden matbuat, Sovyet Rus
yanın her türlü tecavüzü ezecek surette müsel
lah kuvvetini artırmak için hudutsuz menabie 
malik buluııduğunu tebarüz ettirmektedir. 

T. Rüştü Aras Fars ajan- Kamutay 
sına diyevde bulundu 
lstanbul, 17 (A.A) - Bu akşam Cenevreye hareket eden dış 

bakanımız doktor T. R. Aras Fars ajansına bildirilmek üzere 
Anadolu ajansına şu diyevi vermiştir: 

- "Milletlerin birbirlerini sevmek ve birbirlerine daha fazla 
yaklaşmak için yekdiğerini daha çok ve daha iyi tanımaları ka
idesi, ;ki memleket ajansının karşılıklı hizmetleriyle komşu ve 
kardeş milletler Iran ve Türkıye .arasında en güze ve en seme
reli neticelerini verecektir. Bunun için ger ek Anadolu, gerek 
Ears ajanslarını bu sahadaki hizmetlerinin çok hayırlı olacağı 
hakkında sevgili ve büyük başvekilim ismet lnönü'nün söylemiş 
olduğu beliğ sözlere candan ortak olurum. Ve bu fırsattan isti· 
fade ederek asil Iran milletine ve onun büyük şahinşahına hu-

Bir kanun 
kabul etti 

Ankara. 17 (A.A)- Bugün 
Nuri Cönker'İn başkanlığında 
yapılan kamutay toplanbsında 
Kamutayın 1935 yılı biriDci 
kanun ayı heşabına aid maz.· 
bata tasvip edilmiş ve ordu 
zabitan heyetine mahsus terfi 
kanununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine aid kanun ka
bul olunmuştur. 

Kamutay pazartesi günü top· 

dutsuz saygılarımın arzını 8inden rica ederim.,, !anacaktır . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lesinden daha mühim telakki erre Lavalın Fransız Saylavlar dır. Yarı resmiğ "Reichspost,, 
edil?'ektedir. · BÜnÜnla · b.e~aber · odasıi:lda ·kazımdığt -ıüven oyu g~zetesi Fransız odasının ver· 
kabınanın bununla partıyı ka- Viyana siyasal çevenlerinde iyi dıği ka!arı!1 Fr~sız hudutla-
zanmış sayılamıyacaiı da tas- _ rından ılerıde akısler çıkard.ı-
dik ediliyor. karşılanmakta ve boylcce Fran- ğını ve arsıulusal bir uzlaşma 

EKSERiYET HABERiNi sız başbakanının Cencvrade unsuru olabileceğini yaza .ak 
VIY ANA iYi KARŞILADI barış lehindeki gayretlerine de- siyasal çevrenlcrin düşüncele· 

Viyana 17 ( Ö. R ) - B. Pi- vam edebileceği umulmakta- rine terceınan olmaktadır. 


