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Yolundan 
dönebilir mi? 

A b .. ··k buhranlar devvrupa uyu • . . •• 
resinden çıkmış degtldır. Hala 
görünürde endişeler sa~lıvan. 
bulutlar vardır. Ne Akdenı:ıdekı 
durum ne de orta Avrupa du· 
rumu barışın dururluk (istikr~r) 
dewesine gırmelc ü:ıere :oıdugu 
ümidini vermiyor. Arsıul~_sal 
güven havasını ze.hirliye~ şup: 
heli hareketler sıstema.ık şe 
kilde devam ederken barışıa 
teşkilatlı bir sisteme d_ay_anm~
mış bulunması yarını ılgıl~ndı
ren bütün korkuların kaynagıdır. 

Ne zaman dünya sulhu içi_n 
yakın tehlükeler taşıyan bır 
gerginlik belirse gözler Cenev 
reye çevrilir. . • 

Orası biricik ümıd ışıgı ol-
muştur. Öyle ki o ışık ta sö· 
nerae milletler kimbilir ne k~· 
dar derin yeise düşecekler~ır. 

Cenevrenin akibetinden ş~p
heye düşüldüğü günlerde. dun· 
ya basınını kaplıyan endışeler, 
hep böyle yeisli bir durum?n Av 
rupayı ve hatta bütün düny.ayı 
yeni felaketlere sürükleyebıle
ceği inancından doğmuştur. 

Cenevreci olmanın neden ba
nşçı olmağa muadil old.?ğu_ııu 
bir çok denençlerle gorduk. 
Cenevrenin barış davasını ko· 
rumaktan aciz kaldığı y~rd_e 
muhakkak ki felAket ve ısti· 
rab sesleri yükselecektir. Bun
dan ötürüdür ki Avrupanın. en 

• sağlam kuvvetleri, banş. bına
sının direkleri sayılan mılletler 
Cenevreyi yaşatmak istiyenler
dir. Cenevrenin dağılmasından 
faydalanacak olanlar ise. ~ncak 
arsıulusal güvenin teşkılatlan
masını istemiyenler, karanlık 
sularda balık avlamayı uman
lardır. 

Bu bakımdan Cenevre~m 
kendi varlığını kuran prensıb
lere sadık kalması, barış adına 
olarak giriştiği savaş_ın po
ı.itif sonuçlar vermesıne ça
lışması kadar tabiiğ bir,ey 
olamaz. Ceuevre, yaşayabıle: 
cek ileri bir zihniyetin mer~~zı 
oldukça varlığını koruyabılır. 
Fakat orada haksızlık önünde 
başeğen, ars'ıulusal adaleti ha· 
kim kılmaktan çekinen, hatta 
korkan bir zihniyet yaşarsa 
Cenevre boş bir rüyadır. Ve 
bu rüyayi istediğiniz kad~r 
,!ialemeğe çalışınız on~ bır 
r: alite yapmak imkansız~ır.C_e
nevre bergitesiz (müeyyıd_edsız~ 

·· ı esı yaşayamaz. Onun mueyy 
ancak kendi paktına sı_k~sıkıya 
bağlantısıdır; Yükenlerını yap· 
mag" a hazır bir varlıkla kakrşlı· 

t dan a -laşma~ıdır. Bunu _or a bir ba~· 
dırını:ı, Cenevrenın k k 1 

1 • d e far ı a ır korku ugun an n . 
Bizi burada ilgilendı~en en 
önemli nokta Cenevrenın prdn
siplerine sadakat bakımın an 

b. d da olması-
yanılmaz ır urum 1 
dır. Böyle olursa barış ta, ko -
lektif güven de yavaş yavaş 
istenilen teşkilata kavuşaca_k-

y ·· ·· de canlarının ıs· 
tır eryu:ıun . d 

d. .• . .. barışı temelın en te ıgı gun 
- cüret edecek ulus-sarsmaga d 

lar bulunmıyacaktır. Bu av.a 
"ya hep ya hiç,. davasıdır. Bır 
cinayet işleyen adam, sosyal 
mevkii ne olursa olsun kanu
nun tayin ettiği cezadan yaka
sını sıyıramaz. Arsıulusal ilgi
lerde de adaletin başka şekilde 
dlişünülmesine imkan yoktur. 
Cenevreye inanarak bütün var
iığıyla mücadeleye atılan 
millet kendi haline bırakılır da 
Cenevre ödevini sonuna kadar 
yapmaısa Milletler cemiyetine 
bel batlıyacak devletlerin vay 
haline .. 

$•-vke~ Ellt.Igt.:n 

ordusunun sağ cenahına yüklenmiştir 

Yun an kabinesinin istif ası, kralın 
icraatını kolaylaştırmak içindir 

mek niyetindedir. Bundan 
Londra 2q (Ô.R) - Atina· 

dan "Times,. gazetesine gele_n 
bir telgrafa göre Yunan. seç•: 
minin kat'i neticeleri aşagıdakı 
rakamlarla gösterilmektedir: 

Venizelistler· ve müttefikler: 
Liberal 127, müstakil liberal: 

3, cumuriyetçi ve tarımcı: 12; 
Antlvenizelistler: 
Halkçı (Çaldarist): 69, Koa

lisyon (T eotokis-Kondilis): 63, 
Serbest fikir (Metaksa,): 7 Ma
kedonyalı : 4, 

Bu iki grupun haricinde ko
münistler 15 saylav çıkarmış· 
!ardır. Bunların yekunu 300 
ediyor ki, Saylavlar Kurulunda 
başka boş saylavlık kalmıyor 
demektir. Bu neticelerden an
laşılıyor ki, Venizelos taraftar · 
!arının saylav ye},ünu 142, Ve
nizelos aleyhdarlarının ise, 143 
tür. iki tarafın kuvvetleri ta-
mamile müsavi olub biç birisi 
mutlek ekseriyeti elde ede
memiştir. 

KABINA iSTiF A ETTi 
Atina 29 (Ö.R)- Başbakan 

B. Demircis saat 13 te Kralın 
sarayına giderek seçimin kat'i 
neticelerini bildirmiştir. Komü
nistler hesaba katılmazsa, Ve
niıelos taraftarlan 142, Veni
ı.eloS" aleyhtarları da 143 eay• 
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!avlık kazanmışlardır. Komü
nistler 15 saylav çıkarmışlardır. 

B. Demircis bu neticeleri 
bildirdikten sonra, yeni ka
bipenin teşkili hususunda 
kralın gırışecegı teşebbüs
leri kolaylaştırmak üzere 
kabinanın istifasını vermiş

tir. Kral cevabını talik etmiş
tir, :zira kabinenin istifasını 
kabul etmezden önce ıiyaaal 

partilerin başkanlarile 1ıır111-

sonra kararını bildirecektir. 
iSTiF ANIN SEBEBi 

Atine: 29 (Ô.R) - Yunan 
seçiminin ilk pratik neticesi 
olarak başbakan B. Demircis 
kabinenin istifasını krala ver· 
mişti. Demirciı kabinesi sadece 
seçimi hazırlamak ve yapmak 
üzere kurulmuştu. Bu istifa ka
rarı iki sebeple elzem olmuştur. 

Birincisi seçimin yapılmasile 
kabinenin esas vazifesinin bit
miş olmasıdır. ikincisi de seçim 
neticesinin yeni bir hlikilmet 
teşekkülüne zaruret gösteı
mesidir. Filhakika Venizelist ve 
antivenizelist grupların biri 142 
diğeri 143 saylav la müsavi kuv· 
vettedirler. 
KABiNEYi KiM KURACAK 
Bazıları yeni kabinenin yine 

B. Demercis tarafından yapı
lacağını tahmin etmektedirler. 
Diğer tahmialere göre ise 
yeni bükümeti B. Mihalakopu
los tarafından kuaulacak ve 

Asıl vazifesi ana yasayı ka
bul ettirdikten sonra yeni bir 
ıeçim hazırlamak olacakhr. 
Kral parti bBfkanlarile görliş
tıılden ıonra kat'i karannı 
verecektir. 

Komite dün toplanarak 
petrol işini gözdengeçirdi 

Cenevre, 29 (Ô.R) - On • 
sekizler komiteai tarafından 
petrol ticaret ve nakliyatının 
sistemini tetkik etmek ü:ı:ere 
kurulmuş olan ekisperler ko· • 
miteıi saat 15,30 da ikinci 
defa olarak toplanacakbr. 

Bu komite berkitenin tatbi
kinin ekonomik, finansal ve 
kukukiğ görünümlerini gözden 
geçirecektir. 

Komitede temsil edilen Dev
letler şunlardır: lngiltere, F ran
aa, lapanyn, Yunanistan, Lehis
tan, Romanya, lsveç, Türkiye, 
S.S.C.B., Yugoslavya, Belçika 
ve Holanda. 

Komite başkanlığı, lsveç 
delegesi B. Vestman tarafın· 
dan yapılmaktaı\ır. 

Londra, 29 (Ö.R) - Buğün 
ltalyan elçisinin Fransız dııiş
leri bakanı B. Flandeni ziyareti 
bir çok tefsirlere sebebiyet ver
miştir, B. Flanden dışişleri 
bakanlığına geçtikten sonra 
Bu temas ilk ltalyan - Fransız 
diplomatik görüşmesi olmuştur. 
Bay Grandinin F unıı:ı: dıfişleri 
bakanına betrol berkiteııl. !tin
den bahıettiği zannedilmekte
dir. ltalyan ıefiri mllllkattan 

- Sanu l(QndJ ı4'ıl/ldl - /la/yanın Londra t/tısi bap O~· 
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. -Yeni evler 

Belediyece mua
yene edilecek 

ŞEDİR BABBRLERİ 
. 

, ,• 
L~ 
·~ 

Dolu Yeni yapılan evler, sıhhi vazi· 
yetleri belediyece tesbit edil
medikçe kullanılamıyacakbr. 
Belediyeden rapor verilmeden 
yeni yapılmıı evlere girib otu· 
ranlardan elli ili 300 lira para 
cezası alınacaktır, 

Burnovada ürünlere 
ı büyük zararlar yaptı 

Ayni zamunda evdekiler çı· 
karblarak noksanlar tamamlat
tırılacaktır. Bundan baıka bu 
gibiler sıhhat kanununa aykırı 
hareket etmiş addedilerek ay· 
rıca mahkemeye verilecekler· 
dir. 

Kızıl ay 
Balo hazırhkl11rı 

devam ediyor 
Kızıl ayın bir tubat gecesi 

hükümet konağı salonlarında 
vereceği yıllık balo için deko
rasyona ve sair ha:ı:ırhklara 
devam edilmektedir. Balonun 
bqka bir tarihe bırakıldığı 
hakkındaki şayia asılsızdır. 
Tesbit edilen tarihte hiç bir 
değifi.klik yapılmamıştır. 

...... 1 il • 

B. Ziya Argun 
Türkofis direkt6rtı bay Ziya 

Argun rahatsız olduğundan 
.dün vazifesine geleıııemiftir. 

Bay Ziyaya geçmiş olıun 

eli • nz. 

Hamallar tarifesi 
Gliıııriik luunaUarı tarifesini 

teabite ağrapn komiayon dlin 
de saat onda Ticaretodasında 
toplanmış ve tetkikabna de
yanı etmiştir. 

1 

1 
1 

1 

Komisyon Pazartesi günü , 
tekrar toplanarak aon kararını 
verecektir. 

Aslan Tufan 
Cumuriyet muharrirlerinden 

YO gazetemiz tahrir heyetinden 
Aalan Tufan diiıı Bandırma 
yoluyla şehrimize gelmiştir. 

Borsa bOdçesl 
Ticaret ve sanayi odası mec

liai yarın saat 15 te Odada 
toplanarak borsa büdçesini tet· 
kik edecek ·ve mutat olan 
yılhk intibah işlerini yapacak· 
tır. -Yerlere t21kUrenler 

Dün muhtelif semtlerde yer• 
it.re tüküren 12 kişi belediye 
zabıta memurlarınca cezalandı· 
dmışlardır. ... __ ..... ,.., __ _ 

Otobüs 
Biletçileri yeknesak 

elbise giyecekler 
Otobüslerde çahşan biletçi 

ve kontrollerin yeknesak elbise 
giymeleri için belediyece veri· 
len mühlet 15 şubata kadar 
uzatılmıştır. Bu tarihten sonra 
yeknesak elbisesi olmıyanlar 
otobüslerde çalışamıyacaklardır. 

Dünkli şiddetli dolu yüzün· 
den zıraat mektebinin Mersin
lideki fidanlığında fideleri ko · 
ruyan camlardıan iki bin adedi 
kırılmış saksılarda bulunan kü
çük fidanların on binden faz
lası harab olmuştur. Bornovada 
birçok evlerin camları ve ke
remitleri ve bu meyanda hü· 
kümet konağında müdüriyet 
odasının camları kırılmıştır. 

Bornovaya düşen dolu ce· 
vizden büyük ve ~5 gram ağır· 
lığında idi. Bornovaya bir çey
rek saat mesafede Bozalan 
mevkiine yıldırım düşmüştür. 
O esnada oradan geçmekte 
olan Tefenli Hasan büyük 
korku geçirmiştir. Baklalar 
doludan çok zarar görmüştür. 

Balçovada 
Çiçek ve turfanda 
serleri yapılacaktır 

ilbay Fazlı Güleç dün Bor• 
nova ziraat mektebine giderek 
lalçovada yapılması düşünülen 
ve bu yıl meclisi umumiye tek
lif edilecek olan çiçek ve Tur
fanda serleri hakkında görüş
müştür. Bu serler ( camlıklar ) 
için Balçova ılıcalarının sıcak 
suyundan istifade edilecektir. 

ilbay ayni zamanda Kadife
kaleoin teşciri hakkında da gö· 
rüşmelerde bulunmuştur. 

Sinemada 
sigara içenler 

Belediyenin sıkı takibi neti
cesinde lzmir sinemalarında 
sigara içilmesinin önüne geçil· 
miş, halk buna alışmış vaziyet 
tedir. Karşıyakada bir sine· 
mada sigara içe1>ler belediyece 
görüldüğünden hem sinema sa
hibi hem de içen cezalandırıl
mıştır. 

•••••••••••• 

Fuvar planı 
Bu sene Kültür parkla ku

rulacak olan F uvar için hazır
lanan esaslar dün akşam ~ar
bayın başkanlığında toplanan 
beledi ye mühendisleri tarafın
dan tetkik edilmiştir. Fen be
y eti bu esaslar dairesinde fu
varın yeni yere göre planını 
bazırlamağa başlıyacaklardır. 

B. Lutti iyileşti 
Deri tüccarı Avram Sididen 

tehditle para isteyen Hayred· 
dini yakalarken Hayreddinin 
attığı kurşunlardan yaralanmış 
olan taharri komiseri bay Lütfi 
iyileşmiş va dün hastaneden 
çıkmıştır. 

SİZ DE DUYDUNUZMU ? 
Çünki dün bütün lzmir halkı vapurda, tramvayda, oto· 

büste, trende, çarşıda, kahvelerde, evlerde hep ve yalnız 

NiNON 
Şaheserler şaheseri filıoinden bahsediyorlardı. Zira gelen· 

ler, büyük filmlerin tanıttığı en güzel ve tatlı ses olan 

JEAN KIEPURA 
Ve " Çardaş Fürstin .. " Sevginin Sesi " filmlerinin 

unutulmaz iki komigi 

P AUL KEMP ile PAUL HöRBiGER'i 
Görüp dinleyerek emsalsiz iki saat yaşadılar. 

O HALDE SIZ DE 

ELHAMRA 

Katil anlabyor: 
''Çadırdan bir ses geldi. . Karım 
kardeşim ayni yatakta idiler,, 

ve 
• • 

Genel savamanlık Değirmendere nahiyesi civarındaki 
1 çadır cinayetine ehemmiyetle el atmış bulunuyor 

Değirmen dere nahiyesinin 
Ahmed beyli köyü yakınların· 
larında bir yörük çadırında 
yörük Mustafa oğlu Osmanın; 
karısı Elifle öz kardeşi Bekiri 
kama ile öldürdüğünü kısaca 
yezmıştık. Bu cinayet hakkın
da aldığımız tafsilatı suçlunun 
iddiasına atfen aşağıya yazı· 

yoruz: 
- Ahmet beyli köyüne kırk 

beş dakika uzakta Beynemaz da 
ğı eteğinde Tekyeli aşiretinden 
Mustafa oğlu Osmanın çadırı 
vardır. Üç direkli ve iki dai· 
reden ibaret olan bu çadır 
siyah kıldan yapılmıştır. Vak'a 
gecesi çadır içindeki ocakda 
fazla ateş yakılmış ve herkes 
uykuya dalmıştı. 

CINA YET NASIL OLDU? 
Osmanın ihtiyar anası ça· 

dıra biraz uzakda bulunan 
ağılda keçilerin yanında idi. 
Ağılda anasının yalnız ba
şına durmasını muvafık bul· 
mıyan Osman gece yarısından 
sonra saat binle yatağından 
kalkmış ve çadırdan çıkarak 
ağıla doğru yürümeğe başla· 
mıştır. 

Osmanın dört yüz keçisi ile 
beş koyunu vardır. Kendisi kırk 
iki yaşındadır Karısı 33 ya· 
şında Elif ile kardeşi 28 ya· 
şmda Bekir ve 30 yaşında 
Mehmed de bu çadırda oturu
yorlardı. Vak'a gecesi Üs· 
ınanın anası ve kardeşi Mdımed 
çadırda bulunmayıp ağılda idi· 
ler. Osmanın eliften beş çocuğu 
l'lmuş ve bunlardan biri ölmüş 
idi. 

Hayatta bulunan dört çocuğu 
küçük yaştadırlar ve bu ço
cuklar çadırın ikinci kısmında 
uykuda idiler. 

BİR KURD SÜRÜSÜ 
Osman anasının yanına git

mek üzere çadırdan çıkıp bir 
az yol aldığı sırada ansızın bir 

kurd sürüsü ile karşılaşmıştır.Ken 
disini kurtarmak için orada bu
lunan bir ağaca tırmanan Osman 
ateş görünce kurtların kaçtık
larını bildiği için cebinde bu
lunan bir kutu kibriti çıkarmış 
ve üç dört tanesini yakmıştır. 

Ateşi gören kortlar dağılmış· 

lardır. Osman ağıla kadar git
meği tehlikeli bu1arak geri dön· 
müş ve tekrar acele yürüyerek 
çadıra gelmiştir. 

ÇADIRDAN NEFESLER 
GELIYRDU 

Çadır dışında bulunduğu sr· 
rada içeriden derin nefes al
malar duymuş ve ne olduğunu 
nu merak, bir az da şüphe 
ederek çadı'1n kapısından içeri 
girmiştir. Fakat ortalık zifiri 
karanhktı. Hiç birşey görün
miyordu. 

KARDAŞI VE KARiSi 
Osman ocağa yanaşarak kül

lenmiş olan ateşi karıştırmış 

ve hasıl olan aydınlık saye
sinde keneli yatağında karısı 
Elifin, kardaşı Bekirle ya~k
larını ve fena vaziyette bulun· 
duklarını görmüştür. 

Bu çirkin manzara karşısında 
11eye uğradığını şaşıran Osman 
gözleri karararak ocaktan bir 
tarafı kısmen yanmış uzun bir 
odun kavrıyarak üzerlerine yü· 
rümüştiır. 

KARDEŞLER 
KAMA KAMAYA 

Bu sırada kardeşi Bekir 
Osmanın kendilerine hücum 
ettiğini görünce yastığın altına 
saklamış olduğu kamasını 
almış ve Osmana saldırmıştır. 
Osıı:ıan daha atik davranarak 
elindeki odunla Bekirin kama 
bulunan eline vurmuş ve ka
mayı yere düşürtmüştür. 

Osman derhal eğilerek yer· 
deki kamayı kapmı~ ve 
hücum vaziyetinde olan Be
ki. e saplamağa başlamıştır. 
Bekir göğüs, sırt, kol, ba
cak ve ellerinden müteaddid 
varalar alarak ölmllştür. iki 
kardeşin bu kavgası sırasında 
Elif de Oamana hücum ederek 
hayalarını tutmak teşebbüsünde 
bulunmuş ve pantalonunu yırt
mıştır. 

BAY AN ELİF DE ÖLMÜŞTÜR 
Osman elindeki kamayı bu 

defa karı&ı Elifin sırtına iki 
ve göbeğine bir defa şiddetle 
uplamıştır. Elif de aldığı bu 
ağır yaraların tesiriyle ölmüştür. 

Cinayetten sonra Osman 
çadırdan çıkarak 100-150 metre 
kadar uzakta bir ağılda bu-

lunan diğer kardeşi Mehmede 
seslenmiş: 

- Bir iş yaptım. Çocuklarımı 
sana emanet ediyorum ve ben 
karakola teslim olmağa gidi· 
yorum; sen de git muhtara ha
ber ver. Demiş ve çadırdan 
ayrılarak doğruca Değirınen· 
dere jandarma karakoluna g\· 
derek teslim olmuştur. 

ÇOCUKLARIM 
SANA EMANET 

Tahkikata el koyan müddei 
umumi muaviııi bay Şevki Su
ner cinayetin vukubulduğu ça· 
dıra girdıği vakıt çadırda mü
cadelenin olduğunu gösteren 
delilleri tesbit etmiştir. 

Gerek Elifin, gerekse Beki
rin uçkurları çözülmüş bir vaz
iytte görülmüştür. 

Tahkikata göre Osmanın 
hayat ve ahlakı mazbuttur. iyi 
bir adam olarak tanınıyordu. 
Bugün şehrimize getirilerek 
müstantiklige verilecektir. 

Türk ceza kanununa göre, 
iki kişi öldürenin cezası idam· 
dır. Fakat hidisede ağır tah
rik bulunduğu nazarıdikkata 
alınarak cezanın bir kısmı indi· 
rilir. 

Finans bakanlığının bir bildirimi 

Zıraat erbabına bedel 
takdirile arazi verilecek 

Dün Finans Bakanlığından 
şu bildirim gelmiştir : 

2490 Sayılı kanunun 56 ıncı 
maddesi köylüye takdiri kıy• 
met suretile arizi tevzii hük
münü vazederken oturdukları 
köy veya kasabaları içinde ve· 
ya yakınında hiç arazisi olmı• 
yan çiftçi iiilelerden bahset
miştir. 1935 mali senesi bütçe 
kanununun (H) cetvelinde mün
deriç olmak itibarile içinde bu
lunduğumuz sene zarfında da
hi devamı mer'iyeti kabul edil-
miş bulunan 1341 senesi muva• 
zenei umumiye kanunun 23 ün· 
cü maddesinde ise arazii milli
yenin içinde veya civarında hiç 
arazisi olmıyan erbabı zıraat 
zikrolunmuştur. 

Her iki kanunun tevzii ara· 
ziye taalluk eden aalifüzzikir 
maddelerindeki tarifatın ibare 
itibarile şu suretle birbirinden 
farklı olması bazı mahallerde 
tatbikatta tereddüdü mucib ol
duğu cereyan eden mubabe
rattan anlaşılmıştır. 

Halbuki her iki maddenin 
şümulü sabası hep ayni yerde 
oturan çiftçiler veya zürra ile 
onların oturdukları yerin civa• 
rındaki milli topraklara şamil 
olduğundan işbu iki madde 
arasında bu itibarla hükümde 
bir fark yoktur. 

2490 sayılı kanunun 56 ıncı 
maddesi toprağa olan ihtiyacı 
tasarrufta hiç arazisi olmamak 
veya tasarruf olunan arazi mık· 
tarı 200 dönümden az bulun-

melerini, çiftçi sıfatını haiz bu
lunmalarını şart koşmuştur. 
Zikrolunan blitçe kanununun 
23 üncü maddesi de uhdelerin· 
de hiç arazi olmıyan veya 200 
dönlimden noksan arazi bulunan 
zıraat erbabından bahsetmiştir. 
Binaenaleyh 14·8-930 tarihli ve 
2479 numaralı tahriratı umu· 
miye ile tebliğ edilmiş olan 
toprak tevzii hakkındaki tali
matnamenin kimlere ve ne su· 
retle tevziat yapılacağını tayin 
eden ikinci fıkrası münderecatı 
nazan dikkate alınmak sure· 
tiyle toprak tevıiine devam 
edilmesi lazım gelceeği ve 
bu suretle tevzi olunacak 
toprakların mukadder bedel
lerinin 7 • 3 - 935 tarihli ve 
60421190 numaralı tebligab 
umumiye mucibince on sene 
ve on taksitte alınmak üzere 
tahakkuk ettirilmesi muktezi 
g6rülmüf olduğundan olveçhile 
muamele ifası lizımdır. 

2490 sayılı kanunun 56 ıncı 
maddesinde (O köyde oturanlar 
tercih olunur) kaydı vardır. 
Müvazenei umumiye kanununun 
23 üncü maddesinde ise bu 
kayıt yoktur.Ve olmaması da bir 
tenakus değil. birinin sakit 
bıraktığı hususu tamamladığını 
gösterir. Binaenaleyh tatbikatı 
da o yolda yapmak icap eder. 
Şöyle ki: 

Milli arazi içinde veya civa
rında toprağa muhtaç erbabı 
zıraat mevcut ve bu toprakla· 
rın alımına da zikrolunan er· 

mak suretile tavsif etmiştir. 
1341 mavazenei umumiye ka· babı ziraat talip bulunuyorlar 
nununun 23 üncü maddesi de ise buradaki milli araziyi ar· 
bu hususta ayni hükmü muh· tırma ile satmak caiz olmaz. 
tevidir. 56 ıncı maddedeki tercih şartı 

2490 sayıh kanunun 56 ıncı gözetilmek suretile sözü geçen 
maddesi toprağa ihtiyacı olan- ziraat erbabına takdiri bedel 
!arın bizzat ıiraatle İftigal et-_,_ JJ,a toprak _t~vzii icap eder. 

.. 

( •• ) KOŞEMDEN 

Giyinmenin 
kerameti 

Eden'e sormuşlar: 
Sen nasıl muvaffak oldun. 

O da gülerek: 
- Tahsilimle terıimin sa· 

yesinde demiş. 
lşidirdik bu mübareki ki, 

dünyada çok şık giyinenlerden 
birisi de bu imiş. Giyinmek 
hakikaten hatırı sayılır bir ·ma' 
rifettir. 

Giyime, kuşama karşı gös· 
terilen riayetin en unutulmaz 
hikayesi, şalı Nasreddin'in fık· 
rasıdır. Harcıalem olmasına 
rağmen kıymeti yine yerinde 
oturur. 

Orası değil de. Giyinmek, 
kuşanmak hünerinin ehemmi· 
yeti lizım. Şık diye saydığımı:ıı 
bir çok züppelerin giyinmeleri 
cırtlak bir ifratla sırıtır, bun· 
lara şık demek, giyinmesini bi· 
liyor demek hatadır, hele üs· 
tüne; güzelim kumaşların kud· 
retli makaslardan çıkma elbise· 
!erini alıp iki gün !çinde eoc· 
min ramazan yufkasına benze· 
ten çulpalara. cebinin dolu do• 
lu olmasına rağmen peçaları 
pislikten kurtulmıyan zavallılara 
ne demeli bilmem. 

Sabahleyin ve yahut ne za· 
man olunıa olsun işinize gider· 
ken etrafınıza bir göz gezdirin, 
Göz geıdirin ama şu saydığım 
noktadan göz gezdirin: 

1 - Kıpkırınızı, yemyeşil, 
patlak renkli kumaşlar iskar
pinlerle arzı endam eden kadım 
ve erkek zamane züppeleri ... 

2 - Erkek kıyafetine pek 
mübalegalı girmiş akidesi bo· 
zuk kadınlar .. 

3 - Elhiaeyi kendisine yakış
tırayım derken gülünç olan 
kimseler ... 

4 - Demin dediğim gibi 
kıymetli kumaşları yağmur tu· 
fanı altında kalmışa döndürmüş 

fosur fosurlar .. 
S - Dünyayı biçe sayan, el

bisesini paltosunu ters çevirtip 
te damalı tarafını dışına getir
dikten sonra oralı olmadan ge· 
zen kalendermeşrehler •. 

6 - Alh bir türlü, üstü bir 
türlü, içi bir türlü renk taşıyan 
renk kolleksiyonları... . 

~'. 

7 - Eıı basit bir elbiseyi 
kendine yakııtıran sadelikler, 
sadeler ... Ve zarifler ... 

Gözünüz önünde bir resmi 
geçid yapacaktır. Benim bildi· 
ğim - bildiğim halde becreme· 
diğim - her hangi bir el!>iseyi, 
bir tuvaleti sadelik içinde te· 
vazu ve vakarla mezcedebil· 
mektir ki en büyük hiinerd;r. 

işte böylesine her kes: 
- Buyurun! der. Zira· onu 

öyle yapan, onu kendisine ya
kıştıran insanın ruhu da temiz
dir, hürmete layıktır. Yal.ıııı 
bunların müstesnalarını unut
mamak ta boynumuza borçtur. 
Neler var neler ki elbise ile 
mukayese edilmez .. 

TOKDIL 

önemli bir 
konferans 

• 
Şehrimizde bulunmakta 

olan sıtma mücadele mü· 
feftişi doktor bay Ekrem 
Tok önümüzdeki perşem
be günü saat 17,30 da 
Halkevinde (lzmirin sivri
sineği ve sıtma) mevzuu 
üzerinde mühim bir konfe· 
rans verecektir. Sağlık ba· 
kımından lzmiri çok ilgi· 
lendiren bu konferans mü· 
nakaşalı olacağı için ayrı 
bir hususiyet taşımak'tadır. 
lzmirlilerin bu konferansı 
büyük alika ile takib ede· 

9 
cekleri şüphesizdir. .. 
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Edebf Roman 
························ · · · b · kerre Bu lakaydiye nefretınızı ın 

tercih ederim. Çünkü, aşk ~e. nefret 
birbirinin ikiz kardeşıdır ..... . 

~ t du Demir son sozunu t ağır rar o ur . 
Suııa .ha!";a kalkmış '• söyiemeden ayrılmıyacağını an-

biı la'/ır ile: lamıştı. Kaya tabakta yarım 
- Haydi Kaya!. kalmış Elmayı yemeğe koyuldu. 
Demirin kolları ge'lşedi, bir ikisi de şimdi çocuğa bakıyor, 

elini kalbi üstüne götürerek: onun sakin kaygısız başını ha-
- Affet Suna! Arkandan yatın dikenliklerinden uzak tut-

lı - babasını ı k dı? oşan çocugunım mak kabil o aca mıy l . 
reddetme . Demir onun düşünce erıne 

Acı bir sesle: k lmuş gibi mırıldandı: 
so u d - 'l ·? 

- - Heyhat!. _ Mes'ud olmalı egı mı. 

Bu bir red veya kabul mu dedi. Sonra birden titriy.~n .. d~.~ 
idi? daklarından şu sözler d.o~uldu. 

D ; .. hem bir ümitle: _ Hayır, hayır geçmışı unu-em.r mup . k 
- Yalvarırım doktor benı . ı tam azsınız siz de, biliyorum ço 

dinlemeden gitmeyiniz.. ' suçu~ var, fakat bütün hata· 
- Neye yarar? Birbirimize larıma rağmen mazi sili;e~e~, 

~ 1· k . var yahud da Kaya var! Ne retınız 
ıoy ıyece nemız , aramız k 
Ö 1 . k ld? Burada ne kadar büyük kininiz ne a-

ı y enmemış ne a ı. · b 
· ıd· iz biz dar der·ın olursa olsun u ço-1yrılalım. Siz yem ge ın • H. f 

}'arın Parist-en gidiyoruz. .!ç cuk onu yumuşatmağa, ne r:-
" ki 'b tesadu- ıı·nı·ıı· muhabbetine çekmege .. e enmiyen şu garı 

D 
., 

de unutalım bar eoıır... yeter!. 1 
d f ··? Suna mağrur bir bakışa: 

- Tesadüfi Tesa ü m~'. f t 
k ızı - , Fakat ben sizden ne re 

Hayır ben sizi bulnıa ve s . k. Sizinle görüle-
alıııak için geldiın, sordu~. etmıyorunı 1

•• 

B k Yedı- cek bı'r hesabımız da yok sa-urada her gün yeme 
ğinizi öğrendim ve geld_inı, nırım ... 
buldum ve bırakmıyacagım - Doktor!. 

• ikisi de yüzyüze bakıştılar:. 
artık... Suna lakaydisini muhafaza edı-

Şiddetle: ? d Demir asabiyetle du-
- Bırakmıy:ıcak mısınız.··. yor u. 
- Yalvarırım doktor, kelı· daklarını ısırdı ve: 

meler üstünde durmayınız sizi - Benden nefret edini~ dol~-
aeviyorum, aşkımı değilse b.u tor diye haykırdı, eve~ u a-
derin azabımı dindiriniz. Bır kaydiye nefretinizi bın kerre 
zamanlar nazik bir kadın elinin tercih ederim. Çünkü aşk ~e 
dokunamıyacag-ı kadar sinirle· . f t birbirinin ikiz kardeşı· 

1 ne re, b" · · 
rimin sağlamlığı ile gurur an- - dir. Biri diğerini boğar, ırını~ 
makta ne kadar yanlışım, bu- •1.ndig-i yerde öteki doğar. lkı 

- k' k d n elleri· sı 1 b ·· •tte de llUn anlıyorum ı • ı . . . buçuk yıl sonra u umı 
ilin tedavi edeıniyeceğı .ııınır. ıni kaldım bilmem .. Fakat 
yoktur, doktor kalbimi kırdın, ~~ç koştuğum vakıt siz kay~-
glicümü irademi parça parça 0;:euştunuz. Arkanızd~ ne bır 
ettin. Kafamdan son kozun . de ufak bir ümıd bırak· 

d Ben ız ne k.ld. · acısını hala çıkarama ını.. O:adan Istanbuldan _çe ı ınız. 
de bir hastayım, ana vatandau U b. mücadele ıle kıvran-

t al zun ır . 
ancak elinizden bir reçe e - dım ve işte itiraf edıyoruın 
mağa geldim, onu ver. Beni 
k 1 Suna .. 
urtarınız Suna .. - Sonu var -

Suna bir şey demeden :~- • 

Iran 
Halı ihracatını 

arttıracak 
Tahran 29 (A.A) - Iran ha· 

lılarının kalitesini iyileştirmek 
Ye bunların ihracatını artırmak 
Riaksadiylc Zıraat ve En~üstri 
bankası bir halı sosyetesı kur-

muştur. 30,000,000 Riyal . ka
pilalı olan bu sosyete faalıyete 
geçmiştir. 

, " 4 HAFTA 
Hiç bir } ere gitmek yok 
BU HAFTA: 

YF.NJ TARZAN ve 
\10:\TE KKl~'f.9. ....... 

···········•··············· 
HAFTAYA: 

TÜRKÇE SEFiLLER 
llu Sl'nenin cıı muazzam filmi 

·············~·························· 
ÖBÜR HAFTAYA 

f'RAKE.)TA YNIN 
NlŞANLISI 

8u fi lim dônya sinemala
ın cl a . ;),!erilirken beş yüz _, 
~.l\ın bdyı ~ ın ı şlır. 

•••••••••••••• 1 

· ·i).~'fi'rW5~C°ü"H°AFTA 
BiR i-<O l ı HALK DÜŞMANI 

Tekmil Am erika polisini 
üç "J' µ .. ~inde koşturan 

b.ayd.ud ••••••••• ,, •• 
••••••••••••••••••••••••••• 1 i. ıiH eıini ı.de İ•e bun arı 
r.:6•m<ıqe L•\LE sinemasına 
;;ı..JmPJ10J.f. 

· Japonya -
Donanmasını 

takviye ediyor . 
Tokyo, 29 (A.A) - Domeı 

Ajansı bildiriyor: . 

J
... Simbun gazetesı, bah-

. ııı bakanlığının donanmayı 
rıye r 
teşkilatlandırmağa . karar ::e= 
di- ini bildirmektedır. B~ g 

g ·· bır saffı tenin yazdığına gore, b. 
•1 • f'l su ır mu-harb gemı erı ı o . ' . . 

harebe kruvazörler~ fı~osu, tı~ 
de tayyare g~mılerı gru 
teşkil edilecektır. 

Kabine 
istifa etti 

_ Raşfma'ı J 11d sm1aıfa -

sonra gazetecilerin ~o~usuna 

h. bir cevap vermemıştır. 
ıç ·· F 1 k 
L h 29 (O.R) - e emen 

a ey, ·ıd· . 
te!graf ajansı bı ırıy~r: . 

A. an meclisi üyelerınde~ bır 
• Y petrolu'l zecri tedbırler 

çogu . . d b 
katılması leh:n e u

arasına d. t 
lnnuyorlar. Bunların te~ ,ı e -
tikleri bir raporda, mılet!er 
cemiyetinin ltalya • Hebeş ıh
tilafına süratle müdahele et-

. olmı.sına ve petrolun 
memış 

hala zecri tedbirl~r ara.s!na so· 
kulnıamasına tessuf edılıyor. 

Rapor uluslar cemiyetinde 
petrol ambargos~na . k:ırar ve· 
rilirse F elemengın elı:ıden gd
diği kadar bu ıınıbargoya yar· 
diın edeceğinde ı;rar etmı;kte-
dir. 

YENi ASIR Sahife 3 

Son Telgraf' Haberleri 

Köy gençleri Ereğli • 
ıçın 

• 
-··· · 

Kültür bakanlığı, askerliğini bitiren 
Fabrikasını satın 

a)!yoruz 

gençlere kurslar açacaktır ········· _______ ...;;;... __ 
Ankara, 29 (Özel) - Ereğ

lideki kömür şirketinin satın 

alınması hakkında Osmanlı 
bankası Paris şubesi dırektörile 
yapılmakta olan görüşmeler 
müsaid bir safhaya dahil ol
muştur. Bu iş yakında tekmil
lenecektir. 

• Yetişkin gençler bu kurslarda kısa 
. bir zaman staj göreceklerdir .. 

Ankara, 29 (Özel)- Kültür bakanlığı, köycUlüğUmUzU alakaliindıran ,..0 k 
önemi~ bir taşebb_ü:ı1e girişmiştir. Askerliğini~ bitiren köy gençlerinin .., en 
yetişkınh rin~en hır kısmının KUıtUr bakanhgı emrinde bir müddet staj 
görmeleri, köylüye fayda verecek köy kursları açılması düsUnUIUyor. Berkiteler 

Bugün "UL~S,, gazetesinde, Bolu .s~ylavı bay Falih Rıfkı t~rahndan yaztl;.n 
baş yazı a köylünün ışıklanması ıçın bu kabil kurslar açılmasına IUzum 
gösterilmektedir. 

Komitesi tetkikat 
yapacak 

Altın ş talebe yaralandı 
Üniversiteliler bütün köprüleri tuttu 

mektepler kapatıldı 

Cenevre, 29 (Ö.R) - Ber
kitelerin hükiımetimizce tatbi
kine memur eksperler komitesi 
bugün Cenevrede toplanmıştır. 
Komite Cenevrede berkitelerin 
tatbiki hakkınea gelen mühim 
belgeleri tetkik ile iktifa et
miştir. 

3 Şubatta ikinci bir komite 
toplanacaktır ki bu da petrol 
istihsal veya petrol nakliyatı 
için hususi filoları olan mem
leketlerin delel{elerini ihtivaede 
cektir, Bu memleketler tun

lardır: Arjantin, S. S. C. B, 
Romanya, Holanda, Iran, Irak, 
Venezoella, Meksika, hveç, in-

Y arahlar arasında Nahas paşanın bir hısımı da var 
Kahire, 29 (A.A) - Busa- Altı vali iç işleri bakanlığına arasında siirat postasını yarı 

bah polisle talebe arasında baş vurarak vilayetlerdeki üni- yolda tevkif etmişlerse de bu 
vukua gelen çarpışmalar neti- versitelerin de kapatılmasını is- hususta sıkı bir gizlilik göste-

. d 60 talebe yaralanmış- !emişlerdir. Çünkü vilayetlerde rilmektedir. 
cesın e . . . _ d de tezahürat devam etmekte- KAHiRE KARANLIK 
tır. On kışının yarası agır ır. d. y . "dd" h"d. 1 . 

d N h ır. enı cı ı a ıse erın vu- iÇiNDEDiR 
Bunların arasın a a as pa· k. uundan korkulrnaktadır. giltere, Fransa. 

b. k b d d Ö Ü Kahire, 29 (A.A) - Ekserisi h k ı· şanın ır ~. ra ası a var ır. L LER, y ARALILAR VAR B11 sırada Amerika ü iime ı 
Kahire Universitesi ile bü- Kahire, 29 (Ö.R) - Nüma- gençlerden müteşekkil olan bitaraflık meselesiyle meşgul 

tün sana~.i mek~ebl~ri kapa- yişler vahim bir şekil almıştır. halk, dün akşam Demenhurda bulunmaktadır. Hükumet tara-
tılınıştır. Universıtenın bulun· Polis müdahale etmiş ve ateş bütün sokak fenerlerini kırarak fından teklif edilen bitaraflık 
duğu Gize mahallesine giden açmıştır. Bir ölü ve bir _,ok şehri kııranlıkta bırakmıştır. kanunu projesi ilk önce mü-
bütün köprüler tutulmuştur. yaralı \lardır. Polis silah çekmeğe mecbur messiller kurulunda müzakere 
Halkın heyecen ve sinirliği Bazı yayıntılara göre, nüma- kalmıştır. Bir genç ölmüş ve edilecek ve sonra Senatuya 
gittikçe aıtınaktadır. yişciler Kahire ile lskenderiye . bir diğer gençte yaralanmıftır. geçecektir. ............. F;~·~~·~~···· .. k~b·i~~~i .......................... 1~·1;~ı;~1 .... : .. ·A~k~·;~ ......... .. 

Dünkü toplantısında hazırlanan 
programı tasvib etti 

Paris, 29 ( Ö. R ) - Kabine 
kurulu bugün saat 18 da top
lanarak kabinenin proğramını 
hazırlamıştır . Yarın öğleden 
sonra parlamento önüne çıka
cak olan hükumetin s'.y~sası 
hakkında 31 istizah takrırı ve-

rilmiştir. 
Sosyalist birliği to.pla~arak 

h . tçilerin e'kı lıberal cum urıye .. .. . 
kabinası siyasasına don.ul_rnesı-

. kabul edemiyeceklerını mü
nı . 
şahede ettikten sonra yenı 

kabineye müzaherete .ve . ~u 
hususta dığer sol partılerı ıle 
temasa karar vermişti~. . 

SAYLA VLARIN DÜRÜST
LÜGÜNE ,BAŞVURULACAK 

"Petit Dauphinois., gazete
sine göre yarın saylavlar oda
sında okuyacağı beyannamede 
B. Sarraut hükumeti imkansız 
bırakmamak için saylavların dü
rüstlüğüne başvuracaktır. Ka
binenin programı dış siyasada 
Uluslar sosyetesi kadrosu İçin· 
de sulhun muhafazası için gay
rete devam, iç siyasada frangın 
korunması ve ekonomik faali
yetin kalkınması olaca! tır. Ka
bine seçime sükunetle yerleş- _ 
mek üzere kızdırıcı münakaşa
lardan sakınacaktır. 

IŞSIZLIGE KARŞI 
MÜCADELE 

"Paris - Soir., gazetesi de 
bunu teyid ederek diyor ki; 
iyi kaynaklardan öğrendiğimize 
göre B, Sarraut işsizliğe karşı 
hızlı bir mücadele hazırla
mak için fikirlerin yatışması 

lüzumu üzerinde İsar edecek
tir. "lnfornıation,. 1935 sonun
dan beri işsizler sayısının en
dişe verici bir derecede arttı

ğını kaydediyor. 
"Dcpcihe de Brest., soruyor: 

Hükumetin dış siyasa hakkın
daki proğramı acaba sosyalist 
ve komünistleri tatmin edebi
leçek mi ? Kabinenin durumu 
şimdilik s:ırahatsızdır. Bir mer
kez ekseriyetine dayanması 
pek muhtemeldir. Gerçe ka
binenin proğramı radikal 
saylavların seçmenlerine kar
şı aldıkları taahhütlere pek 
uymıyacak isede Bay Sar
rautun elinde itirazları dur
duracak kat'i bir silah olacak
tır. Bu da saylavlar odasının 
hemen dağıtılması tehdididir. 
Bunun için saylavlar odası iyice 
düşünmeden kabineyi devir
meğe karar veremiyecektir. -·-

Kudüsde 
Komünistler yakalandı 

Roma, 29 (Ö.R) - Kudüs
ten gelen bir habere göre po
lis gizli bir kongre yapmağa 
teşebbüs eden komünistleri 
tevkif etmiştir. , .... 

Telef on hattına yeni bazı 
tesisat ilave ediliyor 

lstanbul, 29 (Özel) - Istanliulla Ankaranın telefonla muha
veresi için vakit kaybetmeden görüşmeleri temin edilecektir. 
icap eden tesisat cihazları temin edilmiştir. On beş güne kadar 
konuşma hatları birden altıya çıkarılacak ve altı kişi ayni ande 
görüşebilecektir. 

Fransız hukuk fakültesi 
Paris, 29 ( Ö.R) - Talebe mehallesi olan Kastiye Laten 

normal vaziyeti almıştır. Hukuk fakültesi talebelerinden bir 
çift kültür bakanını ziyaret etmiştir. Fakültenin l Şubatta 
açılmasına karar verilecektir. 

Alman ulusu, 
tasvip 

Führerin siyasasını 
edecek mi? 

Roma 29 (Ö.R)- Almanya
nın sömürgelere aid taremleri 
hakkında ulusun reyini sormak 
üzere mart or ' a ına doğru bir 
plebisit yapılacağı haberi daha 
ziyade sarahat kesbetmektedir. 
Alman ulusuna sorulacak soru
lar arasında, başlıcası şudur: 

"Sömürge istemeleri hakkında 
Führerin siyasasını tasvib eder 

misiniz ?,. Almanya meşru is
temleri üzerine dünyanın dik
katim çekmek üzere hiç bir 
fırsatı kaçırmıyacaktır. 

1935 son kanununda hazırla
nan Sar plebisiti gibi bu ple
bisitin muvaffakiyeti için de bü
yük bir propaganda hazırlan
maktadır. 

TAYYARE 
SINEMASI TELEFON: 31s1 

::&rL..c. v._,//L. '://,f////r//rLY/• 

Bugün senenin en zarif, en fantazi Fransızca sözlü ve 
şarkılı büyük komedisi 

Gece Bülbiilü 
il AN R Y 

Tarafından tem~il. edilen gençlik, zevk , neş't! , aşk 
musıkı ve kahkaha filıııi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AYRICA: FOKS Türkçe sözlü dünya haberleri 
Atinada Beşiktaş Takımının Fütbol maçı 

Musiki üstadları serisinden Johanns Brahm'ın Labohem 
meşhur ninnisi 

SEANS SAATLARI: 
ünü 13 fr ilıivc ~E'ansı 
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Harp zamanlarında .. 
Gizli mahkemelerin sırrı - Casuslar 

niçin gizli n1uhakeme edilirler?. , •........••...•.•........••••••.....•.•••••••••...........•...•••....•••.•••...............•..........•.......•........••..••..... ~ 
E ffarb zamanlannda . casusluk m//.lıak~melui, dep/Lfe aid rlmnmiı'etli suların konuşulması dolayısile, çok defa : 
~ gidi olarak yapıür. Fakat adüve farilıı_ s1tllı zaman/aııntla da yaptlmış bir eok gizli mulıakr'!.'rler kardefmiş_fir, ~ 
1 Fransız yazarlarıttdan Pot Allar, b1t 111 11nasebrfle Vit mrcmuasw da bır yazt nrşrcfmışlır. Hulasa ederek aşag-ıya : 
! koy1tvoruz- : •..••.•••.•..••.....................•............. , .. ......................•.................... .. .••.. ........................•••.. 

Giıli celse karan verilmiştir. 
Adliye kuvvetinin en yüksek 
kontrolörü olan egemen halk 
sal011dan çıkarılmıştır. Avukat- ' 
lar protesto ediyorlar. Işık, bol 1 

ışık istiyorlar. Halkın arka
lannda mevcud olması onlara 
cesaret verecekti. Ve birden
bire bu boşluk, bu süküt bu 
kapalı kapılar, ve hakimlerle 
polislerden mürekkep bu pro· 
fesyonel dinleyiciler onlann 
canını ııkıyor. 

Gizli muhakeme deyince bun
ların tipik örneği ola , Drey
füs'ün muhakemesi hatıra gelir. 
Bu muhakeme 19 llkkanun 
1984 de yapılmıştır. Fakat 
1935'in llkkiııununda, zihinler
de bıraktığı tesiri bala kay
betmemiştir. 

Miralay Dumulen geçen ayın 
7 sinde temyiz mahkemesinin 
gizli celsesi sonunda hüküm 
giydiği zaman, sol ve sağ' ın 
avukatları "bu yeni bir Dray
lüs meselesidir" diye haykırdı
lar. 

Ne yapılsa, gizli muhakeme· 
ler halkta iyi bir ,öhrete sahip 
değildir.Ve bu kanaatı doğur
muş olan da Dreyfüıı'ün 1894te 
yapılmış olan muhakemesidir. 

Dreyfüs'ün mahktmiyetinde 
kendisinin de suçu vardır.Çün
kü mahkemede pek becerik· 
ıiııı ve mütereddit davranmış, 

kendini müdafaa etmesini hiç 
bilmemiştir. 

Sabık komünist, farma-
son, " ordu ve demokrasi ,, 
mecmuasının sahibi olup 
temyiz mahkemesinin beş 
seneye mahkümiyetini tasdik 
etmit olduğu miralay Dumulen 
de, kendisine isnad edilen IUÇU 

heyecanla reddetmesine rağ• 
men, muhakemede bir şimal 
adamı halinde, ağır ve sessiz 
davranmış ve bu hal aleyhinde 
bir tesir hasıl etmiştir. 

GiZLi MUHAKEMELERiN 
TEHLiKESi 

Yüzbaşı Dreyfüs ve miralay 
Dumulen, muhakemeleri her· 
kese açık olsaydı, halk önünde 
kendilerini daha iyi müdafaa 
edebilecekler miy di? 

Avukatlar buna, , "adamına 
göre,. cevabını veriyorlar. Bazı 
suçlu ve avukatlar müdafaala
rının gazeteler tarafından tah
rif edilmeyı:ceklerinden emin 
oldukları zaman gizli muhake
ıne'erde daha serbest davran
maktadırlar. 

Gizli celse usulüne, en fazla 
bu• da bahsetmıyeceğim ahlaki 
davalarla, casu~luk muhakeme
lerinde başvurn~ur. 

Casusluk denınce, milli mü· 
dafaa sırları hatıra gelir. Müt
h . ş sırlar!... Peki ama, gizli 
muhakeme usulü pratik saha
da, bizi garilı bir tesadüf kar
ş,.ında bırakmaktadır. Meşhur 

"33 numaralı casuslar" dava
. sın da, kanunun müsaade ettiği 
profesyonellerden başka biç 
bir Fransız bulunmadı. Ve 
hatta, - her zamanki musamaha 
hilafına - avukatlar bile muha
keme kapılarını önlerinde ka
palı buldular. Buna karşılık ca
susluk zannı altında bulunan 
ve bir doktor, bir kimyager, 
bir heykeltraş. bir dişçi, bir 
boya tüccarı, bir kazancı, bir 
kadın muallim, profesör ve ta· 
!ebelerden ve Romen, Leh, Çe
koslovak, Letonyalı, Sırp, Yu
goslav, Rus, Kanad.alı ve Bir
leşik Amerikalı adamlardan 
tııürekkeb olaa suçlular, bu 

Mata 
pek gidi celseleri, başından 

ııonuna kadar takib ettiler. 
Mukabil casusluk teşkilitile ve 
emniyet memurlarını tanımak 
ve bunların usulterini öğren
mek ve serbest bırakılır 

bırakılma:ı öğrendikleri kıy
metli sırları mensub ul
dukları kizli te$kilata bil
dirmek imkinını buldular. Ha
kikaten mükemmel bir sır tut
mak usulü. 

Bu dava ile alakalı avukat
lardan biri bana şöyle demişti: 
"Muhakemelerin serbest olma
sında büyük bir fayda vardı. 
Fazla çekinir olmayan Fransız
lar casu~lar.. karşı nasıl ihti
yatlı davranılması gerekdiğini 
öğretiyorlardı. Bilakis, casus
lara, mukabil casusluk teşkili.
boa karşı ihtiyatlı davranmaları 
öğretildi. 

MATA HARl'N!N GiZLi 
MUHAKEMESi 

Bu gizlilik resmi tekniği 

vaktı geçmi$ eski davalar hak
kında mer'i tutulmaktadır.Harp 
zamanında Paris harp divanları 
tarafından görülmüş olan casus
luk muhakemelerinin evrakını 
tetkik etmek istedim. 

Harp bakanlığına dedim ki: 
"Mata Hari'nin masum öldüğü 
iddiasında olan bir sürü neşri
yat yapılıyor. Gene Piyer Lön
nar için de vaziyet böyledir. 
Kimse bu casuslann düşmana 
hangi sırları teslim etmiş ol
duklarını söylemedi, çünkü 1935 
de arşivleriniz 1916 nın sinır· 
ları kadar kapalı durmaktadır. 

Fakat kat'i bir red cevabı 

aldım, bu dosyaların tamamen 
gizli olduğunu söylediler. 

Aradan yirmi sene geçtiği 

halde gizli celse devam et· 
mektedir. Piyer Lönnar, şefi 

olan binbaşı Ladu'nun ölümün
den az zaman önce bana söy
lemiş olduğu gibi, masum 
muydu? ikinci büronun diğer 
bir memuru olan Mata Hari, 
müdafilerinin iddia ettikleri 
gibi haksız olarak mı hfiküm 
giymişti? 

Gizli muhakemesi e5nasında 
Mata Hari kendini şiddetle 
müdafaa etti. 

Ladu'nun vüzüne eldivenle-

., 

j 
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ffari 
rini fırlatarak "yüzbaşı siz bir 
alçaksın11!., diye haykırdı. 

Muhakeme şüpheli bir seyir 
takib etti. lddialann hilafına ' 
olarak, Mata ittifakla mahküm 
edilmedi. Bir rey farkla az kal
sın beraet ediyordu. Harbın en 
heyecanlı zamanında bu vak'a 
çok düşündürücüdür. 

Ve Mata Hari'yi tanımış olan 
meşhur Fransız casusu Mart 
Rişar, geçirdiği tehlikeleri ba
tırlıyarak bana şunları söyle• 
mişti. ' 

- Lejyon Donör nişanını 
alacak yerde, ben de onun 
gibi kurşuna dizilebilirdim. 
Bizim mesleğimizde kazaya 
kurban gitmek ihtimali fazladır. 

PIYER LÖNNARIN GiZLi 
MUHAKEMESi 

Piyer Lönnar da casusluk 
ikinci bürosunda memurdu. 
Casusluk yüzünden muhake
meye verilmiş veya hüküm 

' giymiş olanlardan çoğu esa• 
sen bu büro'nun memuru 
bulunuyorlar. Pi yer Lönn
ar, şefi yüzbaşı Ladu'nun em
rile, ikinci büro hesabına, Ber· 
linde vaıife ile bulunan Türk
lerle tamasa girdi. Onlara tek
liflerde bulundu. Fakat sonra 
nasıl bir vak'a geçti? Davası· 

nın sürdüğü 35 gizli celse zar
fında masum olduğu hususunda 
ısrar etti. Vazifesini suiistimal 
etmemiş olduğunu söylüyordu. 

Fakat vaziyet birdenbire de
ğişti. 

34 üncü celsede mahkemeye 
yeni bir vesika geldi. O zamana 
kadar iddia makamı, maznunun 
aleyhine kuvvetli bir delil bu
lamamışb. Dava sürüp gidi
yordu. 

Ortaya çıkanlan vesikanın, 
Almanlar tarafından, Belçikayı 
aceleyle botalbp kaçarlarken 
Brükselde unutulmuş olduğu 
ileri sürülüyordu. 

Bu vesika 1915 nisanında 
Almanya hariciye müsteşarı 

Von Jagov tarafından Brük
selde Baron Von Lanken'e 
gönderiliyor ve ondan Fransız 
gazetelerinin satın alınmasına 

dair geniş projelerle kendisine 
oğlu Piyeri göndereceği Al
fons Lönnar hakkında malümat 

11w *" ;;... • 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapılan Sat.,ıar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
34 S Süleymano 13 25 13 75 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
245 Buğday 7 875 8 
100 M. Darı 5 50 5 50 

6 Araka 8 8 
4 Mercimek 13 50 13 50 

1 
100 Akdarı 4 50 4 50 

17114 Pamu1' çekir 2 75 2 75 

Para Piyasası 
29-1-1936 

Alış Satış 

Mark 50 15 50 62 
!sterlin 620 50 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 40 80 
Belga 21 15 21 3J 
ltalyan lireti 10 03 10 05 
İsvi çre Fran. 40 75 41 
Florin 85 15 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 37 23 87 

Pamuk piyasası 
TÜRKOFISIN PAMUK PiYA

SASI TEL HABERLERi 
LlVERPOL BORSASI: 

Amerika Mart 
29.1.36 açılış 

5.88 
Mayıs 

Temmuz 
5.90 

1. teşrin 5.52 
Fiatler: Livorpol borsasında 

Amerika pamuklan için lngiliz 
!ibresi başına (455.50 gramdır) 
pens ve desimdir. 
TÜRKOFISIN ZEYTINY AGI 

TEL HABERLERi 
2711/36 fiyatı 

Hamburg borsası: Lampante, 
Levant, % 5 asitli 88- 90 RM. 

Marsilya borsası: Lampante, 
Levan, •k 5 asitli 280 Fr. Fr. 

Fiatlar: Sif, gümrük antrepo
larında 100 kilo içindir. 

Piyasa durgundur. , ı 

lstanbul borsasında RM. 
ayni gün kapanış RM. fıyatı 
1.9778 . 

Yumurtalarımız 
Diğer memleketler 
yumurtalarına faiktir 

Yumurtalarımızın yüksek va-
sıflarını tebarüz ettirmek 
maksadile lstanbulda tah-
liliitı tüccariye laboratuvannda 
biri Trakya, diğeri Afyon Ka
rahisar malı olan iki cins 
yumurta lstanbul Türkofis şu
besi vasıta sile tahlil ettirilmiştir. 

Alınan neticeye göre yumur• 
tacılıkta en ileri gitmiş bir 
memleket olan Amerikada is
til;ısal olunan yumurtalann ter
kipleri ile Türk yumurtalarının 
terkipleri mukayese edilmiştir. 
Alınan neticeye göre Türk yu
murtaları diirer yumurtalann 
hepsine faiktir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
istiyordu. 

Fakat ortaya konulan vesika, 
başlıksız, imzasız basit bir kop
yeden ibaretti, ve onu, bir em
niyet memuru " doğruluğuna 
yakın bir kanaatı olduğu ,. 
kaydile mahkemeye gönder
mişti. işte böyle belirsiz bir 
vesika Piyer Lönnar'ın idamına 
bükmedilmeai için kifi geldi. 

Fakat sonradan anlatıldı ki 
bu vesika, önce söylendiği gibi 
Brükselde bulunmamış, bir Al
man memuru tarafından Berlin 
hariciye dosyasından çalınarak 
Fransız emniyetine pek paha
lıya satılmı9tır. Halbuki, böyle 
bir vesikanın paraya tamaan 
Alman memuru tarafından uy
durulmuş olması ihtimali vardı. 
Para için vatanına ihanet eden 
bir adamın vesikası, idam için 
kifi bir sebeb olmalımıydı. Son
radan Piyer Lönnar'ın masum
luğunu belirtmek için yapılan 
bir toplantıda Pol Bonkur da 
düşüncede bulunmuştur. 

!so 1Canunu1A1nı 1938 ----
Ras Nasibunun ordusu 
General Grazyani ordusunun sağ 

cenahına yüklenmiştir 
- Baş tarafı inci sav/ada -

olmak. ikinci tıkkı kabul et
tim. Ve taarruz emri verdim. 

Habeşler askari ve siyah 
gömlekliler ile bir gün muha
rebeden sonra 1000 kadar ölO 
bırakarak zebun Keeketa tepe• 
!erini terke mecbur kaldılar. 

12 Kanunu sanide muhtelif 
bir kol şimalden gelen diğer 
bir kolla birleşerek Lata dağı
nı ele geçirdi. O sırada Ha
beşler istisnai bir çabuklukla 
Tembienin merkezi olan Abbi
Addi önündeki mevzie yetiş• 

miş bulunuyorlardı. 
22 Kiınunu sanide düşman 

Narieu boğazındaki mevzileri· 
mize hücum ederek oradaki 
siyah gömleklileri yerlerinden 
çıkarmak ve ana muvasala hat
larımızın üzerine düşmek iste
diler. 

Siyah gömlekliler iki gün 
yalnız başlarına ve faket ağır 
zayiata uğnyarak mevzilerini 
müdafaa ettiler. Ve iki gün 
sonra da yerli bfr kol yetişti. 

O zaman düşman Abdi • Ad
diye doğru çekilmeğe mecbur 
kaldı. 

Zayiatımız 700 ölü ve yara· 
lıdan fazla idi. 

CENUB CEBHESINDE 
Negelli, 29 (A.A) - Royter 

Yapağı 
ihracatçılarının 
müracaatları 

Bazı tüccarlar ticaret odasına 
müracaat ederek ellerinde kül
liyetli miktarda yapağı bulun· 
duğunu ve mahreç bulamadık· 
larından ihraç edemediklerini 
bildirmişler ve mahreç temininı 
istemişlerdir. Oda yapağı mev
simi de yaklaşmıt bulunması 
hasebile eldeki yapağılann 
ihracı için mahreç aramağa 

başlamışbr. 

Keyfiyetten iktisat velctleti de 
haberdar edilmittir. 

Nefsini müdafaa 
için öldürdü 

Çeşme kazasının Alaçatı na
hiyesinde Şaban oğlu Kadruıu 
öldiirmekle suçlu bakkal Kan
tar Hüseynin ağır ceza mah· 
kemesindeki muhakemesi bit
miştir. Kantar Hüseynin Kad
ruşu öldürdüğü anlaşılmıt isede 
bu hareketi nefsini müdafaa 
için yaptığı anlaşılmış ve Türk 
ceza kanununun 49 uncu mad
desi mucibince kendisine ceza 
verilemiyeceğine karar vermiş
tir. 

Bir mahkumiyet 
Torbalıda bayan Haticeyi ka

til kastile yaralamakla suçlu 
Mehmedin Ağırc.ez.ada muha
kemesi bitmiş ve katil kasti 
görülemediğinden 29 gün hap
sıne karar verilmiştir. 

Ajansının muhabiri bildiriyor: 
ilerlemelerine devam eden 

Italyan kollarile Ra.~ Desta or• 
dosunun muhtelit müfrezeleri 
arasında mubar~beler devam 
etnıekteair. Bu müfrezelerden 
bir kaçı su ihtiyaçlarını gider
mek için nevmit bir şekilde 
Dauaparma nehrine yetişmeğe 
çalışıyorlar. 

General Agosti'nin kuman· 
dasında İtalyan sol cenahını 
teşkil eden kol 550 · ölü veren 
Habeşlerle iki muharebeden 
sonra Dauaparma nehri üzerine 
ve Dolo'ya 230 kilometre me· 
safede bulunan Malkamurriye 
varmıştır. 

Ras Destanın son harekatta 
muharip kuvvetlerinin yarısını 

kaybettiği tahmin edilmektedir. 
Deıta ordusu bakiyesin'n du
rumu tehlükelidir. Zira bu ba· 
kiye yiyecek ve içeceksiz bir 
halde şimale doğru çalılıklar 
içerisine dağılmıştır. 

Motörlil kolu takip eden pi
yade Habeş firarilerini çevir~ 

mekle meşguldür. 
Üçüncü bir ltalyan kolu Ges· 

tro nehrini takip etmektedir. 
Şimdiye kadar muharebe et· 
miyen bu kol ltalyan sağ cena· 
hını himaye etmektedir. 

Rusya 
Almanyayı abluka 

edecekmiş 
Berlin, 29 (Ô.R) - "Berliner 

Tageblatt., gazetesi S. S. C. B. 
nin silahlanmasından endişe 
duymakta ve bunlann Almanya 
için bir tehlüke olduğunu kay· 
dederek şunlan yazmaktadır: 

"Fransa-Rusya paktının aııılt
c:ı Almanyayı muhasara altın• 
almakhr. Sovyetler Almanyaya 
kartı silahlanmaktadırlar, ıııira 

Almanya orada sevilememek· 
tedir.,, 

Yapı kalfalar 
talimatnamesi 
Yapı kalfaları için beledi· 

yece hazırlanmakta olan tali
matname bugünlerde hazırla· 
nacak ve şehir meclisine ve · 
rilecektir. 

Bu talimatnameye göre bü· 
tün yapı kalfaları ile yapı ur 
taları ve hatta yapı işçi ve 
sıvacıları da ameli imtihan,~ 
tabi tutulacaklar ve tasD.P 
edilmiş olacaklardır. 

Bu imtihanda muvaffak ola· 
mıyanların yapı işlerinde ça· 
lışmalarıoa müsaade edilmiye· 
cektir. 

Doğum 
Gantemiz makinistlerinden 

Bucalı Ali Riıanın bir erkek: 
evlidı olmuştur. Küçüğe u:r:uP 
ömürler temenni ederiz. 

• • ' .. • J • ~ ~ • ~ • ı ' 

SIHHATEVI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

EViNiN ameliyathan~si ve doğuın 
~alonu fennın en son te· 

rakkiyatına göre hazırlaıımıştır. 
HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !iadardır. 

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

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

s. 4-5 



YENi ASIR 
" 

ao Kanunu sanı t936 

Almanyaca işgali halinde 
yardımı teahhüt ediyor 

. ~-, ~---"--·-"-'-~"-,.,.;.~~ ....... ..::.:~::ı._.:....s...--~~ 
·~ . . . •emisındrn ıoııııl fea/Uırw . • . 

ı.;,..,;t,~&. Bır AJnpikan Denıza~t .ıı dü ürecek vereceği salona gıre.cegı ~•. 

Ô Senatör ınilletlerle ıhtılatk kal~alıdır. rada önüne çıkan bır zencı 
Nevyork 29 ( R)- hareketlerden uı:a 'htilafı delegasyonu Bay Borahın, 

Horah cumıır başkanlığına Her hangi bir Avru,ı>~ ı b" ?k· linç kanununun ortadan kaldı-
.•.. k g· ına ve ge· k k lınak ıçın ırıcı . . 'd t '- d namzetlıgını oyaca 1 k dan uza a k k 1 ak rılması ıçın ı are ararın an 

lecek başkan seçimine h~zır 1 çare Avrupada? ~za a j ir verilen projeye muhalefeti 
olarak tarafdarlarına sıyasal onun işlerile dgılelıııeke ~t t: sebebile' açıkça protestolarda 
bir ı!Sylev vermiştir. Bu nu· Bu ayrı ka!ııt. tam 0 ara a bulunmuşlardır. Federal polis 
tukta dış siyasadan ve ~me· bik edilınelıdır. .. .. h b kuvvetleri müdahale ederek 
rikanın bitaraflığı meselesı?dkie? Senatör Borah, huyukd lar • a nümayişçileri dag" ıtmışlardır. 

h d . tir • . r he e erın bahseden B. Bora emış k • sebeb olan gız 1 mua I • Linç kanunu kara derililerin 
- " Herkes bir harp çı ın· Avrupa siyasasının tas agını ve . 1 'tlı dild"kleri va-

ca bitaraf olmak ister. -~a- Uluslar Sosydesi~in ıııu~afa· ~:~ b~~ka ~a:..fan;an ı muhake· 
kat bitaraf kalmak ve dıger a memur oldugu şeyın de . öldü· 
milletler arasında başg!Sster~- ~::dan il.aret bulunduğunu ~esız: ~arçalanmasına ve k • 
cek barba nihayet verm~ge iddia etmiştir. rulmeaıne cevaz veren a 
l.alkmak imkAnsızdır. '?ı~ 8!~a- Senatör 8orah ııl>vlevini nundur. 
aamıam ana hatlan, bızı dıger 

istikraz yapmıyacak 
Londra 29 (Ô.R) - Londra 

tehrinin F ransadan bir istikraz 
yapacağı haberi mevsimsi:ı: ıayı
lıyor. Saro kabinesi güvenlik 
reyi almadan önce bu istikrazın 
yapdması imkansızdır. Lava! 
kabinesi zamanında B. Lavalin 
böyle bir istikraza muhalefet 
ettiği söyleniyor. 8. Flanden 
dün bu hususta B. Runcimenla 
görüşmüştür. 

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

Acele satılık 
Alsancak Mesudiye cadde

sinde 41 numaralı ev satılıktır. 

Yedi oda ve sair müştemilitı 
havidir, Geniş bahçesi vordır. 
Ev kargirdir. Azimet dolayısile 
ehven fiyata verilecektir. Her 
türlü konforil içinde bulunan 
bu evi satın almak istiyenler 
içindekilere müracaat etmelidir. 

S-3 S S-6 

Sahife s 
E--~·- -· 

J Suriyede heyecan vardır 

1Şamda örfiidareşiddetle 
hüküm •• •• suru yor 

Tevkif 
kaç 

edilenler arasında bir 
kadın da vardır 

lskenderiye, 29 (Ô.R) - Bey· 
ruttan ve Şamdan alınan ha· 
berlere göre Suriyede vaziyet 
gittikçe ağırlatmaktadır. Bil
hasa Şamda milliyetperverler 
büyük heyecan içindedirler. 
Fransız zabıtası Şamın ileri ge
lenlerinden yurdsevenlikleriyle 
tanınmış bir çok maruf şahsi
yetleri tevkif etmiştir. Bu tev
kifat heyecanı daha ziyade 
arttırmış bıdunuyor. Tevkif edi
lenler arasında bir kaç kadın 

Japonlar 

da vardır. Şamda her türla 
toplantılar yasalı: edilmiştir. 
Caddelerde süel müfrezeler 
dolaşmaktadır. Son günlerde 
tramvay münakalatı sık sık 
durmuştur. Buna sebep arap
lann tramvayları fırsat bulduk· 
ça taşlamaları ve hatta Mısır
lıları taklit ederek yakmağa 
teşebbüs etmeleridir. 

Örfi idare gece hayatını bilı· 
bütün öldünnüştür. Güneş ba· 
tar batmaıı: Şam sessizliğe g6-
mülmektedir. 

sinirlendi 
B. Hitlerin söylevi Japonya ile 

Almanyanın arasını açıyor 

Tokyo, 29 (Ô.R) - Hitlerin geçenlerde verdiği bir ıöylev 
dolayisile dış bakanlığınin sı>z aöylemeğe salahiyetli bir rüknü 
Havas Aytarına demiştir ki: 

- Bay Hitlerin Avrupanın daha az medeni ırklara hekim 
olacağı suretindeki sözleri bizleri hayretlere düşürdü. Şayed B. 
Hitler bizi istihdaf etmekte olduğu böyle ne:ı:aketıi:ı:ce 
hakaretlerine devam ederse Japon gazetelerinin bunlara bir 
takım mukabelelerde bulunıııaıına mani olmak zordur. 

Bu hadise ötedenberi arzulanan Alman - Japon anlaşma11nı 
yapmaktan çok uzak olduğunu ishat etmektedir. 

;Ingiliz kabinesi ulusal 
müdafaa işini inceledi 

Londra, 29 (Ô.R) - Kabine sabah B. Baldvinin başkanlığında 
mutad haftalık toplantısını yapmıştır. Bu celsenin başlıca konusu 
yakında hükümet tarahndan parlamentoya teklif edilecek pro· 
jeye göre, ulusal müdafaa için ayrılan kredilerin arttırılması meı
elesidir. Cu krediler geçen uneye göre hissedilir derecede art
mıf olacaktır. Ayni toplantıda herkitelerin takviyesi meselesinin 
de görOşülmOf olduğu zannedilmektedir, Diğer taraftan, geçen 
hafta Nesim paşanın istifası üzerine Mısırla haha ziyade nezaket 
kesbedea münasebetler meselesi de bakanların dikkatini üzerine 
çekmiştir. 

Çin~ -Pen- Yinşehrini 
haydutlar işgal etti 

Londra29 (Ô.R) - Uzak şarkta durum karanlıldığını muhafaza 
etmektedir. Çin kaynaklarından bildirildiğine göre Şarki Hopey 
ile Mançuri aruında esaa maddeleri apğıda yazılı olaıı bir 
muahede imza edilmiştir: 

1 - iki memleket kartılıldı olarak birbirini tanıyacak ve 
diplomasi mOmeHiUeri teati edeceklerdir. 

2 - iki memleket arasında. sıkı bir askeri ve ekonomik İf 
birliği kurulacaktır. 

3 - Şarki Hopey ile Mançuri arasında yollar ve şımendiferler 
yapılacaktır. 

Bu muahedenin akdi, merkezi Nankin hükumeti tarafından 
istenilmekte olan şarki Hopey hükümetinin ilgası işini pek güç
leştirmektedir. Diğer taraftan şarki Hopeyde, Pekinin SO kilo· 
metre şimalinde Çing - Pen - Yin şehri haydutlar tarafından 
lfgal edilmiştir. General Mio - Çu • Ken şehri geri almak için 
polis kuvvetleri göndenniştir. 

Adis-Ababa tehdide 
nıaruzmuy muş? 

Roma, 29 ( Ô.R ) - Gala Borona ilinde yerlilerin mutavaab 
devam etmektedir. Adia-Ababadan gelen haberlere göre, Ha
beşlerin cenubcebhesindeki beziıııetleri dolayısile hükiımet merke· 
zinde büyük bir kaynaşma hüküm sürmektedir. Adia-Ababanın 
cenubdan ilerleyen ltalyan kıt'alan tarafından doğrudan doğruya 
tehdide maruz olduğu ilave edilmektedir. Necaşi askeri hare· 
l:ı:etleri daha iyi kontrol etmek ve iç durumu nezaret albnda 
bu'undurmak için genel karargihını Desiyeden Adis·Ababaya 
nakletmek niyetinde imiş . 

Mısırın U. • 
sosyetesıne 

girmesi iyi karşılanıyor 
Cenevre 29 ( Ô. R ) - Mısmn Uluslar Sosyetesine girme~ 

talebi hakkında u Joumal de Ceneve " şunlan yazıyor : 
811 Mısırın hakkıdır ve bu proje yakmda tahakkuk edecektir. 

Mısırın Uluslar Sosyetesinde yeri olması lazımdır bile. Daha aı 
ehemmiyetli bir çok Devletler Cenevrenin teminatından istifade 
ettiklerine göre Mıaırın kabul edilmesi reddedilemeıı. Zate0 

huna muhalif olan bir tek devlet vardır: lniriltere 



Hafta ı 
0 yasa . dUrumu· 

1

Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak ~ .......... ~..,..,....-----.__.,.......__......,,..._...,,..,,,,_o:~~ 

Üzüm piyasasında geçen hafta kay
dedilen tedrici tenezzüller devam etti 

Bölem sayısı: aa Yazan : Tokdil 

Yatağının sırtında üstü açık, etrafına çocuklarını alıp 
uyumuş deli ve heyecanlı Usma kim bilir nasıl rüyalar 

. görüyordu ki nefesleri biraz daha gayri tabii idi 
lzmir Ticaret ve Zahire bor

sası tarafından 22-1-936 tari
hinden 28-1-936 tarihine kadar 
neşredilmiş olan gündelik borsa 
satışları listelerine göre son 
hafta içinde borsada yapılmış 
olan satışların cinsini, miktar 
ve haftalık en aşağı ve en 
yukarı fiyatları aşağıdaki su
rette toplanmıştır: 

!arından satış işleri şu surette 
cereyan etmiştir: 

Nev'i mık tarı fiatı 
Prese lci hazır 635 41,50 43 

arasında fiyatlarla borsada sa· 
tılmıştı. Geçen sı:ne bu hafta 
içinde İse borsada zeytin yağı 
üzerine iş olmamıştı. 

Amir bin Adiy şurada, bu· 
rada gezmiş, dolaşmış, gecenin 
süküneti ve ıssızlığını bekle· 
mişti. Ama gözleri; sonradan 
kapanan iki görücü olmasına 
rağmen gündüz ve geceyi; göz 
kapaklarından tesir eden garib 
bir takım ziyalar ve bunlardan 
fazla kulaklannın; kör olduktan 
sonra daha kuvvetli duyguya 
sahih olmuş verişlerinden anlı· 
yordu. 

kim bir nasıl rüyalar görüyor
du ki nefesleri biraz daha gayri 
tabii idi. 

Onun bu halini; gözü açık 
bir Arap görmüş olsaydı başka 
bir hisle ona atılırdı. 

hışırtının yanı başında olduğunu 
duyunca hançeri çekip sol 
elini ileri uzatarak kımıl
dayan çocuğu buldu ve sağ 
eli hançeri bu kımıldayan 

vücuda sapladı .. 

balya 
" " vadelil75 ,, 42 

Kaba " hazır53 harar42 
43 
43 

Nevi mık tarı fiyatı 

çuval en az en çok 
Buğday 2797 6.875 8.125 

Arpa 180 4.375 4.50 
Bakla 36 4.6'.l5 4.625 

Kumdarı 8 7. 7. 
Mısır 162 5.50 5.625 
Akdarı 40 4.625 4.625 

Fasulya 10 9.375 9.375 

Nohut 20 8. 8. 
Susam 60 16,375 16.50 
İnce kepek 2600 kil. 2.625 2.625 

Pamuk baly. 810 42. 43. 

.. harar 53 

., çe 369200 kil. 2.60 2.65 

J>a.çekir 200000 2.75 2.75 
fop dikili 
Pa.ç. vad 39975 2.65 2.65 

T. ha. içi kill52 65. 65. 
Zeytidyağı 4000 33.50 33.50 

incir çuval 278 8.50 13. 

Çeki.üzüm 1388 6. 16.50 
Razakı üzüm 359 6.75 7.75 

Siyah üzüm 60 7. 7.50 

.. torba 2 
Borsada hafta içinde yapıl-

mıt olan alış verişleri bu suret
le topladıktan sonra belli başlı 
ihracat maddelerini teşkil eden
lerin nevi itibariyle haftalık 
muamele ve piyasalarile bir 
hafta evvel ve geçen senenin 
bu baftaıındaki vaziyetlerini 
ayn ayn dercediyoruz: 

Arpa: 
Son hafta içinde borsada 

satılan 180 çuval arpamn 50 
çuvalı yerli malı olup kilosu 4,5 
ve 130 çuval Diyarıbekir arpası 
olup kilosu 4,375 kuruştan satıl 
mıştır. 

Diyarıbekir arpası namiyle 
İzmirde arpa satışı ilk defa 
olarak kaydedilmektedir. Bun· 
dan bir hafta evvel borsada 
kilosu 4.375 kuruştan 80 çuval 
yerli arpa satılmış ve geçen 
senenin bu haftasında ise kı

loıın 3,875 - 4,125 kuruş ara
sında Hatlarla 661 çuval Uşak ı 
arpasından başka muamele ol
mamıştı. 

lzmirde arpa işleri sırf ma
halli ihtiyaca münhasır kalmış 

olmakla beraber son hafta iş· 
!erinde oldukça gevşeklik ğö· 

rülmüş ve piyasa soğuk olarak 
kapanmıştır. 

Bakla 
Son hafta borsada Bakla 

üzerine onemli bir muamele ya
pılmamış yalnız 28-1-936 tari· 
hinde kilosu 4,625 kuruştan 36 
çuval bakla satışı olmuştur. 

Bundan bir hafta evvel bor· 
sada kilosu 4,75·5,10 kuruş 
arasında fiatlarla 270 çuval ve 
geçen yılın bu haftası kilosu 
beş kuruştan 17 çuval Bakla 
aabf muamelesi olmuştu. 

Baklanin son haftaya aid 
plyaaa durumu geçen haftakin
den daha gevşek görülmüştür. 
Stok aııalmıştır. Fiatlar tenez· 
ıllle meyyal gibi görülüyor. 

Yekün 810 
Bundan bir hafta evvelki 

j>amuk satışları ise 43 • 43,5 
kuruştan 830 balya hazır prese 
birinci ve 43,5 kuruştan 50 
balya vadeli ve yine ayni fiat· 
tan 17 harar kaba birinci pa• 
muktan ibaretti. Geçen sene 
bu hafta içinde 54-56 kuruş
tan 207 balya prese birinci 
hazır, 55-56 kuruştan 441 bal
ya vadeli ve 53 • 60 kuruştan 
eski satış olarak 370 ve 50,5 
kuruştan 190 balya prese ikinci 
ki ceman 1037 balya pamuk 
satışı olmuştu. 

Haftalık pamuk piyasası ge· 
çen haftakinden daha soğuk 
geçmiştir. Hafta başlarında fi· 
atlarda görülen tenezzül istida
dı ilerliyememiş ve fiatlar hafta 
nihayetinde 42 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. 

ihracatçılar tarafından hafta 
içinde yapılan mübayaatta 
teklif edilen fiatlar daima ge· 
çen haftakinden aşağı bulun· 
muş ve bu suretle piyasada 
genişleme görülmemiştir. Yerli 
mensucat fabrikaları bu hafta 
piyasada faaliyet göstermemiş· 
)er mübayaatları mıkdarı pek 
mahdud bir derecede kalmıştır. 
Gerek ihracatçıların durumu 
ve gerek fabri'kaların mübayaa
da aldıkları vaziyet pamuk fi. 
atlarında bir gerileme husul 
bulacağı kanaatını uyandırmak
tadır. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

palamut üzerine hiç alış veriş 
olmamıştır. Elde mevcud mal 
olmadığııtdan ve dahilden de 
gayet az mıktarda palamut 
gönderildiğinden palamut fiat· 
!erinin yüksekliğine rağmen 
piyasada durgunluk vardır. 

Palamut fiatlerinin geçen
hafta ile geçen seneııin ayni 
haftasındaki farkları hakkında 
bir fikir edioilmesi için her iki 
haftanın fiatlerini aşağıda gös
teriyoruz: 

36-1-21-15 35-1-21-15 
Nevi e a e ç e a . e ç 
Tırnak m 500 615 405 460 
Kaba ,, 420 515 210 300 
Refüz ,, 300 390 200 210 

Bu rakamlara göre iki sene
nin ayni haftalarındaki fiatler· 
de bu sene lehine olarak kuv
vetli bir fazlalık görülmekte 
olub bu fazlalık ise bu sene 
rekoltesinin pek noksan olma
ıından ileri gelmektedir. 

Alıcıların mübayea hususun
da gösterdikleri hararet ken
dini muhafaza ettiği takdirde 
palamut fiatleriPde heklenmi· 
yen yükseklikler hasıl olacağı 
kuvvetle umuluyor. 

Zeytin yağı 
Son hafta borsanın neşretti

ğı gündelik satış pusulalarında 
tesadüf edilmiş olan zeytinyağı 
satışı eski satış kaydile 4000 

lkilo sıra malından ibaret olup 
kilosu 33,5 kuruş fiyatla kay
dolunmuştur. 

Zeytin yağı piyasası geçen 
hafta arzeylediğimiz durumu 
olduğu gibi saklamış ve yine 
yazdığımız gibi fiyatlarda biraz 
daha yükselmeler hasıl ohnuş· 
tur, Son hafta içinde zeytin 
yağı fiyatlarının 38 kuruşa ka· 
dar yükseldiği ve daha da yük· 
selmek istidadını gösterdiği pi· 
yasadan öğrenilmiştir. 

incir 
Son hafta içinde borsada ki· 

)osu 13 kuruştan 5 çuval süz
me, 10 • 12 kuruştan 173 çu
val elleme 8,5 kuruştan 100 
çuval paçal ki ceman 278 çu· 
val incir satılmıştır. Bundan bir 
hafta evvel borsada muhtelif 
olarak kilosu 11 kuruştan 250 
çuval incir satışı olmuş ve ge· 
çen yılın bu haftasında kilosu 
4.5 • 4.75 kuruştan 290 çuval 
natürel ve 4 • 4,5 kuruştan 663 
çuval hurda incir satılmıştır. 

Bu sene mevsim başından 
28-1-936 akşamına kadar bor· 
sada 197249 çuval incir ve 
17473 çuval incir hurdası sa

tılmıştır. 1934 mahsulünden 
geçen sene bu tarihe kadar 
borsada satılan mıktar ise 
153591 çuval incir ve 7506 
çuval hurdadan ibaret kalmıştı. 
incir ihracat mevsimi geçmiş 
olduğundan halen yapılmakta 
olan incir işleri kamilen dahili 
ihtiyaç içindir. Bu münasebetle 
fiatlarda esaslı bir istikrar 
yoktur. 

Çekirdeksiz üzüm 
Borsanın en son neşriyatına 

göre 1935 senesi çekirdeksiz 
üzüm mahsulünden 28-1-935 
akşamına kadar satılmış olan 
mıktan 489,625 çuval ve 4141 
torba olarak hesaplanmıştır. 
Geçen sene bu tarihe kadarki 
satış yekünu ise 278360 çuval 

ve 971 torba olarak hesab 
edilmişti. 

Yukarıda işaretlediğimiz iki 
senenin ayni müddetleri için

deki satış yekünlarına göre 
bu sene geçen seneden211,265 
çuval ve 3170 torba fazla mal 
satılmıt ve henüz elde 50-60 

bin çuval arasında muhtelif çe· 
kirdeksiz üzüm bulunduğu tah· 
min edilmekte l:ıu!unmnştur. 

Son hafta içinda borsada 
gündelik itibarile _ yapılan üzüm 
satışları mıktar itibarile aşağıda 
gösterilmektedir: 
Tarih Çuval 
22-1-936 146 

Yolları, sokakları ve evleri 
kör olmadan evvel pek güzel 
bilen, fakat kör olduktan 
sonra da izah edilmesi güç bir 
hisle mükemmelen seçen imi 
elindeki değneği yerlere daya
maktan da çekinerek ağır ağır 
ilerledi, ve hakikaten gecenin 
ıssız ve korkunç saatları şimdi 
yaşıyordu. S11kaklardan sessiz 
ve sadasız geçen bu kör fedai 
sağ elini hançerinin kabzesine 
atmış. şaşılacak bir teenni ve 
ağırlıkla ortalıkta uyanabilecek 
seslere kulak vere vere ilerliyor 

Evlerin köşelerini bir eliyle 
yokbyarak dipten dipten sinsi 
bir kaplap gibi hedefine yak· 
!aşıyordu. 

Biran geldi ki durdu, arabın 
bu meşhur şair kadının yaşa
dığı, nefes aldığı sahaya gir· 
mişti. 

Ağır ağır ben on adım daha 
attı. Kağıddan bir evin hasır 
gerilmiş kapısına kadar vardı. 
Eğildi, hasırın içeriden bağla
nan bağlarını sanki gözü açık· 
mış, görüyormuf gihi yerini 
bularak hançerinin ıinsi bir 
sokuluşile kesti. 

Bir hışırtı .. 
Durdu .. 
Çıt yok ... 
Hasırı araladı ve girdi ... 

Kör Amir odanın içerisinde 
ve kenarında nefes sesini dinli· 
yor horultusuz bir kadın uyku· 
sunun hafif veya derin olup 
olmadığını kolluyor ... Ve bek· 
liyordu .. 

Ona kanaat geldi ki: Uyku
nun ortasında ve kendini bil· 
mez bir derinlikte ... 
Yavaşça yere ellerini uzattı, 

avını aldatan bir kedi gibi 
dört elle ağır ağır ilerledi, 
yatağa yaklaşmış, hatta eli 
bile dokunmuştu. 

Bir elinde tuttuğu hançerin 
kabzesini daha aıkı sıkarak 
birdenbire usmanın göğsüne 
hopladı ve şiddetle gırtlağına 
soktu, çıkardı, göğsüne soktu •• 

Bir sıçrayıı, bir feryada ben· 
zer boğuk ses, ve çırpınış, 

kadında ihtilaçlar uyandırdı. 
Kör Amir dizlerini biraz geri 

çekip kadının karnına çökttı 
ve hançerini kadının göğıüne 
bir daha sapladı, sağına ve 
soluna hızla çekip sokarak vü· 
cudunu delik deşik etti. 

ilk hançer darbesile uyku-
sundan öteki dünyanın uyku· 
suna yol alan kadın bu hen· 
kamede bütün şiddet ve knv·. 
vetile ellerini kollannı gayri 
ıuuri hareket ettirmiş, vücu· 
dunu kıvrandırmıfb amma kör 
Amirin gülle gibi ağırlığı bu 
hareketlere ıerbestiyet verme
mişti. 

Aırıa göksline bindiği kadı· 
nın son ibtilaçlarını kalçalarının 
üstünde bitirdikten sonra 
kalkmak isterken Uımanın . . . . . . 

. . . . • • en büyük çocuğu derin uyku-
Saçları, bağrı açık Usma bu- sunu bozan bu tepişme, bu 

tün perişanlığına rağmen vü· hırıltı ve gürültü arasında 
cudunun dinçliğini taşıyan bir kıpırdanmıştı. Onun kıpırdanı· 
yaşayışa sahipti. şını birdenbire yanlış hisseden 

Yatağının sırtında üstü açık, kör; ıiddetli bir hızla kadının 
etrı.fına çocuklarını alıp uyu· karnına tekrar hançerini sap• 
muş deli ve heyecanlı Usma ladı, daha hançerini çekmeden 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ine göre 0,25-0,75 kuruş an· kamlara müstenit maliimat ver-

' 

smda bulunmuştur. miş olmak için muhtelif tarih· 
Haftalık fiat değitiklikleri lere ait Uzüm fiatlanm aıağıda 

hakkında okuyucularmııza ra- gösteriyoruz, 
Numara 22-1-936 fiatları 25-1-936 fiatları 28-1-936 fiatları 

Az Çok Az Çok 
7 12 75 13 00 12 25 li 50 

Az Çok 
12 25 li 50 
12 75 13 00 
13 00 13 25 
14 50 15 25 
17 00 18 00 

8 13 25 13 50 12 75 13 00 
9 13 75 14 00 13 25 13 50 
ıo 15 oo ıs so 14 50 1s oo 
11 17 50 18 00 17 00 17 50 
1936 senesi ilk kanunun bi· ı 

rinci günü ise lizüm fiatları fU 
suretle zaptedilmişti: 

f' ı.-f 
No. az ı çok ,.·.~ 
7 12 25 12 75 ;'t\ 
8 13 00 13 50 '{5 
9 13 75 14 00 '.~\ 

10 14 so ıs oo ., 
11 16 00 16 50 
12 17 00 18 00 
Bu ayın birinci ve yirmi se· 

kizinci günleriniP yukarıda işa
retli fiatlarına göre düş· 
künlük derece ve mıktarı aşa-

bildirdiğimiz sebepler d.olayı· 
siyle çekirdeksiz üzüm pıyasa· 
ıında gevşeklik ve fiatlarda 
küçük tenezzUller g6ri11mekte 
ise de bu halin lrizl olduğu 
ıöylenmektedir. Piyaaada dur· 
gunluk vardır. 

Buğday 
Hafta satışları nevi ve miktar 

itibariyle töyledir : 
Nevi mıktar 

Çuval 
Uşak 

az 
fi at 

çok 

23 .. ,, lO'l ğıda işartlenmiştir: 
24 ,, ,, 000 1 kanunsaniye nazaran 28 

yumuşak 164 
Uşak sert 240 
Yerli 

7.625 7.875 
8.125 8.125 

25 " .. 636 kanun sanideki düşkünlük 
27 " .. 443 No. Vasati 
28 .. .. 61 7 0,25 
Yekun 1388 8 0.75 

Bir hafta evvelki borsa çe· 9 0,75 
kirdeksiz üzüm satışları mıkdarı 10 0,25 kuruş yükselme 

vardır 
2177 çuval ve 15 torba olarak 11 1,25 kuruş yllkselme 
toplanmıştı. Geçen yılın bu haf- vardır 
tasındaki salış mıkdarı ise 1063 12 muamele olmamakta-
çuval olarak tespit edilmişti. dır. 

Üzüoi piyasasında geçen haf- Geçen senenin bu haftası ile 
son hafta fiatları arasında ise 

yumuşak 50 
Yerli sert 50 
Mersin 742 
Tekirdağı 689 
Tekirdağı 
vadeli 862 
Yekün 2797 

7.625 
7.50 
6.870 
7.125 

7.00 

7.625 
7.50 
7.00 
7.125 

7.00 

- Gıkk ! 
işte bu ses... O da ihtilaç

ların içinde bir anda söndU. 
Kör adam yavaş yavaş kalktı. 
Hayret edilecek bir sabır ve 
teenni ile üstünü, başını, el 
yordamına bağlıyarak düzeltti. 
Sanki bu işleri yapan o değil· 
miş gibi, kesdiği hasır kapı
dan sokağa çıktı. 

Gece bütün ıssızlığı ve deh· 
şetile hüküm sürüyordu ... 

. . . . . . 

. . . . . . 
Bilalın sesi mescidin damın· 

da müslümanları sabah nama· 
zına davet eden uhrevi bir te
renniimle titriyor. Medineninı 
sabaha yakın serin havası, 
•e11izlik içinden çıkan ve c 
sessizliği ilahi bir hitabla yır• 
tan Hilalın gür ve Davudi : 

- Allah büyüktür 
Nakaratile çalkanıyordu .. 
- Namaz uykudan hayırlıdır. 
Nidası, iki defa ve bütüP 

kuvvetile yayılıp Medinenin 
sabah saatlarını yaşayan islam· 
lannı ya'l'aş yavaş uyandırdı . 

Gözlerini uğuşturan, harma· 
nisini blirünen, homurdanıp 
kalkanlar sulara atıldılar. Bu
runlarından soluya soluya su· 
)arın ııkırtııı arasına : 

- Biyedihi... 
Dualarını fısıldayarak hepsi 

de birer aptest aldılar .. Arab"
lar bacaklarını suların serinJ 
liğine vererek ıslattıktan sonra 
sersem sersem mescide koş· 
tular. 

Mescit b!r sürü cemaatla dol· 
muştu. 

Muhammed önde sabah na· 
mazının dört rekatını kendin• 
uyanlara kıldırıyordu. Dördün· 
cü rekatın sonunda, mescidiıı, 
bu huşü içinde yaşıyan bari· 
mine birisi girdi.. Ve kenarı 
çöktü, yere kapandı, kalktı.' 
Tam bu sıra namaz bitiyordu, 
ıesledi: 

Bu, kör admdı. 
- Selam ya Resul! 
Muhammed sesin geldiii saii 

tarafa baş döndürüb: 
- Ne oldu Amır? 
- Emrin yerine geldi .. 
- Öldürdünmü? 
- Evet ya Habib!. 
. . . . . . . . 
Medinenin içinde bir velvel( 

var, Medinenin içinde herkesi 
ayağa kaldıran bir güriiltü bit 
feryad var, herkes o feryadı 
uymuş, onunla birlik haykırı• 
yor: 

- Aliye ve Kaynüka muse· 
vileri isyan etti. içimizden ölerı 
var, içimizden bir namusu oyun· 
cak eden hainler, mel'unlat 
daha başka günler ya· 
şayamaz... Kan! Kan! 

- Namusa tacavüze gaı 
yummayız. 

- Öldürülenin kanını kanla 
alırız. 

Azim ve önü alınmaz bit 
heyecan ... 

Muhammed birdenbire ayağa 
kalktı .. 

- Ne var Ayşe? 
- Bilmem ya Mubamıneclı 

Pamuk 
Son hafta içinde satıldığı 

yukanda itaretleoen pamukla
,.. ne'fi. ınıktar ve liat nokta-

Geçen hafta ise 13500 kilo 
sıra mal hazır olarak 37 ku· 
ruştan 45000 kilo stra mal va· 
deli olarak 36.75 - 3R kuruş _. 

ta başlarında görülıneğe baş- bu sene aleyhine olarak nev-
lanan tedrici tenezzliller bu ine göre 0,75 ile 1,75 kuruş 
hafta içinde devam etmiştir. arasında fark görlilmektedır. · 
Haftabk tçııezzlil _~ıktırı ~.ev;: • · G_!~n ~~~~i neı~,Y~.t~cla • 

Haftalık buğday satışı geçen 
haftaki derecesini bulamamakla 
beraber fiatlarda hissedilecek 
kadar düşkünllik vardır. Alıcı
lar nisbeten nazlı hareket et· 
meğe başlamışlardır. Piyasada 
oldukça mal vardır. Sair zehair 
ve hububat piyasa ve fiat vazi· 
yetlerinde yazılmağa değer yeni 
bir şey yoktur. 

~b«!I &okullu ... 

her halde bir hadise doğdu .. 
- Yarabbi ne zaman bun· 

!arın önü alınıp Müslüınanlşt 
rahat bulacak! 
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Gayri menkul malların 
açık ortırma llAnı 

Karaburun icra memurluğun
dan: 

,_ 
NAZARI DiKKATE 

yAZAN: Mişel zevakO 

s· . . f ransovayı 
Etamps kral ırı~cı a yayıldı mı? 
zehirledi. Yalanı or ayp k"I" buodaa istifade 

-79-

- e aa. k "ld" 
k . ·ı ' için pe o u• 

Sonra doğrulara : tmeyı bı en er d" · · kol· 'ol e . ·ıa br Ken ınızı 
- Bir iftira, Katerı , rücü bır ı ç k:.a iiçeın! 
Dedi. Katerin başını s~!.a: !ayınız sayın . fkri roösyö 

d'k etbgtnı - Ben de a>'.nıb. ı Bu büyük 
makla bu sözü tas 1 

• dök· 1 öylemış m. 
anlattı. Bir müddet duşüo Ldöyo ayb:ceriksi:ı ellerde .kPe.k 

d a am . ·ı·btır s,cerı sız 
ten sonra a: a "blik bır sı a • 

- Evvelce birinci fransovb: mu demiyen eldir. Ku· 
t muş ır el, cesarebt. e köpeğe tesadüf 

nın sarayında 0 ur ka durmuş ır b'ıçak eliniıde 
da 1 b Şimdiye • .• · ·• •aman 1 a m a tanış m. ettigını~ ~. k alnıı yara anır • d mların en k-pe y 

dar tanıdıgım . ad. a Çok nıeş· titrerse o vvel sizi ısırmağa 
keskin zekalısı ı 1• ve ölınedeo ~ cihetle ze'.1ir e· 
hW' bir adam.. Bu adaının vakıt bulacagı b'çağı hayvanın 
ismi de Löyula' dır. d" nirsiniz. Egder 

1p'arsanıı kur· 
· ık· ken ı· ka ar sa • Dedi ve sustu. Be 1 kalbine 

h b .. ük fe~eso· ı tulursunuz. . ·B •on söi: sini bu meş ur uy . 1• b verdı u • 
fun en kabl·ı·ıyetli talebesı . ° Ceva ını • • bir . l(aterin , roeş um . 
doğunu düşünüyordu. . ü~e,~ıınn:eroe ile cevap verdı : 

M.. • Löyiıla ben• her gu u • - d"o Löyola bu ce· 
- osyo .k' n ~ördü. - Mosyo yalan 

şeyden mahrum · 1 e 5 . • rdikten sonra . . · 
Bana acıdı mi? Yoksa fikrımm ıl vabı vde k' mütaleasını bildırdı: 

· hakkın a 1 
• • ·· [erse· 

telkin.atına müsait bulundugu· • k" ek yalan soy 
Çe ıner . den nefret eder. 

nu mu anladı? Bile°?i~orludmı: · z herkes su · bu 
k b 

soy e . nı . ddi söylersenız ve . 
Fakat bana a aca · sara· Şayet ~ rek birkaç defada 
Kral Birinci Fraıısovarın nu perçınleye • herkes sizin 

1 taar•ı z k edersenı:ı: k t 
yını terk etmeden evve • , lı te rar . lediğioize anaa 
ve müdafaaya elverişli bır sı.u · hakikat sloy doiiruluğundan 

ed Yaaoın "' M hediye eyledi. er. k bir :ı:aaftır. e-
- Bu -"~h ne idi? endişe etdme Etamp kral Bi· 

,,.... la . Ma am d' se · -;ı z·ehirle ı ya· 
- Yalan. rinci Fransova ldı ını? Bir sürü 
- Yalan mı? . . lanı ortaya yayı . duman ol· 

E Y 1 • ahali bızıın b klann a teşsız .. 
- vet, anı~ bu a ına . ki ·ıni düşününuz. 

h .. k ·· .. lbnda bulunan dıyece er u mu muz a f et maz _ Son o ~ "' -
koyun sürüsü yalandan ne ~ 
, t l'd' L"kin biz yalan soy· e me ı ır. a lan 

Ç• kü ya 
lemeye mecburuz. un d 
idaremizin esasmı teşkil e er. 

• asliye· 
Bergama mahkeıııeı . " .. 

sinden: . . • kınklar 
Bergamanın· aşagı · " 

köyünde oturan Tikveş mulı~-, 
. •ı Hanut 
cırlerinden Yaşar og 0 , ·f 
" "' kız• Nazı e 1<arısı ve Murtaza , , · 

· ' H it aley-tarafından boc&8- aın 
hine vaki ~oş~nma idd,iasıu: 
Bergama asliye hukuk ma • 

· lı ~uba• kemeıinde icra kı uan H . 
keaı~ainde: Müddea~e'h ~-. ' · ı daveti)'e• mit namına çıkl1-" an 1 . k d' . . d"rt ay evve nın en ısının ° k 
köyden evini sat~rak .. çı 1~ 
gittiğinden ve yerinın bılıjme 
diğinden tebliğine imkan ° ma• 
dığı 'Ve binaenaleyh ıkametga· 
hının ıneçhul kaldığından da· 
vacı, tebliğatın ilinen yapılma· 
sını istemiş olmakla bu b.a~ta 
muhakemenin 30-1-936 tarıhıne 

- • saat rastlayan perşembe gwın . 
9 talikına ve müddeaaleyhın 
~bu ilin üzerine yevmi m~:: 
kürde (tlahkemeye gelmedıgı 
ve bir vekil göndermediği tak· 
dirde hakkındaki -tahkikat v_e 
muhakemenin gıyabında neti· 

1 • · ~ · • aluınu ol· ce endiririlece_gının m 
mak üzere keyfiyet tebliğ ve 

BON·O 

ÇOCUK 
HASTALtKLARI 
M OTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
tk"k · seyahııtın-

Avrupa te '. · 
d

- .. ~tür Hastalannı 
dan onmu. · 
her gün 11,30, dan saa~ J on 
.. e kadar Beyier sok~ıpn
~~ki kıliniğinde kabul; et-

, d" T lefon 3990 
ınekte ır. e 7) (3601) 

(S. 
' ' ' 841 
ıh bar olunur. • d 

1 • .,. n···· 

_____ , __ _ 
Şampiyonluğu müsabakası 

Al sancakta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazdınız 
Şubatın birinci gününden 

itibaren müracaatlar ka· 
bul edilmiyeceklir. 

7 - 15 (81) H 3 
~,. _______ , 
ızmir belediyesinden: 
Ytiz seksen lira elli kuruş 

b >el eli keşifli Karşıyakda Tan· 
zifat sokağın<h yeniden adi 
döşe:ne yapı '.ması işi b~şsek· 
reterlikteki keşifnP.me ve şart· 

· na'ıne ~eç'1i'.e 7-2-936 cuma 
günü s~at 10 d:ı ~çık ~~si!~~e 
ile iba:e edilecel.tır. lşırak ıçın 
14 liralık muvakkat teminat 
makbuzu i'e söy'.enen ~İli'\ ve 

·aaaUa kom;svona ge!in"r. 
21-25-30-4 ıso rını 
- Bırinci Kordondaki Um· 

yın Şehir r:azino1u yerine ye· 
niden i:;ızıno, o\ el ve bnbçe 
yapılacaktır. Bu işin bedeli keşfi 
40868 liradır. Bu inşaat ve ima· 
lata mukabil guino otel ve 
bahç~ , on beş sene . müddetle 
müteahhide car edilecektir. 
Seıı~'.ik jcar bedeli tnubammeni 
elli liradır. Bu işe ait şartname, 
keşifname, proje ve sa'.r evnı.k 
baş selucterliktedir.' 1 Bunla mı 
takımile örneği iki' lira muka· 
bilinde belediye baş mühendis
liğinden ;atın a'.ınır. ··1bale. ka· 
palı zarflı müzayede_,netıcesınde 
ıı-2-936 'salı günü saat onda 
apılacaktır. Talipler,,artname, 

~e~·foa.'.ıuı ve proje daites!ndeki · 
inşaat ve 1 imalatı yapmagı k~
b 1 etmekle beraber ıeoelık 

, • n ~ , bndrtlini arbrm~1t auretile 
1 ıcaı ıı;;;. ıı;;; • 1r,, 

. t '~e ;ına'ıft için üç bin' 
ıoşaa . · ·• . . d 
altmış altı lira ve. ıcar ıçın e 

d .. t lira ki ceınan iiç bin y~t~ or . 
1 . li •muvakkat teınmat o • 

mış ra · 
k .. ere nRkden be'edive ma uz . 
. atırmak ve.ya bu mık-emrme Y 

d I> ka temin.a\ mektubu-dar a an . '. 
t klifname ile bıdıkte 249~ 

uu '1 d . . 
1 k "unun tarifatı aıresııı· 

sayı ı a.. 1 Ş b 
de ihale günü olaa : u at 

' 936 salı günü saat dokuı_a ka· 
dar belediyede müteşek~ıl ar

ve eksiltme kooıısyonu 
bnna . 1• d 
başkanlığına verilme~• a:ı:ım ır. 

21---25-30-4 ~81 (112) 
_ Bin üç yüz oo lira yet· 
. k'· ' ' bedeli keşifli Mare- , 

m~ uruŞ 

al 
'F . bo'varında Kantar 

ş evzı _ 1 
• • • k • 

k 1 önlinden ıkıncı orkara o u , , 
dona ı kadar kaualizasyonl'ktyak: , 

. · .· başsekrfter ı e ı 
pılın••• ışı . • 
k~şlf ve şartname veçhile 4-2·. 

936 Salı günü saat onda açık 
'-·ilt e ile ihale eılilecektir. 

e .... m k li ' 
iştirak için doksan d~ uz ra-

'" • ·k· • N<t ter 12ın e · • · lzmır ı ıncı " ' - ~bildiren Ancelo Scoto 
hmirde Merkez oteli_nde otur~_ug':~irilen protesttİ ile· Sü~er . 

tarafından 6-1-36 taribıode tebligl . ·1ıraç edilınemesi sebebıle 
. "d hamu enın ı d k· 

bank Nazilli fabrıkasma aı . anı bizden nıutalebe e ece 

·ı;lı: muvakİcıtt teminat ınakbuzu 
ycya boka teıninat. mektubu 
•1 ı söyle~ep a-ün •e saatta ko-
ı e 1 . ·~ 
misyona· gelinir. ' ı 

b ·ı • le zarar ve zıy . 
uğrayacaklan ı cum · 
!erini bildirmişlerdir. k le ve mektuplar müoderecdabbrıau· 

1 "d mu ave . . k mevcu 
Mezkur eşya ara aı f kabili tevcıh bır usur ld b' 

nazar;lll hadiseden tara ıma eJede kendileriııe bu yo ~ baır ' 
Yanı muaın •t tmıyan esoa 

lunmamasına ve ce:ıe ed iyeceğine binaen va~ı o 1 b'I~ alika· 
mutalcbe hakkı ba ş em tf" · zarar ve zıyan ta e 1 

müstenit ihtarnamenin ih~va. e ~!~Ji"ini mutazammın işbu cevabt 
mız bulunmadığının kendilerıne g nı dig· er nüshasının yuka· 

. . d saklanması t• . t a 
ihtarname aslının daırenız e b. usaddak sure ını ar • 

bli"'ni ve ır m 
rıda adresi yazdı zata te gı . d · ıı: 

t uzu rıca e en . 
fımıza tevdiine tavasso un 

Sümerbank vekili : • . t ve komisyon evi 
Halid ve şürekası tıcare 

N Behiç imzası. 24 
firınası ve · 1448 Hususi No. 1/ 

Umumi No. n olan işbu ihtarname 
d aklı aslına uygu b . k 'd . 

Dairemiz dosyasın a s . d b 1 aınamağa me nı eşı ecı-
• ·ı adresın e u un ·ı ·ı~ 1 1 muhatabının gosterı en .. . bir gaz.!te ı e ı an yo uy e 

. . . 1 · de munteşır .. it J 
nın talebı iizerıne zmır d s· dokuz yuz otuz a 1 y 1 

d"k kılın ı. ın 
tebliğ edilmek üzere _tas. 1 k ncu çarşamba günü. 
ikinci kinun ayının yırını do uı.u 28 K. sani 1936 

Resmi mühür 

2SS (14·0 

bmir ikinci Noter 
Emin Erener imzası 

18-22-25-30 154 (96) 
, _ Urayımız Fen Heyeti yapı 
fllbe'Sinde çAJışmak üt:ere 80 
lira Ucretli bir fen işyıin alı-
nacakbr. , . 

Aşağıda yazılı şartlan haiz 
istekli'er aruında . müsahaka 

· yapıl~~ağından isteklilerin Uray 
baş mühendisliğine müracaat 
etmeleri: 

1 - Bayındırlık fen okulun· 
dan diploması · oloıak 

2- Çalışbğı daire ve mlies
seselerden Bonservisi bulun

mak. 
3 - Askerlik hizmetini bi· 

tirmiş olmak 
4 - Sıhhat raporu getirmek 
S - yaşı Otuıbeşi geçmiş 

olmamak. 
. 23-30 194 1122) 

" . •• 

Açık arbrma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: Mukaddema mağaza el
yevm hane ve mağaza. 

Gayri menkuliin bulunduğu 

nıevki, mahallesi, sokağı nu· 
marası: Karaburun Ahırlı iskele 
sağı mukaddema ve elyevm Ali 
efendi veresesi sol tarafı mu· 
kaddema ve elyevm Mehmet 
bey haneai arkası ve önü tarik. 

Takdir olunan kıymet: Bin 
beş yüz liradır. 

Artbnoanın yapılacağı yer, 
gün saat: Karaburun icra dai· 
resinde birinci 24-2-36 pazar
tesi günü S. 15 de ikinci 10-
3-936 Salı S. 15 de. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 23-1-936 
tar;hinden itibaren 33/46 nu· 
mara ile Karaburun icra dairc
~:oın muayyen numarasında 
berkesin görebilmesi için açık· 
tır. llanda yazılı olanlardan fazla 
ma'ümat almak isteyenler, işbu 
şartnameye ve 33/46 dosya 
r.umarasile memuriyetimize mü
racaat . etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak iç:n 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
7 ,5 nisbetinde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (1 '24) 

3 - lpotek sahibi alacak· 
lı 1 arla diğer alak'adarların ve 

irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
husu,ile faiz ve masrafa dair 
olan iddialatını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitelerile birlik
te memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları 
tapu sicill~le sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşması~dan 
hariç kalırlar. ' 

4 - Gösteril~ll günde a~t'
tırnıa ya işl:ırak 'edenler arttır· 
ma şartnam'esini 1 okumıış •ve 
lüzumlu malnmat almış' ve bun• 
lan tamamen kabul 1 etmiş • ad 
ve itibar olunurlar. " 
, 5 - , Tayiıı edilen. zamanda 

. gayri .menkul üç, deJ:ı , bağ(ll· 
dıktan sonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen ' kıymetin 

yüıde yetmiş beşini bulmaz ve· 

ya satı4 istiyenin alacağına 

rüchanı olan diğer alacaklılar 

bulunup ta bedel bunla.cm o gay· 
ıi menkul ile temin edilmiş ala-

caklarının ıoecmuuodan fazlaya 
çıkµıazsa en çak ar~tıranın ta

a.hbüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha tem· 
dit ve on beşinci 1, günü aypı 

saatta yapıl~~ak , arttırmad,a, 
bedeli satıs istiyenin alacağına 

1 • • ıı -.. \ • 1 

rüchanı olan ~iğer alacaklıların 

. ~ gayri ınenkul ile temin edil· 
miş alac~Warı nıecmuund~n 
fazlaya çıkmak Şar~!yle, en ço~ 
artırana ihale edilir. ~öyle bir 

• 
b~del elde · edile~~~se ihale 

1 ,. .• . • 

yapılamaz. Ve satış 2280 nu-, 
maralı kanuna göre tecil olıı· 

' . 
nur. ,. 

• • · 6" -- Gayri menkdt 'kendisine 
·ihale olunan · kimse derhal ve· 
ya verilen ınüblefl~inde parayı 
vermezse ihale kararı fesbolu· 
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kioıse 
arzetmiş o)liuğu bedelle alma
ğa razı olursa ona, razı olmaz. 
veya bulu,mazsa hemen 011 

beş gün müddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale 
edilir. lki ihale arasındaki fark 
veçen günler ıçin yiizde S ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
:zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
tahsil olunur. Made (133) 
Yukarıda göste~ilen tarihte 

icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şart· 
namesi dairesinde satılacağı 

ilan olunur. 
249 (14.5) 

TURAN Yag Fabrikalarının 
Marsilya, çamaşır, mutbab sabunları 
Nefis zeytin yağlan, kokosin, T uryağ 
Açık ve koyu renklerde bezir yağları 
PERLODENT diş macunu 
Verda, Rozmari, Batb, Fatma, Turan, Hurma tuvalet 

sabunları 

Şampuan, Baronya kremi, güzellik yağt 
Traş sabunu, Traş kremi 
Tursil, eğe tozu, politut ve saire 

Bilumum zengin çeşitlerini 
Büyük Kardiçeli Han Omega 

Ticarethanesi ittisalindeki 
S. KALOMENI 

Tecim evinde bulursunuz. 
Telefon : 2751 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğüııdea ;, 
AÇIK ARTTIRMA 

D. N. Lira 

398 Karşıyaka Alaybey Mimar Sinan aokak 7 eski 9. taj 
numaralı 57l metre murabbaı arsa 490 

446 Tepecikte Tepecik So. 2 " 2 n111Darah 101 52 metre 
, murabbaı arsa , , ı , . .ı 280 

a '140 Dar~ğaç Paralı köprü tramvay cad,desi 116 • 1 l~ nu· 
maralı 190, 61 JD~tre murabbaı hane Ye dükkan arsaları 980 

636 Borııo~~ ~~rkez so. 75 num•ralı eski taj numaraJı. 12. 
95 rnetre murabbaı dükkan arsası ' '' 1 

" 70 
7'72 ikinci' Karantin~ iskele cıaddeainde 101 eski 95 'jeııi 

numaralı ';_v ile lÔ3 eski 97 ' taj numaralı dükkan" ' 700 
179 Buca Mecidiye c~ddesinde 3 eski 17 taj no~·dültkan 350 
· Yukiı~da 'yazılı ıiu:~kuller )O . ıı;ün müddetle arttırmaya konul 
muştur. ihalesi 10 Şubat 93~ Cumartesi günü ~aa~ 14 tedir 
Satış munhasıran gayri mübadil · bonosu iledir. 24Q. , (139) 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Sıra No. 
24 Göztepa tramv~y caddesinde 717 kapı 829 taj 

numaralı 185 metremurabbaı arsa . 
25 Üçüncü Karataş Salhane Enveriye sokak numara' 

149-1 kapı 144.25 metremurabbaı arsa 
27 Karantina Gönül sokak 739 ada 1 parsel No. 

Lira K 

740 

36.25 

238.50 metremurabbaı arsa " 119.25 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para il6 satılmaL 

üzere artırmaya konulmuşlur. Talihler 13-2-36 perşembe gün( 
saat 14 de Milli Emlak' Müdürlüğiinc müracaatları. 

30-& 258 [142) 

' ' 
DAIMON ma.-ka elektrik lambaları listesi 

Numarası Cinsi 
1 S Yassı Pil 3 amper dört buçuk volt kuvvetinde olau 

bu piller bütün dünyadaki yassı pillerin en iyisi en 
dayanıklısıdır. Uzun müddet kuvvetini muhafaza eder 

Pille işliyen bütün dünya radyoları ve elektrikleri 
hep Daimon marlmyı kullanmaktadır. 

270 Yuvarlak pil iki amper üç volt kuvvetindeki bu pillerin 
en iyisi yalnız Daimon markalısıdır. 

Yuvarlak büyük Daimon markalı bu piller üç yüz 
beş yüz ve daha fazla mesafelere ziya veren fenerler içindir 
Yalnız Daimon marka olmasıoa dikkat ediniz. 

:/. './; 'U/~ "/d, 
UMUM deposu : lzmirde Suluhan civarında Hurdavatçı 

Ödemişli Hilseyio Hüsnü ticaretbanesidir. 

• 
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Alaşehir Sulh Hukuk Mah

kemesinden : 
Sabık Eşme tütün inhisarı 

memuru ölü Hacı Tahir karısı 

Fevziye aleyhine Alaşehir in
hisarrar dairesi baş memuru 
Cemil tarafından ölü kocası 
Hacı Tahirin zimmetine geçir
diği yüz otuz liranın maa mas
raf tahsili için Alaşehir Sulh 
hukuk mahkemesine ikame 
Dlunan davanın yapılmakta 

olan muhakemesinde müddei 
aleyha Fevziye namına çıha

rılan davetiye mezburenin ika
metgahı meçhul olduğundan 

bahıııle bila tebliğ iade edil
miş olduğundan hukuk usul 
mahkemeleri kanununun yüz 
kırk ikinci maddesine tevfikan 
ilan tebliğat icrasına karar ve
rilmiş ve muhakemedt! 24-2-936 
pazartesi günü "aat dokuza 
talik kılınmış olduğundan mez
kiır gün ve saatta Alaşehir 
Hukuk mahkemesinde bizzat 
hazır bulunmadığınız ve yahud 
musadda k bir vekil gönderme
diğiniz takdirde muhakemenin 
gıyabınııda yapılacağı malüm 
olmak ve tebliğ makamına ka
im bulunmak üzere ilanen key-
fiyet bildirilir. 253 (140) 

YENi ASIR 

. . . :; ... ~i'f: -: _j::"" ~~ ... · . 

En Güzel Renklerde 
'///// /////////////////////.//////////7L///////////L/.J 

En Güzel Kalitelerde 
V/~///7L//..//////////7//////L/L///J/.E•C////L///L/~ 

En Ucuz Fiyatlarda 
V///////.////L/7J~/iıJÇ"./../7/F./J/LJC/Cl""'71:..r///////J///; 

Yeni kumaşlar~ çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevklerini tamamile tatmin ettiğine kanidir 

i ff' WW? S#U.!!1,_ ıp pp.ı 

BAYANLAR VE BAYLAR ıçın 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 peral{ende satılmaktadır 
rT////J/L////7//2//7/L///YJA/////////J//J.r////////././////.!Z/_LL/ILZZL//L7L/ZkV../~ 

~ Devlet memurlarına ve resmi teşekkül mensuplarına Tr77///.T/////.//////.//.////.J ı 
~ V////7////////////////.//././/////;'///////////; aksitle Kumaş ve halı verir 
r:&CLT.L'L/.L7LL/LLLLZLLLL//////////////////J'./L//.L/////LL/-ZJ'Y/./L7./JZLLZ/r'L/./ZZ'LLZZ=1 
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H. 3 (50) 

Cu ~ur Başk :ınlığı Filarmonik 
Or!<est'a~ı ~efli~inden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere 
Piyano,Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klarnet, 
Fago, Korno, Trompet, Trombor, Tuba Alto, Saksafon 
Tenor Saksafon Akordiyon, Gaz Baterisi sazları çalanların 
7 - 3 - 36 Cumartesi günü saat 10 dan 17 ye kadar lstanbul 
Galatasaray Lisesinde sinavları yapılacağından bu sazları çok 
iyi bir surette çalabilan Artistlerin kendi Ens~ürümanları ile 
birlikte Siııav komisyonuna birer dilekçe ile başvurmaları. 142 

217 (129) 
25-27-30-2-5-10-15-20-25-26-28-1-2-3-4-5 

~il . 

Pastil Antiseptik 
~.A.~Z't:J~ 

iLAN 
Nafıa Müdürlüğünden : 

'1920 Lira 20 kuruş keşif bedelli Çamdibi - Mersinli yolunun 
o+ooo • 1+190 ıncı kilometreleri arasındaki şosenin sınai yapısile 

birlikte esaslı onarılması 16 - 1 - 936 günlemecinden itibaren 15 
güa müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 31 

ikinci kanun 936 günü saat 11 de daimi encümene gelmeleri 

ve fazla malümat almak istiyenlerin nafia müdürlüğüne müraca-

atları ilan olunur. 176 ( 138) Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek fayd2lıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

~j 

' 
<· > :,: ·;;. \ ~li:)~~.-:··.··.·.,.·~.;.,.··.':~l . .,,fa : •.. .,~i-:j 

.'tjmJ 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları

na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

... ........,,_ =--=~============ • şifalı maden suyudur 
Milli emlak müdürlüğünden: 

Dosya Lira 
19 Göztepe Danişbey sok~k 41 No. lı hane 240 
20 Bornova kürt Ömer sokı.k 12eski 14yeni No. dükkan 25 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 15 gün müddetle 
artırmaya konulmuştur. ·Taliplerin 13-2·36 perşembe günü saat 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

ao K6nunusanı 1936 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl pa .... Jıvan dişler 

Bu ne~iceyi almak 
için bir tüp 

RAOYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının % !eri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin, 
Ağızdaki mikroblan °;, 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, leke!eri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı ? F ev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? sını çizip hırpa!amadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

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

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz dt 

BADTOLlN 

Izmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle. bronifit gibi hastalıklara karşı 
agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

Sobalarınız için halis 
·~ı~·~·g:ü'i<l~k.k:rih'i~·n:i~a~~·kü~·ü;:rr~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
.: .... i<ök·······oö[M·A······BAHÇE········· 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
kin yani magazasında · bulacaksınız, 

Milli Emıak müdürıyetinden: 

No. 10-12 F. Per· 
Telefon 3937 
(3508)-

Salhane Dokuz Eylül sokağında 102 eski kapu 80 ·ve 74 ve 
74 A No. tajlı 323 metre murabbaı evin mülkiyeti 3-2-936 pa
zartesi günü saat 14 de peşin para ile satılacaktır. Alıcıların o 
saatta Milli Emlak müdüriyetine müracaatları .. 

19-30 163 (104) 
._, ' . . . ' ~ .... ~, -· 1 

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

lzmirde Basmahanede Dibek sokağında 12 numaralı Hacı 
Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aç
tım. Gerek binası ve gerek mobilyası yeni bir hale ifrag 
edilmiş olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi müştemilatı havi bulunmaktadır. Temizlik, emniyet ve 
müşterilerin huzur ve rahatı her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzında hususi ihtimam gösterilmektedir. Ote
limizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimadımız vardır. 
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F ratelli Sperco N. VV. D Oliver Ve Şü. Salon, yemek ve y- a-tak odaJannWll Harar~ı 
Vapur Acentesi w. Fz. H.& can er v LIMAITET . Kardeşler ınobilyelerile süsleyiniz... ~~ 

,t>e o. apur centesı 
ROYALE NEERLANDAIS ANGORA vapuru 20 son CENDELI HAN BtRINCI 

KUMPANYASI kanunda bekleniyor. 24 son ki- KORDON TEL. 2443 
GANYMEDES vapuru 27-2- nuoa kadar Anvers, Rotter· 

36 dam' 
Hambura 

1
veakBremen THE ELLERMAN LINES L TD. 

beklenmekte olup y:iküoü " t hl' )iınaolarıoa yük a ac tır. THURSO vapuru 7 ikinci 
a ıyedeo sonra Anvers-Rot- ANDROS vapuru 3 şubatta kiaunda Liverpool ve SvanJea· 

terdam • Amsterdam ve Hanı· bekleniyor 7 şubata kadar d r hli 
b 1 Anvers. Rotterd

am, Hamburg an ge ıp ta 'yede buluna· 
urg limanlan iÇin yük a a· caktır. ve Brenıen limanlarına yük cak. 
CERES vapuru 10-2-936 da alacaktır. . ADJUTANT vapuru 8 ikinci Amerıcan Export Lıne k d b l 1 

gelip 15-2-936 tarihinde An· EXMOUTH vapuru 2 _ş~- inun a e' eniyor.Londra için 
vers-Rotterdam-Amsterdam ve batta bekleniyoı. Nevyork ıçın yük alacaktır. 
Hamb 

1
• 

1 
h k t yu-kliyecektir. . THURSO vapuru 15 ikı' Acı' 

urg ıman anrıa are e W L e ~ ed k Jobnston arren ın s kiounda bekleniyor. Lı'verpool 
ece tir. Liverpool 

SVENSKA ORIENT LINE OROMORE vapuru 18 son ve Glaagov için yük alacaktır. 
HEMLAND motörü 5-2-936 kanunda bekleniyor. Liverpool- POLO vapuru 10 ikinci ki-

tarihinde beklenmekte olup dan yük çıkanp Burgas,Varna nunda Londra, Anver ve Hull-
K&stence için yiik alacıkbr 

Jllkünü tahliyeden sonra An- ve Vapurların isimleri, ~elm~ den beklenip ayni zamanda 
•ers-Rotterdam-Hamburg- Co- tarihleri ve navlun tarıfele~ı Londra ve Hull için yük ala-
Penhage-Danzig-Gdynia - Oslo hakkında hiç bir taahhüde gı· caktır. 
•e lıkandinavya limanları için riş~v: W. f. Hanri Van Der DUTCHE LEVAT LIN 
Yilk alacaktır. ı Zee & Co. N AQILA vapuru 5 ikinci ki-

ıSERVrc MARİTıME RutJMAIN · Birinci Kordon Telefon °· nunda Hamburg ve Anversten 
PELES vapuru 30-1-936 da 2007 -2008 1 gelip tahliyede bulunacak• 

gelip 31-1-636 tarihinde Malta E DOKTOR 1 NOT v- t t h' · 

llindaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
~centemiz mes'uliyet kabul et
llıez. 

d F aı:Ja tafsilatiçin ikinci Kor· 
onda Tahmil ve Tahliye binası 

~ricasında 72-4 numarada 
RATELLI Sperco vapur acen· 

talıg' ın ü d'lm . . a m racaat e ı eıı rıca 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan aıada ber gün 
dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı nıua-
yenebanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

. ··································: f ............. SİİİÜAT .... Balıkyağı ~ 
~ . M · balık yağıdır : 
: Norveçyanın b .. lı~ orına : 

purların isimleri ve nav~un üc-
retlerinin değişikliklerinden me 
auliyet ka' ul edilmez. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Nu. 102 

Soka'· 

Ti. 3n8 

Şube: 
Ankara 

Anafartıılar Caddesi 
Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler aokağı 65, Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram~e~ cad
desi No. 596 Tel. 254S 

~ ıki defa süzülmüştür E 
: Biricik Sahf Yeri : 
: . 
~ BAŞDURAK E 

Tenviraboızda yeni çıkan çifte ispiralli 

~ HAMDİ NÜZl-IET ~ 
• • 

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

1 
1 

pek uonz lıyatlarla 
n~aaı 111 ,,. ıçııı 11 ı 1 Jekııhtıyaç arıoızı . H ı · 8 ıta çarşısında 

teıuın otınek ıKteneoız •un " • 

Kavalall Hasan Nurı 
tı<'aretlıaneııinA ınöracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her net . çiçekli 

Çınt ve levazımı sıhhiyeden Uivhalar ve bunlartn 
te/errüatı envaı banyolar ve teımostfonlar ve her cins ' 
musluklar ve kanalizasyon içın demır dökme borulaı 
ve .ngilız künklert ve bunlafln tefertuatı vesaire ... 

Fıvatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn M•rkal•r 

En Mü•ait Şaraitle 
Mağ•Z•"' ızd• Satıhr 

Devlet Deınir) ol\arından: 
Soına istasyon yatakhane binasının. alt kat_ında buluna~ "~ 

senelik kirası 50 lira tahmin edilen bır od" bır salon ve mu~te 
ınilatı 14-2-36 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de lzmırde 
1 İnci işletme komisyonunda ihale tarihinden 31-5-938 tarihine 

kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. . . 
isteklilerin 859 kuruş muvakkat teminat akçeler~nı S~ma veya 

Iıın · 
1 

· · · rmeye kanunı manı bulun· 
ır veznelerine verme en ve ışe gı h llıadığına dair beyanname ile ayni gün ve saatte Basma aoe 

komisyon reisliğine bizzat veya tahriren aıüracaatlan Jizım~r. 
B 

·ı · letaıe kalemınde 
u işe aid şartname Soma istasyonu ı e ış 

Parasız verilmektedir. 30-4 256 <
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ilin 
Nafia Müdürlii~ünden: 

ME LU 
Lambalannı kullanınız. Bu aıarka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni te11zi!ati ı fiyatlar 

Jlehmeı Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

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

AL TIN D Al\:LASI 
Eczacı başının 

büyük şaheseıri 

Koku 
Ve 

kokuculuğun 
HARtKASı 
•••••••••••••••••••••••• 

Altın 
Damlasını 

YALNIZ 

O yapar 
Benzer uimli 

Taklitlerini 
Şiddetle red ediniz 

Um. DEPO: 

S. Ferit Şifa eczanesi ,. ' 
Fidan Meraklılarına Müjde 1 

T6rkiye ve Avrupadan getirilmiı en turfanda ve nadide 
damızlıklardan aşılanaıış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 

• 
Tek, fakat kat~i çare 

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

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıslırablara karşı yegane müessir tedbi 

bir kaşe . 

GBiPiN 
almaktır. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ) 
~ .. ~~\. .......... ,_. ~ .... I • : _, ·. ' • 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile batka çefit ye
mek babarlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, ~öztepe papatya 
çiçe~ini, lıpartanın öı gül 
ve çıçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Karı ıüdü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizde 
Bü Ü T . k' n arayınız. 

t n ür ıyede tanınmış ve denenmi" (Art') k bo Y ı umaş ya-
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

lzmirlil~r Istanbuldanerede buluşurlar 

~Bristol otelinde 
- ..... ~ ... 

Sirke~i.de 9smaniyeotelinde 
Her ıkı otelın müsteciri Türkle d k" . 1 h k r en en es ı otelcı 

f
oldanlrveB erôese kendisini &e't'diren bay Omer LUt

• ay mer Lütfi I · A ıisidir. Kırk bir senelik zmır _ ~k~ri otelinin ınües
b T 1 tecrubeli ıdareıini herkes 

1 1ır .. ıdtank~ııldha her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
ev erm e ı ra ab bulacaklardır. 

Bütun bu fevkalfıdeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

9580 lira 4 kuruş bedelli Gülbabçe ~ Kara~urun yolunun 
J f- 000-4-r250 inci kilometreleri arasındakı şosenın esaslı ona
ılması 16-1-936 giinlemecindeo itibaren 15 giin ınüddetle açık 
~ksiltmeye konulduğundan isteklilerin eksiltme ve artt'.rma ve 
ıhale yasasının hükümlerine göre hazırlayacakları teınınat ve 
fenni vesikalarile birlikte 31 ikincikinun 936 cuma günü saat 
11 de daimi encümene gelıneleri ve fazla malümat almak isti
Yenlerin Nafia müdürlüğüne müracaattan ilan olunur. 
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ve toptan almak iıtiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve aipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak haoıoa müracaat etmeleri ilin olunur. 

._ _________ 8 - 26 h.3 (74) --· , ..._. 



.. Sahile ıo 

• 

Tarihte bir eşi olmıyan toplanbya vesile olmuştur 
-------------------=-------11111111...::"'---------'----------------

B u fırsattan istifade ederek lngiliz - ransız bakanları arasında önemli 
eselele dild . örüşmeler olmuştur. e v deniz konf ans • 

ın tem 
Paris, 29 (Ö.R) - "figaro,, 

gazetesi lngiliz kralına yapılan 
muhteşem cenaze alayından 
bahsederken ölen hükümdarın 
ve yeni kralın meziyetlerinden 
lngiliz ulusunun anane halin
deki meziyetlerini sezmeğe 

çalışıyor: 

"Ölen hükümdarın meziyet
leri, ulusunun ananesel mezi
yetleridir. lngiltere bunları 
harb esnasındn olduğu gibi 
harpten sonra da, daima gös· 
termiştir. 

"lngilterenin siyasal ve ek~
nomik nüfuzunu kaybederek 
yavaşça inhitata aürüklenir gibi 
göründüji:ü bir devir oldu. 
Halbuki, kral Jor jun saltanat 
sonu bu tahmini pek parlak 
ııekilde yaralamaktadır. 

T ARIHTE EŞi OLMIY AN 
TOPLANTl 

"Londrada yapılan cenaze 
töreni taclı başlar, yüksek 
devlet adamları arasında bir 
toplantıya vesile oldu. Tarihte 
buna benzer bir toplantının 

misali yoktur. Konuımalara 
girişildi. Belki de yakınla~nıa
lar hasıl oldu . ., 

. '"""'il 
iMPARATORLUK 

NE HALDE? 
Paris 29 ( Ö. R ) - Kral 

jorjun Cenaze töreni yapıldık
tan sonra onun hakkında tak
dir yazıları çıkmağa devam edi
yor. " Echo de Paris ,, diyor 
ki : " Asil, bulüslu, vicdanlı bir 
Kral idi. Anayasaya sıkı sıkıya 
bağlı olduğu ıçın, hayatını 

uluslarının hizmetinde ve onla
rın refahını hazırlamak kaygu
suyla geçirdi. Bu hükümdarın 
imparatorluğa bağladığı sevgi
nin nereye kadar vardığı ma
lümdur. B. Baldvinin Avam 
kamarasında söylediği gibi, 
ölümle pençeleşirken tek tük 
uyanıklık dakikalarında şu saf
ça suali sormuştur : " impara
torluk ne halde ? ,, Bu tarihiğ 
bir sözdür ve tarihte yazılı ka
lacaktır. Romanın " akıllı im
parator ,. denilen hükümdarı 

Mark - Aurel de ölmezden ön· 
ce " ruhların müsavatı " deyip 
öteki tarafına dönmüş ve öl
memış mi idi ? ,, 

FRANSIZ - INGILIZ 
GÖRÜŞMELERi 

Londra, 29 (Ô.R) - Fransız 
dışişleri bakanı B. Flandin, B. 
Eden tarafından kabul edil
miştir. Bu sırada Fransız deniz 
tı.kanı B. Pietri de lngiliz 

aıııirallık başlordu Lord Mon
sell ile görüşüyordu. 

" Petit Journal ,, e göre bu 
görüşmelerde siyasal bir ehem
miyet aramamalıdır. Zira Fran
sız delegasyonu Manş kanalını 
ancak lngiliz ulusunun mate
mine Fransız - lngiliz daya· 
nışmasını teyid için geçmiştir. 
Bunun için bakanlar arasında
ki görüşmeler bir temasdan 
ibarettir. 

Fransız hak an
ları lngiliz dev
let adam!ariyle 
bazı görüşme

lerde bulun-
muşlardır. An· 
cak bu temas· 
!arın t'1mamiyl~ 
şahsi mahiyetli! 
olduğu temin 
ediliyor. Bay 
Flandin'in B. 
Edenle görüş· 

meleıi · protokol hududunu 
ııeçmemiştir. iki bakan arsı
ulusal genel durumu gözden 
geçirmiş iseler de muayyen 
bir nokta üzerinde inceleme
lerini genişlettikleri iddia edi
lemez. 

lgiliz amirallık baş Lordu 
Moı,sell de, bir gün önce 
Fransız deniz bakanı B. Pi
etrinin kendisine yaptığı zi-

yareti iade etmiştir. Bu· 
müzakere bir saat sürmüş
tür. iki bakanın Londra 
deniz konferansı çalışma
larının ne noktada oldu
ğunu gözden geçirdikleri 
tahmin ediliyor. Bu çalış-
malar üç bakımdan ince
lenmiştir : 

1-Deniz programları-

nın, harb gemileri tezgaha kon
mazdan önce muayyen bir 
müddet zarfında teatisi hakkın· 
daki Fransız projesi. Bu tek
lifin, konferansın birinci ko-

CENAlE ALA Yl GEÇ· 
TiKTEN SONRA 

Londra 29 (Ô.R)- Dün ce· 
nazenin geçeceği yollar o kadar 
çok kalabalıktı ki halk arasın· 
da sıkışarak soluk alaıııı• 

yanları öne almak mecbU' 
riyeti hasıl oluyordu. Bet 
bini basta bakıcı olmak üzere 
7000 kişilik bir sıhhiye kol~ 
halkın toplandığı caddelerd~ 
faaliyette bulunmuştur. 156 
kişi hastaneye kaldırılmışbr• 
içlerinden biri ölmüştür. 

Cenaze geçtikten saatlerC1 
sonra bütün yollar, gazeteleri~ 
ve kağıtlarla örtülmüş gibi id~ 

ANKARADA YAPILAN 
TÖREN 

Ankara, 28 (A.A) - Iogil· 
tere kralı Beşinci Corç'ıın bU' 
gün yapılmakta olan ceoa!1 

Edm töreni münasebetiyle büttl! 
misyonu tarafından kabulü için Türkiye dahilindeki resmi bı· 
çok ihtimal vardır. nalar ile Türk donanmasııı• 

2 - Diğer taraftan tesliha- mensup bütün harp gemiler 
tın mıktar itibarile azaltılması bütün gün bayraklarını yarıY1 

meselesi henüz resmiğ olarak kadar çekmişlerdir. 
konferansın önüne çıkmamıştır. Ankara 28 (A.A) - Iogil· 

tere kralı Beşinci Corç'un cc 
Bu noktada lngiliz ve Fransız b 
tezleri arasında ancak küçük naze töreni münasebetiyle ~· 

gün saat 11/30 da lngiliz b. 
ayrılıklar vardır. yük elçiliğinde bir ruhani liY~ 

"Oeuvre,, gazetesi ise daha 3 - Ayrılmazdan önce iki yapılmıştır. Bu ayinde. refik•' 
tam haberler alındığını ileri bakan, Londra deniz konfe- lariyle birlikte başbakan, bil 

O 
ransında hala" temsil edilmekte tün bakanlar, generaller, def 

sürerek F oreing - ffice baş- tlil 
k B Ed 1 F d 

olan dört devlet arasında itilaf let yüksek memurları ve bü 
anı . en e ransız ışiş· büyük elçilerle elçilikler erlı.iJI 

!eri bakanı B. Flandin arasında basıl olursa bunun tatbiki için ha:ı:ır bulunmuştur. 
Ren askerliksiz ( yadsüel ) ne yol güdüleceği hakkında Bu törende Cumur başkaoıll 
bölge meselesinin bütün saf· İngilız kralı seki- oylaşmışlardır. özel büro direktörü ile yaver 
balarile gözden geçirildiğini zi11ci Edvard lngilterenin mlisaid bir da- !eri temsil etmekte idi. 
iddia etmektedir. kikada Almanya ve Rusyayı Londra 29 ( Ô. R ) - fral' 

BÜYÜK BiR ZIY AFET da deniz konferansına iştirake ıız delegasyonu Londradao aY 
Londra 29 (Ö.R) - Fransız davet kakkındaki niyeti bilin· nlmıştır. Hareketi sırasıııdl 

Cumur başkanının Londrada Fransız Cumhur başkanı 1't~ ı mektedir. 
bulunuşu münasebetile Fransa lf::'•; BUKINGAMDA Edvardın kardeşi dük of I(eJI 
büyük elçiliğinde büyük bir ,. ' Ô tarafından selamlanmıştır. 

f 
- Londra 29 ( .R) - Fransız a\ ziya et verilmiştir. B. Lebrunle birlikte Yıııı 

NELER GÖRÜŞTÜLER? cumhur başkanı B. Lebrön Prensi Pol, Belçika Kralı Le
0 

Londra 29 ( Ö.R ) - Kral kralın annesini Bukingam sara- pold 1 1 1 ve Holanda delegaf 
Jorjun cenaze töreninde bulun· yında ziyaret ederek başsağlığı yonunun bir kısmı da Loodr• 
dukları Vindsordan dönüşte ,,... · 'i' ' '< - dilemiştir. dan ayrılmışlardır . ••• 

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

cephesinde duruıtl Balkanlı prensler ara-
sında ne görüşüldü 

lngiliz payıtahtındaki görüşmelerin 
sonuçlarına çok merak ediliyor 

Kın/ Kmol 
Paris, 29 (A.A) - Sen Bris 

Lö Jurnal gazetesi, Belçika 
Kralı ile ltalyan Veliahdının 
ayni zamanda Londrada bulun
duklarını, kayt ve Habeş işinde 
üçüncü Leopolda atfolunan ta
vasaut tetebbüslerini hatırlat-

lıktan sonra diyor ki: 
"Belçika kralı ile kız kar

deşi ve kaymbiraderi arasın

daki müzakerelerden birşey 

çıktığını görecek miyiz? Leopold 
lll'ün bazı tekliflerinden o ka
dar çok bahsedilmiştir ki bun
ların büsbütün neticesiz kal
ması imkansızdır. Şimdi ltalyan 
veliahdı prens Humberto da 
Londrada onunla buluştu. 

Londra görüşmelerinin sonucu 

ne olacaktır? 
Romanya, Bulgaristan kralla

riyle Yugoslavya naibiı:in bu
lunmuş olmaları daha az ente
resan değildir. lngiltere Bal
kanlarla nadir olarak bu dere
ce aliika<İar olmuştur. Bu prens
ler buluştukları zaman yarım 

adanın tahkiminden başka mev
zu olarak ne konuştukları tah
min edilebilir. 

Şimal 
Habeşler gece 
Adua - Makalle 

baskını yaparak 
yolunu. ke.stiler 

Adis Ababa, 28 ( A.A ) -
Şimal cephesinde şiddetli yağ
murlara rağmen ltalyanlar 20-
23 Kanunusani mubarı:belerin
de kaybetmiş oldukları mevzi
leri tekrar ele geçirmeye ça· 
lışmaktadır. 

ltalyan topçusunun geceli 
gündüzlü yaptığı alCfe rağmen 
henüz ltalyan piyadesi hücuma 
kalkmamıştır. 

Buna mukabil Habeş kuvvet
leri gece karanlığından istifade 
ederek ltalyanları meYzilerin
den çıkarmak için mütemadi 
baskınlar yapmaktadır. Bu 
tabye ekseriyetle muvaffak ol
maktadır. 

Adua ile Makalle arasındaki 
yol kat'i olarak kesilmiştir. 

ISVEÇ KIZILHAÇ HASTA
HANESI 

Stokholm, 28 (A,A) - lsveç 
Kızılhaç direktörü, Abis-Ababa 
da bulunan Dr, Londere bir 
telgraf çekerek, laveç Kızılhaç 
ıevvar hastanesinin yeniden 

' ' 

_,. 

Negiis Hılssa oıdusıınun /edai/ni ııl" 

tesisini bildirmiştir, diğer nüfusu çok bir ıııah3 e~ 
lsveç hey'eti, ya seyyar bas- esaslı bir hastane tasis ecl~it• 

tane yahut ta Adis-Ababa veva faaliyetine d~vam eyliyecı: 


