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Duy~ld~ğ;ndan 
daha büyüktür 
Alh yıl önce büyük yer sbarh-

b ı Tor a 
ııntılara ile hara o an 1 k' k" er 
ve Tepeköy civarında 1 oy 

b ı d b.. ük su baskını 
u yı . a uy 

8 
.. 

A • _ 1 dır ırın-
felaketme ugraoıış ar · . . . 

lı ken 1 kıı1cı 
cinin yaraları sarJ r 

b"J eye çat-
facia gelib bu o g 

mışhr. . e 
·0 de ınc -

Acıklı duruoıu yerı . 
b b"I esuıe 

lemek üzere seyla 0 g 
.. d d' - . . bir yaııc101ıı 

gon er ıgımız da 
g ördüklerini dünkü sayımız ' 
okurlarımıza anlatnnştır · 

Beş köy balkının yuvaları, 
it d kal01ış, 

tarlaları su a an a 
b·ı kardeş-

canlarını kurtara ı en d 
lerimiz çırılçıplak yakmların a· 
ki köylere dağılmıştır. 1 

D .. k" büyük yağmurlara 
un u h e 

fırtınanın, durumu da ad wn 
. b 1 ugu· 

kadar ağırlaştırmış ~.un de~ il· 
nu tahmin eylemek guç f uk 
dir. Yüzlerce yurddaş ço · 
. bura· 

çocuk, çırılçıplak şuraya l 
. k bu unu· 

ya başlarını so muş d tu .. os 
yorlar. Gerçi kara gun ld ~ 0 kitO ug 
Kızılay kurumu her va · 
gibi bu <lefa da felaketzedelere · 

bunlara . 
yardım elini . uzatmış, k · ·0 · 

. d ~ tnıa ıçı 
kömftr ve para ag• T eı 
hazı tedbirler alınıştır. ·d· 

d bu ı ı. 
elden yapılacak olan 8 

. b kuruş 
Fakat • günde on ~! ür da· 
verme1• birer kilo kom 1 B.t • eye· 
lıtmak makıadı teının 

d .. ~ üoıÜ18 alt" 
mez. Bizim gör ug J'b 

f rket gel 
ladığımıza göre e a k k uıa .. 
geçici olmaktan ço. . d 10 .. 

tır. Üç beş ~~n ıçı:A eballe 
laran çekilmesı ıle da • 

lan mll 
dilmiş buJunsa yapı ya· 
vakkat yardımları yeter h~a te 

b·ı· . L~k· mesele ıç 
ı ırız. a ın .. ölen 

bö le de - ildir. Sulara goın 
Y g . ·· ühneyen 

'Ve kiremitleri bale gor 
1 

,.e-
l · · su ar "' harap köy ev erının k 11• 

b .. "k bır ı 
kilmiş olsa bile uyu - da 

b 1 nacagıo 
mının yıkılmış . u u 1 b bu 
füpbe yoktur. Bınaena e~ 'ode 

··ddet ıçı 
köylerin uzun ınu . . tarla-
insan oturamaz. Ekıl~1! ıno
Jann sulardan bozul kugu dileri 

h 
ll'.. IüJeran en 

akkaktır. ~oy b Jarına . . aın ar 
ve hayvaolan ıçın ki . sular 

ece erı 
doldurdukları yey 
silip süpüroıüştür. d ki 

Açık olan hakikat !0 0

1 ~ ·n 
bır yı ıçı 

beş köy halkı en az J rdao 
k k yuva a 

başlarını so aca . . çalış-
ve hayatı kazanoıak ıçın d 

bruın ur. 
ma imkanında~ m~ ler ahn· 
Hatta tez elden tedb.r baY'" 
mazsa kendi hayatları ve hl' .. .. rm te ı 
v anlarının durumu 0 11 

kesile karşı karşıyadıkr. oıak 
w 1 ki nı oru ' Onlarm sag ı an. ek bo· 

ıshrablarını dinlendırın ' 'den 
.zulan bayat intizamını yen; bir 
korumak ulusal ve sosya a _ 
- d d' B ödevin yurdd ş 
o ev ır. u d" en kı· 
lara ayrılan devlete uş 

Jik t bölge-
sımlan vardır. Fe ed k' "ar-

. k yerler e 1 

sıne en ya ın h 1 Kızılay 
1 ki t d şiar der a 
ı ı va an a . 'k asta yar· 

kurumuna genış mı dy 
1 

pal-
. . tmalı ır ar. 

dım ellerını uza k ö-a 
1 ak so ab 

tolanmııa sarı ar .. da-
kd" w ÜJDUZ ŞU 

Çlkmaktan ür ug J k dıvar 
kikalarda çırıl çıp ~ kh 

. · eolerın acı 
diblerinde tıtrıy .. de bu-ö önun 
durumlarını g ı balarıınız ba
luudumıabyız So · ede ...... 

il 

uwı1ı ı1riyetiu Ve Om>ı1mriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çt.kar 8iyas-' Gaeeleclir 

Son Dakika 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

• e 1 
-

• 
1 

Melez çayı okadar yüksel
mişdi lci, Kemerdeki Kervan 
köprüsünden akan sular köprü· 
nün üst kısmını yalayarak geç· 
mekte ve bu köprüden sonra 
kıvrılarak yoluna devam et· 
mekte ve etrafa yayılmakta 
idi. 

KEMER KÖPRÜSÜNDE 
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Feliket KÖŞEMDEN 
-······ Duyulduğundan ·. 

daha büyüktür 
ŞBBİR BABBRLERİ Softalık 

_.. ~ N aktibendilik, bilmem neli 
~ tarikatleriai gizli._ ~gizliye ti· 

- &ıştua/ı birind say/adu -
pnda radyo&an.m açap bl,ak 
bir luamr ~iade &rtmwa tl
rlltlleriai dinlerkea ak uÇlı 
ihti)•m ..... ee J&YlllCUk• 

lara bMr ,.,__ iuanaa Wr 
kaç btik mak c-'w'• -ı.
rum bulaacluğuaa dtq&• eliyiz. 
Eminim ki hly1e b& mukayese 
bayle bir düşünce albna sir-
di... . d-L!L_.ı_ • ! ! L tit
gımız ..-- 'i• ='• 

rediğini, huzurumuzun bize ısh-
rab verdiğini duymakta asla ıe
cikmeyeceğiz. Vial.U llir in
umn bu acıklı fellket tabıo. 
karşısında kalb sızısı duyma
muma imkin yoktur. 

Vicclan huxuruau duymak 
için behemalaal felakete uğra
yanlara yardım elimizi uzatma• 
lıyız. Onlara sıcak yemek, el
bise, yatak temin edecek va-
sıtalara başvurmalıyız. Kızılay 
kurumu yalDJZ bu fe1i1'etzede
lere yardım için hasusiğ bir 
hareket g&t.enaeli ayn bir 
yardım defteri açmahdır. Yurd-
dqlana lıiasiyabm tahrik et
mek, lecaatia ajvhjma genel 
efkira aalatmak da Kızılaym 
ohdeıiae cllten bir borçtur. 

Baadu hapa hükümet 
adamlanna dllfen &dev var
dır. Ba 4a fellkete lljnyanla
na mDuid bllselere .. killeri
nia ve itklnlanma te.iaidir. 

Bulunduklan muvakkat yer
ler ne hayattan. ae de laa,
vaalannı korumap yetmez.&. 
zayalhJan feci akıbetlerdea 
konmak için matJak Ye mutlak 
bafka yerlere naldeylemek 
limaclır. HiclİMllia fecaab 
kal'fUlllda ah•-. olu tedbir
lerin gayri kili olduğa mu
hakkakbr. Biraz clalaa tez caali 
°'••ia illtit-c ........ 
~akk.ı OcakoA-lu 

••••• 
Yaş meyve 
~hracat Köstence 
Joluyla yapılacak 

Ticaret odanndan aldıjmıız 
mal6mata gire lstanbuldan 
Almanyaya yaş meyYe i!ıraca-
hm arttırmak için hummah bir 
faaliyete giritilmiflir.llk ıeYkı
yat bu ayın 12 si ile 16 sf 
arasında Kisteace Jol.yla J&• 
pılacaktar. 

Ege mantakasında J&f mey-
ve alaş veri~i sakin geçmek
tedir. Egeden Almaayaya ya
pılmakta. olan portakal aevlu-
yatı hazırlıkları bitmek üzere
dir. Mersin mıntakasında son 
hafta içindeki elma Ye porta-
kal ihracata ufak partilere 
münhasır kalmıfbr. 
Yaı meyve aevkıyabnda 

ambalaj İfİDİn arsıulusal piya
safann isteğine uydurulması 
için gayretle çal•11lmaktadır. ' ........ . 
Bir soygun 
Zabıta hadiseye 

el attı 
Dört gtin evvel Kemalpaşa 

yolunda Işıklar k6yün6n Bağ
durumu mevkiinde bir 
h&diseai olmuştur. 

lzmirden ŞimaYa gitmek 
üzere hareket eden Simavın 
Karttepe k6yiadea lbrehim 
oihl Mut.fayı lzmirde takib 
eden dört kiti inünn keaerek 
biçalda tehdit etmitler, zorla 
on liruını alarak lzmire doğru 
kaçmıtlarc:hr. 

lbrahim oğlu Mustafa Pınar-
haıı jandarma karakoluna şi
kiyet etmiş ve zabıtaca tahki
kata başlanmıştır, Bunlaran 
Tepecikte oturan sabıkalılar
dan oldaklan zann 

Lubliyana 
••• 

Panayırına davet 
edildik 

Adliye layinleri çıkb 
lzmir viliyetinde terfileri kestirilen 

adliyecilerin listesini yazıyoruz r.bfiı bapanlığından şeh
rimiz Ticaret odasına gelen bir 
{:1~oslavyada her yıl 

olan atm-..ı Lub- 936 ,.1ı ••- kadar terfi maawim Nimet Hamdi, Urla memura T emk, İanir icra me• 
&,... temmuz pmJlnam bu m6ddetlerini dolduncak olan ceza hllrimi Temlr, lzmir azası maru M. lllaami, lmıir m mua-
sene de on altıncı defa olarak hikim ve miiddeiumumileria Ali Riza yine mahkeme azasm- vini F ahamet ... 
30 mayuta açabp 11 hamalıda liatesi tüze b•k•nlaimca buar- dan AJi Ria. lleneıaea laukuk MODDEIUllUMI SINIFI: 
lr.apnw:• " sanaJi mi119!• la-ıı ve reamit gazetede ia· bikilli Osman Nuri. Beşinci derece: lzmir Mlld-
selerimisin de nümuaeler gln- tipr etmiıtir. bmirde terfi Dokumnea -derece: Berga- deiumumisi A..ım. 
dermek _.etile IMıı paaa11ra edecek hikimleria adlan ıun· izası Mebmed TeYfik, lzmir Altıncı derece: lzmir lhtisu =:kt:.::.t edildikleri bil· tardır: nlh hikimi Adem Safiyettin, MOddeiumumi8İ Hiaeyin Arif 

A · d l S 6 936 P d Be,illci derece: Birinci Hukuk Ôclemi• hubk laikimi M. Emin Sekizinci derece: bmir ...._ 
ynı razı a - • rag a reisi Hüseyin Hüsnil, ikici Hu- ô .. iL h~L 1 s deiumumi başmuavini Y. Maz-

kurulacak olaa beynelmilel pa- kuk reisi Bilil Hilmi, Ticaret demiı sum aaimi smet a- h 
aayın DJaret edeceklere Çe- reisi Mustafa Necati. balıettin, lzmir mlbtantiki Ha- a~okuıuncu derece: Ôdemit 
koslovakya demir yollannda lil Sıtkı, lzmir sulh hakimi Ôz-
vüzde elli ve di&er memleket- Altıncı derece: icra reisi N . S 1. Müddeiumumisi Müsrip, Ber-
ı • lsmail Hakki, amr ceza mah- tunç, lzmir azası acı a ım, M5 dd · · · Ekrem 
len'a de-i-oUan ile deniz ve 0 ·- kim M gama u eıumumw • 

-ı k · • d M Sab·t lzmir sorgu hi . i ümtaz. T' M·dd • • • irfan. hava yollarmda yüzde 25-50 emen azasm an . ı , ıre u eıumumısı 
T . mahk . A d Onuncu derece i lzmir aza d lJ la .. d raisbetinde teazilAth tarifeden ıcaret emesı azasın an Onuncu erece: r mu • 

Ri h kimi. K mülizimi Ômer Hulüsi, Bayın- K Şe..1.1 istifadelerini temin edecek hü- Ali 'za, ceza a e- deiumumisi izım ,, .... 
Yiyet vankalarımn ilçelikten maleddin. dır hukuk hikimi lsmail, müddeiumumi muaviai lle'-ecl 
aı...lllileceti Wlclirilmektedir. Y ediaci derece: ihtisas mah· lzmir sulh hikimi Kemalettin Ali, müddeiumumi muYini 

· ......... _. kemesi llikimi Hamdi, Ôdemiı Ôdemit azaıı Necati, lzmir aıa Şevki. • 
Ilbayın ziyareti uli1e reisi Şevki, lzmir sulh muavini H. Ihsan. lzmir aza Oa birinci derece: Foça 
ilbay FUli Glleç dün atfe- lılkimi Klmil. muawini Hikmet L&tfi, lzmir müddeiumumili Fahri, BaJ1n-

den enel C. H. Patisine gi- Sekiaiaci derece: Ôdemİf sulh hlkimi Z&beyde Nimet, dır m&ddeiumumisi Ahmed 
derek parti bqkanı Yozgat mahkeme aıuı Sım, lzmir aza- lzmir salla la•ki•i Ömer Kaya. Gtlndoğdu, Torbala alcldeia-
saylavı bay avni doğanla mub- sından Mehmed bmet, sulh bi- 0.hirÜlcİ derece: bmir aza muaaiti Z&htü, Menemen .ad· 
telif itler hakkında U11111 mid- kimi Ahmed, azadan Mekki, maaYİDİ iffet, hmir icra me- deiamumİIİ Rayet. Miclclehmu-

• cllb ..ecleai rejime aylun aki· 
desizlikler içinde ortalığa fesa 
uçan, fesat mikroplaruwa ya 
kalanması, her defasında olcla 
iu afbi hepimizi aevindinıliltir. 

Dini teninaen anlayan_ liki
dellin ae demek eldaJ- ltif .. 
meyen, dünya itile elin ifiain 
ayn olduklannı bMGn vuzuhuna 
rağmen bilmek, girmek iate
miyen bu kaim kafalı, echel 
mablüklarıa böyle tabtakuruıu 
gibi birer birer y•k•'•••P ce· 
zalarını görmeleri keneli bot 
kafalaamua icaplandır. Ve uk
tır. 

det göriiplüttür. Bergama reisi Agih icra reis mun FHhande, · Ôdemiş icra mi muavini Osman Orlaaa. 
......................................................................... ~ .................................................................................................... ... 

Bunların ba hallerini diltü
nnb dururken aklıma neler 
geldi, neler .. Eskiden Softalar 
elinde kalan tedrisat işi, tec
vid, ilmühalden baıka bir teY 
kabiil etmezdi, bugünkü tedri
sat onlann indinde küfnrdü. 
Kendi tabirlerince, "ilbad., dı, 

bir çocuk resim yapsın ha, 
resme baksın ha, bir evde 
resim bulunsun, sokaklarda, 
ıurada burada heykeller olsun 
ha ! Maazallah cehennemin 
eıf eli safilinde yerimiz vardı. 
Musiki haramdı, çünkü çalKı 
çalan cehennemin odmllan r 
nıtünde çalacakmıı, resme bak
mak, resim yapmak günaladı. 
Çünkn yarın Allah onlara (bu· 
nunn canını da ver) .• diye itab 
edecekti .. 

Yakında faaliyete geçilecek Bir zabıta memurumuz Aman ıarabbi ne berbat bir 
akide ile eski Iran apartmala
rına, isuri, geldani, efsaneleri
ne bid'atlarma bel bağlamış ve 
bize islamhk ta bunu menedi-

D. D. Yolları idaresi, tek Trende esrar kaçakçılığı 
gar usulünü kabul etti yapan bir şahsı yakaladı yor diye yutturmutlardı. Fakat 

altından çıka çıka kendi men· 
faatleri, kendi zevkleri olanca 
ikrablağile sıntmakta devam 
edip duruyordu. 

0-W demirpllan İdare8İ, 
ekoeomi noktumdan lzmir için 
daha elveriıli olan (tek gar) 
hqasmı bbal etmiftir. Bmau 
içia yapdaa tetkıbt üzerine 
bir proje haarlanmışbr. Bu 
proje Bayındırlık vekiletioce 
tetkik edildikten sonra tasdik 
olunacak ve bitçeden aynlacak 
taUisatla ill ... ta baılan•cakbr. 

1 
Alsancak istasyonu her t6rln 

yükleme ve boşaltma vasıtala
rını fenni bir ıekilde haiz bu
lunmaaıaktadır. Tek gar bu is-
tasyonda yapıldığı takdirde 
ıimdiki teşkilat ihtiyaca cevab 
veremiyecektir. Onun için yeni 
gar her türlü ihtiyacı karşıh
yacak pkilde her türlü teşki
l.it ve teaiaab ihtiva edecektir. 

Geçenlerde bir aaatç.ı mağa
zaqadan 500 lira değerinde 
sa~ çabnmıı ve zabıtaca hır
sıdlrın yakalanmua için ted
birler alınmııb. Çalınan saatları 
meydana çıkarmak için Tur
gutlu kasabasına giden bir 
polis memuru dün lzmire 
aönerkea trende meıhur v ey
selin kayınbiraderi Cemali yedi 

kilo esrar kaç.ınrken yakala· 
auşbr. 

Bu esrar bir ba .. I içiacle 
idi. Cemal kendisini yakahyan 
memura rüpet teklif etmişse ele 
memur bu teklifi kabil etmemif 
kendis;ai lzmire retirmiftir. 
Esrarın nereden tedarik edil-
diği ve esrar satış şebekUncle 
kimlerin bulunduğa laakkıacla 
esaslı tahkikata başlanmqbr. 

Bize roman okumaiı, qk 
hikayderiai okumağı, resimli 
kital:»a bakmağı men edip 
küfürle ittibam eden bu giirub .. 
Söyledıklerinde, yapbklarıada 
gizli kapah sinsi bir behimiyyet 
sinsi bir menfaatperestlik sırıt
masile mea ettiklerinin aksini 

lzmirin nüfusu 
Dahiliye VekAleti 935 yı• 

lmda yapılan umumi nüfus aa• 
yımı sonunda vili7~~ize bağh 
111.kez kal •llİJe ve köy 
belediyeleri çemberi içinde 

Yugoslavya 
Alaf8mllterl •ehrlmlze 

gel dl 
Ağırceza mahkemesinde 

yapmakta asla mahzur göraıi· 
yorlardı. 

Bize: "Mızraklı ilmiibal" diye 
bir zaman okuttuktan kitap 
hayvani hisleri en iace lefer
ruabna kadar gıcıklayan tafai
litla dolu idi. sayılan umumi nüfus sayısının 

bir kalemde ve her belediye 
için ayrı ayrı gösterir bir ced
yeJia gelecek aym onana ka· 
dar vekllete l'anderilmesini 
istemiştir. 

Dost Y agoıla•ya hükômeti· 
nin Ankara büyük elçiliği ate
temilteri miralay Nmtza B. 
Rakotclaevitcb tehrimize plmİf 
Egepalas oteline misafir olmuı
tur. Mumaileyh M6stahkem 
mevki kumandanlığını ziyaret 
etmif ve kumandan general 
Keramettin de diln öğleden 
sonra Ege oteline gelerek zi .. 

M h 
. . yareti iade eylemiştir. Ateşe

U acır emva)ı milter bu sahab Bandırma yo-

t b "' 1 luyla lstanbula gidecektir. 
apuya ag anıyor . 

M b . b d·u h Y eııı mektunr.umuz u acır ve mu a ı ere ta - r ~ 
Bir miiddettenberi müahal sis edilen emvalia tapuya rab· 

tedilmesi İçİD hertürlü tedbir
lerin alınma• S.bhat ve içti
mai Yardım Vekaletinden tel
ırafla vilayete emredilmiıtir. 

bulunan Yiliyet mektupçula
ğuna Çanakkale vi.liyeti mek· 
tupçua bay Alaeddin tayin 
edilmit Ye emri diia viliyete 
teblii olanmufhır. 

Kara Fehmi, 
işlediğini 

Dolaplıkuyuda kahvecı Hü
aeyni.biçalda öldüren Kara F eh 
mİDİll mahakemetiae dün ağır 
cezada bqlanmıfbr lstmta" 
kararnameli okuaduktan soma 
qt. Fehmiye Yabam nasıl 
olduğu soruldu ve Fehmi hadi
seyi tiyle anlatb: 

- llamazanm on betinde 
ffüseYin benden emanet..:.n bir 
kat elbise istedi. elbise ile 
ayak kabı, gömlek ve saire 
•erdim. Bayram ğeçtikten 
aoara banlan geıi Yermedi. 
Birkaç defa kendisini göriip 
isteclimae de oralı olmadı. Yaka 

BUGÜN ELHAMRA Sinemasında .. 7. 
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• tiJmi olan KLOD F ARERiN ölmez eserı 

Senenin en 1111,clldllml : BAf ROLLERDE: 

ANNABELLA ve ViKTOR FRANCEN 

Silih Başına 
Bu film büyük Fransız donanmasının yardımile ve milyonlar sarfile yapılmış olduğu gibi 

bütün harb sahneleri hakiki DENiZ MUHAREBELERi safahatından ahnmııtır. 

cinayeti nasd 
anlatıyor 
gecesi kir Kimille beraber Eı
refpaşada bir kahvede oturdum. 
Somata ısmarlacbm. KabYede 
garsonluk yapan Hüseyinia 809! 

malayı getirdijini girince el
bi8eler tekrar hatımaa geldl 
ve istedim. Cevap olarak : 

- Satsam, parasını yesem 
ne çıkar, dedi. 
Aramızda bu lif D'fg.. ol

du. Hiiseyia yakamdan tatarak 
beai kark adım kadar ilerideki 
bir sokağa gittirdi. Ve tokatla 

vurarak küfür etti Bu yetmi· 
yormuş ıibi bıçağını da çekerek 
üzerime saldırdı. Hiiseyin sa
b•kalıdır. Beni belki ölcllrnr 

T arikatç.ılarıa yaptıldan hi
kaye olu.nan; nice libfeıe, 

fıkrayL masala, şuraya 'haraya 
girmiı mülevves bidiaeleri 
vardır. 

Uzan gider, neler çektik 
bunların elinden, düny&)'I f6yle 
rahatça görüp reçirtmiyealer 
hali mı anlayamadılar, b.llA 
mı anlayamaclalar ki biz oaJan 
anladık, onlann güddilderi 
yolun ne kadar berbad biqey 
olduğuna gördük.. Arlık oalara 
intibah lazımdı, ejer buau da 
bilmezlerse işte böyle tahtaka
rusu gibi birer birer yakalamp 
istihkaklarını ahrlar. Zira hak
larıdır. diye bıçağı kabasına sapladım. 

Sonra çok kan kaybederek TOKDIL 

ölmü1. E I I 
Dinlenen phid kör Kamil de ocümeo er ça ıştı 

demittir ki: Şehir mecli.sinin muhtelif en-
- Somata içiyorcl•k. Feluni cümealeri dün belediyede top-

elbiseleri istedi. Hüeyin: lanarak mediace endlmenlere 
- Satarsam nt olur, dedi. gönderilmiş olan evrak üzeria-
Abştılar. HOseyin Fehminin de tetkikler yapmışlar ve maz-

yakasandan tuttu: •Gel elbise- hatalar hazırlamıtlardır. ............................... ~······•••( 
leri geri al,. diyerek oradaki gecesi Hnseynin yaralandığı 
karanlık bir sokağa girdiler; ıokağa doğru giderken : 
az sonra : - Hüseyinin Fehmi, allah 

- Allah yandım, diye bir aşkına artık vurma, dediğini 
ses İfittim fakat bu sesin ki- duyduğunu s8y)emiş ve bu söz-
me ait olduğunu anhyamadım. !erden F ehminin Hfiseyni yara-

BU FiLM iÇiN DAVETiYELER MUTEBER DEOILDIR. 
Hüseyinin sövüp saydığını duy· dığım anladım, demiştir. Mah-

ı-ll~--.--".J.-.:~·:_~-1-......_...L;o.___.L_.._~~--~~~~~~~~~~ 



~ dahli• 
• 

ta ~Ml*t ,..a., _.:.__ ..... __ ---- Son Telgraf Haberleri 
Yaşa~~~ .. 

zat yapılacak Kaçakçılık .... .... ... ... -
au•_ı,••• 11"! .. ·· }'1: :E-;l:lk.::;aye 

Fransızcauan • . :auyo • 
Türkçeye çeviren: R. &Ilgın 

Köylüye ikr 
- si- mükafatı bu 

'' Çektiğim ıstırap arın v 

. b n de yaşıyacagı~ ... ,, 
ıse e 1 

1 k uhlar 
• t kavuşaca ' r 

·ı yeni haya ~ k o vakıt beni 

Ankarada yapılan toplantıda ikra
zat şekilleri tetkik ediliyor 

- Ben mı... d"" yüzüne ınece • "b" 
- - Evet bizıat sen yeni un· y~r b da bağladığın gı ı 

k Yıne ura . . 
.. d olaca sın.. ş· d gıt 

ıanın hükum arı k bulacaksın. ım ıb .. ··ıel gü-

Bu yılkı buğday ekimi, geçen 
yıl ekiminin çok f~vkindedir Sen serseriler artığı denilec~k- _ Ben te kr<ir u gu ? 

h k ret ettı - k mıyırn 
sin ..• insanların a a.. . ofa- · selamlıvaca · k neşı G . ve ge-
leri adam onlara ha ım _ Elbette.. eçmış 

. h' kapanma- · 
cakbr. . al- Jecck devirlerın .. ~~ Haydi bir 

Ankara, 1) (Özel) - Ziraat bar.kası bütün şube direktörlerinin i tirakiyle An karada büyük bir 
toplanh yapılmış ve köylüye ikrazit mesele!eri uzun uzadıya gözden geçirilm ştir. 

Bu toplantıda ileri sürülen no atar göz. önünde tutularak köylüye daha geniş mikya ta yardım 
edilmesi kabil olup o!mıyacağı araştırılmıştır. 'f oplantılara devam edilecektir. 

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

- Yalancı şeytan! Benı olınıyan goıu.. .. 

Bu toplantı müna ebetiyJe Jkrazat durumu hakkında banka şubelerine bazı sualler orulmu tur. 
h"k""ındar rnı yan, 5 d ha bu kızıl ateşe goz-

dabyorsun. Ben u u kerre a 

olacag· ım? 
1 

de'" ı rini dik.. k" S'" e sen ... e . katle bakamam ı .. 
Gelecek cevaplara göre gereken kararlar alınacaktır. 

- Evet sen... oy . Al - Dık a d.. muvaffak 
başka kim olabiJir? Yenı 8 e~~ B' gün on .. 

kabelerını - ır O gün bütün bu ha-
eıki dünyanın ~engerek de· olacaksın. d -. rniş bulunacak. 

Alınan malumata göre bu yılki buğday ekimi geçen senenin fevkindedir. Hatta havaların müsait 
gitnıes:nden azami surette istifade edilerek yazlık tarlalara bile buğday ekilmi tir. 

~~---~~~------ızmı:mıa-.-~~-· •• e ıarb 
tapyacak bir vası a ık· yat Şartları ~gı:şe dayanabile-
til mi? Bunu senin kadar aç 'Vücudun gun dan okuya-
hk ve doğrulukla kiınse yapa· k Bu ate e mey -
mıyacak Sen ki devirler yaşa- ce .•. Tabiatta ne kadar gu· 

e 
llll 

:L .. ."t.an -sona kadarinsa~- caksın. il dar fevkalade-
' ~ .. muş ıellikler, ne a . kavuşmak, 

h • n bütün hayatını gor · sa bepsme 
gı S . sayende likler va~ üyesser ola-

hul un enın 1 k ınlara oı . I"k 
' un~y·oı rs j"' ek arasında hiç ge ece Onlar enerji, ınce ı ' 

abeş kuvvet eri yeniden Italyan 
etmişlerdir •• 

Bugünden 

1 geçmış 1 e ge ec k karanlık caktır. . rkten ayrılmr 
bir inkıta olmıyaca • Bütün nezaket ve temız 1 

bir nokta kalmıyacak... yacaklar.. (h yecanla)-ye-
. • -kierini yenilere sen Ahseverus e . 

geçmışuı go yaprak· . t k" "·alan söylemıyorsun .. 
aöyliyecek~in. l(urumuş . mın e 1 ı .. 

1 
"b söy eme-

• "bi yenıd e n Yalan soyeyı 
ları budanan agaç gı 1 k :- . .. receksin.. . 
k l. eşermiş 0 ara d" ~ mı go ı_ı d 

uvvet ı ve y e illikler ıgı O hal<le anla~ . -ıalayt ı 
yaşıyacaksın ve bu Y .ş b d - .. Hepsını an ·· . ak ıJele e e Soyle... .. 
artık hır kurumıyac ' susm ·· tarifi mum-.,. Bu yaşayışın h 
•ar olacak - d du)·ulacak e· ... ··· b 1 r ··? Ora a .. 

- Parlak hayaller una .• kün mu. t ·r yanında ne soy-
) .. ın? an ve esı B""t" 

Ben mi hükümdar 0 acagı • yec . · Ahsverus.. u un 
- Evet sen.. Bizzat seP·· 1 lesem hıkçtır di benliğinde duya· 

b bunları en Orada haz-
- Yarab, bu göıler, u .. e -1 1 acaksıo. 

uze cak, an ıy dig· er peygam-
ler ıonsuz bir hayata, gtl k reti Davudu ve 

"b yet mu a 1 . bulacaksın. 
ümitlere ve n•. a k? Eğer ber en ~ Bclmtdi -
adalete mi -"'Crı~ece .... kafatı ..... •••""'ı''ii~~z 
çektiğim ıztırapların mu .. ~akke g '/ 

. de aşıyacagım.. . ada Ka'hrarnan o· 
bu ıse... Ben Y k" hiç • l(arşıyak J'b ~ ]u lb-
E . b' hayat es ıye ' o Sa ı og 

•et yenı ır k 1'" delikleri kağında otura ka kanunu11a 
l>enz.emiyen~u fev a a rahim. başı,narakşapbaşına takke. 

. Fakat yalan, l f a 
g5rmek isterırn .. 1 ediyorsun :inuha •. ~· .. loıüş ve üzeri ara-
aen benimle 8 ay giydiğı ~o~ b çak bulunJllUŞ 
ıeytan... . b k Bir nınca bır h kı·kında gereği 

H d" benı ıra .•. olduğ~ından a 
- ay ık eleceksiP, bu 1 ~ r 

glln yine te rar g_ a ıJacak, yapl m • .,.ı · - (ı•,, 111/ /Jadagliyo 

büyllk ıökler yıne ç cı • ııo Londra, 11 ( A.A) - Şima~ 

SON
-DAKJKA:_ ~ ~ephesinde, Habeş kuvvetler~ 

~~:!.:..:~---~~-:-- K yeniden Makalle etraf ındakı . T balı ve uş mevzilere hücum etmişle_r, Fa· 

B ma o r kat anlaşıldığına göre hır m~-erg a ' ı h b rler . vaffagiyct elde ~de~emişlerdı; 
d e en .a e Bu mevziler şımdı o kada 

dasın an g . t bkim edilmiş bulunuyor ki, a ---- . ı<ocaömer rner'asında bır ~ beşler için bunları hücumla 
l 1 (özel) - Bergaınan_ın te enin üzerinde "uların a tetmek hemen hemen im-

~erg~~' koyunile birlikte ufak t ~ır Ku~arılmasıoa ça:ışıl~or.la· ~~~sııdır. Meğer ki bir bas.kın 
~:c:~iJe ınahsu.~ vaziyettBe k~~~~~. sular yeniden ktaşhkalı~ı ku~a- hareketiyle bu mevzilere gıre-

(0 1) - u cı yıkılara ·ı . ) 
Torbalı, 11_ . zeArapça köyünde beş c~arnyonlarla !andallar öı sın erb ce besinde, Gestro 

meti göstermıştır. 
1 

. den Torbalıya Cenu p ·ıerlemiş olan 
B ece zmır h · boyunca 1 

nlmışhr. u g .. deki yörük çadırlarını ne ~ .. Ital an kolu yeni tak-

ge;~:~~~sı, l l (Özel) -k. ~:~~·~=~:~ı:ştır.Çadırlar daha yük· :;~orl~ıtaa:. a mışt1ır.d ~:~~~ 
dır sa ın .. · bır ham e e 

aular basmış ve ça .. başlanınışbr. ....................... dogru yenı . 
k ı k rulınaga .......... .... - beklenıyor. 

ae yer ere .~ .............................. ) • f ·ım·ı rnası ENi KUVVETLER 
·····iiiiiiiıiiiii"936 nın emsa sız 1 y GÖNDERILIYO~ 

E d ba takvıye •• R K Ç Habeşler e cenu . i T U . 1 . gönderiyorlar. Yır~ 

E R kuv\Pet e11 öndermişlerdir kı, 

S E F 1 L L tane de top g dan fazlası tank-
bunların yarısın 

LAL E de lara karşıdır. Port Sait-
j ti baren Diğer taraftan 

• • 
rı mevzı e hücum 

ten bildirHdiğjne göre, 25 dıman eden yedi ltalyan tay-
onkanun ile 7 şubat arasın- yaresi yolda Sololiye de bom· 

da 30,000 askeri hamilen bir balar atmışlardır. 
çok ltalyan vapurları kanaldan SEYYAR HASTANELERDE 
şar1ci Afrikaya doğru geçmiş Napoli'den Dessie'ye git-
lerdir. mekte olan lngiliz seyyar has-
HA BEŞLER NE DlYORLAR tanesi bu mevkide yaralıtnan 

Bir Habeş menbamdan alınan iki kadını tedavi etmiştir. Bu 

Şimal rrp/ırsmdr: /talı a11 Jıaztrllk/aıı 

haberlere göre, 1 uvvetli Habeş hastane lngiliz u... oru Melly-
müfrezeleri diin Makallc etra· nin idaresi altındadır. 
fındaki ltalyan mevzilerine şid- Bir ltalyan tayyaresi hasta-
detfi bir hücum yapmışlardır. nenin üzerinden ve pek alçak-
Habcşler topçu baraj ateşini tan uçmuş, fakat bomba at-
açnıışlarsa da huvvetli tel ör- m mıştır. 
güleriyle karşılaşmışlar ve mit- BOMBA YAGMURU 
ralyöz ateşine uğramışlardır. ltalyan tayyareleri Dessie' 
Nıhayet geri çekilmeye mecbur deki tayyare meydanında bulu-
kalmışlardır. nan Habeş Kızılhaç tayyare-

DESSlE'NIN sine 80 bomba atmışlardır. Bu 
BOMBARDIMANI tayyare pek cüzi ha ara uğra-

De ie'dek Royter Ajansı mışbr, 
muhabirinden gelen son ha- Hükümete ait diğer bir tay-
berJerc göre, Dessie'yi bom bar- yareye ise hiç birşey olmamıştır. ........ ·-

Berutta 
Nümayiş:er oldu 

Berut 11 {Ô.R) - Dün ak
tam nümayişler yapılmıştır.Ha
lehte, Laıkiyede, Kayda çarşı
lar kapalıdır. Her tarafta ~ü-
kanet iade t'dilmiştir. Y alnıı 
Fıratta polis silah kullanmağa 
mecbur kalmıştır. Nümayişçi
Jardan beş kişi ölmüş, bir polis 
memuru ağır surette yaralan
mıştır. 

Edenin zaferi ! 
Londra l 1 (Ö. R) - "Day

ly Maıl ,, B. Eden hakkında 
" Edenin zaferleri ,, adile alaylı 
bir makale neşrediyor ve di
yor ki: 

" Gerçi, B. Eden z.afcrden 
zafere gidiyor ! En büyük za
feri, belki de, ltalyayı bize 
düşman kılma ıdır. Şimdi ltalya 
Japonya ve Almanya iyi dost· 
lardır ve dünyayı kana ve ate-
şe bulayac k bir kuvvet teşkil 
etmektedirler . ., 

m;ıı~~ 1 

14 
A ününden itibaren T A Y Y A R E sinemasında 

Şubat C U 
1
M d gberi beklenen senenin en büyük filmi Ay ar an 

önemli tedbirler 
alınacak 

lstanbul, 11 (Özel) - Türk· 
ofis merkezi önemli bir mese• 
leye el almıştır. Kaçakçılığın 
ortadan karkması için iktisadi 
sahada önemli tedbirler alına
cak ve icabında kaçakçılığa 
mani olunmak üzere kaçakçılık 
yapılan eşyanın ucuzlatılması 

cihetine gidilecektir. 

Habeşistanda 
MUdhf yağmurlar Baf- · 
tadı - Adfsababada lntlal 

Adi - Ababa, 10 (A.A) -
Dün bütün gün ve gece Habe
şistan yaylasının her tarafına 
dolu ile karışık müdhiş yağ

murlar yağmıştır. Yalnız sivil 
halk arasında zayiata sebebi
yet veren dünkü bombardıman
lar burada büyük bir nefret ile 
karşılanmıştır. Bilhassa içinde 
bir asker bulunmıyan ve haf
talardan beri yalnız seyyar has
tanelere tecemmü merkezi va· 
zift:sini gören Dessie'nin bom· 
bardıman edilmesi pek ziyade 
fena telakkiye uğramıştır. 

lT AL YAN ZA YIA Ti 
Roma, 10 (A.A) - Harbiye 

bakanlığl bugün Italyan - Ha· 
beş harbı başlıyalıdan beri ana 
vatan ordusunun verdiği zayi
atın resmi Ji lesini neşretmiş· 
tir. Bu listeye göre; Ana\·atan 
ordusundc,n 844 ölü vardır. 
Bunlard n 427 sı çarpışmalarda 
maktül düşmüş, 396 sı hastalık 
ve diğer servis sebebleriyl 
ölmüş 4 tanesi aldığı yaralar
dan hastanede vefat etm · ştir. 
l 7 kişi de kayıptır. 

Bu zayiatın .tansından faz-la ı 

Kanunu ni ayma aittir. 

Şilide 
•• 
Orfi idare kuruldu· 

Santiyago, 11 (Ö.R) - Hü
kumet biitün Şilide büyük bir 
komünist uikasdi hazırlandı

ğını haber almışhr. 3 Şubatta 
şimendifer grevi şiddetini kay
bettiğinden, grevi diğer faali
yet saha ına teşmil için teşeb
büsler yapıldığı haber alınca 

hükumet elebaşıları tevkif etti 
ve Şilinin uzak yerlerine gön
dermiştir. Santiyagoda örfi 
idare ilfın olunmuştur. Hüku
met vaziyete h~kimdir. 

Hırsrzhk 

Kemeraltında Barut hanı so· 
kağtnda 9 ayılı dükkanda ter· 
zilik eden Fuad oğlu Halimin 
dükkanının asma kilidi belirsiz 

bir adam tarafından açılmış ve 
müşterilere ait iki poJis ve üç 
ivil ceketi ile üç pantalon ça· 

lanmıştır. 

Çalınan poli ceketJerinden 
birisi Şamlı sokağında diğe
ri de Ardahan oteli arka mda 
bulunmuştur. Zabıtaca tahkika
ta başlanmıştır. 

. . .. teren ve Pariste 64 sinemada birden haftalarca gösterilen Eugene Sueunün 
.. .. ., .. ·· cadelesını gos . ölmez 

• "k eyilik ve 
Aşk - ihtiras-entirı a-

kötulugun ınu ur ~ Bu tlllm için paraaız davet.yeler muteber değlldlr. 
Flattarda zam yokt 
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{ Hml 1111 Plıtır ı 
........................ 

''Mümtaz zümre kendini 
derleyip toplamalıdır,, 

lzmir dün büyük bir tehlüke geçirdi 
Şehrin muhtelif 

bir • • 
ıçın 

semtleri su 
çok evler 

baskınına nğradığı 
boşaltıldı 

•• Aleksis Carrel'in "Bu bilinmemiş 
insan,, adlı l<itabını tahlil eden 

çok değerli bir yazı •.. 
.. ---------1 -

- Baş tarafı inci sa~'}ada -
EneJi ŞelıicUerde Sepetçi .
kağmda 1 numarala Veli oğlu 
Sabrinin evi ytkdmlf ve dtYar 
altında kalan Sabri yaralana· 
rak Memleket hastahanesine 
kaldmlmışbr . 

Denizli ve Odemiş pos
ta trenleri yolda kaldı 

Doktor Abdi Muhtarın ve sakin kabinesinde yazı'ma-
lnsan ruhu ve insan mıştar Nevyorkun gDrOltüsü, 
fUUru Uzerlne tetkikler yorgunluğu muazzam k.,-gaşa· 

b•tl•kll makaleleri mu- hğı içinde meydana getirilmit· 
nasebetlle : tir. Ve müellifi yalnız metafizi-

Kemer caddeainde -poli. me
muru Mustafanan evi yıkılmış 
ve yine burada Firkat soka· 
ğıoda alta evin alt katlannı 
sular lwtplamıı ve bu evlerde 
oturanlar polis tarafından di
ğer evlere yerleştiriJmifJen:lir. 

Arap Hasan m.Uaallesinde her· 
ber Kemalin de evi yakalllH.I 
ve efradı ailesi komıulardaD 
birinin evine yerleflirilmiştir. 

BAYINDIR : Gece yarısından 10Bra, 12 ( Telgraf ) -
Bayandırda yağmur şiddetle devam ediyor. Duna telılükelidir. 
Ödemişten hareket eden posta treoi yoluna devam imkla
larını kaybederek Bayındırda kalmıştır. 

Seveiü dostum ve (Qk kwmetli ğin vahi fikirlerilc beslenen 
meslekdaşım doktor Abdi Muhtarın boş düşünce erie itham olunan 
luıstala11arak ketıdisine ameliyat yap· fılozoflardan değildir. 

Çaylar her tarafta kabarmıştır. Bayındır - Çaplak arallllclaki 
yol harap olmaf vaziyettedir. lzmire gelmenin imkl. 
yoktur. 

tumal llztre lstan11ala gitmesi Yeni Carrel "RocfeJlerin bbbi 
Awd4 J'azdllt züzd makale/Dilukn 
blzloi, /usa bir zaman irin,mallfum Hafbrmalar .. müessesinde gü-

Baymdına Hamidiye köyüai sular ba11111fb. bmire gelmekte 
olan deuidi postu& da Nazilli - Kuyucak arasmda kal.qbr. 

edeceletlr. Üstadımıza ôril şi/a le- zel bir mevkii olan Biologiste- POLJS iMDADA KOŞUYOR 1 - Yalılar ıemtinde Ka· 
ounnl ttldim. Derin bir telkih mtrh· dir. Bu müessesede Simon 
slll.i oliUI b• yaz#anı /~mir 111/int'V- F oles:ner'in dehası en kud

Karşıyakada bilhassa Alay· rantina dereıi taprak tramvay 
bey dooanmaca malaallelerinde- caddesini yanm metre yübek-

rerWI b/Jyülı bir il~i zösüulürr. 
Tramvayda, vapurda, sokakta 

tesadlif ettiğim avukat. gazdrd, 
do/ıtor aılu"1qlar ve bir rolt mtiıırv· 
vtrloimızirı : BaJ• Abdinin )'azılaıına 
ne tkrslniz dly,, başlı11aİt somları/e 
ktU"Şllaşlım. 

8111l1111 a ~ap ver•ıqe. m41ıal ve 
ıa11ıon. lıi(. oir zaman müsait olmadı. 
Bazı trnkitkre baş sallanlısilr. ba· 
rılarma tvd veya lıayır gibi ktsn 
ceııa/aı/0° multabtle ettirn. 

Abdi ıle sekiz smedeabeti sık sık 
birlqır ı•r saat/arca meslrlt1, /tlse/i 
solıbctlrr t'dtriz.Sayın aılcadaşım 8 
ıe11r rıwl 111aleya/W idi. Jimdi rulıa 
bütü11 111rvcudiydilr inananlarda11du. 

Sorı yazılannı birlclJ( rnlh'llifin 
lataplamıdan lwl6sa dtilt.lnine özrt 
mlişoltrdr.leri katara.it yazmıştı. 

O!wdaklannın i(inde en yeni t1e 
e11 önrmli i doktor "A/eksls Carrel,,U. 
ba Bilimneyen insan (L'hamme, cd 
lnt:011mı) ndlı eseridir. Tamam1111 ok11-
maya ı·aklf bulamayıp bazı mühim 
lusımlawu J!Öztkn ge(.i"1ı/l olduğmn 
im ldtnbı İl"İ ok1111ııp talı/il ederde. 
fi1tirleıimi Yeni Asua ııazmaltllğ11nı, 
Abdidfını lstanbnla Eiderltm, bana 
t•11siye lft1'1işN. 

R1111tt ııapabUecelt lıudıali kendim· 

dt: bu/aııuıdıjım için alleada$ıtnm 

a1wsw111 nasıl yeti11t gdireağinıi 
dlişümnektr iken Patisltlti Aml'f ikan 
/uıstam·sinitı başlıekimi Jevleso/ Dr. 
O. Dr.sfassts'ın Prts Mtdiltal'de (l· 

ktt.n bir makale.si imdadıma ydiıN. 

•'Müuıloz zün11!, münevver sı11tf ltm· 
düıi derleyin loplamalıdır,, başllğı 
altuulaki bu yazıvı tanı bv sadalulfte 
d/llnıizı (t:VUdim. St'lzü bllyDlt ildim 
Dr. Desfasses·a bıraltıy0tum : 

Dr. Hatlbollu Esad 

retli ve en modem araştırma 
vuıtalannı toplamıştır. 

Curel caab tabii1eti terkip 
eden muhtelif unsurları yalmz 
kendi esel"lerinde de~I arka
da,tarı olan diier bi~k ki
tiflerinkilerde de görmek ko
layhiına mazhar olmuttur. 

Carrel eaki ve reni dünyayı 
pek iyi tanır. Her uktan Ye 
her sınıftan insanlara sokulmut
tur. Filozoflar, papazlar, ilim
ler, hukukçular, iktisatçılar, 
maliyeciler, büyük dünya itle
rile uğtatan adamlarla tanış· 

mıt görütınüstür. insan tabia
tinin pek çok manuralanoı 
ınlltabede etmeğe muktedir 
olmuıtur. 

2 - Fikirlerindeki cesur sa-
mimi yet: 

A. Canel eıki ve yeni 
hiçbir akideden çekinmek
sizin hota gidip gitmiyeceği 
umurunda bile olmaluızın ha· 
kikat aandığuu alylemekte 
beis görmiyor. 

3 - Kitabın hakiki değeri 
ve ameli ıumu1ii: Bu kitaba çok 
zengin fikirlerle tıka basa dolu 
olmaM gibi bir kuıur buluna· 
bilir. lnaan ve iuaa ev•fa 

ki evlerin alt katlarından •· likte ıu kaplUUf YO Şehid 
far kaynamağa başlamıı ye F alareddia karakolu yamadaki 
bazı evler tehl6keli hale gir- yokaştan inen teller tq Jaiın-
mittir. Bunun C:zerin bu teblü· lannı tramvay caddesini dol-
keli evlerde kalanlara yapıla· durarak tramvayların itleme-
cak imdat ve kurtarma aiae mani olmllfbu'. Poliğoa 
ameliyesinde polis ve be- deresi de tqarak ciYar büçe-
ledi ye memurlarlanna asker· ler su altmda kalmıttır. Arap 
lerin de yardım etmeleri muvafık Hanacla BIMI •obtuula 10 

numarab berber Kemalin evi 
görülmüş ve derhal bu gibiler 
sağlam evlere nakledilmişlerdir. yıkılmlf Ye içiacle balaoaalar 

BOST ANL1 KÔYÜ kaçarak kartalmuflardar. 
FELAKETE UGRADI ŞEHIDLERDEKI DURUM 

Bostanlıda derenin taşması 2 - Şehicllenle npetçi so-
kağında aamaruaz yap1 yağ

ve deniz sularının yükselmesi 
neticesi olarak Bostanla kö- murun şiddeti ile çakerek 

içinde oturan 22 )'aflncla Veli 
yündeki bütün evler. mekteb 
ve kabve'er su altında kal- oğlu Sabri altmcla kalmq ve 
mııhr. Burada halk ve memur· yetifen pom kuJYetleri tara

fından yarak olarak çakanhp 
lar ancak ıandallarla gezebil· Memleket hutaha•Mine gln-
miılerdir. 

Burada su altında kalan derilmiftİI'. Yine Şebidlerde 
evler kırkı geçmiştir. bahçeler aruında kahveci 

Hasanın eYİDİ su ba911Uf ve 
Karşıyakaoın Kahramanlar 

mahallesi tamamen au altında kar19ı ile çoc:aldan polisler ta-

k ı t 
rafındaa kartaidarak y&IQadakl 

a mış ır. 
TELEFON 

1 
TEL~F bira fabrikuma 1erlqtirilmiş· 

lerclir. ' 
DiREKLERi DEV Dl MERSiNLiDEKi VAZIYET 

Şiddetli yağmur ve fırtına· 3 _ Meninlide Bornowa cad-
dan bir çok telefon direk~ri desinde 11 numaralı Salibin 
yıkılmıt, teller kopmuı ve kahvesi kısmen ydolm1t ve 
•taçlar devrilmi~tir. -insanca zayiat olmamııtır. Ayni 

mütemayizesiae, insanın meyil- Bun .Jan dolayı kazalarla te-
c;ı caddede 26 nnmarah lbrahimin 

leri, fi&iki bünye•i ve uzviye- lefon muhaberesi mümknn evini sular istila etmiş ve polis 
tinde geçen fiziyolo)ik bidise- olamamııtar. Ve bu yüzden tarafmdan kurtaralmıttır. Mer· 
lere ve inıan mihanikiyetine kazalardaki seylab va&iyeti sioli deniz kenarında Kadriye• 
dair binlerce sedeaberi yığıl- öğrenilememiştir. nin evi dört taraftan sulerla 
mış bilgi kütlelerini sekiz for- Bornova çayı da çok yllk- kuşadılmış Ye kendisi kurtanl-

MUmtaz zUmra ( elH ) malık bJr Roman hacmi kadıtr selmit ve civarda bir çok mııhr. Mersinlide Pirine fabri-
lceınt dini 1 del rdleylp dar bir yere toplamakta pek yerleri au basmıştır. kasının civanndaki 16 ew klmi-

op ama 1 ır büyük zorluk vardı. Şehitlerde fırtına denizdeki len salar içinde kalmıtlana da 
Medeniyet, san'at ve fennin insan zihniyetine tesir eden üç motGrU alıp açıklara at· benllz tehlike görllmemekteclir. 

anası olan beyaz trk bilindiği müteaddid şart'arı bu kadar mııbr. Motörlerde tayfa bulun- KEMER MERKEZi 
vc~hile. •ahim bir bubrnn ge- mamakta idi. Melez çayı kök- CIV AKINDA 
· · K d' d .. L ı · güzel hulasa eden bir ş1:kilde çmyor: en ın en şupne enır leriJe beraber çakmıı iki bnyik 4 - Çorakkapa Kemer cad· 
'b' ö • d"" JC.ü ·f · d yazıya az tesac\üf olunur. d d --ı:.. M ta gı ı g run u11 ve vazı esın e aaacı da c\enize getirm: .. ir. eaia e rv-- memuru u • 

Ruhumuzda uyuyan gizli • .... k alt k tereddüde düştüğü şu zamanda ŞARBA y FAALiYETi fanan evini su hasara ı• 
şeref vı· itibara üzerine koyu kuvwetlerin bu kadar telkin KONTROL EDiYOR SUD 1ıkılm1f ve yetifilerek 
b. b 1 1 "b" l kulialarnaa hazarlıvan yazılaı ail · ı.ı__ k ~ .. - 1 ır u ut yayı ır gı ı o uyar. 1 Şarbay doktor Behcet Uz eaa ~e ÇOCUIUiUI Unaal • 

B h 'f d be l pek azdır. ••• y· Çor kk d u s.ı ı e er e yaz arın SeyJap a1raaında her tarafı m._.ır. aae a apı a 
ı . dt D · •· k .. l Her nevi endiıelerin insan· f!•.- k v d 45 da ta iı a ı eugıı ıo ço guze gezmiı ve belediye postalan- ...,.et so aım a numara 

b. k"tabının vcs·ıkalarını hula~sa ları dütünmegv e sevkettini fU d ı d Samı'vem·a, 47 ·numaralı fırıDC& ır a ~ nı icab e ea yer er e arttır· :1 

d b. k ı · · t zamanda Carrel'in eseri her G lb Sl d H · c en ı r ma a e mbşar e - mlf ve suların açılmatt için ü ey, numara a ayrı. 
· t' kesin dikkahnı kendisine 36 numarada elb18" ecı· Kazım, nuş a. tedbirler aJdınnııbr. 
Prcsıuedikal bugün o eser- çekiyor. Bomovacla derenin auları çok 50 numarada AH oğlu izzet, 

den· daha az mühim olmıyan O, bize insan faaliyetinin bu tatmış ve otuz kadar e•i ıu 49 numarada horaca Oaman 
ve Nc\·yorkta bulunan yurdda· ıubeainin meyvelerini, mebzul baslDlf ve bu e•ler ihtiyaten ve Ziba aokatmda 14 ouma-
şımız Alexis Carrel'in kale· ruhi gıdalari, getiriyor. 1uaa tahliye edilmiftir. rada Viktw Şaprun evle· 

zade semtiade Repdi1 aoka
j1nda hafız CemaJia eviai • 
buarak istimdat üzerine p.U. 
tarafmun yetifilaai.t ve ailul 
kurtarahmfbr. Yiae kaqıyaka
ma BoataoJı .. llallesi•de 50 
kadar evia d6rt tarafta •· 
larla kapland&jı babu almarak 
içiede bal...Uuua k....W-. 
için iup eclea teıtibat alauut· 
tu. 

Karııyaka Soğukkuya Ze1· 
tiniz.adede bir davar keunn· 
du seçmekte olan kemi9er 
Lütfi kan11 Afifeaia &zerine 
dıvar yıkılarak bacapaclaa 
atar aurette 1aralanmış ve laas
taneye kalcbnlmqtır. 

Seyllpzedelere Kızılayın yar
dunı temin edilmiştir. 

KARŞIY AKADA 
Dlnkl yağmurlar Karpya· 

kada büylikçe zararlar yapmıf
tır. Sopkkuyu tramvay cadde· 
ıinde bir muhafaza duvara y&• 

kılmıı, oradan geçmekte olan 
taharri komiaeri B. Lüfinin 
etinin ayağa kınlmıtbr. Yaralı, 
imdad •hbi otemobilile mem• 
leket hastanesine kaldırılmıtbr. 

Yıkılan dtvar yolu kapaclıiı 
için bir müddet tramvawlar 
iıliyememiştir. Şayeste IC!ka
imda 8 numarah Mehmede 
aid evin saçak kısmı yağmur· 
lardan yıkdmıı, ev teWikeye 
girdiğinden boşaltılmııbr. 

Alaybeyinde 60 numaralı ev 
civanacla bir dıvar yıkılmq
br. Tal'at bey aokaj'IDdalci 
evlerin bodrum katlannı st1lar 
bum.br. 

o-auacle ve Boataah .. 
deniz çok kabarmıı, sular 1&· 

hile lalcum etmiıtir, Ka"'yab· 
ma Mehmetcilr sokatı tama
men sular altındadır. Bostanb-
dan ahnan son haberlere gire 
Bostanbda 40-SO e• salar al
tında kalmqtır. Karııyaka be
lediyesi, felikete uğrıyan halkı 

bqka tarafa nakliçin Boıtan
bya araba ve otobllslar g6a· 
dermiştir. Dedebap çayı da 
fazlaca Jlbelmiftir. 

BORNOVADA 
Bornovamn küçük n biylk 

çaylan tqmııtır. Ça1 kenann• 
daki 50 kadar ev bopltılımş
br. Bu hareket bir tedbir eme· 

Hergün 
---Birfıkı 

Kadın boksö 
Yaza11: Eczaa Kemal A 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
laabal gazetelerinin bi 

okudum. lstanbulda Kumk~ 
da iki genç kız boks6r ol 
lar ve Kumkapa kulübün< 
yazılmışlardır. Aferin ba 
ablalara; botum• gitti. Bo 
lük kuv•etli bir puuya ve 
bi .JllllU'Ui• dayanır. Bu P1 
ablalar idmu yapa yapa 
vetlencliktea sonra birde kıl 
bir kocaya düşerlerse il 
ömür olacakbr • Kanaın 
dayak yemektea zevk 
basta ruhlar vardır. 1 
rubunda bGyle tecelliler o 
Ba belki de bir ruh 
tatatıclar, ne olana olsun 
slr ablalana yumruğun 
memna olacak erkek ela""-' 
Dilerim tundu ba ~~ 
kadara Allah cdaz bir k 
vennesia.. Hani bir ymar 
, .. ,_ olacak koca11 oal 
da aenaiyecektir. Şö1le daya 
flllDl'llja id11M1nh aeler olur •• 

Tiirk kadara artık tanarecl• 
parafUt ile kendini sabverirk 
bokalrlilğe el uzatır. 

Kahramanbp ı&z koyark~ 
erkeklerin nazandikkabnı ce 
bederim, diyorlar. . . Pı 
dewri geçti, erkekler de g&1 
leriei açmah, sonra iş fena 
wanr. Kıbbtk kulübleri çoğ 
hrcla birde ipi elimizden k 
çınrsak kadın hakimiyeti bil 
mem amma biz erkeklere pel 
bahaJaya mal olur diye k 
kuyonun. _.,.., __ 

B. Sabri Çıtak 
Bir mücldettenberi şehrim· 

de buban11M1kta olan DabiliJ 
veklleti teftit heyeti reisi ba 
Sabri Çıtak dün Bandtrm 
trenile ıehrimizden ayrılmış v 
istuyonda bir çok zevat tara 
fından letyi olunmuştur. 

········································•i riclir. BoıaJtılao evler ha°" 
yakın komıularma misafir edil 
miflerclir. Bir kaç evi sular 
baaDUfbr. Çay tiddetle ıel 
mekte devam ediyor. 

YANGIN ÇIKTl 
lkiçetmelikteki Uıun yolda 

Rumkatu çıkmazı sokatında 
seyyar manifaturacı Hüaeyinia 
evi yağan yajmurlann teairile 
çökmlif •e yanan manralclan 
dökülen atetlerle yangın çık· 
1D1f ve yetipn itfaiye yangına 
aöadlrmlt ft İçindekiler lı~r
tanlmlthr. 

YOROK ÇADIRLARINl 
SULAR BASTI 

Kupduıuıo Aksncılar nahi
yesinin Çorak ova11ndaki Yü
rik çadarlannı, gerek eıki 
Mendere1 ve gerekse yeni açı 
lan mecradan taşan ~ular dia 
ıece mubuara etmittir. 

Bu çadırlarda otrmakta olu 
yörükler çok fena vazıyette 
kalmıtlar ve barba Andon ve 
civqir ıölleriadeki bahkc;a 
kazak kayıklan ile bu çadırlar 
balkı Alman boiazı istikame 
tinde Abalı boz tepesine nak
lettirlhaiılerdir. insanca ve 
hayvanca zayiat yoktur. 

mine borçlu oldujumuz bu gıdaları içine •İndirerek ha· KA'RŞIY AKA TRENi rinia alt katları au dold11iua· 
l'homm~ cet iuconnu " bu li daha açık görür istikbali YOLDA KALDI dan yetişilerek aileleri kurtarıl-
bilinıncmiş insan " adlı kita- daha iyi derpiı eder. Şurası Karşıyakadan lımire gelmek- llUflardır. 

inkar olunamaz ki iktısadi bo- d '··-·· -··' ÇARŞI iÇi bı tahlil ederek o makaleye te olan tren eaüıyo .......... a-
zukluklarile, alıllki zıcretlerile k b b"I S ş h · k • 1 

SIHHAT E Vi -tamamlayıeı bir son verm~k is- rın aplamıt olması He ı e - e nn mer ezı o an 
buhran, iktısadi ve siyasi mü- 1 ı k ld v · l · U · ·ı tiyor. Decuzis buhranı, baıhca zmire ge emiyere o ugu yer- çarşı ıç erı ve ray cıvan ı e 
eueeeleria inıamn timdiki ih· d k ld güm-k önn. kimı·ıen yakan iktisadi nmattiyata (Donnees) e a ı. ru u 
tiyaçlarma uymamasaadan ileri O br..-• d K -'- ·1 b il tta · 1 birik" Jerc dayanarak mütalea cdi- to u.uer e arflyaaa ı e ma a a n men ıu aran -

Y
ordu. geliyor. lzmir arasında bir kaç saat meıile geçilemiyecek kadar 

- Devam edecdt - ı ı k 1 O ili Carrel buhraoı fiziyoloji ve iıleyemedi. su ara ap anmıştır. tüc er 
bp koşcşinden mütalea ediyor. 8 . ·· t Cellad ve küçük Mendere çarşısında Şerif zadenin bot 
Bu iki müellif birbirini tamam- lf muracaa havzasında suların biraz alçal- bir dükkanı yağmurlann tesiri 
hyorlar; ikisi de ayni tehlike Kız lisesi direktörliiğil ilbay- mağa başladığı mahallerinden ile çökmüş ve bitişiğindeki 
çanmı çalıyorlar. hğa müracaat ederek fakir ve vilayete bildirilmiştir. Mamafih dükkioın da inhidam edecek 

Carrel'in kitabı bir çok se- hariçten gelmiş yersiz kız ço- dlinkli şiddetli yağmur oralar• vaziyete gelmesi üzerine liele-
beblcrden münevver sınıfların cuklarımn barmmaları için açı- da da yağdıysa ıularm tekrar diyece yıktırılmıttır. 
dikkatini çekmeğe layıktır, bun· lan "Kız lisesi talebe yurdun- yükseldiği muhakkaktır. 6 - Birinci kordon denizin 
Jard;1n bithassa üç daneıi işa· dan su ve elektrik sosyetel~ri- FELAKETE UGRIY ANLAR yilkselmesile •u alt.oda kal-
nttenmeğe değe~ nin, w ft e~ktrik ~~~~t:a:m~.~~~~-~nk~il~e~y~l:ib~v~e~f~ırt~ın:a~h=ak~-~J~m=~~t=u~·~~~~~~~~~-

IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hutahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadm - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz hastalıklan kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalannı S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN :::::~!a:~::f:i evne s!:ğ~: 
rakkiyatına göre hazırlaumışbr. 
HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya ~adardar. 

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

Gece ve gOndllz basta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
~--~---ı...~~---

1 - Eserin~u.nıuuu.-.B&.&&.U-1<--- ,ı.;n.ı " ...ı--• 
ı.......~~~..:;....._~-==~ 



b_ B. Çaldtlris 
;anlar Atinau• ..... itlir• Seli 
biraz • • latDDI gibidir-~ :::- J!:rupuını ilk dı1dat6ril 

n, bütün Yaaaniltanı avu· 
cuada tutan, bir aralık Avro• ::da en b&ytlk bir eı.e-ılJd 
fe zanan bu adam, yan .-f· 
. r ve yan menfi, 75 , ... ela 
:-lauyacak bir ıeaçlik v• 

ımsarbk muhafaza ediyor. 
da V enizelos vatanı olan Giride 

neceiini ve beraberinde bir 
~~k kitap abıcağud ..,ıeıaiİ*• 

•yasaya kanımata hiç ai· 
Jetli ıısz&kmiyor. 

Demiftir ki: 

1 
- Bin en çok •1"• ....

ban ola~ .rejim _..ıe.ı ...... 
eclilm11tir. 

F r~aaaz g azetecİIİ bapt=t 
id!yor. Yunanlılar rejİll ..-e· 
esde birbirinden aynlmularsa. 
ayrılacak başka bir ıeJ htil
.. azlar mı? 

YABANCI M()DAffALESI 
votmJR 

Atina, 11 (Oıel) - De•· 
~t~erdea biriDİD Y 1111•• içiıle
naın haUi içillWr .ıctalaalede 

il 

Ekn ltltdl 

g6riiltüil ..,ada iç mesel•DİD 
aormaı Wr teklld• balliDi te-

aaeoni etmittİ'. 
usERMJ.ER VE ffALKÇI· 

LAIUN iŞ BIRLl(;I 
EvMice w-.ı ,_-. if Wiliiilli ...,......, .-,et 

•temile ..... ,dl ..... 
, .......... fltefell ., Çalda· 
rilia fikrİllİ deiiftirİP p.- & 
Sofulis ile it birJij'İllİ bbtlle 
111temaJ11 ..... a .e pal ,.. 
çimi redd••e•• p&ace .,._ 
- ,.lteW dkerl --~~ele al=-ile lbe-
ra1 ~ .... v .. a.w 
.,_. ....... tekrir ...,. 
IO)aDall k•kl •• sail o•• 
.. dijet tanftD .... psrtitl ..,.....- ,.. ........ ,. 
........ , snszr. 

TSOT<>fCIS PARTiSiNiN 
FiKRi 

A,. f8kilde. Teotoki9 ,..... 
tilİ ,.,.. ......... yirmi lra•n 
ela ~ eberiP' 
......... da;anaa yeni teÇİ9I 
fibiAdeD _.,.çmea ifi• tu· 

~u~unduj'u yalaalanıyor. lllfÜİI 
lçi11. B. V aterlo Çaldaris ka· 

Jlkda ~ır. 7Jra 
blJle yeni bir MÇÜB yatNkaa 
ba parti .. y1a.1ar111dan ~ 
yeniden ıeçile11iyecek .e fada 
otararik IOI seçimde 71.'*1 
rey tophJaD kemlnistler rer 

Fransız· Roıne~ 
1

'ii~aret1 
anlaşması onaylandı 

. Bertin 11 ~ f,_,;.R- tjcaret ...ı.;01111claa bala
sede4 bir Alman gu~tasi fUDlara 1.-yor : 

Roman;ra. ..,...tiDI her -· jlaraç ettiii 900,000 toa ........ ~an bir uluatur. Bir mııdclet en.ı. AlmPJa ~yaya 
900,000 - ... -- it;üı bir teklif }if ...... 

l<aq.hk olarak keaclloi de a-..,.,. ....... tirtlarfoı IAlıt yapacaktı. Ejer AJmaA projeli taloakkak .ı.erdi AJmaMJ• 
petrol balummdan ze..P obıcektı. Fakat F ........... teklifi 
düa çok aaavaffakiyet kaleDdı. Y.-i .-hede ila f.
Romuranm oa iki eybk eetıol ı.ıaı...ımı ....,..ııile eli8e 

ıeçirmittir. Hindistanda zelzele oldu 
Kalkilta, 11 ( ô.R ) - Dün <K-l'epol) ele fiddetli hir yer 

r. Nüfusça zayiat yoktur. Pataade sananb 
eden bil,ak ıar .. b· 

8, So/olls. J(afandatıs vt
Pspanastasyo 

BI~ TEMERKO'Z KABiNESi 
Bır habere g6re bGtlha parti 

~kaalannıa gireceii bir ka· 
biae yapılması fikri ileri drlll· 
mittir· Ba kabinede mahtelif 
bafbalar P bakultldara 1.-
çeeekti: 

Metabal: sa bakanı 
Sofolir. iç ltakoi eaw-w: Adliye hakaaı 
Milldtkopaloı: Dit hakanı 
Kafaedara: Fiaaaı Lak• 
Papaealtaıyo : S.,.adtrllk 

bakam 
...... Ziraat ... h • 
Fakat 8. Matabu •· clellİI 

ft .... baka .. ~ k-U 
~ altı... bir tek .-ı 
.edafaa hakaaliii haliwle br 
ıettirii-etini iltemiftir. Şimcliki 
hilde 8. Çaldariı ye Sofall 
ha fikri kabal e~· 
ABcak orclacl• ditiplİll baka-
mından IMma karar yeri1in9 
8. aaeuk•• yaDID• her Oç 
1takaallk içia birer .eatıp-
nrilecektir• Ba-la beraMr 
blyle Wr tefekklle ilatillal 
yerihnİJOI'· 

Japonya 

Y.Efll ABIR 

Mısır 
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Mağaranın ağzında duran at Canı 
görünce sevinçle kişnedi 

Canbey dağ bqm41a, gök
çeyle yalnız kalınca içine bir 
sızı düştü. Biraz ileride bir taş 
üzerine oturarak batını elleri 
arasına aldl. Anasım, babasını, 
kardeşlerini, sevclilderiııi daima 
,en ve neşeli olan obasını dü
ıünmeğe daldı. 

- Bu korkunç llabrada yal
nız batıma bu sehlrbazlı; ha· 
Jim ne olacak. 

Diye düşünüyordu. içinde 
bir türlü yenmeie muvaffak 
olamadığı bir endltenin büyü
yen sız:ı vardı. Gaderi yaşardı. 
Yüıünü kürkünün eteğiyle ör
terek için için ağladı. 

Ne kadar ağlaıınştı. Bunu 
.ıendisi de bilmiyordu. Yerin
den kalktı. Abdest aldı. Sonra 
bo:ımunu bükerek Tanrıdan 
Kurtuluş dilemeğe koyuldu 
Birdenbire üzerine bir ağırlık 
çöktü. Kendisinden geçerek 
uykuya daldı. Rlyuında bir 
çok adamların etnfıın aldık· 
!arını gördü. Bunlar içinde ho
cası da vardı: 

- Can, korkma diyordu. 
Sen özünü Tanrıya tut... O 
senin daima imdadma yetitir. 
Haydi kalk uyan ... 

Delikanlı titreye titreye 
uyanmıştı. Fakat lllnntısından 
eser kalmamıştı. G&aliinde bir 
~erahhk vardı. Bapn• kaldırın
ca Glkçeyi karp...la gördü: 

- Çok güzel riyalar gör
c!l\t sanırım, dedi. 

Can içinden ıeçen şeyleri 
Glkçenin ıezmit olduğunu 
lııiuederek Drker ıPbi oldu: 
· - Neden biliyonanuz, dedi. 
· - Ben lıer ıeyi lılllrim. Sen 

rliyanda kabilenin adamlarını 
ı&rdlln, değil mi? 

• 1 Can bu tahmini pek ıayrı 
talııilt bulmadı: 

- Doğru.. Maılaııı ki her 
ıeyl biliyorsınız Yalvannm 
ıize... Anamı, ba ...... , obamm 
yolunu nasıl b._iımı da 
•l1leyiniz. 

- Sabret Caaboy... Elbette 
bir gün gelir, onlan da bulur
~1111.Tann .eni d~ık istedi. 

Adam olursan o güne çabık 
yetişirsin. 

- Tanrı izin versin, ben ça
buk a<!am olurum. Ben uygu
rum hem de "Bayan Avul,, uy· 
gurlarından... Benim kabilem 
yavuzluğuyla ün almıştır. 

Gökçe Canbeyin yüzüne hay
ranlıkla bakarak şunları söy
ledi: 

- Mertcesine söz. söylüyor
sun delikanlı... Yavuz kişileri 

herkes sever. Ardımdan gel de 
yatacağın yeri göstereyim. 

Can Gökçeyi takib etti. Bi
raz sonra önlerindeki mağaraya 
girdiler. içerisi çok karanlıktı. 
Göz gözü görmiyecek kadar 
karanlık ... Yalnız bir çıra par
çası ölgün bir ışık veriyordu. 
Mağarada döşeme olarak eski 
bir sandık, ocak yanında iki 
taş, bir bakır kazan, bir kaç 
tane de post ve kilim vardı. 
Mağaranın ağzında ayakları 
köstekli duran al tonda bir at 
Canbeyi görünce sevinçli se
vinçli kişnedi. 

Gökçe hayvanı okşıyarak : 
- Bu atm adı "sayın böğ

rül"dür. Henüz üç yaşına gırdi. 
Al senin olsun.. Can bey o 
kadar sevindi ki Gökçeye ne 
diyeceğini bilmiyordu. Bu at 
çidden eşsiz bir kübeylandı. 
Can en güzel atlan yetiştiren 
memleketinde bile böylesini 
ııönnemişti. Hemen atı sevme· 
ğe okşamağa başladı. At Canı 
eskiden beri tanıyormuşcasına 

ıeviniyor, kişniyordu. 
Can burada atla oynaşırken 

G&kçe yorganları, kürkleri or
taya yığdı.Delikanlıyo dönerek: 

- lıte yatağın ..• Acıkmışsan 
oradaki sandık içerisınde ye
yecek vardır dedi. 

Ve eliyle mağaranın ağzııida 
duran düz bir taşı gösterdi. 

Can taşın yanına vardığında 
bir çok koyun, karaca etleri, 
çanaklarla slld, temiz tereyağı 
ve daha bir çok yeyecek şey
ler gördü. Bunlardan çoğu 

epey zamandanberi orada. dur· 
duklarından bozulmuştu. 

- Soıııı Var -
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Şarlonun yeni filmi 

Nevyorkta gösterilirken 
,.~-büyük hadiseler oldu •. 
T ehacüınün önüne geçmek için 

tulumbacılar müdahale ettiler 

Suikastçı çetelerin iç yüzü 
Tarihi kıymeti pek büyük olan iddianameniı 

metnini aynen yazmakta devam ediyoruz 
- 2 - kadar mazide de aynı itle uğ- lahza için Milli Savaş günleri- , 

T AŞNAK KOMiTESiNiN raşmışhr. 1931 senesi eylül ne kadar geri gidelim. O gün-
GA YESI ayında bu komiteye dahil olan lerde Mütareke devrinde şu 

2 - Taşnak komitesi: Bu bazı Ermeniler Türk Cumhur veya bunun çocuğunu ·da-
komite Ermenilerdir. Ve en Başkanının hayahna suikast ğa kaldırmak ve fidyeine-
kuvvetli faaliyet sahası Suriye yapnıaia memur edilmişler ve cat mukabilinde geri ver-
topraklarındadır. Gayesi bir Beruttan lstanbula hareket et- mek gibi şekavet hareketlerile 
kelime ile Tlirk devletini yık- mişlerdir. Bunlardan Herant melüf Etem adında birisine te-
mak ve mevhum büyük Erme- Canikyin adında biri artık kur- ıadüf ederiz. Milli Mücadele-
nistanı teşkil etmektir. Hakiki tulamıyacağını görerek intihar nin ilk günlerinde meydanı 
bir tethiş teşekkülüdür. Cum- etmiştir. Bunu da zikretmeyi boş bularak önüne geleni asıp 
huriyet emniyeti umumiyesinin bu cemiyetin faaliyeti hakkın- kesmek ve soymak teşebblia-
arşivlerinde saklı olan vesika· da fikir vermek makaadiyle fa- !erinde bu adama artık dur 
tara nazaran bütün Ermeniler bu ideli addediyorum. . ~demek zamanı geldiği vakit 
teşekküle dahil değildir. Hatta ÇERKESLERIN KURDUK-: milli hlkimiyetin tee11üs etmit 
çokları bu teşekküle cebri su- LARI CEMiYET ve milli ordunun kurulmuı ol-
rette iştirik ettirilmektedir. 3 - Çerkeslerin kurdukları duğu zamanlılrdır. Etem ne 
Garosason namında birisi ko- cemiyet: Bu cemiyet asıl Rey· bu hakimiyetten, ne de bu 
mitenin icra kuvvetini teşkil baniyede doğmuştur. Gayesi kuruluttan memnun olmamıt 
eder. Kürdce, Ermenice, Rusça Çerkes birliğini teşkil etmek ve billkiı tee111lrlerle bu knru-
bilen ve 40 yaşlarında tebmin ve Çerkes istiklaline kavuşmak- luşu hazmedemiyerek kardeı- • 
edilen bu şahıs cesur, muhake- tır. Yegane düşmanları Türkler leri Reşid ve Tevfikle kendi 
mesi kıt, delişmen bir adamdır. ve Ruslardır. Türklerin baştan ayarında bir takım arkadaı-
Komiteye muavenetten istinkaf başa Çerkes olduklarına kani- !arını başına toplamıt, ordunun 
eden her Ermeni bu Garosasonun dirler. Yü:r.elliliklerden Tank ve millet hikimiyetinin önüne 
kurşununa ergeç muhatap ola- Mümtaz maddi menfaatlar kay- geçmeğe çalışmııtır. Bu haini 
cağını bilir. Onun - içindir ki gusyile bu cemiyete intisap emelinde muvaffak olamayınca • 
cemiyete yardım eden Ermeni- etmiş, Cemiyetin müfettiı- Cumhuriyet artivlerinde bir 
lerin ekserisi bu yardımı ha- liği vazifesini uhdesine alarak ihanet vesikası olarak mahfwı 
yatları muhafazasına yaparlar. balen ayda 400 frank almakta bulunan bir uyuıma velİka-

Taşnak cemiyeti bir ihtilal bulunmuştur. Tank Mümtaz sile milli orduyu terkede· 
bir bomba, bir anarşist teşek- esatir bikiyelerinden istifade rek düıman saflarına geçti·: 
külüdür. Bütün gayesi Türkiye· etmekte ve Çerkeslere kendi- ğinl görliyoruL lıte bu ııeçif 
ye matuftur. Taşnak komitesi- !erinin "Promete,, neslinden Türk milletinin heyecanla, de-
nin kanaatı şudur: Türkiye bulunduklarını aşılamaktadır. rin bir dikkat ve allka ile ta- i 

eğer başında kurtarıcı ve top· Reyhaı>iyede doğan bu ee- kib ettiği bugllnkll auikasd lti--
layıcı bir adam olmazsa dünya- miyetin asıl gayesi Çerkea ço- nin ve ııra ile zikredeceğimiz 
nın en zayıf bir ülkesidir. Türk cuklarını okutmak Çerkesler geçmiı ıuikasd teıebbllılerinin 
milleti ancak ferdlerin önder- arasındaki teavünü temin et- hatlangıcı addolunabilir. Çıın-
liğiyla yürüyebilir. Binaenaleyh mıık gibi esaslar olduğu halde kü Etem denilen bu adam dllo--
Türkiyeyi zayıf bir hale koy- gizli maksadı yukarıda söyle- man saflanna Tllrk ıillhlannı 
mak için başları ortadan kal- diğim gibi Türkiyede suikastlar teslim ederken Tlirk milletinin 
dırmak lizımdır. Şu bale naza- temin etmektir. baliskirlannın şahıflanna kar-
zan Atatürk, ismet lnönü, (:ERKES CEMiYETiNiN ıı ıuikalfd tetebbiılerini dm 
Tevfik Rüştü Aras, Mareşal SUIKASDDEKI ROLÜ almıı bfuyordu. Etem o ır&n-
Fevzi ortadan kalkmalıdır. Bu Bugünkü rüyet ettiğiniz den if ren dalma dlflnan 
öyle bit karardır ki komitenin suikasd ct.vası işte bu cemiye• aaflann a mevki almıı ve mll-
Heraç Papazyan, Toros Bas- tin müvellididir. Reybaniyede temadiyen Terk vatamna, Tllrk 
macıyan ve iki gözünü bir doğan bu cemiyetin merkezi milletine ve Tllrktm büyük lıa-
bomba imalathanesindeki infi- bilahara Kuneytreye nakledil- liskln Atat6rke karfı.nikud-
IAkta kaybeden Artin Topcıyan miş ve riyasetine Kuneytre ler lhaarile megul olmllfbır. 
gibi bütün liderleri tarafından belediye reisi Emin getirilmiı- Bllytlk aafer tahaklnık edince 
ittifakla kabul edilmiştir. tir. Reyhaniyeli Çerkes Kadri, Etemi Yuaıaiııtanda yurda ve 
TAŞNAKLAR F AALIYETTE Çerkes Mustafa, Çer kes Kazım kurtarıcılara ıuikud haıırlık- J 
Taşnak komitesi faaliyetsiz HaMn, Raşid, mütekaid binbaşı Jarile megul görllyoruz. ~l 

Bir vaziyette değildır. Bil'akis Kamil cemiyetin liderleridir. Mllteakıben gene ayni emel 
suikaııd teıebbüsünün zahire Çerkes Eteme bu cemiyette bli- ve nlkıı peıinde Svlyede ve 
ihraç edilmesi üzerine daha yük ehemmiyet atfedilir ve bil- bilhaua men~te kendiıi ııibl 
ziyade çalışmağa başlamıştır. tün gayeleri onun tahakkuk k6franı nimetle yeti1111iılerle 
24 teşrinievvel perşembe günü ettireceğine samimi bir ıuret- çalıprken ır6rllyoruı.. Bunu mü-
öğleden sonra saat 18 de Ha- te inanılır. Şamdaki Çerkes teakip te lrakta ve Musul b61· 
leb'de Basmaciyan'ın evindeki alayının zabitanı, Kuneytre gesinde Tllrk vatanİnm dllf-
Taşnak içtimaı çok mühimdir. ayanı Şamdaki bir çok mlite- manlarile eİele vermiı, yurda 
c .. muriyet emniyeti umumiye- Jr;ait Çerkes zabitan ve memur ıuikasd hazırlık ve teıebbli.ele-
ıinin doayHında mahfuz bulu- lar Emin tarafından bu cemi- riyle hararetle mequl bir du-
nan bu içtima zabıtnamesiı.ıe 

yete idhal edilmişlerdir. rumda buluyoruz. Türk milleti 
göre verilen varar şudur: " Bu 
gün Çerkeslerin muvaffak ola- Bu üç cemiyetten kısa had- o ııralarda Irak ıınırlanmızla 
madığı bu iti Ermeniler başar- )arla vaki olan bahsı bitirirken alikadar vatan parçallnda bu 
malıdır. Atatürkün şahsı adeta ,u noktayı da iıaret etmek is- ve emsali hainlerin . tertib ve 

Bu çete şu suretle hazır· ' 
nırken Atatürkün muhtenıe 
Trakya seyehatlerinde keD' 
dilerine suikast için garb 
Trakyada da bir grub haıır 
lanmış bulunuyordu. Bütün b~ 
hazırlıklar yukarıda da işare~ 
edıldiği veçhile aynı maksacl•1 
çalışan birtakım hainlerin ter 
tibleri eseridi. Bu işde Eteııı1 
ve kardefleri ve aynı ayard, 
diğer birkaç elebaşı rolünü oyı 
nıyor ve düşmanların madd~ 
menfaatlerile hergün bir akide: 
değiştirerek yurda, vataııl~ 
Atatürke karşı suikasd teşeb·1 
büslerinde 11rarla devam etıııit 
bulunuyorlardı. 

Bu Hacı Sami suikaıd çete' 
sinin uğradığı akibet düşman• 
lan bu iş üzerinde ısrarla ye• 
niden faaliyete sevketmiş v~ 

931 senesinde yeni bir çeteniıı 
Suriyede hazırlanarak suikascl; 
için TOrkiyeye hareket etmek

1 
üzere olduğu teıbit edilmiş ,e 
filhakika o ıııralardaBaşbakaıı, 
ismet lnönünün Atina gezisi 
hainler için bir fırsat tellkki, 
edilmiş ve program olarak

1 
Atinada lamet lnönüne, mlite•1 
akiben Tiirkiyede - Atatürke. 
karşı emellerinin behemehaiı 
başarılması esaslan kurulmuştu. 
Atinada muvaffak;. olamıyaıı 
hainler, bu iti Tllrkiyede yap
mıya karar vermişler ve 931 
yılı eylülllnün 30 uncu glin ii 
Pireden lıtanbul limanına 

gelen Romanya yolcuları ara· 
11nda zaten takib edilmekte 
olan suikastçı Herant Canik· 
yan ele geçirilmek üzerey: 
ken Herant Canikyan lnti· 
har etmit ve müteakıben üze: 
rinde elde edilen vesikada su· 
ikaıdcı arkadaşlarının isimleri 
teıbit edilmiıti. Komitanın bu 
suikasd için 3 yliz bin dolar 
tabiis etmit olduğu haberine 
burada işaret etmekle Atatür· 
kün vücudunun ortadan kaldı· 
rılmHı için ne büyük fedakir· 
İıklar yapılmakta olduğuna na· 
zan dikkati celbederim. Bu ta· 
rihten sonra da ıuikud hazır~ 
lıklan devam etmiş, fakat Cum-. 
huri yet zabitasının uyanıklığı. 
karşısında muvaffak olmak im
kinını asla bulamamıştır. Bu
nunla beraber her hanııi bif; 
fırsatta suikastdin mevkii icraya . ı 

konulması programından bu 
haiııler vazgeçmiş değiUerdi. I 
Nitekim haliıkirlarımızın mem-, 
leket dahilinde her seyahatinde 
bu ıuikaıd imkiıılarını aramış
lar likin muvaffak olamamış• 

!ardır. Açıkça ihtllalcl. lamaJDlll tafıyan bu fllmde Şarlo yanqılmaz bir kale mahiyetin- terim. Taşnak, Hoybon ve Çer- idarelerile vlicud bulan ve Cum~ 
itil defa olarak prllı söylUyor ve· dansedlyordu.. den bugün çıkmııtır. Ona da kes cemiyetinin liderleri ara- buriyet kuvvetleri karıısında ,. , HAiN ETEMIN, 

Nevyorll. e Şubat erkekler smokinlerile temsile euikasd imkiaının vücuda bu ıında müıterek hareket için 96n6p giden isyanklr tetebbia- BEYANNAMESi 
Diln akşam, Broadway'da gelmişler idi. Ön localarda ıon teıebbüıle tahakkuk et- bliyük bir temaylil mevcuttur. leri ve ıekavet hareketlerini Bu Etemin bugün Cumhuriyet, 

Rivoli sinemasının eepbeıi mu- Hollyvood'un en tanınmış mittir. Bu teıebbüsün akiın Bu suretledir ki yakınlarda çok iyi hatırlar. a'fivlerinde saklı bulunan el-; 
aızam ·ı,ıldaklana -.k yıığmu- yıldızlarından Wil Hayı, Edi kalması bunun ademi imkinını Hoybon ve Taınak rlesası HACI SAMI ÇETESiNiN yazılı hır beyannamesinde Cu:.

1 
r.uyla gözleri kın (tuan bir Kant~r, • ~l~ria Swaoson, isbat etmez, belki teıeblisteki arasında bir içtima vukua ııel- AKIBETI muriyet ordusu, Cumhuriyet 
manzara arıediıoıcliı. Halk ~o'rı_ne ~rı~ıth, Edgar Ro- tertibahn noksanlığına veya mit burada zikretmek isteme- Bııtün bu ıonuçlardan ibret idaresinin başındakilere karşı 
yığınları komşu cactdeleri de bınıo~, Gınger Rogers, Kay vasıtaların ihanetine delalet eliğim ba:ı:ı esaslarda mutabık almıyan Etemi bugllnkli 11ğna- ıu ıuretle fili harekete teşvik 
d ld Ba M Francuı, · James Cagney ve ı 1 nd b ı b 

o urmuşlardı. tehacume daha bazıları yer almışlardı. eyler, ., Bu içtima nihayetinde ka mıt ardır. ğı olan Ama a i e ra at ve tahrik olunuyordu : (Şu bal-
' sebeb Şarlonun IOD filmi olan Şarlo yeni filminde ezeli ser- üç komiıyon teıekkül etmiıtir. ÇERKES ETEMIN MAZiSi durmıyarak kendisiyle aynı de öyle bir muhalefet karşısın-

·• Moderns zamanl.r " filmi- · 1 k .. M kt d" lh Komisyonun biriııi Ecnebi dev- Tlirkiye haricinde Türkiye safta bulunan Suriyedekl diğer da ve muvacehesinde ukanaati . b' . . ıerı o ara gorunme e ır. -
1 

h h 
1 1 nın ırıncı repıantaıyonu til 1 t ··ı•tt t . d" Jetleri suikasd ile Ermenilerin a ey inde çalışan teşekküller- vatan kaçkınlan ve ain ere acizaneme göre" heyeti mubte-

b . 1 a cı emayu a a anzım e ı- b l k d ·ıı A 
mllnase etıy e Rlvoli sine· len film ultra modem fabrika- kat'iyyen alakası olmadığı hak- den ve faaliyetlerinden fU su- ir i te yur a, mı ete ve ta- remenize terettüb eden günün 
maııında ?inlerce. . kişinin larda makineleşerek çalışan iş- kında ikna etmek, ikinci ko- retle kısaca bahsettikten sonra türke karşı suikast hazırlığında en mühim vatani vazifesi tesis-
yer almak ıstemeeaydı. Ame- çinin ıztırabını yaşatmaktadır. misyonun vazifesi Türkiye mat- şimdi rüyet etmekte olduğu· devamda g&rllyoruz, Nihayet gerdemiz bulunan yeni devlete 
rik.alılar en çok sevdik- Bu sessiz filmin bazı müzikli buatını suikasd davası hak- muz davanın tarihçesine geçe- l Ağustos 925 yılında Hacı musallat olmuş erbabı ihtirastan 
lerı Şarloyu g8rmek ıçın h 1 . d Ve "ılk def kında takib ederek bu işden biliriz. ' Sami adlı birinin idaresindeki tahlis etmek ve vatana hürriyet . . sa ne erı var ır. a 
ıstıcal ediyorlardı. Tehacüm 1 k Ş 1 k M I d".. alınacak ibretleri tesbit etmek. Bugün davası rüyet edil· bir çetenin Sısama geldiğini ve medeniyeti hakikiye bir 
. "d o ara ar onun şar ı soy e ıgı O k f k 1 k d A k a-ıtgı e o kadar tqkın bir d tti". . ... 1 kt d" çüncü bmisyonun vaıi esi me te o an sui as teşebbüsü ve hedefinin tatür ü öldümek müveddet ühuvvet üzerine tesis 

h 1 1 . . k' h-•L anse gı goru me e ır. . "k .k . . 1 k d b . 1 ld b" d" F 1 a ~. ge mıştı ı, lllll. arasın~a Film çok beğenilmiş olma- ııe, suı astın ı aı ıçın a· ışı yu an an erı an attığım o uğuou tes ıt e ıyoruz . i - eylemek için fikren ve filen 
polısın müdahaleslnı tabrık sına, Şarlonun dehası umumi- zımgelen hazırlıktan yapmak- ıekilde baliskirlara karşı ya· hakika bu çete düşmanları- harekete gelmektir. Şimdiye 
eden arbedeler oldu. Polis yetle takdir edilmesine rağmen fır. Bu komisyonlara ayrılan pılmak istenilen t-tşebbüslerin mızın da yardımiyle 17-8-927 kadar devamı ıllkütunuz fayed 
halkı dağıtamayınca itfaiye büyük artistin bu filminde ko- eıhasın isimleri birer birer mah- bir devamından ibarettir. Onun' tarihinde Sökeaahillerimize çık- bizim zannettiğimiz gibi bir 
tulumbaları harekete geçtiler. münist temayülatı gösterdiği fuzdur. Ancak huırün ortaya içindir ki bu iti mebl>·d~e~i~nd~e:n~~Dı~ı!.ı.:.v'!e;.!ıa~b~ı~ta~~k~u!!v.?.ve~tt!<le~nriJ"m~izı™"nııJ~.:.J:~~=:.:.:.~~;:_,:.:.~-----

l-~B=u~y~ü~zd~e~n~t;em~si~lıe~elli~~d~a~k~ik~a~~id~d~j;a~o~l~u~o::ma~k~ta:d:ı~r.m.da...ıın...a.ı~L.:a~tm~ak~t~a~b~ir~f~ai~d~e~g!~ör~m~ll~y~o~r~u~m._Llb~l~ı~a~r~aJL.k.miitalea.-...l~ 
teehbllrle başlaıtd&. Kadıalar ilk •e rczaa " · 
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Evet görüyoraı 1
• tuıd ki 

Üzeyiria hazırhk talakika • 
b. tuf beyanlarile karii 
ıze ma · · 

t bunun ıçınka rşıya yıı: ve za en 
d. . H L-dar aaazoua 
ır kı bu guae _. ..... 

sandalyesine otwtulm.. ~-
L- adı•--

nuyoruz. Fakat ı~a:-:. ağm8-
söderini, miiYeuua- c. 

b. jf de ve .,. 
dan çıkm~ ~ • teJAldd et-
ikrar mabiyetillde ela ? Ve 
meğe imkin •ar. ~ ' derin 
böyle bir teLikki • ~1ez+. 
bir hatayı hakakİJ:.n- ld 
Çünkü malmn~ et _.adrri 
ikrar, Mcak •haf . . ltekİ 
. d b'f' Mukırrın 
ılzam e e ı ır. • __ ..J-ki sözleri 
ma:ınanlar hak~ h' -ıiade 
b. tfı .,__._ 111• ı,, -
ır a c...-

ka"6. • lrli ceza hu-
Kaldı kı bugthı .. kil bir 

lmk ·ı . "kran muıta u ı mı, ı • el9C'9 
delil olarak ta ..... ..... 
meldedir. Nitekim c~ .,.. .. 
mulaake•rıleri ~---l"l&alra 
elan bUia bUe 7aL•· ~.: 

la ksraohk. Wir· 
orta çai na ba'.le tazyik 
si:ı.lik deninde. c• nil, cevİ 

i.ste en ., r 
ile lav masuma . Şlph~ 
·· -1-6....ek mlmkh idi. 1 80Tnıuu _...,.,. 

.Iİz iuanaa .. cldl. . hududa 
taL "l kabiliyetiD•D ..J

... mmu • • • ki ceıa~ 
•ardır. Onua ıçilldir • _ . ..a..-L-•, ·kı l~.1-
takibatm yalnıı -:;~ ettijl 
teYcih olwunall ~ ikratl dr 
hakkındaki prellll~ • .
lil u1mamaktachr~ld ~ 
faab laame ele. olaP yokla 
ara,.p ~~ 
her sap bir faiJ' ~ 
dcjildir. HatJI · ': .... lı!f•• 
tavan ikrar~· ....:.Ja. ~ 
mücened ~ be1~;ecliba&td 
edilemez. 7Jra ;:... elde et-

L:'-·t .J, - • 
gaye, ~killt~,18!" 
mu ,.... . keacli 6leri09 
bir ailalDlll _., dıaai 0r..kbr· 
mal etmeshie bukukllllda 
itte ikrann, ceıa I' •• Y9 

kıymet ifade --i1.ai illeti 
_,_ ..,,.111111 t 

delil ..ayuwa 'k r · fakı• 
Ş halde ı ra' budur. u ,ad etıne· 

ile hakaik. ~· ..!:oae .. edar 
dikçe hAlıdmlll M beı• e .. sen 
teşkil edenıez. f 8;aıı 111eıbuk 
müekkilioı tar• ın Bir dakika 
bir ikrar da yo~r.ki • bu,.... 
için kabul ede 

1111 
en s6yle111e· 

d maşsır . O -
mahkeme e YahY• ile ıe 

., eD • _..ı .. ,...da 
lerine rağlll k · ,ikraP-

. · baıırbkta 1 
LL.•t .,e sa· 

yırın da.,..- 'k 
tazyik yoktur O halde tahk• 

. miyet vardır. k' •Alll beyaa-
DJJ- d• ı--
haküni buJ&H'.- ı ıclif edece-

b far• aa51 f.,- aın-larl~ un bijtüO e • 811 • 
~ . ? Ve JıeJc -·bkenıeı 
gız _..J.. <1e - . 

huzurun..- . de ~aını· 
me acebesın , b 
ceülderi 111.... kİll9"aİP fÜP .e 

. d- bif ık ptblı· .. miyetiO ., . kaclar' aÇ • 
ed.eaıj1ecefl. b" intizanıla an 

. J'kle ve tarn ır, _.......1eo dolayı 
ı ,.ebep..,,... J kt ki 
lattıkl~ Ozeyirin hazır 1 ~ 
Yahya 4le ucu etmelerın~ 
"krarlarındank.~ • huzurul\dakı 
ı hl 11111 • 
ve sorgu . de ısrar etmelerıne 
son siSıferuıb' kıymet <1ermek 
beherne~al .:f erilecek bu k~y-
1-ıırngefir. hkikahn hidıse 
a. son ta 

meftD, 1 delAil ile temas 
·ı rnaznun a b" rna· ı e, Oteyellid ır 
edilrnekt~n .. ~ h r edeceğinde 

hakık1 ıı a 
nayı ktur 
şüphe yo . "k ar veya atfı 

Binaenaleyh ı r . ı"le tak· 
Jjjl' saıre 

cürüın, de ı kadar aikimi 
,•iye olunu~:~: ıebebioi teı
tenvir ve u k kalır. Bu 

t kten aıza 
kil e ıne kanunumuzun 

"b" ceıa 
prens• ı 284 cü maddeleri "y~-
283 ve hte olarak cu· 

ve sa k lan yere . • . . söyliyen ve en-
rürn işlcdıgını hküıniyete 
disini nahak yere m~m etmek 

hası tecrı " 
arzeden eş 'd .eylemektedır. 
suretiyle tey~ mukirri bile 
Şu halde ıkrar, · hukuku .. 

Uzam edemezken ye 

·~-· 
.. 

-ss-

Şunu bil ki çocuğunu öldüren ana 
derhal mahkemeyeıteslirn olunur 

··-·-·-

Bu cümle ;cinde .. meşru hi
leye sapmamak ,, tabiri Yar. 
Banan ne demek olduğunu iyi 

düşündüm; nihayet "teri hiJe· 
Jetle vemiuin teairiAdea,, kur
tulmamak whnı ifade ettiğini 
anladım. 

Şimdi insafınıza müracaat 
ediyorum: Her kesin bildiği ke-
faretı anlatmak için hilei şeriye 
yerine " meşru hile ,, tabirinin 
kullanılması nklı crmiycn bir 
adamın uydurması değil midir? 

Yine bahiste Yalıya hududu 
giiya beraber geçliği arkadaş
lariylc birlikte yemin ettiklerini 
söyliyor. Ve bu arkadaşlarının 
isimlerim de bildiriyor. Tahki
kat bilahara bu adamların Suri· 
yede iŞlcri başında olduklarını 
göstermiştir. ' 

- So11u 'Vtır -. .. 

·· ~9ııdoğdu. 
Has~an,: cadclesiadeki mua

yen~ı,.apsinde her ~ün saat 
10 ~ 1?, ye kadar hasta 
kabulijl'\c başlamı~ır. 

Paur11 ve Pertembc gün
leri ~a,ncn. 

1 i · ı 5:6. 7 1-8 (180) 

12~~~---wı 

ÇOCUK 
HA TALIKLARI . '·' ~ 
J\lUTEHASSISI 

DLBB~cetUz 
Avrupa tetkik seyahabn

dan dönniÜştnr. Hasta•armı 
h er g UA 11,30 dan saat on 

üçe kadir · Beyler sokağın
daki kılirıJğinde kabul ct
tnekt~tfir: "T clefon 3990 

1 

' ,J ' (S. 7) (3601 
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Müslümanların 13 Anası 
PASTiL FOR PASTiı.FORPASTİL FOR PASTİLFÖR PASTiLFOR ,_ . . ! ASTIL FOR PASTILFOR 

~ASTİL FOR PASTiL FOR PASTİLFOR 
. ASTİL FOR Kullananlar P ASTILFOR 
)>ASTİL FOR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTiLFOR bir kaç yaprak İslam tarihinden heyecanlı -

Bölem sayısı: 33 Yazan : Tokdll 
,}:> ASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- PASTİL FOR 
'p ASTİL FOR lan hastalanmaz, boğazları ağrımaz. PASTİL FOR 

Kureyşi medinenin kapıları önünde beklemek bize ardır PASTiL FOR PAST iL FOR P PASTiL FOR 

bellerimizde kılınçlarımız, sırtımızda oklarımız ~ .)>ASTIL FOR p R PASTİLFOR PASTİL FOR 
. )> ASTİL FO ASTİL FOR PASTİL FOR 

var, gönlümüzde de iman var ,. 

PASTiL F STILFOR PASTİL FOR 
PASTİL TiL FOR TİL FOR wO t n s- ' ti k t Şu "'ar kı' Kureyş kafirleri -Senin rubunda cehamet yaşı ns,, a . ı a ur a e oş u, • .. 

atladı ve karanlıkta kayboldu. bizden beş fersah ötede ka· yorsa Hamza!Benim kuvvetim-
Muhammed kapının etrafmda- rargihlannı kurub Medineye de senden dah~ fazlası yaşıyor. PASTİ OR 
kilere dönerek: hücumu g~ze alırken, biz on- Kureyşin liç bin kişilik ku.,ve- PAS-T 

Sabah yakıııdır. Bilal ların üzerine hücum etmeden tine çerden, çöpten bir kuv- PAST 
ezanı okurken ashabı da mes- Medinenin surlarını tahkim ede- vetle çıkıb hezimete uğramak 

PAST 
PASTI 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 

çide çağırsın. Toplanalım, ko- lim, kapılarını kapıyalım. Ku- ıslamlık davası uğruna yapıla-
nuplım .. Ve etrafta daha reyşin bize hücumunu hisarın cıtk bir kepazeliktir. Mubam-
dikkatla hareket ediniz. arkasından defedelim, yarından medin fikri musiptir. Biz onları 

tezi yoktur. Medinenin bütün Medine kapıları karşısında 
halkı buna mecbur olmalıdır, mahvetmeliyiz .. 

Sabah namazı; MBilal" in: 
- Namaz uykudan hayırlıdır! 
Niduiyle uyanan müslüman-

silihlanıb kapılarını kapatarak Öteden Sid kalktı: 

lar ve o gecenin haberinden 
uykusunu terkeden sahabe ile 
kılındı. 

Muhammed mihraptan sela
mını verdikten sonra döndü. 
Teabih, tehlil erkanını tamam
lar, tamamlamaz ayağa kalktı. 

I>ireğe dayana dayana söz 
86yliyen Muhammedin yorula
capı hi11eden "Safa" uhabı 
ona kötede bir yüksek sedir 
yapmıtlardL Oraya çıktı, elleri 
ile saçlarını diizelterek: 

- Eyi Müıılümanlarl Kureyş 
ayağa kalkıb bize hücuma yel
tr.nmi•, Kureyfin üç bin kifilik 
ıilihlı kuvveti bizden beş fer
ıab uzakta karargah kurmuş, 
hepimizin silahlanıb, müdafaa
ya hazırlanacağımız zaman gel
miştir. Kureyşin bu isyanı ikı

·betiııin vahametini bildiriyor. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Satıtlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

• 

53 H Alanyalı 
10 K A Kazım 
2 Y 1 Talit 

44 Alyoti 

12 
12 

13 62 
12 

14 75 
11 75 

14 75 
11 75 

65 Yekün 
491497 Eski satış 
491562 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 
134 Buğday 6 62 6 62 
20 Nohut 8 25 8 25 
15 M. Darı 5 15 5 15 

1195 Pamuk çekir 2 15 2 75 

Para Piyasası 
11-2-1936 

Alıt 
Mark 50 20 
!sterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 95 
Belga 21 15 
İtaly~n lireti 9 96 
İsviçre F ran. 40 15 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Satış 
50 62 

622 50 
8 30 

79 40 
21 25 
10 
41 
85 37 

5 27 
23 62 

dü,manı beklemelidir. 
Cemaabn arasından Hamza 

kalkb: 
- izin 'lerirseniz bir tekli

fim var? 
- Söyle Hamza! 
- Kureyşi Medineoin kapı-

lan önünde beklemek bize ar
dır, bellerimizde kılınçlarımı:ı, 
sırtımızda oklarımız, gönlümliz
de de iman var. Onlar Batül
halifeye gelmişler, acaba ora
daki kardeşlerimize ne kadar 
eza veriyorlar, ve yollardan 
geçtikleri Medineye ulaşıb bi
zim müdafaamızı bekledikleri 
müddetçe uğradıkları yerlerde 
ne kadar can yakıb, hasarat 
yapacaklar.. Biz silahımızla, 

imanımızla onları karargah kur
dukları yerde karıtılayıb tepe
lersek daha ziyade kendimize 
hizmet etmiş oluruz. 

Ali birdenbire parladı: 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rentken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedearileri 
Ytırilyemiyeo ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fınn 

• kartw No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

BAG VE SEBZE 
Tütün fianları 

için 
Avrupa Kimyevi 

gübreleri 
Garbi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 
Cezair Han - Yemi, çarfısı 

İZMIR Telefon: 3809 
Çar. Cuma. Pazar 1-13 (182) 

Devlet demiry< llarından: 
Apğıda yazılı gayri me"kuller 28-2-936 euma günü saat 15 

le lzmir Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda açık artırmak 
usulile ayrı ayrı ve üçer sene için kiraya verilecektir, isteklilerin 
aşağıdaki mıktarda muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe 
kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle komisyon 
reiıliğine bizzat veya tahriren müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan ve köşk istasyon yazı
hanesinden parasız alınabilir, 
Mevkii Muhammen üç senelik Cinsi Muvakkat teminat 

kira bedeii Lira 
lzmir Kemer Tepecik 
Kiğıthaae caddesi 

Köşk ve çifte kahve ve 
istasyon lan arasın ıla 
lorkahvede 152+ 400 
lıilome~ede 

500 

ıs . 

Lira 
34 kapı ve 26 harita 
No. lu kahvehane ve 37,50 
müftemilatı 

5 dönüm tarla 
373· 

1,13 
1324) 

- Ali! Bu his işi değildir, 
harb işidir. Kureyşler konduk
ları yerlerde kabilelere kim 
bilir ne kadar eza veriyorlar. 
beş fersahlık Ubut uzakların
dan Medineye kadar Kureyşin 
akıb gelecek, yakıb gelecek 
zulümleriııe miskin miskin göz 
yumub onları beklemek insan
lığa, erkekliğe, müslümanlığa 

yakışmaz. Kılıncımızı kuşanıb, 
okumuzu aldığımız gibi onları 

gerisin geri Mekkeye sokmalı-

PASTİL FOR PA~S~-iiiiİ 

yız!,, 
Ali tekrar etti: 
- Sad! Sadi Sen Bedr bar-

bını görmedin, hadi onu bırak! 
Karşında üç bin kişil k kuvvet 
var, hem s tahtı! 

- Sen sanki bunları bilib de 
söyliyorsun. Bedr' de hangi ya
rarlığın olmuş, sen zaten Bedr' e 
iştirak etmiş misin?. 

Sonu Var -

1 •1111ız•m•l11r.,b•el!lıe•J111l111y•e•sl!llın•J•e•n•:• I 
Yüz seksen lira elli kuruı 

bedeli keşifli Ka~ıyakada tan
zifat sokağında yaniden idi 
kaldırımla döşeme yapılması 
İfİnin başsekreterlikteki ş:ırt
name ve keşifname mucibince 
arık ek11iltme ile ihalesi 18·2-
Ç .3 .) Sah gününe temdit edil
miştir. iştirak için on dört li
ralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenan glln ve saat 
onda komisyona gelinir 

(3'26) 
1 - Senelik kira bedeli mu-

bammeni yüz beş lira, balcılar 
Çartııında 137 sayılı dükkinın 
bir senelik kirası başsekreter

Jikteki .. rtname veçhile 28-2-
936 Cuma günü saat onda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
lştirik için sekiz liralık muvak-

Kemalpaşa Ahkamı Şabsıye kat teminat makbuzu ile söy-
idareııinden: lenen gün ve saatte komisyona 

Parsadan müteveffa Veli gelinir. 
oğlu Mebmedin Kemalpqa 2 - Senelik kira bedeli r u-

Ahkamı şahsiyei dairesi tarafın- hammeni dört yüz elli lir." lz-
dan emvali gayrı menkulesinin mirpalis oteli arkasında 46 
satılmasına el konulan ve kot- uyılı adada dolıuz yüz metre 
ıııyeye borcundan dolayı satı- murabbaındaki arsanın bir se-
lığa . çıkarılan Kemalpaşa tapu nelik kirası başsekreterlikteki 
dairesinin temmuz 934 tarih ze şartname veçhile 28-2-936 cu-
22 sayılı parsa akmezar ye- ma günü saat onda açık artır-
rinde şark Hafız Halilden ma ile ihale edilecektir. iştirak 
Mehmed ağaya geçen bağ için otuz dört liralık muvakkat 
garp yol şimal peblevan zev- teminat makbuzu veya banka 
cesi şimal oğlu Mebmed teminat mektubu ile söylenen 
cenub Ermenu oğlu Tuduri gnn ve saatte komisyona geli 
ile çevrili 2757 M.M. ba- nir. 

Gümüş kupalı 

t Z M t R 

TAVLA 
iın heyeti umumiyeai liç 3 - Senelik kira !-edeli mu-

hammeni üç yüz elli lira, lzmir Şampiyonluğu müsabakuı yüz lira değerinde olup yine 
. 23 1 palu oteli arkasında 46 sayılı Aluncakta 

aynı tam sayı 1 aynı mev- adada yedi yüz metre murab-
kıde şark Sabit garp Süley- aındaki ananın bir ıenelik G Ô K Ç E N 
man timal topal Ahmed cenup k" b kr lik k 

ıruı ape eter · te i prt- Kıraathanesinde bapyor 
kadımen postacı hacı lbrahim name 'teçhile 28-2-936 cuma 
halen muhacir kaaab Mehmed günll saat onda açık artırma Hemen razıltnlZ 
ile çevrili 2527 M. M. bağın ile ihale edilecektir. lttirak için it" ftbabare:O :=:::rlndenka-
heyeti umumiyesi yüz ıekseıı, yirmi yedi liralık muvakkat te-
lira kıymetinde olup işbu gayri bul edilmiyecektir. 

minat makbuzu veya banka te- 9 _ 15 (81) H 3 
menkullerin birinci ve ikinci minat mektubu ile söylenen 
artırmasına karar verilmi• ve k 

ıün ve saatta omiı.,ona IZMIR KIZILAY MERKE-
birinci artırması 18-3-936 ta7 gelinir. Z DE 
ribine müsadif Ça~mba günü 4 - Sekiz yüz seksen altı iN N: 

11 d "k" · tı Merkezimizin belli olan yıllık saat e ve ı ıncı ar rması lira bedeli keşifli Giindoğduda 
1-4-936 tarihine müsadif Çar-. Demir çember sokağının yu- Kongresi 17 Şubat 936 tarihi-
şamba gllnü saat 11 de satı- karısında yapılacak ana kana- İıe rastlıyan Pazartesi günü 
Iacağı birinci artırmada tahmin Jizaıyon işi baş sekreterlikteki saat 17 de Halkevinde yapıla-
edilen kıymetin yüzde yetmiı ketifname ve şartname 'teçhile caklır. Kızılaya yazılı !iyelerin 
beşini bulmazsa ikinci artırma- 28-2-936 Cuma günü saat onda Kongraya teşrifleri önemle rica 
ya çıkarılacağı ve ikinci artır· açık eksiltme ile ihale edile- olunur. 

d k d k 1 11-12-13 365 (319) 
ma a en ço artıran üııtün e ce tir. stirak için 67 liralık I•------•••••• 
2004 sayılı kanun mucibince muvakkat teminat makbuzu aaatta komisyona gelinir. 
ihalesi icra kılınacağı bu art- veya banka teminat mektubu 2 - 30 numaralı adanın 
tırmaya iştirak edeceklerin ta- ile söylenen gün ve saatte ko- 417,50 metre murabbalık bir 
rihi ilandan itibaren Kemalpa~ misyona gelinir. numaralı arusmın mnlkiyeti 
fa ahkamı şahsiye dairesinin 12-15-19-22 (327) açık arttırma ile 21-2~936 cu-
93417 Kayılı dosyasına müraca~ 1 - Kahramanlarda Çayırlı ma günü saat onda belediye 
at etmeleri ve taliplerin yüzd~ bahçede piyango için yaptırıl- arttırma ve eksiltme komisyo-
yedi buçuk pey akçası verme- mış olan ev bedeli on senede aunca ihale edilecektir. Beher 
leri veya banka mektubu ibraz ödenmek üzere başsekreter- metre murabbaının muhammen 
etmeleri bu artırmanın arbrma liktedi şartname veçhile açık bedeli dört lira, heyeti umu-
ıartnamesi herkesin g6rebil- arttırma ile 21-2-936 cuma miyesi bin altı yüz yetmit lira-
mesi için tarihi ilandan itiba- günü saat onda ihale edile- dır. Şartname baş sekreterlik-
ren yirmi gün müddetle açık- cektir. tedir. Muvakkat teminat yüz 
tır . Bir alakası olanların dahi Bedeli muhammeni bin iki yirmi altı liradır. Söylenen gün 
tarihi ilandan itibaren yirmi yüz liradır. lttirik için doksan ve saatte makbuz ilmühaberi 
gün içinde evrakı miisbitelerile Jirahk muvakkat teminat mak- • veya banka teminat mektubu 
dairemize ıııilracaatlan l6zumu buzu 'leya banka teminat , ile komisyona ıııilracaat edilir. 
ilan olunur. ( 328) mcktub• ile ı6yleaen Kin ve 4-8-12-. 16 (172) 317 

VALNIZ 

sun es 
PİLLi 

K ULl..ANINIZ 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beıle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak bey
ler cami karşı11nda 43 nu
marada kabul eder. 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

• 26 ( 311 ) 

ilk ve orta okul 
ta le beterine 

Her hangi bir sebepten ötll
rü derslerde geri kalanları ye
tittiren, müsabakalara hazırla
yan ve istenildiği gün ve saat
larda ders durumunu yoklıyan 

tecrübe sahibi · bir özel 6ğret
mea arayanlatın gazetemiz 
idare müdlirlüğüne baş vurma-
ları. (H. 2) 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler ıokağı 65. Tel. 3956 

ETi: Köprü Tapur iskeleli 
Berat a rtımanı No. 6 

I 

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



• 
ıa,ubaf ıe9CI 

F ratelli Sperco 
• 

Vapur Acentesı 
ROYALE NEF.RLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDESvapuru 27•2• 

36 beklenmekte olup yikünll 
talaliyeden so.,. A-wen-Rot· 
terclam - Amsterclmm n .._. 
bars &e_..n içim ylk ala· 
caktır. 'ite. d 

CERES vapuru 10·2·9.:JV a 
rih·_.:1 An

gelip 15·2·936 ta mıue 
verw-~,._._.. ~e 
Hamt.org li_.tanua hareket 

edecektir. • ~c 
SYENSKA ()RIEMT ......., 
HEMU\tılD •ıtll4l s-ı-9'6 

tarihinde beklenmekte oAlap 
!~L- •• talaliyeden sonra D" 

yua•U C 
vers-Rotterdua-ffa•barf• O ~· 
penhage-Daoıig-Gdpia .. .

1
•
0 

ve lskaaclina•y• iimanlan IÇID 

yük alacaktır. •• a. t~ 
SERVIC MARiTıME RVÜIVlJ'Ul'W 

PELES vapmu 6--2-936 da 

gelip 6-2-936 tariJaiade Malta 
l ne için 

M 
.1 ve Barse o 

arsı ya 
yük alacaktır. 

yolcu kabul eder. •• 
ket t•riblenıe 

llir da '<İ ~are • 'kliklerden 
navlunla~dakı .~~kabul et· 
acentemız mes unY 
mez. • ikinCİ Kor· ı 

Faz)a taf~lat ~aWiP ...-
donda Tahmil we _..,ada 
arkuuada 72-4 acea-
FRA TELLi Speıd • .,- • rica 
tahğma müracaat ~ 
olunur. 2005-26'3 

Telefon: ~ 

k .. erine (T°ır 
Genel iste uz ba 

çayını 
yaki) Harın•!I ıkardık.Ku-
sene p'yasaya ç tur 

10 kurut · 
tuJar 5 \'e üjde-

Çay tiryakilerine aı 
leriz. ı)JaalUt ye 

Yerli malı 't ye· 
salep ile batb ~irinci 
mek baharJarılllll1• bacla08 
kalite çanı~ we papatJ• 
çividirri, Goztepe 61 pi 

• w. • ı-ldl'~~-.ndl 
çıçegıoı, ~ a ~-· 
ve çiçek ıuJUD .1 rda belli 
taşıyan ambalaJ;. b...W· 

= 
N. V . 

w. F. ff. Van Der 
Zee & Co. 

ANGORA vapuru 20 ı~n 
klnunda bekleniyor. 24 Rn ;;: 

kadar Aaven, 0 = Hamburg ve Bre.en 
~.,.a yiik alacaktu-. 

ANDROS va~ 3 pbatta 
1eeİ or 7 fllbata kadar 

lteA ~...' Rotterdam, Hambu!f. n ,. ___ ,....... JU& 
ve Bremea uma---
alacaktar._ r---t Line 

A.-rıcu ~.-- 2 
EXllOUTH ._,.. .~ 

it.ata t.ckle..,_· Ne.,-k ıç:m 
yOk1ijıyb:::r· Warren Liaeı 

o IJwll]MtOI 
l)ROMORE vapuru il _. 

kinunda bekleniyor. LiveVrpool • 
.. çık eurgaı, ama 

dan J .. u~eacea~ yük alacakbr 
ve ~• ilimleri pime 
V~ a_.hm 'tadfeleri 

~=ela •hlç bir taahhüde gi-

rifiır.ev: w. F. Haari vaa Der 

. Ze~İeordoD Telefoa No. 

_,,__ -~ 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir bastahkian 

Mütehassıs• 
.. _._ _ _.... ..c1a laer güa 

p...- lkiaci Beyler 
dlfll• ... ... ;.ada 81 ............ .. 
-~laaDdade butalarmt t.bal eder. ( 3436 ) 

başlı satıc.ıard• 
lirsiniz. • a)anD• taaıDDllf çeıitlerillİ 

Tara• fallrÜ' e fırr•lannı (Leylek) 
N ti v• .J:. 111acuna • ...-

es e B • Her boY UAt' -•--n• bizden araymız. 
K .. dii esı. boy...--

ars su ' ile (Neraıio) saç • (Arti) kumq boJ•-
marka rastık &.-... 1811 •O de_.... d 

ı.:..edc ..- d pe>DIUZ ur. 
Bütün Tür ... , · yalnıl e •-'- . ..oit'> 1 satış yerı T ..-~ • :JOU" 
Jarmın geoe 

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

.... ..-..~ff HA~T····jj;İıkyağı .......... ~ı 
: t:J • &forİDA a,Pk yağıclar 
: _ ... p balia .. şt-
: NorYeçf- iiziilınu ur 
! lkİ .. ~ S~bf Yeri 

f eAŞDU~K 
= ffAMDİ NUZHET_ 

Sıhhad! ..... ~~~~~~-~!. ........ . 
•••••••••• ................. 

TEMiZ, SERBET GiBi 
TAZE, Balık yaP' • 

S. fa eczanesınde 
Yalnız 1 Bu\orsunuz 

~ııa 

~ENi ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LİMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCI 

KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
LESBIAN nparu 8 şubatta 

LiYerpool Ye Snaseadan ge
lip tahliyede bulunacak ayni 

zamanda Liverpool ve Glasgo

va yiik alacakbr: 

EGYPTIAN ·~ 10 ,.. 
batta Loadra, HuU Ye Anvcrs
ten gelip talllyede ..._acak 
.,. ...... da ... ~ ,. 

alacaktır. 

ROUMEIAN vapuru 14 şu
batta Liveıpool ve Svaueadan 
gelip tahliyede bulanacaktır. 

THE General Steam Naviga-
tioo Co. Ltd. 

LAPWING vapuru 14 şu
batta gelip Londra için yük 

alacakbr. 
NOT : Vürut tarihleri, va

purlann isimleri ve navlun üc

retJerinia değipklilderinden me 
aaliyet kabul edilmez. 

HER NEVi 
Yazı ve hesap 

makineleri tamirci.si 
Her cina yazı ve beaap ma• 

kilte1eri t.air edilir ve parça
lan lllllumr. Ya-+ewelere Mr 
9UhUlel MMk Gzere abome 
olarak makinelerini temiz.ter. 

Gazi Bulvar K.Gç&k Kardip1a 
lan No. 7 

J.KALOME 1 
lzmir Telefon 3402 

(206) 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

lzmirlileria Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronfit gibi hastalıklara karıı 
agız ve burunda yaıayaa biitün mikropla" 
anide 6ldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde balunmahdır 

DEPOSU: 

K.A.NZ-U:K: 
ÖKSÜRÜKŞURUBU 

En muannid öksürüklerle bronfit, astm, ve boğmaca 6kalril· 
ğünün kat'i ilacıdır. Göjüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
INGIUZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - lstanbul 

\ıl 

Balık yagı 
Hususidir. 

Liman işleri umum müdürlü., 
ğüoden: 

İkinci Kordonun Alsancakla Gümrük arasında bulunan yol ve 
yayakaldırım döşemelerile bordürlerinin tamiri Şubatın 26 ıncı 
Çarşamba günü saat 15 e kadar eksiltmeye konulmuttur. lıtek
lilerin Omum müdürlük Bürotdlla müracaatla prtnameleri g&r
meleri ve ihale günü 470 lira teminat akçesile idaremizde bu-

Başka yerde satılmaz 

. lunmaları ilin olunur. 12-16 377 (323) 

.., 
Şifa balık yagı v~ 

OiJ.lka t if A eczanesı 

SllhHe e 

Haraççı Kardeşlerin 
936 YILI 

•• • 

KUBIK MODEL 
Mobilyelerini herhalde görünüz 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

1 

düşünmüyor ki 
ORIPIN 

Bir iki kaşe 
ı Onu bu yarım 

1 
baş ağnaile si
nir ağnların
dan kurtar

\ mağa kifi ge
Jccektir. 

GBIPlN 

Bu fenerler iki yüz metre mesafeyi g ·>sterir. Ayarlıdır. 
iki yllz metre dahilindeki mesafeye ziyayı dağıtır ve toplar 
Y ... kriatal camla ve yuvarlak kristal camlı ilç nevi olup 
her laaagi bir weldini tercih edebilirsiniz. 

Bilh•H• Zabitana, Polislere, Bekçilere mabsuıtur 

epolU zmir e uluban civann a o. 
( Anadoha Hurdavat Mağazası ) 

Ôclemişli.. HIM • HOanD ticarethaneaidir 

Sobalannız için halis 
•••••••••••••••••••••••••••• 1 

~onguldak k~i"h1~·m~d~ii.köm·ii~iif 
iSömikok : Antrasit kömürü i • • 

1.~~..:.~~!!.~.~~! .. ~~~~!~ .................. ~. 
KOK DOLMA BAHÇE 

Y cDİ çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Llmbasını alarak diier llm

balara nazaran sarfiyattan 
yfizde yirmi daha kirlt 

olursunuz 

M.Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefoa ve malze
meleri depo.ta Ve Simenı 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcı1ar 77 - 79 

Te1. 3332 



Sahife to 

vat· 
''Mosko 

•• •• r y 
• • 

a,,ım •• p 
• 

tnrxstrt '* şubat 1s3a 

• 

1 

e azırlanıyormuş 
r s z s · ·ni a ırlayan 

tas ·ki harba yol açacak ış. 
-------------.,..----,---,----mum---------------------

Sorbonne' da B. Masarik adına yapılan törende büyük tezahürat yapıldı. 8.ı 
Hotza, B. Alber Saro ve B. Flanden heyecanlı birer. söylev verdiler · 

Roma 11 (A.A) - B.Musso
Jininin ltaJyanın şimalinde Bay 
Hitlerle bir mülakat yaphğına 
dair oJan haber resmi mabf el
ler tarafından tekzib edilmek
tedir. 

B. Hoıza 
Paris 11 ( A.A ) - Cumur 

başkam B.Lebrun, Çekoslo
vakya başbakanı Hodza'ya Lej
yon dönör nişanının büyük ha
çını vermiştir. 

SORBONDA VERiLEN 
KONFERANS 

altında ezildiler. Çekoslovak 
uJusu, orta Avrupanın üzerine 
yığılan felaketlere rağrnen, 
demokrasi yolunda ka!mış ol
makla müftehirdir. 

DEMOKRASi BiR SULH 
MÜEYYiDESi OLUR 

usosyahzm için, arsm]uı-:a l 

amaçlarının her ulusa göre 
değiştiğini söylemiştir. Demok
rasi i~· n de öyledir. Ancak 
bir ulusun ruhuna girebildiği 

zaman demokrası bir sulh 
mueyyidesı o'ur. 11 

B. FLANDENIN SÖYLEVi 
Fransa d ışiş!eri bakanı B. 

Flandin, B.Masarikin eseri hak
kında heyecanlı bir hitabede 
buiundu ve Avrupada Çekos
lovakyanın nüfuzunu nasıl yük-
selttiğini anlattı, dediki: 

- "O, Çekoslovak ulusunun 
hür olmasını ve saygı görµıe· 
sini istedi. Bunda muvaffak 
olarak devletin korucusu un
vanını kazandı. Fransa, pa bü
yük adamın şahsında Çekos
lovak ulusuna saygılarını sunar,, 

Başbakan B. AJbert Sarraut 
da başkan Masarikin yüksek 
şahsını andı: 

" O ve onunla blrHkte 
başkc n Benes demok
rası ve lnsanhk ideali-

Sovvd - Fram;ız paldınm miizakensi 111iinaselıdilt1: Lr.nilıerad şelıri 

nln iki bUyU!i ı,çisi ol- hodbin ilde ifade ed:- cusunu, barış yolunda bir sQbi
dular. Demuk.rasl ve in- lemez. Maaarlk ulusu- darite (dayam~ma) unsurunu 
sanhk ! Bu formül Ma- nun saadetini insanlığın selamlar. 
sarlk'lndlr. O bunu tel- saadetinde aramıştır. BlR MADDE ILA VESi 
selelerlnde ve memle- Ona göre sahıslar gibi DÜŞÜNÜLÜYOR . -
keline Şark ile Garb uluslar da insani olm ı Loodra, (0.R) - Fransız -
arasında bir- bağ olmak Ildır. Sovyet a.ndJaşmasmm tasdiki 
vazlfesin· aytran tarlhde Fransa Cumhuriyeti Masa- neticesinde Almanya Lokamo 
va coğrafyada bulmuş- rik'in şahsında hem dost ulu- uzlaşmasına dayanan durumun 
tur. Onun fikrince bir sun hüriyet yayıcısını, hem de değişmesini iııterse lngiltere 
ulusun rön sansı hiçbir bir insanlık idea inin koruyu- Lokamo uı:laımasına bir madde 

ilavesini teklif edecektir 
Almanya tarafından henDz 

biç bir teşabbüs yapılmış de
ğildir. 

Fransız - Sovyet uılaşmasmıa 
tasdikinden sonra bu teşeb
büsün yapılacağı tahmin edil· 
mektedir. 

BlR CiNAYET 
HAZIRLANIYOR! 

Roma, 11 (Ö.R) - Sol ce
cenah Fransız gazdeJeri Fran
sız - Sovyet paktının Alman
yaya karp olmadığım kaydet
tikleri halde sağ cenah gaze· 
teleri bunun aksini id-
dia etmektedirler. Bunlara 
göre bu pakt Almanyaya kar
şıdır. Lavalı düşüren Mosko
vadadır. Yeni Fransız seçimini 
hazırlıyan Moskovadır. Paktın 
tasdiki barba yol açacakbr. 

"Ami du Peuple., paktın tas
diki aleyhinde bulunuyor ve 
diyor ki ; 

•
1Bir cinayet hazırlanıyor. Bu 

paktm tasdiki bir koJlektif 
güvenlik hareketi değil, Alman
ıaya karşı bir tehdid olacakhr. 
Fransa bundan hiç bir menfaat 
bekliyemez. Fransız .. Sovyet 
pakb tasdik edilir ve halk cep
hesinden (sollardan) bir hükii· 
met it başına geçerse iç karı
şıklıklar beklenebilir.,. Paris 11 ( Ô. R )- Sorbon

neda Çekoslovakyanın kurucu
au ve Fahri cumhur başkanı 
B. Masarik şerefine bir konfe
rans verilmiş ve tören yapıl
mışbr. Çekoşlovak Başbakan 
ve dış işleri bakam B. Milan 
Hodza, Masarikin şahsiyetini 

··························································································~~~~~~~···~~-~·~~~-~~~--~~~~~~~~ 

ve eserini anan parlak bir nu
tuk söyJemiştir. Bundan soııra 
diş işleri bakam B. Sarraut 
ihtiyar devlet adammı övmek 
üzere söz almış ve nihayet 
Başbakan B. Sarraut da büyük 
Çekoslovak devlet adammdan 
&aygı ile babsetmiştir. 

B. MASARIK KiMDiR? 
Paris 11 (Ö.R}- Çekoslovak 

başbakanı B. Milan Hodza, 
Sorbonda Çekoslovak ulusunun 
istiklalini nasıl kazandığını an
lattıktan soura demiştir ki : 

Yirmi sene Çekoslovak or• 
dosunun ve ulusunun saygılı 
başkanı olau B. Masarik kur- " 
doğu dev!eti demokrasi yoluna 
sokmuştur. 1918 den sonra 
orta Avrupada kurulan de
mokrasiler ağır ödevlerle kar
,Jaşblar. Bunlann hepsinin 
önünde yeni devleti kurmak 
ve teşkilatlandırmak gibi sayı
aız .meseleler vardı. Bu demok
rasilerin bir çoğu bu vazifenin Ntı:Jwk'datı bir J. öriiniiş 

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

Japonlar, harb bahasına da olsa Çinin 
kapılarını Amerikaya kapıyacak 
Tokyo, 11 (A.A) - SU ha- ) 

kanbğınm salihiyatli erkanın· 
dan biri, M•nçuko hududunda 
Japon askeri tabşit edildiğini 
tekzip etmiıtir. 

Londra, 11 (A.A)- B. Eden 
Jngiltere hükiımet~nin Mançuko~ 
yu tanımak niyetinde olmadı
ğmı beyan etmiştir. 

Vaşington, 11 (Ö.R) - Se
nato dışişleri komisyonu baş
kanı Senatör Pittman japon-
yanm Çindeki siyaeastna şid
detle hilcum eden bir nutuk 
söylemiştir. Nutku söyliyen 
z-abn Amerikan siyasasında 
möhim bir yer tutması ve bil
hassa ecnebi devletlerle milna· 
sebetleri kontrola memur bir 

· komisyonun başkanı bulunması 
aebebile bu nutkun derin te
sirleri olacağı tahmin ediliyor. 
B Pittman demiştir ki: 

JAPONYANIN HEDEFi 
- Japonya Çinin kapılarını 

Amerikaya kapamak istiyor 
ve bunu, lüzum görürse, barba 
kadar dayanarak yapacakhr. 
Birleşik devletler. kendi hak
larını müdafaa edebilmek için 
hava ve deniz miidafaalannı 
kuvvetlendirmelidirler. Mançu
riyi istila etmekle Japonya 
Uluslar sosyetesi paktını ve 
diğer bir çok muahedeleri 
ayaklar altına almıştır. 

Sözlerini teyid için hatip, 
Japon filosunun kumandan ve
kili tarafından gazetecilere 
yapılan beyanatı okumuş ve 
bunlara şiddetle cevabını vere
rek demiıtir ki: 

"Böyle yüksek mevkie çık· 
mış bir şahıs tarafından diplo
masiye bu kadar uygun, bu 
derece yüksekten uçan beya
nat yapıldığı şimdiye kad~r 
görülmüş bir şey değildir Ja
pon amiralı bizim Çlııle dış 
ticaretimizi kesmemizi ve buna 

benzer daha bir çok şeyleri 
emrediyor. 

Kongrenin bu gibi mülahaza
lara ehemmiyet venniyeceği ta
biidir. Biz bütün dünya ile sulh 
halinde yaşıyan barış sever 
Çin ülkesi iJe eyi dostluk siya
samıu devam edecegiı..,· 

Vaşington 11 (Ö.R) - Ja
ponyanın Vaşington büyük el
çisi B.Seto Sinabo dış işleri 
komisyonunda japonyanın Çin
de güddüğü siyasaya şiddetle 
hücum eden komisyon başkanı 
B.Pittmanın beyanatına tefsi ·
den sakmmış ve demiştir ki 

.. Japonya Çinin kapıları ı ı 
birleşik devletlere veya diğ, r 
uluslara kapamağı biç bir s~· 
retle aklıod~n geçirmemiştir. " 
Elçit Amerika ile Japonya ara
sıada bir harbm akıl ve haya
le sığar bir şey olmadıgını ve 
bir çok Amerikalıların da bu 
noktada keııdW gibi düfiiu
düklerini ilave et:mittir. · 

Her zaman olduğu gibi nihayet bu meseleyi de başarmak şerefi ELHAMRAY A nasib oldu 
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