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. imtiyaz sahibi : Ş~VKE! Bİ1:_G~N- 1 
Başmuharrir ve umumı neşrıyat mudunı: 

HAKKI OCAKOGLU 
Son Dakika 

<.Acmhtıt·iyeti'JI Ve Oımı1mriyet EBe:.·iııiıı Be1rçi.~i, Sabahlar• Ç11wr Siyası Gaccledir 

• e r r 

Haberleri beşinci 
sahifededir 

Yeni basılmışbr • 

······ ........................................................................................................................................................................................................................................... .. 

ı~;i·~i.~.... Izmirde ve mülhakatta kar tipisiyle 
Istırapları önünde 
duyduklarımız 

ŞehirJerimizin nasıl bir vazi
y tte olduklarını, ancak tabia
tın hırçınlaştığı günlerde anlı
yabiliriz. Evet böyle merha
met iz günlerde şehrin kalbini 
dinleyiniz. Tansiyonun endişeler 
verecek derecede arttığını gö
rür ünüz. 

llık, sakin havalarda, bütün 
tabiat gülerken, yamrı yumru 
kaldırımlar üzerjnde dolaşanlar 
bunn o kadar ehemmiyet ver-

. mezler. Şurada burada yapıl
mış bir kaç parkın yeşillikleri, 
çiçekleri gözlerimiı.i okşar. Bir 
hayal aleminde yaşamayı, ek
ısikleri görmemeği tercih ede
riı. Gündengüne güzelleşecek 
l.ir şehrin gelecekteki panora-

. masını hayalimizde yaşatarnk 
müteselli oluruz. Fakat bir 
kerre tabiat hırçınlaştı mı ha
kikata dönmek lüzumunu du
y rız. Biz bu lüzumu duymak 

. istemesek bile iş merkezlerini 
kaplayan seller, dizlerimize ka

' dar ıuya, çamura batmadım 
geçid vermiyen yollar vücudu-

. muzu kamçılar. Bu dakikada 
koca ıehri ihtjzar içinde kıvra
nır görürüz. Her zaman bu 
böyledir. lzmir yıllardanberi 
ollannın, kanaliza yonlannın 

iç yara ı olmaktan kurtulmasını 

beki miştir. Hala da bekleyor, 
Her geçen yıl aynı taha sürleri, 
aynı dilekleri taşır. Ve Jzmir ken· 
di ayarında olan şehirler se
•İyesine bir türlü yükselemez. 

lzmir belediyesi çalışmıyor 
mu? Şarbayın çok geniş olan 
bil nüniyeti ni betinde enerjisi 
yok mu? Bunu iddiaya kalkı • 
mak baksıuık olur. Dr. Behçet 

Uz., ltmirin kurtuluştanberi ta
nıdığı şarbaylar içinde en çok 
muvaffak olanı, en fazla enerji 
taşıyamdır. Böyle iken derin 
bir aşkla sevdiği lzmirin dert-

Jerini bir doktor gözüyle teşhis 
ettiği halde şifasını veremiyorsa 
muhakkak ki ortada bugünkü 
malzemeyle şifa bulması im-
ansız bir dert vardır. Bele

diye şehri güzellestirmek için 
elinden geleni yapıyor. Yer yer 
beliren küçük parklar, tanzifat 
işlerjndeki canlıhk,maddiğ yok· 
unluklar içinde kurutulan ba

taklıklar, halkın sağlığı adına 
olarak düşünülen ve ciddiyetle 
tatbik edilen tedbirler, şehirde 
bir belediye otoritesinin kurul
muş olması elbette ki güzel 
işlerdir. Fakat çok geniş oJan 
ihtiyaçların küçük bir parçası
dır. Şehrin kapılanndan başlı
)·arak gelen bütün yollar, yol 
adını taşıyamıyacak haldedir. 
Şehir içinde dağ mahallatından 
başlıyarak en önemli caddelere 
kadar, yağmur yağdı mı, göller 
kadar büyük su birikintilerine 
yer bırakmıyan bir tek cadde
miz yoktur. Lağımlar çok kötü 
bir haldedir. Şarbay bu vazi
yeti eyice bilir. Fakat işte bu 
bilnen koskoca yaranın kapa
tılması bir çok milyonlara muh
taç olan muazzam bir iştir. 
Dünyanın ileri memleketlc

Şevlı;:.e:t Bil. :n 
- Sonu 2 İllCİ salıi/f{fe -

seylibın tahribatı ç~k geniş bulunuyor 
T orbah bölgesinde te lükeye giren daha birkaç köy boşaltıldı 
Subaşı köprüs ·· ık ldı. Aydın hattı hili sular alhndadır 

s altında kalan köyle deki felaketzedelere kayıklarla erzak gönderildi 
hallesinde üç evin bahçe du
varları ile Tasvir sokağınd 
lbrahimin 19 numaralı evinin 
bir kö\:esi ve Şayeste sokağın-

da Mehm din 12 numaralı evi
nin cephesi yıkılmıştır. Bu ev· 
ler:fe oturan aileler kurtnrıl
mı lardır. 

Kahramanlar mahallesinde 
Mchmedin evinin iki duvarı, 
Zeytinlik mahallesinde Alinin 

18 numaralı evinin duvarları ile 
Yiğitler mahallesinde Koc tepe 
sokağında topal Hasanın 47 
numaralı evinin duvarları yıkıl
mış ve evler içinde bannılamı-

[)ü11kii fırlrnada /hıreşmrlıkle Runılmşu (llwıazuıda yıkılan ~·r. }'anan evlere/en biti ~·t· Ütılcliltr {:aışısında J•ıkılan bir diikkOıı yacak bir hale geldiğinden 
Evelki günkü seylaptan sonra kadar devam etmiş ve ant ]ar dağları ile civardaki diğer TQnın deresi taşmıı, §İmendi- içindekiler civar evlere yerle -

gece yarısına doğru müthiş bir ikide bir kar tipisi başlamıştır. daği r etekJ rine kadar beyaz- fer caddesindeki dört evi ular tirilmişlerdir. 
·fırboa çıkmış, şiddetli yağmur KAR TiPiSi l ~a bü~nmüştür. ~ün şehri- kaplamıştır. Yıkılmak tehlükeıi KIZILA YIN YARDIMLARI 
ularından gevşemiş olan bir Bir aattan fazla devem eden mıze Y gmur dü e ve f kat gö teren bu_ evJer boşalbJ r k bmirdeki seylapzedelere Kı-

çok v ve duvarlar tehlike tipi neticesi lzmirdeki evlerin iddetli bir soğuk hüküm silr· sakinleri civar evlere y rl ti- z.ılay tarafından yardım edil-
ile karşılaşmıştır. fırtına id- kiremidlikleri karla örtülmü , m · tür. rilmi )erdir. me tedir. 
delini gittikçe artırarak abah bilhassa Çatalkaya ve Yaman• Evvelki akşam Karşıyakndn Soğukkuyuda Bahariye ma- - so11u 4 fmt:il a~'/eıla 

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

·Deli babasını öldürdü Devrim izerleri 
C. H. P. nin konferanslar Anasına ve kız kardeşine saldırarak 

serisine başlanıyor 

B Aı•m J)agall 
C. H. Partisi taraf1ndan 

memleketin her tarafında dev
rim ve devrimin izerleri etra
fında konferanslar verdirilme \ 
tekarrÜr· etmiş; saylnvlarla bir 
çok hatipler bu vazifeye me· 
mur edilmişlerdir. 

Bu kararın tatbikine, Kamu
tayın tatilinden istifade edile
rek başlanmışbr. Dün ak amki 

.... , ....•.•.........•.•••••.•••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Afyon trenile saylavlardan bay 
Edip Kemal ve Rasih (Antal
ya) şehrimize gelmişlerdir. Bny 
Edib Kemal Tireye, B.Rasih de 
Muğlaya giderek rejim ve dt!v
rim meyıulan etraf ın4a konfe
ranslar vereceklerdir. 

C. H. P. il yönetim kurulu 
başkanı ve Y ozgad aylavı B. 
Avni Doğana da Aydında kon
feranslar vermek vnzifesi uza
tılmıştır. B. Avni Doğan ayın 
on altısında Aydına gidecektir. 
Duyduğumuza göre Refik Şev
ket lnce de ayni nıaksadla 
Uşak'a jCClmiştir. / 

••••••••••••••••••••• 

Makdonaldın oğlu 
saylav oldu 

Londra 12 ( Ö. R) - Ram
sey Mac· Donaıd oğlu M~lkeln 
Mac Donaldm büyük bır ço-
ğunluk temin ederek seçilm -
sinden çok memnun olmuştur. 
MalkoJn Dominyonlar bakanlı-
ğını muhafaza edecektir. 

Kaya 
- -YARIN 

Yeni Asır' da 

ÇAR ALEKSANDRIN 

MAVİ ŞEYTANI 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ................................. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sevimli ve feci bir af k 
romanı olduğu kadar beye· 
eanh bir tarih aahif esi 

onları da ağır surette yaraladı. Polis
lerle müsademeden sonra teslim oldu 

' 

Katil Sabn 
Dün öğleden sonra saat on 

beşte Kahramanlar mevkiio-
de yürekler acısı bir f cia 
oldu. Sabri iıminde nh, 
eli ilahlı bir evlAt öz babasını 

lbiçak darbeleri altmda öldilr-
dllktea ıonta hemfircsini 'Ye 

• • ~ğ/11111111 biçagivle öldli11ilt11 zaı•a/lı Allmctl 11ilmı 

1 

bır polıs mcmu~u. ıl~ • y_oldan - Hadise, Şehitler cadde i 
geçme~le olan ıkı kışıyı ağır üzerinde Kahramanlar mevkiin· 
ve hafif urette yaraladı. On- de Ba mahane maliye tah il-

i 
dan o~ra biçajı, tabanca ı ve darı B. Ahmed Hilminin 31 
mavı.enyle le5lım oldu HAd"ıse · . . . . · numaralı evınde cereyan et-
etnfında edm~ıgunız malömat miştir. B. Ahmed Hilmi dün 
ıu merkeı.dedır. Sonu 2 · · :"' -1 - ınrı sa ıJtut -



~ ..... .:-;" ın 
- --

lzminn -·-ıstırapları önünde 
yduklanmız 

ŞBBIR B&BBRLBRİ 
._ Bt1$11UG/I 6/riJrd SIJF/tldll -

............... •lf - 200 .... ,... ................ 
llıliı• ~-Mı' H lradal
lllıdr llljlMS .. Y.a,.t ._.,. •• 
u1 ........... .... 
ht-• .. ntlla?ı.. ..... 
MDeler Ye se•lltıce aynı lata• 

nplan. - cekecek? 

Tlrki1ellin ._,..luWL mp
,... tehirleria " bele &mir 
ıibi lıtanbuldan IODra en bl· 
J1k bir tebria bugbkl feci 
daramda k•'-a•• 16& ,._. 
mu. Garba açılan • b&ylk 
ticaret kapımıs devletin daha 
nilibl bir giıeUmine muhtaç• 
........... ÜYletbltçe
IİDclen bir yardım teklinde te• 
Wdd ebaiyora. a... imkin 
da taanar etmeyiz. Ancak 
belediyeler blitçelerinin bu
glbaldl dar durama, esaslı bir 
İf yapalmamasmı, batta açık 

dwaa Jaralum kaagrenletme• 
.W anıl kılan bir darum• 
.... Belediyeler koagre.inde 
ele '"' dertler orta,. lroemafta. 

Tlrld1e ea •aaızam eser
leri~ nrlaimdu yantmış
br. k yal önce Tlrk eaclliat
rw.i Ilı? mek bir hayaldi.Da 
iti .....,._ icla ıenken mil
JGPhn kim orta,. bya\Ue-
cektl?. Dar- lllrle aekter 
Wr silmiyetle ...... 111111' 

et.eydik endtlalrimia dalaa ptk 
,.u.r Jmnlamazdı. .....,. 
.,.. bir görGfJe JJ1mu bir 
•m•la ite ablaaca hayaller ta· 
hakkak etti. Ba,lk tehirleri• 
misin baymdırlatt iflad• de 
blyle ge.U., ilaatala bir_proı· 
rama ilıti~ nrdar. Devlet 
eterli t,plu bir propamla, uz
.... Dll ftldrl.rmEea·- latifade 
ederek, "8yllk tellfrlenlea her 
birinin özellilderini giz antlnde 
tutarak baymduhk İfİnİ nizam 
çevresine koyabilir. O zaman 
yapılacak itleri k&rfll•mık için 
Yaridat bpaldırmm ...ı p· 
Difletileceği, hangi çarelere 
bqvuruJacajl cle•let sldJle 
dltluillebilir. Fikrimiaco bu itte 
de dit•leriaft ...... silli 
caurane adnnlara ihtiyaç var· 
rcbr. Zira baymclırblr hareket· 
18'i, o hareketi giflliade ya• 
•tmak bahtiyarbjıaa kaYUpD 
........ bir ç.ac .,..deri 
.. lltllrellilir. Verimi aclm
lu kU'f191nda ıebirler lıal
lmm m6kellefiyetleriai. bu
.... tibi bof, fa1dam bir 
J1k .,_,acalrt.n malaak· 
kakbr. 

Şarbay 
••••• 

Ankaraya gidiyor 

$tUH1 &. /JMt:Jll U6 
Beledi,. nlll doktor ., 

Bebcet Us ldmlzcleld hafta 
içiade Aakaraya gidecek ve 
lebİrin bir çok itleri .. all
bdar makamlarla temulanla 
Waaacaldar. Şarba,. .,.._. 
b bir hafta bclar lllreeektir. 

Kllt8rpark iclad• yapbnla· 
ak olu Atatlrk ctem., illa· 
llllt " fce ......_ mllu W
nalanma plalanm de berabe
rinde g&tlrecektir. 
Şarbaya Aakarada bulmcla· 

jll m&cldetçe Y arprba1 Sut 
Ywtbra vekllet edecektir. 

Bayan Hatice 
Şehrimiz Memleket haıtanesi 

haf helllfİresİ B. Hatice Ha1dar 
pqa nllmne hastanesi baı 
bemıireliğine atanmışbr. _ ..... 
K ültürpark plinı 

Y angm yerillde Klltlrpmk 
içiade kurulacak ola 1eai fa· 
Ylll' ....... beledi~ tama
men ha:mlanmııbr. Bu plınlar 
teksir olunarak dıt ve iç mem• 
leketlere .laaderilecektlr. 

Bir işçi yaralandı 
Ola taat yedide Dnlet De· 

lllİryollan redind ....... .a
fettifliii amelelindea Mehmet 
otla ....... iatuyoada ba· 
dana ,aparlı• 911hueaeaini ka,......._ , ............ 
dcalıl••• mulde&f ,.... .. 
... ,.......... .. ••lelc.t 
......... lwM•·h ... 

Şehirli, yqacbja tehri ,..... 
kadar tenleaclinaek İçİll kndl 
paJID& d6pai J•pmakbm ze•k 
Dpcakbr.Y et. iri her adamda 
hir marab kaJUilJla brıılaı- Y_. ...... ndldllrll 
... n ... Verditwa karfahğma Şehrimi& polta mlid&rl6j6ne 
pebillia. Biz blrle dlflni1or tayia edilea Aakara amam 
" bu ite dalaa radikal bir aa- mlcllrllk •waellt aldlr 
rette el koym•J• kil Datipç 1 maaftai .. , lhbmtd: enlld 
ardır cli1orn. ... plerek vazifuiae bqla-

e-•Js..e ~ıı_.n 91fbr. 

ı Akıl hastanesi kurulacak 
Viliyet bü çesine altmış bin r a 

tahsisat konulması kestirildi 
lzmirde bir alnl •aralan •••bnainia 1t.. Bmaw anan dikkate ala Yiliyet yeni ,.ı 

.......... -*bi• bir aoku• tefldl etmektedir. b&tçulae 11llllirde hir akıl lmıtanui açbrmak 
Memleket butahanainin alt kabadaki deli te· için tahsisat koydurmai• karar vermittir • Bu 
davibaauiaba de ihtiyaca cenb •enaektea çok tahsisat 60 bin liradır. 
n&k bir nziyette oldaiw mallmd•. Birçok Yeai bir binf ppbnlmua Ye ,abat bir bina· 
akıl lıall:alan u•an zaman kafilelar halinde nın kiralanarak .lıaetane ittihazı ıimclidea karar· 
lttanbuldaki emrazı akliye hutalwaeleriae ı&ı· lqtınlmıf gibidir. 
derilmelde idiler. ı.tulRd butahaneleri de ._ ,.:L:•~;.ıca belediye btltp.iaden de 

derece dolmaı l>ir halele hulandaklariodan bu Hastane açalmca Ege mıntakuanm mllüm &ir 
da halen mümktla olamamaktadır. nokaam daha temin edilmiş olacakbr. 

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

Deli babasını öldürdü 
Anasına ve kız kardeşine saldırarak 
onlan da ağır surette yaraladı. Polis
lerle müsademeden sonra teslim oldu 

U GÜN ELHAMRA Sinemasında -7· ---------------------------------------------------iiiiiımııiıl.iiiii---Avrupanın 20 senedenberi yaptığı en büyük ve en güzel 
filıni olan KLOD F ARERi ölmez eseri 

Seaenln en bll,Uldllnll: llAf ROLLERDEı 

ANNABELLA ve ViKTOR FRANCEN 

Sillh Başına 
Bu film blyilr Fransız donanmuımn yardunile ve milyoalar sarfile yapılmıı oldafu gibi 

btltlba harb sahneleri hakiki DENiZ MUHAREBELERi aafahatmdan alan•lfbr. 

BU FiLM iÇiN DAVETiYELER MUTEBER DE&ILDIR. 
S~AN.RLaRA J.WR r.tnı ') - .t -~An-G..1. 

Tecim odasında toplanb 
T ecimerler, halk. partisi müfettişine 

faydalı izahat vermişlerdir 
Bir kaç ,nndenberi oehrimiz· 

de bulanmakta olan C. H. Par
tisi mufettiti Gireaon meb 'mu 
B. lamail Sabuncu lzmirin ildi· 
neli Yalİyeti OzerilMle tetldlrler 
yapmaktadır. 

Diba atleden 80lll'a Ticaret 
odasa salonunda phrimiz itha
Jit ve ihracatçı tacimerleri davet 
&zerine bir toplanh yapmtpar· 
..J.-

lzmirli t6ccana ibtiraçı .... w 
mltalealarmı aorm111bn'. 

Söz alan muhtelif ihracatçı 
ve ithalatçı tacirler Afyon ti
caretinin son vaziyeti, llz8m 
ibracahmız ve bu seneki tlJİ 
fiatlar, &zilm karammama piya
sada OJDlllUI olclaja rol, kl
kürd mueJe.i ve itlaallt itle-

"• .. iNii ..... 

ine bolu 
Faciası tahkikatı 

laebolu faciua t-hlribb 
Wriaci .a.tudiklikçe bitiril· 
mek llzerôdir. Bltiia phidlerin 
iltiaabe .aretile ifadeleri al
...... fbr. Heak ifadell .... 
•••ı e'an bir ...... Weli 
•ıkle selde•. • .. t ••-· 
... ..... - ....... cloe
,... eau mutalea ı•mak 
kere mlataatildiktea mlcWei· 
umumilite verilecektir. 

Köylerde 
konferanslar 

BonaoYa kl1&en.cle parti 
konferamlanna batlaamlfbr. 
Hqarat mlcadele euatitlal 
mldlrtl Bay Nu..d lrihos, 
Kaman ylabrwla &,elinden 
Etem Pekin Albndai ka,lne, 
BornoYa mlcllrl Şeffk Erol, 
Parti hafkam Cemal Ka.U
coğla, Tanm okula clirektlrtı 
Bay Hilmi de ftıklar ye Pmar
batı kaylerine giderek esiri ve 
neni rejim aramadaki farklar 
ve cummiyetin klyllJI refaha 
bYUffmma ,ollannclaki Yerim& 
itleri, ekonomi alanmda u sa· 
man içillde bir bç UU'ltk 
blla.ma faa&Jeti etrafmda 
konferaular •erilmİftir· 

Ezdlmle klyllye tarm &a
lamadan ibtiyaçlanma ne 
oldufa ........, •• lreadileliae 
çok samimi &lltler yerilmiftir. 

Istabsbk yıllığı 
Viliyet lstatiatik dairaiace 

lzmirin 935 yalhfmmm hazar· 
Ja1111U1•na ba ........ •fbr. Ydhk 
haglbllenle hitecek ye tetkik 

edilmek a.ere idamtik -
mld•llt&ne fhderileeektir• 
Umam mld&rlak~ tndikhMlea 
.......... İl~ bu
brılacakhr. Yılhkta çok dejer· 
& mallmat nrchr. 

Esrar kaçakçısı 
lhbus ..... 11 ... .a

verlldl 
Turptla bubuaada• h· 

mire gelen trende yakalanan 
aabıkalt Cemal adında l»iri
nin baYUluade yedi kilo ea
rar hduldajana ve b .. lamda 
takibata IMltlwhinu y......,k. 
Cemal dlla sal.tac:a laamla· 
- tzb! ... nıald,le ihbea• 
malıke•eme "'•b•ıtir. 

Tahkikata gire Cemal dalla 
enel ele mlteadclit clefalar 
Banaya plerek bmire illl· 
bim miktarda arar ıetir
miftir. &..lana te.bİtille " 
bu ararlana aerelere ........... 
am me,Jdau ~ ça• 
hplmaktadll' • 

15,000 lira 
kazanan bilet 
8udetl&lf•slnllen ••llNt 

22949 numaralı bilete 15,000 
lira isahet etmfttir. Ba biletf 
Çorakkabıda Saadet lrifeain· 
dea lımirla pyak fabrlbıaa
da ~ paçalda çahıaa 
~ Mma ıatm ahmfb. 
--• ihleıfne isabet eden 
1500 lira dün Saadet kİft!Iİll• 
den disine verilmiftir. ..... . ........................... . ........ 

Ticaret odu& reiai Bay Hak· 
lu Balcıotla da toplubda ba· 
hmmut Y.e Ege iktiaadiyablll 
allkadar eden birçok meaelr 
1er üzerinde durularak huba· 
bal edilmİftir. 

Parti miifettifi bütün giri• 
tllen mcıofeler baklanda not· 
Jar ıUmıt Y• ticaret hayalar 
daki bazı zor.luklarm kalclınl-
111&11 için allkadar m•k•mlat 



ıa fubM ••"' ... ---

Yaşamak 
····..ıı··········································· 

Fransızcaaan : :eiiyiik ~J.küye 
Türkçeye çeviren: R. Bilgin -·-
Ne yazık son adam can ç.~~!şi!.or ve 

zavallı hala hayatı duşunuyor 
Büyük bir dinleyid kütlesi 

önünde sen merhum dünyanm 
yalnız büyük eserlerine · değil 
blt&n fenalıklarma, cinayetle· 
rine dair söylevlerini verecek, 
Yeni nesile eskiyi tanıtacaksın .. 
Haatalıklar, yahud ibtiyarbklar, 
riya, ~urur, hep kendini eever
lik, gültinç budalalıklar birbirini 
selıememezlik ve daha nice 
.... karakterlerin projektlr· 
leriai göstermeğe sen 1'Hıta 
.a..&Wn. 

- Nual, ben tekrar lınr son· !i: mai g6kleri görecek onun 
ada mı yaşıyacağım? 

1
-:;;_ Evet... Bak ne kadar gü

•e uu bunlar ... 
·bi Tanrının sonsuz adaleti 

il ıüzel.. Açık ve lterrak bir 
•ema.. Oh Sezann çadmndao, 
tahtadan daha mükeSel elan 
aalder; ben seni tekrar göre
eek ve hiç kaybetmiyeceğim. 
Ben sana diifüncelerimi aça
cak, sen ışıklı günler ve tath 
ıeceler yarataca1'11n .. 

- Nur üstüne nur saçacak .. 
Hi - Oh ıöyle,. Yine siyle .. 

ç ıuama, fakat dur ince seni 
hu ağır zencirlerden kurtara
Jıaaf. 

-E•et yeni adam,biylk Her· 
ldll... · Geçen d&nyanın son 
•kelamı, gelecek alemin iJk hli

llmclari btltlin bu zencirler ıe
ain elin altına düştlyor!. 

itte ne benin:a ne de kimse· 
nin deği9tirmeğe muktedir ola -
•yacaiı tAJiin budur.Sen Mu-

sadan, büyiıı<snü Nuhtan daha 
süblimsin... Onlar fani dünya
nm içinden gelib geçen resu!
lerdi... Onlara Tanrınm bu} u
ruğu: "Kavmini gözlerinle gör
dün. fak at hududu geçemiye
cek, arzı mevuda giremiyecek
sin.,, Sen ise Absverus bu hu-
dudu da geçecek dünya cenne-
tinde yaşayacaksın.. · 

_ Promethe elini başıma 
koy ... Gözlerini gözlerime d}k .• 
Bu tath kehanetin sıcaklıgını 
~uhumda duyayım.. Oh bu yeni 
ömrün ilahi zevkini teneffüs 
ediyorum sanki... Hükümdar 
ölaea~.. Ôyle söyliyorsun 
değil mi? .• 

_ Evet seçme bir ırkm hü-
kümdarı. 

_ y apdığım o çirkin ömrü 
bu ...,etle telifi etmekL Ça
murlarına tükthillelJ bir hay~ 
yerine büsbütün bqka bir 
amür pfaklar içinde ytizecek. 
Hiç sumadRn söyle, anlat Pro-
methe gözlerim ta ki yeni dün· 
yanin ışıklarile aydınlansın ... 

O, sayıklayıcı bayalata mev
cudiyetini kapbnrken, uzaktan 
iki kartal yaklaflr. 

Biri: 
- Ne yazık! Son adam can 

çekitiyor ve zavallı bili hayah 
dilşünüyor ... 

Diğeri: 
- Çünkü hayata olan ilgi 

ve sevgisi kadar ondan ikrah 
etmemiştir!. 

• • * 
- 81111-

Tayyare piyang<>,sunda 
kazanan 

lstanbul, 12 (Özel)- U.~ tayyare piyaagoau keşidftine 
devam edilmittir. OD bin Jira.hk mlktiah 14923 aumara, 3000 
IİqJı 3964 ve 4523 ...... .ıu kazanlDJflardar. 3547, 21219 ve 
23234 aamarah biletler de biner Jira kazaaanıflardar. 

Y eai Amr - Dün Iıtanbulla lzmir arasında te)efon ve telgraf 
malaaberah inkıtaa uğradığı iç.in tayyar~ piyangosu keşidesine 
ait 7-1nız büyük ikramiye Ye mükafat kazanan numaraları temin 
edebildik. 

Türk - Yunan tecim anlaşmasına 
göre çıkarılan bonoların müddeti 

Ankara, i2 (A.A) - 10 son tetriıı 1934 tarihli Türk-Yunan 
takas anlaşmasının hükümlerine g&re, çakaralmış olub 1-10-1935 
tarihinde tedavülde bulunan bonoların 31-3-936 tarihine kadar 
kullamlacağı ve bu tarihten sonra hükumleri kalmıyacağı ve 
yine mezkur anlaşmamn mer'iyeti zarfında başlamış hususi ta· 
kas muamelelerinin 31-3-1936 tarihine kadar tasfiye edileceği 
26-9-935 tarihli mer'i Türk - Yunan k.lering aalatmasımn 10 cu 
maddesile tesblt edilmit oldupntfan bu mühlet hiçbir suretle 
uzablmıyacaktır. r 

'•• ... 
Polis memuru on ay ağır 

hapse mahkiim oldu 
Kahramanlar mahallesinde 

esrarkeş sabıkalılardan Meh· 
medi tabanca kurşunu ile vazife 
esnasında tecavüze maruz kal
dığı esnada yarabyarak öldüren 
polis memuru Şükrü ağırcezada 
10 ay hapse mahkim edilmiftir. 

Mahkeme; esrarkeş Meh-

medin tecavüz ve polisi yarala
masından sonra kaçarken arka· 
sından iki el sillh atarak yara· 
lamak suretile öllmüae sebe
biyet vermek suçundan SOkrü 
hakkında bu kararı vermistir. 

itiraz üzerine bu karar tem· 
yiz mahk~mesine gönderilecek
tir. 

Son · Telgra:f Haberleri 

lstanbuldaki fırtına 1 Romanya 

Şiddetli fırtına yüzünden evler 
yıkıldı, iki apartman çoktü 

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

· Bulgaristanda da fırt~na 

lstanbul 12 (Özel) - Kıt mevsiminin en bü
yük ln~mını ıhk bir bahar havaSJ içinde geçir
mekte of an IStanbul, dün gece l>aş.byan afeti 
andırır bir hawa ile ktf mevsimiud a,ali ahilafbr. 

ve karın 
yaptığı tahribat büyüktür 
manın çabsı ve yeni yapılmakta olan diğer bir 
apatmanın da iki kab çökm6ttiir. 

Kar, tipi halinde haşlamışhr . Dün geceden 
beri -tw. ağar, fakat fasılasız olarak yağıyor. 

Dün gece saat yirmi iki su~cla bq.byaa 
kuvvetli bir 'karayeJ f11tınası hitraralak ,iddet
lenerek lstanbulu kuvvetli bir sis tabakasma 

lkdpriatandan bupa alman haberler, 89• 
fırtına Ye yağmurların orada da büyük zararlar 
doğurduğunu meydana çıkarmıştır. Tapa nehir 
sulan bir köprüyü airi\klrmiı, bu yüzden Nev
relcopla Sofya araıındaki muvasale münkati ol
muştur. Bulgaristanın her tarafınc z.orlu kar 
nrtına'ara devam ediyor. Şimendifer münakalAb 
durmuştur. 

bilrümüştftr. Fırtına nat yirmi dörde doğru 
korkunç bir şekil almış, rilzı'rin ıiir'ah aaatta 
110 kilometreye çıkmt,br. 

Farboanın şehir içindeki tahribatı- kayda değer 
derecede biiyiaktür. Bir çok apçlar devrilerek 
yere yabnış,Ba:ı.ı evler yıktlmlfr utta bir apart-

]talyada 
Ekonomi 
diktatörlüğü 

Ro01a, 12 ( A.A) - Teşkll 
edilmekte olan yeni mübadele 
ve döviz bakanlığı hakiki bir 
ekonomi direktörlüği tesis ede
cektir. Yeni bakanlıga geçecek 
o!an Felice ~uarneri DGçe ile 
her gün temasht bulu•n bir 
şahsiyettir. Yeni bakanbğın iki 
bin memuru bulunacak ve va-
zifelerinden biri de zeai. tad· 
birler ilıerine ittihaz edilen te-
cim siyasasına daimi bir mahi
yet vermek olacakbr. 

Ş. Çin~de 
41MN8E"....-nr•nafiı 

Londra, 12 {A.A) Dı, 
bakanlıJı. bugün Avaqı kama
rasına yazı ile verdiı}i bir 
cevapta Şimali Çindeki logiliz 
menafii hakkında hususi pro-
testo ~emarşJarında bulunmak 
sarası gelmediğini fakat, duru
m un inkişafmın dikkatle' takip 
edılmekte olduğunu . bildir
miştir. 

· lngiliz 
Müdafaa planı 
Londra, 12 (A A)- Kab ne 

bugün toplanarak eksperler 
tarafından silahlanma için tes
bit edilen plinı teabit etaıiftir. 

Ôğrenildijiae gire, prognm 
hava ve denit lawvetlerinin 
takviyesi için gayet mDhim 
teklifleri ibtift edecektir. 

Pres Auosieyıin'e göre 300 
milyon iaterlin masrafı istilzam 
edecek olan pliaı meclise ve
rilmeden önce bir beyaz kitap 
halinde ueşredilecektir. 

Papanın 14 üncü 
Yıldönümü 

Vatikan, 12 (Ö.R) - Papa 
Pi Xl papahk tacını giycliiinin 
14 üncü yıldönümü dolayiaile 
bir törende hazır buwnmuttur. 

Yollar fazlaca bozuktur ...... 
andırma ekspresi dü 
gece lzmire döndü 

Dün tehrimizden hareket sebebi Manisa ile Akhisar 
ederek Band11maya gitmek- ara"ındaki ,ümendü er batb-
te o an ekspres treni, yolu· nın yağmurların tesirile bo-
na devam edememiş, Mani- zulmuı olmasıdır. Bu kısım 
sada iki saatlik bir tevak- üzerinde hattın en bozuk 
kuftan sonra tekrar yolcula- yerlerinin Karaağçlı - Sar-
riyle birlikte gece ıaat onda hanlı arası ile Akhisar ya-

• tehrimize dönmiftiir. Bunun kınları olduğu 6irenilmittir. 

- 1 ~ 
Memlekette bava durumu 

Eırhna, Ankarada da 
büyük tahribat yapb 

Aıılcara, 12 ( A A) - Diln 
gece şehrimizde hüküm süren 
şiddetli farhna dış maballeler
d ki evlerde tahribat yapmış 
bu sırada 17 yaşlarında bir 
çocuk .. ğ11 surette yaralan
mışbr. 

Fathna divam muhasebat 
binaaınm çab kısmında da ufak 
tefek zararlara sebeb olmuştur. 

Ankara 12 ( A.A ) - Dün 
saat 9,40 da Muğlada şiddetle 
başlayan yağmur 10,20 de iz
mirde kuvvetlice bir fırbna 
şeklini almıt ve bir kısım •i•ç· 
lara karnııı bazı tahribat yap
mıı, gellerden çay ve nehirler 
taşmış, treıılerin hareket: dur
muş gece fırbna poyraza çe
virmiş ve Mendres nehri de 
Çine havalisinde taşmııtır. 

Fırtına uat 17,30 da Kli· 
tahyada cenuptan 18,23 de 
Antalyada gene cenuptan Ye 

dolu ile kan11k yajıfla batla
mış 18 - 4ö da Nigı!e de gene 
ayni isikametten bqhyan fırtı
na bir takım ağaçlara devire
cek şiddette kendini göstermit 
saat 20 - 14 de gene cenuptan 
Ankarada saniyede 10 metre 
süratle bqhyan rüzglr .uat 

21 de saniyede 14 metre sürat· 
le esmeğe başlama, ve uat 
20 - 40 ile 22 - 25 arasında fır
tına ıeklini alan rliıglr sani 
yede 25 metre ile esmiıtir. 
Arada fırtıııa rilzkarının stırati 
saniyede 30 metre üstünde estiği 
dakikalar kaydedilmiıtir. Bu sı· 
rada rllzrlnn sabhlar Ozerine 
yaptığı tazyik metre murab
baana 50 kilogramı aşmıfbr. 
Saat 2/5-e kadar devam eden 
fırbna durmuı ve karla kan· 
tık yajmur baf)amııtar. Bu aa
hala uat oa otuzda bqhyan 
kar 1S·30a kadar devam etmiş
tir. Gece yarısından ıonra fır
tma Karadeniz kıyılannda te
sirini göstermiş, ordu'da, Sam
sun'da cenuptan, Zonguldak'da 
karayelden tesirini ~öatenniftir. 

Bir tayyare 
kayboldu 

Paris, 12 ( Ô.R ) - Cenubi 
Amerika posta11nı taşımakta 
olan .. Bueanos-Ayres şehri" tay
yaresinden haber alınamamıı
tir. Bu uçak saat 8,SO de Na
talden kalkmış, Dekara doğru 
uçmuştu. 

••••• 
İthalat permilerini 

azalttı 
Ankara, 12 ( A.A ) - Ro· 

manya dı,f tecimi tan:ıim öırek · 
törlüğönce verilen karar mu· 
cibince: 

1 - 1935 aenesinde verile
cek itbalit permileri l 954 ae· 
nesi ithalibnan yüz.de 60 ı nİI• 
betinde olacakhr. 

2 - Ticaret ve sanayi oda· 
sına yüzde 2 niıbetindeki tak· 
aitini yabrmamıı olan blltib 
ithalitçılann elleriade bulnu 
ve 1 t>iriDcikinua 936 taiiWll• 
elen enel Yerifmit olllll i•• 't 
pel'miferinin hükmi k.ı.a· 
mıtbr. 

3 - Bundan sema itlaa
lit permilerinin verilece;i Uk· 
kmcla alA'kadarlara yapalacak 
ihbardan itibaren 20 giin zar 
hada yiizde iki nisbetindeld. 
taksit yabnlmachjı takdirae 
permilu b&klmden sakıt ola• 
caktır. 

RomaDya'da 
ı-F8f1et ll8dlsel9'1 

lstaahul 12 (Özel ) - Bak· 
reşten bildiriliyor: 

Önümüzdeki 18 şultatta ya· 
pılacak bu.- lemi MÇimler 
i~n yapılmakta olan micadele 
de bir ç.ok hidiseler çık· 
mııtır. Faıist propagan· 
dacılan • bir k6yde baıı 
köylülere hücum etmiflerdir. 
iki taraf ta zayiat vermiş• 
lerdir. Sikunetin muhafuali 
için jandarmalann mlclahalesi 
icap etmektedir. 

M~şbtq ürümler 
Ha"'1nda lıazı anan 

layiha kamutayda 
Ankara\ 12 ( Özel ) - Hü· 

kimet, T'°uze bakaalığupn UM 

zamanda• beri hazırJ,~ta 
Ulağu mettaut •~nn JDWaa
keme usuhl Tcanununu K&mu-
taya vermiştir. Temyiz mahke
mesi izalarımn, baroların ve 
hikimlerin de mütalealarını ih· 
tiva eden proje bir Çok yeni 
hükümleri taşımaktadır. 

Iskenderiye 'de 
Zehlrll gaz hücumuna 

hazırhk 

Londra 12 (Ô.R) - Royter 
ajansının aldığı bir habere rBre 
lakenderiye belediyesi zehirli 
gaz hlicumu baJinde ilk teda
riyi yapacak hastaneler tesiıi 
için binalar satın a maktadır. 

Gaza karıı muhafaza komite· 
sinin başkam, icabeden alet• 
lerin satan alınabilmesi için fi. 
nan~ bakanlığında.o on bia 
lngiliz liralık kredi istemittir, 

Fransız 
manevraları 

Patis, 12 (Ö.R) - 26 eylüle 
kadar Fraaaada üç büyük ma
newra yapılacaktır. Bunların 

biri Alsasta bathyacak Vojlar
da bitecek, diğeri Alplarda 
yapılacak ve 7 eylülden on 
eylüle kadar sürecektir. Üçün· 
cü manevra da Rul mıntak.., 
uacla yapılacaktır. 

Y 14 Şubat CUMA gününden itibaren T A Y Y A R E sinemasında 
arlD Aylardanberi beklenen senenin en büyük filmi ....... 

Aşk - ihtiras-entirika-eyilik ve kötülüğün mücadelesini gösteren ve Pariste 64 sine~ada birden haftalarca gösterilen Eugene Sueunün ölmez 
Flatlarda zam yoktur - Bu tlllm için P•raaız davetıyeler muteber dellldlr. 

Bugün ŞUBERTiN AŞKI son defa olarak österilecektir 
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"Mii;t"~z zümre kendini _mir ve nıülhakatta 
derleyip toplamalıdır,, t~~~~~,~~ada-ço~ rm~~~~!0~~ ka-

oç KÔ.Y SU AL TINDA zalarındaki seylap mınta-
Carrel yenileşmeye başlangıç olarak bizi 

K.endi kendimizi hilnıenin yollarını 
aramğa çalışıyor 

Türkçeye çevıren: Dr. Hatlboğlu Esad 
-2-

Milletler faaliyetinin ekser 
şubelerinde mühim değişiklik
ler zaruret kesbediyor. Bu şu
belerin hemen hepsinde bu 
değişiklikleri tanzime mukte
dir başların kıtlığı vardır. Şüp
hesiz, üniversitelerde, labura
tuvarlarda, orduda, kilisede 
ıerbest meslek sabibleri ara
sında, sao'atlarda, ticarette 
mesleklerine, memleketlerine 
şeref veren mümtaz insanlar 
vardır. Bu mümtaz ve bir şey· 
de mütehassıs adamlar umu

miyet itibarile insanlığa a !d 
davaları heyeti umumiyesi!.e 
kavrayacak zekaya malik de-

1 

ğillerdir. Zayifler ve miite-
reddidler sürüsünü müessir 
surette sevk ve idareye 
yetişecek fiziki ve ruhi kud
ret ve fedakarlık hislerinde rı 
mahrumdurlar. 

Nefis san,atlar merakı kor· 
kaklık yahut hodbinlikle bu de
ğerli adamlar ekseriya iılerinin 
hududu içinde kalıyor ve alam 
yalnıı cür'etleriyle kendilerini 
halka arzeden ve fakat çıkmaz 
yollardan kurtulmak için elzem 
bilgilerden mahrum olan ener
jik insanlara açık bırakıyorlar. 

Buhran, her medeni cemiye
tin elzem istioadgihmı, zioe
titıi teşkil edebilecek olanlarm 
feragat ve sukutunun mahsulü 
oluyor, 

düoyayı altüst eder. Ve müs
rifaoe çahşması kudretin ka
bili takdir bir kısmmı sarfet-

• 1 
mıyere« ... 

Son zamanlarda yine bu ga
zetede Claude Beroard'm fel· 
sefesi adile basılan bir maka
lede profesör R~er dımağı 
hiç ölmiyen, gayri maddi ruh 
ile fena bulan maddi cisim ara
sında bir geçid gibi düşünen 

pisikolojik nazariyeli materya
listlerin, karaciğer safra t~zvu 
olduğu gibi, dımağı bir fikir 
uzvu telakki eden [şu derin 
fark ile ki fikir dinamik bir 
hadisedir ve ifrazdan esasen 
farklıdır) .ııa.-zar ;yesine karşı 

tutuyordu. Profesör Roger şu
nu da ilave ediyordu: Mater
yalist faraziye bata da o~sa yine 
attlmamahdır. Ve materyalistli
ği bir bata, fakat ilmin inkişa
fına Jizım bir hata telakki 
eden Kant'an otoritesini de fık
rine dayanacak bir delil sanı· 
yordu. 

Tabiat bülünliği!e insanın 

araştırm:ılarma kendini arze
diyor, alan smarsızdtr, insan 
ancak vazifesine tamamile ken
dini verirse dogurgan bir eaer 
yapabiHr. Ledantec'in fikrine 
uyub onun gibi: .. Ancak öl
çülebilen şey fendir ,, diyen
lerin hal baz r araşdırma vası

talarından kaçan metafizik 
tasavvurlar, mücerred fikirlerle Mütaz zümrenin bu kılığının 

sebepleri ve devası nedir? işte 
Carrel'in kitabında aydmlat
mak istediği budur. 

Her hikmetin hulasası olarak 
Delphes mabedinin cephesinde 
yazılı olan düstur "Kendi ken
dini bil,, idi. Carrel bizi yeni
leşmeye haşlaugıç olarak ken
di kendimizi bilmenin yollarını 
aramağa davet ediyor. 

· vakıt kaybetmiyerek bütün 
güçlerini iyi müşahede ve mu
kayeseye hasretmeleri pek ta
biidir. Kimya, fizik kanunları- · 

nın canlılarla cansızlar aleminde 
birbirinin aynı olduğunun isba
tmı bu arayıcıJara borçluyuz. 

Bu bilginin eksikliği ile bizi 
karşılaştırıyor. Her ne kadar 
şairlerin, filozofların, mutasav
vıfların alimlerin toplad1klar1 
bir çok müşahedeler hazinesi
ne varis olmuşsakda insan hak
kındaki bilgimiz çok azdır. 

Gerçi eno;aç, aza, ahlat ve 
hislerin bir halitası olduğumu
zu, hem can'ı bir mevcut, mad
di bir madde ve hem de fildr 
ocağı olduğumuzu biliyoruz, 
lakin benliğim izin, vicdammı

zın vücudumuzun höcreleri ile 
münasebetleri daima bir sırdır. 

Eski filozoflar insanın ruhi 
faaliyetlerini tetkikle iktifa 
ederek benliğimizin llizumlu 
kısmını yani cismi uzviyetimizi 
itibar nazarına almadan meta
fizik faraziyeJerini kuruyor· 
lcArdı. 

Modem alimler de bunun 
aksi bir hataya düşüyorlar. lcad
Janndan insanda ahlaki his, ar

tistik ilhamlar, dini bi!4ler gibi 
teşrihi ve fizilcoşimik teknik
lerle bulunamıyan ve fakat baş-
lı başına bir hakikat olan şey
lerin hisse!erini çıkarıp atıyor
lar. Eski pisigoloklar ruhi ci- ı 

sim yokmuş gibi mütalaa edi
yorlardı.Modern alimler de cis
mi ğiiya ruh hiç yokmuş gibi 
tetkik ediyorlar. 

Aşikardır ki ruh, canlı mad
d enin kucağ·mda gorunmez, 
onun ne olduğunu açık bir 
tarzda an layamayız. Mamafih 
onun mevcud olduğuna ve 
alemin en muazzam kuvvetini 
teşkil etiğine şüphe edilemez. 
Bir kuvvet ki edebiyatın, fen-

Bu materyalistlerin hakikab 
aramaya iştirakleri herhalde 
Hind'de, Ganj keoarlarmda 
olduğu gibi, ruhu kendi cisim
lerinin maddesinden ayırarak 
vecdi ve deruni temaşa ile 
hakikab öğrenebilmek ıçın 
açlık ve itikaf He vücudlarma 
envaı eıa ve cefayi hoş gören 
birtakım hulyacılarm çalışma

larına çok faiktir. Şunu da der
hal itiraf etmeden geçmiyehm ki 
ö!çüler fizikoşim k araştırmalar, 
müşahede ve tecrüber fennin 
bir kısmıdır. Teknik muteyat 
ruh ocağında canlandmlmalı
dır. Her icadın, her keşfın 

cevheri gayri maddi olan fi
kirdir. Hakiki alem ne muta
savvıf ve ne de sadece tabo · 
ratuvar teknikçisi değildir. 

Hakiki alim kainah ve kai
natın müteaddit eşyasını ö~çen 
bir mühendistir. 

Bu alim ölçü ve adetler ka· 
rışıkhğt içinde giılenmiş olan 

güzeJliği tahayyül eden ve ayni 
zamanda uyuyan mabudenin 

sığınağını istihraç yolile keşfe 
müsteit içi nurlu bir şairdir. 

insana yalnız mekanik aleme 
has fıkirleri tatbik ederek, 
fikri, manevi ısbrabatı bilme
mek istiyen ve insanı'l en gü
zel melekelerini kesip atan on 
dokuzu:ıcu asır alimlerinin ha
tası işe sırf fen nazar nokta· 
sından bakılsa dahi el ile tu
tulacak kadar aşikardır. 

- Sonu var --· Becayiş 
Posta nakliye memurlarından 

Cemil ile İstanbul posta mu· 
lıasebe memurlarından bayan 
Bedriyenin becayişleri icra 

Seylaptan Karşıyaka köyle- kasına doğru coşkunlukla 
rinden Bostanlı, Turan ve Şe- akmaktadır. Köylülerin bü-

' 'mikler tamamen · su. a~tında yük 1 su tabir ettikleri bu 
kalmıştır. Tehlü~eli vaziyete suların dün akşam seylap 
düşen evler boşaltılmıştır. Kar mıotakasındaki köylere gelmesi 
şıyaka ile Karşıyaka köylerin- bekleniyordu. Tirenin Subaşı 
de dört ev tdmamen yıkıl- köyü köprüsü seylaptan yıkıl-
mıştır. mıştır. 

BORNOVADA SU ALTINDA KALAN KÖY-
Bornovada. Bornova çayı LERE SANDALLA ERZAK 

ovada iki kola ayrılarak beş- GÖNDERiLiYOR 
yüz dekar bağ ve bahçeyi lzmirden gönderilmiş olan 23 
kum ve dere taşlan yığmak sandal seylap mıntakasında 
suretile tahrib etmiştir, ovanın muhteJif köylere erzak yetiş-
di~er kıMmt sular altında kal· tirmektedir. Bazı tepeler üze-
mıştır. Bornova deresi kenarın· rinde kalan hayvanlara de sa-
daki ev~ere bir zarar olmam1ştır. mc-n ve sair yem gönderilmiştir. 
Sokak ara ları'ldaki evlerden Kızılay kurumu dün kamyon-
üç ev yıkılmış v~ iki evin de larla Torbalı ve Tireye daha 
cephe dıvarJarı çökmüştür. bir mıktar çadır yollamışbr. 

MAHSULLER BÜYÜK V ALiNiN BORNOVA 
ZARAR GÖRDÜ TEFTİŞLERi 

Gece vansmdan sonra çıkan ilbay Fazlı Güleç dün öğle· 
souk ve kar fırbnası tiitün fi- den sonra Bornovaya giderek 
delerinin yüzde ellisini, bakla dünkü fırtınanın tahribab bak-
ve enginar gibi mahsulleri boz- kında tetkikler yapauşbr. 
muş, beş s e :vi ve kavak ağacı KARŞIYAKADA KlZILA YIN 
d~vrilmiş, bazı zeytin ağaçla- Y ARDlMLARI 
rmm dalları kmlmış _ve 25 ko- 1 Karşıyakada ve Bostanhda 
vuo ve kuzu soğuklan telef seylap felaketzedelerine Ku:ı• 
olmuştur. 1 layın Karşıyaka merkezi tara• 

DEGlRMEN DEREDE 1 fmdan önemli yardnnlar yapıl-
Değirmendcre .nahiyesinin Çile mışhr. 

köyünde Arslan Alinin iki katlı Bostanlıda .su baskımna uğ-
evi yıktlmıştır.Yetişilerek ankaz nyan on beş hane halkından 
alhnda ka!an ev helkı kurtarıl- elli kişi mektebe ve camie 
mışhr. yerleştirilmiştir. En ziyade za-

FOÇADA 2 KYI:< BATTI rar gören beş hane halkının 
Fntınadan F oçada Salih ca· iaşeleri ve kömür ihtiyaçları 

mii yıluh.~ış, bir çok zeytin temin edildiği gibi kendilerine 
ağaçları kökleriyle çıkmışlardır. elbise de verilmiştir. 
Poça iskelc~inde iki. kayık bat Karşıyakada Osman zade 
mışhr. Gece saat yirmi ikide mahallesinde Yaşar oğlu soka-
başlayan kar fırtm'ilSt sabaha ğmda su baskın ·na uğrıyan ve 
kadar devam etmiştir . Nüfuı;ça evleri oh:rulmıyacak bir bale · 
zayiat yoktur. gelen 25 ncifusluk on aile ca-
IZMIRDEKI MADDİ ZARAR lllie yerleş~rilerek yeye·cekleri 

Seylap ve fırlırıadan lzmirde ve kömürleri temin edilmiştir. 
belediye tesi satının 'Zararı mü- Alaybeyde seylapzede beş ai-
him bir miktarı bulmuştur. Bir leye yeyecek ve kömür veril· 
çok parklarda, yollarda ve la- miştir. 
ğımlardaki zara r yel~ um..1 yirmi Diğer taraftan souklarm an· 
bin liradan faz ladır. Belediye sızın başlaması üzerine muhte-
feo heyeti bu tabribatı tesbit- lif mahalJerde seksen fakir ai-
le meşgul olmaktadır. Bütçe-
deki tahsisat nisbetinde der- leye kömür dağıblmıştır. Os-
hal tamirata başlanacakhr. manıade ve Dedebaşında beş 

VALi SUBAŞI KÖYÜNDE hasta dispanser doktoru tara-
Vali Fazlı Güleç dün sabah fmdan tedavi edildiği gibi bir 

Küçük Menderes nehrinin ikin- ağır hasta da memleket has-
ci taşkmı yerinde tetkik etmek tanesine kaldmlmışbr. Kızıla-
üzere Torbalıya ve oradan ym muhtelif yardımları devam 
Subaşı köyüne g;tmiştir. Sel etmektedir. 
suları yolları tahrib etmişti. 
BIR KAÇ KÖY BOŞALTILDI 

Tehlike içioc!e bulunan Arap
çı, Subaşı, Tulum ve diğer bir 
lcaç . köy tamamen boşaltıl
mıştır. Su o kadar yükselmiş
tir ki yüksek bir çok ağaç
Jarm yalnız tepehri suJa
rm üzerinde görünüyordu. Vali 
bu köylerde alınacak tedoirleri 
alakadarlara bildirmiş ve dün 
akşam lzmire düomüştür. 

KASABA HATTINDA 
TRENLER IŞLEMEGE 

BAŞLADI 
Salhane, Bayraklı arasındaki 

demiryorlu dün!bozuJmuş oldu
ğundan Devlet demiryolları 

birinci ışletme müfettişliiince 
derhal tamir ettirilmiş ve ha-

vali trenleri iJe posta trenleri 
Afyon ve Bandırmaya munta
zam seferlerini yapmışlerdır. 
AYDIN HATTI SU ALTINDA 

Fakat Ödemiş ve Aydın 
hatlarında henüz sular çekil-

1 

memiş olduğundan bu hatlara 
tren tahrik edilmemiştir. Öde
miş hattı da elan su altında
dır. 

KÜÇÜK MENDERES 
KÖYLERi TEHDiT EDiYOR 

Dün şehrimizdeki alakadar
lara Torbalıdan gelen haber
lere göre Küçük Menderesin 

-~....l'.J'.:t"Z'Z.r.Z~YJme...Gif"..cA. 

~ Borsa Haberleri ~ 
N . 
... Dün Borsada 
' Yapllan Sab,lar N 
~ 

Çu. 

28 

Uz Um 
Alıcı 

15 
Zahire 

Fiat 

15 

Çu. Cinsi Fiat 

765 Buğday 6 75 7 75 
20 Susam 16 25 16 25 
10 Nohut 8 8 

3050 Pamuk çekir 2 75 
155 balyepamuk40 50 41 

57 K " 
6 yapak 

44 B H 

1200 kilo " 

44 40 

. ' ..• 
Para Piyasası 

12-2-1936 
Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 80 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 9 97 
İsviçre F ran. 40 85 
Florin 85 20 
Kr. Çekoslo. 5 24 

Satış 

50 62 
623 

8 30 
80 40 
21 25 

9 99 
41 05 
85 30 
5 27 

PARDAYANLAR 
- 86 - YAZAN : Mlşel Zevako 

Şövalye Jan dö Piyen'in Fransovaya 
yazdığı mektubu alarak okumuştu 

Kont Dö Mariyakf a te
masta bulunacaksın değil mi? 

- Evet madam!. 
- Öyle ise dinle. Şayet ba-

na ihanet edersen?! .. 
Alis düşüncelerinin anlaşıl

mış olmasından tekrar titredi. 
Kraliçe sözüne devam ey• 

ledi: 
- Şayet bana ihanet eder

sen de mektubu bu defa hi
kiııı e teslim etmiyeceğim. Seni 
yaşatmak Liltfüoü serıden elİr• 
gemiyeceğim. 

Alis işkence yapmaktan zevk 
duyan bu kadına alaylı bir na· 
zarla baktı. O ise sözlerini 
kesmiyordu: 

- Evet bu mektubu baıka· 
sına vereceğim.. O adama se
nin hayatını bütün delilleri ile 
anlatacağım. 

- Bu adam kim? 
- Kim olacak? Kont d& 

Maryaka senin mahiyetini an• 
latacak delilleri vereceğim. 

ibadet odasında müthiş bir 
çığlık koptu. Alis dö Lüks de 
kraliçenin ayaklarının dibine 
düşüb yuvarlandı. Bayılmııh. 
Son tehdid onu kendisinden 
geçirmeğe yetmişti. 

... ..... 
Şövalye Bastilden çıktıktan 

sonra kendi işleriyle meşgul 

o!mayı aklına koymuştu. jan 
Döpiyenin Fransuvaya yazdığı 
mektubu alarak okumuştu. 
Hatta bunu biJe sahiplerine 
götürmeye karar verdi. 

Luiz tarafından sevilmediği 
endişe~i' içindeydi. · Sevilmiş 
olsa bile Luiı.le evlenmek ka
bıl olmıyacaktı. Çünkü bu kız 
büyük ve zengin bir sinyorun 
kızı idi. Pardayan kendi ken
dine: 

- Arhk bu kadar şeyleri 
bildikten sonra bana ait olmı· 
yan işlerle uğraşmak kadar 
ahmaklık olamaz. Bu mektubu 
neden götürecek imişim? Be
nimle Moomoraosiler arasında 
ne münasebet var? 

Diye söylendi. Böyle karar 
vermişken; Şövalye mektubu 
koynuna sokarak Deviniyerden 
dışarı çıktı. Bir çok girintili, 
çıkıntılı yo1lardan yürüdü. Bir 
kaç meyhaneye girdi çıktı. 
Monmoransinin konağma doğru 
gitti. Ve oraya gitmemeğe ni
yet ettise de yine kapının tok
mağını çaldı. 

Bu zavallı Şövalye, verdiği 
kararm daima aksini yapmağa 
itiyad edinmiş gibi idi. Kapıyı 
öfke ile şiddetli çaldı arkasm
dan bir kaç küfür de savurdu. 
Kapıyı çabuk açmadıkları için 
kapıda gürültü etmeğe başla
dı. Nihayet çaldığı sokak ka
pısı değil diğer bir kapı imiı. 
Elinde sopa bulunan iri yarı 

bir lsviçreli uşak çıktı. Sopayı 
havada sallıyarak : 

- Ne istiyorsunuz? 
Diye homurdandı. Şövalye 

dö Pardayan bu uşağı görünce 
kapınm açılmasından ötürü öf
kesi hemen reçti. Bir soukluk 
geldi. Yalnız dimdik olan bı
yıklarının altında beliren garip 
bir gülümseme kendisini tanı
yanlarca her ne olursa olsun 
her şeyi kırmak ve Jizımgelen 

ıı dersi vermek ihtiyacını hisset
tiğine delilet ediyordu. 

1

,,, Dev cüsseli nşak sertçe: 
') - Ne istiyorsunuz? 

Sorgusunu tekrarladı. 
Şövalye karşısındaki k~cll'"' 

man poturlu tüylil külahlı dev 
cüsseli adamı aşağıdan yukan 
bir .sDzdü. Bir cüce vaziyet· · 
kaldığı halde tatlı bir sesle. 

- Çocuğum, bayınla görüş n 

mek istiyorum ... 
Dedi. 
Tok bakışh, eUeri kalçala· 

rına dayah, beli kılınçlı, kaba-
dayı tavırlı bu çapkının ağzın· 
dan " çocuğum .,lakmhsını işi-
den lsviçreli uşağın ağzı açık 
kaldı: 

- Sonu Var -

Hergün 
Bir fıkra 

• 
Yazan: Eczacı Krmal Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Olümün zevki?! 
Son zamanlarda lstaobulun 

gündelik gazetelerine kadar 
geçti, ölmekte bir zevk duyu
lurmuş, çok tuhaf deği mi, gıiya 
insanlar ölürken tatlı bir rahat
lık içınde adeta zevk ile ser-
mest olmuş gibi ölüverirlenmş. 
Rivayete göre bir idam mah
kümu sehpada asılırken tam 
boğulup öleceği vakıt ip kop
muş, gözlerini açtığı zaman 

- Yahu demiş ölüm bu işte .. 
Bırakınız ölüp gideyim ... ·Neden 
beni bu yoldan alıkoydunuz ... 
Ölüm hakkında duygularım 
sormuşlar, evvela kulaklarım 
bir çınladı, sonra fena bir nefes 
darlığı hissettim ... Daha sonra 
dünyada duyamadığım mesti 
ve zevk içinde gaşyolmuşken 
ip koptu, kendimi yerde bul-
dum demiş. 

Tecrübe edilecek şey değil 
ki mübarek... Bazı doktorJar 
bu fikri doğru buluyorlar. ln
samn temeli zevk ile kurulur 
fakat hayata ilk çıkan ınsan 
ağlamakla ömrünün ucunu tut
muştur. Acaba ömrün öbür ucu 
zevk ile mi bitiyor? Öbür dün
ya ile muhabere eden ispirtiz
macılara söylemeli... Ruhlara 
bunu sorsunlar şayed bu iş 
boyle ise bunda bir hikmet 
aramak gerektir. Ebediyet di
yoruz, ebedivete giderken bu 
zevke mana bulmak lazım ... 

SIHHAT EV i -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir bastahanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennın en son te-

rakkiyatına göre hazırlaumıştır. 

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

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

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

s. 4.5 18 - 26 (78) 
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SON DAKiKA HABER"LERi . 
TELGRAF e TELEFON • RAOVO 

Habeş - Italyan savaşı 
Habeşlerin Curati'yi ltalyanlardan 

geri aldıkları haber veriliyor 
Londra.12(A.A)- • ·-

Kanada 
vam kamarasında 

ambargo meselftti 
görüşüldü 

Ottavo, 12 (Ô.R) - Kana
da Av.111 kamarumda kralın 
nutkuna cevab dolayuile açılan 
miinakqa devam etmektedir. 
Baıbabn 8. Makenzi King, e•ki 
baıbakan B. 8eDDefin tenkiC:
lorine cevab verOl'ek Uluslar 
ao.tyeteaindeki Kanada dele· 
geainin oe a-ibi prtlar içinde 
hiikümetin talimatına bekleme
medeo petrol üzerine bir am
bargo konulması teklifini yap· 
ııııt olduğunu ifta etmiştir. 

Royter Ajansı bil-
diriyor: .:J;j'IFJ!'t 

Bug&n Habetis· 
tandan gelen ha· 
berlerde Ogaden, 
~~htelif cepheler 
~Çlll~e en ziyade 
ıtınıkı dgeçen bir mm-
a a ır. 

Habe~ hükümeti it 1 , 
a Yanla rın C cıga-

) a ~irdıkleri şayi
a.a rını tc~21b ettik
ten b' 

r:ıı sonra 
~ sibu kuvvetleri~ 
n~n Gorahain:n 100 
k. o:netrc k d . a ar IJI• 
malinde ve içilecek 
su merkeıi ve muh
telif kervan il yo a-
rının birleştiği nok-
ta olan Curati'Ji 
lt.alyanlardan zaptettilderini bil· 
dırıniflerdir. 
C Bu .arada bir ltal1an kolunu• 
f urataden 3 kilometre men· 
ede Karrcdikitten Sauabenk 
İstikaaıetinde ileri hareketine 
geçnıiş olduğu haber verilmek
tedir. 

iT AL YANLAR CIBUTININ 
GARBINDA 

ltatyaalaruı Cibutiaia gar
bından aüratle ilerleme plaa· 
larını tekrar ele aldıldan anla
şılıyor. 

Vaziyelin pek yakında in\i
fafı l:ielilenebUir. 

Daggabur hareketl~rİDİ blz
za t idare eden ye ukerl mii· 
ıavir olarak ta yanıadl'l Velüb 

lta'111fl alllrll urvd/mlulell bil' rötfllılş 
bul Nuiba Curati- bklan bombardamaalar •e Ha-pap ... , ali . 

• • &.!-..ı-clı •.a-.... 1 bli..Atı. bir betlerin Mak e llaenne taz-
•• ISunPI P11111111 ,_ • • kt-..1!-
batiretle haarlamıt ve hare- yıklerı de••• etme OUB". 

L __ ; .. • MAKALLE MUHASARADA 
aete g~ .. 11'· • 

Curati çok kuvvetli bir ltal- Adia - Ababa 12 ( A.A) -
nii baliae aelauşti. Royter Ajansı muhabirinden : 

,.. me • h · d bal b. 
F k b kiia f11ndalakl.r Şimal cep ellD e unan ar a at u mev ecnebiDin yudığıoa. g6re, Ma-
içinde olma11 yldnden Habet· kalle Habeıler tarafından mu-
leria bu bulao taarrmu ma• huara edilmiş bir vaziyettedir. 
vaffa~ oba.ur. Makalle garnizonunun iqe-

Nasiba ba muharebe laak· aini tayyareler temin etmek· 
kmda hiçbir tahillt •enu- tedir. 
mektedir. Habeıler, bu ıarniıonuo pek 

.ŞiMAL CEPHESiNDE yakında liç çemberden kurtu-
SOJ(.ONET Jaralı ltalJU orcliüiaD• ilt1hak 

Şimal cepUaiade aisbl bir içfa bir yarma hareketine te-
alk6a vardır. 81111unla berab• tebbO.s etmelerini beklemek· 
ltalyu hava kunetlerinin Y•P- tedir. 

Başbakanın verdiği izahata 
g6re Kanada delegesi yapmak 
niyetinde oldğu tekhf hakkmda 
hükumete bir telgraf çek
mişti. Sonra bu telgrafın cevabın, beklemeden ambargo teklifini 
yapmak teıebbOsünde bulundq. 
lılalbuki hükumet gönderdıği 
cevapta gönderdiği teferrüatJı 

talimab almaclaa bir teY yap
•amasım rica ediyordu. Delege 
lı6k6metia talimabaı dinleme

den hareket ettiji için teYbila 
edili mittir. 

Baıbakan, adliye bakananın 
kendi tanibi ile Kanada mü
meaailinin Cenevredeki siyasa
llDI redd~ttiiini ili ve eylemiftir. 

Nazi 
Başkanının 

•• • cenaze torenı 
Berlin, 12(Ô.R) Devlet ön

derh·e bqbakan 8. Hitler diğer 
bakanlarla birUkte lsYiçrecle 
Davos tehrinde 6ldllrGlen lı
viçre nazi başkanının cenaze 
t6reninda hazır bulunmuftur. 

lngiliz kabinesi Çaldaris Varşovada mütlliş souklar 
k b Varşova 12 ( Ö. R) - So-

Sömürge mandalarının a ineyi :'!.1:.::.:.:~~=t~~:u! :: 
t . . . . . .. d . d. Teşkil edecekmiş recesi .. ı.,dan •tait oto• de-

ev zıı ışını ~oz en geçır ) lataDbW, 12 (ÔUI) - Ati- re~:::.iit;~ ( ô. R) - lngil-
•du bilclirilmiftir: terede fiddetli kar farbnalan 

Silahların artınlması meselesi de 
yakında görüşülecektir 

Londra, 12 (Ô.R~ Dcmaiat 
Street de kabinenin llaftabk 
konseyi yapılmıf •• anm ka• 
marasında sömilrıe maaclalara· 
nıa tevzii meseleli hakkında 
mühim bir m&aakqa olmuıtur, 
S6mürgeler bakam B. Thomas 
hu mftnakapya müdahale et· 
miştir. 

8. Baldvin sabah kabina top• 
lantısına rıyuet etmiştir. Bu 
toplanhda iç liyua ve bir çok 
muhafazakar saylavlann tek6f 
ettikleri bir uhısal mtldafaa 
bakanlığı kurulmasa maeleai 
gör üşülmilflilr. 8. Baldvin blyle 
bir bakanlık tetkHininDominyon• 
lartn hizmetine gitmesi ihtimali 
olduğunu kabul etmekle bera
ber timdiki barbiye,deniz ve bava 
bakanlarını gücendirmelinden 
çekinmektedir. Zira iki bakan
lık kurularaa bu üç b.Un bir 
az gölgede kalacaldarcbr. 
SiLAHLARIN ARTlRILMASI 

Diğer cihetten milhim bir 
muele de sillblann arttırılması 
meselesinde avam kamaraunda 
yapılacak müzakerede bilkü-
meti üç harp bakanından han
gisinin temsil edeceğidir. 

lngiliı parlamentosunun usu-
lllae göre her müoakqaya 

- - -----cak bir bakan müdahale 

kanlan kral tarafmdan Lord 
yapalmatlardır. Bunlar Lord 
Soifton ve Lord MonıeU' dir. 
Anm kamarauna çıkama~ 
lar. Projeyi onla adına 
kim midafaa edecektir. Sabah 
mlinakap edilen meselelerin 
en ehemmiyetlisi bu değildir. 

MÜDAFAA KOMiTESiNE 
SALAHiYET VERiLECEK 
Bazaları kabina içindeki mü· 

dafaa komitesinin ıalibiyeti· 
nin artınlmasmı ve komitenin 
C:laha sık toplanmasını teklif 
etmişlerdir. Fakat bu mese'eyi 
halletmez. Diğer cihetten bü
kQmet başkanı ve b~lki onun 
fevkindeki makam da l'\emle
lekete daha çok bizmetlar et
mesi beklenilen Sir Samuel 
Hoare'un kabineye iştirakini 
istemektedirler. 

Ustaşilerin davası 
Pariı, 12 (Ô.R) - Eka ci

nayet mahkemesinde Marsilya 
suikaıdına yapan Ustaıilerin 
muhakemesinde müddeiumumi 
iddianamesini okumakta de
vam etti. Mumaileyh Kralji 
ve Rajticin öllim cezasına 
çarpbrılmalar•nı istedi ve itle· 
dikleri ıaiiteadclicl cinayetleri 
iddetJeaclirici aebebler olarak 

Bua uylavlara gire uti vardır. Souktan on dart kiti 
Veaaelittleria aaylaYlar oda· ölmlft6r. Dtin alqam lrlaada 
sında 144, Veliizelittleria yal· apldannda bir çok pmileria 
nız 141 aayJavı baJuucakbr. tehlikede olduklara blhllıUI· 
BubeaabadayaaarakB.Teotold• Jordu. Koaatan adla bir..,.._ 
8. Çaldarisin başkaahja altuıda 101 nparu imclat ipretleri Yer-
bir Aati-Vepizelid kabinelİ miştir. Vaparua akıbeti meç• 
tqldfini teklif edecekmif. haldir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italyanların zayiatı söy
lendiğinden çok fazladır 

Roma, 12 (Ö.R) - lstefani 
ajansmın verdiği mal6mata 
göre fevkalide seri hafif kav· 
vetlerinin ketif hareketleri Ne
gelliden 200 kilometre ileri· 
de inkişaf ediyor. Somalili 
asgiıiler, mıtrakh se.ari• 
ler, dört bölük bawya 
Negelliden 85 ve Malakaliden 
290 kilometre ileride Malka· 
dubaya vasıl oldular. Sabahle
yin burada muntaum Habeı 
askerleriyle muharebe oldu. 
Çalılar arasında gizlenen Ha
beı kuvvetleri savqa girdiler. 
Bet ,ubatta genit iıtikıaf ha· 
reketlerini bitiren bu kuvvetler 
Negelliye dlndlller. 

Roma, 12 (Ô.R) - Son bir 
kaç bombardımandan bqka 
son günlerde Deuieyi tekrar 
bombardıman eden hava ka•· 
vetleri komutam Matikallidir. 
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maralı tebliğ: Ne Eritre, ne 
Somali cephelerinde bildirile
cek mOhim hiç bir ıey yoktur. 
Raı Guksanın dayı11 otlu 200 
adamla hatlanmma mlracaat 
ederek mutavaat etmittir. 

Desye, 12 (0.R)- ltalyaala· 
l'JD sözde hJrp bafllld_..beri 
biltün zayiatlarının 844 61Gde-. 
ibaret olduğunu iddia eden 
tebliğlerine cevap olarak Ha
beo hükümeti apiıdaki tebliği 
neıretmiıtir: 

Yalnız. son Kanundan 30son 
Kiııuna kadar devam eden 
büyük Tembiyen muharebeıin
de Hebeı uhhiye teıkilitı ta
rafından 1 S binden fula ltal
yu askeri ve 4123 yerli asker 
gömülmiiftür. Adia-Ababada 
çıkanlan reami bir tebliie g6re 
Deaye boıabarclaıaam 11ruanda 
hwilia 1eyyar butaneai yaDJDa 
10bo.ba~. 

p 

Çek başbakanı -Çek-Sovyet anlaşmasını 
doğuran imili anlahyor 

Paria 12 (0 R) - •Intrallli
geant" rueteli Çekoalcrnk 
bqbakana B. Hocba ile mllhim 
bir millikat nep-ediyor, B. 
Hodza ıunlan aaylemiıtir: 

- Parise F raua - Çekoslo
vakya münasebahnı iyilqtir
meğe gelmedim. Mükemmel 
olan şey daha iyi yapılamaz. 
Fransa ve Çekoslovakya ara
saodaki kardene birliktea da
ha kuvvetli biç birşey yoktur: 
Bu dostluk Çekoslovakyanın 
mukaddes bir ananesidir.Bu Harb 
sahnelerinde ve ıonra diplomat
lar tarafından sulh l<onferan
ıanda mOhnrlenmiştir. Muarik 
Veresesinin ve daha birçokla
rınm da\mi dilşüncesidir. 
ALMAN SlLAHLANMASININ 

SONUCU 
Çekoslavakya ve Rusya ara

sındaki karşıhkh yardım misa
kına gelince, bu muahede te
min ederim ki Alınan siJiblan
muının doirudan doğruya bir 
neticesidir. GGYenh"lc ka,.,..Ue 
yapılmıfbr. Her iki memleket 
banp korumak iradesini 1B1-
termiftir. Daı tehdide boym 
etmemek makudile hareket 
etmiflerclir. Ba bakımdan bir 
Franm telekkilinln tatbikidir. 
Esasen bu muahede 14rk pak
tının bir unsuru olacakhr. Fa
kat Almanya Ye Lebistamn 
muhalefeti yllzlndf'11 bu pakt 
yapılamadı. Çekoslavak - Sov
yet pakb, F ranm • So•yet pak 
tuu tamdmlatan bir anaalaecle
dir. M&tterek .. en.lijin bq 
nokt.uıchr. Almanya yapta 
bir siyasa yoluna girmek is· 
terse o da bu esere ittirak 
ediecektit. 

B. BEHBSIN HIZMEn 
Paria, 12 (0.R)- "France 

de Bordean,. ÇekosJovakyanm 
Avrupa siyuaamdaki mllhim 
rolünii kaydediyor: Şimdi cu• 
mur baıkanı olan eıki dl.f ba
kanı B. Benea küçftk antanh 
kurmuıtur. 40 milyonluk bu 
blokun orta ve doğu AYrUpa
cla tuiri ink&r edilemez. Fakat 
Çekoalovanyanm cotrafl vazi· 
yeti çok mDhimdir. Bir defa 
geDİf bir aahada Almanya ile 
huduttur. Nazilm Bohemya •• 
Nora9Jada bara abaliaiain Al· 
maa ulmdu oldujıma ileri 
drerek mDbim bir prapal'aacla 
yapmaktaclar. Çekoılovakya 
aynca Avuıturya ve Macariı
tan ile buduclc:har. Avrupa da 
bir ihtilif halinde her taraftan 
tehdide uirıyabilir. Kiiçük 
Antant bu eadifeden dojmQf
tur. 

MACARLARIN MAKSADI 
Macarlarm muRhedeJeri de

fittlrmek, Almanlann Pucer
manlma yapmak, Awaturyab• 
lana Habtbarı saltanabaı ye
niden karmak teşebbtislerine 
karatıyor. 

Elu- en .. Provan, 12 (Ô.R~ 
Marsilya auikuhoın ıuç ortağa 
olmak itb.amila muhakeme 
ed' fen ustqilerin müdefaasıaı 
yapan avukatlar bu cemiyetin 
Yugollavyadaa ayrılmak için 
liyasal bir teweldriU olduğuau, 
bir zorbalık teşebbllsii olma
dığını ileri silrerek maznunla• 
nn ıuikasc:lda alikalannı red
detmiı ve beraetlerİDİ iste• 
mittir. 

Safya, 12 (Ô.R) - Şiddetli 
kar tipileri yllzünden demiryolu 
milnakalib durmuıtur. Hat 
berinde 2 metre kar vardır. 
Oryant ekıpres ve Iıtanbul 
konvaoıiyoneli bir kaç saat 
teahhlire rapt:n gelememiı
lerdir. TOrk toprağaada kar
claa ıeçemeclikleri tahmin 
ohmayor. 

MONAKAŞALAR 
YERSiZDiR 

Rariı, 12 ( Ô.R ) - "Petit 
Niçois" gazeteai Franuz-Sov1et 
paktı Ozerindeki mOnakqalana 
yersiz oldujıınu kaydederek 
diyor ki: Uluslar soıyetui pak
hnda ilhıtm alan bu muahede 
banş sever iki büyilk ulan 
birbirine yaklaştırmaktadır Ye 
bir banş teminabdar. Hiç bir 
ulusa karşı çevrilmiı Iİvrİ uca 
yoktur. Askeri hükllmler ihtiTa 
etmemektedir lngiltere hlkt
meti bu paktın Lokarnoya .... 
balif olmadığını vaktında Ber· 
line bildirmiştir. 

"Eclaireur de l'Eat" yazı1or: 
Bu baktın bir askeri anlapD•
nın başlangıcı olduğu s61l•cli 
ve mareşal T ukaçevıki'nin Pa
rise gelmesi bunu teyit eder 
gibi oldu. Öyle ki sosyaliatler 
ba,kanlannı 8.Bluma pakb o
cak btazı ka11tlarla ta.dik ede
ceklerini bildirmek içia .aı~ 
yet verdiler. Bu kayd, hiç Wr 
askeri mukavele aktedilmeme
aini amaçlamaktadar. Komw.t
ler iıe aosyalistJeria ba dwll
maaa hayret ediyorlar. Zira oa
iar blyle bir ukeri aalap=e,. 
taraftardırlar. 8.Flandin ,..... 
paktın farikalanaı bildirecek 
ve bua- nilaayet bir tecaYla
sildlk pakb oldujaa, ld .. ,. 
karp yaptlmadafa ve aiali lla
klıaleri bulanmadatmı hilclin
cektir. B.Flandia diğer 80l'tl

lara cevab olarak da FraMa-

aın Sovyetferden alacaiı olu 
mil1arlar meaeleainin hallinde• 
vaıgeçmiı olmadığını ve SoY
yetlere yeni kredi açılmıyaca• 
tmı bltclirecelrtir. 

ENDiŞELER iLERi 
sOROL(W()R 

Pari. 12 < Ö. R , - "joar
nal de Rouen " Sovyet pak-

tından endiıe ederek şunlan 
yazıyor : Rusya ile ittifak ya
parsak, Almanyanın Rusyaya 

hücumu halinde barba siirtlk
leneceğiz. Almanya, kendisini 

saran ittifak sistemi k&rflllDda 
gayri askeri Ren balgeaiai 
Venay muabedeaiae ra;.ea 
İflral edecejiai bilclirmekteclir. 
Ba yalau bir hJof maclar? Yok
• hakiki bir tehdit mi? Belli 
detiJ. Ancak So•yet paktı Al
manya kal'flunda bizi d&tmu 
mevkiine dilıürüyor. 

ALMANYA PAKTI SUYA 
DÜŞÜRMEK iSTiYOR 

lıtraıburg son haberler ıa· 
zeteli bunun aksini ya11yor: Al-
manya pakbn taıdikini suya dl
tilrmek için beqeyi yapb Fraua 

ela bana aleJlatar olaalann eline 
aillh •ermete çaiqb, iatrikalar 
çevireli. Fakat Sovyetlerle it 
birliji biricik sulh teminabdar. 

Bu bir mn,terek glivenlik un
surudur. BOy&k en mllhim •· 

sur ise lngilterenin kütle ha
linde silablanma11dar. 

"Debau., gazetesi hükümet• 
ten izahat istiyor. Teahhlltler 

ağırdır.A-keri ittifaktan babae
diliyor. Bu tehlikeli bir ip. 
F ranaız.lar bunun yalan oldup
nu hükumetin bildirmesini bek
leyorlar. Biz de öirenmek iati
yoruz. Almanya ile mllıterek 
hududu olmıyanRusya bize nud 
yardını edebilir? lna-iltere Lo
karoo ve Cenevre prensipleri 
adına bizim gibi ayni teahhlt
lere giriıecek mi? 1914 tecı11· 
besi 16stermiıtir ki F r .asız • 
Rus birliği Almanyayı yolundu 
alıkoyamaz. Ancak Frauaa -
lap birliii bwaa eagel olüi· 
lir. 
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' Bolem sayısı: 4 1 
Canbey Arolad kabilesi beylerinden 

birinin oğluyla tanışmıştı 
Gökçe: 
- Beğendiğin etleri ayır ... 

Ateş yak... Dilediğin gibi pişir. 
Geri kalanları mağaradan dışa
rıya at ... Kuşlar, dağdaki hay
vanlar yesinler. Bunları getiren 
delikanlılar benim hu kadar şey 
yemediğimi daha öğrenmediler .. 
dedi. 

Gökçe bir çanak süd ala
rak bir kaç yudum içtikten 
sonra ocağın yanındaki sandık
tan bir kitab çıkardı ve oku
mağa daldı. 

Can da b;raz sonra pişirdiği 
yemekleri yedi ve yattı, 

Canbey, bu beyabanda bir 
kaç ay böyle yaşadı. Gökçeye 
getirilen yemeklerin yarısından 
ziyadesini hayvanlara veriyor, 
atmı timar ediyor, yemek pi
tirmek için çalı çırpı taplıya
rak bunlarla vaktım öldürü
yordu. Gökçe Canla gayet az 
konuşur, çok günler ortadan 
büsbütün kaybolurdu. 

Canbey, çok defalar gecelen 
uyandığı vakıt onu mağarada 
görmer.di. Bu kayboluş gün
lerce sürer, sonra günün birin
de gözleri daha korkunç bir 
halde mağaraya dönerdi. Can 
git gide Gökçeye karşı kor
kuyla karışık bir sevgi besli
yordu. Bir ııün ovada Sayın 
Böğrülle bir koşuya çıkmak 
istemişti. Gökçe Canın elinden 
tuttu: 

- Can oğlum dedi. Sevdi
ğim bir delikanlının böyle elbi
sesiz, pusatınz koşuya çıkması 
yaraşmaz Ben seni temiz ge
yinmiş görmek isterim dedi. 

Cam elinden tutarak mağa
NDın içerisine götürdü. Kilim 
ıargılar içinden mükemmel bir 
takım elbise, yay, ok ve kü
müı kakmalı, bonuz saplı bir 
bıçak çıkararak dedi ki: 

- Bunları al sana veriyo
rum. Sayın Böğrü! de senindir. 

uzun kuyruğunu sağa sola sa
vuruyordu. 

Can atını bırakarak gey n
meğe koyuldu. Elbiseler içinde 
sırma işlemeli, meşin bir çakşır, 
dizden yukarı çizmeler, gümüş 
düğmeli cilalı bir gömlek vardı. 
Geyinmesi bittikten sonra be
line gümüş tokmalı kemerini 
bağladı. Yayıyla sadağını omu
zuna vurdu. Başına da kalpa
ğını geçirdi. Eline okları alınca 
uçlarının gümüşten, kirişinin 

sarı ipekten, yay kerteğinin 

klaptan ile sarılı olduğunu gör· 
dü. Sağ eline kemankeş zıh

kırını takarak yayı bir kerre 
denemek istedi. Fakat yay o 
kadar sert idi ki bütün kuv
vetiyle çektiği halde yine bii
kemedi. Birkaç kerre daha 
uğraşmış ise de yine istediği 
gibi çekemediğinden adeta 
kederlendi. Yarı sevinçli ve 
yarı kederli Sayın Höğrülü ma
ğaranın kenarma çekti. Üzeri
ne atladı. Ve hayvanı dört nala 
dağdan aşağı sürmeğebaşladı. 
Oklarının yeleklerinden çıkan 
sesler, gök yüzünde ateş gibi 
parlayan güneş, tozlu, dumanlı 
ovalar, yapraklar, ağaçlar Cana 
son derece keyif veriyorlardı. 

Altındaki Sayın Böğrü! de ke
yifleniyor. Hem kaçıyor, hem 
kişneyordu. Can atım ovalara 
yakın olan Arolad kışlağına 
sürdü. Yeşil bir yamacın orta
sında olan bu kışlağı o taraf
larda gezindiği sırada görmüş 
Ye kabile delikanlılarile tanış-

mışlı. 

Delikanlılar Canın Gökçeyle 
oturduğunu bildiklerinden ona 
saygı gösteriyorlardı. Fakat 
Can bunlar içinden yalnız bi
risiyle dost olabilmişti. O da 
Alak namında bir delikanli idi. 
Arolad beylerinden birinin oğlu 
olan bu genç Cana karşı bü
yük dostluk gösteriyordu. Bir
likte yanşa çıkarlar, güreşo: 

tutuşur, hazan da ok atarlardı. 
Alakın güzel bir oku vardı. 
Yalnız uçurtma uçurtmayışla

rından kederlendikleri oluyor
du. Can Almaada kasabasında 

Can sevincinden deli gibi 
olmuştu. Gökçenin ayaklarına 
kapanmak istedi. O, delkanlıyı 
elile iterek uzaklaştı. 

Can yalnız kalınca atının bir iki çocuğun uçurtmayı nasıl 
boynuna sarıldı yelesini okşadı. yaptıklarını ve uçurttuklarını 

görmüştü. Alak uçurtmayı hiç 
Zelri Sayınböğrül abu gibi görmemişti. Yalnız Can beyden 
siyah gör.lerini bu coşkun gence duymuş 0 da bu eğlenceye 
dikerek ön ayağile toprağı meraklanmıştı. 
tarıyor, kişniyor, ipek gibi - Soııu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Güreş -
Teşvik 
müsabakaları 
15 Şubatta lzmir mıntaka 

güreş salonunda yapılacak gü
ret teşvik müsabakalarına iş
tirak edecek güretçilerin bu 
müsabakaya hararetle hazır· 

!andıkları haber alınmıştır. 
Bilhassa bu müHbakada 56 

kiloya iştirak edecek on mü
sabıktan Göztepeden Mustafa 
ile Altaydan Hulüsi ve Demir 
ııpordan Kemal arasında yapı· 
lacak müsabakaların pek ha
raretli olacağı ve birinciliğin 
bu üç eleman arasında kala
cağı kuvvetle tahmin edilmek· 
tedir. Diğer sıkletlerde de, 
Demirspordan ve bilhassa Al
taydan çok iyi yetiştirilmiş 

kıymetli elemanlar da vardır. 

Memleketimizde ve bilhassa iz
mirde yeni rağbet görmeye baş
lıyan bu spor 936 senesinin ilk 
teşvik müsabakası olduğu gibi 
buradan böyle de ayni şekilde 
sık aık müsabakalar tertip edi
lecektir. Müsabaka sonunda her 
sıkletin birinci. ikinci ve üçün-

1 Arif 
Mahküm oldu · 
Panayır yerinde Şerife adın

_da genç bir kadınla dolaşan 

eczacı Mehmetli biçakla yara
layıb öldüren Talip oğlu Arifin 
ağır cezada muhakemesi netice
lenmiş ve Arif 15 sene ağır 
hapse, maktulün veresesine 
bin lira tazminat - vermeğe, 

evvelce bir kız kaçırmak su
çundan da ayrıca on gün hap" 

se mahküm edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cülerine birer madalya verile
cektir. Müsabaka salonunun 

dar olması yüzünden bu defalık 
ancak merkez heyeti azalarile 
güreşcisi olan kulüplerin idare 

heyetleri azaları davet edile
cektir. Bundan sonra yapılacak 
müsabakaların heveskarlar ta
rafından seyredilebilmesi için 
sahada yapılması kararlaştırıl
mıştır. Milli sporumuz olan 
güreşin bundan sonra layık 
olduğu ehemmiyeti görerek 
ilerlemesini candan ister ve 
güreşçilerimir.e muvaffakiyetler 
dileriz. 
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Tarihi kıymeti pek büyük olan iddianamenin 
metnini aynen yazmakta devam ediyoruz 
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halen vatanın selameti hesa
bına kabul ve tahammül gibi 
bir mülahazai samimaneden 
mütevellid bulunuyorsa veya 
halen vatanın setameti hesabı
na sabır ve tahammül gibi bir 
mülahazai samimiyeden mütt>
·vellid bulunuyorsa bilakis gör.ü
lüyor ki resmiyet iktisab eden 
ve gittikçe makulden uzakla
şan e'llraz, ve şahsi ihtırasa 
musab bir tufeyli, sizin bu sa
mimiyetinizden de cür'et bula-

edeceği fikrini telkine çalışı- ı iŞ hakkında Cumuriyet arşiv-
yordu. Şubatın ilk günlerile bir !erinde mevcud malumatı tama-
mart arasında geçen 20 ila 28 men teyid etmektedir. 
günlük zaman içinde Kuşçubaşı Cumuriyeti dışda temsil eden 
Eşrefin nerelerde bulunduğunu resmi bir makamımızın 13 ey-
tesbit etmek, bugünkü suikasd Jul 935 tarihli raporundaki şu 
teşebbüsünün mahiyetini or- parça da göze çarpacak bir 
taya çıkarmak için kafi gele- vaziyettir: Şeybulislam Mustafa 

· cektir. Elde bulunan resmi bil- Sabri'nin Bulgaristan'daki ar-
gilere göre şubatın ilk günle- kadaşı gönderdiği mektubda 
rile bir mart arasında Kuşçu- aşadaki satırların mavcud ol-
başı Eşrd Mısır üzerinden tak- duğu görülmüştür: Anadolu 
ma ismile Beruta geçmiş ve I ahalisi açlıktan ölüm derece-
orada Suriyedeki Çerkes Etem, sine gelmiştir. Aldığım mek-

r ak hergün sizi ve mukadde
ratı milleti bir derece daha 
tehlike uçurumuna yaklaştırmak· 
tadırlar. lhtırasatı şahsiyeye 

ı.nağlu!Jen milleti .sizden uzak
laştıran ve bunu kendi mak-· 
sadı ~efi!5.ne:ui noktai naı:arına 
bir muvaffaloyet addeyliyecek 
k,adar gayri vatani ve şahsi dü
şünen baştaki entrika ashabın! • 

arayıp bulmak ve kaldırmak, si-

Reşid ve T evfikle de konuşa- tublarda yakın günlerde hü-
rak oradan da ve gene Mısır kumete karşı bir suikasd ter· 
üzerinden Atinaya avdet et· tibatından ümidvar olabiliriz. 
miştir. İşte son suikasd teşeb- Fazla ye'se kapılma, iyi günler 
büsünün temeltaşı bu •eyahat· önümüzdedir denilmektedir. 
le Suriye ve Amanc.a atılmış Diğer bir vesika da sabık Ye-
bulunuyor. Bu hazırlığın esaslı men saylavlarmdan Mustafa 
bir vesikası da Suriyede Hü- F ebminin sakıt Halifenin du-
seyin Hııyık adında birisinden l l'umu hakkında Sofuklu ismin-
Eteme yazılan 10 Mart 935 ta· deki bir Roma yazdığı bazı 
rihli şu belgedir. Bu mektub parçalarda da şöyle deniyor: 

zın ıçın zaruri ahvaldendir. ' Şamdan gönderilmiştir: 1 (Bu mektubun tarihi 12 ey-
icabında istinarlgahın ve hatta 
ilticagahın olacak olan milletle 
hemhal olacak, gayet meşru 
ve makul yollarım var, fakat 
vakit fevtetmemek daha zıya
de fırsat ziyana meydan ver-

1 - ( Fili~tin dönüşünden lul 935 dir. Şöyle söyleniyor: 
bu ana kadar Şamda bulu- lki ay sonra efendi hazretleri 
nuyorum. Oradayken size giz- -yani halife- hatır ve hayalinin 
lice söylemiş olduğum mesale fevkinde gayet parlak ve yük-
28 nisanda tahakkuk edecek- sek bir vaziyette bulunacaktır. 

. memek elzemdir. 
Hamiyetli her vatandaşa rica: 

tir. Ya beş gün evvel veya -Bu vaziyet değil ona üç beş 

sonra olur. Burada isteğimize ı· yüz lira binlerce liraları icat 
uygun bir çok arkadaşlar elde edici ve sayesinde zatıalileri 

Bu hitabnaınemi ordu erkan 
·ümera ve zabitan ve mensu
buna isale, gayret vazifesini 
her vatanperverden ve husu•ile 
hayatı ihtifa1de yanı harekatı 

milliyetle bılaistisna denilecek 
derecede erbabı himmete ve 

ettim. ve Kosdi efendiler gibi birçok 
2 - Bayramın 3 üncü veya ahbap ve dostıarın refahiyet 

4 üncü günü para elime ge· ve saadetini t~min edecektir.) 
çerse Haleb ve Iskenderun Müteakip bir parçada da:(Ar.i-
'5eyahatine çıkacağım. Buranın zim bu kadarcık muhtasar hü-
bütün ahvali ruhiyesine vakıf 

oldum. Elimizdeki talimata 
şürayı hamiyete gizli ve aşikar fevkalade riayet ediliyor.) 
fikren ve fılen mesleklerı da- ~ Mevsuk bütün malümata na-
hilinde kıymetli muavenetlerine ' , , zaran bütün bu vesikanın kıy
şahit olduğum telgraftı kar• ' meti şuradadır. Düşmanlar 935 
deşlerdeıı r.ca ve intizar ede- 1 senesi Mart bidayetinde sürat• 
rım. le \'O Yunanistanda olduğu 

Nihayet Akdenizde siyasi 1 gibi Türkiyede de bilhassa 
umumi vaziyetin karardığı bir Türki_yenin doğu vilayetlerinde 
sırada Yunanistan, Mısır,Alman bir ihtilal çıkarmak ve ayni 
ve bilhassa Suriyedeki Anti- zamanda Atatürkü ve birkaç 
türk teşekküller arasında arkadaşını yok etmek suretile 
gizli ve hummalı bir vaziyet Türkiyeyi z yıf düşürmek ve 
başlamıştı ve yeni suikasd ha- bu suretle siyasi emellerine 
berleri de Türkiyeye dojlru muvaffak olmak programlarile 
akıyordu. O esnada yan; 935 hareket halindeydiler. işte 
şubatının ortasına doğru yu- Hüseyin Hayuk adındaki ada-
karıya, Atatürke suikasd için mm Eteme yazdığı bu nokta-
Söke sahillerim ze çıkarak imha dan talılıl · edilmelidir. (Ajan 
edildiği bildirilen çetenin başı lızetin Beyrulta suikasdle ala-
Hacı Saminin kardeşi Kuşçu- kadar " ..... " ile temasında 
başı Eşrefi oturmakta olduğu garbi Anadoluda beyanname 
Ciridin Kandiye merkezinden tevzi kısmına dikkat.) 
birdenbire tagayyüb etnıit ve Hedef suikastçıları Turkiye-
seyalıat ıstikametini saklamış ye kolaylıkla sokacak vasıta-
bir vaziyette görüyoruz. ları hazırlamak için Haleb ve 

Ötedenberi kardeşi Hacı Sa· lskenderun ve Antakya gezisi 
minin intikamını almayı kafa· elde bu hususta bir de talimat 
sına koyan ve onun muvaffak vardır. Burada 28 Nisaııda ta• 
olmadığı iti kendisi yapmayı hakkuk edecek it nedir? Bunu 
düşün.en bu adamın şu suretle anlıyabilmek için ajan lr.zetin 
ve ani olarak tagayyübü göze yüzüne karşı Beyrutta Nuri 
çarpıyordu. Dikkate şayandıt Canbulatın söylediği ifadeleri 
ki Yunan, . Girit zabıtaaının gözönüne almak lazımdır. Düş-
Emniyeti umumiye dosyaların- manlar 935 baıındanberi Tür· 
da saklı bulunan zabıt varaka- kiyeye suikast için bir çok 
sında bu seyahatın Atinaya defalar adamlar sokmak imki-
yapılmış olduğu tespit olun· nını bulmuşlarsa da muvaffa-

maktadır. Halbuki elde mev- kiyetsizlik karşısında tekrar Su-
cud vesikalara göre Kuşcubaşı riyeye dönmek mecburiyetinde 
Eşref, ancak 935 marbnın kalmışlardır. 
birinci günü akşam üstü Ati- Bu hamlelerin birisi de Yah-
naya varmıştır. Kandiyeden ya ve arkadaşlarıdır. 
ayrılma tarihi şubatın ilk gün Bu suikast hakkında on beşe 
)eriydi. Yunan. Girid zabıtası yakın ve birbirini teyid eden 
da Kuşçubaşı Eşrefin Atina muhtelif kaynaklardan, muhte-
seyahatinin şubat içinde oldu- lif haberler alınmıştır. 
ğunu tesbit ediyor ve gene Bu haberler Emniyeti umu· 
ayni zabıtanın muhtelif eşhasın miye dosyalarında mahfuz-
zaptettiği ifadelerine nazaran dur • Yüksek heyetiniz her 
da bu s-eyalıatın hedefinin ne istediği zamanda tetkik edebilir. 
olduğu tesbit olunmuyor. Ve Dost bir devletin teşkilatı 
bu ayrılışından evvel diğer ar- Ataturke karşı hazırlanan ııui· 
kadaşlarına yazdığı mektuplar- kasd tertibinden bizi ağustos 
da kısa bir seyahate çıkaca- 935 içinde haberdar etmişti. 
ğından bahsediyor ve bilba11a Bu malfımat yedi aydanberi , 
kendi.ainiıı Atinaya ıevahat _ - - · !ti·· taı.:L ••• ı... •• 

kemiyeleri zatıalilerine olan 
itimadım dolayısile ve kimseye 
söylemezsiniz kanaatiyle yazı· 
yorum. Çok rica ederim mab
r~m tutunuz.) Mektubun diğer 
bir parçasında da : ( Biraz 
daha sabretmeleri zaruridir. . 
Çünkü efendıden o kadar 
iyilik gördük ki tahmin edemem 

ve bu gibi şerefimle ve namu· 
sumla temin ederim,ne yaparsa 

yapsın işi muvakkaten halletsin. 
Mezkur müddetten HOnra bir 

saadete nail olacaktır. Ah 
mlimkün olsa da meseleyi size 

bertafsil yazsam. O ıaman 
t<ıessürleriniz zail olur. Mübed· 

deli sürür ve memnuniyet olur
du. Her ne ise küllli garip ... ) 

Mektuptan diğer bir parça: 
(Ahval çok güzeldir. merak 
etmeyin saadet ve 1tlimet 
muhakkaktır.) 

Bulgaristanda Düzceli Çer
kes Ali Haydar tarafından 

Selinikte yüz elliliklerden 
Maan Mustafaya yazılan 15110/ 
935 tarihli Emniyeti umumiye
de mahfuz bulunan mektupta: 
(Kuşçubaşı Eıref beyle haylı 
zamandanberi muhabere ede
mediği"'lden zatı Alilerine mü
racaatle adresini istemek mec· 
buriyetinde kaldım. Malu
munuz olduğu Yeçbile ga
yet mühim ve nazik bir de
virde yaşıyoru?. Kendilerine 
isal etmek üzere gayet mühim 
bir mesele vardır. Bahusus bir 
adamla ve yahut bizzat bu işi 
halletmek liııımdır. lnşaallah 
ayrıca zatı Alilerine de arz ve 
tepşir ederim. ) deniyor. 

Emniyeti umumiyede mah
fuz diğer bir vesikada da is
mini vermekte mahz•ır gördü
ğümüz bir vatandaşın Kuşcu 
başı Eşrefle temas ettiğini ve 
Eşrefin kendisine bu suikasd 
işinden bahsederek : (Eşekler 
bir işi beceremediler o kadar 
yol gösterdim diyerek teessür 
gösterdiğini bildirmektedir.) ! 

KUŞÇUBAŞI EŞREFiN i 
MEKTUPLARI 

- . ... . - . - --· 

diği haberleri üzerine Eşrefin 
bir arkadaşına hitaben yazdığı 

ve emniyeti umumiyede mah
fuz bulunan mektuptaki şu 
cümleyi de zikretmeği faideli 
görüyorum : (Oğlum sağ olur
san görürsün, Eşref, kılıç ile 
başlamış olduğu tarihi yine 
kılıçla kapatacaktır.) 

Diğer bir vesikada da Kuş
cubaşı Eşrefin Berutta bulunan 
Mibal kaptana yazdığı 12 Tem
muz 935 tarihli mektupta hü
lisaten : ( Bir hafta evvel Ati
nadaki arkadaşlarımızdan ve 
yeğenim Mustafadan maktup 
aldım. Benim Türkiye aleyhin
deki teşkilatım için Türkleri 
haberdar eden ve Türk casu
su gibi bizim teşkilatımızı ta
kib eden ve ettiren ve edindi· 
ği malümatı günü gününe Türk

lere haber veren düşmanımızın 
Mimarakis olduğu tamamen an

ladığım aldığım mektuplardan 
anlaşılmıştır. Yunanistan ve 

Bulgaristandaki arkadaşlarımız 
iyi hareket etmektedirler. Yal

nız geçen gün beni hükumet
ten çağırttılar ve ifademi aldı

lar. Uzun uzadıya sualler sor
dular hepsinin cevabını allahın 
emrile verdim. Evimi taharri 
ettiler bir ıey bulamadılar bir 

gün evvel evde bulunan şeyle· 
ri hepsini sıze göndermiştim. 

Sonra Giritten nerelere gitti
ğimi sordular ve cevaben Ci

ritten ayrılarak Atinaya gitti
ğimi ve başka bir tarafa git

mediğimi söyledim. Bu hususta 
beni çok ınkıştırdılar bir şey 
yapamadılar } denmektedir. 

Kuşçubaşı Eşrefin diğer bir 
mektubunda da şöyle deniyor: 

(Etem ve Reşid ecnebilerle ça
lışmak deaaetini göstermişler

dir.) Diğer bir vesikadak ki 
tarihi 6 Mart 935 dir. Kuşçu

bap Eşref ita ret edilerere k 
deniyor. (Söz gelişi ederek lafı 

ltalyanlardan açtı Lefderyadıs 

Istanköyde oturmut olduğu için 
onu tanıyanlar varmış Esrefe de 
baş vurmuşlar ben sizin bil
diklerinizden ve aradıklarınız
dan değilim demiş.) 

Manisada Balyalı Tevfik 
adındaki bir şah11 20-10-935de 
Manisa emniyet müdürlüğüne 

aıağıdaki ihbarı vermiştir: 
- Sonu var -

Dikkat 
Azimet veya laerhangi bir 

sebeble- evinizde bulunan 
eşya ve bilumüm mobil yala· 
rınır.ı gazeteye ilin verere' 
müzayede yapmak veyahıı 
pazarlık suretile satmak h 
terseniz " Fırsat Artırın 

Salonu " na uğramadan ma
lınızı satmayınız. Çünkü bu 
müesses size bütün kolay
lıkları gösterecek ve malı
nızı gazeteye ilan vererek 
en yüksek fiatla ve az bir 
komisyonla satacağı gibi ge
rek mücedded ve ierek az 
kullanılmış bronz karyola, 
pıyano, para kasası, yazı 

masası ve dikiş, nakış ma
kinaları ve sair her çeşid 
mobilyalar heryerden daha 
ucuz bir fiatla satılmaktadır. 

Adres: Yeni MUzayede 
B&destanı No. 35 36 

Fırsat Artırma Salonu 
Aziz Şınk 

Telefon: 2056 
1-8 [310) h. 2 - S.6 
Pa-Pr 





.~L.!9f§ ... 
tenezzUI kısmen 5-2-936 Ye ' · ' 

? 

kısmen de 11-2-936 tarihle- ~ ' 

Haftalık piyasa durumu rinde basıl olmuş ve netice iti
barile orta hesabla 0,75 san
tim olarak hesablanmıttır. 

Fiatlerde mütevaliyen hAaı~j' 

•• •• uzum 
lzmir Ticaret ve Zahire bor

sası tarafından 5·2-936 tari
hinden 11-2-936 tarihine kadar 
neşredilmiş olan gündelik sahş 
listelerine göre hu tarihlerin 
teşkil eylediği son hafta içinde 
borsada alınıp satılmış ol m 
zehair, hububat ve sair ticaret 
eşyasınm cinsi, miktar ve fi
yatleri aşağıda gösterilmek
tedir: 
Cinai mikdarı haftalık fiyata 

çuval az çok 
Buğday 3884 6,25 7.75 
Mısır darı 95 5,75 5,75 

,, kıtırlık 4 8,50 8, 50 
f asulya 2 8,50 8,50 
Çavdar 36 5,25 5,25 
Nohut 30 8, 8,25 
Susam 6 16,50 16,50 
Kendir tohumu 29 4,75 4,75 
Pamuk balya 771 40,50 41,50 
Pa.çek ki. 347175 2,60 2,75 
Palamut tam 728 k 520, 655, 

•• muhtelif 2548 345, 525, 
Koyun derisi 3431 ki 51, 51, 
Çekir. üzüm 870 6,25 15, 

· torba 44 
Razakı üzüm 75 6,75 7,50 
Siyah üzüm 27 7,25 7;50 
lnclS 87 9, 10, 

Haftalık borsa sabşlarını bu 
suretJe topladıktan sonra işbu 
eşya arasından belli başlı ihra
cat maddelerini teşkil edenle
rin nevi ve fiyat üzerinden 
haftalık muamelelcrile hafta 
içindeki piyasa durumlarını 
geçen hafta ile mukayeseli bir 
surette aşağıda işaretlemekte 

:ve geçen senenin bugünlerin
leriodeki muamelderi de ayrıca 
kaydetmekteyiz: 

Arpa 
Geçen hafta kilosu 4,25 ku

ruştan 90 çuval yecli arpa 
muamelesi olmuş ve geçen yı
Jın bu haftasında borsada 3, 5-
3,875 kuruş arasında fiatlerle 
802 çuval Uşak ve 3,80 ku
nıştan 50 çuval yeri · a~pa 

aahlmışh. Arpa piyasa~ı dur
gundur. Borsa haricinde ufak 
tefek işler olduğu anlaşılmış 
ise de muamelelerin ehemmi
yetsiıliği dolayisile piyasada 
yazılmağa değer bir değişiklik 
olmamışbr. Fiat vaziyeti 4,25 -
45 kuruş arasında hesaplan
maktadır. 

Bakla 
Arpa işlerinde hafta içinde 

görülen durgunluk bakla atış 
verjşlerinde de aynen görül-
müş ve borsada hiç bir mua
mele olmamıştır. Geçen hafta 
kilosu 5,0625 kuruştan 30 çu
val bakla alış verişi olmuştu. 

Geçen yılın bu haftasında ise 
borsada kilosu S kuruştan 21 
çuval bakfa işi olmuştu: 

Baklanın piyasa ve fiat du 
rumu geçen haftakinin aynidir. 

Pamuk 
Son hafta içinde satıldığını 

yukanda yazdığımız 771 balya 
pamuk sahşları nevi ve fiat 
itibarile aşağıdaki şekiJde ce
reyan etmiştir: 

Mıktan Fi. 
N~vi baiya 

Prese 1 ci hazır 481 
" " vade 175 
" " eski S. 115 

Yekun 771 

az çok 
40,50 41,50 
40,50 41,50 
41,50 42 

Son hafta içinde borsada 
pamuk işleri miktar itibarile 
aşağı yukarı geçen haftakinin 
ayni ise de fiatlerde yeni bir 
gerifenıe kaydedilmiştir. 

4-2-936 tarihinde borsada 
4 an 

olan dütkünlükler ihracatçıla· .: 
rm piyasadan mal mubayea-· 
sında gösterdik!eri teenniden 

gevşemiştir işleri 
Heri gelmektedir. Bu vaziyet 
ise ihracat ta•·irlerinin yeni 

1 siparişler almamlş oldukları 
t manasını vermektedir. 

kapandığı halde 11-2-936 da 
piyasa 40,75 de ve tenezzüle 
meyyal olarak kapanmıştır. 

Haftanın en son günü olan 
11- 2 - 936 tarihinde borsaya 
gerçi pamuk muamelesi kay
dettirilmemiş ise de piyasa
mızda pamuk satışlarında ta
amülen mevcud hususiyet 
dolayısile sabşlann vukuu ake
binde borsaya kaydettirilmesi 
imkansızlığı karşısında borsaca 
düşünülüp tatbik mevkiine 
konulmuş usul üzerine günlük 
pamuk fiatJerinin tesbiti müm
kün olmuştur. 

Haber aldığımıza göre; borsa 
idaresi bu hususta yapbğı bir 
Hanla; pamuk alıcı ve sahcıla
nnı satışın tamamlanması malın 

muayenesine vabeste olan sa
tışları hemen borsa idaresine 
not ettirmeğe davet etmiş ve 
bu suretle de gündelik satış 
fiatlerinin tesb!tine muvaffakı
yet aldırmışbr. Bu vaziyet 
karşısmda iyi neticeler istihsal 
edilmiş ve edilmekte bulun
muştur. Bu cümleden olmak 
üzere de 11-2-936 da borsada 
açıktan 629 baJya ve 76 harar 
pamuk satışı yapıldığı tesbit 
edildiği öğrenilmiştir. 

Bu muamelelerde Mart tes
limi vadeli satış fiatları 41, 
hazır mallar. 40,75 - 41 kuruş 
olarak hesaplanmıştır. Bu he· 
saba göre geçen son hafta fiat
ları arasında orta hesapla 1,25 
santim kadar bir düşkünlük 
görülmüşse de işlerde hararet 
vardır. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

nevi itibarile aşağida gösteri
len palamut sabşlan olmuştur: 

Nev'i 
Tırnak 
Tırnaklı 
Kaba 

u en kin 
Refüz 
Yekfm 

Kentali 
728 
175 

2069 
158 
146 

3276 

Fiah 
az çok 
520 655 
515 525 
450 520 
450 460 
345 350 

Palamutun son haftaya ait piyasa 
durumu geçen baftakinin ay-
nıdır. Fiatlarda son hafta için
de biraz istikrar görülmüş 

gibidir. Bu hafta fiat{a
rında yükselme kaydedilmemiş 
ise de alıcılar yine hararetli 
hareket etmişlerdır. 

Zeytinyağı 
Geçen hafta olduğu gibi son 

hafta iç.inde de borsada zeytin
yağı üzerine hiç bir muamele 
olmamışbr. 

Yaptığımız tetkikat üzer•ne 
geçen yılın bugünlerinde bor
sada aşağıda gösterdi~imiz zey
tin yağı satışları olmuştu. 

Nevi Kilo Fiat 
az çok 

Yemek1ik hazır 10000 26 26 
" aski satış 25875 25 28 

Sıra hazır 24800 24,50 25,50 
" eski sabş 11500 24,50 25 

Sabunluk 83400 24,75 27 
Yekfin 155575 

Ayrıca kilosu 18 - 19 kuruş 
arasmda fiyatlarla 19000 kito 
pirina yağı eski satış kaydile 
borsaya yazdırılmıştı. 

Zeytin yağlarmm piyasa va
ziyeti geçen haftaki yazıları
mızda arzeylediğimizin aynıdır. 

ihracat için muamde olmamak
ta piyasada yapılan perakende 
işler dahili ihtiyaçlar için ya
pılmaktadır. 

" Başkaca yazılmağa değer bir 
şey yoktur. 

incir 
Son hafta iude borsada 

kilosu 9 - 10 kuruş arasında 1 Şimdilik piyasada azami dur
fiatlerle 87 çuval incir satılmış 1 gunluk görülmekte ve işler 
olup bu malların elleme nev'ine 

1 

günden güne gevşemektedir. 
menCiup bulunduğu anlaşılmışbr. Üzüm kurumu son hafta icin-

Bu suretle mevsim başından de piyasadan mal mübayaa 
11-2-936' akşamına kadar ·bor-

etmemiş, İnh sar idar~İ çekir-
sada satılmış olan miktar 
215049 çuvala baliğ olmuştur. deksiz, razakı ve siyah nevi-
Bun ·ardan 17473 çuvahnı hur- lerden pek az miktarda müba-
da mallar teşkil atmektedir. yaat yapmı~tır. 

Geçen yı'ın bugünlerinde 1935 senesi Şubatın 11 nci 
ise kilo~u 4,5 kuruştan yalnız günü lzmir borsasında üziim 
50 çuval hurda incir satışı ol- fiatları şu suretle idi: 
muş ve umum satış yekunu Numara Fiat 
7506 çuvah hurda olmak üzere Az Çok 
161193 çuvala baliğ olmuştu. 6 11 12 

incirin piyasa vaziyetinde 
7 12 

13 
geçen haftaya · nisbetle yazıl-
mağa de~er bir yenilik yoktur. 8 13 25 13 75 

Çekirdeksiz üzüm ı~ ~~ ~~ ;~ 

1 

Borsa sahş listelerine göre ı 11 16 17 50 
borsada son hafta içinde 870 Geçen yılın bu sıralarında 
çuval ve 44 torba çekirdeksiz ı üzüm işleri gevşemiş olmakla 
üzüm sablmışbr. Satışlar gün- beraber fiatların bu sent!ki fiat-
delik itibarile aşağıda işaretle- { !ardan daha yüksek olduğu 
di~imiz surette cereyan etmiŞtir: arı '"csalmaktadır. 

Tarihi Çuval Torba [' Üzüm piyasasının yukarıda 
5-2-936 120 yaı.dığımız durumundan başka 
6 " 11 224 şimdilik yazıJmaga d.eğer başka 

7 " " 27 bir şey yoktur. 

~= Buğday: 8 " " 
10 u " 

11 " il 65 44 
Yekun 870 44 

Bunden bir hafta evvelki 
sabş yekunu ise 995 çuval 
olarak hesablanmış ve geçen 
yılın bu haftası satış mıktarı 
772 çuval olarak toplanmıştı. 

Bu sur~tle 1935 mahsulün
den 11-2-936 akşamına kadar 
borsada satılmış olan çekirdek-
siz üzüm mıktarı 4CJ1517 çuval 
ve 4185 torbaya baliğ olmuş
tur. 1934 mahsulünden geçen 
yılın bu tarihe kadarki tatış 
yekunu ise 279922 çuval ve 
971 torba olarak hesaplanmıştı. 

Üzüm fiatlarında son hafta 
içinde yine güçük bir düşkün
lük kaydedilmiştir. 

• 4. 2-936 da tesbit edilmiş 
olan çekirdeksiz üzüm fiatle
rile 11-2-936 fiatleri aşağıda 
gösterilmekted r; 

Fiatler 
No. 4-2-36 ı 1-2-36 

az çok az çok 
7 12 12,25 11,25 11,50 
8 12,50 12,75 11,75 12,00 
9 12,875 13,00 12,00 12,50 

10 14,25 15,00 14,25 14,75 
11 16,75 17,75 00 00 00 00 

Muamele yok. 
Hafta içinde basıl olan bu 

Borsada son hafta içinde sa
tılmış olan buğdaylar nevi, mik 
tar ve fiyat itibarile şöyledir : 

Nevi çuval Fi 

Uşak yumuşak 600 
" sert 605 
,, çavdarh 423 

Diyaribekir sert 360 
" karanfilli 100 

Cumhur 20 
Urfa 1399 
Mersin 227 
Fethiye 150 
Yekun 3884 

az çok 
7,50 7,75 
6,625 7,75 
6,50 7,50 
6,50 6,50 
6,50 6,50 
7,375 7,375 
6,25 6,25 
6,375 6,625 
7,25 7,25 

Bunlardan başka yerli mal
lardan bozuk 68 çuval mal 2,5 
ile 5 kuruş arasında fiyatlarla 
satılmışbr. 

Buğday fiatlerinde son hafta 
içinde küçük bir geraeme kay-

· dediJmiş ve oldukça alış veriş
ler. de yapılmıştır. Fiyatların bi
raz daha düşeceği tahmin edi
liyor. 
Sair zehalr ve hububat 

Hafta işlerinde hissedilir de
recede durgunluk görülmüş 
isede satılan zehair ve hubu
bat fiyatlarında geçen haftaya 
nisbetJe bir değişiklik olma-
mıştır. 

Abdi Sokullu 

En beyaz dişler 
oncn dişleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLiN kuHa~ıyor 

RADYOLIN 
'•Tartr0 dediğimiz kir tabakasını eriterek dişleri göz kauıaı

bracak kadar temizler ve parlabr. Mikropları ağzı yakmadan, 

diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastahlıdanna mani 

olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu

ğundan iktisadidir. Fırçanm üzerine konacak ufacık bir parça 
ağzı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

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

NJ\:ZARI DiKKA TE 
TURAN Yag Fabrikalarının 
MarsiJya, çamaşır, mutbah sabunları 
Nefis zeytin yağları, kokosin, Turyağ 
Açık ve koyu .renklerde bezir yağları 

PERLODENT diş macunu 
Verda, Rozmari, Bath, Fatma, Turan, Hurma tuvalet 

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

Bilumum zengin çetitlerlnl 
Büyük Kardiçeli Han Omega 

Ticarethanesi ittisalindeki 
S. KALOMENI 

Tecim evinde bulursunuz. 
Telefon : 275'1 

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
8038 40 Bir. pilli kristal camlı ve ayarlıdır. Seksen metre 

mesafeyi göstet'İr. 

8651 iki küçük pille yamm lambaların en iyisidir, ayar

lıdır. Yüz yirmi metre mesafeyi gösterir. Yuvarlak 
camlıdır. 

8638 40 Düz camlı iki pilli ve ayarlıdır4 Mektepliler için 
en çok beğenilen bu fenerdir. 

9248 iki büyük pille yanan bu fener kristal camlıdır. Iki 
yüz elli metre mesafeyi gösterir. 
Bir pilli bilhassa mektepliler için imal edilmiş mu
habere için işaretli alfabeli fenerdir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Umum deposu : lzmirde Suluhan civarında Ödemişli 

Hüseyin Hüsnü tfoaretbanesidir , 
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zmw S.lw bM. avarıMa' Arda1l Fehmi" Melaaıet 1 8oz Kurt bıçağı ve yeeilikleri: · 

h ık 1 dır TOPTAN SaTIŞ YERLERiMiZ: 1 - Bir numaralı sert iki numaralı yumuşak sakallar içindir. Türk a ının ma 
1 

b. wı Menemende: Ucuzluk bakkaUyelİ sahibi Mehmet 2 - Traı olacafınız günler biçağın dört kenarında gün isim-
Henüz bir yaşında olan Halk traş ıçaş Mani.ta : Hulüsi Caa lerilc ra.terilmiıtir. 

h ık rnk tercıh Aydın : Ômer Kiz,m Avdiael 3 - lkrami7elidir. Klçük paketlerden çıkacak Boı Kurt re-
yurdumuzda her sınıf a ın en r- Denizli : Ahmet Baki ve şeriki Salih simli koponumuzla her sabadan bir kllç&k paket Beı 
ttiw. • a öz Türk malıdır. Ödemiı : Eımeli zadeler Kurt biçağı parasız alahilirwiniz. . e0gınuybegı·r3i:erre tecrübe ediniz. Tirecle ı Şen Ydınaz haldı:aliyetııi Salila ç••111 Bu kadar yeniliklere malik bir biçağı yurdbmuzda ılk olarak 

Atdliaar ı l"lttiadi n müsltiratpı Hilmi bir c>ı: T&-k ticaretbaneai cetirmeğe mwvaffak oa..,tur. 
Her yerde tanesi Kulcağaçta 1 Sntçü oğullan .,1iyük baltkatiyeei Her yerde 111rarla arayaaıı ve laer yenle tanesi 5 lksuttur. 

! 100 paradır.. • ... ~~----~-~---~~~=~~==-~== '•-----------~~:-:-- v ş llMlR KIDLA.Y IMERKE- .. 1W F t 11• S N. v. Oliver e Ü. zıNDEN: H K d J • 
ra e 1 perco w. F. 8. Van Der LiMITET Merkezimizin belli olan yıllık araççı ar eş enn 

Vapur Acentesi Zee & Co. vapur Acentesi Kongreıi 17 Şubat 936 larihi-

ROy ALE NEERLANDAIS ANGORA vapuru 20 son CENDELI HAN BıRtNcl ne rastlayan Pazartesi günü saa YILI 
KUMPANYASI kanunda bekleniyor. 24 •on ki- KORDON TEL. 2443 saat 17 de Halkevinde yapıla-

CANYMEDES •apuru 27·2· •--dar AnveH, Rotter· THE ELLERMAN LINES LTD. caktar. Kız1laya yazılı üyelerin 
.. nuna .. B en LESBIAN vapuru 8 şubatta 36 d H.mburl ve reın d K t "fl • " 1 . beklenmekte olup y~kOnil am, k Liverpool ve Svansea an ge-. ongraya eşrı erı onem e rıca 

t b limanlarına yft alaca tır. b 1 k 1 8 
liyeden sonra Anvers·Rot· ANDROS vapuru 3 ıubatta lip tahliyede u unaca aynı o unur. 

terdanı - Amsterdam ve Haın- bekleniyor. 7 ıubata kadar zamanda Livektrpool ve Glasgo- 11-12-13 365 (319) 
b d Hamburg va yllk alaca ar: urg limanları için yük ala· Anvers, Rotter am, ilk EGYPTIAN vapuru 10 şu-
caktır. ve Bremen limanlanna y batta Londra, Hull ve Anvers· 

CERES vapuru 10·2-936 da alac_t~~rlcan Esport Line ten gelip tahliyede ~u}unac~k 
gelip 15-2-936 tarilılnde An· EXMOUTH vapuru 2 .t~· ayni zamanda Hull ıçın yuk 

vcrı-Rottcrdam-Amsterdam ve batta bekleniyor. Nevyork açın a1aR~8MElAN vapuru 14 şu-
Harnburg limanlann• hareket yükliyecektir. , :- batta Liyerpool ve Svanıeadan 
d ,_ Jobuton \V arren &..Ulu d b 1 ,_._ 

c ecedir. Liverpool g_elip tahliye e a anaca-.u~. 
SVENSKA ORIENT LINE DROMORE vapura 18 •on THE General Steam Nav·ga-

kJ • L"verpool· tion Co. Ltd. HEMLAND motlSrtı S-2-936 kinunda be enıyor. 1 V LAPWING vapuru 14 şu-
tarihindc beklenmekte o1up ~=n ~~~e!~~a~~ ~~k'~cak: batta gelip Londra için yük 
Yükünü tahliyeden sonra An- Vapurlann isimleri, 'elm~ alacakbr. 

R tar.ıhleri ve navlun tanfele!" NOT : Vürut tarihleri, va-
vers- oUerdam-Hamborg- Co· bhlid purlarıo i•imle. n.· v. e na. vlun üc-p h O J hakkında biç bir taa e gı· -

en age·Dan1;g-Gdynia - s o retlerioin değışıklıklerınden me 
•c lskandinavya limanlan için rişilmeL F u---= Van Der suliyet kabul edilmez. 

k N. v. w. . OAIUA 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOOLU 

Memleket butaneai 
Dabiliye Miitehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprll t"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

•• • 

KUBIK MODEL 
Mobilyelerini herhalde görünüz 

Çalışamıyor, 
" ugramış 

düşünmüyor ki 
ORIPIN 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

YÜ alacaktır. Zee & Co. N 
SERVrc MARiTıME ROUMAfN Birinci Kordon Telefon °· 

PELES vapuru 6-2-936 da 2007 -2008 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
bat ağnıitc si· 
nir ağrıların· 
dan kurtar· 
mağa kili ge-

1 

R"elip 6-2-936 tarihinde Malta 
Marsilya ve Barselone için 
yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket f•rihleriie 

navlunlardalci değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et· 
ın eı . 

Fazla tafsilat iein ikinci Kor· 
donda TahmiJ ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco vapur acen
tafıR-ma müracaat edilmesi rica 
olunur. 

T e'efon: 2004-2005-2663 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numarala mua-
yenehanesinde bastalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 

. ' • ... , ...... ' . . .. ., , . . . . 

Genel istek üzerine (Tir
yakO Harman çayım bu 
sene p"yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kurUJtur. 

Çay tir}'akilerine müjde• 
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz gül 
ve çiçek suJUDU firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başla satıcılarda da bolabi
Jirsioiz. 

Neıtle •• Turan fabrikalarının tanınnuş çeşitlerini 

Kars südü, Be.i. Her boy diş macunu ve fırçalarmı (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarmı bizden araymız:. 

Bütün Türkiyede tanmmıı ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genci satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

g·············~~j:i'~r.i'"''":ii~i;·~~~~~··············~ 
. -
: Norveçyanın rualia Morina balık yağıdır : . . . . 
~ iki defa süzülmüştür ~ 
: Biricik Salaf Yeri : . : . . 
E BAŞDURAK . . 
• . 
• • • • • • • . . . 

HAMDİ NÜZflET 
. . . . 
• . . . . 
• . 

Sıhhat Eczanesi l 
• • : ................................•..................................... 

b:mirlilerin Sevgili ilacı 

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

DEVAD!R 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmnhdır 

DEPOSU: 

T · ZE TEMiZ, SERBET GiBi 
' "' Balık yagını 

Yalnız Şifa eczanesinde 

'ı r 
~;J 

Dikkat 

Bulursurıuz 

Şifa 
Balık yağı 

Hususidir. 
Başka yerde ı1&tılmaz 

Şifa balık yağı ve 
Şif A eczanesi 

• • ,• , ' • • ),"t ·• .... "' • • . "" . - •. l : 1 .... ... ' .... . .., _ ' 

iktisat Vekaleti iç tica ~et umu 

lecektir. 

GBlPi:N 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınhkarq\a, 
gripe, romatizmaya, baş ve ciiş ağrılarma, nexleye, sinir, adele 

ve bel ağnlarile kmkhv a karşı bilhassa müessirdir. 

Sobalarınız için hali~ 
·~··············································································ı· 
~onguldak krible maden kömürüi 
~Sömikok : Antrasit kömürü i . . 
.~~~-~!~.~.A~!!~~~ .. ~~~.~!.~ ................. 1 

KOK DOLMA BAHÇE 

Yeni ç.kaa çifte apJralh 

METALLUM 
Llmbasına alarak diier llm
balara nazaran sarfiyattan 

yüı:de yirmi daha kirlı 
olursunuz 

M.TevfikeAYKENT 
Elektrik, telefon ve malze

meleri deposu Ve Simeu 
fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

müdürlüğünden_: .. .. . ' 1 F.d M ki 1 
30 ikinci teşrin ı3so tarihh kanun h~ku~ıera _dairesinde ı an era ı arına Müjde 

T .. k" de iş yapmağa izinli bulunan ecnebı ;ıırketlerınden Em· Türkiye ve Avrupadan getirilmi2 en turfanda ve nadide ur ıye L" · d · k t" b k ·· 
. l Keınikal Endüstri Levant ımıte şır e ı u ere mura- damızlıklardan aşılanmıı ve gayet itina ile yetiıtirilmiı muh-perıya "h d" .. · · b · · 
ti lzmir şubesinin faaliyetine m ayet ver ıgını ve şu e?ın telif cıns ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 

caa a ı hesap alacak ve vereceklerinin fstanbul şubesıne ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
muame e b b '1 ·ı · · b 1 1 "ft]'"' k d devredildiğini bildirmiş ohıııklıa _ U şu e ı e 1 gısı u unan arın çı ıge, pera en e almak ve sipariı vermek istiyenlerin 
1 t bul şubesine müracaatları ilan olunur. Başdurakta Batak hanma müracaat etmeleri ilin olunur. 5 

en •• ~ 238 J13Şl._ .... • ~ 2~ !ı:,!, (74) llJl!I-
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Sovyet -Fransız yardım anlaşması 
Fransız Sa. odasında hararetli görüşmelere sebep oldu 

---------------------.-11111111 . 

Sovyet diktatörü. Stalinin bir sözü :(Kimsed~n bir karış toprak istemeyiz. 
kim~eye veremeyiz.) Fakat Sovyet topraklarından da bir karışını 

--------------------------ıııııııf-------------------- -----

Sovyet Rusya - Romanya karşılıklı yardım paktının imzası,sanıldığından daha çok uzun sürecektir, deniliyor 
Paris, 12 (Ö.R) - Bundan 

bir kaç ay evvel Pariste bay 
Lava! ve Sovyet büyük elçisi 
Potemkin arasında imza edil
miş olan karşılıklı yardım an
laşmasının saylavlar odasında 
tasdiki müzakeresine bugün 
de devam edildi. Müzakerelerin 
daha bir kaç gün süreceği 
zannediliyor. 

Zira sağ cenah saylavla
riyle sol cenahtan bazı s::.ylavlar 
hükfımemetten istizahatta bulu
nacaklardır. Sağ cenahtan bay 
Laskari Rusya tarafından Fran· 
ıız alacaklannın teminata bağ· 
!anacağı güne kadar müzake
relerin tehirini istiyen bir tak
rir vermiştir. Laskari Fransız 

alacaklarının 25 milyar altın 

franga baliğ olduğunu söyledi. 
Sollardan Hanri T ores söz ala· 
rak andlaşmayı müdafaa etti. 
Ve Uzak Şarkta bir harp olur
sa andlaşınanın F ransaya har· 
ba girmek mecburiyetini yük
lemediğini söyledi. 
JAPONYA SULHU TEHDiT 

EDiYOR 
Paris, 12 ( Ö.R ) - Burada 

bulunmakta olan bir Sovyet 
müşahidi Havas Ajansına be· 
yanatta bulunarak dedi ki: 
" Amerika ayanmda Pikmanın 
nutku Japon yanın ta kib etliği 
yayılma siyasetini tasvir et
miştir. Pikmandan önce Sov
yetler bu yayılmanın b!iyük 
bir tehdid teşkil ettiğine dev· 
Jetlerin nazarıdıkkatmı celbet· 
ıoişlerdi. Japon emperyalizmi
nin sulhu tehdid ettiği artık 

anlaşılmıştır. 

B. STALININ BiR SÖZÜ 
Paris, 12 (Ö.R) - Fransız 

saylavlar odasında Sovyet -
Fransa paktının tasdiki için 
açılan münakaşa perşenbe gü
nüne talik edilmiştir. Paktın 

tasdikini müdafaa eden B. 
Henri Torres son söz olarak 
demiştir ki: 

- Sovyet Rusyanın dış 
siy sası B. Stalinln şu 
söz!erila hUlasa edllebl
lir: " Kimseden bir karış 
toprak lsl~meylz. Fakat 
Sovyel topraklarından 
bir karışını da kimseye 
veremeyiz. ,, Fransanın 

dış siyasa formUIU de ay
nldlr.Harbın olmaması 
için, olamaması gerek
tir.,, 

RUSYA TECAVÜZE 
UGRARSA 

Paris, 12 (Ö.R) - Fransız-

Sovyet pakbnın tasdikinden 
bahseden "Journal,, ~u izahatı 
veriyor: 

- Paktın göze çarpan iki 
noktası vardır: Bi:incisi Fran
sanın lngiltere ve ltalya He 

danışmadan Alınan hücumuna 
karşı Rusyaya yardım etmiye
ceği hakkındaki ihtiraz kaydı
dır. ikinci nokta da, pakta 
ilişik protokolde karışılıklı 
yardım işinin ancak ilk önce 
Moskova-Berlin-Paris arasında 

lıklı yardım anlaşmalarına arka 
çevirmesine teessüf ediyor ve 
diyor ki: 

- B.Hitterin Almanyada iş 

başına geldiği zaınandanberi 

Almanya şarkta karşılıklı yar
dım paktı yapılması müzakere· 

!erinden uzaklaşmıştır. Hitler 
siyasasının belki en zaif nok· 
tası budur. Hükumetin başında 
olduğu andanberi Hitler l:iarış 

severliğini ilan ve herhangi 

J 
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f(P11deki f!a.11sız islilıktimları Bay ffitler Miiııi/Jte bir tezahüratta 
yapılması düşünülen üç taraflı bir memleketin Avrupada ge- zaman "Hayır!,, cevabı veriyor. . TEK ULUS TEK HÜKÜMET 
anlaşma hududu içinde kaldı- nişlemek teşebbüsünü abes ve Ayni zamanda birçok kimse· Paris, 12 ( Ö.R ) - HEcko 
ıi'ıdır. saçına bir iş saydığını bildir- !erle birden dost olmaktan haz dö Paris., üç senede, yani Al-

KARŞIUKLI YARDIM mekteıı geri ka!mamıştır. Fa- etmiyor! Her devletle ayrı ayn ı:nanyada Hitler rejiminin zafe· 
ANLAŞMALARI kat, bir güvenlik paktına işti· birer pakt yapmağa hazır oldu- rinden beri, orta Avrupada 

"Figaro,, Alınanyanın karşı- rak etmesini teklif ettiğiniz ğunu söylüyor. Fakat o kadar! çıkan durumunu gözden geçi· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rus fopcıılatı 

Rus G. kurmay başkanı 
G. Vrangel tarafından F ransaya 
getirilen gemilerin iadesini istemiş 

Roma, 12 (Ö.R) - Alman 
gazeteleri Sovyet erkanı har· 
biye başkan vekili Mareşal 
Tukaçevskinin Pariste bulunuşu 
dolayisile merak uyandırıcı 
ifşaatta bulunmaktadırlar. Bun· 
lara bakılırsa Fransız erkim 
harbiye başkanı General Geme· 
)inle görüşen Mareşal T ukaçevs
ki 1920 de general Vrangel 
tarafından beyaz Rus irtica 
hareketinin suya düşmesi üzeri
ne Fransaya getirilmiş ve tes· 
lim edilmiş olan Karadeniz 
Rus filosunun iadesi meselesi 
bu görüşmelerde ileri sürül
müştür. Eğer Rusya bu harb 
gemilerini tekrar ele geçirirse 
bunlan Baltık denizine geçire
rek oradaki deı:ıiz kuvvetlerini 
artıracaktır. 

Bununla beraber bu teklifin 

1 Fransa tarafından kabul edil
mesi ihtimalinin pek az olduğu 
kaydediliyor. 

Paris, 12 ( Ö.R ) - Birkaç 
gündenberi burada bulunmakta 

olan Rus ordular Genel Erka
nıharbiye Reisi Mareşal Toka· 

çevski dün uçak fabrikalarını 
gezdikten sonra Fransız' hava 
komutanlarile görüştü. Mareşal 
daha birkaç gün burada kala-

cak ve ancak hafta sonunda 
Moskovaya dönecektir. 

Şamda sükunet 
Beyrut, 12 (Ö.R) - Dünkü 

gün memleketin her tarafında 
sülı:ünet varclı. Bugünden iti
baren Şamda asayişin muha· 
fazasına süel makamlar memur 
edildi. 

riyor. Cermanlık gittikçe Avu• 
turyaya girmektedir. " tek 
millet iki devlet 11 fikrinin 
tatbikini istiyenlerin yanın· 

da bu formüle " tek ulus, 
tek hükümet,, şeklini verenler 
de var. ltalya Almanyanm A· 
vusturyaya inmesine alakadar 
olmalı veya geç olmadan buna 
engel olmalıdır.Macaristana ge· 
lince, Nazi propağandasına A· 
vsturyadan daha çok meyaldır. 
Nihayet Bulgaristan küçük iti· 
lafa sokulmak için gittikçe 
daha ziyade fırsat arıyor. 

ALMANY ANIN CANI 
SIKILDI 

Paris, 12 (Ö.R)-"Republik,, 

gazetesi diyor ki : Fransız • 
Sovyet paktı Alınanyanın canı• 

nı sıkmıştır. Tasdiki daha çok 
sıkacaktır. Fakat bu işte onun 
hatası vardır. Alman gazeteleri, 
Fransız - Sovyet paktının tas• 
dikinden doğacak neticelere 
karşı lngilterenin dikkatini 
çekmeğe çalışıyor ve bu melli" 
lekete dönüyorlar. Ancak bir 

müddettenberi lngiltere Sov· 
yetlere yakınlaşmıştır. Bu bir 

hakikattır. lnglltere Sovyetlero 
yaklaşmıştır. Zira Japon ge• 
nişlemesine karşı lngiliz em· 
peryalizmini korumak için ona 

ihtiyacı vardır. Sovyetlerle İŞ 
birliği şimdi hatırı sayılır bir 
unsur olmuştur. 

SOVYET - ROMANYA 
ANLAŞMASI 

Londra, 12 (Ö.R) - Bura· 
daki Sovyet çevenleri Sovyet 
Rusya ile Romanya arasında 
karşılıklı yardım andlaşınası· 

nm pek yakında imza edilece• 
ğini açıkça meydana koyuıur 

)ardır. Yalnız imza tarihi bi• 
)inmiyor. 

Bükreş 12 ( Ö. R ) - Sov• 
yet Rusya ve Romanya arasın• 
da karşılıklı yardım paktınıP 
İmzası zannedildiğinden dahil 
uzun sürecek · bir iş gibi g~ • 
zükmektedir. Londra ve Pari r.· 
te cereyan eden müzakerele • 
den, bilhassa B. B. Litvinof '" 
Titülesko aiasındaki konı • 
malardan sonra hasıl olan k· • 
naat bu merkezdedir. Bu kaoıc· 
ah bildiren gazeteler yaban~• 
kaynaklardan gelen ve bakı• 
kate uygun olmıyan, yahut 
çok mübalağalı olan haberler
den sakınmağa kamoyu da\'at 
etmektedirler. 

Her zaman olduğu gibi nihayet bu meseleyi de başarmak şerefi ELHAMRA YA nasib oldu 
EN GÜZEL SESLi 
EN GÜZEL YILDIZIN 
EN GÜZEL FiLMi 

SARIŞIN 
KARMEN 
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CUMA • •• •• gunu akşamı · 21,15 den itibaren 


