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Başmuharrir ve umumi neırıyat mildtlrü: 
HAKKI OCAKOGLU 

--A--.B- C>_ N"E__ Ş~Tİ 

Devam mUddetllTürkiye için 
Senelik . . . . . . . 1900 •-~~-ı• 
Altı rı11lık . . . . • . 700 

: 289'7 

Mücadele için 
B92ünkü rejim, Tilrkiin ba

Jatiyet kudretini genifletmek, 
1rlq r&zelleıtirmek, hayat va• 
•tlaini uzatmak suretiyle nü· 
fuaa çoğaltmak için büyük 
l•JreUer sarfından çekinmi· 
Jen bir rejimd r. Bugüne ka· 
dar alınan ekonomik, sosyal 
tedbirler, hep sağlık şartlanna 
'Ye refahı arttırarak nüfus si
Y ... tini kollamak istemiştir . 
. Devlet, yer yer sıtma ve 

fireagiye karşı ıiddetli bir 
IDiicadele açmıı, bulaıık has· 
tahklara karşı uyanıklığını gün· 
~en güne arttırmııhr. Cumhu· 
rıyet devrinin aağhk siyasa· 
81nda ıerefli bir sahife tutan 
bu ınücadele Tlirk ırkının hi
Yatiyetini baltalayan tehlnke
lere karıı önemli 11iperler kur· 
IDUftur. Bununla beraber sağlılr 
~lanında bugUne kadar yapılan 
itlerin, belki daha bin kat 
fazlaıını ya;mağa ihtiyaç var· 
dır. ihtiyaçlar o kadar sonsuz· 
dur. Biz burada en acil bir 
ihtiyaçtan bahsetmek isteriz: 

M&atevli hastahklar hakkın· 
daki telelddmizle birlikte onla• 
l'8 karp korunma çarelerini de 
lenİfletmeliyiz. Nud ki bir fi
renaili de•letin aıkt kontrolu 
altında tecrid edilerek tedavi
aine ihtimam ecliliyoraa bpkı 
banun ribi apk yeremlileri de 
•oato~ verem bata· 
•elerincle,sailık iatuyoalannda 
tecride kat'ı zaruret yarcbr. 

Verem artık herediter bir 
hutahk olmaktan ziyade mO.• 
te•li (epidemik) bir hutahk 
olarak giz ıallnde tutulmah, 
bu korkunç Afete kartı tam 
me•a11yla ıenit bir milcadele 
açılmabcbr. 

Verem musaplarının çoğalma-

Alman 

= lhillAllTE81 • fDBAT ... .. az: m::: 

111 KATYA 
ÇAR ALEKSANDRIN 

MAVi ŞEYTANI 

Yeni Am matbauında 9'il11h-fbr. 

atacaklarınış .. 

Ordusu tahribab 
ama tahrik eden sebepler bel
lidir. Burada sıhhi bakımsızlık, 
Mnıızlık, zıyasıılık, fizyolojik 
Mfalet önemli yer tutmakta ise 
de açık veremlilerin, bilhassa 
fakir ailelerde, tecrid edilme
lllİf olmalan ifetin korkunç 
llçWe genitlemesine aebep ol
maktadır. Bugün doktorlara 
baınran lıastalann yaruuadaa 
~oğunun veremli olduklannı 
iddia etmek mübaliga sayıla· 
w. BilbHıa bialerce ameleyi 
banncbran blyilk şehirlerde 
•remin tahribah daha genif 
olH;u muhakkakbr. 

~nlaşm:ızlığı !'izü.nden Elim bir blanço: &limede kırka yakın 
üç yüz hın yenne sekız yuz ··ı·· d- T b d d .. 1 ) . 

Fransanın 

Bir kaç büyük şehir-
de Veremle mücadeleyi 
kutu) bir vuife olarak 
yilldenen cemiyetler vardır. 
Fakat bu özel gayretler afeti 
lnliyecek kudrette değildir. 
Baıka memleketlerde, me· 

•ela •oayal ıigortalann vatanı 
aa,.Jan Almanyada bu sigortalar 
Veremle miicadele itini kendi 
üze~lerine almışlardır. Berlin
dekı merkez komitenin son bir 
raporunda vereme tutuldukla
n ndan ıüphe edilenleri sıhhi 
kontrol altında bulundurınak 
açık veremlileri isf' behemehaİ 
tecrid etmek için kanunı bn
kümler konulması istenmiştir. 
Filhakika veremle mllcadele 
için en kestirme yol da budur. 

Bugün Almanyada kAhil ve
remliler için 21822 yataklı 175 

- Sonu 2 inti sahi/tik -
&e"Vket Elilsln 

bin mevcuda çıkanlmışhr.. o u var ır. ra zon a a o en enn 
ı sayısı şimdilik oniki kişidir Paris, 14 (Ô.R)- .. Petit Ni

çois" pntemHle aaylaw 11 ... 
tigny diyor ki: 
- AJmanyamn rejimi anlapn•-
ya mani olamaz. F ranaa her 
qıemleketin iç rejimini in
ijhapta aerbeat olduğunu 
kabul etmelidir. Sovyet Ruı· 
ya ve Faşist ltalya ile ya
pılan uzun zaman bu memle
ketlere arka çeYİrmeğe aebeb 
olan bata Almanya ile tekrar 
edilmemelidir. Hitlerin kollan 
ara11na atılmak mevzuu bahı 
değildir. Fakat Almanyaya ka· 
rantina aldığı ve kendisile anlaı
mak istenilmediği hissini ver· 
mek tehlikelidir. 

HITLERIN TEKLiFLERiNi 
FRANSA KABUL 

ETMEMiŞTi 

1934 de Hitlerin yapbğı mil· 
:zakere tekliflerini Fransa ka· 
bul etmedi. Halbuki deniz 
anlaımuı için 21 mayıs 1935 
de lngiltereye yapbğı teklifi 
lngiltere hemen kabul etmifti. 

Bu ıırada AJmu ordaRDUD 
300 bin nefer olarak telbiti 

B. Hıtll'r 

için lngilterenin tavsiyesini biz 
kabul etmedik. Halbuki 1935 
ilk baharında 800 hin kiıilik 
bir Alman ordu!lile karşılafbk. 
Bu denlerden ibret almalıdır. 

ALMANYANIN 
REN TAHKiMATI 

Pariı, 14 (Ô.R) - .. lnfor· 
mıtion" gazetesine ıöre Bel· 
çilla ıueteleri ıon zamanlar· 
da Almanlann gayri ukert Rea 
bllsaiDde Veraay muahedelİ· 

- ,.,,. ' jMll ,,,,,,._ 

latanbal, 14 (Huıul muha
birimizden - telefo.J&) - Soa 
futmalardaa memleketin her 
tarafında yapbğı tahribat çok 
ıeniftir. Bir çok yerlerle lae• 
nllz telıraf we telefon muha
vereleri intizama sbmediji 
için kat'ı haberler alınama
mqbr. 

Trakya •• Edinaede maddi 
zarar, aaaıkhğmd• birkaç 
mi.& fulachr. Eclimede 6fen· 
lerin aayııı kırk kifiye yakın· 
dır. Binlerce kayvan telef ol
muıtur. 

Fırbnanın lıtanbUtda yaptıtı 
maddi zarar iki milyon liraya 
yakındır. Fırtına Karadenizde 
yeniden kudurmupur. Yeniden 
mal6mata intizar ediliyor. Trab
zonda vapurlara yolcu getiren 
kayıklardan biri battı. On iki 
kiti bopldu. 

Trabzon, 13 ( A.A ) - Ak
Plll• •lthit bir fartma oldu. 
Bleldrilder Wrbc kere lllKll, 

Zonguldaltlan bir göıünüş 
~ğaçlar devrildi. Bu esnada ralı ve yan canlı üç kayıkçı 
limanda lıtanbuk kalkacak qhilde bulunınuıtur. Bunlar-
lzmir vapuru yolca alıyordu, dan biri haa.tanede, biri de 
lstanbuldan gelen Aksu vapuru evinde ölmtittilr. Yalnız bir ta-
yolcuaunu botalbyordu. Jzmir nesi hayattadır. Diğer 7 kiti· 
•apurunclan aynhp Akıa Ya· nin ceaetleri aahilde aranmak· 
panmdaa pottayı alan b tabır. Boğalanlann aruıada 
dalıalar deYirmif, ~~I :=k mlbencliai Arllaa da 

10 Jdtid• 7 İli DJbolm"I Ja• • ( UtJ~n çwiTtniz J 
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Veremle 
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Mücadele için 
- Baş tuaft 1 ind say/ada -

verem hastahanesi, çocuklar 

1içİD 3306 yataklı 43 sağlık 
istasyonu Ye ajır Yeremli ço
cuklar için 2002 yatakh yine 
32 istasyon vardU'. Bundan 
maada 10112 yataklı 160 pre
vantoryum ile nıremli çocuklar 
~çiıı ormanlar içinde yapılmıt 
40 mektep mevcuttur. On bin
lerce yatağı olan özel senator
yumlar, tebdili bava yerlui 
bunun dışındadU'. Her sene 60 
bin veremli huta bu senator
yumlarla hastanelerde bedava 
tedavi edilmektedirler. Bu ku
kurumJan beslirea sosyal si
gortalardır. 

- KÖŞEMDEN 1 
ŞEBiR BABBRLi:Ri A Sokak terbiyesi 
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Ş ~ • ı • • d 'V ld · - Aman başımdan defolauo 

eııır mec ısı ag,ı ı :~r::.1f~~-duİİ.~ Tür~.?.~ste j 
Bir toplantı yapıldı 

Dnn öğleden evvel Türkofis 
direkt6rlüğündo ilbay Fazh H • •• 1 · • • • ı• lana pek çoğu yapar, çocu• 

avagazı tesısat ucret ennın tenzı ı , ~:::?:~0 ::~::~ ~~! ::: 
Gfileçin başkanlığında bir top· 
lanb yapılmışbr. TüJ"kofis ve 
üzüm kurumu müdürlerinin 
hazır bulunduğu bu topla.nbda 

hakkındaki teklif kabul edildi < cuğun;;.ı;n~=~~h:yn. ··-

Bize gelince topu topu Hey
belide sağlık bakanlığının ida· 
resi albnda bulUD&D bir sena
toryumdan başka bir devlet 

senatoryumu yoktur. Şurada 
burada birkaç verem hastane
sinde mevcut yataklarm yeku· 
na biui bulur mu bilmem. 

On binlerce işçisi olan ve 
bütln Egenin merkezi saJllan 
lzmirin bir senatoryuma olan 
ihtiyacı arbk geciktirilecek 

yaş meyva ihracahmızm artb• 
nlmaları etrafında ihzari mü· 
zakerelerde bulunulmuştur. Gö
rüpıelere devam edilecektir. ........ ,. 
Nümayişçiler 

lstlntaK haklmllğtne 
verlldl 

Adliye koridorlarmda mah
kemede çıktıktan sonra bazı 
talkmhklar yapan ve enternas 
yonal marşını söyleyen komü• 
nistler üçüncü müstantikliğe 
verilmişlerdir. 

• 11. • • • • • 

Mezbahalar 
hakkında 

ihtiyaçlardao değildir. Verem Vilayetimizde bUhman mez-
mücadele cemiyeti önümüzdeki babalarm teşkilib ve tarib.çe• 

leri hakkında Ziraat vekile• 
hafta içinde ydhk kongresini tince şehrimiz baytar müdiir-
aktedecek, bu HDatoryum işini lüğünden ma1ümat istenmiştir. 
en hayati bir dilek olarak Bu matumat hazırlanıuak gön~ 
g&iişecektir. Dileriz ki bu gö- derilecektir. 
riifmeler artık klatJar &zerinde Yak.iİ~;d;h.r 
kalan dilekler IUlll'ım geçsin ••• 

Veremle mücadelenin Tnrk Peştemalcılarda Gazi otlu 
Ahmed.in deposundan 2D 

ömrünü uz&tınak için bqhca kilo ağırhğında kaqmı su bo-

Şehir meclisi dön Şubat 

devresi son toplanbsını yap· 
mıştır. Evvela Hava gazı ve 
tesisab ücretlerinin indirilmesi 
hakkında Şarbayhğm yapmış 
olduğu teklif kabul edilmiştir. 

SAAT KiRALARI 
MESELESi 

Urayımız idare'iİne geçen 
ve memleketimWıı malı olan 
haYagaa fabrikamıda gün geç· 
tikçe bir yenilik ve faaliyet 
görlmektedir. 

Modem yapma tanının bq .. 
laca elemaalaruıdan birisi olan 
hava gU1 fiatmuı şimdiye ka· 
dar ,ak.sek olduğundan halJa .. 
mn; daima şikiyet etmekteydi. -
Urayımı& ba hususu düşiinerek: 
ilk fırsatta 6ratlan düşürmeye 
karar verdi. Dünldi şehir mec
lisi içtimaında da havagazı,saat 
kin.lan;, ilk tesisat masraflan 
oldukça önemli bir miktarda 
indirildi. 

ça1ıplarak halkımıza ucuz gaz, 
ucuz kokk&mürü vesair mad-
deleri biç kazanç temin etme
den vermek gayesini gütmek· 
tedir. 

Şehir meclisinin karannda: 
Hava gazı beher metremikabı 
eskisinden sekiz kuruş Beksen 
üç santim iken yedi buçuk 
kuruşa indirilmiştir. 

Pek yüksek olan saat kira
lanm da aşağıda görüldüğü 
veçbile tenzil etmiştir: 
ŞavkJık saat için 

2 30 yerine 20 Krş. 
3 40 " 25 il 

s 45 " 30 " 
10 so " 35 " 
20 70 " 40 " 
30 90 " 50 " 
40 100 .. 7{} " 
50 150 " 100 " 

100 310 .. 200 " 
F.SKI BRANŞMAN 

ALACAKLARI 

prtlardan biri olduğu anla· rusu söküp çalan Mustafa oğlu 
Efıfam ... Celil ile arkadaşı Abdullah Urayunu:, Türk fabrikası, 

Şe-vk.e~ Elllgl.n. tutulmuşlardır. Türk işçisi, Türk malzemeı.ile 

ilk tesisat masrafı için mal
zeme parasile yü&de 15 ruat 
ve edevat ve işe yaramıyacak 
bir şekilde artan parçalar için 
ve eskiden 500 kuruş besab 
edilen işçilik yevmiyesi de bir 
usta ve bir çırak için 325 ku
ruş tesbit edilmiştir. Eskiden 
kalmıı olan braıışman kirala
rının da bundan sonra alınma
masına karar verilmiştir. 

). ................................................................................................................................. . 

Su baskını durmadı 
Dikili 

bir 
civarında 450 koyunluk ONDÜLASYON 

MAKiNELERi 
•• •• suru soğuktan dondu Tarife enc~eninden gelen 

ve oodülasyon makinelerinden 
muayene ve kontrol ücreti 

Foça'dan vilayete gelen bir 
telgraf da Foça ile Menemen 
11nın1\a yakın bazı yerleri Ge· 
diz çayının taşan sulanoın 
basdığı ve Kumtepe k&yil hal
kının tehlükede kaldığı bildi
rilmiştir. 

Sular köy evleri üzerinden 
aımışbr. Kaymakam ve jan· 
darma kumandam motar ve 
sandalla Gediz ağzına giderek 
köylünün yardımma koşmuş
lar. Kurtarma ameliyesi devam 
ediyor. Dün de ismet romor
körü ile sekiz sandal şehrimiz-
den aynı yere gönderilmiştir. 
Bu vasıtalar da kurtarma ame
liyesinde kulJanılacaktır. 

DiKiLiDEKi HASAR 
Dikiliden viliyete gelen tel

graftada şu malumat vardır. 
Son günlerde yağan yağmurlar 
dolayısile zürraın bir kısmı 
tohumlarını ekememişlerdir. Ka 
saba ve köylerde köhne bazı 
duvarlar yıkılmışbr. Nüfusça 
zayiat yoktUf'. Yağmurlu suları 
umumi denecek surette köy 
yollannı bozmuştur. Köprüler-
••••• .••.....................•........... 

Felaketten sonra vapurJar 
denize açılmış, ancak sabaha 
karşı Pulatane limanına soku
labilmiılerdir. Şehirde umumi 
bir teessür vardır. Tespit edi· 
len bu kayıplardan başka bo
ğulub kaybolanlar olup olma-
dığı henüz anlaşılamamıştır. 

Müddeiumumi Pulataneye gi· 
derek vapm da tahkikat yap
maktadır. Tahsin Uzer de Pu· 
lataneye gitmiştir. 

den bozulanı yoktur. Yağmur 

ve fırhnadan telgraf ve tele .. 
fon direkleri yıkılmış olduğun
dan bunlann tamirine devam 
ediliyor. 

DikUi - Bergama arasında 
telefon muhaveresi miimkftn 
değildir. 

KOYUNLAR TELEF OLDU 
48 Saattanberi şiddetli souk 

ve kar meralardaki sığır ve 
koyunlar üzerinde ehemmiyet• 
siz telefata sebebiyet vermiş
tir. Yaln1T; orta kahve mevki
inde celep Celala ait 450 mev· 
cutlu koyun sürüsü sular için
de kalarak tamamen donmak 
suretile telef olmuştur. Dikili -
Ayvalık yolu çamur ve buzlar
dan geçilemiyecek haldedidir. 

Dün öğleye doğru Istanbul • 
lzrnir telgrafı işlemeğe başla
mıştır. Telefonla da lstanbulla 
konuşmak henüz mümkün de• 

ğildi. Akşam saat on sekiz 
raddelerinde lstanbul-lunir te
lefon hatbnda da muhabere 
başlamı~br. 

POSTA TRENLERi 
iki üç gündenberi s-!ylip yü

zünden seyrisefer edemiyen 

Bandırma ve Afyon hatlarmda 
dünden itibaren muntazam se· 
ferlere baılanmıştır. Demir yo· 
lundaki arıza Emirllem istasyon 
civannda Gedizin bozmuş ol
duğu bir kısım hatta idi. Bu 

anza dün derhal tamir edilmiş 
ve trenler işlemeğe başlamıştır. 

AYDIN HATTINDA 
Ödemiş ve Aydın hatlannda

ki seferler de şu vaziyettedir: 

kilometrede aktarma edilmişler
dir. Onun için ticaret eşyası 
gönderilememiştir. Bu hatta 
bugün de trenler yine aktarma 
suretile işleyeceklerdir. Hattm 
tamirine devam edilmektir. 

DENiZLi HATTI 
BOZULMADI 

İzmic - Denizli hattında sey· 
liptan biç bozukluk olmamıı· 

hr. Yalmz Cellat gölünde su 
fazla olduğundan dün ancak 
Denizliden bir katar gelmiş ve 
yolcu getirmiştir. Fakat bugün 

Izmir - Deniz'i arasında müte
kabilen trenler muayyen vakit
lerinde işlemeğe başlıyacak · 
lardır. 

Bazı yerlerde su fazla oldu
ğundan otoraylar şimdilik. işle· 
tilmiyecek, sular çekilince jşle
tilmeğe başlıyacakJardır. 

olarak senede on lira alınmas1 
hakkındaki mazbata kabul 
edilmiştir. 

Belediye makine ve ele ktrik 
mühendisliği tarafından ondü-
lasyon makineleri senede on 
beş defa kontrol edilecektir. 

OzO ıVI VE iNCiR 
HANLARI 

Hafta tatili kanunundan 
istifade eden kara ve deniz 
nakil vasıtasından yılda beşer 
lira harç ahnması hakkmdaki 
mazbata da kabul edildikten 
sonra belediye sıhhat zabıtası 
talimatnamesinin müzakeresi
ne devama bqlanmışhr. Ta
limatname maddeleri arasında 
en mühim olanlan incir ve 
üzüm hanlarının ve işçileri
nin temizliğini alakadar eden 
kısımlardı. üzümlerin mihaniki 
vasıtalarla ambalaj · edilmesi, 
incir işcilerinin incirleri işlemek 
için beraberlerinde çakı bulun· 
durmalan, incir işlemek ıçm 
getirilecek deniz suyunun sa-

ELHAMRA sinemasında 
TELEFON 2973 

O'.i22~illZl~~~::::rz~~•zgaaım ........... 1m2:zz:ı?iZ'ıi~ 

Bu~ün 
"'-! 

Alhn sesli M th E th 
yı~;.~ ar a gger 

Bugüne kadar · yarattığı en güzel filmi olan 

SARIŞIN 
!:~kiG!ze~~~;l~efis KARMEN 

Çok eğlenceli 
bir mevzu 

AYRICA : Gayet gülünçlü canlı resimler. 
PARAMUNT JURNALDA: 

lnhiltere krah beşinci Jorjun cenaze töreni bUtün tafsilatile 
Cumartesi ve pazar günleri 1.30 başlarr. 

Her ün 3-5-7-9,15 de 

bilden üç mil uu.ktao. Ye be· 
tediye sıhhat heyetinin tayin 
edeceği yerden ahnması kabul 
olunmu.ştur. 
SAKALU iŞÇi VAR MiDiR? 

A.ıadan Sadi : 
- Saç ve sakalların traılsri 

için de bir madde koymak li
zımdır. 

Sıhhat müdürü : 
- Sakal daha az, kirpik 

ve kaşlar daha çok dökülürler. 
Bu itibarle saka\ için bir kayd 
koymadık. 

kadaşlannla! Diye eline ilslün' 
yoğurt sürülmüş, pekmez bu
laştınlmıs. yanına bir parça 
peynir konulmuş ekmeği tu· 
tuşlu . ur. 

Sürt allahkerim o çocuk 
aile yüzü, ana, baba terbiyesi 
görmeden kısmen mektebdcı 
kısmen sokakda yahud btıabü
tiin sokakda gün geçirir gider. 
Evine hemen hemen yatmadan 
yatmaya giren nice zavallı ço
cuklar var dersem beni ayıp-
lamayın! 

Mektebe giden çocukların 
derslerine bakmak, onlan ça-

Sadi - işçiler 
caklardır. 

bşmağa teşvik etmek bahsım 
bırak şimdi öteye, zira &rle 
haller yanında bunlar pek zayıf 

sakalsız oJa.. kabahat sayılır. 

Diye bir madde koysak çok 
iyi olacaktır. 
Şarbay - Zaten bu asırda 

sakallı adam kalmamışbr. 
Dedi. Söz alan birçok 6Je• 

ler fada işçi çalışbran müe.-
seselerde ameleye yemek ye• 
meğe mahsus yerler aynlması 
mutalea.sında bulundular. 
iŞÇiLERiN YEMEK IHTIY ACI 

Hakkı Balcı - incir banla· 
rında mevsiminde 1500 - 2000 
kişi çalışır. Bu kadar amele 
için ayrı yemek yeri nasıl ay
rılabihlir. Bilhassa kadın işçiler 
zaten öğle yemeği için bulun .. 
dukları mağazadan dışarı çıka· 
mazlar çalııbkları yerlerde ye
mek yerler.ve buna mecburdur 
lar. Evlerine gitmelerine de 
imkan yoktur. 

Sıhhat müdürü, umumi bir 
mütalaa olarak işçinin çahş· 
tığı yerle yemek yerlerinin 
bina dahilinde ayn olması 
hakkında bir madda konulması 
muvafık olacağını, zaten iş ka-
nununun bu gibi maddeleri 
ihtiva etmekte bulunduğunu 
söylemiştir. 

Reşat Leblebicİi it kanunu 
ıaten çıkacağına göre bil' müd· 
det daha sabretmek lizungele
ceğini ileri sürmüş, neticede 
(amelenin çalıştığı yerle yemek 
yerinin ayrılmasana müessese 
sahipleri çalışacaklardır.) Şek
linde bir madde kabul edil
miştir. 

iŞÇiNiN SIHHATI 
Mustafa Buldanlı; Amele sıh• 

batının korunması meselesine 
temas etmiş, Galib; Amelenin 
sıhhat muayenesine tabi tutul
maları lazım geldiğini söyle
miştir. 

Faik - Bu toplantı devresi 
bitmek üzeredir. Binaenileyh 
şimdi bir teklif de yapılsa üze• 
rinde uzun uzadıya görüttile• 
miyecektir. Önümüzdeki dev
reye kadar sıhhat müdilrii bu 
mesele üzerinde meıgul olsun· 
lar ve bize tekliflerini bildirsin .. 
ler. yerinde bir karar almış 
olalım. 

Dedi ve bu teklif muvafık 
görüldü. 

Sıhhat encümeninden gelen 
ve yeni yapılan binaludaki 
hela kuyularının su kuyularına 
en az on metre uzak olmasına 
teklif eden madde de kabul 
olunmuş, heyeti umumiyesi 

Çocuklannı sal.ahtan akşa
ma kadar sokak sırbnda büyü-
tenler kendi ellerile evlidlannı 
terbiyeden mahrum etmİf ol-
duklarının; zannederim iri; far
kında değillerdir. 

Herhangi sokaktan şöyle biı 
geçiniz. Harrra t gürrra J biı 
kıyamet, bir velvele sokağı. 
doldurmuştur. Kimisi bağmr, 
kimisi ağlar, kimisinin yüzün· 
den, gözünden kan akar, hele 
hepsinin üstü başı, yüzll gözü 
kir, pas içindedir. 

Çocuk bu; tek durmaz: kii 
mutlaka bir haşarıLk yapacak, 
haşarılığına mukabele görecek, 
dövecek, dövülecek, yarahya· 
cak, yaralaoacakbr. BabasKı· 
dan, anasından terbiyesiz söz
ler, küfürler, sövmeler öğrenen 
çocukları taklid edecek, onları 
söylemekte zevk bulacak ve 
küçük bir külhan beyi tipini 
küçük yaşında takmacakbr. 

Ben hiç bir sokak bilmiyo
rum ki çocuk kavgasından aza-
de olsun, çocuk gürültüsü olan 
bir çok sokaklarda; bu el uza· 
blmaz; yumurcakların en sun· 
turlu sövmelerile çınlamasm 1.. 

- Aman efendim çocuğu 
serbest alıştıralım, serbest bn· 
yüsün ! 

Diyen ve bu zavallı sokak 
terbiyesini serbestilik sayan za· 
vallılar da yok değildir. Fakat 
böylece büyüyen çocuk böyle-
ce de terbiyede serbest (1 ?) tir1 

yarın ne anasına, ne babasına 
ne millete, ne de Yatana bayır 
eder. 

Ben bunu, bu büsbütün ser
bestliği, büsbütün alakasır.hğı 
muahaze ederken; çocuğun sıkı 
bir inzibat altına alınmasına 
taraftar olduğum kanaatini ta
şıdığıma sapa.nlar varsa yanı-

hrlar : 
Zira çocuğu naz ve oaim 

içinde büyütmek te bu derece 
de götüdür. Ah, o çocuk yetiş
tirmek hüneri l Ah çocuk ba-
bas1, anası olabilmek kaygusuf.. 
Zaten böyle düşünenlerin bel-
lerini büküp hayatlarını onlara 
vakfederek yaıadıkları perişan· 
hk hep bundan doğmuyor mu? 
Zarar yok ! Böyle de olsa da 
ana, babanın kendine ettiği 
eziyet mukaddestir; yeter ki 
terbiye temiz ve yerinde olsun! 

TOKDIL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

itibarile uray sıhhat zabı· ğim. Müsaadenizi dilerim. 
tası talimatnamesi reye kona· Azalar : 
rak kabul edildi. 

- Güle güle gidin muvaffa-
Görüşülecek başka mesele kiyetlerinizi dileriz, cevabını 

kalmamışta. Şarbay: verdiler. 

ŞARBA Y ANKARA YA Ve toplanhya son verildi. 
GiDiYOR Toplanhdan sonra üyeler, 

- Arkadaşlar! Dedi bu dev• husu!Ji şekilde muhtelif yerle· 
rede mühim bir çok işler bi- re işliyen otobüs servislerinden 
tirdik. F eragatla çalıştığınızdan ve seyrisef erJe rden şikayet et-
sizlere teşekkUrU bir borç bi· tiler. 
lirim. Bu içtima devresile Ni· Şarhayın otobüs ~jyle de 

Dağlara kar yağmıştır. Ha
valar birdenbire soğumuş, 
Trabzon dün yaz havası ya· 
şarken buğün kışa girmiştir. 
Dün akşam üstü barometre 
müdhi' surette düşmüştür. 

Dün Ödemişe iki katar gidip 
gelmiıtir. Yalnız bu katarlar
daki yolcular Bayındlrla Çıplak 
istasyonlan arasında 69 ncu 

san içtima devresi arasında ba.. Ankarada önemle meşgul 
__ ..... ~ş~ iç~~._!!_.n~ıa_ J!c!.~~~.J!....,_ olacağı sanılıyor. 
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1 Son. _Telgraf Haberleri 

Türkçeye çeviren : !Hicaz, ambargoya muhalif 
Eks~;ı~;·"·k~;it~i~i~· .. ;;p~; .. suret~ 

Lise 
-·- Mezunlarının 

namzetliği Katyanın gözleri yenilmez 

hislerin tesirile kararmıştı dün devletlere tebliğ edildi 
Ankara, 14 (Özel) - Finanı 

bakanlığı tara[ından, vazifeye 
tayin edilen lise mezunlannın 
namzethk müddetlerini bir yıl· 
dan üç yıla çıkaran bir kuau 
liyihası hazırlamıştır. 

--------:--:--:: kızlardan en büyüğü olan Ka-
Genç mürebbiye, prens Do

logoruki'nin çocuklarına ve 
hele Katerinaya karşı o kadar 
derin ilgi ve şefkat gösterdiği 
halde, bu sadakatinin biç n~
ıan dikkate alınmıyarak bır 
kaç sözle kendisine mevkiinin 
madunluğunu ve kararsızlığını 
hatırlatan prensesin sertliğin
den derin bir infial duymuştu. 

Bir Rus prensesini, Paristen 
20 günlük, Poltavadan 12 sa
atlık mesafedeki Volini şatosuna 
tagrib edilmiş olan bir za
ıallı Fransız mürebbiyesinden 
ayıran sınıf farkına bu derece 
nezaketsizliğe işaret edilmesi, 
ıu tek cümle içinde hülisa 
edilmişti: "Hizmetinizden vaz
geçmeğe mecbur olacağım ... 

Mtirebbiye bir kadının bu 
hodbin haykırışında tekasüf 
eden lakaydi üzerinde uzun 
nzadıya düşündü: 

"Enfluanza bulaşık bir has
talıktır.,, diyen bu kadın, ya
tağı yanında ayakta durmağa 
mecbur ettiği diğer bir kadı
nın, Fransız mürebbiyenin, has
talıktan sakmmağa muhtaç 
olmıtdığını sanıyordu. O mü· 
rebbiye ki on gündenberi has· 
ta bulunan öteki çocuklarına 
da bakıyordu. 

Mürebbiye en çok sevdiği, 
gözde talebesinin odasına gi
den merdiveni çıkarken "in 
anima vili,, diye düşünüyord111 
Ona teşekkür edilmemifti.Ger• 
çekten veya cali olsun omm 
da hasta olmumdan korkul· 
duğunu gösteren teveccühkir 
bir jestte bile bulunulmaaııfb. 
Hayır bunlar yerine ona ezeli 
ıerzenişler, kötü bir şekilde 
ırizlenen şüpheler savrulmuştu. 

Prenses Dolgoruki, çocukla· 
rının yanında, mürebbiye ola
rak bir Parisli kadın bulundur
ınak istiyor. Fakat her Fransız 
kadının kalbinde gömülü olan 
ihtilal prensiplerinden sakını
yor. Matmazel Trepo efendi
lerine istediği kadar say
gı göstersin bu asılzadelerin 
içlerini dolduran hurafelerin 
her zaman, en boş vesilelerle 
kendi aleyhinde uyanacağını 
o pek ili bilir. 

Prenses onun sur tına: "Ta
lebiniz bir ihtilalcıdır .,diye ba-

terinaya meyusane denilecek 
kadar sıkı bir surette bağlıdır. 
Bu küçük haşarı kızın da şato
da, kendinden başka kimseyi 
sevmediğini bilir. 

<:J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Londra, 14 ( .R) - Petrol istemiştir. ··k:~d~·~· verıleıı salahiy.tleri 
berkitesinin ne derece müe11ir Bu sual kağıdı bundan böy· tahdide karar vermesi son Ki· 
olacağı kakkında Cenevrede fe her ay gönderilecektir. nunda verilen ve Cumur baş· 
toplanan ekıpealerin hazırla- HİCAZ, AMBARGOYA kanının salahiyetlerini artır· 
dıkları rapor gazeteler tara· MUHALiF mata matuf olan projenin fından bugün de dün gibi ge- Cenevre, 13 (A,A) _Alman yakında kabul edilemiyeceğini Ankara 13 ( A.A) - Bugün 

C. H. Partisi 
••• 

Katya fileden yatağında, ka· 
. fese sokulmuş bir Panter yav
rnsunun çehresini taşıyor, Mü· 
rebbiyenin gelişini gözetliyordu: 
Hiç sevmediği vekilharç ltzige 
oynadığı oyundan memnundu. 
Büyük esmer gözleri şeytanatla 
parlıyordu. Bu oyunu yapmağa 
hakkı yok muydu? 

k f 
· göstermektedir. Dig" er cihet· haftalık toplantısını yapan C. 

niş mi yasta te sır ediliyor. haber aJma bürosu bildiriyor: H. Partiai genyön kurula gibı· 
Bununla beraber gazetelerin Hicaz hükümeti, Mil!etler ten Cenevre petrol komitesi demindeki işleri inceliyerek ıo· 
h

- k'' 1 . b' b' . d f ki . t' 1 k ı kat'i raporunu hazırlamış ise nuçlamıştır. u um erı ır ınn en ar ı· cemıye ı gene se reterliğine 
dır. En sağ gazeteler bu rapor g6nclerdiği bir mektubda, zecri I de hiçbir teklifde bulun· Bir posta uı•ag~ ı dülitÜ 

db' 1 mıyacağı, petrol ışıne aid ~ :t 
üzerine artık petrol ambargo· te ır erin tatbikine muhalif istatistikleri vermekle iktifa Saijte Croise de Tenerif 14 

' 

S
unun söz konusu olamıyaca· old_uğunu bildirmiştir. (A A) 30 yolcu taşımakta etmektedir. Amerikada yeni · -ğını iddia ed.,rken sol gaze- lbniasuud, Milletler cemiyeti olan bir Alman uçağının denize 

teler petrol berkitesinin tesiri azasından olmamakla beraber bitaraflık kanununun çıkmaması düştüğünü bildiren bir telsiz 
b 

h t k' kt · ve cumhur başkanının salahi· telgraf alınmıştır. Fun" 'ous adlı 
olacağı mutaleasında israr et- u usus a 1 no aı nazan 

Neydi 0 çiçekler? Ne kadar 

gülünç şeylerdi? 

kt d' 
1 

sorulmuştu. yellerinin tahdidi, petrol am- İnğiliz uçak gemisi derhal fe· 
me e ır er, Hlik. . bargosunun tatbikini evvelden fiket yerine doğru hareket 

RAPOR, HÜKÜMETLERE . u?1etı,_ zecri tedbirlerin daha güç kılmaktadır. etmictir. 
ltzig, imparatorun hoşun.a 

gitmek için yapılan :,u hır 
günlük tezyinat uğrunda Ka
terinanın o kadar çok sevdiği 
sevimli Bengale güllerini kö
künden çıkarmıştı. Katya on
ları daima orada, Tieplov:ı ayı 
süsleyen peluıların ortasında 

BILDIRIL Dl Hıcaz a Mılletler cemiyeti iza- .. 

~~:~~:~~~~~:::::.::~ :ı1E~· :.;;~::JE~~~ ....... Çek ... 88Şb8k8DI ..... 

görmeğe alışınıştı. . 
Bu güller büyük halası hı· 

rinci Katerine Dolgoruki tara· 
fından dikilmişti. Çar ikinci 
Piyerin gilzel ve bahtsız ni· 
şanlısı tarafından . .. Ve işte 
Katya da bu halasının adım 
taşıyordu. 

* •• 
Bayan Trepo mutad saatte 

azasından olan ve olmıyan dev- binaenaleyh Hicazın durumu 
Jetlere bugün yaptığı tebligatta, itibariyle bitaraflığını katiyen 
petrol ambargosu hakkındaki muhafa:ıa edeceğini bildirmek-
eksperler raporunu bildirmiş tedir. 
ve bu hükümetlerden 18 ler KOMiTE, MÜTALEASINI 
komitesinin hangi tarihte lop· GiZLEDi 
!anmasının münasip olacağını Paris, 14 (Ö.R) - "France 
sormuştur. de Bordean,, gazetesi ambar· 

Bu top !antıda mezkur rapor go mesesi esi hkkında şu mallı· 
müzakere edilecektir. matı veriyor: 

Başkan ayni zamanda bu Amerika Senato komisyonun 
memf.,ketlerin ltalya ile olan 29 Şuha tta hükümden düşecek 
teciminin sonkanun sonunda olan muvakkat bitaraflık kanu· 
tesbit edilen durumu hakkın· nunu tahdit ederek ayni zaman· 
da bir sual kağıdı ile izahat da Cumur başkanına hu ba-

Gece yarısından sonra 
hafifçe kapıyı vurarak talebe· 
sinin odasını& girdi. AnA şef· 
katinden mahrum olıin ası co· 
cuk akşam duasından sonra 

~0~::;,;;0:;:. busesini hararet· Gedi • taştı. Men eme 
Fak« müiebbiyenln çatı~. 

genç çehreli hiç alışmadığı bır ı _) il •• d •1d• 
koederin izlerini taşımaktaydı. , ne sanoa ar gon erı ı 
Trepo kilçük yatağın y:ımna 

diz çilktü. Katerinanın kestane Gece yarısından sonra aldığımız, vaktin gecikmesi dola· 
rengindeki saçlarını parmak· ' lannın uçlarıyla okşayarak çok layısiyle tamamlayıcı malumat elde edemediğimiz bir habere 
tatlı bir sesle şu sözleri söy· göre kar ve yağmur sularının yukarı sırtlardan ve dağlardan 
ledi: inmesi üzerine Gediz nehri tekrar bir taşkınlık göstermiştir. 

- Katya niçin bunu yap· k d k' L k Bu yüzden Menemen ya ının a ı PUi öyler suların tehdi-
tınız? dine maruz kalmıştır. 

O anası tarafından kullanı· 
lan :Oatmazel kelimesinin so· Bu taşkınlık korkulu bir şekil almış olacak ki gece 

gu
• kluğunu gidermek için kendi yarısından sonra kamyonlarla lzmirden Menemene bir kaç 

sandal sevkedilmiştir. ilbay Fazlı Güleç te saat 23,30 
buluşu olan bir tabirle : 

_ Fakat küçük bayanım sularında Menemene hareket etmiştir. 
dedi, bu maron ve sarı renkte 
çiçekler pek çirkin şeylerdi 

sini içli bir istırab bulutu ka~
ladı. Kollarını genç mürebbı• 
yenin boynuna doladı: 

~. itilaf mümessillerine 
Pariste bir şölen verdi 

B. f/a11drt1 B. l iliilrsko ilr gö11işıiıkm 
Paris, 14 ( Ö. R ) - "Petit bakanı B. Hodza küçük antant 

Parisien,, gazetesine ı; v r e Çe· mümessillerine bir çay ziyafeti 
koslovakya başbakanı B. Hod- vermiştir. Küçük antant konfe· 
zanın siyasası Almanyaya karşı ransı 24 şubatta Pariste top· 
şu düsturla huli ~a edilebilir: !anacaktır. B. Hodza Belgrad 
"Çekoslovakyadan Almanyaya ve Bükreşe ıtidec e ktir. 
geçmek için orta Avrupadan Tuna aadlatmasının Alman-
geçilir.,, Almanya timdiye ka· yaya karşı telakki edilmesi 
dar kollektif emniyeti ber· için hiçbir sebep olmadığını 
kitecek bütün gayretlerden söylemiştir. 
uzak durmuştur. Günün 
birinde bu gayretlere or· ÇEK BAŞBAKANI PARIS-
tak olmak onun elindedir. TEN AYRILDI 

ğırdığı zaman mürebbiye anla· ı' 
mıştı ki dört seneden beri ba
yatı bir dava o!an bu ev için· ı 
de, bütün gayretlerine ra~men, 
bu tatmin edilm ez kadının te · 1 

_ Ağustos güneşi altında i 
sabahtan akşama kadar çalışan 1 

zavallı müjiklere ne kadar kötü· 1 
ilik ettiğini düşünmedin mi ? 
Onlar kendi çalışmalariyle alay 1 
ederek eserlerini altüat eden, ı 
bir oyun bir kapris hırsıyla on
ları mahve 1en küçllk kız hak· 
kında kimbilir ne düşünecekler? 

- Oh küçük Bayan ... Bunu 
biç düşünmemiştim... Vah za· 
vatlı müjikler... Ben sadece 
pis ltziğin fena ve çirkin ol· 
duğunu dütünmüştilm. Siz ya· 
mmda olmasanız ben düşilne· 
mem. Beni utandırdınız. Sevgili 
küçük bayan, yalvarırım size .. 
Kusurumu affediniz. 

temez. Sakin olunuz. Si7.i dii· 
ma affettiğimi bilirsiniz. Hare· 
ketleriniz hazan iyi gi>rünmese 
bile niyetlerinizin eyi olduğu· 
nu biliyorum. Fakat asıl affı 
annenizden, babanızdan iste
melisiniz. ikisinin de basta ol· 
duklarını, hareketinizden elem 
duyduklarını biliyorsunuz. 

Londradan başlıyan, Parisden Paris, 14 (Ö.R) - Çekos· 
geçen kolle"tif emniyet şebe- lovakya başbakanı B. Milan 

' 
veccühünil kazanmamıştır. Bir 1 1 
kez daha tekrar edilen bu ko· 
vulma tehdidinde onıın titreten 
şey yalnız sefaletle kaşılaşmak 
korkusu dc!{ildi, Mürebbiye, 
kend; f, ~ lo mına verilen kilçük 

Cidden Katya, sizin fena 
bir kız olduğunuzu sanacaklar ... 
Halbuki ben ne kadar iyi 
kalpli olduğunuzu bilirim. 
Çocuğun mütebessim çehre· 

Kzterinanın büyük gözleri 
yaşla dolmuştu. Matmazel 
Trepo, eliyle omuzunu okşadı: 

- Haydi Katya gözyaşı is· 

- Babamdan haydi neyse ... 
Af dileyim.. Fakat annemden 
asla ... 

Katyanın esmer gözleri ye· 
nilmez hislerin tesiri altında 
hemen hemen kararmıştı. 

<;:.onu ı·ar -

kesi Balkanlara kadar uzanıyor. Hodza Praga hareket etmiştir. 
Orta Avrupa bir boşluk do- Çekoslovak başbakanı Orta 
ğurmaktadır, B. Milan Hodza Avrupa barışının berkitilmesi 
bu botluğu pek çabuk doldu- ve müşterek emniyet teşkilatı 
racaktır. Bütün kuvvetile buna hakkında Fransız devlet adam• 
çalışıyor. larile yaptığı görüşmelerden 

B. HODZANIN ŞÖLENi son derecede memnun olduğu· 
Paris, 14 (Ö.R) - Çek baş· nu bildirmiştir. 

Bugün Senenin en heyecan:ı ve en büyük filmi 
T A Y Y A R E SiNEMASINDA 

Parisin 64 sinemasında birden haftalarca . gösterilen bir şaheser 

Oynayanlar: Costant Remız Henry Rolland - Piere Renair Locien Barant Madeleine Azeray ve diğer büyük Fransız yıldızları 

AYRICA FOX Türkçe sözlü dünya haberleri lngiliz kralı Corc Hz.nin cenaze merasimi 
Fiatlarda zam yoktur. Bu fılm için meccani kartlar muteber değildir. 

Seans saatları : Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 13 - 15 talebe seansı Pazar günü 13 de ilave 9eanıı 
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Profesör Desfossa göre 

''Mümtaz zümre kendini ' 
derleyip toplamalıdır,, 

Türkçeye çevıren: Dr. Hatiboğlu Esad 
-4 

Çok mal yetiştirme akidesi 
çarşılarda miktarı her gün ar
tan ekseriya faydasız, bazan 
zararlı eşyanın zuhurunu intaç 
ediyor. Diğer taraftan neşriyat 
denilen diğer mocstrda bunu 
halka yutturmak yükümünü 
üzerine alıyor. 

Ayni zamanda essanslı nakıl 
vasıtalarının çoğalması duman 
ve zehirli buharlarla sokakların 
havasını kirletiyor ve herkese 
sokakt. dolaşmayt tehlükeli kı
lıyor. Sür'at, gürültü, ciğerlerle 
veya hazım lıorusile yutulan 
zehirler, şehvani intibah ve ciu
si iştihaların ihtirazsız duyurul
ması, başlı başına bütün savaş
lardan daha öldürücü olan fren
gi mikrobunun çoğalması bü
tün bu amillere eklenerek miih· 
lik bir surette medeni millet
lerin sıhhatını bozdular ve ba
husus beyinlerini berbad ettiler. 

Şöyle'ki : Her ne kadar sağ
lığı koruma bilgilerinin hari
kulade terakkileri insanları bu
laşık hastalıklara karıı çok iyi 
koruyor ve salgın belalarından 
kurtanyorsa da insan bünye 
hastalıklarından, mesela kanser 
gibi, kafa yaralanmalanndau 
sebepsiz ve akıl hastabklann
dan daha zahmetli bir tarzda 
ölüyor. 

Hali hazırda medeni memle
ketlerde cinayetlerin öoüne geç
mek ve delileri hastanelere ya
tırmak için milyarlar aarfolu
nuyor. 

Mamafih delilik günden güne 
artıyor. Haydutlar muvaffaki
yetle bankalara saldırmağa, po
lisleri öldürmeye, çocuklan ka
çırıp fidye almağa, hatta katle 
devam ediyorlar. Toksikoman
lar, mütereddiler kum gibi kay
nıyor. 

insanların arasında eyiyi kö
tüden ayırd eden, uzağı göre
bilen kısım apdallaşıyor. Çün· 
kü ellerinde avuçlarındakini ya 
çapolcular silip süpürüyor veya· 
hut yerinde tutuna bilmek için 
mütemadiyen taraftarlarına ve 
yahut bazı kabahatları, tenbel
likleri, tedbirsizlikleri yüzün
den fakirleşen ve fakat ica
bında tehditle arsızca dilen
mekte büyük iktidar gösteren 
bir kısım yurtdaş!ara dağıtmak 
için hükümet zorla alıyor. (?I ı 

Halkta gitgide kumarbazlık 
zihniyeti yayılıyor. Tasarrufun 
yapamadığı piyangolardan bek
leniyor, 

Münhasıran kendini, güzelli
ğini, şahsi zevklerini düşünme
yip te çocuklarının terbiyesile 
uğraşan aile kadını fikren 
biçare şöhretini alıyor ve ma
halle dedikoducu kadınlarının 

veya salonlardaki dostlarının 

tezyifine uğradığını görüyor. 
Böylece birçok kadınlar,hat

ta münevver muhitlerde, artık 

doğurmıyor ve tesadüfen do
ğuranları da çocuklarını ücretli 
dadıların terbiyesine bırakarak 
kibarane ihtiraslarına dalarak, 
edindikleri mesleklerile, cinsi 
zevklerle uğraşarak, "debiyat, 
san 'at heveslerine kapılarak 

yahut briç oynıyarak, sinema
lara, çaylara giderak ömürle
rini bir nevi tenbellik içinde 
gcçıriyorlar. 

Ruhi kudreti mekinesi 
küçülen insaniyetin üstünde 
,a larak, yağma ederek ı.aifleri 
yiıkseltip kuvyetlileri sıkarak 

hünerlerini teşhir eden bazı 

politikacılarla iş adamlarının 
ü ültüsünden e ilmi or, 

kümetleri rejimlerinden mü~

tefit olan bu tasarruf hay
dutları, adamlarile, aldatılan 

halka öğretmek istiyorlar ki, 
san'at medeniyeti aşikar ku
surlanna rağmen, mutlak bir 
lüıı:umdur. Çünkü o bütün dün• 
yada mevcuddur. Ve işçilerden 
maddi hayata mutlaka lazım 

olmıyau herşeyi silib süpür
mesi zaruridir. 

Böylec~ muasır cemiyeti göz
den geçirip Patolojisini yazan 
Carrel şu netİ'ceye varıyor ki 
insanın günden güne artan za
valb insana iyilikten başka bir 
şey vermiyen fenden değil fa
kat ekseri alimler.in yaptıkları 

gibi kasten ruh aleminin unu· 
tulmasından ve ufuklamıın doğ
rudan doğruya pratik ve fay· 
dalı olan şeylerden başkasını 

içine alamıyacak kadar daraltıl
masındandır. 

Aşikardır ki beyaz ırk aya· 
ğmı attığı ba meş'um inişte 

inmeye devam etoıiyecek ve 
işçiler de ılanibaye seri halind e 
mahsul ve eşya yetiştiren de· 
ğirmeoi çev ı rmıyeceklerdir. 

Samson hikayesinin sonu ha
tırlardadır. Kendisini hapiste 
tutanlar bir ziyafet ve eğlence 
esnasında Samsonun körlüğüyle 
eğlenmek ve onu tahkir için 
Hergülü meclislerine getirttiler. 
Samson, gardiyanının deliletile 
ziyafet salonunu tutan iki sü
tunun yanına gelince: " Bari 
Flistinlilerle birlikte öleyim ,, 
dedi ve büyük kuvvetiyle di
rekleri sarsınca ev prenslerin 
ve oradaki cemaatın üzerine 
yıkıldı. Samson düşmanlariyle 

beraber mahvoldu. 
ilahi buhran olmasaydı be

yaz ırk da belki Flistinlilerin
kine benzer bir musibet içiıı.de 
batacaktı; lakin en sağlam sa
nılan iktisadi kanaatların bir 
şeye yaramadığı akim kaldığı, 
fazla mal, mahsul yetiştirme

nin sefaleti mucip olduğu mali 
kanunların kendi kendini ke
mirdiği görülünce san' at me
deniyetıne en çok taraftar olan
lar keodilerinden ve il'andık

larından şüphelenmeye başla

dılar. Her tarafta münevver
ler adetler ve kanunlarda de
rin değişmelerin lüzumunu se· 
ziyorlar 

Bu değişmeler kendi ken
dine ol mıyacaktır . Millet
lerin yürüyecekleri yolu ta· 
yıne teşvik ve hitabetle, 
örnek ve kudretleriyle tenbel, 
iradesiz ve korkak olanları 

can 'andırmağa muktedir reh

berlere lüzum vardır. Halk, 
kitle gibi, aslında atıldır. Me
deniyet; başında kuvvetli şah
siyetler olmadıkça salah bu
lamaz. 

Hiçbir zamanda medeni mil
letleri yüksek sınıfları aşağı 

sınıflar için bu kadar alaka 
göstermedıler. insanlığın tari· 
hinde hiçbir vakıt düşkünlere 
yardıma mahsus sosyal eserler 
bu kadar inkişaf etmedi. Fakat 
ekseriya kullanılan usullerin 
yetginsizliği açığa çıktı. Zira 
her hakiki şefkatın temeli olan 
işe iyi sarılma, vakfınefs lü
zumu kadar bulunmıyor. Halka 
yardım etmek, onu yetiştirmek 
münevver sınıfın borcudur, bu
nun için evvela kendisini daha 
yükseltmeğe ve kuvvetlenme
ğe mecburdur; Sonra bu kuv· 
veti zayıfların kizmetinde kul
lanacaktır. 

Daha iyi bir medeniyet ku-

MMüslümanların 13 Anası - İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
BUlem sayısı: sa Yazan: Tokdll 111-----~ 

Arahistanın deli ve birbirini yiyen insanlarının birbirine giriş· 
tikleı·i harplarda en güzel kızlar güzide ve asil kadınlar 

erkeklerin yanında beraber giderlerdi .• 
• • •••••••• 

Arabistanın deli ve birbirini demiyor muyuz, dünyanın; ge· mıza yardım eder, istersen sen 
de git! yiyen insanlarının birbirine gi

riştikleri harplarda en güzel 
kız 'ar, güzide ve asil kadınlar 
erkeklerin yanlarında bereber 
giderlerdi. 

Bir kadın yanıııda bir erke
ğin zaaf göstermesine mani 
olan bu iştirak kuvvetli bastığı 
zaman'ar daima munffakiyet
ler temin ederdi.Mekke ordusu 
bu haldeydi .. Hele 011lara kah· 
lan Benievs kabilesinden "Er-
rahip" sakalını sıvazlıya sıvaz
lıya Ebusüfyanın yanıuda kılı
cına dayanıp, a-zametle hi'r söy
lenişi, bir atıp tutuşu vardı iri: 

- Korkma! Diyordu, Mu· 
hammed nihayet Medine kav
mine güvenerek geliyor, maha
cirlerin adedi azdır. Halbuki 
Medine kavmı hangi kabileye 
mensub olursa olson, beni ıe· 
verler, hürmet ederler, barb 
başlasın, karşımızda onlar bir 
defa görünsünler, hiç bir ok 
atı '.ıb, bir kılıoç sallanl'(ladan, 
kan dökülmeden harbı kaza-
nırız.. 

- Bu nasıl olur? 
- Çok kolay, ön safta ileri 

gidip Medinelilere bir defa 
sarığımı göstersem, bir defa 
seslensem, benim sizinle bir 
olduğumu görenler, duyanlar 
hepsi bırden bize geçecck
lert i ·. 

- Hadi bakalım .. 
Göreceğiz, göstereceğim. 

Muhammedin topu topu bin 
kişilik ordusu S!ir'at ve ! eye
canla yoll arı Uhu<l 'a doğru yü
ı'liyor, kafilenin en arkasından 
ttbdullah bin Ü bey'io yüz kişi
lik müfrezesi daha ağır ve 
daha endişeli yürüyorlar, Ba
zan durdukları duraklarda ara· 
larında fısıltı, fosultu oluyor, 
dudak buruyorlar, mümkün 
olduğu kadar fırsat kolluyorlar
dı.Bir durak yerine gelmişler· 
di ki, Muhammedin yanma 
Sürek'in oğlu Cabel yaklaştı: 
-Ya Muhammed beu bir rüya 
gördüm. 

- Hayrolsun söyle! 
- Rüyamda bana yarın ö!e-

ceksin dediler. 
Muhammed güldü ve Cabelin 

yüzünü okşayarak: 
- Biz herşeve yarın olacak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kendilerini derleyib taplaması 
bahis konusudur. 

Mümtaz zümre; halk ve 
onun alkışlayıcıları gibi, İn· 
sanları bir seviyeye getirmeğe 
çalışan seylaba kendilerini 
kaptıracakları yerde bu cere
yana karşı koymak akli ve bil
hassa manevi, ruhi yükseklikle 
istediklerini yaptırabilmek ce
saretine malik olmalıdır. Mo· 
dern elit fen usullerinin hari
kulade kudretini daha güzel 
gayeler için kultunmalıdır. 

Münevver sınıf iyi anlaşılan 
fizyoloji yardım ile insanda olan 
gizli kuvvetleri arttırabilecektir. 

Bu sınıf yalnız: teknik malü
matla değil fakat akıl muvaze
nesi, sinir sağlamlığı, yorgun· . 
luğa dayanmak, muhakeme, 
nefse iman gibi kabil•yetlerle 
siliihlanacaktır. 

Tabiatın kendine mukadder 
kıldığı rolü oynamak için mesu
liyetler, cehdler, mücadeleler 
ve yüksekliğinin istilzam ettiği 
fedakarlıklar hayatını erkekce
sine kabul l ieceklir. 

lecek günleri hep yarın değil 
midir? Kıyamet gününe bile 
"yann,, demiyor muyuz? Elbet 
herkes bir gün, bir yannlri 
gün içinde öleeekdir. Bun
lar evhamdır, beyhude korku
lardır, yüreğimize bu korku 
girerse Allahın dünya vere
neklerini oılemeyiz, toplaya
mayız, göremeyiz.. Hadi müs
te.tih oll. 

Muhammedin ordusu bu pe
rişan maneviyetle Şeyhayn du
rağına gelmişti, artık burada 
intikam almak Jazımdı, düşman 
uzak değildi, Uhud dağı görü
nüyordu. Daha bu azıcık or
dunun arasına girip teftişe çık
mamıştı ki Mnhammedin yanına 
Abdullah geldi : 

- Ya Muhammed dedi, be
nim arkamdan gelen kabile 
Medineye döntiyor. 

- Neden? 
- Medinede düşmanı karşı

lamak fikri kabul edilmediğin
den .. 

- Onların çokları bu hare 
kete taraftardı .. 

- Bilmiyorum 1 
- Gitsinler istedikleri yere 

uğurlar olsun, bak bizim gaza-

- Ben meram anlatmak için 
uğraşacağım, belki onlarla bera
ber Medineye kadar gidersem 
yolda kandırırım. 

- Sana da uğur ola!. 
Apdullab ebi yüz kişilik ka- · 

hilesini alıp çekip gitınişti, Hal· 
buki onları iğfal eden kendisi 
idi, biç utanmadan riyakarlık 
yapmıştı. 

Muhammed bu konak yerin
de geriye dönecek kişileri ayır
mak istiyordu, buraya kadar 
Medineden gelen bir çok kadın 
çoluk cocuk, ihtiyar vardı, harp 
saflarında bunlann görünmeai 
doğru olmazdı ve kendisi biz
zat karmakarışık halkın içine 
dalarak : 

- Sen 1 
- Sen 1 
- Sen l 
- Sen 1 
Diye ayırmağa onları bir ta

rafa toplamağa başladı, !Ham
za bir aralık yanına daha fazla 
sokuldu, parmağile bir devenin 
yanında yayını, okunu kurcah
yau genç yaşta bir delikanlıyı, 
bir çocuğu gösterip, 

- Soııu Var-

BirieŞik"""""Amerikii 
Japonya ile barba gir
mek niyetinde değildir 
Vaşington, 1-t ( Dkite ııervis) 

Ayandan Roynald demiştir ki: 
- Japonyaya karşi barbet

miyeceğiz Japonya bizim en iyi 
müşterimizdir. 1935 yılında 
bizden 115 milyon dolarlık 

pamuk satın almıştır. 

Vaşington, 14 (Ô.R)- Rad
yo ite yapılan bir nutukta 
Amerikan ordusu erkanı har
biye başkanı Amerika için 
sayısı pek büyük olmamakla 
beraber çok kudretli muntazam 
bir orduya malik olmak zaru
retini anlatmıştır. General de
miştir ki: 

"Şimdiki arsıulusal durum 
içinde dünyanın ebedi bir sulh 
kurmak istediğini gösterecek 
hiçbir işaret yoktur. Birçok 
memleketlerimiz, deniz ve bava 
silahlarını artırmaktadırlar. T ed· 
birli devlet adamlanoı ciddiğ 
endişeye düşürmekten geri 
kalmıyan bu vaziyet karşısında 
bizim lakayd kalmamıza imkan 
olduğu iddia edilemez.,, 

Vaşington, 14 (Ô.R) - Si
lah ticareti üzerinde senato 
tahkikat komisyonu başkanı 
Snator Paf dün milletler oduı 

dış işleri komisyonu tarafından 
kabul edilen bitaraflık kanun 
projesine muhalif 15 senatorun 
ıimdiki halde bu akite olan 
muvakkat bitaraflık kanunu 
29 nisan 1936 tarihine kıdar 
uzatarak arada daha sarih yeni 
bir bitaraflık kanunu hazırla
mağa çıbşmak niyetinde ol
duklannı bu teklifi kabul ettir
meğe çalışaeaklarını bildiranİ4-
tir. 

bununla beraber, muvakkat 
bitaraflık kanununun uzatılma
sına imkan bulunamazsa bu 
senatolar bitaraflık kanun 
projesine yeni bir maddeyi 
sokmağa uğraşacaklardır. Bu 
madde petrol, pamuk ve saire 
gibi harp maksatlarında kullanı
labilecek ilk paraların muharip 
devletlere gönderilmesini tah· 
did etmek hakkını Cumur baş
kanına verecektir. 

Projeye katılmasına teıebbüs 
edilecek diğer bir madde de 
Cumur başkanına muharip dev
letlerle ticaretin mal gönderen
lerin kendi zarar ve mes'uli
yetleri altında olacağını bildir
mek salibi yetini verecektir. 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~ai ve doğum 
~alonu fennın en son te

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 
HASTAHANE Ucretıeri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya l.adardır. 

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

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

s. 4.5 1 - 26 
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Hergün 
Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Akta, 
•••••••••••••••••••••••••••• ••••• 

Yalan makinesi 
Yalan makiueai demek iyi 

olmadı, bu adla bu makine 
yalan söylüyor zannedilecek, 
benim dediğim yalan söyliyenl 
haber veren makinedir. Ame· 
rikada birisi böyle bir ma· 
kine yapmış, alet insanııı 

vücuduna tatbik ediliyormuş ..• 
Nabızlardan, kalbin atışından 
yalanlan işaret ediyormuş. Ôyle 
erbap martavalcılar vardır ki 
makinayı şqırtır, pek güzelde 
aldabr. Ma'kina ona derim ki 
ne şeytanlık yapılırsa yapılsıa 
makinanıu il>resi derhal mar· 
tavalla dönmelidir. lddiı 
doğru ise Amerikalının ma• 
kinesi böyle hassas İmİf. 

Usta bir martavalcı bilirim der
hal bu makinelerin aceoteai 
olurdu. Radyo satılıyor gibi 
martaval makineai sabcılan 

arası.na girerdi. Kadınlann 
yaşlarım bu makine ile sorar
dım, ilim aşklara bıı maki· 
neyi tatbik ederdim. Ahi 
şu Amerikalı samimi n 
kat'i bir makine yapsa, 
dünya altillt olurdu. 

Bu makineden nasıl istifa· 
deler edilir diye düşünüyorum 
İf pek genişliyor, makine o 
kadar ite yarıyor ki reklam· 
cılar makineden geçiyorlar, Şti 
mal şöyledir diyor,martaval ise 
İş yaman, benim bu hususta 
bir düsturum vardır. (Reklam 
yalan olmaz, yalan reklam ol· 
maz) derim, bu Türk tüccarla· 
rına hediye ettiğim bir sözüm· 
dür. Bu makine reklamı mar· 
tavaldan ayıklıyacağı için pelı 

müfit olacaktır. Siyasal alemde 
bauasiyet kespedecektir.Bülof· 
la meydan kabnıyacak, Düşün· 
dükçe bu makinamn küdretinı 
fennin en büyük icadı olar.-k 
ölçüyorum, hemen Amerikal ı 

elini çabuk tutsun. Şu makinayı 
bir ayak evvel ortaya atsın, iş 

orada ... 

Sabri sorgu ha
kimliğine verildi 

Babası bay Hilmiyi öldüren 
ve kız kardeşi bayan Fıtnat 

ile yoldan geçen diğer iki ki
şiyi yaralıyan ve polislere silah 
atan Sabri dün Müdddeiumu· 
milikçe birinci istiotak hakim
liğine verilmişdir. 

Alman ordusu ---- Baş tarafı I inci savJada-

ne aykırı tahkimat yaptıklannı 
gösteren makaleler yazmakta· 
dırlar. Belçiha, pek tabii ola
rak, Almanyanın silahlanmasını 
yakından takibetınektedir.Cün

kü Belçika hem Lokarno pakb
nın saflarından hem de bu pakt 
ile korunmakta olan memleket
lerden biridir. Bunun için em
niyete ait meselelerde Fransa 
lngiltere ile görüşmı:k lüzumu
nu duymaktadır. 

Belçika ulusal müdafaasının 
sağlamlasbrılması için hazırla· 

nan proje Belçikanın hem biı 
tecaruze karşı koymak, hem 
de arsıulusal taa ı hütlerini ye· 
rine getirmek için hazır bulun· 
mak istediğini göstermektedir 

Belçika başbakanı geniş fi. 
kirli bir devlet adamıdır. iç 
siyasada hareketten çekmme· 
diğini ispat etmiştir. Dış siya· 
sa da da bir teyakkuz v' 
sadakat siyasası gütmektedir 

B. VANZELANALIN 
GÖRÜŞMELERi 

Brüksel 14 (Ô.R)- Belçikı 
dış bakanı Pariste Ren gayrı 
askeri mıntakası ve Lolcarno 
paktı meselelerini görüşmüştür. 
B. Von Zelanal akşam saat 2{) 
de Pariste~ Brüksele hareket 
etm" tir. 
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Paris suikastı teeSsür uyandırdı 
Aksyon F ransez gazetesTid~rehanesind~ yapılan 
araştırmada B. L. Blumun şapkası bulundu 

--~----~--------;.---··--~~~ ............ ~ Paris 14 (A.A) _ B. Bluma Blume karşı yapılan tecavüz dar değişik olursa olsun ( F k karsı yapılan tecavüzle alika- üzerine Paris adliyesi tahkikat karşılaştığı tecavilzün akat öğrenilmesi gereken bir mu- no ta vardır. 1 son l<inunda 

dar bı'rı's"ın"ın tevkı'f edildig~ i açmıştır. Bakanlar kur.ulu Ak- hakem esinde hı·ç te ı ayrı- par amentonun kabul ettigw i ka-

söylenmektedir. T.evkif edılen siyon Fransez cemiyetinin qni- lık yoktur. Bu nUmayişler b 

Vers
ite talebeleri arasındaki • b · nun iltün vatandaşlara ne 

şahıs sorguya çekilmek üzere manasız:, se epsız ve maksat- dereceye kadar teminat verir. 

adli zabıtaya tevdi edilecektir. teşkilatının da feshine karar sızdı. B. Blum halk hürriyetlerini 
BiRLiK FESHEDiLDi: vermiştir. " Liberte " sosyalist liderine büyük bir hararetle müdafaa 

etmıştır. Bu heriflerin mah-Paris, 14 (Ö.R) - Aksiyon 1 B. Lion Blum iki hafta isti- hücum edenleri takbih eder- · · 
F ransez birli~inin la2"vı hak- rnhnta muhtaçbr. " Aksiyon ken biricik mazeretlerinin ha- fuz kalması için mütecavizler 
kındaki kara rname bugün ne~- f ranseı ,. gazetesi direktörü Z\ dakikalarda halk kiitlelerini ancak adliye tarafından muha-
red ildi. B. Saro dün bütün B. Maurra, hakkında katle teş- vahşi bir yığına tahvil eden keme edilmelidir. Çünkü hükü-
gün iç işleri bakanlığında kal- vik maddesinden takibat açıl- kontrolü imkansız bir c .. reyaoa metin eline verilen bu silah 
mış, Front Pooulaire'in muka· mışbr. Aksiyon Fransez baş- knpılmalarmdan ibaret olduğu· yarın her hangi bir hadisede 
bil bir nüm:ıy;ş yapması ihti- kanlarının evlerinde tabarriyat nu yazıY,or. her hangi bir teşekküle kar ı ınaline karşı Pariate asayiıi yapılmıştır. B. Leon Blumuo . FRANSADA DAHiLi kullanılabilir. f 
koruyacak lüzumlu tedbirler I şapka ve kravatı Aksiyon Fran- HARB HAV ASI SOSYALiST GRUBU 
alınmıştır. ' sez gazetesi idarehanesinde " lntransiğeant ,. diyor ki: TOPLANDI 

SUIKASD FiLME ALINDI ' bulunmuştur. Suikasd nvelden hazırlan- Paris, 14 (Ô,Rl _ Sosy~list 
Paris, 

14 
(Ö.R) _ Bir sine- , Bay Cbarls Maurras Aksi- mış değildi. Vahim olan da grubu 8. Vincent Auriolun 

ma operatörü, 8. Blume karşı yon fransezle tecavüz ~rasmda budur. Zira Fransada bir iç baş~anlığında toplanmıştır. B. 
yapılan suikasdı aynen filme bir rr.iinasebet olduğunun lcim- harb havasının esmekde oldu- Aunol tecavüze uğrayan B. 
almışsa da polis bu filmi mü- se tarafından ispat edilemiye- ğunu gösteriyor. Bir çokları Blumun ııbbatı hakkında ma-
sadere etmiştir. cegım söylemiştir. Aksiyon hasımlarına karşı şiddet gös- Jii~a~v~rerek ihtilat çıkmayacağı 

LEON DUDENIN Franseı cemiyeti fesh kara- termeği meşru sayıyorlar. limıdıoı g5stermiı ve yaralanan 
y AZIHANESINDE rınm ilgası için devlet şurasına Fransa iki düşman karar- parti liderine partinin sevgi-

Paris, 14 (Ö.R) - Aksiyon başvurmuştur. gaha ayrılmıştır. Sinirlerin· sini bildirmiştir. Bundan sonra 
Fransez binasmda dün yapılan DEBA GAZETESİNE GÖRE den muztarip olan bu mem- grup nisbi temsil kanunu hak-
araşbrmalardan sonra B. Leon Paris, 16 (Ô.R)- Gazeteler leket, ne olursa olun, yeni bir km~a~i göruşmelerine devam 
Dudenin kendi yazıhanesinde 8. Bluma kartı yapılan tcca- fCY beklemektedir. Tehlüke etmıştır. 
~e bir araştırmada bulunulmak vDzü takbih etmekle birleşi- budur. Pariı, 14 (Ö.RI _ Doktor· 
lllenmişse de B. Dude yazı- yorlar. TEMPS'İN NEŞRIY ATI ~·~ B. ~~on Bluma bir mfiddet 
haneyi terketmic:. bulundugv un- "De bat,, diyor ki: B. Blumun "Temps,. diyor ki : Aksiyon ıçan kat ı bir istirahat t . 

d 

y f' · 1 k F kk"t·· avsıyc-
an zabıta büroları mühürle· şahsı hakkında ıkır er ne a- ransez teşe u u dağıldı. sinde bulunmu lardır mekıe iktifa etmiştir. • ... 1 ... t·a· .. ···1·· .. y·····a······ll· ......... a ...... S ..... k ....... e ...... , .... I. ··e·····r·····;·····k······ .. a····ç ..... l.! ....... : ............. . 
Gece mühürlerin bozulma

nıası için, sabaha kadar polis
ler yazıhaneyi beklemişlerdir. 

ru:d:g::.~:.".:'e.?°::ı~!:.~u·:~ 600 Eritreli asker, silihl-arı·yle bı·r-
araştırılacaktır. 

Gazeteler suikasd teşebbü- ı • kt R D t 1 • l d 
sünii nefretle takbih ediyorlar. ı e as es aya tes ım o 
Eko dö Pari: 

- Bu tahammülü aşan te
ca v üzü kuvvetle tenkid et
n:ıek kendini koruyamıyacak
lara yapılan hücumları ceza
landırmak lazımdır! 

Diyor. fak at bu gazete, hü· 
kümetin aldığı tedbirleri tehli
keli ve fena neticeler doğura
cali mahiyette görüyor. 

HÜKUMET 
GERILEMIYECEKTIR 

Pelit Parisienne gazetesi. 
hükümet hiç bir mülahaza kar
şısında gerilemiyecektir, diyor. 

Petit Journal : 
.Şiddetle şiddetle mukabele 

edilmelidir. Şiddet nereden ge
lirse gelsin onun aleyhindeyiz, 

diyor. 
So,yalist B. Pofular'de Pol

for sosyalist partisinin nefre
tini izah ederek diyor ki: 

- Müfrit sağ cenah gez.ete· 
leri bizlere her gün katillerin 
so~alarını ve: tabancalarını gös
terıyorlar: Buna nihayet- varil
melidir. 

HÜMANITE GAZETESi 
KomüoistHümanitede. Katen 

çok şiddetli neşriyatta bulu-
nuyor. Ve l>roleter sınıfının 
anti faşist kanunlarla harekete 
geçmesini istiyor. Er Nuvel: 

Bu hakikaten hükümete layık 
bir hareket karşısmdayız. T et
hişçiler meydanı açık bulmıya
caklardır, diyor. 

AKSiYON FRANSEZE 
GÖRE 

(Aksiyon Fransez) gazetesi, 
tecavüzü azımsamağa çalışıyor. 
Ona bakarsak halkın galevanı 
Aksiyon Franseıciler tarafın
dan durdurulmasaymış, B. Blu
mun hakkmdan gelinecekmiş. 

T ALE8E TEŞKiLATI DA 
DAGITILDI 

Paris 14 (Ö.R) - 8. Leon 

ıtaıvan Somalili ll$/w/rrı 

Adis - Ababa, 14 (A.A) . mahvetmiş ve eldeki silahları 
Ras Desta 600 Eritrelinin almıştır. Bu silahların çoğu 
Italyan ordusundan Habeşlere Jngiliz mamulatıdar. 
iltihak ettiklerini, silah ve Davuo üzerinde Negelbinin 
cepbanelerile kendi umumi 80 kiıometro cenubunda Toke, 
karargahına getirildiklerini bil- Bulval ve Didi pmarları zapte· 

dirmiştir. dilmiştir. Mühim Habeş kuv-
Daba üç yüz Eritreli de Habeşlere iltihak edeceklerini vetleri Gerbogul şimalinde Ku-

bildinnişlerse de henüz gele- ralide hepsi 100 yerli askerden 
mediklerinden bunların yolda mürekkep bir ltalyan koluna 
kayboldukları sanılmaktadır. hücum etmişlerdir. Askerler 
RESMIG ITAL YAN TEBLIGI .şiddetli bir mukavemetten son-
Rom~. 14 (Ö.R' - 123 nu- ra çekilmişlerdir. 

maralı ltalyan tebliğidir: iT AL YANLAR SU 
So.ma2i ~ephesinde Gestro PINARLARJ PEŞiNDE 

nehrı uzerınde bir kolumuz Adis-Ababa 14 ( Ô R ) -
Habeş müfrezesini basarak it ı - 1:. k · 

••••••••••11••••••••••••••••• a yan motoru uvvetleri Ne· 
Anka r~~-~~··· ·~Ü·f ~·~···~·~~·iy;ti .......... .. 

Nüfusun yüzde 49 u 
bekir, 48. 7 si evlidir 
An~ar~ (Özel) - Ankara, Iımir ve Istanbul şehirlerine aid 

umumı nufus sayımının mufa sal neticelen·n·ın tas 'fi d 
d·ı kt d' Eld d'I . m ne evam e ı me e ır. e e ı en netıceler çok övünç vericidir. 
.~nkara .~ehrine aid tasnif bitmiştir • .Şehrin nüfu. u 122720 dir. 

Nufusun yuzde 49 u bekar yüzde 48. 7 s·ı evlı"d' K d ı 
·· d 43 7 · b k • ' · ır · a ın arın yuz e . sı e ar, yüzde 41.6 sı evlidir. Okuma derecesi ka-

dınlarda yüzde 43.1 ve erkeklerde yüzde 61.8 dir. Ankara nü
fusunun yüzde 98.8 i Türktür. 

gellinin cenubu şarkisinde 
ilerliyerek Bolgen bölgesindeki" 
pınarları almıştardır. 

BOMBARDIMAN 
DEVAMDADIR 

Dessie, 14 (Ô.R) _ ltalyan 
tayyareleri yeniden Dessie 
ilıerinde uçuş yapmışlardır, 
Tayyareler topların mlnia ate
şile karşılanmışlardır. Tayya
relerden birisi, ya bu ateşinin 
isabetinden veya herhangi diğer 
sebcble güçlüğe düştü;..nnd . d ~u en 
gera ?nmüş ve bombalarını 
açık bır sahaya boşalttıktan 
sonra uzaklaşmıştır. 

Dessieye gelmezden önce 
tayyareler bir köyü bombar-
d~man etmişlerdir. Burada iki 
k?ylü v üç çocuk ölmüştür. 
Şımal cephesinde de Italyan 
tayyarelerı her gün müdafaasız 
köyleri bombardıman ederek 
ahali arasında bir çok kurban
lar yapmaktadırlar. 

Zarar bl;:·;;;İİy~n 
Llretten fazladır 

Venedik, 14 (A.A) _ Giu
decca mahallesinde obüs hpa· 
1arı .da yapmakta olan bir saat 
fab~ıka.sı vukubulan bir infilak 
netıcesmde tamamen harap 
olmuıtur. Zarar miktarı 1 mil
yonktl<M!,000 liret tahmin edil
me eclir. 

Elen Kralı 
Parti başkanlarının hüs
nüniyetlerine baş vuardu 

Af 
14 

( YUllOll /<.talı Toı rri 

dığın~n~öre B At ) .-. Sfbnıl- elinizdedir. Vaziyet vahWr' .. 
raller ve b~lkç;larlaembıı~rcıks ı ı·e- Atina, 14 (Ö.R) - O. .... - oa ıa- 1 "'l 1 v . ~+ 
yon kabinesi tqkil' · · ıJ er o en genera ~ _ 
makta olan görü.:_eılçeın ~·~ - başkanlığındaki ulusal Ra.a.ı 

r-· r surun· . d 
cemeye düıerae krala, Saylav- parti a ına saylav Aaaı••*' 
lar kurulunu gelecek hafta top- pulos tarafından yapalaa Mpa-
ıa;:ıra çağanlmasını teklif ede- nah kaydetmektedirler. &. ti-
ce tır. yevc göre Ulusal Radikal ,... 

Atioa, 14 (Ö.R) - Kendi tinin Liberal partisile İf birlii 
baş~anhğı altında topladığı yapması imklnıızclır. Aac8k 
parb başkanlarına kral şu parti, B. ÇaJdarisİll ifllrlk 
beyanatta bulunmuştur: edeceği herhangi bir lalk..,ıta 

_- "Sizin vatanperverliğinize mllzaherette bulunaca~. 
muracaat ederim. Hen bütün Şu halde bay Çalduum ... 
~arretimi partiler arasmdaki partisile liberal portİIİ ~ 
ıbtiJafJarm. ~alli için sarfediyo- dan birlikte teşkil eclileoek 
rum. Bu .''ı kolayl_:-şhrmak ve koalisyon hükümeti bu puti• 
mehleketı nor:mal bır parlamen- nin de mür.aheretine d.ayaaa-
to ayatına kavuştarmak sizin bilecektir. 

••••• 

Uçaklar ______ ...; us 
Maçuri top;ağı üzerin 

de bom ardıman yapmış 
Londra 14 ( Ö .R ) _ Uzak 

şar~ badiselerı çok vahim bir 
ş~l:ıı .~I.mıştır. Moskovadan bil
dırıldıgıne göre dış Mogolis· 
tan hududundaki son hadiseler 
nzerine 50 Japon ve M;. k . anÇO as-
erı yanlarında 2 tank olduğu 

halde hududu geçmiıler ve 
hudud karakoluna hücumda 
bulunmuşlardır. Karakol muka
bele ederek bunları püskürt-
2'oüştür. Japonlardan 10 ölü ve 

. yarafı vardır. Mogollarm 
zayıah 1 ölü, 7 yarahdır. 

RUSY I JAPONYA 
. ı!ÜNASEBATI 

Buraya ge1en bütün haber
lere g6re Sovyet Rusya ve Ja-
ronya arasında münasebetler 

er zamandan daha gergindir. 
Moskova hükümeti vaziyetin 
vehametini göz önünde bulun-
duı:ara~ . Ma~çurideki Sovyet 

lıefirlerını gerı çağırmağa hazıranıyor. 

Tokyodan gden bir habere 
f1öre S~vyet Rusya tayyareleri 

ançura toprağı üzerinden uça
rak bombardımanlar yapmış-
lardır. Askeri otoriteler müda
faa tedbirler' nlmışlardır. Tok
yoda az çol. endişe vardır 
Bununla beraber ne bir taraf: 
tan ne diğer taraftan hAd' l · h I a ıse-
erı ız aşhrmak isteğiude ol-
lllddığı Londrada zannedilmek
tedir. 

SOVYET KAYNAKLARIN iN 
iZAHATI 

Moskova, 14 ( ô.R) _ 12 
Şubatta dış Mogolistan hudu
dunda çıkan hadisler hakk d 
şu tafsilat verilmektedir: m a 

Tas Ajansına göre K . J , oro-
Mas~ l apon hudud karakolu 

d
ogo karakoluna hücu 

e erek 1 O kilom et km d re a-
,..8:.. dı~ ~ogolistan tqpra-
•- fll1Dlf ve burada Mo-

gol tayyarelerinin de ittir&• 
kile karşılık hücuma uanyarak 
püskürtülmüştür. Müfreze Maa
çuri toprağına dönmllttür. 

Mançuri hükümeti Dal•llOl
ko muharebesine iki So.,,et 
tayyaresinin iştirik ettiji ld-
diasiyle protestoda balaa
muştur. Mançuri halrOm• 
nin. . fikrince Sovyet tayyare
lerının bu hareketi ilimharpm 
muhasemat açmağa muaclildk 
Mançuri lazımgelen tetbirlelİ 
alacaktır. 

JAPONLARIN ISTP.CI 
To~yo 14 (Ö.R) - Dit..._ 

kanhgmın mümessili Dala .... 
muharebesine Sovyet ta 
yarelerinin iştiraki haka:t 
Japon hükumetinin bir bQ. 
almadığı bildirmiıti.. Moakln 
J~pon büyük elçisi Japon tala
k~.ka,.tmın. neticesini So.,.t 
~~dk~metı.n~ bildirecek ve b...t.t 
.a ıselermın tasfiyesi için, ile-

rı.de dağılınabilecek muvakkat 
bır komisyon teşkilini teklif 
edecektir. 

MANÇU DIŞ BAKANININ 

. BEYANATI 
Ksıngki.ng, 13 (A.A) _ lla-

çuke .dış ışleri bakan yekifi il 
Onaşı Roytcr Ajansa aytuma 
şu beyanatta bulunmUfhır: 

Sovyet Rusyanın Harbin bat 
k~nsolosu 8. Slavitski ile yap-
tıgım ~e~iz . saaUık koaferaat 
tam bır ınkıta ile bitmiıtir. fftl· 
d~~ hadiseleri hakkında bqb 
~uzakerelerin yapdamıyaca-

g~~d-an kor~uyorum. Mançake 
h~k~meti bu takdirde sulh ye 
sukunu bizzat kendisi temia 
etmek ıstırannda kala~ 
Mamafi vaziyet büyuk mik~ 
da. Moskovanın N:ançuko idili• 
lerıne ver~ceği muhtemel 
vaba bağlıdır. 
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Suikastçı çetelerin • iÇ •• •• yuzu 
Tarihi kıymeti pek büyük olan iddianamenin 

metnini aynen yazmakta devam ediyoruz 
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SUIKASD MAZNUNLARINA 
SiLAH VEPARAVERILIYOR 

Bundan sonra ~taraşlı Ham
diye bir demet Suriye evrakı 
nakdiyesi vermi,tir. Yahyanın 
tahminine nazaran hu miktar 
bin Türk lirası tutmaktadır. 
Bundan sonra Recep Kaptan 
konsolun gözünü çekerek Ham
di de dahil olduğu halde her 
birine birer tabanca ve içeri
sinde onar fişenk bulunan 
otuz şarjör ve on beş Suriye 
lirası vermiştir. Son tenbih 
olarak ele geçen biribirini ha
ber vermesin demiş ve bütün 
çete geceyi orada geçirdikten 
sonra ertesi günü yola çıkarak 
Halebe vasıl olmuşlardır. Ha
lepten tekrar yola çakarak Ka
rabet ismindeki bir şoförün 
idaresinde bulunan otomobille 
hududa yakın Şömerin mevkii
oe kadar gelmiş ve ora da ofo· 
mobilden inmişlerdir.Bu suretle 
huduttan gene Kilise yakın 
zeytinlikler içinden geçerek 
Türkiyeye dahil olmuşlardır. 
Bu sırada Yahya, Hamdi ile 
konuşarak kendisinin Karame-
2ara sevgilisi Nadideyi görmek 
için gitmek istediğini söylemiş, 
·Hamdi kafilenin şefidir- buna 
müsaade etmiştir. Randevu yeri 
olarak Kümbetir köyünde Üze
ymn evı ittihaz olunmuştur. 

Yahya bunlardan ayrıldıktan 
ıonra Kilise gelmiş ve oradan 
Gaziantep ve Fevzipaşa yolla
nnı takip etmek üzere Cey
hanın Karamezar köyüne git
miştir. Sevc\iği kızın Kümbetir 
ovarında Akifiye köyünde ol· 
doğunu anlıyan Yahya, bu işi 
tahkik için Karamezar köyünde 
ikamete mecbur olmuş ve bu es
aada köyde beş kişiye ait bos
tanın bekçiliğini deruhte etmiş
tir Y ahyanın itirafına nazaran,bu 
bostandaki bekçiliği deruhde 
etmenin sebebi A.kifiyeye gii
miş olan kızın kendi geldiğini 
i~iterek Karamezara geleceğini 
ümid etmesi keyfiyetidir. Bu 
bostanlar bekçiliğint! girdikten 
14-15 gün sonra Yahya kızm 
başkasile evlenmiş olduğunu 
haber almıştır. Bu sırada bos
tanların bitmesine 10·15 gün 
kaldığını gören Yahya bu 10-15 
günü bekledikten sonra Küm· 
betire, yeni randevu mahalline 
gitmek için hareket etm ştir. 
Burada küçük bir noktayi işa
ret etmek lazrmgelir. istintak 
hakiminin: Mademki kıza sevi
yordun bu komplo ışıne ne 
diye alakadar oldun? şeklinde 
vaki bir sualine karşı Yahya: 
( Çerkes Elemin verdiği para· 
lardan istifade edecek, bu su· 
retle kızla evlenerek bu ışe 

iştirak etmiyecektim ) ceva
bını vermektedir. 

Yahya, Karamezar'dan ha
reket ile Kümbetir köyüne 
gelince köyün başında Arif 
ve arkadaşlarının iskambil oy
nadıklannı görmüştür. Bunların 

yanma yaklaşmış, Arif kendi .. 
sini tanıyarak hoşbeşten sonra 
iskambil partisinin nihayetine 
kadar orada intizar etmiştir. 

Bir noktaye daha işaret etmek 
lazımdır. Yahya, Karamezardan 
Kümbetire gelirken son kaza 
olan Kadirli kazasında bir şişe 
rakı almış ve bunu Hamdi 
için aldığını iddia etmiştir. 

Arif ve arkadaşlarmın iskam
bil partisi bittikten sonra A
rifle Yahya kalmışlar ve Arif 
kendisini ağabeyisi Üzeyrin 
evine götürmüştür. Eve gider
lerken Yahya Arife: Silahla-

köy~ girerken ileride bir ko
vuğa sakladım, demiş, tekrar 
dönerek silahların yerini Arife 
gösterdikten sonra eve gelmiş
lerdir. Evin kapısından Arif 
Yahyayı ıçerı bırakar: k geri 
dönmüştiir. Üzeyir, Yahyayı 
görür görmez ilk söz olarak: 
Bu zamana kadar nerede kal
dın, diye sormak olmuştur.Bos
tan başında kaldığını şöyleyince 
Üzeyir: Bu kadar hayvanlık ol
maz. Şimdi yemeğini ye, Ali 
Saibin çiftliğine gideceğiz, de
miştir. Biraz vakıt geçtikten 
sonra bulundukları odaya kö· 
yün muhtan lsmail girmiş, Is· 
maili gören Üzeyir, Yahyaya 
hitaben : Buralar tehlike dolu, 
bu ev birkaç defa basıldı. Muh
tarın odasına gidelim demiş, 
bunun üzeriue Üzeyir de olmak
sızın muhtarın odasına ~idiJmiş, 

oturduktan iki üç dakika sonra 
karako] kumandanı Hakkı on· 
başı içeriye girmiştir. Karakol 
kumandanı Yahyaya, nereden 
geJdiğini sormuş, Karamezar 
köyünden geldiğini, bir kızla 

nişanlı bulunduğunu o kızın 

bir başkasiyle evlenmiş oldu· 
ğunu anJatmışhr. Nereye gide
ceği sualine karşı : Akifiye kö· 
yüne gidec~ği cevabını ver· 
ruiştir. Bunun üzerine karakol 
kumandanı, ben de yarın o köye 
gideceğim, beraber gideriz, 
demiş ve ertesi sabah yola 
çıkmışlardır. Köye gittikten 
bir iki saat sonra karakol ku
mandam Yahyayı tekrar çağı
rarak, nereden geldiğini hakiki 
surette itiraf etmesini şöy;emiş, 
Yahya km almak için, para 
kazanmak maksadile Suriy~ye 
gizli olarak g~çtiğini ve ayni 
suretle memlekete döndüğünü 
bildirmiştir. Oradan bölük ku· 
mandanlsğma gönderilmiş ve 
oradan Maraş tarikile Ankara
ya getirilmiştir. Yahyanın ifade 
ve itirafab 8· 11 ·935 tarihine 
kadar bu şekildedir. 

YAHYA IF ADESINDEN 
RUCUA BAŞLIYOR 

Yahya itirafatt üzerinde çok 
duracağımiz için 8-11·935 ta
rihinde istintak dairesinde baş· 
lıyan rücuunu da bir kerre da
ha gözden j!eçirmemiz lazım· 
dır. istintak zabıtnamesinin 

73 ünü sahifesinde başlıyan 
bu rücunda Yahya hulasa tan 
şunları söylemektedir: Suikasd 
işini külliyen inkar ederek, hu· 
duddan geçmiş olduğunu söy· 
Jemek suretile iJk defa yalan 
ifade verdiğini anlatmağa baş
lamıştır ve Ateş Mehmedin 
Şamda F ransızlarm idaresindeki 
"Nebik,, bölüğü namile maruf 
bölükte asker olduğunu, silah 
me~elesinin y.,lan bulunduğunu 
beyan etmiştir. Yahyanm bu 
;fadesinde en şayanı dikkat 
ciheti '.aynen yukarıda telhis 
ettiğimiz ifadesinin aynı olup 
EtemJe mülakatı ve suikasd 
tertibatını bu ifadeden çıkarmış 
olmasıdır. Hududdan geçerek 
Haleb, Kuneytre tarikini takib 
etmek suretile Amana gittiği 

ve orada Çerkes Etemio tanı
dığı bu rücua mütedair ifade
sinde de muharrerdir. 

Y ah yanın mahkeme huzu
rundaki ifadesine de bir göz 
atmak lazımdır. Yahya bu ifa
desinde de Suriyeye nıçm 

geçtiğini Halebde Musa ismin
de bir adama rasgeldiğini, 

Mercisultana akrabalarını bul
mak için gittiğini, oradan Ku
neytrada kalmıyarak Amana 
gittiğini, Amanda arabacı 
Hamid ve Üzeyrin akrabası 

namında bir Bulgarın yanına 

girdiğini, on beş gün kadar 
orada çalıştıktan şonra kendi
sıne ihtiyacı olan parayı altı 

lngifü lirası olarak kazandığını, 
hatta bu paranın kazanma bir 
para olmayıp Mahmud tarafın
dan ver!lmiş bir para olduğu
nu, on beş gün sonra Şama 

döndüğünü, maksadının mem
lekete dönmek olduğunu bu 
parayı bozdururken çaldırdığını, 
tekrar Amana döndüğünü, 

Amanda bir güq kaldıktan son
ra Hayfava gittiğini, orada 
David isminde bir Yahudinin 
yanında beton işlerinde alh ay 
çalıştığını ve oradan Yafaya 
giderek orada çahştığım, A\Dan
da iken Çerltes Etemle temas 
ettiğini, kardeşi Reşidi tanır 

olduğunu ve T emnıuz ortaları
na doğru gene kaçak olarak 
Türkiyeye döndüğünü, doğru 

Karamezara gittiğini, sevdiği 
kızın Akifiyede oluğunu gö· 
rünce oraya gitmek üzere Küm
betire giderek yakalandığmı 

ve yolda karakol kumandanı
nın kendisini merk~ze götü
rürken, kendisine altı ay ceza 
göreceğini söylediğini ve Şam
da iken J-lasso namında birisi
nin yanına gelerek, nereli ol
duğunu sorması üzerine, Cey
hanlı olduR-unu söyleyince An
drin taraflarını tanıyıp tamma
dığmı sorduğunu, ve evet ce
vabı üzerine, müdürü tanıdığı
m sorduğunu ve bunun üzeri
ne gönderdiği mektubu aldım, 
çok memnun oldum, diye söy
lediğini lenbih ettiğini ve o 
zaman cezadan kurtulacağını, 
karakoJ lrnmandanmm kendisine 
söylediğini, böyle söylerse ce
:zadan lrnrtu'a.cağmı ilave etti
ğini ve bütün itirafatını gör
düğü işkence üzerine söyledi
ğini beyan ve ifade eylemiştir. 

Y AHY ANIN İF ADELERININ 
TAHLiLi 

Yahyanm ifadelerinin tahlili
ne, Suriyeye g~çip geçmediği 
meselesinden başlıyacağiz. 
Yahyanın her ne sebeble olur

sa olsun 932 senesi sonlarında 
Suriyeye geçtiğini gerek kendi
sinin zabıta, istintak tahkikat
Jarile muhakeme zabıtnamesinde 
vaki itirafatmdan ve gerekse 
Karamezar heyeti ihtiyariyesi
nin dosya mayanında mevcud 
şehadetlerinden anlamaktayız. 

Buracıkta küçük bir noktaya 
işaret etmemiz lazımdır. Üze
yir zab1tadaki itirafatından is
tintak dairesinde rücu 
ettiği z~man, Yabyanın kat'iy
yen Suriyeye geçmemiş oldu
ğunu iddia etmiş ve bunun 
!çin bir takım şahidler göster:
!Jlİşti. Bu ~ahidler dinlenmiş, 
Yahyayı biç tanımadıkları 
anlaşılmıştır. İfadeleri dosya 
meyanındadır. Binaenaleyh 
932 senesi sonJarma doğ
ru Yahyanın kaçak olarak Su
riyeye girdiği şüpheden azade 
bir keyfiyettir. Nitekim maz· 
nun olup men'i muhakeme ka
rarile tahliye edilmiş bulunan 
Harbi de tarih söylemek sure .. 
tile bu hakikati iJ ade etmiş 
ve Yahyayı Amanda gördüğü·· 
nü, hatta kendisinin yanıaa 

anasınm akrabası sıfatile gele
rek kendisinden bir suriye li
rası aldığmı ifade eylemiştir. 

Dosya meyanında bulunan Ari
fin akrabası Mahmuddan Arif 
Suriyede şoförken kendisine 
yazılan 23 haziran 933 tarihli 
mektub da bu ciheti ispat et
mektedir. Mektubdaki cümle 
aynen föylel~ir : ( Birkaç gün 

bir Çerkes Türkiyeden Amana 
gelmişse de bize çok memnun 
olunacak havadisler getirmiştir. 
Esbabı bu geçen kışta köyü
müz o'an Kümbetirdei bulundu 
ve hem de kardeşimiz Üzeyir 
efendinin evinde bulundu. Hep
si Kümbetirde bulunanlar bilir.) 

Gerek bu vesika gerek Yah
yanın itirafatı ve gerek diğer 
söylediğim deliller Yahyanın 

dediği tarihte hududu geçerek 
Amana gitmiş olduğunu ispat 
etmektedir. 

Yahya ifadesinde kendisine 
arabacı Hamid tarafından ta
vassut edildiğini söylemektey
di.Bunun için de gene yukarıda 
tarihini söylediğim Mahmud
tan Arife yazılmış mektubun 
diğer cümlelerine bakmak Ja
z.ım~ır. Amanda Belediye mü
fettişi olan Mahmud bu mek
tubanuo biraz aşağılarında; .. O 
mezkur Çerkesin ahvalleri düş· 
kün olduğu için verdim bir 
lira Filistin ve eski elbiseler 
verdim ve arabacı Hamid de 
bir lira verdi. Mezkür Çerkese 
altı yedi lira · kadar bir para 
topladık .. ) 
Şu hale nazaran Yahya, 0-

zeyirin yanında bir kış kaldık
tan sonra ldrise müracaat et
mek suretile kaçak olarak Su· 
riyeye gitmiş, oradan Amana 
geçmiş ve sonunda Üzeyirin 
akrabasından Mahmud ve onun 
vasıtasile Hamidle temasa geç
miş demektir. 

Yahyanın Suriyeye 932 se
nesi sonlarında geçmiş olduğu
nu şu suretle tesbit ettikten 
sonra Yahyamn ne zaman Tür
kiyeye dönmüş olduğunu ara
mak Ja:ıımdır. Yahyayı tarih 
tesbit etmek auretile 19 tem
muz 935 tarihinde Ayıntabda 
görüyoruz. Ayıntaba Kilisten 
gelmiş olduğu gerek kendisinin 
ve gerekse evinde kaldığını 

söylediği adamların ifadelerin
den anlaşılmaktadır. Gerek bu 
tesbit keyfiyeti, gerekse ifade· 
ler dosya meyanında mev
cuddur. Yahya Ayıntabdan, 
polis raporlarına nazaran doğ
ruca Karamezara gitmek üze
re hareket etmiştir. Karame
zarda ise 25 veya 26 gün kaı
dığı, oradaki heyeti ihtiyari
yenin dosyada mevcud ifade
lerinden anlaşılmaktaaır. Y ah
yamn Ayıntaptan Karameı.ar 
köyüne kadar yaya olarak Uç 
veya dört günde yürümüş oldu· 
ğunu farıedersek temmuzun 
24 ünde Karamezara gitmiş 
demektir. Kendi ifadesine na
zaran 25 heyeti ihtiyariyeden 
bazılannın ifadesine nazaran 
Karamezarda 27 gün kalan 
Yabyanın iki gün kadar da 
yolda geçirdiğini farzedersek 
ağustosun 21 inde Knmbetir 
köyüne gelmiş ~ ~Jması Jazımdır 
-ki hakikaten Yahya o gün 
gelmiş ve Üzeyir tarafından 
o gün karakol kumandanına 
teslim edilmişti,r! 

YAHYA HUDUDU NE 
ZAMAN GEÇTi 

Yahya Suriyeden hududu 
ne zaman geçmiştir? 

Kiliste iki gün kaldığına (ki 
bu cihet evrak meyanında 

mevcud şahidlerin şehadetine 
ve polis raporuna göre bir 
hakikatbr.) ve azami bir veya 
iki günde hududdan Kili!e 
kadar olan mesafeyi (çünkü 
Yahya kaçak geliyor. Gizlene
rek gelmek mecburiyetindedir) 
tahmin etmemize nazaran 
Yahya temmuzun 14 veya 15 
inci günü hududdan içeri gir
miı demektir. 

su 
us 'ubat 1936 ... 
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T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 
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~ Bölem say ısı: & 

Temoçin Nago Bayan n oğlu ile 
düşmanlarını bozmuştu •. ··--·-·-AJak burada bekçilik ettiği İki kahraman düşmanları üze-

beygirleri görebiliyordu. Can riue ablarak onları dağ\tmağa 

beyle birlikte çay kenarına in- muvaffak olmuşlardı. Oradan ~ 
diler. Uçurtma yapmak için atlarını kurtararak ve büyük 1 
söğüd dallarını kesmeğe ko- bir neşe ile Nago Bayanın ka- ) 
yuJdular. Bir taraftan bu işle rargahına dönmüşlerdi. 
uğraşırken diğer taraftan da Nago Bayan oğlu ile yolda- , 
Alakm ortaya çıkardığı şeyleri şının sergüzeştini işidince iki-

1 

yiyorlardı. sinin gösterdikleri yiğitliie çok 
4 Alak Cengizin hayatını ve sevinmiş ve hatta sevincinden~ 

babası Y esukaya zehir içirile- göz yaşları dökmüştü. Biraz 
rek nasıl öldürüldüğünü anlat- sonra her ikisine dönerek: j 
tı. Yeıiuka öldüğü vakıt Temo- - Yiğitliğe ve mertliğe hepı 
çin (Cengiz) pek küçük yaş- bir yoldan gidilir. Bunu unut-
ta idi. Bu yaşta bir çocuk ba- mayınız oğullar demiş ve ko-
liasının kabilelerini birlik halin- yun keserek onları ağırlamıştı. 1 

de tutamıyacağından kabileler Buğurcu ertesi gün Tuğunu '. 
birer birer dağılmışlardı. Bun- almış ve kabilesiyle birlikte 
!ardan bir kısmı AJakın kabi- T emoçinin ardına düşmüştü. O 
lesine bir kısmı de T emoçinin vakte kadar yalnız yaşayan 
( Cengizin ) düşmanı olan Tay- Aroladlar ve Mangonlar da Te-
cigutlara sığınmışlardı. Temo-
çin 300 tarafdarıyla yalnu. moçinle b:rleşmişlerdi. Öyle ki 
başına kalmıştı. Fakat validesi günden güne Temoçinin taraf-
akıllı bir kadın olduğundan darları çoğalmışb. T emoçin bir 
gidib Gökçeye yalvarmış, oğ- Türk kahramanı olduğundan 
lunu himayesine almasmı iste- bütün Türk kabileleri onun et· 
mişti. Gökçe Temoçini ıözet- rafında toplanmakta gecikme-
meğe başladığı günden sonra mişlerdi, Taycigudlarla muha-
vaziyet değişti. Yavaş yavaş rebe bundan sonra fiddet bul-
civardaki kabileler Temoçin'e muş ye Temoçin düşmanlarım 
iltihaka başladılar. işte o gün· alt etmeğe muvaffak olmuştur. 
denberidir ki, Temoçin Tay- Temoçin zaferden dönüşte kış-
cigudlar ve müttefikleri olan lağına dokuz ak tuğlu bir bay-
kabilelerle muharebeye giriş- rak ve yazlık konağına da dört 
miştir. Bir gün Taycigudlar 
:femoçinin sekiz abnı çalmış-

lardı. Temoçin avdan dönütte 
atlarını bulamayınca hemen 
kardeşinin aboa binmiş ve 
Taycigudlarm izlerini takib 
ederek ilerlemeğe koyulmuştu. 
Yolda Nago Bayanın oğlu Bu· 

kara tuğlu bir bayrak dikmişti. 

işte 591 senesinde vaziyet bu 
merkezdeydi, 

Alak babasından duyduğu 
bu hikayeyi ballandıra ballandın, 
anlatırken Canbey bütün kulak 

kesilmişti. Öyle ki iki arkadaş 
ğurcu T emoçine rastgelmiş ve vaktin çok geciktiğini anlama• 
onu kederli görünce şunları mışlardı bile ... 
söylemişti: - Dr~·anı rdtcek -

- Tamoçin kederlerini, ba
şına gelen acıları duydum. 
Ben de bu yiğitlik yolunun 
yolcusuyum. Sana yoldaş ola
cağım. istersen ıeninle bera
ber dünyanın bir ucuna gide
ceğim. 

Buğurcu bu sözleri söyler 
söylemez abna binmiş ve T e
moçioi takibe başlamıştı. iki 
arkadaş, gece vakti düımanla· 
rının konak yerine varmışlardır. 
T emoçin Yalnız başına olarak 
düşmana sokulmak istemişti. 
Bugurucu buna mani olmuştu: 

- T emoçin ben senin yoJ
daşımm. Böyle bir günde bir
birimizden ayrı düşmiyelim de
mişti. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Y ahyanın 932 senesinde Suri-
yeye geçtiği, Haleb, Şam, 
Kuneytre ve Aman yolunu 
takib ederek Amana gittiğini 
ve 935 senesi temmuzu eva
sabnda yine kaçak olarak 
Türkiyç hududlarına girdiğini, 
iki kere iki dört edercesine 
tesbit ediyoruz demektir. 

Şimdi Yahyanın Suriyeye 
kaçbğı günden avdet ettiği 
gilne kadar itirafatında mevzuu 
babsolan bidiseleri takip et
mek sırası gelmiştir. 

Evelemirde şu hususu yük
sek heyetiniz huzurunuzda ifa
de etmek istiyorum: Yahyanın 
bütün itirafatı beşeri ve insan
lık duygularının tahb tesirinde 
vukua gelmiş ve tabii bir se
yir takip etmiştir. Yani Yahya 
ilk yakalandığı gün damdan 
düşer gibi itirafa başlamamış· 
br. Evvela inkar etmiş, sonra 
hakikate biraz yaklaşmış, tek
rar o söylediği sözlere rücu 
etmiş ve her ifade alınışında 
bir parça vere vere son had
dine kadar vasıl olmuştur. 

Büyük 
= Habeş taarruzu 

hazırlanmış 
- Başüua/ı 1 nci sayjada -

- T embiende ölen ltalyanlar 
. hakkında verilen rakamlar işte 

ölüleri gömen bu kıtaatın tes
bit etmiş olduğu rakamlardır. 

8000 ÖLÜ 
VERMEMIŞLERMIŞ 

Roma, 14 (A.A) - Habeş 

menbalarından çıkan haberler, 
ltalyan kuvvetlerinin Sasaba-

nahtan 40 kilometre mesafede 
Koratayı tahliye ettil;llerini 
bildirmektedir. 

Halbuki, yarı resmi ltaly2 u 
mahafi1i bu şehrin ltalyaor ar 
tarafından hiçbir va kıt işr·a , 

edilmemiş olduğunu tasrih t • 

mektedir. 
Ayni mahafiJ son muhare

belerde beş bin ltalyan üç bin 
Eritreli askerin öldftğünü de 
tekzib eylemektedir, Ve ölü 
adedinin isim zikriyle munta-

:ıanıan neşredildiğini habrlat
ınaktadır. 

INGILIZ PROTESTOSU 
Roma 4 ( Ö. R ) - Ingiliz 

büyük elçisi Sir Erik Drumond 
B. Suviçi ziyaret etmiştir. 

Londra 14 ( Ö. R) - Sir 
Erik Drumondun B Suviçi zi
yareti Habeşistandaki IngiJiz 
ateşe militerinin bir askeri mü
şavir sıfatile hareket ettiği ha
berini protesto etmek maksa
dile olduğu anlaşılmıştır. 

Sir Drumond, bu ltalyan id 
dialarımn a•nlsız olduğuuu söy 
lemi tir. 



PARDAYANLAR 
-88-

y AZAN : Mlşel Zevako 

Derhal kapı açılarak elinde tabanca 
tutan bir adam göründü 

Kahire, 13 (A.A) - lngiliz 
hükümetinio, logiliz. - MISlr 
müzakereleri hakkındaki ce
vabı gelmiştir. lngiltere hüku
meti bu cevabile bir lngiliz -
Mısır muahedesi imzası için 
müzakerelerin açılması için 
Mısır başbakanı ile lngiliı fev
kalade komiseri arasında vukua 

elen anla malan kabul e le-

ruştan üç yüz seksen sekize 
elli metre murabbaı yedi yüz 
yebniş yedi lira bedeli muham
menle 68 sayılı adanan iki 
sayılı arsası baş sekreterlikteki 
şartname veçhile ve peşin pa
ra ile 18-2-936 sah günü saat 
onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için eJli 
dokuz Jirahk muvakkat temi
nat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 

ün ve saatte komisyone elinir. 

ra a ın·ı 
•• 
UMER BANK 

Yerli Mallar Pazarından Tedarik Ediniz 

Bu Fırsatla Peşin alışveriş edenlere birer kupon ve 
mekte ve her ayın 1.6 sında o aydan 

.gün seçilerek; o gün mal almış bulunanlara kuponlarında yazılı pa 
nın yüzde yüzü nisbetinde bedava mal verilecektir. 

r Bilumum Devlet ve Hususi Müesses:ıt Memurlarına Uzun 

Taksitlerle Mal Verilir. 

'1---------------------------------------------------..a..ı 

Dünya, günün en son haberlerini bek- · 
liyor •. Herkes makine başında uzaklar· 
dan ,·gelecek haberleri bekliyor. 

•'· ~~.....;.....~~..;__~~~---~~~~~~~~~-

:1.936 Modeli 

T·.·ELEFUNKEN 

• 

. Ra~yosuna ~ahip olanlar en yeni haberleri, en temiz ve e 
püriizsüz olarak alirlar. Siz de her halde bir Radyoya sahi 

• • 1 ~ •• 

olun·uı ve 1936 modeli 
1 

Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli. neşriyatın 

herhalde hayran olacaksınız. 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
GAZI BULVARI - IZMIR 



ucu 

• 

........ 
Devlet Demiryollarından; 

Muhammen bedel 93103 kuruş olan muhtelif eb'atta 1460 
adet Tampon gresörü 24/2/933 Razartesi günü saat 15 te lzmir, 
Ba11nahanede 7 inci komisyonunda açık eksiltme usulile ıatın 
alınacaktır 

isteklilerin 6987 kuruı muvakkat teminat vermeleri ve bu işe 
girmek için aranılan vesikalar ve kanuni manileri olmadığına 
dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona müracaatları 
lazımdır. 

Şartnameler ve örnekler lzmir Basmahanede 7 inci işletme 
müfettişlik kaleminden parasız alınır. 11-15 355 (314) 

En beyaz dişler 
oncn d şleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kullanıyor _ 

RADYOLIN 
"Tartr,, dediğimiz kir tabakasını eriterek dişleri göz kamaş· 

tıracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmadan, 
d~ etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklarına mani 
olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu-

; ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
tazı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 

Gayri menkul malların açık arttırma ilanı 
Karaburun icıa memurluğundan : 

,Köyü mevkii cınsı mikdarı No. Mu. kıymeti ısını 
lira 

Sayıp Ulupınar bağ 3676 
Çullu Çeşmealtı eşcarı müsmire 2757 

200 Koç Ali karısı Azize 
350 Yetim Ali 

li bahçe 33 zeytin 
:Ahırlı Gökçetepe bağ 
Ahırlı harman yeri bağ 
Ahırlı Bodrum bağ 

Ahırlı Halıyeri 
Ahırlı Karabağ 

Ahırlı Bodrum 

bağ 
bağ 

bağ 

3447 
8731 
690 

919 
1609 
1149 

300 Arap hoca Mehmed 
95 Hatip Ibrahim 
50 Ali oğulları Mehmed 

ve Halil 

30 " " .. 
120 

" " " 170 lsmail oğlları Nuri 
ve Basri 

Ağırlı Bodrum bağ 919 30 ,, ,, ,, 
Ahırlı Hisarcık tarla 1379 70 Muharrem oğlu Fahri 

zeytin ağacı 35 adet 
Tarihi ilandan itibaren otuz I kararı feshedilir ve kendisin-

gün müddetle açık arttırmaya den evvel en yüksek teklifte 
çıkarılmıştır. Talip olanların bulunan kimse arzetmiş olduğu 
kıymeti muhamminenin yüzde bedel ile almağa razı olursa 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya milli bankanın te· 
minat mektubunu vermeleri ve 
arttırma 11-3-936 tarihine te
sadüf eden çarşamba günii 
saat on beşte dairede icra 
olunacaktır. Müşterilere ait 
numralı dosya irae olunabile
ceği gibi fazla izahatı lazıme 
dahi verilir. Talipler bu husu-

ona ihale edilir o da razı ol-
maz veya bulunmazsa icra da-

iresince hemen on beş gün 
müddetle arttırmaya çık:ırılır 

Bu arttırmayı alakadarlara teb
liğe hacet olmayıp yalnız ilan 
ile iktifa olunarak yüzde yet· 
miş beşini bulursa ihale edi-
)erek ve tapu harcının bele-

diye ve vakıf icarının ve yüzde 
iki buçuk dellaliyenin müşte-

tiye ait olduğu ve yüzde 
yetmiş beş nisbetini bulmadığı 
takdirde icra ve iflas kanunu-
nun ve 2280 numaralı kanuna 
göre beş sene müddetie tecil 
olunacağı ilan olunur. 

402 (334) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
l&tanbulda f.'alatasarayda /-.. vru

pa pasajı taksitle satılıktır 
Bankamızın malı olup lstanbulda G:ılatasarayda yirmi iki dük

kanı müştemil Avrupı. pasajı namiyle maruf çarşı bedelinden 
birinci taksiti peşin ve r, eri kalan yedi taksiti yedi senede ve 
şu suretle tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile 
ve kapalı zarf usulü ile satılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 
ihalesi 26-2-1936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on 
dörtte Ankarada idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır • 

İsteklilerin şubemire müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilin
de şartname alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde bede
lin beşte biri nisbetinde "34,400,, lira depozito ve teklif mek
tuplarını nihayet 22-2-1936 cumarte<i günü saat on bire kadar 
şubemize vermeleri ve yahut 26·2-L36 tarihinde saat on dörtte 
yetiştirilmek üzere posta ile iadeli taahhütlü olarak Ankarada 
genel direktörlüğümüze göndermeleri. 6,11,15 330 (189) 
E~as No. Yeri Ne. su Nev'i Depozito 

207/3.4.5 Kokaryalı tramvay caddesi 831 
39 
14 

1681182 
104 

ahır 

dükkn 377 Osmaniye caddesi 
406 Karataş Hilal sokak ev 

dükkan 
depo 

71512 İkiçeşme!ik caddesi 
87311 Darağaç Paralı köprü 

629/3 
599 
354 
338 
669 
728/l 
c. 60/2 

Mukaddes mezar caddesi 
Karalaş Orhaniye sokak 3 ev 
Bornova yıkık Minara 26128 ev 
Alsancak Mes'udiye caddesi 128/l dükkan 
Bayraklı Menemen caddesi Y.75.taj93 ev 
Gaziler, Bedava sokak 22 ev 
Alsancak ikinci Kordon 273 dükkan 
Manisa Devec.iyan M. 6 ,, 
saraçhaııe sokak 

C. 7111 Manisada Saray M. Binadan ayrı 

T. L. 
50 
35 
5 

20 
50 

12 
30 
16 
18 
16 
18 
20 

8 
bahçede iki oda 

c. 10 
c. 78 
c. 70 

c. 71 
383 
401 

403 
404 
409 
654 
681 
747 

782 
227 

228 

236 
303 

707 

Büyük T uhfiyeciler çarşısı 

Manisada Hüsrev ağa M. 
Manisa Alaybey Hendek 
kahve S. 
Manisa Saray mahllesi 

82 

Reşadiye tramvay C. 983 
Üçüncü Karataş Halil Rifat Y. 243 
paşa 

mağaza 

ev 
ev 

ev 
ev 

" 

2 Karataş Mahmut Hayati S. Y. 2/3 ,, 
n n n 4 u 

Karataş Duygu sokak Y. 6 ,, 
Karataş Asansör ,, E. 23 ,, 
lmariye ikinci borç sokak Y 7 ,, 
ikinci Süleymaniye Kamil 120 T. ,, 
paşa 

Üçüncü Karataş Yeni duygu S. 43 ,, ,, 
Hasan Hoca M. Osmaniye Y. 33126 oda 
Sokağı 
Hasan Hoca M. Kara Osman 26/32 ,, 
oğlu H. 
Hasan hoca Mirikelam hanında 12/32 ,, 

,, Yol bedesteni Servili Y. 55110 ,, 
han üst kat 

,, Hasan Hoca Yol bedes- 26128 ,, 
tznı Osmaniye kara osmanoğlu 
hanında 

,, ,, u u 26·41 ,, 
Buca belediye caddesi 52 T. dükkan 

25 
40 
12 

42 
42 
6 

9 
18 
12 
12 
3 
3 

4 
10 

10 

10 
5 

6 

sun daireye talik olunan açık 

arttırma şartnamesini 10-2-936 
tarihinden itibaren okuyabilir. 
Hakları tapu sicilile sabit ol
mıyan ipotekli aldcaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak 
hak sahiplerinin bu haklarını 

ve bu hususta faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı . 
müsbitelerile yirmi gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları 
ve tayın edilen zamanda art-

810 
298 
299 , .... ---ı;;a.ııı----.., 300 

" ,, n 54tt " 
,, ,, ,, 56 ,, u 

6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

• 
tırma bedeli gayri menkulün 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arttıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak üzere 
arttırmanın on beş gün daha 
temdid edilmek suretile 26-3-
936 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat on beşte 
gayri menknlün yüzde yetmiş 
beşini bulursa ihale edilecektir. 
Satış peşin para iledir.Mal be
deli alınmadan teslim edilmez. 
Mal bedeli verilmez ise ihale 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler cami karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

301 
601 
766 
975 
976 
229 

233 
234 
235 

n n n 58 ,, ,, 
Bornova Kürt Ömer sokak Y. 35 

" 
Ahmet ağa M. limoncular 11 ,, ,, 
Kasap Hızır M. kuyumcular 41 ,, ,, 

n n u 43 ,, ,, 
Hasan Hoca M. Osmaniye S. Y. 49-47 mağaza 

T. 43 

" ,, ,, Y.45T.41 ,, 

" " ,, Y.64,, 64 ,, 

" 
Yol bedestanı Y. 52-12 

" Selvili hanında 

18 

10 
25 
18 

393 Kuzuoğlu Şalvarlı hanında Y. 63-7-8 ,, 5 
Mevkii ve numaraları yukarıde yazılı gayri menkullerin: Bir 

senelik kiralarının ihalesi 18-2-936 salı günü saat ONDA y11pıl-Muayene hane telefonu3315 
Ev telefonu 3203 mak üz~re artırma.ya konulmuştur. 

26 ( 311 ) Isteklı nlanlar hıza!arı~~a yazılı pey akçelerini veznemize 
:Xmı~~ım-----llİll~~- tırarak u~ırmasına gıre!;ı~!_ller. 6-15 305 (183) 

ya· 

Cumur Başkanlığı Flarfuoniıi 
; 'orkestrası şefliğinden : 

Orkeatra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere 
Piyano,· Keman Viyol Viyolonıe1 Kontrbas Fülüt ObuvaKlarnet, 

· Fago, Korno, TFompet, Trombon, Tuba Alto, Saksafon! .Tenor 
, S.ltsafon Akordiyon, Caz Bateriıi sazları çalanların . 7;3.36' cu· 

marlesi 'günü saat 10 dan 17 ye kadar Istanb~I' Galıitasılray 
Lisesinde sinavları yapılacağından bu sazları çok iyi bir surette 
çalabilen artistlerin kendi enstürümanları ile birlikte Sin:ıv ko
misyonuna birer d lekçe ile başvurmaları. 142 217 (129) 

25-27--30-2- 5-10-15-20-25-26-28-1-2-3-4-5 

.............. sl.Hif A'T····s·~i~i~·y~ğ~· · ·· · . 
Norveçyanın hı.li• Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıs Yeri • 

BAŞDURAK 

HAMDI NUZllET 
Sıhhat Eczanesi 

.. 

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

• • Fidan Meraklılarına Müjde ı 
Türkiye ve Avrupadan getirilmi~ en turfanda ve nadide 

damıılıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 
ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunur. 

8 - 26 h.3 (74) --·· 

Pastil Antiseptik 
~..A.:N'"Z"CJ~ 

Teneffüs yoUariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarmda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 

• 
Balıkesir Vilayetinden; 

Ayvalık· Burhaniye yolunun O • 11 + 190 kilometreleri ara
sında ve bedeli keşfi 15146 lira 94 kuruş olan kısmının kapalı 
zarf usulile eksiltme günü olan 6 şubat 936 gününde istekli çık
mamış olduğunndan aynı şerait dairesinde bir ay zarfında pa· 
zarlıkla verilmesine karar verilmiştir. Eksiltmeğe girebilmek için 
bedeli keşfin % 7.5 olan 1136 lira 3 kuruş muvakkat teminat 
vermesi ve bundan başka nafıa işlerile uğraştığına dair Balı
kesir Nafıa Müdürlüğünden tasdikli vesika göstermesi lazımdır. 

11-15-19-23 350 (315] 

Daimon marka elektriı.ı.Jambalari listesi 
Numarası Cinsi 

15 Yassı pil üç amper dört buçuk yolt kuvvetinde olan 
bu piller bütiln dünyadaki yassı pillerin en iyisi en 
dayanıklısıdır. Uzun müddet kuvvetini muhaüaza eder 
pille işliyen bütün dünya radyoları ve elektrikleri 
hep Daimon markayı kullanmaktadır. 

270 Yuvarlak pil iki amper üç volt kuvvetindeki bu pil• 
!erin en iyisi yalnız Daimon markalısıdır. 

1289 Yuvarlak büyük Daimon markah bu piller üç yüz, 
beş yüz ve daha fazla mesafelere ziya veren fenerler içindir 
yalnız Daimon marka olmasına dikkat ediniz. 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında Anadolu Hurdavat 
mağazası Ödemişli Hüseyin Hüsnü tica •ethanesi 

' . -~-· •. ~ ' 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuna 27-2• 

36 beklenmekte olup y9k1Dll 
tahliyeden sonra Aaven-Rot
terdam - Amaterdam ve Ham
burg limanları için yilk ala· 
caktır. 

CERES vapuru 10-2-936 da 

gelip 15-2-936 tarilıinde An

vers-Rotterdam-Amsterdam ve 

Hanıburg limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINE 
HEMLAND motörü 5-2-936 

tarihinde beklenmekte o)up 

Ylikilnü tahliyeden sonra An

vers-Rotterdam· Hamburg- Co
Penhage-Danrig-Gdynia - Oslo 

ve lskandinavya limanları için 
yük alacak t.r. 

SERVıc MAR TıME RUUMAİN 

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

Zee & Co. 
ANGORA vapuru 20 son 

kinunda bekleniyor. 24 son ka
nana kadar Anverı, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen 
limanlarıaa yük alacaktır. 

ANDROS vapuru 3 şubatta 
bekleniyor. 7 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburf 
ve Bremen limanlanna yü 
alacaktır. 

American Esport tine 
EXMOUTH vapuru 2 ıa· 

batta bekleniyor. Nevyork için 

yükliyecektir. 
Jobnıton W arren Lines 

Liverpool 
DROMORE vapuru 18 son 

kinunda bekleniyor. Liverpool· 
dan yük çıkanp Burgas, Vama 
ve l<östence için yük alacaktır 
Vapurların isimleri, ge~me 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi-

rifilmeı:. 
N. V. W. f. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

PELES vapuru 6-2-936 da 

gelip 6-2-936 tarihinde Malta 
Marsilya ve Barseloae için 
yük alacaktır. E 

DOKTOR Yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket taribJeriie 
navlunlardaki deiifildiklerden 
acentemiz mes'uliyet kabal et
ınez. 

F •z'a tafaiJit içia ikinci Kor· 
donda T ahaıil •e Tahli1e binua 
arkasında 72-4 numarada 

FRA TELLi Sperco vapur acen· 
talaö-ıoa - d'lm . . 

6 muracaat e ı esı nca 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

GeneJ istek üzerine (Tir· 
Yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çakardık.Ku
tular S ve 10 kurattur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur Ye 

salep ile baıka çept ye
mek babarlanmızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz giil 
ve çiçek suyımu firmamın 

taşıyan ambalajlarda belli 
başh satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıklan 

Mütehassısı 
Pazardan mada her giin 

d&rtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numarah mua-
yenehanesinde haatalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 

N .. tıe va Turan fabrikalannın tanıDDllf çqitlerini 
Kars südü, Beai. Her boJ dit macunu •• fırçalarını (Leylek) 

marka raahk ile (Nermia) •ç boyalarım bizdea araymı&. 
Bütün Türkiyede Wullllllf ve deoemnit (Arti) kumq boya· 
&uının genel aabt yeri yalnız depomuı:dur. 

Telefon : 3882 

KASE 

NEDKALMiNA 
Hava Ku umu lzmir Şubesia

den: 
Kurban bayramında lzmir ve Jımire bağh kamun ve k6yler 

halkımn kurumumuza bağııhyacağı kurban derilerile barsakları 
açık artırma suretile 4-2-936 dan itibaren ayrı ayn satışa çıka
rılmıştır. 

Kat'i ihaleleri 25-2-936 sah günü saat 16 da yapılacağından 
isteklilerin şartları görmek ve fiat vermek için hergün karşalıkh 
artırıma girmek için de ihale günü saat 14 de şubemize uğra· 

malan. 
Ve Izmire bağlı ilçe şubelerile lımir çevresindeki il ve ilçe 

şubeleriııin deri ve barsak şartnameleri dahi getirtilmiş bulun
duğwıdan isteklilerin bu şubeler şeraitini de şubemizden 
ğ6rebilecekleri ilin olunu:-. 

8-15-22 31S (20SI 

? 

....... . 
Oliver Ve Şü. 

LIMITET 
Doktor ' 

HARAÇÇI 
KARDEŞLFR~ ~ 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRiNCi 

KORDON TEL 2(43 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

LESBIAN vapuru 8 fQbatta 
Liverpool ve Svaueada11 ge
lip tahliyede bahmacak ayDi 
zaman<la Liverpool ve Glaago
ya ylk aJacaktır: 

EGYPTIAN vapuru 10 fu· 
batta Loadra, Hail Ye Aa•ers• 
ten gelip tahliyede bulunacak 
ayni zamanda Hull için yük 
alacakhr. 

ROUMEIAN vapuru 14 şu
batta Liverpool ve S•anseadaa 
gelip tahliyede bulunacakhr. 
THE General Steam Naviga· 

tion Co. Ltd. 
LAPW1NG vapuru 14 şu

batta gelip Londra için yük 
alacakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Kemal Satir 
8ARAÇ08LU 

Memleket butaaeai 
Dahiliye Mtltela••11 

Muayenehane: lldaci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

ETi: K&prii Tapur iskelesi 
Berat a nı No. 6 

Paris fakültesinden Jiplomah 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gliD sabah 

saat dokuzdan bqlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar mem1eket hastanesinde 

Izmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronfit gibi hastalıklara ka111 
agız ve burunda yaşayan bütlln mikropları 
anide lldtlren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

TAZE, TEMiZ, ~ ERBET GiBi 
Balık yağını I 

Yalnız Sif a eczanesinde1 

Bu1ursu ... uz 

Şifa 
Balık yağı 

Hususidir. 
Başka yerde satılmaz 

Dikkat Şifa balık yağı ve 
ŞiF A eczanesi 

, , 

/~ 

DUN YADA 
o 

MiLYON 

En sağlam ve lüks 
Mobilye imal ederler 

Çalışamıyor, 
.., 

ugramış 

dilşünmliyor ki 
GIUPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
bq ağnsile si
nir ağnlann
dan kurtar
mağa kifi ge-

lecektir. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBIPIN 
Bütnn ağrı, .... •e sancalan derbal cliaclirir. Sotak alpalıkanaa. 

gripe, romatizmaya, baı ve cliı ajnlanaa, nezleye, sinir, adele 

ve bel ağnlarile kınkbğa kartı bilbaua mlieuirdir. 

Sobalarınız için halİ! 
················································································:· 
§Zonguldak krible maden kömürü5 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ . . 
. J!~~-~~-~ .. ~ .. ~~!!~.~!! .. ~.~~~!!:! ..... -........... t 
~OK DOLMA BAHÇE 

• .. w ... tane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per• 
kinyani ma azasmda bulacaksınız, Telefon 3937 

(3508) 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralb 

METALLUM 
Limbaıını alarak diğer llm
balara nazaran sarfiyattan 

yilzde yirmi daba klrh 
oluraunuz 

M. Tevfik BA YKEN1 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simem 

fabrikaları mümeuill 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

lktisad Vekaleti l ç Ticaret 
Umum müdürlüğünden; 

30/lkinciT eşrin 1930 tarihli kanun bükümleri dairesinde 
Türkiyede it yapmağa izinli kılınan Ecnebi şirketlerinden 
(Yunan Milli Seyriseferi bahri) tirketi bu kerre müracaatla 26 
Birinci T eırin 1935 tarihli hissedarlar umumi heyeti karariyle 
şirketin tasfiyesine karar verdiğini bildirmit ve lizım&e'en 
veaikayı vermiıtir. 

Bu tirketle ilgisi bulunanların şirkete ve icabında Vekalete 
mnracaatlan 16zumu ilin olunur. 

KiŞi = 1-15-1 (158) 

KUL~--
lzmir Viiiyeti Baytar direktör
lüğünden: 

Yarıt ve 11lih encümeninin 936 yılı lzmir ilk ve Sonbahar at 
koşuları hasılatı , artırma uıulile müteahhidine verilecektir. Alb 
~afta koşn iç.in asi'ari ihale miktan iki bin liradır. Koşulann 
ıcrasmdan bar ay evvel müteahhid beşyüz lira veya bu miktar 
banka kefalet makbuzu teminat olarak heyete verecektir. 
Artırmaya iştirak etmek istiyenlerin Martın birine kadar Islan· 

bul veya lzmir Baytar direktörlüğüne ihale şeraiti hakkında 
fazla malumat almak istiyeolerin yine bu direktörlilklere milra· 
caat etmeleri lizımdır. 394 (355) 
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~Heto VENi ASIR us Ş~a11v31e _ 

• 
• 1 

lngiltere sömürgelerinden bir karış toprak vermiyecek 
------------~---------11111111----------------------

olanda sınırında i 
Alman erkanı harbi 

Alman silahlanması lngiltereyi endişeye düşürdü 
lan hazırlamıştır. 3 numara ı plan ne imiş? .. •• 

-------------------------111111111-------------------------

Loyd Corcun ortaya attığı mesele - Sovyet-Fransız paktını Almanlar bir kuvvet birliği sayıyorlar 
- ..... 

-

--Loyd Corc 
Paris, 14 (Özel) - Londra- gayri askeri bölgeden istila et-

dan gelen haberl~re göre biraz megı göz önünde dulundur-
boı olan arsıulusal faaliyet maktadır. Zaten bu planda 
devresinde iki büyük fikir or- "gayri askeri"bölge Almanya-
taya çıkmaktadır nın diğer kısımları kadar mü-

Birincisi, lngiliz ulusunun sellah sayılmaktadır. 
•Ömürge topraklarından ve 2 Numaralı plan Almanya 
barptan sonra Ulular sosyetesi ordularının Çekoslovakya ve 
tarafından mandası albna ko- Avusturya üzerine müşterek bir 
nulan araziden bit karış yer hücumla orta Avrupaya yapıl-
bile ne olursa olsun bırakmağa masını tasarlamaktadır. 
razı olmıyacagıdır. 1 Numaralı plana gelince, 

İlk maddelerin yeniden tak- Okranyaya karşı bir hücumu 
simine gelince, Cenevredeki tasarlayan meşhur Görnig pla-
-nutkunda Sir Samuel Hoare'in nıdır. Fransada ciddi telekki 
bu fikri ileri sürmesi ciddi ma
hiyette Alman sömürge isteme
lerinin yolunu kesmek içindi. 
Fakat bunun sarih bir plana 
tekabül etmediğini biliyoruz. 

ikinci fikir, lngiliz sihilanma
aını her vasıta ile faaliyete ge
tirerek 1937 başlanğıcında her 
hangi bir dış siyasaya destek 
olabilecek maddi bir kuvvete 
~alik bulunmaktadır. 

ALMANY ANIN HOLANDA 
HUDUDUNDAKi 

TAHŞİDATI 
Bugün Londrada Almanya

nın Holanda hududundaki si
lahlanması hakkında alınan ha
Lerler F oreing Office çevren
lerini ciddi bir endişeye düşür
müştür. lngilizler şuna kanidir

ler ki Almaıı erkanı harbiye
sinin hazırladığı üç plandan 
biri -Ludendorf tarafından 
tavsiye edilen metoda uygun 
olarak, hiç harp ilan etmek
sizin- Holandanın şark hudu
duna saldırmağı ve böylece 
Belçika üzerinden en kısa bir 
zamanda Fransanııı şimaline 
geçmeği istihdaf etmektedir. 

3 NUMARALI PLAN 
Elde edilen malümata göre 

bu üç numaralı :planın amacı 

edilmiyen bu plan eyi haber 
alan lehler arasında en geniş bir 
inançla karşılanmaktadır. 

BiR TAARRUZ SiSTEMi 
Şu halde Almanyanın, Hollan

danın şark hududunda bir taar
ruz sistemi kurduğu ve bunu 
en mükemmel bir şekle soktu
ğu muhakkak sayılmaktadır. 

ilk önce, huduttan 40 milden 
daha az bir mesafede, şimdi
den resmi 15 tayyare merkezi 
vardır. lngilizler bunlardan al
tısının Vezermimde ile il
helmshavn de, yani Veser 
nehrinin mansıbnın iki sahil
de ve Nurdeny adalarında 
olduğunu alaka ile öğrenmiş
lerdir. Muelheim ve Kolonya 
Holanda hududuna müvazi olan 
ve 15 tayyare merkezi tarafın
dan teşkil edilen bu zincirin 
cenup ucunu teşkil etmekte
dirler. Bundan başka bu res
mi tayyare alanlarının yakınla
rında, Almanyada spor tayya
reciliğine mahsus gibi gösteri
len daha 24 saha vardır. 

Diğer taraftan köprüler ve 
otostradlar bu gayeye doğru 
çok mükemmel hazırlanmış

lardır. 
Böylece Vordmgen de, Duis

da 

lan bir köprü Ren nehrinin 
Holanda çıkıntısına en kolay 
yol verdiği noktada geçilme
sine imkan vermektedir. Em
rihde, Holaııda hudududunun 
tüfenk menzili içinde ve Duis
burgda diğer köprü başları 
yeniden kurı.lmuştur. 3 numa
ralı Hitler p~anının apacık gös
terdiği geniş bir otostrad şe
bekesi de son zamanda bitiril
miştir. Hanovrdan Usnabroka 
ve huduttaki Gronav mevkime 
kadar dosdoğru ve büyük bir 
bir yol yapılmıştır. 

doğru en az zaman kaybede
rek kamyonların tahşidi için 
başarılan vasıtaların en hayır
lılarından birdir. 
İNGILIZLERIN ENDİŞELERi 
Diğer cihetten lngilizler, Al

manların Hollanda hududu bo
yunca tı;yyarelerin yaklaştıgını 

seslerinden haber veren maki
neler yerleştirmiş olmalarına 

çok dikkat etmişlerdir. Bu alet
ler şimdi lngiliz müdafaasını 
çok alakalandırmaktadır. 

lngilizler Holanda hududun-

Alman ordıısıı11da11 bir mii/reu 

ikinci bir otostrad Brem' den da kurulan bir çok iş kamp-
kalkarak Osnabroka doğru !arına da lakayd kalmamış-

Munstere kadar ilerlemek~edir. !ardır. Bunlaıın sayısı şimdi 
Burada bu otostrad bırçok 50 dir. Nihayet şurası da kay-
dallara ayrılmaktadır. Birisi 
Elberfelde, diğeri Dusseldorf 
yoluyla cenubu garbiye git
mektedir. Ve Hollandanın 

Lımburg vilayetine kadar uğ-
rayacakbr ki burasıııın bita
raflığına 1914 de Almanlar 

de deger ki mecburi askerliğin 
iadesi sayesinda Almanlar son 
harbin hazırlık devresine nis
betle daha şimale kadar as
ker tahşidatını hazırlıyabil

mişlerdir. Bütün bu haberler 
Londrada heyecan uyandır-

riayet etmişlerdi. Niha- maktan geri kalmamıştır. -
yet üçüncü bir dal Duis- LOYD CORCUN ORTAYA 
burg yakınlarına kadar gi- ATTIGI MESELE 
derek buradan şimali garbide Brüsel, 14 (Ö.R)- Eski dış 
Vesele çıkmaktadır. Bu son bakanlardan 8. Gaston de Vil-
dal, yabancı bir memlekete lard sömürgelerin yeni bir 

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

Rus vapurları tehlikede 
Bulgaristanda 50, Yunanistanda 67 

ölü tesbit edildi 

Sojyada11 bir görünüş 

Sofya, 14 (A.A) - Son fır- donyada 35, Trakyada 32 ölü 
tınanın tahribatı neticesi olarak tesbit edilmiştir. Bunların en 

seksen cesed daha meydana 

çıkarılmıştır. 

Atina, 14 (Ô.R) - Kar fır-
tınası Makdonyada hır çok 
kurbanlar verdirmiştir. Make-

ınühim kısmı souktan ölmüş
lerdir. 

Moskova, 14 (Ö.R)- Kara
denizde altı Sovyet vapuru teh· 
likededir. Odesa ile münakalit 
inkıtaa uğramıştır. 

ismi yenidttı odaya çıkan Mareşal Lııdo11drof 

taksime uğraması ve küçük 
devletlerin elindeki sömürge
lerin diğerlerine tahsisi hak
kında avam kamarasında B. 
Loyd Corc tarafından tahrik 
edilen mesele üzerine hükü
metin dikkatini ç~kmiştir. Se
natoya da ayni mesele hak
kında bir istizah takriri veril
mişt;r, Afrikada büyük Kongo 
sömürgesini elinde bulunduran 
Belçika eski lngiliz bakanının 
sözlerini kendi menfaatlerini 
bozacak mahiyette telikki et· 
mektedir. 

BiR KUVVET BIRLIGI 
Berlin 14 (Ö.R)- Yarı res

mi "diplomatik ve siyasal Ko
respondenz,. gazetesi Fransız
Sovyet ittifakının Almanyaya 

karşı kurulmuş bir kuvvet bir
liği olduğunu yazmaktadır. Bu 
gazeteye göre Fransız- Sovyet 

paktı vahim bir siyasal emni· 
yetsizlik unsurunu teşkil etmek
tedir. 

Almanyanııı barışcı niyetle
rini bir kerre daha teyid ettik
ten sonra, Vilhelmstrasse Or
ganı Sovyet erkanı harbiye 
başkanı mareşal Tokaçeviskinin 
Fransız devlet adamları ve ku
mandanlarile yaptığı mülakat
lardan endife ile bahsetmekte
dir. 

REN MESELESi 
Paris 14 ( Ö. R) - " Echo 

de Paris " gazetesi gayri as
keri Ren bölgesinin vaziyetile 
meşgul oluyor : 

" Dünya barışı için birinci 
derecede bir ehemmiyeti olan 
gayri askeri Ren bölgesi mese-

lesi bu sene ortaya çıkacaktı11 
Gerek uyandıracağı ruhi ak
sülameller, gerekse maddi ne
ticeleri itibarile bu en yüksek 
bir imtihan olacakbr. 

" Bu imtihan daha tehdit
kir bir şekil almad:ın, yallİ 

tehdit ufukda belirmeğe baı
lar başlamaz, Fransa İng'Jtere
ye dönecektir. O vakıt Bay 
Baldvin ile diğer lnailiz ba

kanları için barışı berkitecek, 
dünyada barışın kararlaşmasına 
çalışanlara cesaret verecek bir 
jest yapmak sırası gelecektir." 

DENiZ KONFERANS! 
Paris 14 (Ö.R) - "Oeuvre., 

gazetesinin diplomatik aytarı 

bayan Genevieve Tabauis den iz 
konferansında asıl faaliyet ., 
birkaç gün sonra yeniden ba .
lıyacağını, fakat bu sefer bfü;
bütün değişmiş unsurlarla pe:~ 
yeni bir esasa dayanacağını 

bildiriyor. Üç ay geçince, deniz 
konferansına dünyanın bütün 
deniz devletleri iştirak etmiş 

bulunacaktır. Bunların başında 
da, Sovyet Rusya ile deniz 
kuvveti artık ihmal edilecek 
gibi olmıyan Almanya buluna
caktır.,. 

HITLERIN GEZiSi 
Garmispartenkirhen 13 (A.A) 

- B. Hitler bu sabah buraya 
gelmiş ve maiyetiyle birlikte 
doğruca stadyoma gitmiştir. 

B. Hitler stadyomda milli 
spor şefiyle kış olimpiyad oyun
ları başkanı tarafından karşı
lanmış ve ilk maç olan lngil
tere • Macaristan buz hokeyi 
mü•baka!ını seyretmiştir. 


