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Cıun1ıuriyetiil Ve Ottmhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlav• Çıkar Styattl 6Meledir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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i~k~~·d~;iy~ .. ·a;S ... K~ssa kuvvetleri, Adua yolunu kesmek 
Seferleri üzere S. gömleklilerle kanlı savaşma yapıyor 
Ulasal ekonon1in1iz i · 
iç~:u~i:p:~c!~ra;:~~:;.. Iİalyan uçakları, Hd abeş neslini imha İçin daha ziyade çocuk 
s~:~::::F::::~:1 ~u~:~~:~'. gruplarını bombar ımanlahabrı.rı.ıdnı·yoarkı··. hedef ittihaz etmekte imişler 

l5 (A A) Royter Şimal cephesinde, ltalyanlar GÜNDE YiRMi 
On altı gündenber~ Türk li- Londra, · - Habeş kuvvetlerinin Makalle - Maka ile mıntakasın- iT AL YAN ÖLÜYOR 
ınanları arasındaki münakalat Ajansından: . k f k mıntakasında tahaşşüdünü işkal dakl ltalyan mevzllerl Royter Ajan!mın Adis Aba-
fiilen devletin eline geçmiştir. Somali cephesınddde·uı fa ktted~r için kendi mevzileri ile Dessie mslf kutru 15 kilometre badaki muhabiri de şu malü-
H · · k' ı· ·· d eler kay e ı me e 1 

• epımız hatırlıyoruz 1 ne- musa em bl · arasındaki mıntakayı her gün kadar olan bir yarım ay matı veriyor: 
bolu vapurunun lzmir ön- Burada Habeşler çete. har erı şiddetli bir hava bombardıma- ş.ekllndedlr .Bu mezller - Baki mıntakasmda 
lerinde batması, Çanakkale yapmakta, ltalyanlar ıse. mev- nına tutmaktadır. mHralyöz ve dağ top- Ras Destanın evvelce 
"apurunun şafhnın kırılması zilerini tahkim etmektedır. kumanda ettiği ·kltaat 
hu iki acı hadiseye inzimam şimdi Decas Mac Meret 
eyliyen umumi efkarın hassa- tarafından idare olun-
siyeti, deniz yolculuklarında maktadır. Bu kumandan 
ınal ve can emniyetini temin Habeşler arasında ;ete 
için yeni bazı tedbirler alınma- harpçllığında bUyUk bir 
sını zaruri kılmıştı. Bu zaruret tabiye Ustadı olarak ta· 
Devlet deniz yollarının bazı nınmıştu·. 
vapurlarını da seferden alı· Habef k&flf kollarınm 
koydu. idare bazı limanlara en af aöı yirmi ltalyanı 
vapur kaldıramaz bir hale dü· öldUrmedlklerl veya ya. 
tünce seferlerin intizamını ralamadıkları tek blrgUn 
111uhafaza için lskenderiye pos- yoktur. 
ta11nı yapan Ere vt: lzmir iT AL YANLAR, NECAŞIYJ 
vapurlarını da iç seferlere ARIYOR 
ayırmak mecburiyetinde kaldı. Şimal cephesindeki Habeı 
Bir bakımdan bu karar, Türk karargahından u tebliğ ne • 
liınanlan arasında nakliyat redilmiştir: 
İntizamını kurmak zaruretin· Bir //a/Jan miirafrözü Jfabeş süvarlleıi. . . - Jtalyan tayyareleri bir 
den doğduğu ıçın müsa- k h ltalyanlar da yeni bir Habeş larlyle mücehhez ve bir bunlar• himaye etmekte- kaç köyü şiddetle bombardı-

h d F OO'aden'de henüz büyü a- dl 
ma a ile karşılanabilir i. a- • taarruzunu kırmak ve mukabil birine telefon hatlarlyla r, man etmiş ve ekserisi kadıa 
kat diğer bir bakımdan da rekAt başlamamıştır. 60 k" taarru1.da bulunmak için ha- bağh, çok kuvvetll lstlh~ Habcıler ara aıra bu iatih- ve çocuk olmak üzere 10 sivil 

k d JtalyanJar, Kuratideki ı- I 
yani memleketin ekonomi u- 1 •ırhk yapıyorlar. kamlar sllslleslnded r. kimlar arasından taarruzlarda ölmüştür. . tilik aarnizonlarınıoın Habeş er "' I ı. 
rumu aoktasmdan hiç te ısa- 0 d Royter aı· ansı, şimal cephesi Birke ç kilometre ger ye uulunmakta iıelerde bu taar• ltalyan tayyarecileri köylerde 
h tarafından ioıba olun uğuou 

etli görülmüyordu. ltalyao orduları nezdindeki mu- henmuf aAır topçu da ruzlar git gide azalmaktadır. - Sonu 4 ı1ncıi sav/tda-
D b " itiraf etmektedir. 
enizyollarında ayragt ya- . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:~=~:~::!;~;:d·:~:~:!~;'. ·············o"t~;·········ı;~·ş genç izci Mısır hükômeti 
Netekim tertemiz ve muntazam 

::~:!;:" y:~:0~~· :~k.::::: A. tatürk'ün gösterdiği aydın yoldan lngiltereile yapılacak mü 
hem bayrağımızı dalgalandır-

::~' v:•mha~~~;:~im~.b~ı.:~ . ayrılmıyacakların_a and içtiler zakerata önem veriyor 
v ğa muvaffak olmuşlardı. , / ... ~ fi 

çok değerli varlıklar yaratma-

1 Birçok rakip kumpanyaların ,.. 'F· 
seferlerini durdurmuşlar, Türk 
vapurlarına yabancıların da 
rağ~et ve emniyetini temin 
eylemişlerdi. Bununla beraber 
lı1tanbuJ - lzmir - Pire - isken
deriye seferlerinin faydaları 
yalnız böyle manevi bir şeref 
ve propaganda sınırları içinde 
kalmamıştır. Memleketin eko
nomik durumunda esaslı bir 
rol oynamıştır. 

Yabancı vapur1arm ağır nav
lunları makul bir hadde indiril
miş ve Türk maJJarınm dış pi
yasalarda rekabeti kolayJaştml
mış, sürümü arttırılmıştı. Mun
tazam seferler, münakalat em· 
niyetini doğurmuş tecim haya
tının muhtaç bulunduğu intizam 
ve sür'at tecimedere temin 
olunmuştu. 

Iskenderiye şubelerinin il
gasından sonra çekilen sıkın· 
tılann hesabını yapmak hayli 
güçtür. Hatta Türkiye ile Yu
nanistan ve Mısır arasında tecim 
münasebetlerinin eksilmesi amil 
leri araştırılacak olursa lskenderi 
ye seferlerinin ilgasının büyükçe 
rolü bulunduğu derhal göze 
çarpar. 

- Sonll 2 inci salzifede -
~ak.kı Ocak.oğlu. 

Dün öğleden sonra saat 14,30 da Kız lise
sinde 35 yeni ve genç izci kız tarafından, ye
niden izci kadrosuna girmeleri münasebetiyle 
- izci Yemini - yapıldı. Bu münasebetle Kız 
lisesindeki ILBILKE oymağı izcileri bir törenle 
bu hadiseyi kutladılar. 

Oldukça kalabalık bir grup kız lisesinin kon· 
ferans salonunda toplanmış bulunuyordu. Tö
rene ayakta dinlenen istiklal marşıyle başlandı. 
Bundan sonra talebeden genç bir izci toplanı-

j 
i 

}(ız 1t:')esindcki ge.nç izcilaitı a11d ıçme. löte.11ille ali ıki intiha 
~ın sebeplerini aç.an birkaç söz söyledi. 

Sıra yeni izci kadrosuna dahil olan çocukla
rın ( Yemin töreni ) ne gelmişti. Genç izci 
kızlar, diğer izci arkadaşlarının önünde sahneye 
çıktılar ve hep bir ağızdatı izci yemini ederek 
iyi hislerine şu sözlerle son verdiler : 

- uBüyük Önder Atatilrkün göstermiş ol
duğu aydın yoldan ayrılmıyacağımıza topfu ola· 
rak yemin ediyoruz.,, · 

Bunun ardından genç bir izci tale-
benin okuduğu şiir dinlenmiş ve Vedia 
Süleymanın yazdığı "En büyük Dahi" manzum 
tablosu orada bulunanlara heyecanlı dakikalar 
geçirtmiştir. 

Küçük kızların dana numaraJanndan sonra 
izciler tarahndan muallimler odasında 
muallimlere bir çay ziyafeti Yerilmiıtir. 

Son Mmr lzddiscleri11dm bır giirti11üş 
Londra, 15 (A.A) - Taymis ral Sir Viliam Fişer'dir. 

gazetesine göre, Mısır hiikü- Kahire, ( Ö.R ) - Temyiz 
~etiyi~ yapılacak müza~erede mahkemesi Mısır genel borç· 
Sır Mıles Lampsona hır kaç !arının faiz taksitlerinin öden-
teknik müşavir refakat edecek- mesi meselesinde hükmünü ver· 
tir. miştir. Hükumetin müdafaa et-

. Ordu. işleri için ~üşavir in- tiği görüşe uygun olan bu hük-
g~lter~nın. ~ısırdakı kuvyetleri- me göre bu mesele üzerinde 
nın şımdıkı kumandanı olan bir karar vermeğe muhtelit 
General Sir Corc Veir, hava mahkemelerin salahiyeti yoktur 
işleri için hava kuvvetleri ge- Bunun için Mısır hükumeti, 
nel müfettişi Sir Robert Brik kendi kanunlanna uygun ola· 
Poaham, Deniz itleri için de rak diğer borçlar gibi devlet 
Akdeniz filoıu kumandanı Ami- - l.ıilfen (f'l'İIİlllZ -
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Jskenderiye 
Seferleri 
Ulasal ekonomimiz 
için bir ihtiyaçtır 

- Baş t.ra/l I ilui s.Htu/6-
f.se Ye lzmir Mıfenl- çeki

lince diğer vapurlar derhal 
naYlon tarifeleriai lıemaa bir 
misle yakın ylılueltmişlerdir. 
De•let deıüıyollaruııa hesaplan 
elindedir. Bu seferlerin memle
kete temin eylediği dovizin mik
tarı da malümdur. Velev hasta· 
hk bahanesile de ATI'Upaya 
yolculuğun önüne geçe• karu
nameler fiilen tatbik mevkiin
de bulunuyor. Yüx bia liradan 
fada navlon yapabilecek bir 
duruma giren bu aeferleri kal· 
dırmak çok yazık olmuştur. 

Dey[etin bugün güttüğü eko
nomik siyasanın tamamen ak· 
sine bir harekettir. 
lskenderiye seferlerinin eko· 
nomik, kambiyo, propaganda 
gibi bir çok bakımlardan fay
dası hiç bir kimse tarafından 

inkar edilemez. Bunun üzerinde 
münakaşa etmek değil bir laf 
söylemek bile fadadır. 

Yakın komşularla alışverişi 

tcalıil bakııpındaa bu seferler 
bizim için bir süs değil ekono
mik bir zanrret olarak ifade 
edilebilir Gerçi Devlet deoiı 
yollan da bu hattı muvakka
tan kaldırdığını yine iade 
edeceğini siiTlemİftir. Amma 
iade keyfiyeti ne kadar geç 
olursa :ı:aranmız o kadar fazla· 
!aşacağı gibi Taporlanmızıa 
intizamına beslenen itimad ta 
o derece eksilecek ve kınla
cakbr. Yıllarca zarar ederek, 
feclakirbklara lı:atlanarak ka· 
zaadıiımu: bir eTcndiyeti şu 
veya bu mutalea ile kaybet• 
mek günah olur. 

Vapurlan bayh çoğalmış bu
lunan Devlet danizyollarından 
Iskenderiye seferine müstace· 
len başlanmasını istiyoruz. Bu
nu istiyen yalnız biz değil, 
Tiirk tecimerleri değil, memle
ketin yüksek menfeatleri ve 
uhııal ekonomimizdir. 

~all.k.ll C>oakoğıu. 

Yedi dilenci 
yakalandı 
Şehrin muhtelif yerlerinde 

belediye abıta aemmlan ta• 
rafından 7 dilenci yakalanarak 
belediye fakirler evine sevke· 
dilmiştir. 

Eczacı K. Aktaş 
Hilal eczanesi sahibi eczacı 

Kemal Aktaııın zümrüd dam
lası kokusunun Feminen cins 
tecrübeleri bitmiş, Masküleu 
zümrüd damlası gibi pek zarif 
ve çok nefis bir koku olmu,
tur. Zümrüd damlası kolonya
sına erkek koku ve dişi koku 
gibi cinsiyet veren eczacımız 

Kemal Aktaş erkek hislerinde 
kadm kokusu neşreden bu b
lısımh kukusunu çok medJı et· 
mekte, biitiiıı menfi ruhlan 
yola getirdim. Iımirde kok1U11u 
beyenmemiş tek bir insan bı· 
rakmadım demektedir. Zümrüd 
damlasının erkek maskülen 
kokusu piyasaya çıkmış, dişi 
feminen koku kurban bayra
mından iki gün evvel çıkacak· 
tır. Her lzmirli bayramda bu 
kokuyu birbiri üzerinde duya· 
cak, hayret edecek, takdir 
edecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
borçlarının faizlerini de altın 

para yerine kağıt Mısır lirası 
ile ödemek salahiyetini haizdir. 

Kahire, 15 (Ö.R) - Mısır 
endüstri ve tarım sergisi bu 
sabah açılmıştır. Açılış töre
ninde başbakan Ali Mahir 
paşa, hükumet erkim ve ma· 
halli ötoriteler hazır bulunmuş
lardır. Sergi ziraat cemiyPtinin 
Limayesinde ve prens Ömer 
Tosunun başkanlığında açıl
mıştır. Gayesi Mısınn Endüstri 
ve tanm faaliyetinin bir tab
osunu göstermektir. 

'V't!Nı ASIR 
sa 

• 
f - -~- -~ '~ . 

ŞEDIR B.&B•R~~Ri 

Kızılay yardıma koştu 
Subaşı köyü_ iskan merkezi oldu 

ve bir revir tesis edildi -------·········----------Menemende bazı köylüler evlerini terketmek istememiş 
Kwlay cemiyeti, . u baskı- ( , lıetçi olarak evleriude bırak-

nına uğrıyan ve açıkta kalan 100 Çadır geliyor mışlardır. Diğerleri münasip 
köyler halkına esaslı bir şekil- mahallere yerleştirilmiştir.,. 
de yardım etmeğe karar er· ANKARA t4 (A.A) - KÖYLERiN DURUMU 
miş ve Kızılay kurumu genel CelU!d gölOnUn ta,ma- FECiDiR 
markezi de harekete geçmiştir. sı dolayıslle Tire Ye Tire, 13 ( Özel ) - Erimeğe 

ilk iş olarak Torbalının "Su Torbah havaUsinde başlıyan karlarıııtesirile Subaş1 
başı,, köyü iskan mmtakası köyleri su baskınına köy6 havalisinde sular büsbü-
olarak ittihaz edilmiş ve Subaşı uğrıyan yurtdaşlaı-a tün yükselmiş, Küçük Mendres 
köyl.ııde bir revir tesis edil- barınak olmak Uzere çayının cereyanı daha şiddetli 
miştir. Bu köy merkeze yakin Kızılay genel merke- bir hal almıştır. 
olduğu ve gidib gelme kolay zince tOO çadır gön- "Naime,. köyü büsbütün su-
olduğu ;çin feliket:ı:edeler Su- derllmlştiı-. !ar albnda kalmıştır. Köyden 

başı köyüne toplatılarak iskin· !ardaki karların erimesi ile nüfusça zayiat yoksa da köyün 
lan orada temin edilecektir. tavuk, kedi, keçi ve sığır hay· 

taştığını ve icabeden tedbirle-
Kwlay cemiyeti, bugün ha- vanatına varıncay& kadar bir 

rın alındığını yazmışlık. Evvelki çoı.ı-- ıarara uar•mu•tır. Kır· diıe yerine icabeden iliçlan ve ......,-, ,. --... 
sargılan g&ıderecektir. Bugün akşam bu tedbirlerin sırreti baç ve Tulum köylerinde ehem· 
gereken mıktarcla ekmek te tatbikini mahallinde gormek ıııiyetli surette yeaideu hasar 
gönderilecektir, Kmlay cemi- için ilbay Fazlı Gileç Mene- kaydedilıaiştir. 
yeti, açıkta kalanlara, •azİyet• mene ııitmit Te dün aTdet et- Yelli Çift1i.1ıt köJlail de sular 
leri eyileşinceye kadar baka· miştir, istill etmiş. klyia bir kahTesi 
calı:br. ilbay, kendisini ziyaret eden •e ca•iinden bqka su basma· 

Dün ekmekçiler kooperatifi bir muharririmize bu seyahat Dllf feri kalmalDlfbr. Köy halkı 
tarafından 220 kilo ekmek etrafında şuıılan ıtaylemiştir: kayıklar!A toplanmıştır. Yabani 

Kemikler 
Tıbbı adli müesse
sesine gönderildi 

Geçenlerde Alsancakta Ziya· 
Dlll şarap deposunun babçeain· 
de yapılan bir kazı sırasında 
bulunan insan kemiklerinia ya
pılan muayene netieelinde yir
mi sene evvele aid olduğu an· 
laşılmıştı. Bu kemikler bir de
fa da tıbbı adli mliesseaeainde 
muayene edilmek üzere lstan
bula gönderilmiştir. Eğer haki
katen yirmi sene evvele aid 
ise mürur zaman oldnğundan 

üzerinde durulmıyacaktır. 
• 

Evkaf komisyonu 
Alım ve aabm işleri için 

2490 numaralı arttırma, eluilt
me ihale kanunu macibiace 
teşkil edilecek komisyon hak
kında Vakıflar umum mildür
lüğünıleu vilayete bir emir 
gelmiştir. 

Bunda ba.zı yerlerde mal 
memurlanam bu kOllllİ:syona ha 
olarak iştirik etmedikleri u
lqıldığı, bu komisyona EYkaf 
müdür veya memurlanam re· 
isliği altında belediye mecli
sinden bir aza ile idare heye
tinin mal memurundan mada 

Kı:ı:ılay lı:urumu yolile Torbalı - "Tuğyan yeni değildir. domuxlar, tav,anlar, çakallar 
azasından olmak üzere Tali Te 

felaketzedelerine teberrü edil- Yazdığınız İll$1D& hadisesidir. ve sansarlar köye sokulmakta- kaymakamlar tarafından ıeçi-
miştir. Kooperatifin gösterdiği Herhangi bir tehlükeye dır, Havanm soğuk olmasından lecek bir kimseden ve fenne 
bu işsel alaka ve şefkah tak- karşı evlerinden çıkanlmak 12 kişi zatülcenb gibi tehlikeli taalluk eden işlerde bir de fen 
dirle karşılarıL istenen bazı koylülerin ve soğuk alğıohktan teve lüd memurundan toplu olmalı: üzere 

ILBA YIN iZAHATI evlerini boşaltmadıldan işitildi. eden hastalıklara tutul :uşlar· teckili liıımğeldiği bildiril-
Gediz nehri sularının dağ- Bunlar yalnız birer kişiyi nö· dır. ıııiştir. 

····················:·························································································································································~·· 

ilk okullar tedrisatı llbaylığa talimatneıme geldi 

Muallimlerin ders saat- Hayvan vergisi nisbetle
lerine ilaveler yapıldı rinde tenzilat yapıldı •. 

Bu yıl ilk tedrisat kadrosun- de.-ıı verilmesinin zaruri ve 
da tasarrufa lüıum görüldüğu sakıncası karşısmda Başöğret-
Kültür direktöı:lüğllııden bölge menlerin özverisine güveniyo· 
ilk tedrisat enspektörlerilye rum. Bu özverinin bize arma· 
başögretmenlere bildiıilmittir. gan edeceği şey Astüzükte en 
Kültür direktörlüğünün bildri- çok 12 saat olarak saptanan 
minde şöyle deniliyor: dersleri 18 saata çıkarması 

1 - Tek öğretmenli okullar• olacaktır. 
ea öğretmen bir haftadan fazla 6 - Okulda en çok bir ay 
izinli buhınursa yerine uygun için öğretmensiz kalacak sınıf 
ıörülecek biri loergeleneeektir. yalnız bir tane İlle üç sınıfın 

2 _ Büsbütün veye uıı:un iki oğretmen tarafından idare-
bir süre için öğretmensiz ka- sine gidilmiyerek Başöğretme-
Jacak sınıflar için üç sınıhn nin 18 saat ders okutması yo-
iki öğretmene verilmesi, yani lu tutulacak, bu durumdaki sı· 
bu sınıflarda haftada 18 er saat nıf iki ve daha ziyade o ursa 
ders gösterilip öğretmenlerden ikinci ders sınıfındaki boş yeri 
her birine birer stnıfı tam ola- Başöğretmen, obürlerini sıra 
rak, üçiııeü sınıfın da 9 ar öğretmenleri yine 18 saat usu-
saati verilecektir. !ile 4'olduracaklardır. 

3 - Y anm gün usulü yal- 7 - Üç öğretmenli ve beş 
nı:ı ilk devrede yürütülecektir. sınıflı okullarda öğretmenin biri 

4 - Yanın gün dersleri bi- bir haftadan faıJa bir zaman 
riuci devre öğretmenlerinden için işinden aynlırsa geriye ka· 
en bapnlılar tarafından ve- lan öğretmenlerden birisi bi-
rilecektir. rinci denenin, birisi de ikinci 

5 - 26 Saat yerine 18 saat devrenin dersleriııi verecektir. 

ELHAMRA sinemasında 
TELEFON 2573 

Bu~ün 
~ 

AıtıMa~~~i Martha Eggerth 
yıldızı 

Bugüne kadar yarattığı en güzel filmi olan 

Hayvanlar vergisi kanununun 
tatbikatına dair olan talimat· 
name ilbay lığa gelmiştir. Tali· 
matname şudur: 

1) Kanun, Devlete ait hay· 
vanlarfa kanunen binek hakkı 
olan zabitlerin ve efradln binek 
bayvaalarına ilavetetea umumi, 
mülhak ve hususi bütçelerden 
hayvan yem bedeli alan memur 
ve müstahdemlerin binek hay· 
vanlarını vergiden mmtesna 
tutmuştur. Bundan başka bula
şık hastahk yüzuuden sürü.$ün
de telefat baş giisteren bayvan 
sahipleri kayıt müddeti içinde 
keyfiyet haber verilmek ve hilkü
met baytan tarafından buJaşıcl 
hastalık belli oluak o müddet 
içinde kordon konulmak sure~ 
tile bu hastalıktan öldüğü 
meıkür Baytar tarafından ra
porla belli edilen hayvan sa· 
bipleri dahi vergiden istisna 
edilmitlerdir. 

2) Yoklamalar bundan sonra 
mes'ul bir kolbaşuım idaresi 
altında en a:ı: üç kişilik kollar 
marifetile yapılacaktır. 

5 ) Vergi, kayıt defterinde 
yaıılı hayvanların nev'i ve adedi 
ve yoklama neticelerine göre 
kanunda ve yukanda yazılı 
mikdarlar dairesinde Te kanu-
nen terettüp eden ce:ı:a zamları 
da il.ive edilmek suretile ta• 
halJı.uk ettirilir köy ve mahal
lelerde asılacak teki.lif cet-
vellerile ilan olunur. 

Yoklama veya münıru za~ 

man müddeti içinde hayıt ha· 
rici hayvanları çıkan mükellef
lere bu hayvanların neY'i Te 
adedile vergilerini ve ceza 
zamlarını gö&termek üxere ay
nca ihbarname de tebliğ olunur. 
Bu kanuna riayetsizlikten do
layi tarhedilttek bütün ceı&· 
lann ihbarname ile aynca teb
liği Iaxımdır. 

iTiRAZ VE TETKiK 
MERCiLERi 

6) Hayvan sahipleri kendi 
beyanlarına göre tahakkuk eden 
vergilere itiraz edemezler. An
cak yoklamada ve taksit mlld
detleri içinde kayıd harici bu
lunan veya nakil ve ifraz tez
keresi alınmaksızın nakil dola
yısiJe cezah olarak tahakkuk 
ettirilen vergilere itiraz komia
yonları nezdinde itiraz edile· 
bilir. 

,. Şubat • .,. 

Tunçelinde 
Doğanların askerlik 

işleri 
Y .d '---•-- • -liiöı: • enı -- "' ............ 116 mc:ıır-aıı_ıa_ 

merkezi Elaıjg k•••h•m ôla~ 

Tunçeli vilayetini ihtiva eden 
Pülümür, Naz.ımiye, l:loı.at, Me
lukerd, Ovacık, Petrek ve Çe
mifkezek knil•n b&lkmda 
olub da vilayetimiz çe resinde 
ohıranlann Qüfuı ve askerlik 
işlerinin 2887 sayılı kanun hü-. 
kümlerine göre görülecejii 
Dahiliye Velclletiadeıı Yiliyete 
bildirilmiştir. 

Yeniden ilk mek· 
tepler kurulacak 

Maarif müdürlüğü yeni yıl 
bütçesinde maarif işleri için 
ihtiyaca göre umumi meclisten 
istenecek o!an yeni mektepler 
inşası ve fazla muallim tahsisi 
hakkındaki dileklerini tesbit 
etmiştir. Maarif idaresinin yeni 
yıl bütçesi yakında vilayete 
verilecektir. Güzelyalı,Karatıoş, 
Eşref paşa. Tepecik ve Alsan· 
cak semtlerinde ihtiyaca göre 
yeniden mektepler inşası veya 
kiralanacak yeni mektep bina
ları iç.ia bütçede tahsisat aynl· 
maktadır. Maallimleria. kıdem . 
zam.Lanndan alacakları olan 
para için de bütçede tahsisat 
vardır. 

Nüfus memurları 
Vilayet nüfus baş katipleri 

ile ka:ı:a nüfus memurlarından 
bir çoklan nüfus müdürlükleri
ne terfi talebinde bulunmakta· 
dırlar. Dahiliye Vekaletinden 
vilayete gelen bir emirde ka
nunun. bahşettiği hukuktan 
bunların da istifade ettirilmeleri 
tabii buluncluğmıdaıı balen ü
f b kitipli". de Te kaza 
nüfus memarlulı:laıında bulu
nan!arın vesikalara üsteait 
bil tercümeleri tôitSdikli suret
lerinin gö deri! esi bildirilmiş
tir. 
llC////////h~~ .... !~::c.r././.Jaı 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapılan Sahflar 
~ 

DzUm 
Çu. Alıcı Fiat 
34 L Galemidi 
8 H Alyoti 

12 50 13 25 
12 50 12 50 
14 50 14 50 6 M J Taraıato 

48 Yeküa 
491630 Eski sab 
491678 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Cin.si 
50 Buğday 

506 ton " 

F'-ıt 
6 12 7 62 

156 balye pamult.40 75 41 . -Para Piyasası 
15-2-1936 

Ahş Satış 

Mark 50 15 50 60 
İsterliır 619 621 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 70 80 40 
Belga 21 10 21 25 
İtalyan lireti 9 96 9 98 
isviçreFran. 40 87 41 12 
Florin 85 1 O 85 35 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 Ti 
Avstr. ilini 23 37 23 75 

SARIŞIN 

3 ) Yoklama ilmüh,aberi ve· 
rilmesi usulü kaldırıJmı,tır. 
Yoklama memurları hayvan
ların bulundukları yerlerde 
kayıd ilmübaberlerini kayıd 
defterlerile tatbik eder. U"fa· 
fık zuhur ederse keyfiyeti ka· 
yıd ilmühaberine işaret ve im· 
za ile tasdik eylerler. Okumaktan doyamıyacağımz .. Görmekten bıkamıyacağınız 

~~~kiGv~ze~~:;ı~efis KARMEN 
Çok eğlenceli 

bir mevzu 
AYRICA : Gayet gülünçlü canlı resimler. 
PARAMUNT JURNALDA: 

Inhiltere kralı beşinci Jorjun cenaze töreni bütün tafsilatile 
Cumartesi ve pazar günleri 1.30 başlarr. 

Hergün 3-5-7-9,15 de 

4 ) Kanun vergi nisbetleri 
azaltılmıştır. Binaenaleyh 1 
haziran 936 tarihinden itibaren 
aşağıda yazılı mikd:ırlar üze
rinden vergi alınacaktır: 

Koyun ve kıl keçiden 40 
Merinos koyunundan 20, Tiftik
ten 30, Sığır, at (losrak, ii
diş, aygır) katırdan 60, Eşek
ten 25, Mad dan 75.. Deve ve 
domu:ı:dan 100 kurut, 

TÜRKÇE 
S E Fi LLER 

Bugün LALE de 
2 devre... 10000 

AY tCA: 
IZMIRDE iLK DEFA KA 

metre tekmili 



t&Şubatesa 

( TENi Alllll -
Suikastçı çetelerin • •• •• 

ıç yuzu 
Tarihi kıymeti pek büyük olan iddianamenin 

metnini aynen yazmakta devam ediyoruz 
; 7 

il 

-6-
Y ahyanın ilk ifadesi o!an 

Kümbetir köyünde tutulmuş 
21·8-935 tarihli, dosye meya
nında mevcud, zabıt varakası· 
nı tetkik ettiğimiz zaman 
Yahyanıo her suç üzer~o~~ 
yakalanan şahıs gibi keodisını 
masum göıtenneğe çahşbğıaı 
ve yalniz asker firarisi oldu· 
ğunu söylemekle iktifa ettiğini 
görüyoruz. Andirinde bir az 
daha tavzih ettirilince Yahya 
malümabndan biraz daha vermek 

lüzumunu bissediyor.VeÇerkes· 
lere para toplamak için Hamdi 
Y akup, Ateş Mehmedle geç
tiğini söylüyor. 

Ankaraya getirilen Yahya 
fazla açdmıı olduğunu işin 
ciddiyet kesbettiğini görerek 
Andirindeki ifadesini tamamen 
İbkir ediyor. Ve yine masum 
bir tavır takınıyor. Ondan 
sonra yakanda s&ylediğim g!bi 

her isticYabmda malfunatından , 
bir safha vererek itirafata baş
byor. Bu itiraftan en kuvvet· 
liai Ali Saib hakkındaki delil
leri tahlil ederken söyliyece· 
iimiz gibi Ali Saib ismini 
ortaya atmıı olmasıd1r. Yahya, 
ı>olis müdürünün şehadetinden 
de anlaşılacağı veçhile bu ismi 
en sonra ve (en son sırrım) 
diyerek ortaya atmıt ve ifade 
alanları duhi şaşkın bir vazi· 
Yete sokmuştur. 

Bir müddeiumuminin yazifesi 
llleyarunda bulunan işlerden · 
birisi de :maznualann itiraf ab 
karşısındaki paikojiyi diifün
nıektir. Yahyanm bu itirafab 
yaparken almış ollduğo psiko
lojik hal nedir. Bir kerede 
buna göz atahm: 

Yahya gerçi cahil · bir adam
dır. Muhtelif sualler karşısında 
bunalınca itiraf yoluna sa'pmlf 

ve burada kendisine (muhbir) 
olmak sıfatını vermek iste.İüt· 
tir· Burada denilebilir ki Yahya 
gibi bir sığır çobanı iken muh· 
bir vaziyetine geçmenin cezai 
akibetini nasıl idrak edebilir. 

Bunu istidlal etmiyecek, diifiin· 
miyecek bir fert mütasavver 
değildir. Küçük bir çocuk bile 
hizmetçi ile birlikte yapmıf 
oldukları hatayı daha evvel 
annesine söylerse cezadan kur· 

tulacağım ümid edebilir. işte 
Yahya da bu beşeri hissin tah-
h tesirinde kaln11ş ve kendisi
nin muhbir olacağı kanaatiyle 
bu itirafata başlamıştlr. 

Y AHY ANIN BiRBiRiNi 
TAMAMLIYAN iFADELERi 
Şu izahata göre Y abya· 

nm Kümbetirde alman ifa-
desinden Ankara zabıtasm

daki ve istintak dairesin-

deki ifadelerind~ mevcut mü
bayen etler kolaylıkla halledi
lebilir. Bu noktaya ilave etmek 
istediğimiz bir nokta daha var 
dır ki o da şudur: Eğer Y abya 

ı bütün itiraflarında yekdiğerine 

tamamen aykırı sözler söylemiş 
olsaydı bu mübayenetJeri masu
niyeti için bir delil addedebilir
dık. Halbuki o, tedricen yükse· 
5ef en itirafJarmda bugün unut
lu~u noktayı yarın ikmal et· 
mek suretile bir kül vücude 

0etirmiş bu suretle itirafatınm 
samimiyetini ortaya atmıştır. 

Şimdi Y ah yanın Suriye hudu
duna geçtiği gündenberi takip 
ettiği hadiseleri tahlile geçe

biliriz. 

bundan sonra ldrise müracaat 
ederek para istemiş parayı bula 
mayınca Suriyeye geçmiştir. 
Halepte Çerkes kahvesinde 
Musaya tesadüf eden Yahya 
hayır sahibi Musadan 125 ku
ruş alarak Şama gitmiş orada 
iki Çerkesten akrabalarım. ö~
renerek Mercisultana gıtmış 
akrabalannı bulmuş oradan da 
Kuneytraya veoradan da Amana 
geçmittir. Şuracıkta küçük bir 
not olarak gördü~ünüz maz
nunlardan (ımailin Halepte 
Musa isminde bir akrabası ol
duğunu kaydetmek istiyor~z. 
Şimdi tablilimize devam edelim. 

Ozeyirin evinde bir kışı ge
çiren y ah ya ldrise müracaat 
etmiş para istemiş bulamayınca 
Suriyeye geçmit ve orada 
Musa isnıinde bir bayırperverle 
karşılaıarak Musa tarafından 
kendisine 12S kurnş verilmek 
suretiyle Şama gönderilmiştir. 
Bu bir tesadaf olabilir. Musa .. 
nın kim olduğunu bilmediğimiz 
için bunu tesadüf olarak ka· 
bul edeceğiz. Yahyayı Şama 

iden otobüsten indirdikten 
!.nra yine takib edelim: iki 
Çerkes görüyor lisa~lanndan 
bunların Çerkes oldugunu an· 
byor. Ve kendisinin akrabala
nnı bu Çerkeslere sorarak 
kabiyle isnı;yle bu akrabaları· 
nan Merci ~oltanda ikamet et.
tiklerini anlıyarak oraya gidip 
akrabalarını buluyor. Bu iki 
Çerkesi tanımadığımız için 
bunu da bir t.~sadüf olarak 
kabul ediyoruz. Y aJıya Merci 

'sultanda katmıyor. Çünkü ak
rabctları fa~ imiş. Olur a her· 
kesiıı ~kraba~t zeııgin oJuıaz. 
Bunu· da kabul edelim. Yahya 
oradan Kuneytraya geçiyor. 
· Çerkes cemiyetinin reisi yani 
bu suikasdı tertib eden ele
manlardan birui Kuneytrada 
oturmaktadıt. Kuneytrada Çer
kes . cemiyetinin reisi Eminin 
oturması başka kimselerin ora
ya girmemesi için bir müeyyede 
değildir. Bu da bir tesadüf. 
Yalnız ;4 bulmak için gezen 
Y ahyanm Kuneytrada niçin 
kalmadığmı bir türlü anla· 
yamıyoruz. Yahya Amana 
yani Çerkes Etemin bulunduğu 
yere geçiyor? Orada il~ te~~
sa geçtiği adamlar Uzeymn 
akrabası belediye müfettişi 
Mahmut ile arabacı Hamittir. 
Onlardır ki Yahyayı Etemle 
tanıştırıyor. Ve bir ecnebi teş
kilibna mensup olduğu dosya 
meyanındaki vesikadan anlaşı
lan Etemin çok stk konuştuğu 
Manolun yanına veriyorlar. 

Yukandauberi izah ettiğim 

tesadüflere iki nokta daha ilave 
etmek istiyorum. İdrise ait 
bahiste anlatacağım veçhHe 
dosya meyanında Şam'ın Merci 
sultan karJ•esinde İbrahim na
mında birisi tarafmdan ldrisin 
oğuU.mna yazılmış bir mektup 
vardır ki o mektupta - mektup 
dosya içindedir- amucam idris 
efend;ye yazılmaktadır. 

idris akrabasmı tanımıyor, 
ilave etmek istediğim ikinci 

nokta yüksek heyetinize tak
dim etmiş olduğum Fransa 
fevkalada komiserliğinin bir 
kıta muhbrasıdır.16 T,sanı1935 
tarihini taşıyan bu muhtırada 
Y akubun takriben beş ay evvel 
- ki Yahyamn Hay:adan Ama
na geldiği tarihe isabet ediyor -
Yakubun Yahya ile beraber 
Merci sultanda lbrahimin ya
nında bulunduğunu tesbit et .. 
mektedir. 

B - Bilahare ldrise giderek Ve orada ( bugünkü kuvvetim 
para istemesi. bende olsaydı Kürd • divisı 

C - Yahyanın bu para is- kazanılırdı ) demiştir. Yahya 
teyiş keyfiyetinden sonra der- basit ve cahil bir adamdır. 
bal Suriyeye geçişi. Suriye'ye para kazanmak için 

D - Halepte Musa ismin- giden Y ahyamn Şeyh Said 
de bir hayır sahibine tesadüf isyanına Çerkes Etemin müza· 
ederek 125 kuruş otobüs pa- hir olduğunu nereden kestire-
rası alarak Şama gidişi. bilir? Yahyanın bu sözü uy-

E _ Şamda Otobüs dura- durabilmesi için kendisinin biz· 
zat Etem olması iktrza ederdi. 

ğmda iki Çerkesten ta 20 se- Etem Yahyaya: (Andirin ka-
ne evvel babasından işittiği zasma bagw la Kiimbetir köyün-

1 d . • 1 akrabalarının a resım aması. de şoför Arif vardır, bu Arif 
F - Akrabalaranın yarımda ğeçenlerde Amanda logiliz 

bir müddet kaldıktan sonra gaz kumpanyasında şoförl&k 
Kuneytraya ve oradan da Ama- yapıyordu: Bu çocuk Amanda 
na geçışı. çalışırken Çerkes cemiyetine 

G - ldrisin mektuplan me• 3.5 lira para verirdi. Bu çocu-
yanında Merci cultanda ibra- ğun yapılacak suikaıd işinden 
him namında bir akrabası ta- haberi vardır) dediğini Yahya 
rafından gelmiş bir melctup bu- itiraf ediyor. Bu sözler do~ru 
lunması ve ldrisin bu akra~ayı mu·htr, evet doirudur. Çünki 
kat'iyyeo taoıwadığmı söy· Y ahyamn bu sözleri urdormuş 
lemesi. oJmasma imkan yoktur. Bakı-

H - Yahvanm Amana gi- nıı: niçin. (Yahyamn bu sözleri 
der gitmez Oıeyirin akrab&sım ıöylediii tarih 14-9-935 tari-

1 

bulmuş olması hidir. O zaman ne Üzeyir. ne 
1 - Bu adam tarafından de Arif tutulmamUJ, köylerinde 

kd rahatça oturmakta idiler. Bun· •, Çerkes Eteme ta İm edılmiş d 
an başka Y ahyanın sövled1ği j bulunması : gibi hakikaten Arif 8·9 ay 

Bütün bunlar insan aklının 1 evvel Amandan gelmiştir. Şu 
duracağı ve havsalamu alamı- vaziyet karşısında bu sözlerin 

: yacağı birbirine girift tesadüf- doğru olmaması için imkan 
tj ı~rdir. Bütün bu tesadiifler bt- var mıdır? Kaldı ki ileride 

ze Yahvanm bır aşıktaşlık ma- Arifte-n bahsederken söylive-
cerasından ziynde bir hususi <:e~imiz veçhile Arif Amandan 

' tertip alhnda Suriyeye gitmiş g-etirken Etemin kardeşi Reşid· 
olduğu kanaatini verme1<1edir. den talimat almış bafonuyordu. 

Bu delillere bir de Franra Binaenalevb Yalıyadan sonra 
sefarctioden alınan Yabyan1n tutulan Arifle Yabyaoın .ifa

deleri arasındaki bu tam mu-
Y :,kubla beraber merci su1tap- tabakat ne suretle iyı:ah edi-
da ·bulunduğu ve bu husufu Jebilir? 
Yabyanın sarahaten inkar e~
mİf olduğunu ilave ederek ı~•
naatımız ene lutnfur, ~özfe gö
rülü~ bir hakikat vaziyeti'fe 

girmiş oJur. 
Yahya Kuneytra' da niçio ~a 1-

Yahya itiraf.atında çok sami
mi olduğunu daha başka muh
telif delillerle göstermektedir. 
Çerkes Etemin kendisine bu-
rada Yakub isminde bir Türk 
hafiyesi var, seni takib e'mesi 
ihtimali mevcuddur. Hayfaya 
Davidin yanına gönderece2'im, 
demiş o'masım da bir hakikat 
olarak kabul etmet< mecburi-

madığmı bize birtürlü sövf eme
miştir. Aman'a geçen Ya' a 
Hamid Mono1 isminde birisinin 
yanına yr.rleşmiştir. Maoolun 
kim olduğundan yukarıda bah- yeti katisindeyiz. Bu mecburi-

d · yet kat'iyeye i" i sebeble setmiştik. Arabacı Hami ıse, 
bağlıyız: 

Mabmudla olan münas~beti ve 
Mahmudun da Üzeyir Ue olan del b-ir a~=~~da b~=::ı~;:mi;; 
karabeti dosya meyanında Yabyanm oraya gitmiş oldu-
mevcud mektub müodereca- ğunu bugün dahi söylemesi. 
bndan anlaşılmaktadır. 2 - Hakikaten Türk emni-

Yabyanm itirafatmı tetliil< yeti umumiyesinc o tarihlerde 
ve tahlile devam edelim. Vah- ajanlık eden Yakup isminde 
ya ilk ifadesinde Ç~rkes Etem birisinin mevcudiyeti nokta-
ismini ağzma bile almak iste- sıdar. 
temiyor, hatta 0 kadar ki, Çer- Yahyanm iddianamenin baş 
kes Etemin Aman'da oldu- tarafmda zikrettiğim tarihçede 
ğunu dahi inkara yeltenmiştir. isimleri geçen bütün eşhastan 
Amanda iki ihtiyar Çerkes malümatı vardır. Şöyle ki: 

Ç Etemin varidat membalanna, 
gördüğünü ve onlardan er- Mıs1rdan yardım gördüğünü, 
kes Etemin Amanda olmadı- Kuşçubaşı Eşrefi, Abdiilkadir 
ğım anladığmı söylemektedir. Kemaliyi, Haydar Hocayı, boks 
Bilahare itiraİma baş!tyan Vah- kulübü reisi Edibi bize bütün 
ya Çerket Etemi Hamdan'm tafsiJatile tanıtmaktadır, ki bu 
kahvesinde tanıdığını söyle· isimler bize ancak Y ahyanın 
mek'e işe başlamışhr. ifadesinden 3 - 4 ay sonra 

Fransız sefareti tarafından veŞimdi Y abyan~n bize bu sör 
lediklerinin hakikat olub ol· ri!miş isimlerdir. Aşa~ıda uzun 

dır uzadıya izah edeceğim şekilde 
madığını araşhrmak laııaı · eğer bu sözler bir tazyik mab-
Amana kadar takib ettiğimiz sulü owak alınm1.1 olsaydı ec-
y ah yanın dediklerioin hakikat nebi teıkilitlarm Türk te ki-
o)duğu bugün dahi kendi jti- latlarile birleşerek Yahya gibi 
rafındadır. Anlattığı itirafın bir adamı ezmek için hakiki 

bir tertibat aldıklannı kabul yalnız suikasde mütedair olan 
etmek zaruntine düşmü, ofa-

kısımlarını çıkarmıştır; caktık. 

1-Arabacı Hamid ve Manol Yahyanın itirafatını takip 
isminde ıki şahsın Aman'da edelim. Yahya Hayfaya gidip 
mevcud oldukları dosya meya- geldikten sonra Çerkes Etemin 
nında mevcud vesikadan anla· arkadaşlarını alıp getirmesi 
~ılmaktadır. için kendisini Şama gönderdi-

2 - Manolun Etemle sıkı ğini ve arkadaşlarını alarak 
görüşür zengin ecnebi bir leş- geldiğini itiraf etmektedir. 
kilita mensub olması ibtima- Yahya bu itirafından yüksek 
}inden bahseden vesika yine heyetiniz huzurunda dahi nükül 
dosya meyanında mevcuddur. etmiş değildir. Yalnn: sebebi 

Yahya ]Etemle neler konuş· değiştirmiş, parasını boıdurur-
Binaene&leyh: muştur? Etem Yahyaya Tür· ken çaldırdığı ıçın tekrar 

aanıre 

PARDAYANLAR 
-89- YAZAN : Mlşel Zevak 

Bizim kraliçeyi kurtaran kahram 
sensin.Bu yararlığınız pek yüyükt 

Bu ismi işitir işitmez adam 
sevinçle kapıyı açh ve deli
kanlıyı bir avluya götürdü. O 
va kıt: 

- Mösyö dö Pardayao hoı
geldiniz. Sizinle konuşmağı ne 
kadar istiyordvm. 

Sözlerini söyledi. Birdenbire 
şaşıran şavalye: 

- Afedersiniz. Fakat .• 
Sözlerini kekeledi: 
- Beni tanımadmız değil 

mi? Pekala; şimdi tanıf1nz. 
Beo Mösyö dö Telini' yim. 

• •• 
Amiral Kolini'nia damadı 

olan T elıni yirmi sekiz 
30 yaşlannda iri yapılı bir 
adamdı. Zekast ve silah kul
lanmaktaki mehareti ile tanın~ 
mışb. Zarif ve nazik bir şalı· 
siyetti. Amiralm kızı bir çok 
zenginlere ve batta düklere 
üstün bularak koocalığa kabul 
etmişti. 

.. " 
Janitom şavafyeyi içeri al

dıktan sonra kapıyı sıkıca, 

muhkemce kapadı. Bir hizmet
çi çağmp tabancayı ona verdi: 

- GeJecek daha bir adam 
vardır. Bunun kim olduğunu 

bildiğin için aldanmamakl.ğm 
lazımdır. 

Buyuruğunu verdi. Pardaya
nın elinden tutara'~ bir .avludan 
geçti ve bir tas merdivenden 
çıkarak küçük bir odaya gir
diler. Telini ! 

- Bu gece toplantı var. 
Kapıda kendim beklemeliyim. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris es-rarı ---- /Jıışlarn/ı (ı 110 snrf ada -

lemle yazılan ve Lölövan refiki
mizde çıkan bir makal~de de
nildiği gibi "Paris esrarı,, diye 
biliriı ki sinema aleminin hak
kile iftihar edeceği bir sanat 
eseridir. 

lçiode, sergüzeşt, intrika, 
aşk, güzeHik ve çirkinlik top
lanan bu filimde iyilikle götü
lüğiin şiddetli bir mücadelesini 
görüyoruz. Hemen hepimizin 
vaktile okuduğumuz " Paris 
esrarı ,, romanmın, bütün 
inceliğini muhafaza eden film 
her memlekette eşlerine tesa
düf edilen muhtelif karakteleri 
yaşatmakta insanın önünde bir 
alem yaratmaktadır. Okuyucu
larımıza bu kıymetli eseri mut
laka görmelerini tavsiye etmek 
bizim icin bir borç olmuştur. 

Navar Kraliçesi de 
bulunuyorlar. 

Diye izahat verdi. Oda i 
de samimi bir sevinçle k 
arasında sıktı. Ve Telini: 

- Bizim kraliçemizi ku 
ran kah;aman sensin! Bu 
rarlağmıı pek büyüktür. 

Diye bağuıyordu. Parda 
da: 

- Aziı:im hangi bir 
sesi himaye etmiş old " 
bile bilmiyordum. 

Beni mazur görünüz m
bir itim yar. Baaa yardım 
meği vadeden doatum de 

yı görmek için geldi& 
- Şövalye hepimiz bara 

yız, lak o kont dö Mar· a ıak 
- Kont dö Mariyan mı 

- Devam edecdı 

BONO 
Mübadil bonosu, bank 

hisse senetleri ve bilumu 
hazine tahvilatı Ergani, Si 
vas dahili istikrazı sabn alır 

Adres : lzmir Kema 
altı Hacı Hasan otelin 
de 60 numarada Cavi 
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

11-30 (107)5 7 Pa. Pe. S. 

ilk ve orta ok· 
talebelerine 

rü deralerde geri lcalanTar1 
tiftİren. müsabakalara' hazır 
yan ve jstenildiği gün ve sa 

larda ders durumunu yokhy 

tecrübe sahibi bir özel öğr 

men arayanların gazete 

idare müdürlüğüne baş vur 

lara. (H. 2) 

DOKTOR 

Hulôsi Ere 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gÜI 

dörtten sonra İkinci Beyle: 
sokağında 81 numaralı mua 
yenehanesinde hastaların 
kabul eder. ( 3436 ) 

. . . ·· .. ..: .;,_ '• . ~ .... . .. ~ .... ' .. . ~ ) ... , . 

Yukarıda demiş idik ki Yalı· 
ya Suriyeye geçmeden evvel 
altı ay müddetle Üzeyi~ ya-
nın.:I,. v.,, .. ,. ... ,.ı.ı, VlllftftlJll 

A - Yahyanın bütün bir kıt kiye kuvvetlerinden bahsetmiş, , Amana döndüğünü söylemiştir •. 
fJ,..l!vİ.-in 2run.da huloo:ma.u..-..L~ULAl~l-iJlllA.lıunA.J:uüunıısıw:.......!.. ______ .....__c.._ ___ __..L: 
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Yeni OSRAM " D ,, lambalarıdır. Çifte sp.ralli olan bu lam
balar diğer OSRAM lambalarına nazaran yüzde 20 ve ucuz adi 
lambalara nazaran da yüzde 40 ı aha idarelidir. 

Çifte spiralli OSRAM " D ,, ampullerini alırken ambalajların 
üzerindeki " D ,, işaretine dikkat ediniz. 

Göz He~iml 
MITATOREL 

Adr95 - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Gördes icra Memurluğundan: 
Gördeste mukim Mustafa 

karakoyunluya 650 lira borçlu 
divan mahallesinden topal ağa
nın lsmail karısı Gülsüm ve 
oğlu Mehmed ve kızı Hacerin 
bu borçlarını vermemelerinden 
dolayı bu borca mukabil ipotek 
suretile birinci derecede mer
hıın karaca oğlu bahçesi mev
kiinde şarkan yol garben çay 
şimalen Kısdır oğlu Celal ce
nuben Kısdır oğlu Halit tarla
larile mahdut on hektar bin 
dört yüz metre murabbaı tarla 
ve derunundaki binanın paraya 
çevrilmesi istenmiş ve birinci 
arttırmanın 30 mart 936 pa
zartesi günü saat 14 de Gör
des icra dairesinde yapılması 

kararlaştırılmış ve 12-2-1936 
gününden itibaren açık arttır

maya konmuştur. Talip olan
ların yüzde yedi buçuk hesa
bile pey akçesi ve yahut milli 
bir banka mektubu ibraz et
meleri ve ipotek sahibi ala
caklılarla diğer alakadarların 

ve İrtifak sahip'.erinin bu gayri 
ınenkul üzer:ndeki haklarını 
hususile faiz ve sair masrafla
rını i bu ilan tarihinden itiba
ren yırmı gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte Gördes 
icra dairesine bildirmelerı ve 

aksi halde hakları tapu sicilile 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasında hariç bırakıla

cakları ve ga}ri menkulü en çok 
arttıranın üzerinde ihale edi
leceği ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacagına ruçhan 
olan diğer alacaklar bulunup 
bedeli bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 

mecmuundan fazlaya çıkmazsa 

en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırmanın 
on beş gün daha temdit ve 
on beşinci günü ayni saatta 
yapılacak arttırmada bedeli 
satış isti yenin alacağına ruçhan 
olan diğer alacaklarm o gayri 
menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile en çok arttı

rana ihale edileceği ve fazla 
maliımat almak istiyenlerin 
şartnameyi tetkik için Gördes 
icra dairesine müracaat eyle-
meleri ilan olunur. 1338\ 

--------. ,.------.... 
~ Doktor 

Merkez: haslanesi 
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. 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

ÇOCUK 
HASTALJKLARI 
ı\ 1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

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

üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S.7) (3601) 

• 
1 Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) • • 
BAG VE SEBZE 

Tütün fidanları 
ıçm 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Garbi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 
Cezair Han - Yemiş çarşısı 

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

YENi A8HI " .. 

izmlr Beledlyealnden: 
1 - Kahramanlarda Çayırlı 

bahçede piyango için yaptırıl
mış olan ev bedeli on senede 
ödenmek üzere başsekreter
liktedi ıartname veçhile açık 
arttırma ile 21-2-936 cuma 
günü saat onda ihale edile
cektir. 

~AST~L FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÔR PASTİLFOR 
PASTiL FOR . . p AST1LFOR 
i> ASTİL FOR p ASTİLFOR 
PASTİL FOR p ASTiL FOR PASTILFOR 
·p · FOR Kullananlar 
1 ASTIL Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTiL FOR 
;PASTiL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- PASTİLFOR 

Bedeli muhammeni bin iki 
yüz liradır. iştirak için doksan 
liralık ınm·akkat teminat mak
buzu veya banka teminat 

·PASTİL FOR ları hastalanmaz, boğazları ağrımaz. PASTİL FOR 

PASTiL FOR PAST. IL FOR P PASTiL FOR 
PASTiL FOR P R PASTİL FOR P ASTIL FOR 

mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

'PASTİL FO ASTİL FOR P ASTIL FOR 
PASTiL F STILFOR PASTİL FOR 

2 - 30 numaralı adanın 
417,50 metre murabbalık bir PASTİL TİL FOR PASTİL FOR 

ı ıiumaralı arsasının mülkiveti 
açık arttırma ile 21-2-936 'cu
ma günü saat onda belediye 
arttırma ve eksiltme komisyo
nunca iha'e edilecektir. Beher 
metre mıırab\aının muhammen 
bedeli dört lira, heyeti umu
miyesi Qİn altı yıiz yetmiş lira
dır. Şartname baş sı:kreterlik-

PASTI ~OR 

PAS 
PAST 
PAST 
PASTI 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 

R 

tedir. Muvakkat teminat yüz 
yirmi altı liradıı. Söylenen gün 
ve saatle makbu'. ilmühaberi 
veya banka tem:nat mektubu 
ile k<'misyona miiracaat edilir. 

4 8-!2-16 (172) 317 PASTİL FOR PASTfttırı~ill 

B• A 

- i u U'U Tire 
kooperatif 

"rtaklarına 

1'ir~ çiftçi eri 
şirketi sayın 

Şirketimizin senelik ala!ade umumi heyet toplantısı 17 mart 
936 tarihine müsadif salı günü saat 1 O da Tire belediye salo
n.u~da yapılacağından o gün bütün rrtaklarımızın hisse senetle
rını alarak toplantıya gelmderini yalvarırız. 

idare Meclisi 
Ruznamei müzakerat 

1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1935 senesi blançosunun tetkik ve tasdik ile idare mec

lisinin ibrası. 

3 - idare meclisi raporunda gösterilen temettüün suret ve 
zamanı tevzii hakkında karar ittihazı. 

4 - Raporumuzda yazılan şirketimizin anonim şekline ifrağı 
teklifinin müzakeresi. 

5 - Lüzumu halinde hariçten para istikrazı için idare mec
lisine salahiyet veri!m~M ve miktar ve faiz nisbetinin tayini. 

6 - Muamelatı !<cariyeden raporda yazılı şekilde yapılan tek
lifin müzakere edılmesi. 

7 - Emvali gayri mı::nkule alım ve satımı hakkında idare 
meclisint' salahiyet vcrılmesi. 

8 ·- Ortaklardan gayrisile yapılacak ikrazatın miktanmıı tayin 
ve tahdidı. 

9 Kur'a ile çıkacak iki a1a ile müddetleri hitam bulan 
mliıakıp!arın yeniden intihabı ve mürakıp ücretlerile idare mec
lisinın huzur haklarının tesbi:i. 

1() - 928-932 kar ve zarar bakıye hesaplarının ihtiyat ser
mayeye nakli hakkında karar ittihazı. 

11 - Ortaklar tarafından verilen 30-1-936 tarihli dileklerinin 
404 (339) 

••..••••.•..•.•...•......•.•...•.•••..•••••••....•...... , ...•.•••.... 
SJHHA 1~ Balıkyaf?;ı 

N orveçyanın hıı.lis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satıt Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 

Sıhhat Eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: 

_Kadı oğlu bay Ahmede 

borçlu Armutludan eskici Ha
san ağanın işbu barcundan do
layi tahtı hacze alınan Ke
malpaşa tapu dairesinin teşrini 

eve! 322 tarih ve 460/114 do
ğu-u sahibi senet batısı tarik 

poyrazı hacı Bekir kıblesi icoe 
oğlunun hacı Mehmet ile çev

rili tapuda 2757 M. M. bilme
saha 4825 M. M. alan yerinde 
bağ birinci ve ikinci açık art

tırmaya çıkarılmasına karar ve
rilmiştir. Birinci arttırması 

18-3-936 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 11 de Ke
malpaşa icra dairesinde yapı
lacaktır. Bu arttırmada tahmin 
edilen 250 kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulursa ihalesi 
çekileceği bulmaz ise birinci 
arttırma geri bırakılarak ikinci 
açık artttırmaya çıkarılacağı. 
(ikinci arttırn.:a 1-4-936 tari-

hine müsadif çarşamba saat 
11 de) Bu arttırmada dahi 
tahmin edilen kıymetin yüzde 

yetmiş beşini bulmazsa bile en 
çok arttıran üstünde 2004 sa

yılı kanun mucıbince ihalesi 
icra olunacaktır. işbu arttır

manın arttırma şartnamesi her

kesin görebilmesi için tarihi 
ilandan itibaren yirmi gün 

müddetle açıktır. Bu arttır

maya iştirak edeceklerin tah

min edilen kıymetin yüzde ye

di buçuk pey akçesi veya 
banka mektubu ibraz etmeleri 
ve bir hakkı olanla. ın evrakı 
müsbitelerile birlikte icraya 

müracaat etmeleri aksi tak
dirde hakları nazarı itibara 
alınmıyacağı ve daha fazla 

malumat almak istiyenlerin 
Kemalpaşa ıcra dairtsinin 

934/357 sayılı dosyasına mü
racaat etmeleri lüzumu ilan 
olnnur. 406 (340) 

NAZARI DiKKATE 
TURAN Y ag Fabrikalarının 
Marsilya, çamaşır, mutbah sabunları 
Nefis zeytin yağları, kokosin, Turyağ 
Açık ve koyu renklerde bezir yağları 

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

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

Bilumum zengin çeşitlerin! 
Büyük Kardiçeli Han Omega 

Ticarethanesi ittisalindeki 
S. KALOMENI 

Tecim evinde bulursunuz. 
Telefon : 275t 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

i L A 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkur fabrikanın metanet ve 
zar><fet itibarile herkesçe malüm olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü maUar pazarı F. Kandemiro" lu 
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8. Laval Fransaya ihanet mi etti? 
Sağ cenahın Fransız - Sovyet paktına karşı 
açtıkları insafsı. ca hücumlar hayretle karşılandı 
Avrupanın en kuvvetli hava kuvvetleri Fransanın elinde bulunmaktadır 

Paria 15 ( A.A ) _ Hava ve Edouard Herriot dinlenecek· lazımdır. Halbuki şimdi bütün Rusyanın durumu ne itibarla 
bakanı Mare•al Dea demiştir tir. B. Flindinin perşembe gü· tehlike Rusya tarafındadır fransaya ve lh h l"f 1c· ' b N . K b • . su a mu a ı 
ı; nü ağleden sonra ceva vere· etice: ay etmege mahkum düşmüştür. 

h - Hava ordumuz Avrupanın ceğ'i tabmiıı olunuyor. bir iş yapılmış olacaktır. SOVYETLER FRANSANIN 
kerhangi bir bava ordusundan PAKTIN FRANSAYA LAVAL FRANSAYA YAMINDADIR 
duvhetlidir. Gelecek Temmuz· MENFAATi YOK MU? IHA!IJET MI ETTi? Moskova seyah t F nı a

1

• ava levaıımımıı yenilen· Paris 13 (Ö.R) - "Nouvel· " France de Bordean .. bili- Sovyet hükümetl a .
1 

ransııd • 
1 ve ta 1 

1 
kt ' • . • b erı arasıo a 

mam anmış o aca ır. liste de Lyon" gazetesı Fran· kis sag cena ın pakta karşı "tam bir görüc bi , .. · · t 
FRANSIZ k d'k' bü 1 b " r ıgını.. e-p A sız • Sovyet pa tının tas ı ıne cum asıoa şasıy r. yid eden bir tebliğle k d 

p . RLAMENTOSUNDA karşı bulunuyor: 2 Mayiste paktı imıa ed.ıo Bilhassa Stalini h aptaln ı. 
arıa, 15 ( Ô R ) B • ·· k k 8 L ld Ş d' b k 

0 

a ır ara parlame t d . . - ugun "Tasdik Almanyayı uş u· . ava ır. ım ı u pa t için aığmıyan beyanatını tah .f tt'· 
nııştır. F;a a faSalıyett Rolma- !andıracaktır. Fransaya ise hiç barba yol açacak di)orlar. " Rusy~ Fransanın ar: le ıl. 
kar .ı.ı_,_ nsa • ovye usya k B' • · · Acaba kendi adamları L ı · ıu usa . fuuuı yardım paktının tas- bir menfaatı yo tur. ızım ıçın . • ava• sıyasasını anlar ve m"d f 

Sdıkli için münakaqalar haftava karşılıksız zarar vardır. Çünki sh1;1lha tve _doltaı~sıleB LFrans,aya kuvvetlerini emniyetini u k:r:~ 
a ı v p " d dı • ıyane mı e ı. • ava bu k b' 

1 d 
e erşembe günleri öğ· Avrupa a uyan racagı sarsın· k 1 1 _ k . yaca ır seviyede tutmak 

e en • b" k • · pa tın u usa guven ve ta sım 'h . 
p kt sonra devam edecektir. tının zararını ız çe ecegız... k b 1 • A ı tiyacını tasdik eder 
B a ın şümulü hakkında FRANSA ALDANIYORMUŞ . ~ ub' etmıyen vru~: ~ulhu Cenevrede S. S c· B ltal 
._ay! Flanden tarafından say· "Liberte de Sud Ouest" ıç~nl 1~ t~saAs ııbnsur 0 ııgdunu yan • Habeş ihtiliİı karş;sınd -
.. v ar d 
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5 .J soy emış ı. ca a o zaman an- F t . a 

d • o ası ve Senato paktın ayıs ne yapı· • • . . ransa ezme göre paktın 

l 
lf ~şleri komisyonlarında veri· lan İngiliz • Alman deniz an• bderık~?unu degıştırecek ne ol· tatbikini istedi ve bi~ Frans 

en ız h d • u 1 f rm • ı· · t k ız 
gü I a attan sonra meselsnin Jaşmasına uyma ıgını yazıyor. M k h t Al 

0 
u unu e rar etti: " Pakt 

• ç .ilkleri azalmıthr. Daha söz Zira bu anlaşma Baltık deni· os .0~a seya a 
1
' man· yalnız pakt ve bütlln paktı ' 

ıoylıyecek birçok hatipler var· zinde Almanyanın hakimiyetini yanın sılablaoması, _Cenevred~ Şu halde arsıulual planda Sov'~ 
:~r. Bun!arın arasında 8. Frank· temin etmiştir. Bir pakt yap· Italyan • Habeş muzakerelerı Y.et Rusyaya karşı nasıl bir 

• Bouıllon komünist Doriot mak için kuvvetlerde müsavat oldu. Bu meselelerde Sovyet ııtem yapılabilr? 

Paris····s;i······ast"···ıe·ş .... ehhiiSir·····i· .. ··B: .. tt~d;~:···· ····· .. ' 

partilere karşı hareket için 
bir vesile olacaktır, 

"Echo du Nord,,: Fokirleri 
ölçüsüz olan sosyalist liderine 
çok defa karşı koyduk. Fakat 
ona yapılan hücumu kayıtsız 

ayıplarız. 50 kişinin bir adama 
hücumu ce•urca bir hareket 
değildir. Hele bu 50 kişi genç 
ve sparcu, hücum ettikleri 
adam ise hemen hemen ihtiyar 
bir adam olursa taarruz mon· 
fur bir mahiyet alır. Sosyalist 
liderine hücum edilmesi naza
riyelerinin merdud olduğunu 
isbat eder mi? Korkarız kı ha· 
sımlan için böyle bir fikir ve· 
rir. işte Aksiyon Fransezin da· 
ğılması bunun ilk neticesi ol
muştur. Mütearrizler !ıunu tah· 
min etmemişlerdi. Fakat bunun 
mesuliyeti onlardadır. 

HALK CEBHESININ 
NÜMAYiŞi 

Paris, 15 (Ö.R) - Hükümet 
"Front Populair,, (Halk cebbesi 
tarafından yarın öğleden senra 
yapılacak protesto nümayişinin 
ne şartlar içinde cereyan ede· 
ceğini tetkik etmiştir. 

Fransa 
lngiltereden istikraz 

alıyor 
Paris, 15 (A.A) - (Figaro) 

gazetesinin Londra muhabiri, 
gazetesine çektiği telgrafda 
diyor ki: 

Fransız ve Ingiliz bakanları· 
nın Fransa hesabına kırk mil· 
yon lngiliz liralık bir istikraz 
akdi hususunda mutabık kal· 
dıklarını haber aldım. Son 
karar Fransa hükumetine aid 
olub hafta başında belli ola· 

. ' ... 
Paristen ayrıldı 
Paris, 15 (Ö.R) - Paristen 

ayrılırken Çekoslovak başba

ka~ı B. Hodza "Debats,, gaze· 
tesıoe şunları söylemiştir: 

"Benim tarafımdan şah 5 ; bir 
teşebbüs beklemeyiniz. Kendi 
tecrübemi, küçük itilaf devlet· 
!erinin tecrübesile karşılaştıra
cağım ve her vakıt gibi tam 
bir itilaf içinde kat'i kararı
mızı vereceğiz. Küçük itilaf 
ekonomik konseyi yakında top· 
!anacaktır. O vakıt inceleme 
devrinden başarma devrine 
geçeceğiz. Bu başarmanın ne 
olacağını tabii bılemem. 

Kiyef eki 
Sergimiz kapandı 

~oskova 15 (Ö.R) - Kiyef
tekı modern Türk resim sergisi 
kapandı. Sergivi sekiz günde 
7000 kişi ziyaret etti. 

Troçki 
Ağır hastadır 
Varşova, 15 (Ö.R) - Leon 

T roçki ağır hasta bulunmak· 
atdır. 

Tukaçevski 
Moskovaya dönüyor 

Patis, 15 (Ô.R) - Mareşal 
Tukaçevski, yanında Sovyetle
rin Paris büyük elçisi B. Po
temkin olduğu halde sabah 
dış işleri bakanlığına gitmiş ve 
B. Flanden ile görüşmüştür. 

Sovyet erkanı harbiye başkanı, 
Mareşal P.ıtaine de bir neza
ket ziyareti yapmıştır. 

Amiral Betty 
hastadır 

Londra 15 (Ö.R) - Üç ay 
önce bir soğuk algınlığiyle ya· 
t~ğa düşen amiral Lord Betty· 
nın sıhhi durumu ciddi endişe· 
ler veriyor. Kalb miltehassısları 
konsultasyon yapmışlardır. Ami· 
ral büyük harpte lngiliz filo-
•-:.:n anda edi ordu. 

:sanıre • 

Kötü haberler devam ed"yor 

Seyhan taştı, Adana 
köylerinden haber yok 
~DANA 1_5 (Özel) -Şiddetli yağmurlar Adana bölgesini 

Y~nıden tehdide başlamqtır. Diiıı gece çıkan fırbna tehlükeli 
bır şekil göstermiş, bir çok yerlerin kiremit ve camları 
uçmuştur. 

S_eyhao nehri taşmış 't'O fehrİ sular sarmıştır. 24 Saatten 
berı telefon ve telgraf hatlannın bozulması yüzünden köy· 
!erden haber alınamıyor. Seyhan taşkınlık göstermekte 
devam ederse kötü neticelerden ürkülebilir. 

Yunanistanda siyasal durum 

B. Sofulis, kabine buhra
.nı işine karışmıyor 

Atına, 15 (Ô.R) - Liberal 
partisi başkanı B. Sofolis ajans 
Havasın Atiua aytanııa Yona· 

, nistaıvla siyasal durum hak
kında aşağıdaki beyanatı yap· 
mıştır: 

1 ",Kabina buhranıoın şu veya 
bu şekilde halli için ben kendi 
htsabıma hiçbir teşebbüste 
bulunmıyacağım. Harekete geç
mezden önce 8. Çaldarisin 
başkanlığındaki halk partisinin 
bir teklifte bulunmasını bekli
~eceılim. Eğer Liberal partisi 
ıle Halk partisi arasında saylav 
sayısı bakımından mevcud olan 
büyük fark gözönünde tutu
lursa, halkçıların makul ve mu
tedil bir tekiif yapmaları bek
lenebilir.,, 

B. Sofulisin etrafındaki çev· 
renlerde bildirildiğine göre 

h~lkçılar.la ~irlikte bir temer· ı 
kuz kabınesı yapmak imkansız 
olursa B, Sofulis ulusal kurul
daki en kalabalık partinin 
başkanı sıfatile bir liberal ka• 
bine kurmak ve bu hükftmete 
küçük cumuriyet partilerile 
müstakıllerin müzaheretini ve 
iştirakini temin etmek niye
yetindedir. Böyle bir hüküme
tin 20 rey kadar bir ekseri· 

R. Sa/11/h 

yete dayanabileceği hesab 
edilmektedir. 

Atina, 15 (Ö.R) - Kar fır· 
boası Yunanistaoda ve Make
donyada bir çok kurbanlar 
yapmıştır. ölenlerin sayısı 50 
kadar ve yaralananlar da 100 
kadar tahmin ediliyor. 20 ka· 
dar balıkçı gemisi batmıştır. 

Zirai mahsuller büyük zarara 
uğramışlardır. 

Yeni bir suikast teşebbüsü 

Bugün bütün ispanyada 
genel seçim yapılacak 

Cıt1ftl11ır başkam /amoıa bır '''" JeL\lr 
Gırnata 15 ( ö R ) E k' h .. k' b k 1 d, . - s ı cena musta ılleri ve muhaf • 

a an ar a~. B. F emandi dö zakiir cumuriyetçiler ittif~ 
Loryo bugun otomobille bir halincledirler Başbaka 8 V 
toplantıya giderken silah ate· laderasın ku~du· nk · a· · k ı gu mer ez par· 
~.ne maruz a mış, kendisine tisinin namzetleri d h 

ır şey olmamıştır. Zabıta bir her tarafta •a • e . . em~o 
çok tevkifat yapmıştır. birle . · g cenah ıttıfakıle 

SEÇiM BUGÜNDÜR nabı!"::ş bul_unuyorlar. Sağ ce· 
Madrid 15 (ÖR) _ y _e dagıtılan kurulun en 

(bugün) bütün Jsp~nyada g:~:i :tl;~tlı bpaktisi olan ".Halk ha· 
seçim yapılacaktır. G bu .tt:f kaş aııı B. Jıl .Ro~l~s 
K t k ı d eçen 1 1 a ın ancak seçım ıçın 

or PS uru un a dağılmasile yapıldıg· ını bı'ldı' . ı· B 1 
b

. I'k l rmış ır. unun a 
ır ı te spanyada iki parti beraber "Halk h k t' ı· bloku ku ı t B I d · . are e ı,. par ı· 
. . . ru ~uş u~. ~n ~r an sı~ın programı sağ cenahın 

~ırı~ı Cumurıyetçı partılerı bir- muşterek programı sayıl ıbilir. 
. eıtı~~n .h~lk cephesidir. Diğeri Bunların maksadı ibtilirin ve 

tı~Je d_ılıtılHale karşı gelen,, par- markizmin önüne geçmektir 
ı er ır. alk cephesi d 1 C h . . , cenah . . . n e so . ?~ urıyetçı sol cenah par-

)' Cu.?1~rıyetcılerı, Sosya· blerı ıse cumhuriyet rejimini 
ıst, Komuıııst, Se~dinalist ve ve .. t.emel yasa garantilerini 

Katalonya sol partıleri vardır. reıımın düşmanları eline dü· 
BiR BLOK TEŞKiL EDiLDi şürmemek, vergileri azaltmak, 

"lhtilila karşı,, cephede ise z'.ra·i· .kredileri genişletmek, iş· 
kralcılar, ananeciler, halk h • sızlıgı azaltmak için geniş mik· 
reketi partisi ziraatçılar d~ Y.a~ta nafia i lerııı girişmek 
kaller liberaİ d k & ra 1

: sı:rasası.nı güdeceklerini bildir· 
' emo ra r, Hf mışlerdır 
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Hurafelerin esiri olanlar 

Adi bir çobanın ortaya 
çıkardığı bir maskaralık 
Allahın kelamını işittiğini söyliyen 
çobana binlerce kişi nasıl inanmış? 

liır N,uı ı. ı kıJ ıihıi 

Bir Cuma akşamı, gün bat
tıktan sonra, Malgavite yakın
larında, çoban Lupu, sürüsünü 
güdüyordu. 

Bu çoban Lupu henüz taze 
bir delikanlıdır. Kılığı kıyafeti 
bu bölge köylülerinin aynıdır. 
Eğer çok çukur gözleri arasıra 
bile, desise hatıra getirecek 
lıir ıııkla parlamasa çeb. esi 
biç bir mina ifade etmez de
•ecek bir adamdır. 

Lapu diyor ki : 
- Akşam tam saat yed: idi. 

Anaızın önümde ihtiyar bir 
adam belirdi. Sadece : Ben al
lahım. Git insanlara benim ta
rafımdan söyle, di ki etrafları
.. iyilik yapacak zaman gel
miştir dedi, bunları söyledik
ten sonra kilisaya niçin gitme
diğimi, bayram günleri neden 
çahıtığımı sordu. 

Bunları aöyliyen çoban Lu
pu allahı gorup kelamını 

dinledikten sonra büyük bir he
yecan içinde evine dönmüş ve 
gördüğünü kimseye söyleme
miştir, Diyor ki: 

Böyle bir şeyi yapmak iste
miyordum. Bana inanmıyacak

larından korkuyordum. Bunun 
için İnsanlara söylemekten utan
dım. 

Fakat ertesi hafta yine aynı 
gün aynı saatta o " ihtiyar 
adam ,. tekrar çobanın önünJe 
birdenbire belirmiş, tekdir dolu 
bir sesle insanlara niçin söy
lemediğini sormuştur Rupin: 

lnanmıyacaklardıda ondan! 
Cevabını vermiş. Bunu du

yunca karşısındaki hayal silin
meğe başlamış, o vakıt diz 
çöken Lupu, allahın kuvvetli 
bir sesle . şunları söylediğini 
işitmiftir: 

.- Mutlaka oraya gitmelisin! .. 

* • • 
"Sen de tıpkı öbürleri gibi-

ıın" 

Lupu evinden çıkmamağa 

başlamış. 

Bununla beraber her Cuma 
günü aynı saatta aynı yerde 
bulunmagı adet ettiği şüphe

~izdir. 
Netekim ikinci görünüşten 

tam yedi gün sonra "ihtiyar 
adam,, üçüncü defa olarak ona 
görünür. 

Bu sefer çok dargın bir ta
vırla parmağını kaldırıp çobanı 

tehdid ederek : 
- Sen de tıpkı öbürleri gi

bisin 1 
Der. Bunun üzerine bütün 

cesaretini toplayan ve yem 
imanı ile u 

köye gider ve görd liklerini 
nakleder. 

Tavrı o kadar ikna edici, 

iymanındaki kuvvet ve sadeliği 
o kadar açık görünüyordu ki 

havadis birdenbire her tarafa 
yayıldı. Bir kaç gün sonra 
bine yakın kimse Malgavite de 
toplanmıştı. 

Böyle bir kalabalığın yığıl
masına karşı aciz kalan hükü
met adamları Bükreşten sor
muşlar, hemen şu talimatı al
mıştır: 

"işi ört bas ediniz. Adi bir 
çobanın böyle bir vak'a çıkar
ması maskaralıkbr.,, 

BiR ADAM ETRAFINDA 
BiNLERCE ADAM! 

Romanyanın her tarafından 
koşup gelenler binlerce halk, 
"ihtiyar adam,,in çobana görün
düğü mahalde yığılıyor. 

Kadın erkek bu binlerce 
halk, Allahın göründüğü bu 

yerde gece gündüz bekliyerek 
tekrar görünmesini ve daha 

birçok mucizelere kavuşacak
larını umuyorlar. 

Bu yeni Peygambere(!) ina
nan cahil halk, Lupu'yu gö

rünce etrafını çeviriyor ve el

biselerine dokunmak için bir
birlerini itip kakıyorlar. 

Lupu bu safdillere karşı bir 
kürsü üstüne çıkarak, halk ta

rafından Alkışlandıktan sonra 

onlara sadece bir nutuk veri-
yor: 

- Kardeşlerim, kızkardeş

lerim! Kiliseye nıçın git
miyorsunuz ? Bu eyi değil ... 
Tanrı size küsmüştür. Çünkü 
kilise ayinleri onun şerefine 

yapılır. Bunun için Allah sizle
rin bu ayinlerde bulunmanızı 

ve vaktinizi buna feda etme
nizi istiyor. 

Paris-Soir aytarı bu yeni 
peygamber taslağı ile görüş
meğe muvaffak olmuş ve ona 
şu sade suali sormuştur : 

- Madem ki Allahı gördü
nüz, onun nasıl olduğunu bize 
söyler misiniz ? 

Çoban yüzümüze 
alnını buruşturuyor, 

diyor ki : 

bakıyor, 

nihayet 

- Söyledim işte ya çok sa
de bir adamdır. Parlak gözleri 
var. ihtiyar adam .. 

Lupu söylerken çok samimi 
görünüyor. Bütün bu binlerce 
insanların inandıkları feyin ha
kikatı de işte budur: Yani 

YERi ASlR 

ipnotizmacı Çingene kızı 
Italyan zabıtasını yoran bir me

sele oldu. Rita neler yapmış ? 
Roma - . Zabıta, şimali Ital

yanın Novaro kasabası civa
rında, ormanlıklar arasında mai 
gözlü, çok güzel b'r çingene 
kadınını arıyor. Bu kadının 
bulunması zabıtayı çok yorduğu 
için bu kasabada mai gözlü 
olan herkes polis dairesine 
davet edilerek birer defa sor
guya çekilmişlerdir. 

Zabıtayı bir çok işgal eden 
kadının hüviyeti belli değildir. 

iddiaya göre mavi gözlü kadın 
en hafif bakışlarile bile insanı 
ipnotize ediyormuş. 

Sihirli kadın bundan bir kaç 
nün önce bir akşam, gün );.,. 
rardığı sıralarda Novaro köyün
de, kucağınd't küçük bir çocuk . -o. .. ~, ~ ....... ..... lın. 

kapıdan ekmek dıleniyor-

muş ... 
Bu kadına yardım edenler 

için mesele yok .. Ancak yardım 

etmeyip geri çevirenlerin baş

larına felaket geliyormuş .. 
Rita isminde bir kız, zabı

taya verdiği ifadede şunları 

söylemiştir : 

- "Annemle birlikte evde 

idik. Kapımız vuruldu. Ben 
kapıyı açtım. Mavi gözlü güzel 

çingene, çocuğuyle birlikte 

kendisi için de yardım istedi. 

Biraz yiyecek verdi. Fakat 

çocuğu huysuzlandı. Verilen 
viyeceği kabul etmedi. O za
man çingene kadını gözlerini 
bütün sertliğile gözlerime dikti: 

- görüyorsunuz ki beğen

medi. Başka bir şey veriniz. 

Bakışlarından adeta ödüm 
patlamıştı. Güzel kadın elini 
uzattı. Bende ihtiyarım hari
cinde elimi uzattım. Sonra evin 
içine girdi. istediği eşyaları 
toplayıp çıktı. O kadar kork
muştum ki kimseye bir şey 

şöyleyemedim. 

Kadın selam bile vermeden 
evimizden çıktı. Komşu evlere 

birer birer girdi. 
Onları da ayni şekilde soydu 

ve göıden kayboldu.,, 
Bu hadisenin şayanı dikkat 

olan noktası Rita ile birlikte 
soyulanlardan hiç birinin çin
gene kadınından davacı olma
malandır. Biltün bu kasaba 
halkı, mavi gözlü güzel çingene 
kadınından korkmaktadır. 

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

lngiliz stüdyolarında: ''Dünya sizi 
bekleyor.,, fil~ine b~şlandı 

Londra - Hollyvodun si
hirli yıldızı diye Londrada bü 
yük bir şöhret kazanan Marlen 
Dietrich Londranın C. H. C. 
stüdyösiyle yalnız bir filmlik 
bir angajman yapmıştır. Film 
Haziran ayında, Marlen 
Dietrichin Londrayı ziya
reti esnasinde iki aylık 
bir müddet içinde çevrile
cektir. Çevrilecek filmin 
adı " acıya ve husrana 
tövbe ,, dir. 
Marl Obron ile 
Robert Danat 
da aynı filmde 
Marlen Dit
richle birlikte 
rol almışlardır. 

lngiliz stüd
yoları, lngilte
renin filim ihti
yaçını temin 
için bu ~ene 

yaz mevsimin-
:de tatil yapmı-

Yuanila Mo11te11egro ve Vifal ''Murde Balıçeleri11de,, ji!mi11dı· 

yarak bütün yıl çalışacak- sında büyük bir ücret muka-
lardır. Cihanşümul bir şühreti bilinde, haftada bir konserler 
haiz olan meşhur viyolonist vermektedir. 
bayan Lea Goldowsky'nin işti- 1936 YILININ EN GÜZEL 
rakile udünya sizi dinliyor,, FiLMi 
adlı, tamamen müzik parçala- Hitler rejiminin Almanyadan 
rından mürekkeb bir filim çev- tardettiği meşhur sahne vazii 
rilmesi için tertibat alınmıştır. Erich Pommer Reymouth stüd-
Bayan Lea Goldowsky, bu iş yosunda 936 yılının en güzel 
için timdiden Londraya gel- filmini çeviriyor. " Elizabeth " 

canlandırması bakımınaan ol-
duğu kadar san'at bakımın

dan da bir şaheser sayılabilir. 

Bu- filmde Conrad Veidit,Flora 
Robson ve Lauvrence Olivier 
gibi tanınmış artistler rol al
mışlardır. 

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

P aris esrarı 
Bir senedenberl methlnl 
işittiğimiz bu yUksek 
eser iki gUndUr lzmlrli-

- lerln de takdirini 
kazanıyor 

Üç ay evvel Paris muhabiri
miz Müçteba Yalay'ın bu sütun
larda yazdığımız bir mektubun
da "Paris Esrarı,, ından bah
setmiştik. Muhabirimiz mektu
bunda bu filmin adeta bir hi
kaye şeklini alan macerasını da 
anlatmıştı. Onun, sinemacılar 
tarafından korka korka alındı-

ğını, fakat gösterilmeğe başla
nınca senelerdenberi hiçbir fil
min kazanmadığı rağbetle kar
şılaştığını bildiriyordu. 

PJ1ris esrarı, cuma günün
denberi Tayyare sinemasında 

gösterilmeğe başlanmıştır. Fil
mi gördük, iki gündenberi bir 
çok lzmirliler de gördüler. 
Umumi kanaat, filmin sene
lerdenberi göremediğimiz gü
zellikte bir eser olduğudur. 

Paris esrarı, evvelki gün 
hususi bir s~ansında gazeteci
lere ve bazı davetlilere göste· 
rilmişti. O zaman bizde filmi 
görmüştük. Ertesi günü çıkan 
"Lölövan,. refikimiz bu film 
hakkında çok bitarafane ol
mak üzere ıyı bir kritik, 

te Şubat t93& 

M.Egzerth 
Sarışın Karmen 

rolünde 
(Sarışın Karmen) ile Elhamra 

bu hafta pek zengindir. Marta 
Egzerth gibi büyük ve yük· 
sek bir yıldızın ilahi sesi 
Elhamranın muhteşm salonlarınt 

çınlattıkça, daima neş'eye, da• 
ima zevke bakan bu tatlı fe• 
hela güzel kız hepimizi vecde 
getirmektedir. Evet Marta 
Egezrth bu filimde o kadar kıv• 
rak o kadar hoppa ve oynak 
bir Çingene kızı oluyordu, 
parmaklarına taktığı şıkırdak· 
!arla adeta bir çiftetelli oynuyo, 
zannedersiniz. Operet süjelerini 
dolduran büyük ~ahneleri, neş• 
eli dolgun balet heyetlerin~ 
burada da görüyoruz, fakat 
Marta Egzerth bize o kadar ' 
uygun ve neşoeli bir sürperiz 
yapıyorki nasıl söyliyeyim, hani 
kadının fendi erkeği yendi der
ler bir laf vardır, tamamen 
Marta Egzerth bunu yapmakta
dır. Güzel ve çok canlı bir 
panayır eğlencesi görüyoruz, O!~ 
da dönme dolaplar atlı k arınca
lar Montanyi-Rus'lar birbirine ı;i 
rerken yaramaz Martha Egzerth 
ne güzel, ne canlı, ne çapkın 
bir hile hazırlıyor. Sarışın 
Karmen filmi Martha Egzerfı 
ile başlıyor,Martha Egzerth ile 
bitiyor. Süje operettir, zengin, 
oynak bir muzik başta 

olmak üzere yine zengin oy
nak bir sahne görüyoruz. Bit
memiş senfoninin, Çardaş Fürs
tinin primadonnasını sarışın 

Karmen de ayni hoppalık ayni 
şakraklık içinde buluyoruz. 

Güzel günler 
Slmone Slmon bu fllml ile 

bilhassa gençlllğe 
hitabedlyor 

Siyah gözler filminde Harry 
Baur'a oyun arkadaşlığı eden 
güzel Simone Simon'un önü
müzdeki hafta yepyeni bir fil
mini göreceğiz. 

"Güzel günler,, ismini taşı
yan bir filmde Simone Simon 
bilhassa gençliğe hitab etmek
tedir. Filmde yüksek bir kız 
mektebinin iç yüzünü, büyük 
bir tıb fakültesinin şehir haya
tını paris barlarını, Paris say
fiyelerini, talebe hayatını, gö
receğimiz gibi samimi bir aşk 
macerasını ve bu arada genç
liğin eğlencesini seyredeceğiz. 

"Güzel günler,. şimdiya ka
dar gördüğümüz filimlerin hep-
sınden başka bir ayarda çok 
güzel ve çok müstesna bir 
eserdir. Şimdiden okuyucula
rımızın alakasını bu film üze
rine toplarken, gelecek hafta 
bu film hakkında daha fazla 
tafsilat vermeyi de vadederiz. ,. 

Dikkat 
Azimet veya herhangi bir 

sebeble evinizde bulunan 
eşya ve bilumüm mobilyala
rınızı gazeteye ilan vererek 
müzayede yapmak veyahud 
pazarlık suretile satmak is
terseniz " Fırsat Artırma 

Salonu ,. na uğramadan ma
lınızı satmayınız. Çünkü bu 
müesses size bütün kolay
lıkları gösterecek ve malı

nızı gazeteye ilan vererek 
en yüksek fiatla ve az bir 
komisyonla satacağı gibi ge
rek mücedded ve ııerek az 
kullanılınış bronz karyola, 
piyano, para kasası, yazı 

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

Adres: Yeni Müzayede 
Bedestanı No. 35·36 

Fırsat Artırma Salonu 
Aziz Şınk 

Telefon: 2056 
1-8 (310) b. 2 - S.6 
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Belpa'd, 15 (A.A_} - lakop
çina, ziraat kanunu tayini eaa
IDİ ile reJe koym111 ve hlk6 
met 110 re7e brp 153 reylt 
itimacl kazam•fbr. 

Rey!er top)miarlıea 50 •J
lav 'hazır hahmm .. 'fbr. 

Bulgaristan 'da 
• Ôleniei"lll •Jllt yüzdür 
.. Sof,-. tS {AA) - S. 
fırtmalan yhladett llealeriiı 
Ajltl yld ~· 

390 nıilı:on 
Ordu e, nn 

veri idi 
Vqiaıfoa, ıs (A.A) - Say· 

lavlar bralu 390 milJ•u mibı
buirea illel iJ..tiya~ua •rf 
edilecek olan 158 ;iülyo..Juk 
orclu tı••tmı kabal etmiftir. 
S. mıWar .uaa nmen•q 
pdiye bclar orda1a verileıi 
en mllhi• tabeiuttar. 

Hitler 

Senenin.. 
TA 

.... -..gbaka va yi 1 ......... 
namzedleri arasından secece 

Anltara ko 
~gırc başka 

suçlulan emn y 
isticvap ettiği 

Oynayanlar: Costant Remız Henry Rolland - Piere Renair Locien Barant Madeleine Az.eray ve elif er büyük Fransız yıldızlan 

AYRICA FOX T .. kçe sözlü dünya haberleri lngiliz kralı Corc Hz.nin cenaze merasim· 
Fiatlarda am yoktur. Bu film için meccani kartlar muteber değildir. 

&ew ••alları : Htqla 15 - 17 - 19 - 21,15 c-artui ıs - 15 talebe 11aw Pmr abl 13 de illve ıeaam 



u 

a 

... :•:•:"":~:·~·:::...-... ............. _... ........................... --.,,.._ .......................... 'mE"R,.....ı~a~a~ı~R-..~....,_,.....,..,....,..,....,.,... ________ ~~ ...... :=:=:=~---~~~·~·::::•~u~b:a:t::••:::•:•:::::~· 

-·~~~----.-arm~!!._lml-------J.~ 
T emoçinin Rüyası Müslümanların 13 Anası 
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... nga~~-tBe a .. m · a)dg?bay~nı:1 Muhammet çoçuğu şöyle bir züzdü, bu bedevi yavrusu 
og u,se am yıgı ugurcu ıye agıraı .. d - ··b·ı d 1 l b 

Alak havanın kararmakta her sabah atalarımı, komşu VUCU unun muntazam tenaSU 1 e, 0 gun Ve top U a-
olduğunu görünce: kabile!erin reislerini sorardı. cakları yetışmiş kollar! geniş omuzlarile bir şaheserdi 

- Can geç kaldık. Daha Alakın babası bu sözlere ' -·--------'--------------
atlan toplamadık. Hayvanları inanmadığını gösteren bir ta- - Bunu Medineye gönder- bazumun, kollanmın, avucumun değil mi ? Haydi! 
ne •alat kasabaya götürecek, Yırla gözlerini kırph: meyi'\ dedi. içine aldığımı duman ederim. Diye okunu, yayını attı bir 
ne •akıt kösteldiyeceğiz? Sağ- - Bilirim, bilirim sihirbaz- - Neden? Muhammed çocuğu şöyle bir az ileride bir meydana kap-
lam, babam yine kızacak .. Bir lann talebeleri birşey söyle- - Medinenin içinde en ma- süzdü,bu bedevi yavrusu, vücu- rak, dizlerini tutup iki büklüm 
iki tokat yemezııem iyidir.. mezler. Neyse... Eğer Gökçe bir ok kullanan, athğı oku be- dunun muntazam tenasübile, ve fakat bir atmaca hazırlan-

Can bey arkadaşımn endi- istese on beş yaşındaki çoçuk- define ulaşhrmak gibi hünere dolgun ve toplu bacakları, ye- masile meydan okudu. 
şesine hakverdi. Hemen atlara !ar bile barba girebilirdi. Bize sahip olan bir çocuktur tişm.İf kolları, geniş omudarile Etraflarından birdenbire çe-
bindiler. Kırbaç ata, hağara şimdi çok asker lazımdır. Zira - Adı nedir bu çocuğun? bir şaheserdi. kildiler, halkaya aldılar. Sem• 
çağıra ve baıı huysuz hayvan- tiz vakıtta atalanmızm göre- - Rafi! Çocuk bu süzmenin arasın- ret bazularını oğdu, ıı•adı, 
lan kemend ile getire getire mediği kavgaları göreceğiz. - Peki kalsın. Onun yanın- da geçen küçük bir tevakkuf- gerildi, bir horoz gibi ileri geri 
Alakm atlarım topladılar. Or- iri bir erkek sesi müsaba- daki çocuk kim? tan soma : çekildikten sonra birbirine 
talık tamamen kararmadan yola baya karışarak tekrar etti: - Ensardan hir çocuk •• bize - Emret ya Nebi, bu ok sanldılar, bir sağa, bir sola 
düzaldüler. Al::k sırığı ile - Evet tiz vakıtta çok bü- çok hizmet etti amma onu siz atmakta mahir olan arkadaşım bir arkaya, öne kıvnbp geri 
önden gidiyor. Can bev de yük ka.vgalar göreceğiz. Biz de bihrsiniz.. Rafile güreşelim, kim kimi ye- geri, ileri ileri, yan yan sım• 
kırbaç şakırdatarak ilerliyordu. bu kavgalar meydanlannda er - O cocuk geri dönmeli.. nerse o kalsın 1 dedi. sıkı sarmaşık halde didiftiler, 
Nihayet köye geldiler. Kazık- dileyeceğiz. Harple ne o'ur ulmaz.. - Kendine çok güveniyor- bn mücadele yanın saat ıllrdü. 
tara ipleri takarak hayvanları Bu sırada bir adam başanı Bu iki çocuğa doğru ilerledi, sun ! birbirlerini yenememişlerdi .. 
kösteklediler. Kendi atlarını da eğere~ kapıdan girdi. Alakm Rafii alıkoyup diğerine harp- - Elbet.. Muhammed Hamurun yüzüne 
kırmızı direğe bağladılar. A 1ak babası misafiri karşılamak için ten ayrılanlar arasına karış- - Harbe girmek mi istiror- bir istifham manasını veren ba-
kulbiienin keçeli kapısanı açtı. yerinden kalkarak: masını emretti. Çocuk arkasına sun ? kışla bakarken, ortahkta bir 
ikin de içeri girdiler. - Selim Nago Bayaoın döndü: - Elbet.. bağırtı oldu: 

' : • oğlu.. Selam Jİğİt Bağurcul - Hadi yürüt sende! diye - Adın ne senin ? - Ya heyi 
lçerde ateş yanmış, tencere diye bağırdı. eteğini çekti. - Semret 1 - Ya heyt 

ocaktan indirilmifti. Alakm Konuk tannan sesiyle karşı- Muhammed gülerek: Muhammed gülerek: - Ya hey! Hey! Heyt Heyi 
babası, aaaaı, ktıçilk kardqleri hk verdi: - O kalıyor! - Haydi balu.hm güreşin!.. - Yaşa, 
ve hizmetcileri tencerenin et- - Selim Bay Sungar .. Se- - Neden? Okunu, yayım tertipleyen - Yaşa., 
rafında dizilmitler, inlerindeki tim reis.. Evin içerisindekileri - Ok atmasını çok güzel im görüşmeler lll!'asında onlan Muhammet döndli, bakb, ok 
çorbaya kaşık atırorlardı. Ba- ve Canbeyi selim'.adıktan son- biliyor. bıraknuş ve muhavereyi takip atmakta mahir olan çocuk altta 
buı Alakı görür görmez ye- ra Bay Sungarın gösterdiği Çocuk durakladı ve Mubam- etmişti, en son söıe ve emre kalmış, ötekisi onun karnına 
rinden kalktı. Ve: yere oturdu. Kendisine sunulan medin yüzüne bütün cesaretile karşı : diz büklimünü basarak harıl 

- Yine mi geç kardın diye içkiden iki bardak dolusu içi- bakarak: - Neden böyle söylüyorsun hani soluyordu. 
çıkıştı. verdi. - Ya Muhammed ben de kardeşim, benim gücüm yerinde - Bitındi -

Anlatılıyordu ki Afak dayak Yiğit buğurcu iri l>Oylu, ge- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yiyecek. Canbey bu dayak peş- niş omuzlu, kalın boyunlu bir U"akla.r 1 lkı·ncı· devreye gı·rerken 
refinden kendisille de pay çı- cengaverdi. Güneşten yanmış ~ 
kar korkusiyle ıerilemek istedi. kanlı yüzünden doğnıluk akı- ---- - -
Fakat Alakın babası onu gö- yor, daim'a gülüyor, güldüğü Necaşinin karar· 
rünce yüzünü tatlılandırdı : zaman da bembeyaz dişlerini 

- Vay konuk mu var, dedi. gösteriyordu. Gözleri ufak ol- gahını arıyor 
Safa geldin Canbey. Sen bize duğu halde bakışlarında bir 

uğur getirdin. Gel sağıma otur. 
Eğer kaşığın yoksa şurada var, 
al dedi. Sonra Alaka dönerek: 

- Bu kez bağışladım. 
Alak çapkın gülüşlerle Ca-

nın yanma oturdu. Y eğitcesine 

yemek yemeğe koyuldu. Bir 
aralık ev sahibinin gözleri Ca
nın elbisesine ilişti. 

- Bu ne ok, bu ne bıçak 
Canbo=y ... Bunları tanıdım. Tay
cigudlardan yağma edilen nıal
lar içinde T emoçinin payına 

düşmüştü. 

Can azametle cevab verdi : 
- Bunları bana Gökçe verdi. 
- Ha sahih.. Gökçe seoı 

çok seviyor. Sen de bütün gün 
onunla birlikte yaşadığın için • 
ne kadar talilisin. Dağru söyle 
Canbey Gökçe sana sihirbaz 
Jık gösterdi mi ? Sana ölülerin 
dilini öğretti mi? 

- Gökçe bana öyle şeyler 
öğretmez.Hem bizim dinimizde 
öyle şeylerle uğraşmzk günah
tır. Gökçe bana öğüd verdi : 
Merd ol, kimseden korkma, 
dedi. Bana ata binmeyi, silih 
kullanmayı öğretti. Gökçe bana 

arslanlı ' vardı. Dört örgü ile 
bölünuiif saçları yüzünün iki 
tarafında sallanıyor, sivri bı
rıklan ise parlıyordu. VelhaS1l 
Buğurcunun bütün kalıbı, en
damı adı gibi yiğit olduğunu 

gösteriyordu. 
- Soım Var-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni Eserler : 

ARKITEK1' • MiMAR 
Bu aylık derginin 61 iPci 

ikinci kanun sayısı zengin mün• 
derecat ile çıkmıştır. Dergi bu 
sayı ile altıncı inti~ar yılma 
girmiştir. Altı yıl devamh ve 
munta:ı:am bir ne~riyat yaparak 
h~rgün biraz daha tekamül 
eden bu meslek dergisini tav
siye ederız. 

YENi ;\DAM 
Terbiyeci lsmail Hakkının 

idaresinde bulunan bu haftalık 
lı.ültür gazetesinin ll 1 inci sa
yısı çıktı. içinde İsmail Hakkı, 
Cı.mi, Suphi Nuri, Dr. İzeddin 
Ş•dan, MarceJ Prenaut, V. Gül
tekin Zahir Sıtkı ve Anatole 
France'nın yazıları var. H. 
Hüsnü Cırıtlı'nın Amerikan 
gençliği üzerindeki etütü ay
rıca dikkate değer. 

SIHHAT EVi -. r •. • '.., ·. - .· , . 

IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Gö7. ha · talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

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

ra kkiyatına göre hazırlanmıştır. 
HA TAHANE Ucretlarl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !.adardır. 

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

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

S. 4-S 

- Baş fara lt f iflct sayfada -

hayvan sürülerini de bombar
dım a n etmişler ve bir kaç yüz 
hayvanı öldürmüşlerdir. 

iki ltalyan tayyaresi Merta
yesu ınıntakasını bombardıman 
etmiıı ve ikisi çocuk olmak 
üzere beş sivil öldürdükten 
sonra Dessie - Korem yolu üze
rinde uçuşlar yapmışlar ve bom
balar atmışlardır. 

iki tayyare bomba atmaksı
zın uzun müddet Dessie üze
rinde uçmuştur. Bunların im
paratorun karargah.ıw aradık
ları aolqı.lmaktadır. 

Tayyar~ topları hemen ateşe 
başlamışlar ve tayyarelerden 
birjoe isabet olduğu zannedi
liyor. Çünkü bu tayyate alela
cele uzaklaşmış ve bombaları
nı tarlalara boşaltmıştır. 

RAS KASSA, ADUA 
YOLUNU KESMEGE 

SAVAŞIYOR 

Adis Ababa, 16 ( A.A ) -
Havas muhabirinden: 

- Bütün cephelerde yeni
den faaliyete girişilmiş olduğu 
hakkında inanılmaz şayialar 
~olaşıyor. Yağmur mevsiminin 
arefesinde iki taraf da mevzi
lerini tahkime veya tefevvuk
larını artırmağa çalışıyorlar. 

Şimal cephesinde Ras 
Kassa kuvvetleri Adua yolunu 
kesmek maksadile kara göm
leklilerle önemli kavgalara 
tutuşmuşlardır. Iki tarafın :ıa
yıatı mühimdir. 

HARP ŞiDDETLE 
DEVAM EDiYOR 

Ogadende de muharebeler 
devam etmekte olup bilhassa 
ltalyanların tehdit etmekte ol
dukları Sassabane cenubunda 
kanlı bir şekilde sürmektedir. 

Habeşlerin bir çevirme hare
ketile Italyanlan Sidano cep
hesinde bir değişiklık yapmağa 
mecbur etmeleri muhtemeldir. 
Ras Makonen kuvvetlerinin 
Uadara yakınlarında sarsıldık
ları duyulmuşsa da tafsilat alı-

Takımların vaziyeti geçmiş senelere 
nazaran çok enteresandır 

Bugün şampiyonanın ikinci 
devı e maçlanna başlanacaktır. 
ikinci devreye girdiğimiz şu 

günde takımların vaziyetini bi
rinci devrenin sonucuna baka
rak ölçmek lazım gelirse şu 
yolda bir fikir yürütebi!Uiz: 

K.S.K. takımının baıta gitme• 
sine rağmen- Altayı sabada ye
nemediği, muhim galibiyetlerini 
biraz da şansa dayanarak elde 

ettiği için - Altay bu sene için 
şampiyonluğa en kuvvetli naıa
zed olarak görülüyordu. Fakat 
son hafta yapılan lzmirspor 

karşılaşmasında Altayın birden• 
bire kadro zayıflığına düıe

rek kaybetmesi üzerine va
ziyet birdenbire lzmirspor 
takımına tevecc::ib etmiş oldu. 

Gerçi diğer tarafta Altınordu 
ve Göztepe takımları da varsa
da, Altınordunun bir kaç kıy
metli elemanını kaybetmesi, 
Göztepenin de puvan vaziyeti 
düfiik olması keyfiyeti bu iki 
takımın işin sonunu getiremi
yeceklerini tahmin edenlere 
bak verdiriyor. 
Şu da var ki isimleri geçen 

bu beş takımın kuvvet itibarile 
ikinci devre içinde de birbir-

Takım Maç Galip Beraber 
K.S.K 8 7 o 
lzmirspor 8 6 ı 

Altay 8 6 2 
Altınordu 8 s ı 

Göztepe 8 4 2 
Bornova 8 1 1 
Buca 8 1 1 

• !erini yenebilecek durumda ol
malan ilk üç takımın şampi

yonluk üzerindeki vaziyetlerini 
sarsabilir. 

Ve işte bu kanaattır kı ikin
ci devre maçlarım çok entere
san kılmaktadır Ye ikinci dev
renin bu derece alikah olutu 
lzmirde ilk defa olarak w
knbulmaktadır. 

ikinci devreye bu gibi 
karmakanşık ihtimallerle giri
yoruz. Ve bunun içindir ki bu
glln yapılacak olan lzmirspor -
Altınordu karşılaşmasına &nem 
veriyoruz. 

Çünkü bu maçta Izmirıporun 
mağlübiyeti kabildir ve o tak
dirde takımların puantaj vazi
yeti daha ilk haftadan birbi· 
rine yakın ve her takıma umut 
verecek doruma girecektir. 
Aksi takdirde lzmirspor en 
kuvvetli engellerden birisini 
atlıyacak ve şampiyonluğa her 
takımdan ziyade yıuıqacakhr. 

Bu maçtan evel yapılacak 
olan K.S.K. - Bornova ve Al
tay - Buca karşılaımalannın 
neticeleri üzerinde durmak 
fazladır. Maçlara ilk devreye 
nazaran birer saat sonra baı
lanacakhr. 

ikinci devreye girerken ta
kımların vaziyeti: 

Gol 
Mağlüp Attığı yeeiği Puvan 

1 25 14 22 
1 23 11 21 
o 36 10 19 
2 24 9 19 
2 27 22 17 
6 17 29 11 
6 9 30 11 

Şarkspor 8 O O 8 3 29 7 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
namamıştır. havale etmiştir. Bu uçaklar 

Londra, (Deyli Eksperes) - toplu ve münferid olarak bu 
Adisababadaki Royter aytarı- işin arka~ından gideceklerdir. 
nın verdiği bir ha'>ere göre, Italyan uçaklan son zaman-
Italyan genel karargahı, Habeş farda, Habeş neslini imha ci-
lmparatoru Haile Selasiyenin betini güderek daha ziyade 
karargahım anyarak bom- çoçuk gruplarını bombardıman-
bardıman etmeleri vazife- !arına hedef ittihaz etmeğe 
sini ,yedi ltalyan uçağına_ baalamı~lardır. 

Hergün 
--- Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vay bayım?! 
Bay aldı yürüdü, nasılsınba

yım, sevgili bayım barcı alem 
oldu. Bey ortadan yavaş ya
vaş kayboluyor. Aristokrat 
beyefendi epiyce yumutadı, 
hamur halinde ağızlarda pek 
yapışkan bulaşık nasıl söy
liyeyinı pek manaSlZ kaldı, 

hazretleri çoktan caddeyi tuttu. 
Bay dimdik ortada fakat her 
neden ise Bayan daha naılı 
görünüyor, erkekler arasmda 
Bay yürüyorda kadınlar ara
sında ollun erkek ile kadın 
aruuıda olsun Bayan pek 
Bay kadar zillde değildir. 
BayaDlll bir hamaratlığı oldu. 
matmuel ile madamı ortadan 
kaldırdı. Eskiden Türk ve İs

lam olmayan kadına madam 
kızlara da matmazel derlerdi. 
Şimdi Tlkkiyede her kadın 
Bayandır. Madam, matmazel, 
Volkana, Frav Frolayn, Miu 
hepsi top yekun Bayandır. Bu 
sırada Bay da yalnız, beyi, 

efendiyi, ağayı, değil mösyöyü, 
sinyoru, çorbacıya da yol •erdi. 

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

inkılap 
Konusu üzerinde 

konferans veriliyor 
Tire 15 (A.A) - inkılap ve 

iıtiklll konularına dair iki 
konferans vormek üzere ge

çenlerde kasabamıza gelen ve 
bütün partililer ve gençler tara
fından hararetli bir surette 

karşılanan Antalya saylavı Ra
sih Kaplan konferanslarını ver

ı:ııİftİr. Binlerce partili ve mem
leket çocukları huzurunda derin 

bir ilgi ile dinlenen ve alkıı· 
!anan bu konferanslar din leyi· 
cileriai vatanseverlik duygulan 

içinde bırakmış ve ıonıuz he
yecanlar yaratmıştır. Rasih kap 
lan buradan doğruca lzmire 
gidecektir. 

Bola, 14 (A.A) - Urfa say
lavı Muhiddin Baba Pars, per· 
wembe günü Düzce ilçesine 
gelerek birisi güuaıiz, birisı 
gece olmak üzere balkevi sa
lonunda iakılap ve istiklal 
mevzulu iki konferans vermiş
tir. 

Konferansı şehirli ve köylü 
iki bin kişi dinlemişiir. 

Uzunköprü, 14 (A.A) - il
çemizde Alaeddin T okmen tara 

fından inkılap ve istiklal konu

lan üzerine konferanslar verıl
miştir. 

Konferansları büyük bir ka
labalık derin bir alaka ile din
lemiştir. 

Boluda kar dindi 
Bolu, 14 (A.A)- Kar dindi. 

Postalar işlemeye başladı. Fa· 
kat fazla seğuklar vardır. 

Fransa 
Suriye hadisele
rini unutacakmış 

Şam, 15 ( A.A) - Fransııı: 
yüce komiseri Havas ajansa 
muhabirine demiştir ki: 

-1933 tarihli Suriye-Fransız 
andlaşmasını Nasyonalist şef· 
ler Fransanın Suriyeyi hakimi
yeti altına almağa teşebbüsü 

suretinde telakki ettiler ve 
bunu propagandalarına yemin 
yaphlar. 

Fransa mülayim davranacak 
kadar kuvvetlidir. Normal şe
rait avdet eder etmez eleba
şılarlarla bunlara kapılanlar 
arasında bir fark gözetmesini 
bileceğiz . ., 
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Fratelli Sperco N. V. Oliver Ve Şü. 
• W. F. H. Van Der LIMlTET 

Doktor 
Vapur Acentesı Zee & Co. Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS HELGA L. M. RUSS va~ CENDF.U HAN BiRiNCi Kemal Şatir KUMPANYASI pana 17 tubatta bekleniyor. 22 KORDON TEL. 2443 
ORESTES •apuru 28 tubatta fUbata kadar Atıver•, Rotta- THE ELLERMAN LINES L TD. 

beldeamekte olup ytıkOnU tala· dam, Hamburg Ye Bıaıen li· LESBIAN vapuru 8 fU ta 
SARAÇ08LU 

Memleket hutaneai 
Dahiliye lıltit--.. liye ettikten sonra Burgaz maalarına pkli,recektir. Lil'U~ we Saınıeaduı se-

v arna .. e Kösteace llimaalan ALA YA nparu 2 martta Jip tahirede btdauc&k ayai 
için yÜk mcakbr. bekleniyor. 6 marta \adar A•· zamud.a LiveTp001 n Glasge-

UL YSSES vapuru 22 şubatta vers, Rotterdam, ffambUJ'I' ve va yük alacaktır; 

lluayenelwae: ·nd Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

gelip 29 şubatta Anvers, Rot· Bremen limaulanna y6.ldiye· EGYPTIAN vapura 10 şu· 
terdam, Amaterclam ye Ham- cektir. batta Londra, HuJI Ye Anvera• 

Evi : K6pr6 t""apur iskelesi 
Berat a arhmanı No. 6 

burg limanlan için yük ARMENT H. SCHULDT ten gelip tahliyede bulunacak 
alacakbr. Hambarg ayni zamanda Hull için yük Paris fakültesinden diplomah 
SVENSKA ORIENT LINE TROYBURG vapuru 25 şu- aJacakhr. 01, tabipleri 
VINGALAND motörü 20 batta bekleniyor. Anvers, Rot· ROUMElAN vapuru 14 şu- M ft E l 

b ı:---•-- L- •. • --' s d U7Aı er ro!!u Ş&ıbatta Rotterdam-Copeaılıage terdam. Ham urg J&lll~,na a&tta 1L1 erpDD1 e ranaea an ~ 
.,.._ _L -O yükliyecektir. gelip tnbliyet1e blllunacakbr. Kemal Çetinda{! 
~hig-Gdyeia-Goteuurg s· DEN NORSE IDDELHAVS THE General Steam Naviga· •" 
lo 'Ve İskacdinavya Umanları SPANSKE . C Ucl Hastalarını lıer gün sabah LINJE (DS. AS) , .. tion o. • 
İçin yük alacakbr. LINJE) OSLO LAPWıNG vapuru 14 şu- saat dokuzdan baş!ıyarak 

ERLAND motörü 28 şubatta BANDEROS vapuru 4 mart· batta gelip Londra için yük Beyler • Numan zade S. 21 
g ti R C h H la kb numrah muayenehanelerinde 

e P otterdam - open age· ta bekleniyor.lıkenderiye ay- a ca r. 
D T v ·w · kabul ederler. llltzig - Gdyn.ia - Goteburg- fa, Dı"eppe ve No"eç liman· NO : ürut tarı erı, va-
0 1 ı · · t • J Telefon : 3921 
ı .. ' o ve lskandınavya l man ara Jarıoa vükliyccektir. purlann ısım erı Ye nav un üc-

;, - d • ki.ki · d Cuma ve salı 8 den 1 O a ı:- çın yük alacaktır. . AMEPl"'AN EKSPORT LINES ret1erioin eğışi ı enn en me 

~R~CMAR.TıMEROUMAfN ~~E~w~ruD~~b ıs~u~li~~~t~k~a~b;u~l;e;~;~;e;z;·~~~~~k=a~d:a:r:m:e:m:~~k~e=tb~a~s:b:n~e:~:n~d~e~ 
ALQA jULIA vapuru 23 bekleniyor. ; Nevyork ve Balti- ~ 

~:;~ta gelip 24 şubatta M~l~ more için ynk alacaktır. TAZE, TE jz, SE BET Gi i 
.. sıl}a ve Barselona ıçın J hnston Warren Lines 

Yuk al k o aca hr. Liverpool 
e~ELEŞ vapuru 20 m~tta QUERNMORE vapuru 23 

g lıp 21 martta Malta-Maraifya b tta bekleniyor. Liverpool 
ve Ba 1 . . ..::.ı. -•- kt r ıu a y tse one ıçın 7 - aaaca ı ve Anventen yük çıkanp Bur-

olcu ve yük kabul eder. Varna ye K6steoce liman-
U d k ..__....!Lt ·ı gas, 

an a i hareket uariwen e farına yük alacakbr. 
na9fonlardaki detifildiklerdeo Vapurlann isimleri, gelme 

acenta mes'uliyet bbal elmeL tarihleri ye navlun tarifeleri 
k Fazla tafıillt için ikinci hakkmda biç bir taahhüde gi· 
~rdooda Tahmil •e Tahliye rifilmeL 

~~ası arkasında FRATELLI N. V. V/. F. Hanri Van Der 
E:Rco acentesin~ müracaat Zee & Co. 

edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 
T cJefon: 2004-2005-266] 2007 -2008 

Genel istek üzerine (Tir· 
Yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular S ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde· 
feriz. 

Y erJi malı ıhlamur ye 
8alep ile başka çeşit ye
mek baharlanmııı birinci , 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanm öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı sahcılarda da bulabi· 
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalannın tanınmış çeptJerini 

Kara südü, Besi. Her boJ dit macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rashk ile (Nermin) saç boyaJannı 'bizden araJlnıZ. 

Biitün Türkiyede tanınmış ve denenmit (Arti) kumaş boya .. 

farının genel nhf yeri yalnız depomuıdur. 
Telefon : 3882 

:EC.A..:NTZUK 
ÖKSÜRl)KŞURUBU 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm1 ve boğmaca öksürü .. 
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
INGILIZ KANZUK ECZANESi Beyoğlu .. lstanbul 

Balık yağını 

Yalnız Şifa eczanesinde 
' . 

Butursu "uz 

Şifa 
Balık yağı 

Hususidir. 1 
Başka yerde satılmaz 1 

Dikkat Şifa balık yağı ve 
Sif A · eczanesi 
~ 

Şekil No 8038 Şekil No 8041 

ı >.A..I1Vı:C>~ 
YILDIRIM MARKALI 

Bu cep fenerleri ıekseo metroluk olup Ziyayı dağıtır 
ve toplar. Ayarlıdır, kristal dllz camlı pek çok 

renkler mevcuttur 

Deposu : lzmir e Suluhao civarında AnadoJu 
mağazası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

ilin 
izmik Mezbahası Tiirk Anonim 
Şirketinden: 

Izmir Mezbahası Türk Anonim Şirketinin senelik adi heyeti 
umumiye içtimaı 23 mart 1CJ36 tarihine musadif pazartesi günü 
saat 15 de şirketin merkezi olan mezbahadaki salonda aktedi· 
Jecektir. Beş ve daha ziyada hisseye malik olan hissedarların 
mezkür içtimaa iştirakleri ilin olunur. lçtimaa iştirik edecek 
hissedarların şirket nizamnamesinin maddei mahsusasına tevfi· 
kan içtima gününe tekaddüm eden en az bir hafta evvel hisse 
senedlerini veya vesaiki muteberelerini şirket kasasma teslim 
ederek duhuliye kartı almalan nıuktazidir. 

RUZNAMElMÜZAKERAT 
1 ) Meclisi idare arporuoun okunmesı 
2 ) Murakıb raporunun okunması 
3 ) l 935 senesi blançosunun tetkik ve tasdiki 
4 ) Meclisi idarenin tebriyesi 
5 ) Amortismanın miktar \'e zamanı tediyesi veya mahsubu 

ve tmetlüün tevzii hakkında meclisi idareye şalahiyet itası 
6 ) Meclisi idare azalarına verilecek hakkıhuzurun tayini 
7 ) Mur"kıb intihabı ve ücretlerini tayini. [341} 

Liman iş eri umum müdür ll'" 
ğüoden: 

ikinci Kordonun Alsancakla Gümrük arasında bulunan yol ve 
yayakaldınrn döşemelerile bordürlerinin tamiri Şubatın 26 ıncı 
Çarşamba günü saat 15 e kadar eksiltmeye konulmuştur. istek
lilerin Ümum müdürlük Bürosuna müracaatla şartnameleri gör· 
meJeri ve ihale günü 470 lira teminat akçesile idaremizde bu .. 
lunmalan ilin olunur. 12-16 377 (323) 

sahll• • 

• 

HARAÇÇI 
KARDEŞLFR 

En sağlam ve lüks 
Mobilye imal ederler 

• 

Çalışamıyor, 
"' ugramış 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

düşünmüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
baş ağnsile si
nir ağnlarm
dao kurtar
mağa kafi ge-

lecektir. 

GBiPlN 
Bütün ağn, sızı ve sancalan derhal dindirir. Soğuk algınhkanna, 
gripe, romatimıaya, baı ve öiı ağnlanna, nezleye, sinir, adele 

ve bel ağnlarile kınklığa karşı bilhassa müessirdir. 

Sobalarınız i~in hali~ 
·~ö'~g~'i<l~k'i~;i·b·i~-~~d~~-köffiü;ü~· 
~Sömiko • : Antrasit kömürü E 

~lngi İz : ntrasit komürü ~ . ................................................................................ . 
KOK DOLMA BAHÇE 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kioyani magazasmda bulacaksınız, Telefon 3937 

(3508) 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lim

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirlı 
olursunuz 

M. Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simeoı 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Devlet demir) ollarından 
- Kadrolarımız tamamen dolmuş ve herhangi sınıftan memur, 

müstahdem ve işçiye ihtiyacımız J. almamışlar. Bundan böyle iş 
için beyhude yere müracaat edilmemesi ilan olunur. 

ihtiyaç vukuunda keyfiyet yeniden gazetelerle bildirilecektir. 

11-14~17 356 (316) 
Aşa~ıda yaulı gayri '?1e?k~ller 28-2-936 Cuma günü saat 15 

te l:ımır ttlsaocakta 8 ıncı ışletme komisyonunda açık arttırma 
usulıyJe ayrı ayu ve üçer sene için kiraya vcrilecekt· l t kl"I · 

w d k' .k d ır. s e ı enn 
aşa~ı a ı mı tar a muvakkat teminat vermelerı· v · · w 

k A • • e ışe gırmege 
anunı manılerı bulunmadığına dair be:yannamele ı k · · 1.w. b. re omısyon 

reıs ıgıne ızznt veya tahriren müracaatları lazımdır. 
Şartnameler Alsancakta komisyondan ve Kö k • t 

hazıhanesinden parasız alınabilir. ş ıs asyon yazı· 

Mevkii Muhammen üç senelik Cinsi Muvakkat teminat 
kira bedeli Lira 

lzmir Kemer Tepecik 500 
kaathane caddesi 

Köşk ve çifte kahve ve 
istasyonları arasmda 
kırkahvede 152+ 400 
kilometrede 

ıs 

Lira 
34 kapı ve26 harita 37,SO 
numarala kahvehane 
ve müştemilatı 
5 dönüm tarla 

373 (324) 

1,13 
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1 
Amerikanın lngiltereye yardımı muhakkak gibidir 

---------------------11111111---------------------

ransız - Sovyet 
bekleniyor -

aktının 
Fransa 

asdiki münasebetiyle bir Alman rotestosu 
a ay divanına gitmeyi teklif edecektir 

Paris 15 ( Ö. R ) - " Jeur
nal ,, Holandanın da Alman si
lihlanmasından kuşkulanarak 

11ilihlarını artırmağa karar ver
diğini bildiriyor. Felemenk hü
kiimeti müdafaa kuvvetlerioi 
arttırmaktadır. Göze çarpan 
nokta en ziyade tayyarelere 
karşı kullanılacak topların ya
pı'-. ... ~·..\ır. Bir hava hücumuna 

1 
Almanya devlet ve hüku
met başkanının bu muahe
deye bir kağıt paçavrasın
dan fazla değer vermediğini 
göstermek için hiç bir fırsatı 
kaçırmıyacağı herşeyden istid
lal edilebilir. 

ALMAAN PROTESTOSU 
BEKLENiYOR 

Parts, 15 (Ö.R) - "Oeuvre., 

R.aı• üzcruu/r b ı itk J-ran ız toı lanlldan b rı 
karşı hazırlanan bu müdafaa gazetesine göre B B. Van 

mektedir. lngilterenin Al
man sömürge istemlerine mu
halefet etmesinin baılıca se
bebi, yeniden müstemleke sahi
bi oJunca bunlarm müdafaasını 
hazırlamak için Almanyanın 
deniz kuvvetlerini arttırmağa 
mecbur kalacağı ve bunun 
Hind yolu üzerinde bir tehlüke 

birleıik devletlerle diğer her 
hangi bir devlet arasında baı
göıterecek kuvvet rekabeti 
birleşik devletlerin emniyetini 
tehlikeye düşürebilecektir. 

Almanyaya karşı lng ilterenin 
hareketi üzerinde müessir olan 
mülahazalar da ayni mahiyet
tedir. 

aiJihlarının sebebini anlamak Zeeland ve Flanden F-ransız-
Alma11la11ıı tayyare lopları 

için Alman hava silahları hak- Sovyet paktının Fransız par- olacağı korkusudur. HARBlNi;,<ÖNÜNE 
kında lngiliz gazetelerinin ver- lamentosunca tasdiki üzerine GEÇM JÇIN Amerika siyasetinin dış 
dikleri inceden inceye malu- Ren gayri askeriğ bölgesi ve alanda başlıca prensibi ise Vaıington, 15 ( ö.'R ) - B. 
mata bir göz atmak yeter. Al- Lokarno pakh hakkında Al- hiç bir Asya veya Avrupa Pitman radyo ile yayılaıı bir 
manya-Holanda hudutlerı yakı- maııyanın bir teşebbüste bulu- Sovyd oıdllsımdall bır mu/rt'Zı devletinin Amerika kıtasında nutkunda harb tehlükc!sinin 
aında ( 75 ) askeri hava mer- nacağını gözönünde tutmuşlar şebbüse verilecek en iyi cevab, bir alaka ile takib etmektedir. yeni haklar ve topraklar elde önüne geçmek için her millete 

ihtilafın hukuk bakımmdan İn· A 'k d d · · 1 · k kezi kurmuştur. Ayrıca, spor ve bu iş üzerinde durmuşlar· men a a ış sıyasa ış erı etmesine müsaade etmemek- ticaretini inkişaf ettirmek no -
ta ·r·.. . ld • 'dd' Ö celenmesi ve halledilmesi için hakkında en selihiyetli bir d B b 1 'k tasında müsavi imkinlar veril-yyarecı ıgı ıçm yapı ıgı ı ıa- dır. yle tahmin ediliyor ki Lahey arsıulusal adalet dı'vanı- h . 1 k 1 1 . te ir. unun manası ir eıı 
·ı d'• 24 t k • d mu arrır o an ve ma a e erı d 1 1 A k k d meıi zarureti üzerinde ısrır 

aı e ıger ayyare uragı a Almanya, Sovyet-Fransa pak- na başvurmakhr. O vakıt Al- yüzlerce gazetelere nakledilen ev et erin meri a ıtasın a i 
d b fü 1 etmiştir. Hatibe göre;A;dünya'4a Yar ır. tınının Lokarno paktı ruhuna manya ı'rı'n karamak ı'mkaAnı B V l L' d' k' yalnız aşına ··tuhat emel eri 

BRIAND - KELLOG mlSAK uygun olmadığını ileri sürerek kalmıyacakhr.,. Almanların müstemleke iste- beslediği demek değildir. 1 .,. .,. • a ter ıpman ıyor ı: ekonomik refahın av ti an; 
arsıulusal ticaretin serbestli i 

ÇIGNENIRSE bir protesto notası göndere- ALMANLARA meleri karşısında Ingilterenin Fakat Amerikada sömürgeler ile canlanabilir. O vakıt ulus- .. 
Paris, lS (Ö.R) - "Figaro,, cektir. MÜSTEMLEKE VERiLiRSE takındıg~ ı durumu Amerika an- elde edecek her devlet, bunları )ar, çektikleri iztırabların ili-

ıozetesinin bildirdiğine göre LAHEY DiVANINA MI Nevyork, 15 (Ö.R) - Ame- lamalıdır. Zira bu durum Bir- korumak için filosunu kuvvet- cını harb yolunda arayan baş-
laarbı ulusal bir siyaset aleti GiDiLECEK? merikan kamoyu Almanların )eşik devletlerin Monroe naza- lendirmeğe mecbur kalacak ve kanların davetlerine daha aı 
olarak yasak eden ve kanun Fransız ve Belçika çevren- sömürgeler hakkındaki isteme- riyesine dayanarak ]atin Ame- bu bakımdan Amerika ıçın sevinçle mukabele edecek-
harici ilan eden Briand-Kelloğ terinin fikrince böyle bir te- leri meselesini gittikçe artan rikaya karşı durumuna benze- bir tehdit olacaktır. Böylece lerdir.,,. 
misakı çiğnenecek olursa Ame- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rikanın lngiltereye yardım ede
ceği muhakkaktır. Anglo-Sak
aon dayanışması filen mevcud
dur, fakat bunun bir formül 
halinde bildirilmesi güçtür. ln
gilizler het' ne olursa olsun 
Amerikadan yardım bekleye
bileceklerini bilirler. Fransanın 
da bunu öğrenmesi faydasız 
değildır. 

ttELÇIKA VE FRANSA 
GÖRÜŞMELERi 

Paris 15 ( Ö .R ) - Belçika 
başbakan ve dışişleri bakanı 
B. Van Zeeland ile Fran
ıa dış işleri bakanı B. Flan
din arasında Ren gayri as-
keri bölgesinin vaziyeti hak
kında şu malumatı veriyor: 

Ren bölgesi meselesi iki 
başlı bir ehemmiyeti haizdir: 
Askeri bir ehemmiyet ve diğer 
taraftan ruhi ve siyasal bir 
ehemmiyet. 

Alman ordusunun molörleş
mesi ile askeri bakımdan mes-
ele halledilmiş sayılabilir. Zira 
bu bölgede filen askeri tesisat 
ve teşkilat yapma:;alar bile 
Almanlar mevcut kuvvetlerini 
ve vasıtalarını en kısa bir za
man içinde bölgeden geçirerek 
Fransa ve Belçika hudutlanna 
dayanabilirler. Fakat siyasal 
ve ruhi taraf bakidir. 

Bu bakımdan da, 17 Niaanda 
B. Hitler tarafından Versay 
•uahedeıi mahkim edildikten 

lngiliz ana filosu Balkan misakı 
ltalyan hava hücumlarından ürkmüş Fransız siyasasını tama- • 

ve lskenderi yeye çekilmiştir men kendine mal etmiştir . -
S. Üsten Çemberlain, başbakanın müdafaa 
tertibatında iki defa yanıldığını söylemiştir 

Londra, 15 (Ö.R) - Avam 
Kamarasında, harb, deniz ve 
hava bakanlıkları arasında ir-
tibah temin etmPk üzere bir 
ulusal müdafaa bakanlığı ku
rulması için, Amiral Soiftr ta
rafından verilen takrir üzerine 
yapılan müzakereler, takririn 
en sonra muharriri tarafından 
geri alınmasına rağmen, birçok 
savlavların münakaşaya iştiri
kile lngiliz hava kuvvetlerinin 
yığın halinde çoğaltılması için 
Avam Kamarasında mevcud 
olan cereyanın büyüklüğünü 
ve genişliğini göstermiştir. Bir 
çok hatibler, memleketin dışa
rıdan gelebilecek ve hava hü
cumuna karşı tesirli bir şekilde 
himayesi için bunun zaruri ve 
müstacel olduğunu kaydetmiş
lerdir. 
Münakaşa esnasında ileri sü

rülen fikirlere göre ne kara 

l :.kı /n..;ıilz dı~ işlen bakam 
B. O:;te!l Çembedavn 

kütle halinde yapılacak bir ha
va hücumuna karşı koyamazlar. 
lngiliz harp limanlannın hava 
hücumlarının tesiri altında ne 
zayıf bir mevkide olduğu bil-
hassa kaydedilmiş ve Akdeniz
deki anı yurd filosunun ami · 

laştmlarak lskenderiyede top
lanmasına karar verilmesinin 
ltalyanın elindeki kuvvetli bom
bardıman tayyarelerinden ileri 
gelmiş olduğu ima edilmiştir. 

Hükumet adına bütün hatib-
)ere cevab veren Lord Perey, 
hükumetin ulusal müdafaa va-
sı talarınm kuvvetlendirilmesi 
hakkında yakında parlamento
ya vereceği kanun layihasının 

münakaşası sırasında bu mesele 
üzerinde açık beyanatta bulu
nacağını vadetmiştir. 

Eski dışişleri bakanı sir Austen 
Chamberlain, şiddetli endişlere 
yer verecek mahiyette olan B. 
Baldvinin siyasasını şiddetle 
tenkid etmiştir. Sir Austen, B. 
Baldv!nin aldığı tedbirlerde 
yanıldığını iki defa aleni olerak 
bildirmeye mecbur kaldığını 
kaydetmiştir. Birincisi Alman 
hava kuvvetlerinin inkipfı hak· 

Paris, 15 ( Ô.R ) - Senato 
dış işleri komisyonu bur.urunda 
B. Flanden Londra ve Pariı 

muhavereleri hakkında mufaı· 
sal malumat vermiş, F ransanın 
küçük itilaf, Balkan itilafı ve 
Tuna devletlerile yaklaşması 
bakımından bu görüşmelerin 

çok faydalı olduğunu bildir· 
miştir. Dışişleri bakanına göre, 
Avusturyanın istiklili ve kü
çuk itilaf devJetlerile ilgileri 
sağJamlanmışbr. 

Fransanın Balkan devletleri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aldandığını bildirdiği zaman· 
dır. ikinci defa olarak da, La
val - Hoare projesinden sonra 
forayn ofis başkanını red ve 
inkar ettiği vakıttır. 

Sir Austen, 40 senedenberi 
parlamento hayatında mi91İ 

görülmemiş olan bu hareket 
hasebiyle, bu gibi yanlışların 
yenilenmemesi için her şeyin 
yapılmasını istemiş ve başba
kanın şimdiye kadar ıki defa 
oyununu değiıtirdiğini ıCSyle-
miıtir. Bunun üzerine amiral . 

ile münasebetleri daha ziyade 
ııklaıtmlmııbr. 

İtalyan - Habeş anlaşmazlı
ğının son vaziyeti hakkınd8\\i 
sorulara cevap olara'k bay FJ o:. 
den durumu hülisa etm '\ ~ 
meselenin sıyasal tarafını ~.
kumetin göz önünden kaç~ 
mndığmı bildirmiıtir. 

Londra, 14 (A.A) - Bu sa
bah çıkan gazeteler lngiJir. hü
kumetinin petrol ambargosu 
hakkındaki hattı hareketh,i 
muhafaza etmekte ve kararı 
zacri tedbirler komitesine bı· 

rakmakta olduğunu yazıyorlar. 
B. Eden Cenevreye bu mes

ele hakkında leh ve aleyhde 
tesbit edilmiş kat'i bir talimat 
ile ııitmiyeeektir· 

Taymis gazetesine göre, ln
giliz hükumeti Milletler cemi-
yeti azası arasındaki rey ittifa
kını muhafaza etmek hususuna 
fevkalade ehemmiyet atfetmek
tedir. Bunun için hükumet B. 
Eden ve diğer delegeler ile 
istişare etmeden önce fikrini 
bildirmediği takdirde buna 


