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Son Dakika 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 
il TELEFON : 2as7 

Cum1mriyetiu Ve Oum1mriyet Eserinin Bekçüi, Saba1ılar:1 Çıkar Siya.ı GaRetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
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Kızılay kurumu Izmir mer
keziyle Tepeköy şubesi, pazar 
gününden itibaren. T o~balıda 
su baskmı felal<ehne ugrayan 
köylilmüıe şefkat elini uzatmış 
bulunuyor. T orbah bölgesindeki 
köylerde açıkta kalan ve yar
duna muhtaç olanla'nn sa}·ısı, 

şimdiye kadar yaıılau yekun
dan biraz daha fazladır. 

Paıar sabahı erkenden ilk 
önce T orbahnıo Subaşı köyün
de Kızılay tarafından bir revir 
tesis edilmiş ve revire ait ilaç
larla icap eden malzeme ça
dırlara yerleştirilmiştir. 

Bundan sonra Kızılay dok
torunun Subaşına geldiği köy
lümüze haber verilmittir. Has-

Kızılay doktoru hastaları bakaıktn 
tası olan ve olmıyan köylüler 
ilk it olarak muayeneden ie· 
çirilmif, ağırca hasta görülen· 

l~r ve soğuk alğınhğından mua· 
t~rip olanlar revire kabul edil-· 
mişlerdir. Hastahkları geçıcı 

olanlara da ilaç verilmiıtir. Bu 
tedavi usulü, Torbalı bölgesin· 
de normal bayat avdet edin
ceye kadar ayni aıcak &lika 
ile devam edecektir. 

Kızılay doktoru bununla ik· 
tifa etmiyerek muayeneden 
kaçan veya mahcubiyet g&ıte
ren köyllllerimiıi çadırlannda · 
muayene etmiştir. Öğrendiği
mize göre k~ylünün aağlık 
durumu iyidir. Hasta olanlar 
da bir kaç gün tedaviden 
ıonra iyi olacak vaziyettedir
ler. 

Kızılayın Torbalıdaki mümu
aili baytar bay Ekrem öğleye 
doğru Subaşı köyllne geçmif, 
köylünün ihtiyaçlannı tesbit 
etmiı ondan sonra da lımirden 
gönderilen erzak ve para köy
lümllıe tevzi edilmiftir. Köylü· 
müzün, hükumetin K121lay ka
naliyle uıattığı bu yardım ve 
ilgiden duyduğu hisler çok 
tlstündür. 

SULAR ÇEKiLiYOR 
Havalamı müsait gidiıi ve 

iki ıründen beri gilneıli oluıu· 
nun aulann çekilmuinde hiyök 
yardımı dokuomutlur. · Sular 
alr'atle çekilmete baılamat ol-
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Göztepe Kız Enstitüsü pazar günÜ 
Manisaya bir müşahede gezisi ya~tı 

J(ız 11's/itüsll ö/rdmtnll'ri. Manisa oıla mdtrlJi ~minik 
- Yazı•• a ncl .. Jfemızda -
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Bir Avrupa 
••••• 

Konferansına 
yol açıldı 

Paris görüşmelerinin kat'ı 
neticeleri hakkında " Oeuvre " 
şu malümab veriyor : 

Prens Starhemberg Avus
turyanın, krallık prenıibinden 
vazgeçmemekle lteraber, kral
lığın iadesi için Avusturya Ma

ı· 

1cariatan imparatorluğunun va-
riıi olan devletlerden yazılı 

1
ruhsat almayınca bir şey yap
mıyacağını Frauız hükümetine 
inandırmışb. Fakat ertesi rünü 
Arşidük Ottonun Parise gelmesi 
ile durum değişti, yapılan tekzi
be rağmen Arşidük Prens Star
fhemberg ile görüşmüş ve ak
şam prens, Avusturyanın giriş
tiği taahhüdün komşu memle
ketler tarafından Avusturya 
hududlannıo müdafaası taah
:hildünün karşılıklı olarak ka
bulüne bağlı bulunduğunu bil-
1dirmiştir. Bu ise, görüşmelerin 
neticesine göre, tamamile im
kansızdır. Prens Starhemberg 
kendisile Fransız hükümeti 
arasında bir " suitefehhüm ., 
olduğunu iddia ederek bu 
noktayı tasrih etmiştir. 

Bununla beraber, işlerini 

karıtbrmak için Almanya 
Avusturyayı tqvik etmekle 
beraber, Habsburilann salta
nata iadesi itinde acele edile
ceği zannedilemez. Fransız ba
kımından görüşmelerden iki 
mühim netice elde edilmiftir, 
Birincisi, Fransa mukaddera• 
~tını bir barba bağhyacak olur· 
ı sa, Yugoslav ordularının Fran· 
~ !'anın istediği zaman, istediği 
yerde harekete geçeceği em• 

!niyetidir. Bu da Berlin ve 
I Belgradın Pariate sanıldığın· 
dan daha kolay anlapcakları 
hakkında Berlinden çıkarılan 

haberleri suya düşürmektedir. 
ikinci netice, mıntakavi gü

venlik paktları yerine şimdi 
müşterek güvenliğin geniş bir 
teşkilata bağlanması suretinin 
anlaşılmasıdır. 16 nci maddenin 
otomatik bir halde tatbiki, Fran• 
sız hükümeti tarafından da bu 
noktanın kabulü yüzünden bu· 
günün siyasal adamları için Bri· 
and sağ olsaydı onun tarafın· 

dan sevinçle karşılanacak ihti· 
maller açılmaktadır. 

Filhakika Fransız hükdmeti 
isterse bir kaç haftaya kadar 
Avusturyanın hudut ve komşu 
devletleri 16 ncı maddenin oto
matik olarak tatbiki şekillerini 
görüşmek üzere Cenevrede gö
rÜfeceklerdir. Bu memleketle
re zaruri olarak Sovyet Rusya 
ve Türkiyede katılacağından 
aşağı yukarı bir Avrupa kon
feransı toplanmış olacakhr. 
Şu halde Fransa isterse ve 

bilhassa azimle hareket ederse 
Briand Herriot ve Boncour tara
fından sırasiyle teklif edilen 
protokol yeniden canlanacaktır. 
Şu fark ile ki, onların düşün• 
dükleri protokol müşterek gü· 
venlikle silahsızlanma yoluna 
girebilecek memleketleri top· 
!ayacak iken bunun yerine, bazı 
devletlerin hareketi yüzünden 
silahlanmağa mecbur kalan 
diğer devletler geçecektir. 

lngiltereyi de bu 16ncı mad
denin kanunlanmasına razı et
mek Fransız diplomasisine bağ
lıdır ve Fransanın elinde böy
lece Avrupamn barışcı istikba
lini korumak için yeni ve son bir 
fırsat bulunmaktadır. 

Bıçak çekmı,ıer 
Tilkilikte Osman zade yoku· 

şundan çıkarak evlerine git· 
mekte olan Yusuf oğluMehmed, 
Ibrahim ve lbrahim oğlu Sa
liilıeddinin önlerine çıkan İb· 
rahim ve Reşad tehdit ederek 
bıçak çekmişlerdir. Bunlardan 
lbrahim tutulmuştur. 
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, KÖŞEMDEN l 
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KomŞuluk 

Bir bildirim C. Kız Enstitüsü;. 
"Ev alma komşu al" derler. 

Jıarcı ilem bir nasihat vardır. 
Aman ne kadar yerinde imiş 

~bu söz.. Hani bunun bir çok 
· kapıya çıkan hususiyetleri de 
vardır: 

Bina vergisi kanununda Pazar günüManisaya bir 
yapılan değişiklikler .. : · müşahede gezisi yaptı 

Bizlere ev sahibi olmak 
nerde gezer ya!. Şöyle kiraya 
bir eve t.şınının, bakarsın ki: 
komşunun huyu huyuna, tllyU, 
tü7üne benzemez, ya kadın ya 
erkek tarafından titiz, geçim
siz, yaygaracı, gürültücü, hab
beyi, kubbe. karıncayı da de
ve yapan halleri vardır, ikide 
birde: 

· -· -· Bina vergıst kanununda ya
pılan tadilata dair Ubayhğa bir 
bildirim gelmiştir. Yapılan ta· 
dilata göre, 1837 numaralı ka· 
nunun 15 inci maddesinde ya
zılı tahrir komisyonları beşer 
kitiden üçer kişiye indirilmiş, 
bu komisyon reislerinin tayın
leri vilayet umumi ve bele
diye m~clislerine bırakılmıştır. 
Yine ayni maddede yapılan ta
dile göre komisyon azasından bi
ri, o kazanın bağlı bulunduğu 
Vilayet umumi meclislerinoe, 
diğer azası mahalli belediye 
meclislerince seçilecektir. 

Kanunun 18 nci maddesinde 
yazılı on beş günlük itiraz mUd
deti bir aya çevrilmiştir. Tab• 
rir komisyonu kararlan, itiraz 
vukuunda ikinci derecede isti• 
naf komisyonlannca tetkik edi
lecektir. 

Dört kişiden müteşekkil bu· 
lunan istinaf komisyonu hey' eti 
beşe çıkarılmış ve ticaret oda
sının seçeceği azanın adedi iki
ye iblağ edilmiştir. istinaf ko· 
misyonuna yeniden bazı salA· 
hiyetlerde verilmiştir. Bu ko· 
misyonlar yalnız itiraz edilen 
mıntakaları değil; itiraz edil
miyen noktalan da tetkik ede· 
rek karar verebilecektir. Binaen 
aleyh gerek mükellefler vegerek 
buauıi idere tahakkuk memur• 
ları tarafından verilecek itiraz· 
nameler üzerine istinaf komis-

Karşıyaka 1 

Musiki severler sosyete
sinin büyük bir mu

vaffakiyeti · 
Musiki inkılAbımı:ı:ı yaymak 

6devini yerine getirmek iizere 
Karşıyakada kurulan Muıikiıe· 
verler sosyetesi Pazar günU 
ak,amı kulüp bioasnıde ikinci 
konserini Yermiftir. Sosyetenin 
çalışmalarını kolaylaşbrmak için 
Karşıyaka kulübü elden gelen 
bütün yarclımlan esirgemf'mİş 
ve hakikaten musiki sevenler 
müstesna bir gece geçirmİfler· 
dir. 

Konserde ilbay Fazlı Güleç 
saylavlarımızdan Refik ince, 
Ali Riza, Rasih, Yunan konso
losu, Fransız Vis konsolosu ile 

lzmir ve Karşıyakanın tanınmış 
bir çok Türk ve ecnebi aileleri 
bulunmuştur. Salon hıncahınç 

dolmuştu. 
Genç amatörlerden bay Abdi 

Aksumer keman ile bay La· 
fonten piyano ile Çaykovski· 
nin andantesi ile konsere baş· 
lamışlar hararetli alkışlar top· 
lamışlardır. Ayni suretle bay 
Mehmed Salepçi bay Lafonten 
seçilmiş parçalarla dinleyicile
rin takdirlerini toplamışlardır. 

Bay Rozatinin solo parçaları 
çok beğenilmiş bilhassa bayan 
Swart ile bay Lafontenin DU· 
etoları alkış tufanı ile karşı· 
lanmıştır. 

Bay Beroviçi ile yine La· 
fontenin mazorkaları çok be· 
ğenilmiş alkışların önüne geçe• 
bilmek için kat'i karara rağmen 
tekrar edilmiştir. ' 

Konserin en son numarasını 

teşkil eden bayan Mibder Çe• 
lebinin solo piyanosu yaşanan 
bu güzel sanatlar gecesinin 

yonunca, o bina iradının mik· 
tarının ve takdir tamna ve 1 
delillerine, itibar tarihine, mu· 
afiyetin tesis veya ref'ine mü• . 
teallik ve itiraznamede ıiahil olan 
ve olmayan bntnn muamellt, 
kanun hükümleri dairesinde 
tetkik ve kıı:--. .ra bağlanacaktır. 
Hususi idneler tarafından va• 
pı!ıı.cak itırıızlar, kısa mu

0

cib 
sebepleriyle mükelleflere tebliğ 
edilecektir. Bu ititazlara göre 
mükellefler tarafında:ı itiraı 
vaki olmasa da bir ay zarfında 
karan verilecektir. 

23 neli maddedeki deği2ik
lik, temyiz komisyonlarının teş• 
kil tarzına ve tedkik salahiyet· 
!erine aiddir. Muaddel madde 
lıllkmüne nazaran; istinaf ko• 
misyonu kararlarının bozulma• 
sına dair temyiz komisyonunca 
verilecek kararlar üzerine isti· 
naf komisyonu, bozma kara· 
rına uyarak bozma muamele• 
!erini temyiz kararı dai· 
resinde tamamlar ve ev• 
rak_ı doğrudan doğruya 
temyiz komisyonuna gönde· 
rir. Ancak temyizin bozma 
karan bina iradının tahminine 
taalluk ederse istinaf komis· 
yonu, kıuaında ısrar edebilir. 
Temyiz komisyonu tekrar nak· 
zederse bu takdirde istinaf 
komisyonu nakza ittibaa ve 
bozma esaslarına göre keyfi
yeti karara bağlamağa mec
bureur. 

Morfin 
Kaçakçısı yakalandı 

Zabıta morfin kaçakçılığı 
yapan iki kişiyi yakalamıştır. 
Bunlardan biri Muiz, diğeri 
Yasef adındadır. 

Zabıta, Muizin bir yerden 
kırk liraya morfin satın alaca· 
ğını haber almış ve tahikata 
girişerek bir taraftan da terti· 
bat almışbr. Muiz paralan ve· 
rip 49 tüp içinde bulunan 
morfinleri teslim alırken cürmü 
meşhud halinde tutulmuştur. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Yunan bonoları 
Ankara Türko'is merkezin· 

den şehrimiz ticaret odasına 
gelen bir mektupta 934 tarihli 
Türk - Yunan anlaşmasının 
hükümlerine göre çıkarılmış 
olup 1-10-935 tarihinde teda· 
vülde bulunan bonoların 31-3-
936 tarihine kadar kullanıla
cağı ve bu tarihten sonra 
hükümleri kalmıyacağı, yine bu 
anlaşmanın mer'iyeti esnasında 
başlamış olan hususi takas 
muamelelerinin 31-3-936 tari· 
hine kadar tatbik edileceği,bu 
mühletin hiç bir suretle uza
tılmıyacağı bildirilmiştir. 

Teftiş 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dün belediye mühendisleriyle 
birlikte yukarı mahalliit ile 
Bahribaba ve Kültürparklarını 
teftiş etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
incisi sayılabilirdi. 

Sosyetenin değerli çalışma· 
!arının iki konserle bize din· 
lettirilen sonuçları çok ümid 
vericidir. Müteakib konserlerin 
artan bir muvaffakıyetle devam 
edeceğinde ıjilphemiz yoktur. 

Göztepedekl Cumuriyet Kız 
Enstitliıli muallimleri pazar 
gUnü Manisaya g;derek bir 
müf•hede gezisi yapmışlardır. 
On sekiz muallim pazar sabahı 
trenle l:ı:mirdan aynlarak Ma
nisaya gibnit ve istasyonda 
Manisa muallimleri tarafından 
hararetle ka11ılanmışlardır. 

Kız enstitüsü muallimleri ilk 
önce Manisa orta okulunıı zi-

yaret etmişler ve bu okulun 
yardirektörü tarafından karşı· 
!anarak okulu gezmişlerdir. 
Bundan sonra Manisadaki asi• 
rı atikadan midut camiler ve 
müesseselerle Manisadaki akıl 
hastalıkları hastanesini ziyaret 
etmişlerdir. 

Tamamen mesleki şartlar 
altında yapılan bu gezi çok 
istifadeli ve eğlenceli geçmiştir. 

Şampiyona maçları 

- Komşu! 
- E? 
- Senin suyun bizim duyarı 

çilrütöyor, böyle olmaz bu, 
bak daha yeni geldiniz, hani 
kavga etmiyelim. 

- Komşu! 
- Eh? " • . 

ı - Bir dedik, iki dedik ol-
madı, senin oğlan bizim kum 
bacağına bir taş atmıf, Eh 
eğer bir daha olursa vallalıimi 
vallahi oğlunu bacağından tut
tuğum gibi evire çevire ısla-

K.S. K. 2-0 Burnovaya, Altay 5-0 Bu- tır~ .. Komşuı 
caya, Alhnordu 1-0 lzmirsporagalib ~ = ~i.ııah arbk sizden, vay 

Pazar günli çok müaaid bir 
havada ilk maçlannm ikinci 
devresine bqlaDllllfbr, Hava 
o kadar glizeldi ki gllnün en 
mlihim karşılqmuı olan iz· 
mirspor-Albnordu maçı başla
dığı zaman hafif olsun rüzgar 
esmedigi gibi ılık ve güneşsiz 
de idi. 

Altınordu bu maça m.!vcud 
kadroıiyle çıktığı halde lzmirs
por sağ içi Hnıeyni oynata
mamıf ve yerine konan oyııncu 
ise tam bir aksama içinde ma
çın sonuna kadar muhacim 
hattının ahengini ve müessiri
yetini yok etmiştir. 

Başladıktan on dakika son
ra Albnordunun bir hücumunda 
Sait maçın biricik golünü at
mışbr. Buna rağmen maç yine 
karşılıklı hlicumlar ve tevazün 
içerisinde devam etmekte bu
lunmuıtur. 

Yirmi birinci dakikada Altı
nordu aleyhine verilen bir 
penalbyı Etem kalecinin el· 
!erine atarak l:ı:mirsporun 

mağlübiyetini hazırlamıştır. Bu 
gollin oyunun cereyanı üzerin
de muhakkak tesiri olacaktı. 
O takdirde ise golleri çoğal
ması ve neticenin değişmesi 

kabildi. 
Birinci devrede daha güzel 

oynıyan Albnordu ikinci dev• 
rede beraberliği temin için 
blitün gayretini sarfeden lzmir· 
sporun karıııında zaman :caman 
nısıf sahasından dışan çıkamadı. 
bilhassa sonlarda korner ü:ı:erine 
korner yaptı fakat güzel atı
lan bu kornerlerden l:ı:mirspor 
istifade edemedi. Ara yerde bir 

iki çok müsait fırsat ta kaçırdılar. 
Ve tabii mağl6bıyetten kartu• -t 
lamadılar. Albnordu da bu 
devrede iki üç muhakkak gol 
fırsatı elde ettise de ia6fade 
edemedi. 

Bu mağlübiyet ile Altay, 
Altınordu ve lzmirspor takım· 
!arının puvanları beraber ol· 
muıtur. 

K.S.K. ise üç puanla ileride 
gitmektedir. Yine bu mağl6bi· 
yet ile pazar iÜnkü yazımızda 
dediıi"imiz gibi şampiyonluk 
ümidleri yeniden bütün ileri 
takımlarda ayni derece kuv· 
vetle belirmiştir. Bunun için 
bundan sonra bet ileri 
takımın yapacağı maçlann 
çok ehemmiyeti vardır. Çün• 
kü kaybeden pmpiyonlukdan 
ümidini kesmek mecburiyetin· 
de kalacaktır. 

Bundan evvel karşılaşan K. 
S. K: - Bornova maçında K. 
S. K. 3-0 kazanmış, Altay da 
5-0 netice ile Bucayı yen· 
mittir. 

HALK STADINDA 
ikinci takımlardan K. S. K 

O • 2 Bornovayı, Buca 1 • 2 
Altayı yenmişler ve lzmirspor· 
Altınordu da 1 • 1 berabere 
kalmışlardır. ikinci takımlardan 
lzmirspor başta gitmektedir. 

Fuvar hazırlıkları 
Arsıulusal fuvar komitesi 

prbay doktor Behçet Uz'un 
başkanlığında dün toplanmış, 
yeni kurulacak fuvar yerinin 
planı üzerinde görüşmelerde 
bulunmuıtur. 

EL HAMRA 

SiLAH BAŞINA 
Büyük Fransız filmi ile bu hafta göstermekte olduğumuz 

MARTA EGGERT'in bu senenin son ve en güzel filmi olan 

SARIŞIN KARMEN 
Operetini birlikte olarak gösteriyoruz 

Ayni zamanda : Fevkalade gülünçlü CANLI RESiMLER 
ve PARAMONT JURNAL'da: lngiltere kralı Beşinci Jorjun 
cenaze töreni bütün tafsiliitile ........... . 
.. Bu eşsiz programı tenzilatla görebilmek için saat yediden 
ıtıbaren birinci mevki 25 kuruştur ..... 

SEANSLARA DiKKAT: 3 de Silah başına .. 5 de Sarıtın 
Karmen.. 7 de Silah Başına.. 9 da Sarışın Karmen .• 

başımıza gelenler... llih .•• 
Bir dördüncüsü de kıyamet, 

kavga ne kadar sıkı zencire 
bağlandıyse bağlauın kopar .. 
Haydiii, mahalle ayağa kalkar 
mı, seni sınga bindirirler de · 
allaha gösterirler ... 

Bu böyle ... 
Bır bakarsın : 
Komşunun evinde her gece 

defler, dümbelekler, ahenkler, 
kahkahalar sabahı bulur, gün
düz ölü evi gibi, ııece balo ... 
Tövbe! Şeytan salonu gibi bir 
şey olur. Sağa dön uyuyamaz
sın, sola dön kulaklanndan gi· 
ren sesler seni ifrit eder. 

Artık ne yapılacağı her ki
şinin tahammülüne ve sinirine 
bağlı bir İş olur. 

Bu da böyle .. 
Bir bakarsın: 
Kapının dibinde: Haaaytl lar, 

Huuuyt! lar her gece; sokağı 
Niı:ameddin Nazif'in romanla
rında yaşattığı kestiği kestik, 
kırdıiı kırdık sahnelere çevirir •. 

Bu da takat ve tahammül 
işi olur .. 

Elhasıl eUi, ağızlı, rahatı, 

dirliği yerinde bir ev bulmak 
zor olur vesselam .. 

Hadi onu da bulursun diye• 
lim, bakarsın ki : Etrafında 
kimseler yok, yabud kimselerin 
sesi çıkmaz, gelen, giden ol
maz, çoluk çocukla ecnebi bir 
diyarda yaşar gibi münzevi fa· 
kat sıkıcı bir hayat geçirirain .. 

* • • 
Ben bu yazıya başlarken 

maksadım buralarını teşrih de
ğildi, lif da lazım ya.. Geçen 
gün memleketten gelen bir ak· 
rabamla bir mahallede birisini 
aramağa çıktık .. Falan mahal· 
lede, falan yerdedir dediler, 
gittik, bu;amadık, yanı başın
daki kapıyı çaldık ve sorduk: 

- Bilmiyoruz, kimdir ? 
Cevabı verildi, sağına sorduk, 

önüne, arkasına sorduk, Allah 
Allah! bilen yok, mümessile 
sorduk, onun da haberi yok .. 

Elimi çeneme götürdüm ve 
düşündüm : 

- Sabi! dedim, lzmirin bir 
çok semtinde bir komşunun bir 
komşusundan asla haberi ol
maz, herif ölür gider de vay 
bu da ne oldu diye kapısını 
çalan, arayan, soran, bilen ol· 
maz .. 
Komşunun komşuya bu ala

kasızlığıo ı, liikaytliğini gören 
Anadolulu akrabam: 

- Uzak akrabadan yakın 
komşu hayırlıdır derdik, me
ğerse bu bizim iç Anadoluya 
göre imiş i dedi. 
Düşündüm, uzakta kalan bu 

akrabama bak verdim ... 
Komşuluk \'.ok su götürür 

bir bahis... Fakat komşuluk 
hakkı var diye ağzımı fazla 
açamıyorum!. 

TOKDIL 
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Türkçeye çeviren : R. fi· 
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Çar mavi amazonun _gelişini 
büyük heyecanla seyretmişti 

··-·-·· . d d - Buyurunuz sama1este, e-
" Aman yarabbi.. . . meydan a d" Bu Polonya'hmn ağzmda 

kimsecikler de yok.. Bütün Rus- ı. 1 d w 

Yabların haşmetli imparatoru- gevelediklerinden OiD a ıgıma 
- Prens Dolgoruki basta 

nu kar•ılamak için zavallı bir gore, G · 
-s k olmahdır. Karısı Vera avrı-

Ucube olan benden baş a d t lt" Iovna da enfluanza an ya ıyor. 

uş~:.u~:k~;kilharcın feryadını Bu herif Tieplovka şa~osuçun 
duyau Matmazel Trepo yerin- da Rusyanm bertarafı yme a· 
d rln emrine amade bulunduğunu 

e duramıyarak koştu. Katerin 
nerdeydi? samajestelerine bildirmeğe me-

ltaatsız çocuk orada, impa- mur edilmiştir. 
' Aleksandr etrafma dalgın 

ratorun muvasalahna muntazır b 
b-ı H dalgın nazarlar atfetti. Bu a-
ua\IJlacağını vaadetmişti. oca- h d 

ıına söz vermişti.Daha bu sabah kışlarda derin bir oşnu su~-
a l k luk vardı. Verilen iy~ahat~. ~ag-
~ llnesinin kapısı e~iğine ge ere n bu tarih~el evın eşıgınde 

kudumiyeyi 
11 

yanlışsız oku- me . h · 
llıUftu. Vaadını unutmuş muy- yalnız kalmaktan miıte ayyır: 
d ? d·ı. Buraya varışı Dolg_orukı 

'- Yeminini çigv neyormuydu? b k 
..,. ~ a·ııesinden hiç olmazsa ır a-
~tyanın karakterini herkesten v k 
·'-h T çını kandi9ini selamlamaga oş-..._ a iyi bilen matmazel re- 1 
po böyle bir şeye ihtimal ve- turmah değil miydi · 
reauc:ıdi. Kasketini ve gandlarını ihti-

Şurası da muhakkak ki Çar yar hizmetçinin eline bıraktı. 
bildirilen ıaattan bir saat önce Korku ve heyecanındaİ .bir 
rclmi~ bulunuyordu. Katya kü- kat daha çirkinleşen tzıg~ 
çük atıyla koruda mutad ge- bakmadı bile .. Sadece kuvvet 1 

ıintisine çıkmıı olacaktı. Ta- sesile sordu : 
biiğ atın güzelliklerine hayran _ Apartmanımız nerede? 
olarak midillisini dört nala koş- ltzig yine kekeledi: 
tururken Çarın geleceği saah _ Haşmetıneab... Kölenize 
tin uta bilirdi. P.1 müsaade ederseniz ... 

atmazel Trepo bu ihtimali imparator yaver Trupeckoya 
dütünerek koru yoluna doğru 
koımağa başladı. Eski parkın dö.:ü~u garib mahluk bize _ay-
•ararmış gölgeliklerinde tale-

1 
d . · sana göstersın ... 

hes· · b 1 k rı an aıreyı 
ını u mağa çalışaca tı. S el bana haber ver ... 

Genç mürebbiye imparatorun onra g ' uh 
çekingenlig· ini düşünerek impa Tieplovka şatosunun en ~ -

alonu Büyük Katerma-
r torla yalnız başma karşılaş- teşem s ' . . 
mak istemiyordu. Prens ve nın gözdelerinden bırıyle o;a-
prenses Dolgorikinin hastalıkları, da geçirdiği bir gece en 
Çann s dk b" 1 gayrl meskün bulunu· a ı ırer tabaası o a- ıonra . 
rak haşmetli misafirlerine tazi- yordu. Potr.mkin merasım ~~r-
mat vazifelerini yapmağa im- aivenine açılan Versay stılın-
~~~ h11akmadığını iyzah etmek deki aynalı kapıları açl~ord~. 
ışını şaşkın vekil harca blraktı. K k növbetçiler bu daırenın aza .1 lk· . q. * • muhafazlığını deruhte ettı er. 

ınci Aleksandr, Tieplovka- imparator geniş salonu geçtik-
nın taş merdiveni önünde çe- ten sonra balkona yaklaştı. Bu-
,QkJikJe yere ayak bastı. Çar d büyük bahçenin genel 
~tuz sekiz yaşında, uzun boy- :a::uasma bir ıöz atmak is-
u, svelt ve şaıılacak kadar d h" ç 

güzel bir adamdı. Atının diz- teyordu. Tam bu sıra a ı 
ginlerini maiyet bölüğünün şe- beklenmiyen bir manzara na-

fi Zarı dikkatını çekti. Mavi tü!-. ne savurdu ve sahanlığın taş -
merdivenlerini çıktı. Kapıdan den robu içinde bir melegı 
girerken maydanda kimsenin andıran küçük bir klz Şat-
olmadığma dikkat etti. Bu land middilisine binmiş, diz· 
vaziyetten mütehayyirdi. Dön- ginleri alabildiğine koy-
dü. Yaveri şişman İtzigle bir- vererek dört nala şatoya 
likte biraz uzaktan kendisini geliyordu. On dokuzu~c~ asır 
takib ediyorlardı. Vekilharç fngiliz parklarının zevkını tak-
iki büklüm yüriiyor, heyecanın- lid eden su<ı'i bir ırmak yolu 
da-n muttasıl kekeliyordu. kapamakta idi. Oldukçcı geniş 

Çar yaverine sordu: olan bu suyu atlamak imkan-
- Nikita.. Ev sahibleri ne- sızdı. imparator küçük süvari-

rede? Ne oluyor? Yoksa bek- nin ne yapacağına merak edi-
lemiyor muydun? Bu sessizlik yordu. Büyük yol üzerindeki 
içinde sanki cinler top oynu- köprüden geçmek için atın 
yor. getlı1erini çekmesini ve böyle-

Y aver askerce topuklarını ce yol kırmcsmı bekledi. 
birbirine birleştirdi: 

*--- -·? 
~ ~mm:~ .. --~ ....................................... ~ ............. 111!1~ .. ~-... 

Son.:. Telgraf Haberleri 
. 

Suçlular· ( BERAET ) kararı aldılar 
Komplo suçluları hakkındaki karar çıkt ktan 
sonra,_ salonu dolduran halk (Yaşasın adaL.:.t _ diye 

bağırmış ve suçlular serbest bırakılmıştır 
Mahkeme iki celse yapmıştır. ilk celsede amme 
şahitleri dinlenmiş, ikinci celsede karar verilmiştir 

Ankara, 17 ( Hususi muhabirimizden - telefonla ) - Ankara ! Çok uzun ~üren muhakeme safahatı sırasında aat on altıya 
yine fevkalade günlerinden birini yaşıyor. En liüyük bereket ve gelmişti. Mahkeme heyeti kararm . verilmesi . için celseye saat 
faaliyeti Adliye dairesine giden yollarda ve bilhassa adliye yirmide toplanılmak üzere son verdi. 
dairesi içinde müşahede etmek mümkün ... Büyük muhakemenrn 
son ~afhalarını dinlemek ve kararda hazlr bulunmak istiyenler 
adliye koridorunda dolaşıyorlar. Nihayet muayyen vakit geldi. 
Saat tam onda Ağuceza mahkemesinin kapılan açıldı ve kapıda 
birikenler büyük bir intixam içinde salonu doldurdular. 

. CELSE AÇıLDI: 
· Önce suçlular salona getirilerek suçlu mevkiindeki mutad yer
lerini aldılar. Hep~ininin de heyecanları yüzlerinden okunuyordu . 
Bununla beraber adaletin tecelli edeceğine ilimatlan olduğu da 
yine yüzlerinden okunuyordu. 

Yan kapıdan heyeti hakimenin salona girdiği görüldü ve 

celse açıldı. 
AMME ŞAHITL"ERI DiNLENiYOR 

Mahkemenin verdi,ği karar mucibince ilkönce iç\şleri bakanlığı 
müsteşarı bay ~ehbi, ondan sonra da Ankara ilbayı B. Nev

zatın ~ahadetleri dinlendi. Bu zevat mahkeme reisinin sorgularına 
açık bir lisanla cevaplar verdiler ve istenilen izahatı tamamladılar. 

Mahkeme başkanı suçlulara, bu ifadelere karşı birşey söylemek 
isteyip istemediklerini sordu ve gereken cevabı alınca şahitlerin 
müvac-ehekri yapıldı. 

iDDİA MAKAMININ SÖZLERi: 

IKINCl CELSE 
lkinci celse saat yirmide başladı. Asıl heyecan şimdi bütün 

vücuhiyle suçlular kadar dinleyicilerin yüzlerinde de okunuyordu. 

Muayyen vakitte suçlular eskisi gibi, son defa olarak yerlerini 
aldılar. Bu defa heyeti bakimenin salona gelişi ~rhk bir heye
canla takib ediJdi . 

KARAR OKUNUYOR 
Heyeti hakime salona geldiği zaman karar hazırlanmış ve 

dikte edilmiş bulunuyordu. Burada mahkeme başkam kararın 
yüz elli sayfa kadar tutacağı, bu itibarla karar suretinin bilahara 

suçlulara tebliğ edilmekle beraber karam taalluk eden en son 
kısmmın okunacağını beyan etti. Ve mahkeme katiplerinden 
biri kararı okudu. 

Karara göre, suçluların muhtelif zamanlarda ve muhtelif şekil
lerde verdikleri ifadelerin tabiiğ ahval dahilinde verilmediği, 
bu itibarla ifadeler asrasında uçurum teşkil edecek ka
dar derin ve geniş mübayenetler bulunduğu söz gelişi 
edilmekte, bu ahval ve şerait dairesinde mütalea edilen gerek 
suçlu ve gerek şahit ifadelerinin, mahkeme heyetine diri bir 
vicdan kanaatı vermediği bir çok deliJ ve hadiselerle beyan 
edilmekte idi. 

BERAET KARARI Arlık muhakeme bilfiil bitmiş, ilkönceden olduğu gibi ikinci 
defa olarak söz ~öylemek sırası Ankare Genel Savamam Bay Bütün bunlar göz önünde tutularak suçlu bulunan Yahya 
Baha Arıkana gelmişti. B. Baha Arıkan ayağa kalktı. Üzeyir, Üzeyirin kardeşi Arif, Nahiye miidürü Şemsettin, idris, 

iddia makamı ilk iddianamesini serdettikten sonra geçen Şaban ve Urfa Saylavi Ali Saip haklarında beraat kararı verildiği 
fh ları dinlenen amme şahidlerinin ifadelerini uzun tebliğ edilmiş ve kararın okunması biter bitmez Heyeti 

sa : i~celedi. Suçlular hakkındaki delillerle bir defa Hakime salondan ayrılmıştır. 
~:~a çözerek v~ tahlil ederek esas sözüne avdet etti. Salonda bulunan!ar, karardan sonra : 
Idd" makamı neticede. ilk iddanemesinde ısrar ettiğini tebarüz - ' ' Yaşasın Ada1et ... ,, 
tf ıa ek suçluların Türk ceza \Han ununun 168 inci maddesine Diye bağrıştılar. Suçlular bundan sonra koridora çıkarılmışlar, 

e ır,eı l elce kaydedilen maddei kanuniyefcr delaletiyle haklarında hazırlanan tahliye kararlarını tebeJlüğ ederek serbest 
uyu ara<, evv d 

· · · · t d" kalmışlar ır. 
teczı\'elerın1 ıs e ı. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••••••••••••••••••• ••••••••• • .ı••••••••••••••••••••••••••••••••••• .............. y~r·········~~rg· si lay!hası lnkılab konferansları 

. . 

Ji 
• -Verg· a ·n· 

lefin durumu göz tilece < 
----------~---·ca• ANKARA 17 (Özel) - Bayındırlık bakanlığı şose ve köprüler 

kanununa eklenmek üzer~ bir l~yıha hazır~amı~tır. Bu l~yihay~ 
.. ol vergisinin asgarı haddı senede dort lıra, azamı haddı 

~ore y iki liraya çıkarılacaktır. Vergi, mükelleflerin mali kudret 
ıse on l k T t .. ' . t f d durumları gözönünde tulu ara vı aye encumen.erı ara ın an 
tayin edilecektir. 

Önemli bir mülakat 
Dış işleri bakanımız T. Rüştü Aras 

Yugoslav başbakanıyle görüştü 
Istanbul 17 (Hususi muhabirimizden - Telefonla) - Paristcn 

dönmekte 
1

0 Jan dış işlen bakanımız Tevfik Rüştu Aras Belgrad
dan geçerken istasyonda Yugos.~a1:ya baş ve dış işleri bakanı 
bay Istoyadinoviç, Yugosla~ya hukumet erkanı, Romanya Ye 
Elen elçileri tarafından selamlanmıştır. 

Bay İstoyadinoviç trende hududa kadar dış. hak~.n~~mza 
refakat etmiş ve bir buçuk sapat. d«:_vamk eden tbır godr~lşd~~ 
yapmıştır. Bu !DÜlakatta, son arıs muza eratına emas c ı ıgı 

sanılmaktaclı . 

a ·i baş anı 
ında verdiği ko 

-·----

serı _ı 

1 

erans 
Aydın, 17 (Özel) - lzmir C.H.P. başkanı ve Yozgad saylavı 

bay Avni Doğan şehrimize gelerek C. H. P. partisi tarafından 

memur edildiği konferans serisine başladı. ilk konferans yüzlerce 
kişi tarafından takib edilmiş ve ço~ istifadeli görülmüştür. 

Heyecanlı hatibin inkılab izerleri hakkında sarfettiği sözler 
coşkun ve sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Yeni Asır - Pazar günü Edirne, Çankm ve Boluda da inkılab 
konferansları verilmiştir. Partinin hazırladığı bu konferanslar 

memleketin her yerind~ aynı hararet ve alaka ile takib 
edilmektedir. 

lstanbuldaki maçlar 
Fener - Galatasaray maçı yapılmadı 

lstanbul, 17 (Tclefon.a, - Lik maçlarının talik edilen maçla

rına bu pazar devam edilmiştir. Mühim olarak Beşiktaş - Istanbul
spor karşılaşm~sı vardı. Bu maçta Beşiktaş 1 - O kazandı. 

Fener-Galatasaray maçı bu hafta da yapılmamıştır. 

Bugün 
Senenin en heyecan:ı ve en büyük filmi 

TAY Y AR E SiNEMAS NDA 
haftalarca gösterilen bir şal1eser 

Parisin 64 sinemasın.da birden ........ 

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

AYRICA F X Türkçe sözlü dünya haberleri ngiliz k alı Corc Hz.nin cenaze erasimi 
Fiatlarda zam yoktur. Bu film için meccani kartlar muteber değildir. 

Seans saatları : Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 13 - 15 talebe seansı Pazar günü 13 de ilave sean 1 

~: ,. v r · ....... ~.' -..;. : ,.,,. ... , . · t · :. 
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Karelin fikrine uyan 
bazı düşünceler 

Müslümanların 13 Anası - İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Medeniyet ağacının usaresi belki eskisi 
kadar hol değildir ... Fakat akmaktadır 

Bölem sayısı: aa Yazan : Tokdil 

"Biz seher yıldızlarının kızlarıyız, yumuşak, nazik halılar, 
ipek yastıklar Üzerinde yürürüz, düşmana ilerlerseniz, 

sizi kucağımıza, vuslatımıza alırız, geri dönerseniz 
size nefret eder, ayrılırız,, 

Yazan : P. Desfosses 

TUrkçeye 
( Pres Medikaldm ) 

çeviren: Dr. Hatlboğlu Esad 
-5-

Bir Sonbahar fırtınası kuru 
yapraklan, ölmüş dalları düşür· 
mek ve ilkbaharda yeniden 
bitmesini hazırlamak için or· 
manları nasıl sarsarsa şimdiki 

buhran da milletleri, hükmü 
kalmamıı fikirlerden, çürümüıt 

kurumlardan, kurutucu suiisti
mallerden kurtarmak için insa
niyeti sarsıyor. Fırtına lazım 
olan budamayı yaparken baha· 
nn şartlarını düşünmek muvafık 
olur. 

Çok haklı olarak Carrel'in 
dediği gibi, bubramn üstün· 
den örtüsünü çektiği be· 
yaz ırkın bu akli, abli.ki 
fiziyolojik düşüşü tedavi kabul 
etmez birşey değildir. 

Asırlarca ardı arası kesilmez 
savaılar, kıtlıkla.r, salgınlar ve 
ber dürlü musibetlerden sonra 
Greco-Bomain medeniyeti mu· 
hafaza edebilmiş ve iskolastik 
disiplin ile yetişmiş bey inler· 
den fenni fışkırtmış, dünyanın 
her tarafına yayılmış ve çalış· 
ması, san'atile kainatın ,eklini 
değiştirmiş olan batı Avrupa 
milletleri, bu savaşçı, artist, 
iycadcı, önder milletler henüz 
sönmediler. Bunlarda ruhi 
kültür, ahlaki ve fiziki cesaret, 
kahramanlık fazileti ve merdce 
nefs feragatı ocakları hala 
pek çoktur. 

Elzem ve şahsi eserlerin yorul
mak bilmez yapıcıları, köylüler 
san'atkarlar beyaz ırkta bala 
pek çoktur; Ticaret, ziraat, 
san'at kaptanları, önden gör· 
meğe, gütmeye, hülisa büyük 
ve küçük hoca rolünü oyna· 
maya muktedir adamlar beyaz 
ırkta h!la çoktur. 

Bir ülkü için titremeden ölü
me atılan gemiciler, tayyareci
ler, askerler, güzeUik ve doğ
ruluk uğuruna nefs feragatile 
benliklerini veren artistler, iilim· 
ler hala beyaz ırkta pek çok 
bulunuyor. Hepsinden daha asil 
olan ocak bekciliği, çocuk ter· 
biyeciliği ve yeni hayatlar ya· 
radıcıhğı vazıfes ini bütün ta
mamlık ve parlaklığile yapmak 
için özel haya llarıııı feda eden 
kadınlar da pek çoktur. Mede
niyet ağacının usaresi, belki 
eski~ı kadar bol değildir, 

fakat akma tadır, asla kuruma· 
mıştır; bahar nefesi kendini 
duyurunca büyürueje, yemiş 

vermeğe hazırlanmış çok to· 
murcaldar vardır. 

l lt'r ştraıtte11 111üı11taz zii111re allattı
lcım111 mrdnıiy.-titı ılalırı r:•ı bir ştk· 
lı'lt ıl'eytla11ll ktıı·arak }azla !ıa)'ati~ 
ı eti ll'drıtıkı· ı!lti5;a;t JJO~ıtalar ltan
gısidit: 

J f vvt'f;i ırıııfe. 8üiü11 akıl ve 

' ; r ,, 

yürek adam/aruwı, epey zamandır 

takip edegeldikleri, başuta dert al· 
mamalı i(itı rüküıııdeıı kaçııımak, (e

kuımek gıbi bir 11evi sessiz emri aı:111 

ile atmak lazımılır. 
7 abiatın serme zümterl' ayuılıifı 

het adanı evvela kendini ıslah etme-
d~n. ralıalıııdan, zevki11de1t, 11ara 
nıeııJaatlamıdan !talla sılıhat ve lıa
yalından bir şey feda rlmrksizin 111· 

lilıaıı pııslalarını başka şrkle koymak, 
kanıı11/arı dei{iştitmrkle mrdeııfrelm 

tatbık k11vvduıi kaybclmış şekillerini 

tebdil ve milletleri ıslah miüıılıiitı ola· 
raıtı hayalinden karfıılmalıdır. 

Bıı irade modem crmiyetuı aktıle· 

leri11den lıiç biriıılıı sarsılmaz olma· 
dııfı arık müşa!ıedrsile cesaretlrnılirıf· 

meltdir. Ne dtv gibi /abfikalar, ne de 
bıılııllara karışan bitıalar, ne öldii· ı 
rıiı·ü büyük şelıirter 11e ıkvlelrilık, ne 
strf fai'daları içiıı savgıtla fıılulfııı alı- , 

/Jk ne 1,•eıiın, iiriim tasavı·ııfıı, buu~ l 
tan" hiç biri insana la.zım deği!dir. 1 
Jla,lıa türlü vatlık ve medmiyd nıünı· 
kü11 vr arzıwa layıkitr. ı 

2 - Şahsil'et dııygıısıı111111 yeııi

den ele al111nıası. l11sanda etı Jııiksrll ! 
bıılunaıı vr onu m balılirar eıfrıı ! 
şevi11 şal1S1rrf o/ıfııi'funıt Arisfote ders· 
lerinde '>Öl1lrrtlı. 

Correl de avni SOfltıra varıvor : 
ıWiinıloz z:/ı::rrni11 ~·t1ıi haşıan 

ve tatlı bir tebessümle yer· al, silahlı olarak bekle!.. 
deki arkadaşının yÜ7.Üne bakı- Haydi herkes yerine!! 
yordu, Muhammed eteklerini Muhammed büyük bir erki· 
savurta, savurta koştu, çocu- nıharp halile vaziyeti kanıya-
ğun elinden tuttu ve kaldırdı, rak emirlerini veriyor, emirle· 
ikisini de kucaldıyarak: rinin yerine gelmesine nezaret 

- lkinızc!e benim yanımda ediyordu. 
gidecek, Lenim yanımda lcala· Bir sükün ve sadeki içinde 
caksınız. Öteden Muhammedin herşey Muhammedin dediği 
süt anası, Zeydin karısı Üm- gibi oldu ... 
mü imen atıldı. Muhammedın Bu sükünet kartı tarafa bir 
kucağından onları alarak, merak halinde airayet etti, or-

- Gelin size güzel bir deve talıkta güriiltülü sesler, hey 
sütü verey im, yoruldunl o., diye he}ler kesildi, Celiyrin oğlu 

aldı götürdü. "Uhud,. ın solundaki bentlere 

sına kadar ilerleyip, arkaaın· 

dan gelen yüz elli kişinin 
önünde dini havaya kaldınp, 

bağırarak atını koşturdu ve bir 
yerde şiddetle durarak \.· ··· 
kırdı: 

- Ey ensarl Ey Medineden 
Muhammedin arkaııına takılıp, 
ona uyan eski kavmim, ben 
kimim biliyor mısınız?. Ben 
"Ebu Amır.,ım "Errahip,. sıfatı 
verdiğiniz Ebu Amır ! 

Muhammedin askerleri ara
sında bir kaynaşma ve giirGl
tü hiııl oldu: 

- Ben sizi, Muhammedi yal-
Kureyşin askeri göründü, yüz sil!hlı ve atlıyla çekildi, nız bırakıb sizi iğfal ettiğia· 

Muhammed ilerledi, iki taraf- karşıdan saflar sıklaşb, Mubam den dolayı cezasını görmeğo 
tan velveleler koptu, iki ta• medin askeri Uhudm eteklein· davet ediyorum. Kan d6kül-
raf da birbiri!e karşı karşıya de sık sık toplandılar.. meden dava hallolsun 1 Beni 
gelmişlerdi. Medinelilerin hepsi •••.•• , . tanıyanlar beni bilirler, d6nün 
atlarından, develerinden, katır· Bir süküt ve sükünet.. bize. Karşı safdan ablan bir 
lanndan, merkeplerinden indi- . . . • • • . . delikanlı elindeki kılıncmı sal-
ler, Muhammed Hamzaya ses· - Tam, tam, tam, tam! lıyarak ortaya doğru koştu, 
lendi: Tam tara tam tam!.. bağırdı: 

Ubud <lağıuı arkaya alın, yii· Kuren kadınlan; harbın - Seni tanıyoruz, habis, 
seni tanıyoruz melun 1 zünüz Kureyşilere dönsün ( Ça· başladığını bildiren ve erkekler 

b ı. Bu hitab kafi gelmişti, ar· 
11< yer alını. tarafından çalınan davvllara k d ı ı d kurıılmas!lıt:t t•mrlinr Jndiwt ~ıtl/St- a an ona katı an ar ol u ve 

yet /ııssim kaı·ııı ar. Aliye bağırıl: : meydan bırakmadan ansızın hep bir ağızdan: 
Mevcut.arın şahsiyeti öyle bir - Abdullah bin Celiyri defterini çalmağa başlamış- - Habis, melon 1 canını ce• 

vakadırki biyoloji bunu müna- gör, yüz atlı ile Ubudun şu so· !ardı , Medinelilerin kulakla- henneme göndermek istersen 
kaşa harici tutar. Nasıl ki ta- !undaki derbentlerin arkasında rına kısık ve hafif akiıı- ilerle biraz daha 1 
biat hayvan nevileri arasıoıia 1 arkadan muhasarayı kesecek lerle gelen bu def sesleri Er isen çık meydana, içimizden 
her karışıklıktan nefret eder ' şekilde yerleşsinler 1 Ve yer· ortalıktaki sükuneti bozan bir sana çıkacaklar çok. 
ve her canlıya diğerlerinin ken· leştikten sonra derhal beni sebeb oldu. Diye söz tamamlıyarak hay-
dinden farklı fizikoşimik bir görsün ! "Errahip,. Ebu Süfyana ko· kırmaya, kılınç sallamaya, ok 
ferdiyet vetmişse her insana Koştu ve askerin arasına şarak: atmaya başladılar. 
da terkibi sabit ve diğer in- girerek : - Bak dedi! Baki Şimdi ben Eli havada, ağzı açık kalan 

k h k 1 d 1 zavallı rahip sakalını göğsüne sanlarmkinden farklı bir kan - Asla, temkini bozmadan, çı ıyorum, iç o atıma '.l'l nası 
1 dayayıp, atını ters çevirerek ihsan etmiş ve uzviyetimizi kıs- heyecana kapılmadan intizam harb kazanılırmış görece <sin. I h I . . . d 

o anca ızi e gerısın gerı ön· 
kançcasıoa ferdiyetini koruma· içerisinde darrın eteklerine ya· Birdenbire döndü ve b~ "rdı: d k d k d 

~ ü ve oştur u, ar ·asın an 
ya ve yabancı sokuluşları çabu- yılın, silahlarınızı alın. . - Haydi benimle beraber hurrrral Hepsi birden Kureyş 
cak kovmağa müstaid kılmıştır. Bilal! Sen birkaç arkadaşla gelen kavm! Atlarınıza ône!l saflarına sokuldular .. 
Ruhi görüş noktasından muasır- develeri, atları erzakları geriye Atına atladı, iki safın orta· - Dl'Vam eıllalr. -

d d ...................................................................................... , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1:.:~ı;ı~~:s~:n:er~~ h:~::ü:~ ltalyan • Habeş harbı maktan ziyade zahiridir. 

Birkaç gürıdenberi yaz-

dığımız bu yazılarda ilim 1 J J s J • k d H b J • 
çerçevesi altında Fran- ta yan ar e } 0 a a eş erın 
sız sol cenah partileri 

::~y:::::oa:::·~:~::'~~ iaşe kanalını kesmek istiyorlar 
bariz b r şekilde kendini 
gösterdiğinden Or. Ha
tib oğlu Esad bu yazılar
dan kendi fikirlerine ay
kırı düşenlerin ayrı bir 
makale içinde tahlil ede
rek tenkldlerlnl yapa-

Habeşler bir İtalyan kolunu mağlub ettiler 
Londra, 17 (A.A) - Royter 

ajansından: 

Makalle cenubunda devri
yelerin hararetli faaliyeti ltal
yanların yeni bir tarruzuna ı .~~~!!~: ............................ .. 

Kaza 
Vatman Mehmed oğlu Mus· 

tafanın idaresindeki 8 numaralı 
elektrikli tramvay arabası 

Göztepe tramvay caddesinde 
Demir oğlu Cemile çarpmı:j 

ve on gün yatacak derecede 
yaralamıştır. 

. başlangıç olarak telakki edil
mektedir. Bu tarruzun hedefi 
Seliko Habeş ordularının baş
hca iaşe kanalını kesmektir. 

Teyit edilen bazı şayialara 
göre, bu tarruz şimdiden baş· 
lamış ve ltalyan kıt' alan Ha
beşlerin şiddetli bir mukave· 
metine maruz kalmış bulun
maktadır. tırda oturanlar civar ormanlara 

sığındıklarından öle!' yoktur. 

SIHHAT EVi 
Habeşler Aksumun 100 kilo 

metre kadar cenubunda Jeba
kon civarında bir ltalyan müf
rezesini maığlüp ettiklerini 

ı• :~J ···.~ : :. , - bildiriyorlar. 

Uçaklar keza Donkamikiol ve 
Ualdia köyleriyle Kuorami böl· 
gesini de bombardıman etmiş· 
!erdir. Bir çocuk yaralanmıştır. 
14 Şubatta diğer bir uçak Dessie 
üzerinde uçmuş ve fakat mu· 
kabil bava topu ateşiyle kar· 
şılaşınce hemen şimale doğru 
dönerek yol üzerinde bulunan 
Carre Gelbo Dokamikiol ,Se
gorat, Urtia ve Uladia mev· 
kilerini bombaya tutmuşlardır. 

sekten uçan bir ltalyan tayya· 
resinin attığı bir kinati şarap 
şişesiyle başından ağır bir su· 
rette yaralanmış ve Dessieye 
nakledildikten sonra ölmüştür. 

Tayyareden atılan ve bu 
mubarible arkadaşlarının yanı· 
başlarına düşen müteaddid 
bombalar ise kimseye isabet 
etmemiştir. 

IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

Sll[JHAT EVf NJN ameliyathan~si ve doğum 
il ~alonu fennın en son te· 

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

HAS TAHANE ücretleri : 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. 

4. 1- 26 (78) 

Bu muharebe hakkında Adiıı 
Ababaya gelen gayri resmi bir 
telirafa göre, ltalyan müfre
zesine hücum eden Habeşler 
evvela 50 kişi kaybetmişler
se de takviya kıtası geldikten 
sonra ltalyan müfrezesini mağ· 
lüp etmişlerdir. ltalyanlar yirmi 
ölü ve 3 hafif top bırakmış
lardır. 

Londra 17 ( A.A ) - Adis· 
Ababada neşredilen resmi teb
liğde deniliyor ki : 

13 Şubatta iki ltalyan uçağı 
Dessienin 25 kilometreJ doğu 
şimalindeki Hait manastırını 

Uladia'da yaralanan çocuk 
oradaki lngiliz hastanesinde 
tedavi edilmiştir. 

Londra, 17 (A.A) - Royter 
Ajansının Adis·Ababadaki mu· 
babiri telgrafla bildiriyor: Ru 
Seyumun Tembien ordusuna 

Royterin Dessie'den aldığı 

malümata göre, doğrudan doğ
ruya şimal cephesinden gelen 
son Habeş haberleri, Habeş
lerin halen Adua-Makalle yo· 
lunu tamamen kestiklerini bil
dirmektedir. 

ltalyanlar yiyecek ve içecek
lerini uçaklardan bırakılan pa
raşütlerle temin etmektedir. 
Bu paraşütlerden birkaçı şid

en Habe 

Yazan: Eczacı Krnıal Aklaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Makina devri 
Son zamanlarda makinadan 

herşeyi beklemeğe başladık. 
Birisi çıksa da şurada bir ma • 
kina icad edildi, onunla insan· 
lann neler düşündüğü belli 
oluyor dese derhal inanacağız. 
Birisi dönse de bir makina var 
istikbali haber veriyor dese 
böyle saçma fey olur mu diye
cek yoktur zannederim. Maki
nenin marifeti bu yüz yıl içinde 
aldı, yürüdll.Ne olurdu şöyle bir 
makine yapılsada insan rublan 
tahlil edilse ..• Mesela bodgim 
bir adam neden kendi nefsi 
için bu kadar melanetler ya
parken titremiyor, neden bir 
katil adam öldürürken müteesir 
olmıyor. Neden bir tineti bo
zuk bir yetim hakkı yerken, 
bir istikbal yıkarken, para ça
larken yapbğı iti mübah bu· 
luyor? Beteri yetin, dinin, ce
miyet düsturlarının fena dedi
diğini niçin yapıyor? Bu basta 
ruhlan tahlil eden bir makine 
olsaydı, zannedersem insanlık 
daha iyi bir yol bulurdu. Ne• 
cabeti, vicdan terbiyesini tahlil 
ederek iyi ruhla habis ruhu 
ayırt eden bir makine olsaydı. 
fena insaıılara bir salah yolu 
açılır, ruh hekimlerine iyi bir 
medar olurdu. Makine marifeti 
çok büyüktür. Büyük annem 
söylerdi, dikiş diken makineyi 
işittiği vakıt şaşırmış... Et kı
yan makineye hayret etmiş ... 
Laf eden makineyi gramofonu 
gördüğü vakit gözlüklerinin 
üzerinden bakarak "aman Tan· 
rım bu da ne ? .. ,. Dediğini 

biliyorum. Şimdi sağ olsaydı, 
ona sesli sinema filmini, rad· 
yoyu gösterirdim. Makine ma· 
rifeti böyle büyiidükçe de· 
diğim gibi duyguları tab· 
lil eden makineleri bek· 
liyonız. Radyo, sesli film 
şimdi yalnız bir eğlence işi 
olmakla kalmıyor. Bir haber 
vasıtası, en iyi bir konferans
çı, en iyi bir muallim, bir mek· 
teb vazifesini de görüyor. Za· 
hiren iyi görünen, hakikatta 
bedtinet olan ne kadar çok in
sanlar vardır... işte bunları 

meydana koyacak bir makina 
insanlığa en büyük hizmeti 
yapmış olacaktır. Zira yeryü· 
zünde riyakarlığı ancak o öl
dürebilir. insanları oldukları 
gibi görünmeğe yalnız o sev· 
kedebilir. Ben bekliyor ve isti
yorum. istiyenin bir yüzü kara, 
vermiyenin iki yüzü derler bir 
laf vardır ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hatlarının içine düşmüştür. Bir 
tuzak ihtimalinden korkan 
Habeşler bunların içindeki yi
yecekleri ancak evvela köpek· 
ler üzerinde bir tecrübe yap· 
tıktan sonra yiyebilmişlerdir. 

Ualdiadan Dessie'ye giden 
Habeş kamyon kolunun bom
bardımanı esnasında Habeşis
tamn Londradaki elçisinin oğul· 
!arından biri yaralanmak teb
lükesine maruz kalmıştır. Bw 
şarapnel başını sıyırarak geç· 
miş ve yanıbaşınde bulunan 
diğer bir adamın gözünü çı· 
karmıştır. 

Londra, 17 (A.A) - Royter 
Ajansına Mogac!iciodan bildi
riliyor: 

Başlarında hiç bir beyaz za· 
bit bulunmıyan bir Daubt müf
rezesi Gerlogobinin 100 kilo
metre kadar doğu şimalinde 
istikşafta bulunurken sayısı 
yül.sek olan bir Habeş kuvve
tinin tecavüzüne uğramıştır. 

Şiddetli bir muharebeden sonra 
müfreze kurtularak hareket 
üssüne gelmeye muvaffak ol
muş, fakat 30 kadar ölü ver
miıtir. 
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Roma neş'e içinde çalkanıyor 

liabeş çevrenleri, 
Adis Ababa, 17 ( Ô.R ) -

lta.ıyanlann Makalle yakınla
rında bir zafer kazandıklan 
hakkında ltalyan kaynakların
dan çıkarılan haber hakkında 
burada malümat yoktur. Ha
beı çevrenlerinden verilen 
llıaluınata göre, Italyanların 

zafer iddıası doğru olsa bile 
zaptedildiği iddia edilen mev
kiin asker iğ kıymeti büyütül
müştür. Ita!yanların işgal et
t'.lderi mevkiin bir plin üze
rıne bırakılması ihtimali de 
ıııe\'cuttur. 

iT AL YADA ŞENLiK VAR 
Roına, 17 ( Ö.R) - Duçe 

"ltalyan kuvvetleriaia Makalle 
' cenubunda kazandıkları parlak 

zafer dolayısile bötiia memle
kette ıafaktan.. pn batısına 
kadar donanma yapılmasını 
emretmiştir. 

. Napoli, 17 ( Ö.R) - Üze· 
rınde tayyareci ve radyocu 
siibaylar bulunan Prenses Marya 
vapuru llalkın şevkli nilmayiş

,leri arasında Şarki Afrikaya 
•
1areket etmiştir. Vapurda ec-
ebi gazetecileri de vardır. 

(;AZETELERIN TEFSiRLERi 
Roma, 17 (Ô.R) - Makal

leoin cenubunda Maraşal Ba
doglio tarafından kazanılan 
zafer bütün dünya gazetelerin· 
ce ehemmiyetle tefsir edilmek-
tedir "P · 'd' · b · arıs-mı ı gazetesı u 
hareketin ehemmiyetini kayde· 
~erek diyor ki: Romadan aldı· 
gı direktiflere uygun ola
rak M d .. ' ara şal Badoglionun planı 
uşınan kuvvetlerine karşı mu• 

azıarn bir taarruz hareketi is
t'h 1 daf ediyordu. Bu taarruz 
ınuv affakiyetle neticelendi. Ras 
Molugetta kuvvetlerinin bezi· 
meti Habeşlerin maneviyatı üze
rinde yeni bir darbedir. 

"Figaro" gazetesine göre de 
Makallenin cenubuna ltalyan· 
lar tarafından kazanılan zaferin 
hem askeri, hem de siyasal iki 
taraflı bir ehemmiyeti vardır. 
ltalyanların zapteddikleri Amba 
Arada dağı bu mıntakanıo en 
yüksek noktası olub Tembiyen 
ile müoakalita hakimdir. "Jour" 
ga:ıetesi Habeş genel karargi· 
hının memleketin içerisine doğ
ru çekileceğinden bile bahse• 
diyor. 

TAARRUZ NASIL OLDU? 
13 ve 14 Şubatta havanın 

bozukluğuna rağmen ltalyan 
müfrezelerinin birleımeai, top
ların yerlerine konmaıı \'e yol
lar açılması için faaliyet de· 
vaıo devam etti. Habeşler 
hareketsiz cieırildi. 13 Sa
bahı 3000 Habeş muharibi 
ve bunlar arasinda bir kaç 
yüz atlı kat'i bir kararla 
hücuma geçdier. ltalyanlar 
bu hücumu ilk önce dur
durdular \'e sonra mukabil 
bir hücumla d.i\şmanı geriletti
ler. Habeşlerin 3 iincü kolordu
uun soluna ; aptıklan yeni bir 
hücum ayni akibete uğradı. 
15 de ıefakla beraber, tiddetli 
bir sisten istifade eden ltalyan 
kolu şiddetli hücuma geçti. 

Bu hareketi g6ren Habetler 
homizaııe bir mukavemet g6ı· 
ten:W-• .Fabl .. tarafta ltal-

Badogliyoya tebrik telgrafı 
umumi bayram yapılmaktadır 

çan Habeşlerin bıraktığı 
miibim silih ve mlzeme ltal
yanların eline düttil, Bu arada 
Habeş ordusu kumandanı Ras 
Mologeta'nın kumanda alamet
leri ve nişanları da vardır. Fa· 
şist lta.lyan ordusu böylece 
imparatorun ıın çok ümid bığ
ladtfl en cengaver kuvvetlerini 

'perişan etmiştir. . 
Adis-Ababa, 17 (Ö.R) -

Ras Destanın Sidıımda Alala 
yakınında mahbus tutulduğu 
haberi resmen tekzip ediliyor. 
Ogaden cephesinde ve Harrar 
cenubunda Ras Nas!bu ile Ge
ueral Grazyani orduları ara· 
sında muharebeler olmaktadır. 

Makalle, 12 (Ö.R)- Italyan
ların ellerine düşen esirler 
arasında bir Leh Doktor ayni 

' . sk•r'erinın omuzları iisfünde ı milletten bir gazeteci vardır. 
C ncral Oıazyom a "' " dalı ld k · e. • toplan- 1 yanlara çok fay o u a şam Bunlar Romaya gönderılecek-

yan tayyarelerının ve Rube·Aradan zaptedildi. Ka- !erdir. 
kütle halinde yardamı (tal· ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.~ .......... M&dridde örfi idare 

Resmiğ raporlara göre 

Fırtına ve seylabın tevlid 
ettiği zayiat 

Çoğu Trakyada olmak üzere 
kişi ve 5827 hayvan öldü 

112 

Ankara 16 (A.A)- Son fır
bnanın ve ıeyllbın tevlit ettiği 
nüfus zayiatı ve diğer zarar· 
lara aid muhtelif vilayetlerden 
iç işleri bakanlığına gelen ra• 
porlara nazaran : 

Trakyada; Edirne vılayetinde 
34 insan, biri manda biri bey
gir ve 2980 i koyun olmak 
üzere 2982 hayvan soğuktan 
donmu11 ve ölmüt ve bir ev de 
fırtınadan yıkılmıştır. 

Kırklarelinde; 4 ü kadın 21 i 
erkek olmak üzere 25 insan, 
ve 4 ü manda ve öküz, 1240 
koyun ve keçi olmak ilzere 
1244 hayvan soğuktan donmuş 
ve ölmüştür. 

Tekirdağında; köylerde bir 
kadın ile altı erkek donarak 
ölmüştür. 
Şarköy ilçesinde; fırtına şid

detinden bazı evlerin cam ve 
çatılan tahrib etmiştir. 

fpsalada; 18 insan bir bey
gir, 1500 koyun. 

Keıanda; 19 insan, 30 ko· 
yun, Lalapqada 50, Akpınar· 
da 20 koyun ve bir çoban 61· 
miiftnr. 

Trabzonda; fırtınadan liman· 
da bulunan Akın ve lzmir va
purlarına posta götüren çapar 
alabora olmuş ve içindekiler· 

1 

d~n iiç kişi yüzerek çıkmıılu· 
dır. Bir kişinin cesedini deniz 
karaya vurmıştur. Diğer yedi 
kişi bulunamamıştır. O sırada 
vapurlara gitmek üzere denize 
açılan üç çapar daha batmıfbr. 

Bunlardan ikisi sonradan ka· 
raya vurmuştur. içinde kiıue 
yoktur. Bunlarla kaybolan ilçlie· 
en çapardakilerin \'apurlara çı
kabilmiş olmalan ümidi heni& 
vardır. 

Manisa vilayetinde; insan Ye 
hayYanca zayiat yoktur. Bua 
mukabil Gediz, Alaşehir •• 
Karapınar, Kurşunlu çaylana• 
da taşma yüzünden bir kuıım 
araziyi ve üç köyü su b--. 
ve tren hattından bir kısmını 
su almıştır. 

Balıkesir vjlayetinde : ı-n 
ve hayvanca zayiat yoktur. 
Bandırmada; dört ):amyon bir 
sandal parçalanmıı, dalga kıru 
korusu çökmüş rıhtımda tahri
bat yapmış ve diğer bazı hua· 
rat olmuştur. 

Muğlada; Köyceğiz ilçaiade 
göl tafDUı 30 ev su altında 
kalmıf, Bodrumda 4 ev 1 tOll• 
luk iki mavuna sahife ça'P!'.:
rak parçalanmııtır. Odun ylld9 
14 tonluk bir sandal batmqbr • 
Aynca d6rt bnynk sandal da
ha batmııtır. 

Türkkuş~ _.uçakları 
Anka.ra - Eskişehir arasında· 
~emorkla bir rekor uçuşu yapıldı 

Ankara, 16 lA.A)- Ankara 1 bilıa, talebe Mehmet, Mustafa, 
Eıkifebü- aruında reıaor"'- uçman Kimi!, makinist Saib 
bir rekor uçqu yapmak için ve lıkender bulunmakt.adır. 
uçman Vecihinin kumandasında . ~s~tebire ka~r pla~ı:'~ 
Türkkutu uçaklarından iki hırını Bayan Sabıba, ilu kıtiJik 
tayyare ile s. 5 ve G. 9 iki S. 5 pla~örünü Mebmet. ve 

Ik ı Mrü b bah 9 45 Mustafa ıdare edecekierdır. 
ye en p ano u sa , B S b'h E k' hird 
d h 

. , ayan a ı a s ışe e 
e şe rımızden ayrılmış ve saat biraz dinlendikten sonra bıı 

12, 10 da Eskiıehire varmışlar· yakınlarda almaya başladıja 
dır. motörlü uçak derslerini takviye 

Tilrkkıışu filosunda uzman için yine bugün (U.2) tayyare· 
Auobimden başka, bayan Sa- siyle Ankaraya dönecektir. 

Sulhun korunması için 

Pan Amerikan konferan· 
sın toplanması isteniyor 

Vqingtan, 17 (Ö.R) - Se
nato dıt ışlen başkanı Sena· 
tör Pittman, bir pan Amerikan 
konferansını toplanması için 
cumhur başkanı Roosevelt ta
rafından bitilu cenubi Ameri
ka latin cumhuriyetleri batka
nına gönderilen mektuplan 
dlnyanın bu kısmında banfın 
korunması İçin mühim bir hare
ket olduğunu bildirmiştir. 

Böyle bir konferansın top
lanması Amerikan devletleri 
uaımda iş birliği için miisaid 
bir vaziyet olacak, ve Uluslar 
sosyetesi bütün . dünyada b•r•tı 
sağlamağa çalıştığı gibi, bu 
kuferaos da Amerikada sulhu 
sağlıyacaktır. Dış işleri komis
yonu üyelerinden bir cumhuri
yetçi senatör, eğer bu proje 
Monroe nazariyesine dayanırsa 
çok iyi şeyler görüşülmesine 
vesile olacağını söylemiştir. De· 
mokrad senatör Kenig de pro
jenin çok yerinde olduğunu 
bildirmiştir. 

Vaşington 17 (Ö. R) - Cum
huriyetçi Senatör Valdenberg 
Cumhur başkanı Roosvelt ta
rafından toplanmasına teşebbüs 
edilen Pao Amerika konferan
sı, Monroe nazariyesine daya· 

. nan bir Amerik iı birliği kur• 

mak ve böylece banşı korumak 
için lehte çok şey söylenebile
ceği ve Monroe nazariyesinin el 
birliği fikri ile tefsirinin cnmuri
yet ananelerine uygun oldllğa
nu, fakat güdülen gaye Uluslar 
ıosyetesile miiflerek bir hare
kete varmaksa cumwiyerçiler 
partisinin buna kartı koyaca
ğını söylemiftir. Demokrat 
~nat?r King ise projenin uo
fıs bır şey olduğudu söyle
miştir. 

- ~·~ 

Venedikte 
Bir konferans 

Venedik, 12 (Ö.R) -· Senato 
başkanı Luigi Federzom man
dalar meselesi üzerinde umumi 
bir konferans vermiştir. Hatip, 
Şilenin tarihçesini yaptıktan 
sonra, mandaların bilyllk dev
letlere Alman emperyalizmine 
rekabet imkanını yerdiğini ve 
müstemleke bloklannı berkit-
tiğini ileri sürmüş ve ltalyama 
Londra muahedesinin 13 uca 
maddesine uygun olarak ken· 
disine vadedilmiş olan müstem
leke tavizabnı ele geçirmekte 
kartılaşbğı miiıknlitı kaydet
miıtı. 



• 
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Tarihi kıymeti pek büyük olan iddianamenin 
metnini aynen yazmakta devam ediyoruz 
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Şamdan arkadaşlarile beraber 
Amana gelen Yahya ve arka
daşları Etemle Reşidin de da
hıl olduğu bir içtimada istasyon 
müdürü lzzetin evinde (yapa
cakları işin icrası sırasında 
ölümden kaçmıyacaklarına ve 
her hangi birisi yakalandığı 
takdirde bu işi idare edecek 
olan Ali Saib ve Idrisi mey
dana vermiyeceklerine meşru 

bile yollarına sapmıyacaklarma 
ve bu işten asla geri dönmi
yeceklerine) dair yemin etmiş
tiı. Bu yemin keyfiyeti bugün 
elle tutulur, gözle görülür gibi 
bir hakikat şeklini almıştır. 
Ajan izzetle bugün dinlediğiniz 
diğer iki şahidin ifadeleri bu 
hususta hiç bir tereddüde ma
hal vermemektedır. Şu halde 
Yabyamn Şama giderek arka
daşlarını getirdiği ve yemin 
ettiği sözünü de şu canlı de
lillerle ispat etmiş bulunuyoruz. 
Bundan sonra Yahyanın Receb 
kaptana gittiklerini oradan si
Jib alarak Türkiyeye geçtikleri 
ve Yabyanın Karamezar K. ne 
geldiği bahislerini tetkik etme-
mız lazımdır. Şimdiye ka-

dar tetkik ettiğimiz iti-
raflar hakikt vakıalar olduğu 

aabit olmut bir keyfiyettir. 
Receb kaptana giderek ora
dan silah almaları kevfiyetinde 
elimizde mevcud deliller yal
nız Yahyanın itirafıdır. Yahya
nın ıimdiye kadar tahlil etti
iimiz ifadelerinin doğruluğunu 
ispat ettikten sonra bu itira
fının sıhhatine inanmamak için 
bir sebeb kalmaz. Kaldı ki 
Receb kaptan denilen bu zat 
Çerkes cemiyetinin de ileri 

selen liderlerinden ve Çerkes 
alayının bilOk kumandanların
dancbr. Yahyaitirafabnda lyle 
bir seyri manbki takib etmek· 

tedir ki Receb kaptanın bize 
iç ay evvel verdiği ismini iç 

ay sonra Fransız Suriye fev

kalide komiaerliii bildirmiştir. 
Hududu geçen Yahyayı ilkönce 

Kiliste görüyoruz. Yahya ar
kadaşlarından aynlmışbr. Se
beb olarak Karamezardaki kızı 
slrmek alduğunu söylüyor. 
Hakiki maksadın bu olub olma
dıitnı bilmiyoruz. Yalnız şura
cakta ilave etmek istediğimiz 
nokta Yabyamn tekbaşına 
Kilis, Ayintab yolunu takib 
etmesindeki suhuletle beş 
kişinin kaçak olarak ayni yol
lan takib etmelerindeki suuhet
tir. Çok muhtemeldir ki bu beş 
kiti rahatça yürüyebilmek için 
rahatça ~aklanabilmek için böy
le ayrılmış olsunlar. Nitekim 
Yabyanın Karamezar K. ne 
kadar en ufak bir sorguya bile 
maruz kalmakıızın gİtmİf ol
maın bu pllnın dofralupnu 
shterir. 

Yahya hakkındaki maddi 
delillerden birisi de rakı fİfe
•iclir. Yahya Karamezardan 
K6mbetir köyüne ıelirken 

Kimbetir köyiiniln başında ıi· 
lihlarile rakı şiıesini ayn ayn 
kovuğa sakladığını ifade etmiı
tir. Rakı şiteai Üzeyirle Arif 
tutulduktan ıonra aranılmıı ve 
a~en aranıl~ığı yerde bulun
muştur. Rakı tiıesinde Yahya 
o kadar kat'i olarak ileri ıit· 
mittir ki cinsini, aldığı yeri ve 
fiabnı tamamen dojru olarak 
a6ylemiştir. Burada akla bir 
uokta gelebilir. Rakı ıiteai bu
lunduktan sonra koukta bir rakı 
titeai bnlunmuftur. Bunu Yah-
1aya izafe etmek ve kendiai-

ZEM !Çi.,±!51fll 

yikle kabul ettirmek. Yalnız 1 3 - Yabyanın Manol ile 
Yahya rakı şişesinden ve ko- tanı"ması, Etemle görüşmesi. 
vuğa sakladığından 25 gün 4 - Yemin sahnesinin mev-
evvel bahsetmiş, rakı şişesi 
ancak 25 gün sonra, dediği 

kovu_ğun bulunması için ya-

r 
yapılan birçok taharriyattan 
sonra elde edilmiştir. Yahyamn 

f 
ifadesi tarihile rakı şişesinin 

1 
bu unduğunu gösteren zabıt va-

1 rakası tarihi bunu güzelce is
i bat edebilir. 

Y AHY ANIN T AŞIDlGI 
SiLAH VE BOMBALAR 

Rakı şişesi bulunduktan sonra 
silahlar niçin bulunmamıştır. 

Evvclemirde şunu söyliyelim ki 
Yahya itirafa tını başlangıcından 
sonuna kadar kemmiyette en 
ufak bir hataya düşmeksizin 
silihlarm kendisinde bu.undu
ğunu itiraf etmiştir. 30 şarjör, 
bir tabanca ve iki portakal 
şeklindeki bombadan ısrar a 
bahseden Yahya her kasabaya, 
her köye girdikçe bu silahları 
itinalı bir surette sakladığım 
ifade etmiştir. Hatta zabıta

da hazırlık tahkikatile bizzat 
meşgul olduğum sıralarda kendi
sine 30 şarjörü nasıl taşıdığını 
sormuştum. Bana cevaben, ~e
tirin nasıl taşıdığımı göstere
yim, taşmmiyacak şey mid:r ? 
diye cevab vermil>tir. 

Yahyanın KiJis ve Ayıntab
daki vaziyetleri de şayanı dik
kattır. Orada evlerinde kaldı
ğı adamlara kendisinin lngiliz 
memuru o!duğunu söylemiş ve 
hatta o adamların anlıyama
dığı birer vesika da göster
mittir. Yahya 6ununla da ikt fa 
etmcmiı, Ayıntab' dan Karame
zar•a hareket ederken Diyarı

bekire gittiğini resmen polise 
s6yJemek suretile izini kaybet
meğe çabşmııtır. Ayıntab po
liıinin bu resmi vesikası dosya 
meyanında mevcuddur. Şu hal
de ıilihlar meselesine tekrar 
rücu ederek niçin bulunma
dıklan noktası üzerinde biran 
tevakkuf etmekliğimiı. lazım
dır. Yahya ailihları Arife 
gönderdiğini ve Ondan sonra 
jandarmaya teslim edildiğini 
söylemiş, ondan sonra silahlar
dan malümab olmadığını beyan 
etmiftir. Yahya 21 ağustosta 
yakalanarak Ankaraya getiril· 
miş, Arifle kardeşi Üzeyir ise 
20 eylülde tevkif ediJmiılerdir. 
Arada geçen şu bir ay!ık müd
deti zikrettikten sonra ıilah

lann ne suretle kaybedildiğini 
şek götürmez bir Rurette iıbat 
etmiş olabiliriz. Burada bir 
sual varid olabilir. Mademki 
üllhlan kaybeden eller mev
cuttur, fU halde cürmün maddi 
deliJJerinden birisini tetkil eden 
rakı tite•i neye imha edilme
miıtir. Çünkü rakı şişesi aiJih· 
ların yanında başka bir leovu· 

ğa koaulmuş ve bu nazan dik
kati celbetmemiştir. Aptada 
Üzeyir bahsinde bu mevzua 
tekr:ar temas edeceğimiz için 
bu vadide fazla siz söylemeğe 
şimdilik lüzum görmüyorum. 

Binaenaleyh şu noktaya ka
dar ispat etmif olduğumuz hu
suslar: 

1 - Y abyanın Suriyeye git
mesi 
2-Kendiıinin Ozeyrin evin

de kalması. Idrisle konuşması 
Halepte Musa isminde bir ada
mın yardımına uğraması, Ku
neytraya gitmesi, oradan Ama
ne geçmeıi,ldrisin Merciıultan
daki akrabasını tanımaması, Yah 
yanın resmi vesikalara rağmen 
Mercisultanda Y akubla bera
ber bulunduğunu inkir etmesi 

cudiyeti. 
5 - s·ıah arın mevcut ol

dugu. 
6 - Ya yanın bütün itiraf

lar nın hakik&lte tamamen mu-
1 arin bu unduğu keyfiyetleri
d"r. 

AHY A ALI SAIBIN iSMiNi 
NASIL ORTAYA ATTI 

Şimdi Y ahyanm ortaya at
mış olduğu isimler meselesine 
nakli kelam edebiliriz. Attığı 
isim er Üzeyir, Şemsettin, id
ris, Şaban, lsmail, Ali Saibdir. 
Üzeyirle Arif hakkındaki gö
rüşlerimizi on ara aid bahiste 
an ataca ıız. A i Saib ismini 
Şemset n "e idris isimlerini 
nasıl a mı ... tır. Bunun için Yah
yanın i tinta ~ da"resindeki rü
cua da· r ifade · ni tahlil ederek 
hnlnkate vasıl olmuş oluruz. 
A i Sc:.ip isminin itirafta ne su
retle ortaya atıldığını polis nıü
dürü Sadri şahit sıfatile huzu
runuzda sarahaten anlattı. Yah
ya rücuunda İlu ismi büyük 
adam ismi istenilmesinoen usa
narak aklına gelen ilk isim 
olduğu için ortaya attığını 

söylemektedir. idris ve Şem
setf n is"ın'erini de bu suretle 
attığını ifade eylemektedir. 
Büyük vicdan.arımıa bitab 
ediyorum. Kuşçubaşı Eşreften 
bahseden, Çerke'i cemiyetinin 
bi1tü-ı teşkil~tım bilen, Gazinin 
şans t!seri olarak muvaffak 
olduğunu Etemden nakleden 
teşkilatın uzuvlan ola'l Emin, 
Edib, Haydar hoca gibi şah
siyetlerden dem vuran, Çerkes 
cemiyetirıin varidatının nere· 
lerden geldiğini bilen Yahya
nm Türkiyede büyük adam 
olarak tamdığı yegane şahsiyet 
Ali Saib olduğunu kabul ede
bilir misiniz? Bir an için bunu 
kabul edelim. Çokak nahiye 
müdürü Şemıeddin nereden 
aklına geldi. Kendisi Karamezar 
köylüdür, yani Ceyhan kaza· 
sına merhuttur. Çokak ise 
Andirindedir. Muhakkak bu 
söylediği isimler meyamnda 
bir nahiye müdürünün bulun
ması kendisine cebredildise 
bu müdilrün Çokak değil, 
herhalde kendi köyünün mer· 
but olduğu nahiye müdürü 
olm•sı lizamgelir. 

Haydi diyelim ki Ali Saib 
ismini söyledikten sonra diğer 
isimleri de o havaliden söy~
mek istedi. Adana ve havali· 
sinde tanınmıt olarak başka 
adamlar yokmuydu. Uydurmllf 
olan Yahya bu isimleri uydu-

ramaa mıydı 1 Ne diye bir 
Adanadan, bir Maraftan isim
ler ortaya abyor. Şu cihete ele 
nazarı dikkatinizi celbedenm. 
F arzcdelim ki Yahya büyiik 
adam kim Yardır, sualinden 
bıkarak Ali Saib ismini ortaya 
atmıt olsun. Ali Saib iami 80 
küsur sahifelik zabıta evrakı
nan 24 üncü sahifesinde ma
harrerdir. Ondan sonra zabi
tada kendisine mütemadiyen 
batka büyük adam kim var 
sualleri sorulmuştur. Uydurmak 
kabiliyetinde olan Yahya bir 
başka ismi daha niye ortaya 
atmamıştır ?. 

Kaldı ki Y abyanın Amana 
gittiği, yemin ettiği maddi de
lillerle tesbit edildikten sonra 
bu hutustaki itiraflarını doğru 
addedip Saib ismi üzerindeki 
itirafını kabul etmemek için 
hiçbir sebeb de mevcud ile· 
tildir. 

mı şu suretle tahlil ettiktenl 
sonra Yahyanın mahkeme hu
zurundaki ifadesi üzerinde de 
bir nebze meşgul olmaklığımız 
lazımdır. Bunun için evvelemir
de kısa ha larla tekrar itirafına 
rücu etmek iktiza ediyor. Yah
yamn itirafı umumi hatlarla 
şöyle idi : Kaçak olarak Suri
yeye gitmİf, Haleb, Şam, Ku
neytra tarikile Amana gitmiş, 
Amanda Etemle tanışmış, ba-
d~hu Etem kendisini Türk 
ajanından vikaye maksadile 
Hayfaya göndermiş, oradan 
tekrar çağırmış ve malum olan 
yemini yaptırdıktan sonra sui
kasd için Türkiyeye göndermiş. 
Şu itirafı kısa hatlarla tesbit 
ettikten sonra mahkemedeki 
ifadesine nakli kelam edelim. 
Yahyanın Suriye ye geçiş tarzı 

Amana gittiği zamana kadar 
ayni suretle hikaye edilmekte-
dir. Yalnız buracıkta Yah· 
ya, bütün ıekasile bir nokta 
bulmuş, Suriyeye gitmeden ev
vel ldrisle görüştüğü noktası

nı inkar etmiştir. Buna sebep 
te bizim isbntaktaki iddiana
memizde bu noktaya temas 
etmiş olmakhğımızdır. Amana 
kadar olan seyahatte Y ahyanm 
itirafile mahkemedeki beya
nata arasında mübayin görülen 
nokta yalnız ldrisle görüşme
diği cihettir. Diğer noktalar 
tamamen mutabıktır. Yahya 
mahkeme huzurunda Amana 
gittikten sonra Manolun ya
nında işe girdiğini söylemiş ve 
bet altı gün sonra Jcendisine 
beş alh lira toplanarak mem· 
lekete dönmek üzere Şama 
hareket ettiğini ve Şamda bu 
beş alta lirayı bozdururken pa
rası çalındığı için tekrar Ama-
na döndliğünü, Amanda bir 
gece kalarak Hayfaya gitti-
ğini ifade· etmiştir. 

ltirafındaki mantıki teselslll 
gözönünde tutulursa mahke
medeki ifadesinde düşmii~ ol
duiu büyük mantaksız' en
diliğinden tebarüz eyle 
Y AHY ANIN ITIRAFLARILE 

INKARLARI /"\RASINDAKI 
FARKLAR 

Yahya Suriyeye niçin rit
mifti? Para kazanmak için. 
Manolun yanına ıene para 
kazanmak için g:rmİftİ. Mano
lun yanında kısa bir mlddet 
kaldıktan sonra niye çıkb. 
Mademki Hamid ve Mahmud 
). endisine alh yedi lira vere· 
bilecek bir vaziyette idiler, 
bidayette niçin bu parayı al-
madı. Alb yedi lira kendi itini 
giSrebilecek bir mebllğu bunu 
TOrkiyede kazanmağa imkln 
yok ·muyda? Şamda para11nı 
kaybettikten sonra tekrar 
Amana niçin dindO? Haydi 
diyelim ki Amana tekrar para 
almak için dlnm&t olaun, bir 
ı~ce )Jaldıktan aonra ne diye 
Ha1faya fitti? Glrllllyor ki 
itirafabnda ne kadar imicam 
ve mantıki aeyir mevcuda& in-
klrında da o kadar manbk
ıızlık, o kadar birbirine ayka-
nhk, o kadar gayri manhkl 
bir ailaile takip etmektedir. 
Yabyanın itirafabnm 11bhatiae 
ve inklnnın tamamen yalan 
oldutuna hundan daha kuv•etli 
vicdani bir delil olamaz. 

- Sonu Var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mısır'a 
ıhlamur satacağız 

Jskenderiye Türkofisine vu
kubulan bir müracaatda Mısı-
rın timdiye kadar ltalyadan 
idhal etmekte olduğu ıhlamuru 
zecri tedbirler dolayısile bun
dan sonra memleketimizden 
idhal etmek iatediği ve bazı 
Mısır firmaları da bu husuıda 
Tirkofise IDliracaat ederek 
T&rk ibr~eatplan ile talllflllak 

Sular ağır ağır çekiliyor 
Köylüye erzak dağıtıldı. Kızılay 
doktoru hastaları muayene etti 

lzmitdm ka11f';onlaı/a gönderi/fil Sa!l(/al/aruı Menemende teslim almış' 

Afrm•mtn bölıttsindt ; köJ /eı e. sa11dalla 

Köyliiltr radir/ara J erlrştinli; or 
- Ba~tnra;ı bırinri say/adil - Banaz dağına kadar uzanan 

makla beraber henilz k6ylünün su seddi yıkılmış ve sular 
köylerine avdeti için müsait ovayı kaplamıthr. 
zaman relmit değıldir. Hatta Kırk kadar köylü aileai, du-
daha on bet gün için klylere rumun g6sterdiği tehlükeye 
avdet imklnı yoktur. Bununla rağmen köyl:rinden .çıkm~k 
b b b k .. h k d arzusunu gortermcmışlerdır. 

era er azı oyler al ı ün, llb F 
1 

G-ı ,. M 
k6ylerinde kalan zı etyaları- ayımız "tmaz '. d ubeç ın elee-

nemene gı esı e u mes -
nı almak lbere sandalla k6yle· d ·ı · ı · ti" llbavımız . . en ı erı ge mıı r. 
re geçmııtır. köy)!.iye emir veriace hepsi de 

MENEMEN BÖLGESiNDE köylerini terk etmişlerdir. Köy-
Menemen bilgesinde au bu· lftnün bu hareketi, köyüne 

kınından müteeuir olan köy- olan bağbbğıyle izah edilebi-
ler Musabeyli, Keaikköy ve lir. Menemen bölgesinde sular 
Seyrek köyUd&r. Bu klylerden çekilmiş gibidir. ......... 
Zabıta haberleri: 

Yaralanma 
Kordunda turkuvaz barında 

sarhoı olan ve dıpn çıkanlan 
Felek otlu Setir bar kapaaı 
hilnde deynekçi Nariye bii-
cum ederek brnaklan ile bu
iazınclan yaralamlfbr. 
&Ortlfllrllen r•ludemıt 

Karatqta Salilain aile eYinde 
oturan Ali oğla Halil 22 ya-
pndaki dul im kardeti Hati
ceyi deniz kenannda muhafa-
za memurlanndan Muhidclinle 
g6rl1flrken yakalamıt ve bun
dan kazarak nalınJa başından 
yarala1D1tlır. 

Poll• hakaret 
Kemeralbnda taflan ıazinoaun
da sarhoş olan Ali oilu Ha-
mid •• kardeti Kemal gazino 
miitterilerinden lsmail ojlu Ha-
lilin yakaıından tuttuklanndan 
yakalanmıılardır. Karakolda da 
polise hakaret etmişlerdir. 

Hırsızlık 
Alsancakta Şehitler cadde

sinde Mustafa oğlu Alinin kah-
veaine giren hırsız tarafından 
13 kilo lokum ile llç deste 
iık&mbil kiğıdı çalınmııbr. 

Makine kllJtfları 
Sinekli caddeainde Ruten 

Mebmeclin klaele fabrikUJndan 
150 lira deferiade maime ka-

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan &atıflar 
~ 

UzUm 
Çu. Alıcı Fiat 

61 K A Klzım 11 37 11 37 
48 H Alyoti 12 75 15 

19 Alyoti bi. 13 14 

15 M J Taranto 14 14 

4 Ş Z Galip 12 50 12 SO 
147 Yekr.n 

491678 Eıki sabt 
491825 Umumi sabt 

Z•hlre 
Çu. Cinıi Fiat 

647 Buğday 7 7 
87 balye pamuk 41 41 

Para Piyasası 
17-2-1936 

Ahş Satış 
Mark SO 15 50 62 
iıterlin 618 50 621 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 70 80 40 
Belga 21 1 O 21 25 
ltalyan lireti 9 96 9 98 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 85 1 O 85 35 
Kr. ÇekOllo. 5 24 5 27 
•• Siliai ı !11 21 '7§ 
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RDAYANLAR d • • • ı· • f J Alsancak istasyon büfesi Gazetemizin 15 Şubat 936 PA ağ tepesının ışga ını za er yaptı ar 17-2-936 tarihinden itibaren tarih ve 9168 numaralı nüsha-
arhrmaya çıkanlmışbr. sının sekizinci sayfasımn 3 ve 

YAZAN : Mlşel Zevako 
-89-

Kont dö Mariyak kollarını uzatarak 
Pardayana . ~.oğru koştu_ 

.. cag-un güne kadar bır kardeş 
B. d o adamın oz 

- ız e .. • . . ibi kalacağız. . 
adı budur. Şunu soyli1 ~y.ım .kı g _ Şimdi saadetinizın dere-
. · k · mını bıle sızı ço sevıyor, ye . · t kdir ediyorum. 
. . . . . d" cesını a . "k B 

.sızın ısmınıze e ıyor. _ işte bu da bir dehli , a· 
- Bu gece burada buluna- g-utayoruoı Siz nasılsı-
k ŞlDIZl a ' 

ca mı? d" somıak bile aklama . d" v ım mı ıye - Buradadır şım ı çagmr · . 
T k ~ bu· gelmıyor. ·L. 

eleni pir uıa çagınp _ Azizim, ben de sizin gwı 
YUruğunu verdi. k h t s yım 

b·ı ·ı·ht aş asa ı . Şövalya uşakların ı e 81 a 1 N t d"'f dügv ünlerimi-b B f . _ e esa u , 
ulunduğunu görerek e ızı . b' ünde yapahm. 

~okağındaki bu konağan h~r ıı .:: Jinleyiniz.. Ben de çok 
ıhtinıale karşı hazırlanmış bır . Siz nişaohnızı haf-
kale olduğunu anladı. se~ıy~~~efa goreceksioiz. Ben 

Aradan birkaç dakika geçer ~8 a 
1 ılli. le daha görüşme-

k l · · · ıse sevg oı 2eçnıez telaşlı aya ses erı ışı- . s· . sevildigv inize ioam-
d 'ld' K · k k 11 dun. ızın ı ı. ont dö Marmya <> a- b · e sevgi ye-

d - nız var en ıs 
rını uzatarak Pardayana ogru . d" .. m kızan nefre-
ko t . nne sev ıgı . . b 

ş u. . d k kuyorum. Şımdı e-
- Sizi burada görmek ne tan en or 'li ortada yok. 
d . t nim sevgı m saa et! Benim yardımımı ıs e- h olursa olsun bat-

diğinizden dolayı da babtiya- Fakatf etr d~eldimmi i•itseın bile 
rı K k · ta ne re e ı &~ .., 

rn. ılıncımı mı, yoksa es~mı . b bnag· a çalışacağım. 
nı · d · yıoe onu u ı ıstemeğe geldiniz? Kar eşım b . in yardımınızı iste-
her ikisi de sizindir. işte un~:.•ç 

Şövalye kalbinin genişlediğini 1 meğe ge ım: · ·ı ı Birlikte 
hissetti. yalnız başına kendi - Bana .guvemnı Lakin .. ·ı 1 k Parıste ararız. 
Y~gı e kavrulmuş olduğundan ° ara d k b tuşun esba-
flnldiye kadar keder ve sevjn- bu orta an ay 0 

? 
· · b ı yamadıoız mı · cıot paylaşacak bir arkadaşa ını an 1 b üzerine na· 

rastlanıanıışh Gördüg" ü sami- Pardayao unu~ . k d. . . 
. . . 'l d·-ini Luızın en ısını 

nuyet ve kardeşlikten son de- sıl ılgı en ıg ' v d • 
d g- ardıgını soma o a 

rece memnun olmuştu. Sevgi yar ımba ça I k tevkif edildiği-
yij .. d · da ashrı ara 

zun en bahtsızlığını ve ha- sın . ..t .. ··tdüg"üoü ora-
kik~ d d . e Bastıle go uru ' ı ostJuğun da ne ka ar nı v d bir mektople kurtu 
taU ld - dan uy urma ı o ugunu anladı : k anlath. Yalnız Mon-

- Size karşı nasıl teşekkür luşu ı~ai~":oini ağzına almadı. 
ede v• • b" . moransı k .. d . 

~egımı ılınıyorum. 
5 

.. lerini sona erdirme ıçın e. 
Sözlerini kekeliyebiJdi. 

0
.:_ Sevgilimin bulunmas~ pek 

-:-. Bana teşekkür etmekmi? htemel olan Tampel c1varı-
~zızırn, sizi çok severim hatta :: Luiz ile annesini k8:çırmak· 

11 k.o?akta bulunanların hepsi tan bir faide uman bır adam 
de sızı severler. Sizinle bera- h kkında şüphem vardır. 
b~r geçirdiğim unudolmaz da· a Dedi. . 
~ıkalardan dolayı sevgim daha - Pek iyi azizim, ne vakıt 
zıyade artrnışhr. araşhrmağa başh~~hm? 

Telini bu "k' k d b Yarmdeo ıtıbaren. 
b ı ı ar a aşm aş - . b l.' 

· aşa verdikl • . .. .. _ Çok güzel, en uazırım. 
kildi. Pard erım go~once çe· Şimdi gelinizde sizi, görmek 
d 1 ayanla Marıyak otur· eden bazı kimselere pre-

u ar. Kont _ .. d m arzu 
d k sozune eva nte edeyim. 

e ere . za d"? 
. ·. _ Bunler kimler ır 

b' - Sızın yanınızda geçirdiğim _ Navar kraliçesi, Prens 
ır saatlık zamanı asla unuta- D kon de amiral .. Geliniz.Ge-

ınıyacağım. Parise derin bir li:iz... Sıkılmayımz ..• Sizi ber-
keder içinde ı-elmiştim. Eyi kes tanıyor. Hele Bastilden k~-
kalbiniz ve sevimli sözleriniz kaç\şınız büyük sinyorlar~~ J 0

-

hana b"t·· k d l · · t ··ode sizi büsbütün buyute-u un e er erımı unu - zu 
turdu cektir. 

. Pardayan istemiyerek Kont 
. - Evet, görülüyor ki pan- · 

s dö Mariyakla b.e. raber gıtmeye 
ıyona geldiğiniz güne nisbetl~ mecbur oldu. Uç dört odadan 

daha şensiniz. Gözleriniz par- 'd·ı 
l geçtikten sonra salona geı ı er. •yor. Dudaklaklarmız gülüyor. t 

811 salonda, b;r masanın e -
- Azizim sizin için kal- rafmda beş kişi oturmuş bulu-

binıde 0 k~dar samimi bir 
sevgi hissi var ki .tarif ede- nuyordu. 

İ - Bitmedi -
nıern. S:zden gi~liyecek bir 1 ,w • J 
şeyim o!madıği cihetle şimdi o N o 
anlatacağım. Kimseoin de bil- B 
ınenıesini istiyorum. Bir kızı 
seviyorum. •••••••--• 

Pardayan içini çekti. Deoda Mübadil bonosu, banka 
sö~üne de!Vam e~ti: .. , hisse senetleri ve bilumum 

- Sevdaya tutuldu~. Hem hazine tahvilatı Ergani, Si-
öyle bir sevdaki bütün kalbime vas dahili istikrazasatın alır. 
sahib, · beiıim için sevdiğım kız- Adres: lzmir Kemar 
dan başka dünyada hiç birşey altı Hacı Hasan oteJin-
yoktur. Şayet bir gün, bana de 60 numarada Cavi-
ihanet ettiğini öğrenirsem ... 

- Ey! 
- O vakıt öleceğim. Bakı-

nız bu kızdan ayrı bulunmak
Jığımı icap ettiren bir vazife 
ile Parise geliyordum. Aldığım 
buyurug üzerine Sen ]ermene 
uğradım. Orada yapılacak özel 
işlerim vardı. lşte sizi de gör
nıeğe gelirken Parise yakın 
bir köyde sevdiğim kıza 
rastladım . Bu çok uzun 
bir hikaye yalnız şu kadarı
nı biliniz: Kendisini haftada 
iki defa g·öreceğim.. Sonra .• 

- Sonra ne olacak ? 
- Onu Bearna götürerek 

de müracaat. 
TELEFON : 3903 

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

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-

- Baş tarafı 1 inci say/ ada -
Arada dağının işgali, T emhi· 
yendeki Italyan mağlübiyetin
den sonra, bu mağlubiyetin 
kısmen öcünü almak için baş
la yan Enderta muharebesinin 
ilk safhasıdır. Bu harbe 30,000 
Habeşli iştirak etmişlerdi. 

Hatta Habeş mehafili, mu• 
harebenin İtalyanlara fena şart
lar dahilinde başladığım bil
dirmişti. 

Enderta muharebesine beş 
ltalyan fırkası iştirak etmiştir. 
Ve barba giren ltalyan kuv· 
vetleri, münhasiren beyaz kuv
vetlerdi. Habeşler kuvvet iti
barile faikhlar. 

BADOGLIYO NE DiYOR? 
General Badogliyo, umumi 

karargahtaki gazetecilere şu 
sözleri söylemiştir: 

- "Bana uğur getirdiniz. 
Bu Aradam tepesini bir türlü 
bazmediyordum. Mideme ağır
lık veriyordu. 

Havas Ajansının Asmara 
Ayları, Ender ta rnuha-
rebesindeo sonra şimal cep
hesinde büyük hareket!erin 
bitmiş sayılabileceğini ve yağ
murlarm yolları geçilmez bir 
bale koyacağını bildiriyor. Ve 
aynı muhabir Enderta muhare
rebesioe Dessiye ile şima'i Ha
beş ordusunun T embiyen böl
gesindeki büyük kısmmın işti· 
rik ettiklerini bildiriyor. 

Harbe gir~n Habeşliler haki 
elbiseli,asker ç:.ıntah, mlmtazam 
efrattı. Zabitlerin e!lerinde 

haritalar vardı. Bu kuvvet im
paratorun hassa kuvvetJerinin 
tamamı değilse bile büyük bir 

kısmı idi. 
Asmara, 17 (Ö.R) - Ansızın 

başlayan yağmurlar harekatı 
güçleştirmiştir. Habeşlerin gece 
baskıolarmdan endişe eden lta!

yao erkanı harbiyesi, yerli halk 
tarafmdao boşaltılan köylerin 
yakılmasını emretmiştir. 

KISMIKÜlLİ ÇEKU~MIŞ 
Makalle, 17 (Ö.R) - H?vas 

muhabirine göre Amba-Aradam 
muharebe cephesinde birkaç 
bin Habeşlinin muharebe mey
danında kalmaları ve hala mu
kavemette bu!unmalan mubte· 
meldir. Maamafih kısmı küllisi 
ricat etmiştir. 

Habeşler Baro, Dolo ve . 
Kuasto köylerini yakmışlardır. 

Amba - Aradam Makalleden 
üç kilometre uzaktadır. 

Makalle, 17 (A.A) - Havas 
muhabiri, Amba-Aradam zafe
rinin fevkalade ehemmiyetini 
anlata anlata bitiremiyor. Bu
rası Makalle ile Amba-Alagi 
ve Tembien arasında en mür
tefi bir mevki olub Dessie ile 
şimal Habeş ordusunn hemen 
kamilen mütehaşşid bulunduğu 
T embien bölgesini birbirine 
bağlıyan yegine bir yol olan 
Bera- Agalcn geçidine hikim 
bulunmaktadır. 

HEDEFLERi DESSIE iMiŞ 
Paris, 17 (Ô.R)- Romadan 

alınan haberlere göre General 
Badoglio'nun şimal cephesinde 
haz1rladığ1 yeni taarruzun he· 
defi Dessie'nin işgali olacakbr. 
Bu ta ar ruza geçen hafta so· 
nunda baılanmışhr. Daha şim
diden AMBA ALAGUI etra
fında kanJı muharebeler oluyor. 
Habeş kumandanlığı bu mevkii 
çok kuvetli şekilde tahkim 
etmiştir. Buradaki tepelerde 
bir çok mitralyöz yuvalan ku
rulmuştur. Şimdi Amba Alagui' -
yi müdafaa eden Habeı topçu 
kuvveti de harbin başlangıcında 
olduğu gibi zaif bir kuvvet de
ğildir. 

General Badoğlio bu barbı 
kazanmak için şimal cephe
sindeki bütün kuvvetlerini, 
bütü motorlü kuvvetlerin hima
yesin altında olarak barba 
sokmuştur. ltalyanlar şuna ka
ni bnlunuyorlar ki Dessieyi 
ele geçirirlerse Adis-Ababaya, 
yani imparatorluğun kalbiga
hına giden yollar artık açı
lacaktır. 

CENUP CEPHESiNE 
GELiNCE 

Ogadende Habeşlerin sağce
nahını teşki eden Ras Desta 
ordusuna karşı o kadar büyük 
ümiplerle yapılan taarruz hare
keti neticesiz kalmışhr. Gene
ral Grazyani büyük göller böl
(J'esindeki Alata şehri üzerine 
o 

ileri hareketi teşebbüsünden 
vazgeçmiştir. Zira Ras Nasi-
1>unun 50 bin kişilik ordusu 
biç bozulmamış bir halde ltal
yan ordusunun gerilerine sark
mak ve ricat yollarmı kesmek 
ınevkiinde bulundukça Alata 
üzerine yürüyüşün faydasızlığı 

an'aşılmış, buradaki ileri müf
rezeler geriye almmışbl'. Şimdi 
General Grazyani tekrar, Har• 
rar üzerine bir ileri hareketi 
teşebbüsünde bulunacakbr. 

Büfenin kat'i ihalesi 25-2-936 4 ncü sütunlarında neşredilen 
sah günü saat 17 de yapılacak Emlak ve Eytam bankası ila-
ve büfe 3-3-936 tarihinde te-,~ mnın 75 inci satırındaki esası 
lim edilecektir. Artırmaya gir- 235 Hasan Hoca mahallesi Yol 
mek ve şartları öğrenmek Is- bedestanı yeni 55/12 deneceği 
tiyenler Beyler sokağındaki yerde işbu rakam sehven 52/~2 
C. H. P. binasında spor böl- olarak neşredilmiştir. Tashıb 
gesi sekrete: liğine başvursun-

lar. 416 (347) ?!~~.~~: ............................... mı 
lzmir Ticaret Mahkemesi 

Az işitenlere mahsus Tahkikat Hakimliğinden: 
Tirenin Dere mahallesinde Kulak aletleri oturan ve ızmirde zevki seli• 

Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "lzmir,, eczanesi 

lzmlr Beledlyeslnden: 
Altmıı beş sayılı adamn iki 

yüz dok.san iki metre murab
ba1Udaki 55 ve 56 sayılı arsa· 
lan beher metre murabbaı iki 
yüz kuruştan 584 lira bedeli 
muhammenle başs~kreterlikteki 
şartname veçhile 3-3-936 sah 
günü saat onda açık artbrma 
ile ihale edilecek lir. iştirak 
için kırk dört Jirahk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve ıaatta komisyona ge
linir. 14-18-22-25 (332)393 

otelinde misafir olduğunu bil: 
diren ikametgahı meçhul Ali 
oğlu Haydar tarafına: 

lzmirde Bakır bedestanınde 
13 sayıda tüccardan Lütfü 
Sabri tar&.fmdan aleyhinize 
açılan alacak davasından ötilrii 
gıyabınızda devam olunan tah
kikatta davacı vekili tarafından 
iddia müstenitlerinden olarak 
ibraz olunan hesap me-ktubu
nun vaki taleple aslı noterde 
sakla musaddak mukavele al
tındaki imzanız üzerinde vukuf 
ehli marif etile tatbikine ve 
sizin de istiktab1nıza mahke
mece karar verilmiştir. 

Tatbikat istiktap günli ola-
.ık kararlaştınlan 10-3-936 

sah günü saat 14 de lzmirde 
Ticaret mahkemesi tahkikat 
hakimliği huzuruna bizzat gel
meniz hususi davet makamına 
kaim olmak üzere ilin yoluyla 
tebliğ olunur. 412 (449) 

1 

ikramiyeyi kazanan gün 
23 ikinci kinun perşembedir 

- 41. ... j 

O •• •• k · 1 • b d k •• t •) • • ALIŞ VERiŞLERi gunun . upon arını ı raz e ece muş erı erımıze NıssETıNoE 

Yüzde yüz Bedava mal verilecektir 
~. l ' 'ı l • ' ' ~ • ,· • • • ' •• 

Ikl-amiyeli sabşların 
s· o~ .A..~I ·~IR 

Bayramlık ihtiyacınızı temin ederken 
Bu fırsattan da istifade ediniz 

•• 

SUMERBA 
Yerli Mallar Pazarı 



H 

8atlhe • 

2 ve 20 komprimelik 3mbalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
' iizerinde halisliğin timsali 

-olan EB markasını arayınız. ,.._ .......... 

1 

J 
\ 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Lira 

39 Salhane Islahane sokağında 103 kapı 83 No. lu ev 40 
38 Reşadiye Yeniçay (Teceddüd) sokağında 16 eski 

12 taj numaralı iki oda bir bodrum ve bir mut-
babı müştemil ev 225 

37 Burnova Arabkirli sokaçınde 29 eski 31 taj 
numaralı fevkani, tabtani 6 oda sofa koridor 
mutbah tulumba çamaşırlık ve bahçeyi müşt· 
emil ev 2550 

36 Bucada Belediye caddesinde 33.35 eski 25-27 
taj numaralı dükkan ve fırın 400 

35 Şehidler Azim sokağında bir oda ve bir avluyu 
müştemil 3 eski 7 taj numaralı e~ 

34 Karşıyaka Bahriye Hatem sokağında bir oda 
ve avlu ve tulumbayı müştemil 8 eski 10 taj 
numaralı ev 265 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertib mubadil bonosu i e ödenmek üzere artırmaya konulmuş

tur, Alıcıların 27-2-936 perşembe günü saat 14 de Milli Emlak 
Müdüriyetine müracaatları. 18-23- 396 [345) 

tt rt rırıc·e-r ' r ... t 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

HER NEVl 
Yazı ve hesap 

makineleri tamircisi 
Her cins yazı ve hesap ma

kineleri tamir edilir ve parça
ları bulunur. Yazıhanelere bir 
suhulet olmak üzere abone 
olarak makinelerini temizler. 

Gazi Bulvar Küçük Kardiçalı 
han No. 7 

J.KALOl\fENl 
lzmir Telefon 3402 

(206) 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur Ye 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, bi..;nci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

ı"', 
Doktor 

' Merkez hastanesi 
Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak bey
ler cami karşısında 43 nu
marada kabul eder. 
Muayene hane telefonu 3315 

Ev telefonu 3203 
26 ( 311 ) 

-

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

f zmir Mezbahası Tiirk Anoııim 
Şirketinden: 

Izmir Mezbahası Türk Anonim Şirketinin senelik adi heyeti 
umumiye içtimaı 23 mart 1 <}36 tarihine musadif pazartesi günü 
•aat 15 de şirketin merkezi olan mezbahadaki salonda aktedi
Iecektir. Beş ve daha ziyada hisseye malik olan hissedarların 
mezkur içtimaa iştirakleri ilan olunur. lçtimaa iştirak edecek 
hissedarların şirket nizamnamesinin maddei mahsusasına tevfi
kan içtima gününe tekaddüm eden en az bir hafta evvel hisse 
senedlerini veya \Csaiki muteberclerini şirket kasasına teslim 
ederek duhuliye kartı almaları muktazidir. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 
1 ) Meclisi idare arporunun okunmesı 
2 ) Murakıb raporunun okunması 
3 ) 1935 senesi blançosunun tetkik ve tasdiki 
4 ) Meclisi idarenin tebriyesi 
5 ) Amortismanın miktar ve zamanı tediyes; veya mahsubu 

ve tmettüün tevzii hakkında meclisi idareye şalahiyet itası 
6 ) Meclisi idare azalarına verilecek hakkıhuzurun tayini 
7 ) Murz kıh intihabı ve ücretlerini tayini. (341 J 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

~eyoğlunda Bristol otelinde 
1 22 2 t Ut 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzıııV Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

' ' . . . ... ı' 1 . ' . 
Izmir ikinci noterliğine : 

Beyanna e 
Istokolm noteri tarafından 26 teşrinisani 932 tarihile tanzim 

ve 3-12-932 tarihile lzmir Hukuk işleri müdürlüğünden tasdik 
edilmiş olan umumi vekaletname mucibince lstokolmde kain 
TELEFON AKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON Şirketinden 
bana verilmiş olan umumi vekaletten istifade ettiğimden bu be
yanamın tescil ve usulen ilanını rica ederim. 

lzmirde Birinci Kordonda Riz binasındaki dairei mahsusasında 
mukim Davit Lorimer 

Umumi No. 2152 Hususi No. 2-204 
Dairede kıraat ve içindekileri anlatılan bu beyanname altın

daki imzanın şahıs ve hüviyeti dairece maruf ve hmirde Birinci 
Kordonda Riz hanındaki dairei mabsusasında mukim Mösyö Da
vit Lorimer tarafından bizzat vaz edildiği anlaşılmakla tasdik 
ve istediği veçlıile basılıp yayılmak üzere lzmirde çıkan Yeni 
Asır gazetesi direktörlüğüne yollandı. Bindokuzyüz otuz altı yılı 
şubat ayının on beşinci cumartesi günü. 

15 şubat 1936 
lzmir ikinci noter• resmi mühilrü iaza okunamadı. 

• 
:··············~~~~~~····~-;.-i~~~~~~·············· 

Norveçyanın hallı Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 
Sıhhat Eczanesı 

• . . 
• . 
• • . . . 
• . 
. . 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· ıthalat gümrüğü müdürlüğün
den: 

9 

4 

1 

G. 

600 

400 
710 
370 
450 
310 

o 
1 
o 

1 

kıymet 
L. K. 
3-

1-
120 -

10 -
65-
10 -

209 -

cinsi ena tesbit No. 

Alçıdan kurd heykeli 12 
bir adedi sakattır 

Poraelen kadın heykeli 
Top ipek mensucat top 12 
ipek sabahlık 5-2-936 dan ltiba-

. ipek mendil ren 19-2-36çarşam· 
ipek boyun atk11ı ba gününde Atıla· 

cakbr. 

G. kıymet cinsi eşya tcabit No. 
L. K. 

063 70 - Altın sargı madalyon 322 
300 10 Gfimüş sargı madalyon 
400 1 Bronz sargı madal- 13-2-36 dan 

yon itibaren 28·2· 
780 o 50 Boyalı madalya 36 cuma gü-

tahtası nünde aatıl-

3 543 81 50 mak üzere. 
O 665 125 - Deri çantada tıbbi 

alat kulaklık. Teıbit No. 147 
Yukarıda yazılı eşya 19 ve 28-2-36 cuma ve çarıamba günleri 

saat 14 de açık artırma suretiyle dahilde satılmadığı takdirde 
ayni günde ecnebi memlekete götürmek üzere satılacağından 
işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 5 18 308 (177) 

11 1 
En beyaz dişler 

onun dişleridir, çünkü sabah akşam 
RADYOLIN kullanıyor 

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

tıracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmadan, 
diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklanna mani 
olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ğazı ve dişleri temizlemeğe, .nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 

• • 
Tü~~Y?~eDAvr~~~a~!i!~ı:i:l~~urf~~ ~?~dide 1 

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

---------· 8 - 26 h.3 (74) --·· 
D~let Demir Y llarından 

Aşağıda yazılı istasyon büfeleri 27-2-936 Perşembe saat 15te 

lzmirde Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda pazarlık usu· 
liyle ayrı ayrı ve üçer sene için kiraya verilecektir. 

isteklilerin aşağıdaki miktarıla muvakkat teminat vermeleri 
ve işe girmeye kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyan
namelerle komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları 
lazımdır. 

Şartnameler Aisancakla komisyondan ve istasyonlarda İstasyon 
yazıhanelerinden parasız alınabilir. 

Mevkii 
Nazilli 
Sarayköy 

Muhammen üç senelik kira bedeli 
Lira 
225 
120 

Muvakkat teminat 
Lira K. 
16 88 

14-18 374 
9 -

(331) 
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Traş Bısak a-rı 
" Bozkurt ,, ve " Halk ,, 

Markalarına dikkat ediniz 
-----------------SAHiP ve DEPOLARI : ~ 

o 
TRAŞ BIÇA 

ldaab.I 11aıpaçÇ91• Y aPHD ıited ... Aidatı FeUü Ye Mehm ... t 

lmir sm ban a~annda 6 Arclah f elmai Ye Melaaet ı · Boa K.t biptı " yeailikleri : 

1 
TOPTAN Bali' YEllLERIMIZ: 1 - Bir numarala •ert iki numaralı yamupk uk•Pn• içiadk .. 

11 ... tle: Ucal~ haklralireli •ltilli llelasaet 2 _.. Trq olac:apn ıWer Wcatm dlrt kenannda tlD -... Türk halkının malıdır . v 

H .. b. mda olan Halk traı bıçagı enuz ır yaş çok tercih llania : Haltli Caa leılle ,Werilmiftir. 
A,m. : Omer ICAzm Atdiael J - Uauü yelWir. Klçlk paketlerden çakacak Boi KartBore-

yurdumuzda her smıf halkm: 
ettiği yegina öz Türk mal~ . • 

Onu bir kerre tecrübe edınız. 

[)eDiü : Ahmet Baki •e teriki Salla 8imli ko,_..nla laer abcNle bir k1t1k paket • 
ôdemit : Etmeli zadeler Kurt biçait paruız alabilininiz. luak 
Tirede : "Sea Yahaa& bak~yui S.ali~ çaftf Bu kadar 1e8ilildere malik bir biçaia yurdumuzda ilk o 
Akbiur : t&tibacü Ye mOüintCI Hilmi ltir iz Tlrk ticaretlaanesi ptirmete m•affak olm ....... 

Her 1erde tanesi 
100 paradır. 

Kırbtact• : S1tç1 c+6n ..,ak bakbli7eli Her ,_.. .....r&a .... ,.... •e lıer renle ..... S kaqa.. 

v Oliver Ve Şü. 
F ratelli Spe~ ı W. F. ~: v ~n Der uMıttr 
Vapur Acentesı Zee & eo; Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS HELGA L M. RU~ ·;; c~t~:~~~cı 

KUMPANYASI puru 17 pbatta beldeaii:ter. THE ELLERllAN UNES L Tll. 
ÔRESTES vapuru 28 ıuNtta pbat. kadar Anen. reme• li· LESBIAN vapura 8 tabatta 

~ekleaaaekte olup y&klinii tab· um, .......... ye 8 • U.erpool ft S•aeadan ge-
liye ettikten sonra Burgaz maalarm• Jlki1ece~· rtta lip talalipele IMalmacak ayni 

Doktor 

Kem~ Satir 
•' OOGLtı 

Memleket hastanesi 
Dahiliye M6telıusısı 

V •rna ve Köstence 6manlan ALAYA •para k-..ı~a Aa· ..... da U.erpool •• Gla•go• 
içi beki • ..., 6 marta ....-

• Jlik alacaktır. eaa,-· Hamharı ve •• yak al•cakbr: Evi: Kiipri t"apar ilk.teli 
UlYSSESYaparu 22pbatta ven, R~--:::... ,oldiye EGYPTIAN npara 10 •u- Berat a rtımw No. 6 

Muayenehane : ikinci Bey
ter ıokatı 65. Tel. 3956 

ıelip 29 ıabatta Anvers, Rot· Bre--. li•• batta Loaclra, H.U Ye An•era• 
tercta•, Amıterd .. ye Ham· cektir. H. SCffULDT ten plp tala&Jed• _,_.cak 
b"'I lbiaanlar1 içia ylk ARllENT ...--S api ...... H.U iPa yok 
•l'aeakfar. 1 G .,. 2S p· alacakbr. 
SVINSKA ORIENT UNE TRO~ •-:r...., Rot· ROUllEIAN ••,_. 14 tu· 
VINGALANo lılatlr8 20 batta bekleaiJOI'· ........... batta u.erpool •• Snueadan 

.. batta Rotterdam-Copeallaıe terda•, ~ p1p taU,.de bahmaalrtar. 

~d111ia·Getebaıy-O•· JlkliJece:E lıllDDELHA VS THE Geaeral Steaa Na•· ga· Hutalanm lıer g6n ubalı 
~ •e lakaadina•ya limaalan DU~J::l>s. AS) SPANSKE- • • ~ıonNG c:~~ 14 ıu· aat dokudan başlayarak 
•çla Jile alac.lcbr. } LINJE) OSLO wıu- • ;-- • • _ k Beyler • Naman ude S. 21 
~LAND mot&tl 28 plıoıtta BANDIROS ...,~ 4 mart· :::..e.P Lon ra IClll yu ~ ~laaneleriıade 

f:lip ~otterdam • Copenuge- ta bekleniyor.bkeaderıye .Har: NOT : VGrut tarilıleri, va- Telefva : mt 
o:tziı - Gdynia - Goteburg- fa Dieppe ve Noneç limaD lana isimleri ye navlun üc- Cama Ye .... 8 den t~ a 
• • •e lakandinaYya l manian 1 ~na ,ek&Jecektİr· NES ~rİDİD değifiklilderiaden me bar memleket lıasta•Hi.tcle 1

• JGk alacaktır. • Pi AN EKSpORT LI ~~~·-:;a1~ec1~·1mez.~~~~~~!!!!=5~!!= SERvıc MARlTdlE ROUMAIN AM:xiuss..,.... 28 .... t~ ,:mret aa• 

ALBA JULIA npara 23 bekleaiJof'• Netjork ye Balti· TAZC TEMiZ. 
1 

SERBET GiBi 
••batta ıelip 24 .. llatta lılalta iPD' ylk ~· ~ ' 
~,. ve ......_. için morJeolmltoa warrea Line• Ballk- ğını 

~:;.qım.. 20 _ IJERNllO~ ....... 23 Yalnız Şifa eczanesinde 
gelip 21 .. rtta Malta-ManiJya Q beldeaİJOI"• Liverpool 
ve e.ueıoae için ylik alacaktır ..ı-tta entea '"" çakanp 1ar- Bu' o rs u uz 

Yolcu ve yük kabal eder. •• ~:...ye l(llteacıe lilaU· 
ilandaki hareket tarilılerile ,.., ,lk alacakbr· 

navlunlardald değiıikliklerdea -:-.,....,.. imi 'eri, ~-~ 
acenta me•'uliyet kabul etmez. tarihleıi " na.._ ~ 

Fazla tafsiJit ipa ikinci baklaada lif bir taa .. Ocl• 11· 
k~rdonda T •luail ve Talalire fİIİlll& . 
~;ası arkasuacla FRATELU N. V. Y. F. tl8Dri Va Der 
d.E._RC? acentesine m&racaaf Zee A eo..,. _ _. Telefoa No. 

e ı ... rica olaaar Biri9ci aııwna• 
Telefon: 2004 2oos-.a ._,, ... 

Daimon marka elektrik lambalan listesi 
N......,.. Cimi d .. 
1287 Yanrlak _.. Daim• markalı bu pil ken ısıne 

-+r• fı•e..._. ,..... piHeria en iyiaidir. 
296 Kalem pi&. Ba pil en ıoa icat edilen raptiyeli kalem 

te..leri içindir. Y abuz Daimon markalı olsun dikkat 
edWs. 

2 Baplk Gç Hlda Daimoa ampaUeri bqka marka alma· 
yanz.Daimoa marka lıem fazla ziya verir hem fazla dayamr 

?zmir Vilayeti Defterdarlığından: 
. L-~• ı yaıalllM ıare luımn verıa borcundan ltlrll taW111 em•• 

haciz edilen biriaci Saltanlye malıalleainde lkiçepaelik cadde-
sinde kliD 515 aJlla dlkkln tarilü illadan itibaren ?1 P 
mllddetle atalaia pbnldajmclu ptlJ 6mek iatiyenlerin Def. 
.....,.. ..... , .,.._ ...... eleıL 

.....ıo-ı~ı• 

Dikkat 

Şifa. 
Ba ık yağı 

Haaueidir. 
Baılı• yerde sablmız 

Şifa balık yağı ve 
Şif A eczanesi 

MiUt Emllk Mlclirlltilnd~a : . 
19 Glztepe Danif bey So. 41 eak& numarah. ev . 
20 Bonaoncla Klrt Ömer .... juıcla 12 eski 14 yem 

_. ..... dükkla • • . • 
Yakara yazab em•alin bit ... elik acarma badda ll,.kile ~p 

zula etmedijioden 10 giiD .adcletle mblmımM bnr Yeril· 
· :. Ahcılann 24 - 2 • 936 Pazartesi d8(1 •t J4 .. Mila 

E:ıik müdüriyetine pıOracaatlan. ( S44 ) 

Pastil Antiseptik 
KA.NZUK 

TeneffGı yollariyle ıeçen hastahldara karp koruyucu, 
tesiri kat'ı pastillerdir. Nezle, Bronıit, Grip ve Botu 
ralıataazlıklannda, ses k111khjında pek faydahdar. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Be • latubal 

HARAÇÇI 
KARDEŞLFR 

En sağlam 
obilye ima 

ve lüks 
ederler 

Çalışamıyor, devasız bir derd 
uğramış gibi meyustur 

GBIPl:N 
Bütün ağra, 11a ve sancalan d~ha~ dindirir. Soğuk a~f!Dlabrma, 
ıripe, romati1maya, bat ve diı agralanna, nezleye, llDll', adele 

n bel •inl•rile lanldafa kaqa billausa mleainlir. 

Yeni çaka çifte ...... 
METALLUM 

Llmba111n alarak diier llıa
balara uzaraa .. rfiyatbm 

yllıde yirmi clalıa klrla 
olunun az 

M. Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ye m.._. 
meleri deposu Ve Simeaı 

fabrikalan mlimeuill 
Peştemalcalar 77 • 79 

Tel. 3332 

lzmir Liman işleri umum mü
dü,.;üğünden : 

idaremizce beı ton l.ttlbl sabo almacakbr. Satmak i8te,_., 
lerin pbabn 19 uncu çv.pmba glalne kadar teldiflıllW,... 

malan illa oı... 409 ' 
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"Eğer bay Bitler yeni bir tehdit savurursa .. , 
----------------------11111111----------------------

• 

Almanlar karşılarında 
birlikte lngiltere 

yalnız 
ve 

Fransayı 
Belçikayı 

değil, 
da 

fakat Fransa 
bulacaklardır,, 

ile 

-------------------------11111111--------------------------
Fransız sol cenah partileri, sömürgelerin taksiminde Almanlara hak veriyorlar 

Londra 17 (A.A)- Amirallık, 
elyevm Chathemde tamirde bu
lunan Cumberland kruvazörüne 
bir suikasd yapıldığını haber 
vermektedir. 

Londra 17 ( Ö. R) - Bay 
Baldvinin başkanlığında top!a
nan kabine kurulu imparator
luğun müdafaa planile ve yeni 
ailihlanma projesile meşgul 

olmuştur. Bakanlar bu işin tet
kiki için kurulmuş olan kom:
tenin hazırladığı rapor üzerin
de fikirlerini karşılaşhrmış-
)ardır. 

GÜNÜN EN MÜHiM 
MESELESi 

Paris, 17 (Ô.R) - logiliz 
ailihlanmaıı meselesi günün 
en mühim işini teşkil ediyor. 
"Homme Libre,, gazetesi di
yor ki: Bugün lngiliz kamoyu 
daha iyi hız alacak vaziyette
dir. Ne muhafazakarlar, ne de 
aosyalistler tehdide l:.oyıın 

eğmeğe mütemayil değillerdir. 
Eğer böyle bir tehdide girişmek 
B. Hitlerin aklından geçerse, 
Almanlar karıılarında yalnız 
Fransayı değil, fakat Fransa 
ile birlikte lngiltere ve Belçi
kayı da bulacaklardır. 

ZIRHLILAR HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞMELER 

Londra, 17 (Ö.R) - Deniz 

konferansı tahrir komitesi tay
yare gemilerile kruvazör ve 
tahtelbahirlerin tonajı ve si!i'.h 
çaplarını tahdid eden madde
nin kaleme alınması için top

lanmıştır. Delegeler arasında 

zırhlılar hakkındaki görüşme

ler de hususiğ görüşme halind~ 
deva:n e'md.ledir. 

Rır !ıı,P·ı/iz 

INGILIZ AMiRALLiK LOR· 
DUNUN SÖZLERi 

lngilterenin her hangi bir 
bava hücumu karşısında tehlü
keye maruz kalacağına dair 
yapılan tenkitlere cevap veren 

deniz kuvvetleri baş Lordu 
Monse11 demiştir ki : 

- " Burada ortaya atılmak 
istenen cnd şe!erin ôzli tutul
du)!uou ve ıma şeklile anlatıl

mak istenildiğmi zannediyorum. 
lngiltere müdafaasına taal'uk 
eden her mese 'eyi açık konu
şacak kadar kuvvetlidir. 

müdafaa ve ha-

ta rrart , 
va kuvvet!eı İni tamamen bil
diklerini sanan mutaarrıza 

karşı zamanında söylenecek sö
zümüz olacaktır. Burada Dev
let sırlarını açmak istemezdim. 
Bizim, herkes tarafından bili-

l11gi/iz tahtelbalıirleri 

nen müdaffaa silahlarımızdan zamanı gelmeden mevzuu 
başka bir de gizli tutulan mü- bahsetmekte fayda ıı-örmedi-
dafaa vasıtalarımız vardır Bil- ğimize ışaret edecejim. 
bassa Havalarda kendimizi ha- imalı sözlerden hoşlanmayız. 
kim sayabileceğimiz kuvvetlere Bize denilmek istenildi ki aaa 
ve silahlara malikiz. Bunları filomuzun Maltada kalıtı, her-

hangi ltalyan bava biicu111un• 

dan korkmuş ve lskenderiy• 
limanına çekilmiştir, Böyle de 
olsa biz, her türlü tetbir al
makta ısrar edeceğiz. 

MÜSTEMLEKELERIN YENİ-
DEN T AKSiMi IŞI 

Paris 17 ( Ô. R) - Radikal 
sosyalist partisinin organı olan 

" Republik ,, gazetesi sömür· 
ielerin yeni baştan dağıtılması 
meselesinde Almanyaya bak 
vermektedir. 

"llerl sürülen mesele 
me,rudur ve barı,ın 

menfaati namına yakın 
zamanda halladllmelldlr. 
Bunu lnglltera anlamı•
br ve Fransa da anla
maktadır. Yeni bir har
bin önüne geçmek için 
sömürgelerin yeniden 
tevzii meselesini tasfiye 
etmek gerektir.,, 

" ihtiyaçlarından fazla sö-
mügelere ve ilk maddelere 

malik olan Ulusların, bunlar
dan mahrum olan, fakat ça
lııkan bir gençlik bakımından 

zeQgİn olan Uluslara bunlana 

bir kısmını bırakmaları doj'
rudur ... 

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

Uzak şarkta harp o usu 
Sovyet zabitlerinin Fransız n1ektep

Jerinde yetişeceği haber veriliyor 
Sovyetlerin uzak şark meseleleri etrafında Cenevre ye 

bir nota vet·mesi muhtemeldir 
Paris 17 ( Ö. R ) - Kızılor

du erkanı harbiye başkanı Ma
reşal Tukaçevski ile bayanı ve 
Londra Sovyet büyük elçiliği 
ataşa militeri dün akşam saat 
22 de Varşova sürat katarile 
Paristen Moskovaya hareket 
etmişlerdir. istasyonda kendi
lerini Sovyet büyük elçisi Bay 
Potemkin ve bayanı, elçilik 
erkim ve Fransız ıü, deniz ve 
hava bakanlıkları mümessilleri 
ıeliıdamışlardır. 

Nis, 17 (Ö.R)- Kral Karni 
bugün saat 11 de buraya gel
miştir. Yanında saray bakanı 
ve protokol direktörü bulun
makta idi. Hükümdar kendi 
tatosun'a gitmiştir. Birkaç gün 
burada kalacaktır. Salı sabahı 
Bükreşe hareket edeceği tah
min ediliyor. 

B. LITVINOFUN iZAHATI 
Roma 17 (Ô.R) - Mosko

vadan bildiriliyor: Dışişleri 
halk komiseri B. Litvinof ko
miserler kurulunda uzak Şark 
vaziyetini anlatmış ve bu gö
rüşmede Erkanı harbiye baş
kanı Mareşal Voroşilof'un bu
lunması dikkati çekmiştir. 
B. Litvinof Uluslar sosyetesinin 
uzak şark meselesiyle alakad;.r 
olması için Cenevreye bir nota 
gönderilmesi lüzumunu ileri aür
llllİf. Fakat B. Stalin Ruayanın 

Japon etkiirıt lıarbiı'ı">i Rus lıuı/111!1111a·a 

kendi kuvvetile bir Japon hü
cumuna karşı koyabilecek du
rumda olduğunu ileri sürerek 
bunu reddetmiştir. 

Roma, 12 (Ö.R) - Mareşal 
T okaçeveski Paristen Mosko
vaya hareket ederken Alman 
gazeteleri Sovyet erkanı harbi
ye yarbaşkanının Paristeki gö
rüşmeleri hakkında heyecanlı 
ifşaata girişiyor. 

Alman gazetelerine göre 
Rus zabit namzetleri Fransız 
askeri mekteplerinde yetişe-

bileceklerdir. Fransa, Le-
histan veya ~ekoslovakya-
ya yardım içın lüzumunda 
Sovyet topra'ğından istifade 
ruhsatını kazanmıştır. Aynı ha
berlere göre, herp halinde 
Karadeniz, Marmara, Akdeniz 
ve Baltık denizinde Fransız ve 
Sovyet ticaret vapurlerının el
birliğiyle himayesi için tedbir
ler düşünülmüştür. Alman ga
zeteleri iki memleket arasın
daki iş birliüinin çok sıkı bir 
şekil ald; jı neticesine varmak· 
tadır. 

Paristeki nümayişler 
100,000 kişinin iştirak ettiği büyük 

bir nümayiş sükunet içinde geçti 
Paris, 17 (A.A)- Front Po

ludaire tarafından tertip edilen 
gösteri dün saat 14/30 da 

Pantheon meydanında başlamış 
ve saat 19/30 da Nation mey
danında bitmittir. Gösteri tam 
bir sükünet içinde cereyan et
miş yalnız sağ cenah teşek
küllerine menıub talebe ile 

göstericiler arasıacla şarkılar 
ve ıslıklarla tezahürat aley

hinde yapılan bazı teıebbüıler 
yüzünden guartier Latinde ufak 
tefek hidiseler olınuttur. 

Paris 17 (Ô.R.) - Sosyalist 
partisi başkanı B. Leon Blum 

aleyhinde yapılan suikasde 
karşı sol cenah partilerinin ha
zırladıkları protesto mitiniİ, 
bükümetin asayiıi korumak için 
kararlaştırdığı hudud içinde 
kalmıştır. Alaylar saat 14,30da 
Panteon meydanından hareket 
ederek Bastil meydanında da
ğılmıflardır. Vilayetlerde Pazar 
günü sükünet içinde geçmiş ve 
yalnız Lil, Ruan, Turkuvan, 
Marsilya ve Ren şehirlerinde 
nümayişler olmuştur. Nümayiı

lere yüz bin kiti iştitik etmif· 
tir. Muhalif iaıetelar, kabine· 
yi bu gösteriye möaaade etti
ği için itham ediyorlar. 

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

Pamuk müstahsiline müjde 

iyi cins pamuk yetiştiren
lere ikramiye verilecek 

Ankara, 17 (Özel) - Yüksek kalitede pamuk istihsalini temin 
için beş yıllık bir pamukçuluk proğramı hazırlanacaktır.Bu hu· 
susta tarım bakanlığı tarafından incelemeler yapılarak bu proğ
ramın esasları hazırlanmıştır. 

Layihada gözetilen nokta bilhassa uzun elyaflı pamuk yetişti
rilmesi ve yeni açılan ve açılacak pamuklu mensucat fabrikala
rının lstiyeceği iyi cins pamukları temin etmesidir. Pamuk ye
tittiren müstahsile mllkifatlar verilecektir. Bu yıl p-ak istas
yonlannın yaptıkları tecrübelerden alınan iyi ıonuçlw tarım ba
kaahiince çok yerinde ve iyi iÖrtılmiiıtllr. 

Aksivo11 fraıgez sahibi Dode 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avusturya dı,bakanı 
Romad• 

Viyana, 17 (Ö.R) - Avus
turya dışisleri bakanı B. Val
deneg ve bayanı Floransaya 
hareket etmişlerdir. Orada 
sekiz gün kadar kalacaklardır. 

Alfonsun o~lu kurtuluyor 
Havana, 17 ( Ö.R ) - Eski 

ispanya kralı Alfonsun büy_ük 
oglu Kont Kavadoganın sıhbatı 
iyiliğe yüz tutmuştur. Doktor
lar yeni bir kan verimine lfi
:ı.um olmıyacağını umuyorlar. 

' 


