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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: j Son Dakjka 

HAKKI OCAKOGLU 1 ---.A.:SC>::N':E Ş:ER..A..:i:Ti: 

Haberleri beşinci 
sahif ededir 

Deva~ müddeti Türk~ye için IHariç için 
melik . . . . . . . 1300 2500 

.Alil cıııltl; . . . . . . - 700 JHOO 

TELEFON : 2&97 

üımı1ıtır-iyel11ı Ve Oum1mriyct Eset·iniu Rekçilli, Sabaltlaf't Oskaf' SiyoBI Gaeetedfr Yeni Asır matbaasında hasılmıftır. 
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Kutu işi 
Hak ve kanıırı nıef
humJarına aykırı 
diişen durunı 

02üm ve incir ihracatmı çok 
yakından ilgilendiren kutuluk 
lıereate meselesi bugünlerde 
Ankarada münakaşa mevzuu 
olmaktadır. 

Tariş limited şirketi direk
törü ile kutucular Ankarada 
avn ayrı görüş ve düşüncelerini 
mildafaa için uğraşıyorlar.Mes-
elenin önemini gözönünde tu
tarak birkaç gün önce bu mev-
2ua temas etmiş, kutuluk 
kereste ithalinin yalmz Tar 
ite verilmesinin isabetsizli
fıini ifadt! eden bir yazı da 
yaunııhm. Kanaatlerimiz Tar 
~tin menfaatına aykırı düştü
~ünden, o halkalarda şüphe
aız memnuniyetsizlikle karşı
lanmıtbr. Bizi bu k111m çok 
fazla ilgilendirmez. Amacımız 
hak mefhumuna yer vermek ve 
memleket Urün1erinin dış ül
kelere ihracına ı.arar verecek 
engelleri ortadan kaldnmağa 
,aı'flDaktır. Bizim hüsnü niye
te dayanan ve bak mefhumu
na uyıun düıen yazılarımız bir 
gaı.etede mukabeleye maruz 
kalmıı; yazılanmıı.ın isabetsiz
liji ileri ıürülmüştür. 
Aıtbndna dikte ettirildiğine 

,tüphemiz bulunmıyan bu kar
. ıılık yaxıda da hakikatlar giz· 
. 1enememekte ve birçok satır-
ları iddialarımızın isabetini göı
termeğe yaramaktadır. iki ali· 
tuna varan bu cevabın 6ıü; 
.. memlekete kereste idbali laak
lu Tarişe imtiyaz şeklinde veril
memiı, T ariş ekonomi bakan
hğı tarafından kereste idbaline 
memur edilmiş, Tar iş maliyet 
fiahna bunları satacak ve 
kendisi de kullanacakmış, ni-
hayet üzüm piyasasına nazım 
olmak vazifesini üzerine alan 
tariıe kutu ba~ına bir kuruş 
kir v~rmck çok görülmemeli 
imiş ... ,, 

Aiti üstünü derhal tekzip 
eden bu yazıyı okuyanlar tar 
işia avukathğım yapmak yolun
da kalem kullanan zatm da 
çürük olan davayı müdafaada 
bocaladığmı sezmekte güçlük 
çekmezler. Her şeyden önce 
"imtiyaz verilmemiştir. Tavzif 
olunmuştur.,. Sözünün yeri 
yoktur. Mademki kutuluk 
kerest~yi memlekete yal-
mz tariş sokabilecektir. 
Bunun manası düpedüz bir 
İmtiyazdır. Verilmesi veya alın
ması bizi çok ilgilendirmez. 
Mevzuatımız ticaretde serbesti 
ve müsavatı amirdir. Şu malı 

yalnız ıu adam gctirebi ir, de
meğe miisaid değildir. Böyle 
bir imtiyaz için mutlaka Ka
mutaydan yeni bir kanun çı
karmak zarureti vardır. 

Kutuluk kereste idhalini tek 
elde bulundurmak, memleket 
menfaatma uygun düşüyorsa 
bu hususda söz sahibi bulunan 
Kamutaydır. 

Prensip bakımından bu nok
tayı böylece tebarüz ettirdik
ten sonra tarişin maliyet fiatı 
lzerinden satış yapacağı veya 
kendi kullanacağı noktasına 
seçebiliriz. 

- Sonu 2 i11ri sa!liftdt -
-...akk:a C>cakollkıu 

Tokyodaki müthiş cinayetler bütün Uzak 
Şark için vahim neticeler doğurabilir 

~~~-----~---------------+----------~~~--~~----~--~~~------------~-

Tokyoda Harp yüksek şurası toplandı-Kabine istifasını geri 
· aldı - Asiler muhasara edilmişlerdir. T enkile başlanacak mı? 

Londra, 27 (A.A) - Japon 
hadiseleri burada büyük bir 
alaka ile takip edilmektedir. 
Sabah gazeteleri, Radikal süel 
unsurların muvaffak olamıyaca
ğı ve kanunuesasiye sadık mah
felJerin duruma hakim kalacak 

·fan ümidini beslemektedirler. 

Deyli Telgraf gazetesi, Tok
yodaki müthiş cinayetlerin bü
tün uzak doğu için vahim ne
ticeler doğuracağmı, bütün 
ordunun emperyalist fikirler 
beslediğini ve gayesinin uzak 

r doğuya bakim olmak Ye Çin 
·ekonomi kaynaklarının mun
hasıran Japonya tarafmdan 
istismarım temin etmek oJdu· 
ğunu yazıyor. 

ÖLEN AMIRALLAR 

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

Londra, 27 (Ö.R)- Royter ajan ına Dairen'den bildiriliyor: 
Japonyada vaziy t siikfinet hulnıaktan uzaktır. ihtilalciler 
)ıazırladıklaı:ı k:.Jra· listede isinıJeri yazıh bulunan devlet 
adamlarını, hakanlarJ ve finans adanılarııu sureti kat'iyede 
öldürmeğe karar vermişlerdir. ...... , ................................••..............•.••..••..•...................................................•......•.•..•. 

aramak üzere imparatorun hu
zuru ile fevkalade bir kenfe4 

rans toplanmıştır. Bu konfe• 

ransa prensler hususi müıavir~ 
Jer, harp müşavirleri ve kabin• 
izası iştirak etmiıtir. 

HARB ŞÜRASI TOPLANDI 
Tokyo, 27 ( A.A ) - Gece 

yarısı vaziyet şöyle idi: 
Harb yUksek ,orası 

Jandarma kumandanı~ 
Aında toplanmı,ta. ~' 
kanlar ve yUksek erki ' 
geceyi sarayda geçi....,. 
ler. Bahriye ellahend••. 
ları asllarln tahkim ed .. 
rek ••ilındıklerı me1 
ıerl çevlrmlfler, etr 
ıarını dlkenll tellerle ç• 
vlrmı,ıel'dlr. 

Londra 27 (A.A)- Nevyork.. Diğer malıaJlerde aük6n.C 
tan gelen bir telgrafa göre, vardı. 

Japonyanm Nevyork konsolosu, Şangbay, 17 (A.A)- Japo 
Amiral Suıuki ile B. Takabasi- kayna\dannclan haber •eriıcli 
nin öldliklerioi biJc:ljren bir teJ- jiae slre, uiler .... .u 
graf alrnııtır. aGlc6aetJe &ahJiye etmekt • 

KABiNE iSTiF ASlNI ler. Hftk6met kuvvetleri le ara~ 
GERf ALDI . , . • d b' 1 1 1 larında bir çarpıtma vukuu ilaJ 

Şanghay 27 (A.A) - Japon Satayda unbmatorıw bnşka11lıg~11 a ır _ op arı ı • . 
kaynaklarmdan haber veril- üzerine Goto kabinesi monta- 1 kadar istifasım gera almagı 1 Toky~, 77 (A.A) - Bubra: timab azdır. . 

d .• · " ı t zam bir hükumetin teessü5üne kabul etmiştir nın ~nune geçecek çarelen - Sonu 7 incı sayjada -
ıgıne gore, mpara orun ısran · · _,1 . ············•····· ······································································································································~ ........... H;beş .. ·····ı;;~bı Tüyleri örperten facia 

Amba Alagi dağı Bir tramvay yoldan çıkarak taklalar 
Habeşlerin elineedir ata ata bir apartmana çarptı 

Londra, 27 (A 
A) - Royter 
Ajansının hu
susi harb mu- • 

·····y;;j~~·i;;d;;-·2 .. -öiü:·· .. 16 ..... Y.aralı vardır 
lstanbuJ, 27 (Özel) - Dün 

gece Beyoğlunda, Şiıhane yo
kuşunda korkunç bir tramvay :babirleri bildi-

riyor: 
Şimal cephe

ıinde henüz hiç 
·bir mühim ha
rekat kaydedil
memekte isede 
Habeş haber· 
Jerine göre Ras 
Molugeta mu
haripleri Am
·ba - Alaji'yi efe 
geçirmek isti
y~n ltalyan ileri 
koJJarmı aka-
mete uğrata

bilmektedirler • 
I:r AL YAN LAR 

NE DJYOR? 
Buna mukabil 

Eritre kaynak
larmdan alınan 
haberlere göre, 
Amba - Alaji
n'n işgaline her 
saat ı n tiz ar Habeş .Müzis; eulrıi 
edilmekte ve katta ıimdiden harebeler olmaktad1r. Bundan 
i~gal edildiği hakkında da ıa- anlaşıhyor ki Ogadendeki ltal· 
yıalar dönmektedir. yan ileri barkeeti Habeşlerin 

Cenupta bir müddetten beri Sidamodaki mukavemeti tama-
Jijiıa istikametinde bir ltalyan men kınlancaya kadar tehir 
taaruzuna intizar edildiii halde edilecektir. 
. bilikia Somali ceplaeaiDcle ma- - S... 4 lul ,.,.._ 

kazası oldu. Süra'tle gitmekte 
olan bir tramvay yoldan çık
mış, fakat bu ıekilde de yo
luna devam ederek taklalar 
ata ata Unlcapanı caddesi ba
tındaki apartmana çarpmıf ve 
parçalanmışbr. Kaza esnasında 
tramvay arabası içinde otuz 
yolcu bulunmakta idi. 

Yolculardan kırtasiyeci B. 
Zühtü, hadiseden ıonra hast.
haneye kaldmhrken ölmüştür. 
Tramvay enspektörü Niyazinin 

Büı•itk fada ile sarsı/a11 I ta11bıı/da11 lnr 111a11za1n 
de ayaklan kesilmiştir. Bunun Ö 
da hayatı tehlikededir. Facıa, fehrimizde dehfet lstanbul 27 ( zel) _ Tramo;. 

Bundan ba•ka dördü agv 
11 

uyandırmış ve adliyece derhal vray kazasından ölenlerin sayı• 
., tahkikata başlanmışbr. Yolcu- sı artmaktadır. Şimdiye kadat 

olmak üzere on alh yaralı var- lar bu müessif f acianm, fren- iki ölü vardır. 
dır. Bunlar Sen Jorj ve Zükur lerin bozuk olmasından ileri Ankara, 27 (Özel)- Vekil-
hastahanelerinde tedavi altına g_eldiğin! iddia etmişlerdir. Fa- ler heyeti kıuarile, şehirlerdekf 
alınmıılardır. Yarahlar arasmda cıanın nısbeten az kurban ver- taksilerin ve kamyonların saatte 
~~ime ve Kadriye adlarında miş . ~iması, sırf bir tesadüf kırk kilometreden fazla gitme• 
ıkı de icadın vardır. eser.dır. leri menedilmi ti 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ş r. 

Sovyet paktı Fransız p~;ı~;~~i~: 
sun da ekseriyetle tasvib edildi 
latanbul, a7 (Telefonla) ·- Franeız 8aylavlar odaaı, uzun mUnakatalardal\ 

•nra Franeız - 8ovyel gllvenllk paktını te. reye kartı .. , reyle wfl 
...,__ ltlr •ll••Plıe .. taavlb elml r • 



Sahife 2 

Kutu işi ........ 
Hak ve kanun mcl
humla~ına aykırı 
düşen durunı 

- Baştara/t birinci say/adil -
Habrltyoruz ki lıer yal mev

sim bqından Birincikanun so
nuna kadar yapalan üzüm ve 
incir ihracatı için iki buçuk 
üç milyon kutu kullanılıyordu. 
istisnai olarak bu yıl bu mik
tar tahminlerin üatüne çıkmış, 
beş milyona çok yaklaşmışbr. 

Bu durum karşuında Zingal 
şirketi tahminin üstüne ç•kan 
ihtiyacı karşılamakta zorluk 
çekmiş, herhangi bir buhrana 
sebebiyet vermemek içjn tez el
den kutu tedariki Tarişe ve
rilmiştir. 

Tar iş Yuı-oaJa,.yadan 5ekiz 
kuruşa kesilmiş, hazır kutu al
mış ve getirmiftir. Bunları da 
piyasade on üç "uruşa sat
mıştır. 

ilk deneme maliyet fiatı söz

larini gülünç mevkie düşür· 
mliştür. Sekiz, sekiz buçuk 
kuruşa mal olan kutuları onüç 
kuruşa satmak maliyet fiatma 
satmak demek midir? 

Baau da biylece bir tarafa 
bırakarak soa duruma geçe
lim: Yıllardan. beri kuestecı
lik ve kutucultlk ile uğraşan, 

bitiin sermayelerini bu İfe bağ
hyan yurtclqJar bugün Romaa
yadaa kereste setiriluck pi
yuaya kutu satacak olmlarsa, 
bu kutuları on kQl'Qf& .-enaeJİ 
teahhüt ediyorlar. Ve ba te-

ahhütlerini yerine getirmek 
için her türlü teminat verme
ie hazır bulunuyorlar. On ku
rUf& satacaklan keresteluden 
para kazanacaklannı ileri sü
rüyorlar. 

Halbuki T arİf .son getirdiği 
kereateleri on bir, on iki kuruşa 
mal ettiğini söyliyor. Buna bir 
kuruşda l<ar konursa on üç 
kuruşa satacağa tahmin oluna· 
bilir. 

Görülüyor ki; tecimerlerin 
muameleleriyle, maliyet fiat
lariyle Tariş'in iddiaları ara· 
ıında büyükçe farklar vardır. 

T ariş on kur~a mal edebile
ceği kutulara kullanır. Diğer 
ihracat tacirleri de Zingaldan 
veya Tarişteu on üç kuruşa 
kutu tedarik ederler!e bu du
rum çalışma sahasında miisa
vatsızlık ifade etmez mi? Bu 
kadar açık olan bir hakikati 
gizlemeğe imkan var mıdır? 

Güya suiistimal endişeleri 
ithal hakkmın tarişe verilme
sine sebep gösteriliyormuş; bi
zim buna da akltmız ermez. 
DevJct teşkilitı suiistimal ya
panların yakasına yapışmaktan 

aciz değildir. Böyle bir teveh· 
hüme yer vermek icap ederse 
çuval ve kanaviça gibi 
diğer zurufta kullanılan mad
delerin ithalini inhisar al· 
tına almak, ona göre tedbirler 
kurmak ve ona giire kanunlar 
yapmak zarureti hisal olur. 

N elice itibarile tekrar ede
biliriz ki kutuluk kerute itha· 
linin yalnız tarişe verilmesi, 
hem kanunlarımıza aykırı, hem 
de ticaret serbestisini ihlal 
eden memleket ürünleri üzerin
de menfi tesirler yapabilmek 
kabiliyetinde bulunan bir du
rumdur. Nihayet sermayeleriyle 
çalışan birçok yurddaşlara kar
şı da sarih bir haksızbktır. 
~akk.ı Ocak.oğlu. 

e1e1111111wııa1•1111111111•1•••11111111111 

Ziyaret 
Şehrimizde bulunan saylav

Janmızdan bay Galip ile şeh
rimiz Sovyet general konsolosu, 
Nazilli fabrikasını yapmakta 
olan iki Sovyet mühendisi ve 
Nıu.iJJi mensucat fabrikası mil
cliilO bay Fazlı dün belediye 
rtÜai doktor Behçet Uzu ziya
ret etmitlerdir. 

VENi ASIR 

ŞEHİR HABERLERİ 

Atıcılık sporuna o nem •• verilecek 

;.111 Şubal • 

KÖŞEMDE 

Bay Rauf 
Amasya ilk tedrisat 

tiıliğine tayin edilen 
müdür muavini bay Ha 
yerine lzmir ilk tedrisat 
fettişJerinden bay Rauf ilbay 

·--- -
Vatandaşlara 
Açık konuşmalarını 

bildiriyor 

Bu spor üyelerine bütün kolaylıklar gösterilmekle bera- FyihedilT' ve e':'.ri ge 
her bazı haklar da tanınacaktır. Çalışmalara başlandı Ku u_ş a muca 

omısyonu 

---Bugünlerde imzasız ve ad· 
ressiz olarak bir çok mek
tuplar almaktayım. Vatan
daşlar isimlerinin gizli tutul
masını isterlerse bunun te
min edildiğine emin olmala· 
nnı ve dileklerine cevap ve• 
rebilmem için sarih adresle
rini bildirmelerini rica ederim. 

( 

lmıir Valisi 
Fazh GUleç . ~ 

Ziyaret 
Vali muawini bay Cavid ile 

viliyet mektupçusu bay Alied· 
din dün belediye reisi doktor 
bay Behçet Uzu ziyaret et
mişlerdir. 

•• 
Urünlerimiz aleyhine 

Hamburg piyasasında çıkarılan şa
yiaların kaf iyen aslı yoktur 

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

Almanlar lzmir incirlerini kompostoda kullanacaklar 
ihracat ürünlerimizin Alman

ya piyualanndaki son hafta 
vaziyeti hakkmcla Berlin Türk 
ticaret odau tarafuadaıa hazır
lanmış oJan bir rapor şehri
mizdeki alikadarlara gelmittir. 
Bu raporda atağıdaki malumat 
vardır: 

20 ikinci kanun 935 tenberi 
Berl!nde Almanya ve lsviçre 
murahhasları arasında yürütü
len görüşmeler itilafta netice
lenmit ve iki bük6met arasın
da 8 nci bir munzam ticaret 
mukavelesi imulalllDl.fbr. 

Mukavele; diğer mevzular 
arasında, bilbusa 1936 yılında 
lsviçreden Almanyaya yapıla
cak peynir ithalatını da tan· 
zim etmektedir. 

Almanya, diğer taraftan Lit
vanya ile de; ticaret muahe
desi yapmağa hazır bulunmak
tadır. Litvanya; şimdiye kadar 
birkaç defa ticaret muahedeıi 
akdı için teıebbüslerde bulun· 
muşsa da -Mcmel hadisesi mü
nasebetile - Almanya hükumeti; 
bu muabedenin müzakerelerine 
yanaşmamıştı. 

Halbuki Memelde son yapı
Jan seçimde oradaki Almanların 
hakları yerine getirilmiş ve seçim 
de Almanyanın arzusuna uygun 
bir netice vermiş olduğundan 
iki hükumet arasında ticari 
mukavele akdi için artık ehem· 
miyetli mini kalmamıştır. Ya· 
kında müzakerelere başlana
cağı ümıd olunmaktadır. 

Almanya-Polonya arasındaki 
ticaret muahedesinin tatbikinde 
bazı ~üşkülit baş göstermiıtir. 
Bu zorlukları tedkik ederek 
lizımgelen tedbirleri almak 
üzere bir Polonya heyeti Al-

manyaya gelmiş ve tedkiklere 
başlamaşbr 

KURU ÜZÜM 
Rapor haftası içinde üzüm 

piyasasl durgun geçmiştir. 

7 ıcard oda t /Jaşka111 B. Hakla Balcı 

Ancak bir hafta evvele göre 
söze değer işler yapılmıştır. 
Piyasanın durgunluğu ve fiat• 
Jarm şimdiki vaziyeti açın 
sebeb olarak muhtelif 
mütalealar yürütmektedir. Bu 
arada Hamburgda, hatta b.mir
de fazla istok bulunması, bu 
itibarla ellerinde mal bulunan 
Alman ticaretinin ilkönce istok
Jarmı sarfa çalıtmaları ve hatta 
Almanyada bir müddettenberi 
görülen yumurta noksanlığı 

dolayisile az pasta yapılması 
bundan ötürü de az üzüm 
sarfedilmesi bildirilirken bu-
günkü vaıiyetin sırf mevsim 
icabı olduğu da söylenmektedir. 

Öte yandan inanılu kaynak
lardan aldığımız maliimata ıö
re ise gerek lzmirdeki, ierek 
H~bur daki iatoklar zanne· 

dildiği kadar çok değildir. 
Bu şekildeki haberlerin bü

yütülmüş olduğu anlaşılmak
tadır. 

Her ne de olsa çıkarılan bu 
mühtel\f şayialar neticesinde 
piyasa hiç olmaz.sa geçici bir 
zaman için çekingen davran
mayı muyafık görmüıtür. Haki
ki vaziyet şudur: 
PIY ASA CANLANACAKTIR 

Piyasa yeniden canlanacak; 
bilhassa yaklaımakta olan pu· 
kalya yortulan bu canlılığı 
kolaylaşhracakhr. 

Ffatlere gelince; Türk ihra
catçıları bu hafta yaptıkları 
tekliflerde; geçen haftaki fiat
lerde sebat etmişlerdir. Fiatler 
şunlardır: 7 numara 17,25 
lira, 10 numara 19,5 lira 
11 numara 21,SO liradır. Bu 
fiatlar yüz kilo başına sif ham
burg olmak üzeredir. 

Rakib mahsullerden Yuna· 
nistanın Kandiye üzümlerinin 
başlıca tipleri Alman idhalat
çıları tarafından dahile yüz 
kilo başına loke Hamburg ol
mak üzere aşağıdaki fiatlar 
üzerinden teklifde bulunmuş· 
lardır: 

Kandiye oşles 65 mark, Kan
diye nerplus 59 mark, gred· 
gold 45 mark, f ancygolden 45 
markdtr. 

iNCiR 
Hamburg ıncır piyasası da 

hu hafta durgunca geçmiştir. 
Ancak bu durgunluk doğrudan 
doğ'ruya yükleme işlere, yani 
Türk ve Alman firmaları ara
sındaki muamelelere münhasır 
kalmıştır. Yoksa iç piyasa ba
kımından bu haftaki vaziyet 
memnuni ete de .. e 

. 
Kurban hayraını 

.. -n-~ ... 

Kurban bayramuun illri 
önümüzdekl çarşamba gi
nü olduğunu sayın ulusa 
bildiririm. 

İzmir müftüsü 
Raltmefullalı 

Bayram namazı 
S. D. 
7 25 ,, - , 

Şehir t nviratı 
lzmirdeki elektrik ve bava

gaza tenviratını gösterir çok 
muntazam bir harita belediye 
makina mühendisliğince tanzim 
edilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bilir. Şubat ayında beklenen 
soğukfar bu hafta bqlamış ve 
hararet derecesi sıfırdan aşağı 
ona kadar düşmüştür. Havaaın 
bu değiıikliği incir piyasasına 
memnuniyete değer bir surette 
canlandırmıştır. Soğuk'ar devam 
ettiği takdirde bu canhh· 
ğın lzmir piyasası üzerine de 
iyi tesir yapacağı kuvvetle ümid 
olunmaktadır. Dikkate değer 
ki, alakadarlar incir piyasası
nın yarınından daha büyük itler 
beklemektedirler. Bunun sebebi 
Almanyada yemeklerden soara 
alman ve bir kaç nevi kuru 
meyveden yapıldığı için karıtık 
komposto denilen tatlıların 
imalinde şimdi kuru incirler
den de istifadeye gidilmesidir. 

Halbuki karışık kompostoyu 
ihıar için ekseriyetle elma, 
armud, kuru kayası, şeftali 
ve kara erik alındığı hal
de incirden istifade olun
mamakla idi. lzmirden ya-
pılan tekliflere geline; ihra
catçılarımız bir hafta evvel
ki fiatları istemişler, yani kilo
su 68 - 90 tanelik ekstrisma 
cenevin lzmir naturel incirleri 
l 00 kilo başına sif Hamburg 
12 lira üzerinden teklif eyle
mişlerdir. 

ithalatçıların Hamburgda mev
cut stoklardan yapbklan tek
liflerde ise muhtelif incirler 
iç.in aşağıdaki fiatlar istenil
nilmiştir: 

Yüz kilo başına mark h~a
bile çuvalda ekstriıma cenevin 
26 mark, Emperya] naturel 30, 
Emperyal ruvayal 34, ruvayal 

Fuhuş ve fuhuş 
bulaşan hastalıklarla mü 
komisyonu sıhhat müdür1 
de toplanmış ve bazı ka 
almışbr .. 

İzmir lisesind 
yetişenler 

lzmir !isesindeo ye 
kurumunun senelik k 
pazar günü Erkek r 
toplanacaktır. Kongrem 
betile bütün kurum üy 
davetiyeler gönderilmiştir. 

Sürek avı 
Bu yıl yaban dom 

mabauUerimize yapmakta 
duğu ıararların tamamca 
geçileceği tahmin edihn 
dlı-. 

Her tarafta süreklere d 
edilmektedir. Geçen ay ' 
Süreklerde 2500 yaban d 
öldürülmüıtür. 

Rafa el 
mahkum ol 
Bir kız yüzünden a 

Avramı biç.alda yarabya• 
faelin asliye ceza mabk 
sinde muhakemesi netice 
ve yaıının küçüklüğü 
dikkate alınarak 6 ay h• 
karar verilmiştir . 

Ceza göreni 
Son hafta içinde yerle 

küren 25 kişi, numarasa• 
tasmasız köpek gezdirell 
kişi, konturatosuı evlerde 
ran 1 S kişi, belediyeden 
saade almadan yeni inşa 
len evlere giren 3 kişi, 
mada sigara içen bir kişİ 
lediyece cezalandmlmış ve 
şehrin muhtelif yerlerinde 
Jendikleri görülen 4 kişi 

)arak belediye fakirler 
gönderilmiştir. 

Aşıklargünii 
Şehrimizde bulunan saı 

ama Veysel ve arkadaşı, 
müzdeki Cuma günü saat 
da Halkevi salonunda 
şarkı ve koşmalarından Dl 

kep bir konser verecektir. 
nun için bir program ha 
mıştır. 

(Aşıklargünü) adı verild 
konsere halkımızın hüyiilı 
rağbet göstereceği şüphe · 
Davetiye yoktur. lstiyen 
yurddaşlar Halkevine gi 
ama Veysel ve arkad 
konserini dinliyebilirler. 

Polis lntlhab encUlll 
Polis intibah encümeni 

lanarak kadroya yenidell 
polis almıştır. 

Bay Sırrı 
Şehrimizde bulunan Tra 

saylavı bay Sırrı bugün 
raya gidecektir. 

Tehdit 
Balcılar caddesinde ç 

Mehmet oğlu Abmedin d 
nmda çalışan Mehmet 
oğlu Hakkı, diğer çıra 

geçinemediği için işine oib' 
verilmesinden kızmış ye 
duracı biçağıyla Ahmedi ö 
tehdit ettiğinden tutulmu 

Kumar 
Tepecikte Yeni ma 

bakkal Halil oğlu Şakir 

kanına topladığı lbralıİJlll 
ve Halime kumar oyna 



Yl:.NI ASIR 
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Sibirya ler a ındı 
---------------------------------------------------------------------Asiler Mogolistanı istila edecek askeri bir devlet 

kabinesi kurulmasını imparatora teklif 
Loodra 27 ( Ô. R) - Ja· 

ponyadan, 48 saattan beri sa
at saat birbirini takip eden ha
diseler hakkında gelen haber
ler vaziyet hakkında tam bir 
fikir edinmeğe müsait değildır. 
Ölenlerin doksan kişi olduğu 
bildirilmekte ise de bu rakam 
re9men teyid edilmemiştir. 
Başbakanla bir çok arkadaşla
rının öldükleri muhakkak olan 
biricik noktadır. 

BiR ANLAŞMA YAPILDI 
Son haberlere göre, müstah

kem mevkilere sığınmış olan 
genç zabitler itaat etmişlerdir. 
Fakat şurası kaydediliyor ki 
bu itaat hükümet kuvvetleri 
karşısında olmamış, sabahtan 
beri asilerle otoriteler arasında 
yapılan müzakerelerin bir ne
ticesi olmuştur. iki tarafın bir
birine ne gibi tavideade bu
lunduğu henüı: belli değildir. 
Şimdilik ordunun genç unsur
ları tRrafından yapılan hükü
nıet darbesinin iç Ye dış neti
celeri hakkında tahminlerde 
bulunmak imkaDSJzdır. 

ASiLER KIŞLALARINA 
DÖNDÜLER 

Öğleden evvel Tokyodan 
Royter ajansına gelen bir ha
bere göte asilerin itaat ederek 
klşlalarına döndükleri resmen 
bildirişmiştir. Son saatta gelen 
diğer bir haber ise ancak ya
nn sebaha saat 8 de asilerin 
kışlalarına döneceklerini üildir
mektedır. Itaatın ne şartle ta
~akkkk ettiği bilinmemekteair. 
A5iler silahlarını teslim etmek 
vadında bulunmamlşlardır. Ge
neral Kaşi konuşmaların neti
c~lerini bildinoek üzere asile
rin yamadan saraya dönmüş
tür. 

Şanghay, 27 (Ô.R) - Tok
yodan sanı;örün çıkmasma mü
saade etmediği mühim haberlere 
rağmen. burada yabancı çev
relerinde sanılıyor ki Ja
ponda it başına gelecek 
olan yeni hükümet iki tık
lan birini ihtiyara mecbur 
kalacaktır. Ya, baş gösteren 
feveranı memleketin dııına çe
virmek - ki bu takdirde biikü
m_etin Asya kıtasında belki 
barba kadar yol açacak vahim 
kararlar vermesi ihtimali var
dır. - Y ahudta isyan unsurları 
m hükmü altma almağa çalış
mak. Bu da iç siyasada yeni 
karışıldıklara sebeb olacaktır. 

HALK ISY ANCILARI 
TUTUYOR MU? 

Bu çevrenler, isyancıların 
mukavemet görmeden ve ra
hatsız edilmeden bulunduklan 
yerleri bırakarak kışlalanna 
çekilmeleri ordunun ve kamo
yun büyük bir kısmının isyan
lara tuttuğuna delil sayıyorlar. 
Bunların hareketi Mitsoiko libe 
ral partisine ekseriyet vererek 

Okada hükümetinin mevkiini 
sağlamlaıtıran son seçimdir. 

Çinliler yeni dwum dolayı
sıyle endişe göstermekte ve 
Çin-Japon müzakerelerinin geri 
kalacağından korkmaktadırlar. 
Halbuki japonyanın yeni Nan
kin sefiri B. Arita itimatname
leri verir vermez bu müzake
relerin başlıyacağı umuluyordu. 
Şanghay ve Tokyo arasında 

radyo servisi kesilmiştir. Yalnız 
yerli Japon gazeteleri için Ja
pon sefaretinin kontrolu altında 
bazı haberler yayılmaktadır. 
FiLO TOKYOYA UGRADI 
Tokyo, 27 (Ö.R) - Son 

saatte Yerilen bir habere ~öre 

Tokyo Koyuna bahriye sflab 
endaıları çıkmıştır. Bu haber 
filonun Tokyoya vardığım gös
termektedir. Fakat bunu teyit 
edecek başka haber yoktur. 

KABiNEYi KiM KURACAK? 
Londra, 27 (Ô.R) - Japon 

çevrenlerinde zannedildiğine 
göre, imparator yeni kabine
nin teşkili için Prens Alanyi1ye 
müracaat etmiştir. Tokyo'ya 
üç dört saathk bir yerde olan 
Prensin seyahah esnasında ra
hatsız edilmemesi için yanına 
saray memurları gönderilmiştir. 
GENERAL KANISTI TOKYO 

ASKERi V ALiSi OLDU 
Londra, 27 (Ô.R) ~Japon el

çiliği şu tebliği neşrediyor: Tok
yo garnizonu kumandanı general 
l<anisi Tokyo askeri valiliğine 
tayin edilmiştir. Askeri k'uv
netlerle jand rma \'e poli 
ıelttrde mı:am1n korunması için 
iş l>irliği yapıyorlar. Sefaret 
binalarmm himayesi için ted
birler almmışhr. 

DÖRDÜNCÜ FIRKANIN 
TEBLIGl 

Tokyo, 27 (Ö.R) - Ozaka
daki Dördüncü farka tarafın
dan şu tebliğ neşredilmiştir: 

Hareket Ozaka ve Kobe 
bölgelerine ulaımamııbr. Halk 
çıkarılan şayiaları ihtirazla 
kabul etmeli ve alelacele ha
reketlerden sakınmalıdır. 

ISY AN NEDEN ÇIKTI 
Paris, 27 (Ô.R) - lstrazburg 

Son haberler gazet~si Japonya 
ihtilalinin sebeblerini şöyle 

gösteriyor: Son seçim hükü
metin dayandığı liber&:I partiye 
geniş bir ekseriyet verdi ve 
bu parti saylavları 109 dan 200 
den faz.laya çıkta. Sosyal stler 
de 5 den 18 saylava çıktılar. 

Mürteci ve Militarist unsurlar 
bu yeni durumdan istifade 
ederek başbakan Okadanın 
liberal bir siyasaya temayül 
etmesinin önüne geçmek iste
mişlerdir. 

ASiLER FUTUHAT iSTiYOR 
"Progrs de Lyon,, gazetesi 

ise 1931, 1934 ve 1935 de ya
pılan buna benzer katilleri ha
tırlatarak bunların biricik se
bebini emperyalistlerin kendi
lerine muhalefet edenleri orta· 
dan kaldırmak kararında görü
yor. Halbuki geçen defalarda 
ölen adamların yerine yenileri 
geçmiş ve hükumetin siyasası 

denişmemiştir. Bütün bu öldü
rülenler hudutsuz futuhat ve 
silihların sonsuz artırılması si
yasasına muhalif olanlardır. 
Askerler bunları hain sanarak 
ortadan kaldırıyorlar. 

KÖTÜ ENDiŞELER 
"Petit Rovenol,, Şimdiye ka

dar öldürülenlere rağmen Japon 
siyasasının dcğişmediaini göz 
önünde tutarak yine öyle ola
cağını zann,.~:tor. Bununla be-

raber evvelki kuvvet darbele
rinin teşkil ettiği ihı:ari hükü
metleri ihmal etmemişlerdir. 
Nankin hükflmeti ordunun dış 
siyasaya vermek istediği tema-

rabilecek biricik kuvvet oldu
ğunu zannediyor. Japonyada 
yann kurulacak nizam, toplan· 
mış olan fevkalade konsey de 
imparatorun verdiği kararlara 
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ettiler 
ISY ANIN HEDEFLERi Tokyo, 27 (Ô.R) - Asileri• 

Londra, 27 (Ô.R) - Japon kışlalarına dönmek için yapılan 
işlerini inceleyen ilgili mahfil- teklifleri kabul ettikleri resmen 
ler, isyan hadisesini genç za- bildirilmiştir. 36 saat süren ka-
bitlerin emellerine vurulan nşıklıktan ;;onra Tokyo teh-
darbelerin bir aksülameli te- rinde normal hayat baılamııbr. 
lakki ediyorlar. ELÇiLiK BINALARI 

Asilerin hedefi iktidarı ele MUHAFAZA AL TINDA 
Londra, 27 (Ö.R) - Y•: 

a:arak şimdiki sıyasa sıs- bancı .devletin elçilikleri askerı 
temini ılga etmek, en- muhafaza altına alınmıştır. 
düstri yerine ziraatçıların General Griotta, saray erki-
hikimiyetini kurmak, Çini ve imprntorla görüştükten 
Mogolistam istila edecek as- ilere tatbik edilecek 
kcrı bir devlet vücada getir- mu • 'e hakkında görüşmek 
mektir. üzere genci kormay başkanı· 

SIBIRYA HUDUDUNDA mn ev·ne gitmi tir. 
TEDBiRLER ALINDI GENERALLER ASILERll'i 

Londra, 27 (Ö.R) _ Mosko- KARARGAHINDA 
vadan alınan bir telgraf ha be- Tokyo, 27 (Ö.R)- lmparato· 

run yanında toplauan kon· 
rine nazraıı Sovyet Rusya hü- Ge ı feranstan sonra nera 
kümeli, Japon hadiseleri müna- Araki ve Majari, asilerin 

,. sebetiylc herhangi bir ihilibn karargahına gitmişlerdir. Aai-
]apoll kabinesi eık(Jm bir arada önüne geçmek için Sibirya bu- lerden genç bir sübay gene· 
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yülden endişe etmektedir. Her bağlıdır. Ateşli ·uım.çuluk ga- dullarında fevkalida askeri ralleri selamlamış ve içeri1e 
halde Tokyo hadiseleri gergin- lebe çalınırsa, son seçim neti- tedbirler almıştır. almıştır. 
liği azaltmıvacaktır. Bilhassa celerine göre, memleket içinde AVRUPAYA YAYILMASI Asiler, askeri temayüllü bir 

ı 
Sovyetlerin dıı Mogolistan is- derin bir muhalefet tahmin MUHTEMFJ hükümct teşkili şartiyle me•· 
tiklalini korumak kararları dü- edilebilir. Paris 27 ( Ö. R ) aris kilerini tahliye etmeğe imade 
şünülürse kötü ihtimallerden Mogolistan ibtiliflarmı silahla gazeteleri Japonyadah.. ıhtifal bulunduklarını, o zamana ka-
korkulabilir. halletmekte sabırsızlık göste- hareketini inceJiyecek yazılar darda halkın hayatını teblike-

ÜMID IMP ARA TORDADIR ren bazı unsurlann bar'!keti yazmakta ve bunun Avrupaya ye koyabilecek her türlü faa-
" Temps ., Otoritesi herkes sebebile Rus - Japon münase- yny•lması ihtimalinin daima liyetten uzak kalacaklarını as-

tarafmdan kabul edilen lmpa· betlerinin tehlükeli bir şekil gözönünde tutulması lüzumunu k-:ri şeref ve namusları üzerine 
ratorun normal bir vaziyet ku· almasından korkulabilir. ileri sürmektedirler. teyi~ •• ~~??!!!~.'.~!~~ ................. . 

··~·········································································································································· d 
Sovyet ~aktı aylandı 1 K. ~~_yar 
__ _...__......,.,..ıöi;ı;C.___ ...... ___ -- Adına para 

F ra s z parl en tos ·· e ik paktı- bası aca 

164 k 353 1 •b tt • Londra, (Deyli Ekspres) -

nı reye arşı rey e tasvı e ı ~::ı' ;::t~ciı..!t::;~ k:-:.~ 
İngiliz gazetei;;i hu n;liceytilavelerle ilan ettiler ::~1··~~~~.~d:kümb~~· !~'::,ı:.'k~ 

........................................................................... açncakhr. Kralın profilini en 
[ondra, 27 (Ö.R) - Fran- ile bir hareket yapmasına ih- çenber altma abndığı hayal- iyi yapmağa muvaffak olan 

sız saylavlar odasında Fransız- timnl verilmemektedir. dir. Hayal olmnyan oradan snnatkfira hükümelçe büyük 
Sovyet paktının imza edildiği MÜZAKERELERE NASIL yükselen tehditlerdir. Almanya bir ikramiye vcrılecektir. 
haberi gelir gelmez gazeteler BAŞLANDI kendinden başka düşmanı ol- B S • 
hususi tabılar çıkararak bunu Paris 27 (Ö.R) - Saylavlar madığma emin olmalıdır. • U VIÇ 
ilin etmişlerdir. Daily Mail odası bugün öğleden sonraki SOVYETLERIN HAVA Roma 27 (Ö.R) - Bı Suviç 
gazetesi paktın imzasına aid celsesinde Fransa-Sovyet Rus- KUVVETLERi Fransa sefiri B. Döşambri ve 
şu tafsilatı veriyor: ya paktını 164 reye karşı 353 Bay Pierr Cot - Rusyamn Alman elçisini kabul etti. 

- Ôg .. leden sonraki muza- rey gibi büyük bir ekseriyetle Almanya ile mücterek hududu ................................ , ........ , 
Y yadaki bir hücum, ne cıe Bal-

kereler baıladığı zaman ilkin kabul etmiştir. yok; bize ne yardım edebilir tık devletlerine karşı bir hücum 
beklenmiyen bir fırtına kop- Bundan önce hatipler reyle- diyorlar. Ya hava kuvvetJeri Fransayı bir mecburiyet albnda 
muı ve bir çok hatipler pak- rini izah etmişlerdir. unutuluyor mu ? Onlar geç- bulunduramaz. Pakt, uluslar 
bn leh Ye aleyhinde daima PAKT HERKESE AÇIKTIR mek için hududa muhtaç sosyetesinin himayesi altında, 
müfrit taraftar ve şiddetli B. Filip Herriot Pakt herke- değillerdir. Rusyamn elinde aynı cinsden yapılan diğer mu-
a)eybtar lisan kullanmışlardır. se açıktır, diyorlar fakat buna dünyanın en büyük hava kuv- lcaveleler sarasına girmektedir, 
Fransız kabinesi bu durum kimse girmek istemiyor. At- veti vardır. daima da terakki PAKT LOKARNOYA 
karşısında sabahki kabine top· manya bize taarruz da etse, etmektedir. Son bir manevrada AYKIRI DEGILDIR 
lantısında olduğu gibi ortaya ne Lehistan, ne romanya Sov- 97 Rus tayyarsi 2 saatta tam B. Ffandm harbdan evvelki 
itimat meselesini atmağa ka- yet askerlerinin kendi toprak- bir alayı düşman gerisine nak- gibi bir ittifak sisteminin bcr-
rar vermit bulunuyordu. lanndan geçmelerine müsaade letmiştir. Dünyanın biç bir tay- taraf edildiğini göstermi,tir. 

Bu sırada, birbiri ardınca etmeğe mütemayil değillerdir. yareciliği buna benzer bir mu- 1935 maahedesi, ilgili bütin 
Pakt lehine konuıanlar artmış Sovyetler daha şimdiden Fran- vaffakiyet kezanamaz. Fransa bu devletler tarafmden teveccült 
ve parlamentodaki hava tama- saın içi,lerine kanfbkları, faşist emniyet unsurunu reddedemeL ile karşılanmışlar. Fransa 25 
men değişmiştir. Kabinenin iti- a]eyhtan ve kamünist partilere REYE GEÇiLDi haziran tarihli Alman nota-
mat meselesini ileri sürmeğe para yardımı yaptıkları ise Bundan sonra müzakere kafi sma verdiği cevabı, Lokarno 
vakıt kalmadan reye geçilmiş muhakkaktır. görülmüş ve başbakan itimat muahedesini imza eden diğer 
ve tesnif başlamıştır. Reyler Sosyalist partisinin mümessili meselesini ortaya koymaya vakıt devletlere göstererek, batta 
verilirken koridorda gidip gel- sulh arzusu inkar kabul elmiyen bldruadan reye geçilmiştir.Celse onların tavsiye ettikleri deği-
meler gözleri çekiyordu. Esa- Sovyet hUkümetine bu paktı tatil edilmiş, yeniden açıldıkta şiklikleri yaparak vermiştir. 
sen daha reylerin neticesi ahn- tasdik edeceklerini bildirmiştir. şu netice bildirilmiştir: Pakt Yani lngiltcrcde. ltalyada pak-

PAKT IMZAL 164 k 353 ·ı tın Lokarno muahedesine ay-madan paktın büyük bir ekse- ANMAZSA reye arşı rey ı e 
B V k k t d 'k d"I · · kırı olduğunu tasdik etmi•lel'"' riyet kazanacag· ı anlaşılmıctı. . arennc pa lı im imza as ı e ı mışhr. d' F 'il' 

'il' S ır. rapsa bu pakta Alman-
Meclis tekrar toplandığı za- etti. B. Laval tasdik edeceğini TA ÖTIKTEN EVVEL yayı ortak etmekten kaçınmadı. 

man başkan neticeyi tebliğ 5 Sonkanunda kim söyledi? Paris, 27 ( .R) - "Temps,, Fakat Almanyanın kollektif em· 
etti ve paktın 164 muhalif reye Yine o. O vakıltan beri mi bu gavetesi bugün Fransız say- niyet siyasasını reddetmesi bu 
karşı 353 reyle tasvip edildiği pakt kötü oJdu? Çarlık borç- lavlar odasınca kabul edilece- kt b pa ın ıralulnıasına bir sebeb 
anlaşıldı. ları meselesi hallcdimemiş paktı ği ümid edilen F ransıı: - Sov- olamaz. 

GÖZLER BERLINE tasdik etmezsek halledil- yet paktı dolayısile diyor ki: 77.7.ZL7L/L//Z/Zl'//././//D7,;. 

ÇEVRiLDi miş mi olacak ? Sovyetler Fransa kollektif emniyeti bir Y az"ıhane nakli 
1
1 

Londra, 27 (Ö.R) - Fran- propaganda yapacaklarmış pak hakikat yapmak ister. Al-
1.k k k Girid hanındaki yazıhane- 1 

sız - Sovyet Rusya güven ı tı abul etmezsek yapmıyaca - manya Şark paktı proı"esini ı 
J mızı Selanik Bankası üze- ı 

paktının Berlind~ nasıl karşı· ar mı? Rusyada bize orta Avru- akim bıraktı ve mecburi asker- 1 

k k d rinde 15 numaraya nakletti-
Janacağı mera la beklenme - pa a yardım edebilecek biricik lik usulü kurdu. Rusya ve Fran-

k d ğimizden muhterem tüccar-
tedir. Esasen Almanya bu pa - evlettir. Pakt Lokarnqya mu- sa bunun karşısında şu paktı Jarımmn yeni adresimize mü· 1 

tın Lokarno andlaşmasma ay· halif değildir.Almaoya-Ropallo yaptılar. Bununla beraber bu racatlarını dileriz. 
kırı bulunmadıgını daha evvel· muahedesini, sonra Lehiatanla pakt ancak Rusyanm Avrupa Gümrük komisyoncusu 
den bildirmiş olduğu için, Al- anlaşmasını imza ederken biz toprakları hakkında olmak ZEKi VE NEVZAT 
manvanın bu veıileden istifade birşey demedik Almanyanın üzere yapılmııtır. Yani ne As· S 5 2-3 
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Korkmak m1 ? Korkşbilmek için 
şeytana rastlamaklığım lazım 

- Martın otuzuncu günü 
akşamı Sen' de Nis sokağındaki 
Devinier otelinde... Pekala ... 

- Evet Monsinyor, artık 

gidebilir miyim? 
- Gidiniz ... 
Morever, Hanri dö Monmo

ransiyi selamladıktan sonra 
çekildi. Birkaç dakika sonra 
Hami de Anjer yolunda giden 
hayvanın dört nal seslerini 
ititti. Kendi kendine: 

- işte hilekar herifin biri... 
Belki bu adam bir gün de bize 
ihanet edebilir. Sen'de Nis 
aokağlndaki ıörüşmelerde de 
laalunaca~ım. Lakin ihtiyatlı 
bulanmak lazım. 

Moreverin avdetinden sonra 
aeyia mareşalın odasına çıkb 

- Monsenyor, yolumuza de
Yam edecek miyiz ? 

Di1e sordu : 
- Hayır, bu geceyi burada 

ıeçireceiiz. Fakat; yarın sabah 
pfakla hazır olun.. Yol, işti

hamı açtı. Çabuk yemek ıetir .. 
Seyis, maretalın buyuruğunu 

yerine getirmek için çekildi. 
Tam bu esnada Hanri Dö Mon
morami pencerenin albndaki 
küçlk havlıdan bir küfür işitti 
Hnra arkasından ban sahibinin: 

- Sana hayvanı oraya koy-
mıyacaluın. demedim mi 

Slzlerini duydu. 
Hami titreyerek : 
- Ben bu sesi tanıyorum! 

n.di. Hancı : 
- Ba abır Sinyerlara mah

netw. 
Diye baiırdı. 
Hami çabucak aşağıya indi. 

iki k6Jge g6rdn. Bunlardan biri 
diierinin gırtlağına sarılmış 
kavga ediyorlardı. Hancı iae: 

- Kotunuz! Adam üldllrii
yorlar! 

O.ye haykınyordu. Çüakl 
dayaii yiyen hancı idi. Dö••n 
adam kartıdan bir adam sel
dip görilnce nezaketle ae
limladı ve dayak dmaktan 
vazıeçti ve: 

- Bay, aiı bir jantyoma 
benziyorsunuz:. Siz ar amız:ı 
bulunuz .• 

Dedi. 
Mare9al baıiyle cevap verdi. 

Ve onayladı. Döven adam sö
ıüne devam ederek: 

1.- Bakınız tepelediğim şu 

terbiyesiz herif hayvanımı inek
lerin yaoına bağlamak için 
abmı ahırdan ç1kanyor. 

Hancı inleye inleye: 
._ Ahır yalnız üç hayvan 

abyor. 
Slzlerini liyledi. 
- Üç hayvanın aığchğı bir 

yere dört hayvan da aığabilir, 
dojru değil mi? Göraeniz abm 
ne kadar güzel, ne kadar iyi
dir. Hey! Hancı •tık ver ... 

Hancı ısmarladığı yemekten 
pe"k zengin olduğunu tahmin 
ettiji yolcuya aaygı olmak üzere 

derhal bir fener yakb. Fakat 
Hami Dö Monmoransi hemen 
yakahyarak, bay.amm tiddetle 
mldafaa eden adamın yüzüne 
tuttu ve gülümsedi. 

- O imiş ! Zaten sesinden 
de tanımıştım. 

Diye söylendi. Ayni zaman
da Hanri ahırın kapısını aça
rak içeri bakınca kentli hay
vanlannın yanında sümsük, za
yıf bir iskelet gibi at gördü. 
Pek ziyade aç olduğu görünü
yordu. Fakat meşekkata da
yanıkb bir hayvandı. Bu esna
da abn sahibi : 

- Bakınız fU parlak tüylere 
•• ~e laaceklara... Bl1le laaJ· 

1 
vanın inek ahırında yatması 

doğru mu? 
Dedi. Monmoransi fener elin

de olduğu halde : 
- Hakkır.ız v::r Mösyö Par

dayan atınız değerlidir! 

Dedi. Pardayanm koluıı a 
girerek odasına götürdü. Han
cıdan daha ziyada hayrete 
düşen Pardayan bir kelime 
söyliyemeyerek Mareşala uydu. 
Havlıden odaya ~idinceye ka
dar şüphesiz düşünmüştü. Çün
kü kapı kapanır kapanmaz sol 
elile kılmcı tutup sağ elile de 
kır bıyıklarını bükerek görü
nüşte heyecan göstermeksizin: 

- Monaenyor, sizi sağ gör
düğümden dolayı pek bahti
yarım! 

Sözlerini güçlükle sövliyebil
di. Sonra şapkasını çıkardı ve 
selamladı : 

- Bir az ihtiyarlamışsınız. 

Çebreniz değişmiş. Biz seneler 
geçtiği halde yine ihtiyarla
mayız. Daha yüz sene yaJasam 
ben bu halde kalacağım, Ha! 
Aklıma geldi, Siz güzel kıhnç 
kullanıyormuşsunuz. Öldürdü
iünüz Höknolarm hesabı yok
muı... Ne mutlu bana! Çünkü 
ilk defa kıhncı elinize 
Yeren benim. Sizi tanıdığım 
za·man on dokuz yaşında idi
niz. Sizinle övüne bilirim. Sağ 
gördüğümden de memnunum. 

Mareşal derhal: 
- Mösyö Pardayan biç ol· 

aıazsa beraberce yemek yiye
lim. 

Diye teklifde bulmu\u. 

Ve bu sözler üzerine .kapıyı 
açmış olan eski aıker soldan 

geri döndü. Gözleri hancının 
masasının üstüne koymuş ol

duj'u güzel yemekleri gördü. 
Pardayan Mareşala dönerek: 

- Beni mazur görilnüz ..• 
Çinkii zideceğim yerden bek
liyorlar. Mnsaade edersiniz 
değil mi? 

Hanri Damvilin bir har~keti 

ıerseriyi yeniden tevkif etti: 

- Sizi o kadar beklemezler 
aaaınm. Daha demin ahır için 

hancı ile kavga ediyordunuz. 
Pardayan doğrularak bir 

kahkaha salıverdi: 
- Korkmak mı? korkabil

mek için ıeytana rastlamaklı-

ğun lizım.. Belki onun boy
nuzlanndan tutup, sim kulak-
lanm çekip feytan hentiz ço
cuksun diyeceğim. işte şeytan 
bile olsanız yine yanınızda bu
lunmaktan korkum olamaz. 

- Sonu var-
.......................................... 

Pazar günkü maçlar 
8. takımları saat dokuzda 

Baca - Şarkıpor bikem Ahmed 
Ôzgirken Halkevi 

Saat 10,15 Göztepe - Bur· 
nova hikem Kadri Buca 

Saat 11,30 Altay - K. S. K. 
hikem Mustafa Şenkal A.Ordu 

A. takımları Alaancakta: 
Saat 11 de Buca - Şarkıpor 

hl kem Mustafa Altınordu. 
Saat 13 de Göztepe-Burnova 

hakem Esat K.S.K 
Saat 15 de Altay - K.S.K. 

hakem Sabri lzmirspor 
Cumartesi Mektepler liki 

Halk evi 
Saat 14.30 da Karşıyaka-Mu

allim hakem Ali Liseden 
Saat 16 da Buca-Ziraat hi-

kem Mustafa Altınordu 
Paur Halkevi tikleri 
Hilil - Yükıelme (Mutafa) 
Bayraklı-Etrefpqa (Şenkal) 
Taru -Tepecik (Farak) 

• 

Milyarder kızı 
Şimdi de bir kovboyla 

evlendi 
Amoilwlı meş

l111r mil;arder ıır 

maliı eci Mister 
Frank}. Oouldım 
19 yaşmdaki kızı 
B11. An11e 0011/d, 
Şryen 'de Hernıan 
Elsbıug isminde 
bir kovboy/e ikin-

ci de/a evlendi. 
Ba; a11 Anne (Olt. 
onji11a/ ı•apılı bır 

kızdır. 01111n ilk 
eşi nırşltur aktör 
Frank SpenseTdi. 
lddüiJ a J!Öre bu 
izdizaç ba~ı ıu
liliklcr saklamak
tadır.Milyoner kız 

bundan iki hafta 
evd Şeyene gitmiş, ta11111mış bir kov
bov olan Hermqp Elsburg'la laııış
n11ş, ilk zevcinden Heımanla bir /tir 
eezıiılisi yapmak üzere iki ~aat iıin. 
almış; dönüşte zevcine kovbol'la evle-
11rteğim' bildirmiştir. Aktör, tşimn 

b11 arzusuna muvaf akat etmiştir. 

Nafaka davası 
Yalnız a ,11ın fazlaymıf 
Meıhur "Grand 
Hote!,, filmini 
çeviren Alman 
Sinema yıldızı 
Elvira Traybert 
kocasından ay
nldığı için na
faka davası aç
mış: mahkeme 
heyeti kendisi- Elvira Trayberl 

ne yıllık masrafı hakkında bir 
liste hazırlamuını söylemiıtir. 
Meıhur san'atkir mabkem.eye 
şu listeyi vermiftir: 

Yıllık meyve masrafı için fiç 
yüz sterlin, apartman kirası 
olarak iki bin sterlin, kıtın 

FJoridaya seyahat masrafı ola
rak dokuz yüz sterlin, gıda 
masrafı olarak 900 sterlin, yıl
lık tof6r masrah olarak be, 
yilz aterlin, elbiae masrafı bin 
sterlin, yazın savfiyede tutula-
cak bir apartman kirası olarak 
alb yllz sterlin, gazino, balo, 
eğlence ve çay partileri mas -
rafı olarak iki yüz kırk dokuz 
sterlin ve altı şilin .. 

Alman san' at karının zevci 
mahkemede yalnız altı şilinlik 
fula murafa itiraz ederek 
liateyi aynen kabul etmiştir. 

Sekizinci Edvard 
En çok neyi sever, 
neye allkadar olur? 
lngiliz krah 8 inci Edvard'ın · 

dünyada en çok tercih ett ği 
zevk spor, en fazla alakadar 
olduğu hüviyet kadın, gazete
lerden en fazla takip ettiği 
mevzu otomobil kaulandır. 

Kral EdYard ciddi mevzu
lan okuma;. değil, dinleme1i 
ı~ver. OrijinaUiklere bayılll'. 
Riya ve muhafazaklr Adetler 
onu cezbcledemezler. Gösteriı
ten hotJanmaz. Gllrülıüyii çok 
az aeYer Dinyada üç aamiml 
arkadatı vardır. Bunlardan ilki 
maden ocaklannda amelelik 
eden Dulfin iaminde bir işçi 
kızdır. ikincim, eski lngiliz baı
vekillerinden Mr. Macdonaldın 
oğlu Mr. Malcolmdur. Sonuncu 
arkadaşı ise bundan altı yd 
önce almüftür. Gazeteler onun 
adını vermemektedirler. 

Mae Vest 

Bir bardak suda 1 
Lady Astorun ya'ı 

fırtına kopardı 

lngiltere n in 
tamnmış kadın 

simal a r ı n d a n 
Lady Astor'un 
yaıı hakkında 
Avam kamara
sı 'koridorların
da geçen bir 
münakap, lnıi· 
liz kadınlık ale
minde - bir bar 
dale suda - fır-

tınalar kopardı. Lady Astar 
Lady Astora bu hususta ma
lümat almak üzere müracaat 
eden gazeteciler şu karıılığı 
aldılar: 

• - Kadının en mukaddes 
varlığı yaşıdır. Onun ortaya 
ablmaaı değil, hatta mevzuu
bahs edilmesi bile ağır bir ha
rekettir. 

Mrs. Covan Dobson ise ıu 
cevabı vermiştir: 

- Yaşı aaklamak neye ya
rar. Bir kadının yaıını anlamak 
isterseniz s-öz kapaklarına dik
kat ediniz. Yalan s6ylemiyen 
yegine kadın uzvu gaz kapak
landır. 

Meklenburg 
Canavarı 

Bazı imalar 
Cinayet mi, suikast mı? 

Oereıı ha/ta 
lllgilfere11i11 " Ra· 
millies,. harp ge
misinde esrarC1ı

l!iz bir ölüm hd· 
disesi olmuş; ge-
minin k11111a11da!l 
muavini Mr. A. 
HO/l/l, hizmetçi· 
ıinin yattığı oda
da ö/4 bulun
muştur. Öltim 
hadisesi sabaltm 
saat dokuzunda 
meydana rık1111~
tır. 

R.amillüs J!t· 

misi, o sırada 

Şirness ıahüinde 

demirlemiş bulun
makta idi. M r. 
A. ffon'un vti
dunda ııe a/1111u/a 
,fara/ar bu/unu
}'Orau. Ortadaki d1UUma göre hôdl
t.tnin bir cinayet w suikast olması 

muhtenuldi. 
Bu lı4disenin ta/si/atını veun ln

eiliz gazdel"i Mr. ffOKl!'un yalım 
günlertk Kontes l(ava11 'm kızı bay an 
MulhoUand ile 11işa11/andığmı ya;r-
makla vt bazı imalarda bulunaralt. 
adüyınin nazan dikkatini ulbdmdı-

teduler Miss Mulhollandm baş/ta bir 
ıen(ll al41talı olduğu da ü"i sürlil
mrllttdlr. 

Dansözün katili 
Nihayet teslim oldu 

ÖIUm cezaeına ;arp•~dı Alice Gauti-
Berlin 23 Şubat - Meklen- er adinda bir 

burg &olyabaoiai adını taşıyan dans&zü, Aşıkı 
Adolf Seefeld'in muhakemeai bulana• Pou-
bibDİftir. Ju korkunç canavar Jain aclJr bir a· 
son dört sene içinde esrarengiz dam lldlirmtıt 
prtlu içinde kaybolan on iki Ye ciaayeti m8• 
çocuğun katili olmakla auçlu- teakib kendiai· 
dar. ni beldiyen mllt 

Mfiddeiumumi iddianamesin- bit ~udan ya-
ele cana•ann ne kadar çocuk ka11nı ııyırmak 
61dDrdiiji)nft tecbit etmeğe im- için cesedi .ortadan kaldırma;a 
kan olmamakla beraber en az karar verımtü. Çaai bir elek· 
otuz çocuğun katili olduğunu trik eandıj'uua içine bezler, 
ve yüz çocuğa tecavüz ettiğini el ..ı.k 
söylemiştir. Cani ölüm cezasına gazet er Jayw tan sonra ce-
mahkiim olmuttur. ıedi bin zorla kathyarak san-

s • H • dık içine hkmıfb. Fakat eaa-
OnJa enıe dıkta yayılan 7-8·9 ikinci tet-

PatınaJ iamplyonu rin 1935 tarilali ıazetelerin d-
Sonja Hanie nayet tarihini meydana koya-

timdi pariste cağlnı d&flDmemİftİ. Sonra 
yapılat"ak olan 
patinaj müsa- cesedi Sen aehrine atmayı dD-
bakalan ıçın tilnmDt fakat buna da muvaf-
haz:ırlanmakta - fak olamlmlfb. Boalain hH -
dır. Sonyamn 11ahk maluadıyle yapdıit ılp· 
patinajda dün- besini uyandırmak için danaCS-
ya pmpıyon- ztin kıymetli neai varsa ahp 
luğunu muha- &&türmtiftü. Cinay~ meydana 
f~ edeceği ka tahk 
naatı vardır. Sonja HıniL çıkbktan ~nra yapılan i-

kat PoUlain'ia meaaliyetini mey
Buz periıi Parla pmpiyoaa8Ul-
dan sonra Amerikaya bir ı•· dana koyan11tu. O giindenberi 
zintiye çıllacağını, kenclisiae aaklanan cui ıon &hJerde 
yapılan çok mllaait bazı tek· ıeçirdiği •lthit laeyecaalar-
lifleri kabul ettiğini tekrar ya- dan balrarek ubıtaya teslim ol-
lanlam19br. maftur. .........•... , ........................................................................ . 

Pariste bir konferans 
Sömürge fütuhat devrinin kapana-

.cağı ileri sürülmektedir · 
'Pariı 27 (O. R) - Say- Alirer verdiği bir konferanıta 

lavlar edası bu · sabah ıeçim Afrika ve Aıyada alm&r-
ulUllnln islalu mDzakeresine geler meselelerini yeniden or• 
devam ederek niıbi uıul aley· taya çıkaran son hldiaelerden 
hindeki bir teklifi 194 reye bahsederek, aömllrge f6tuhab 
kartı 325 reyle redetmiştir. devrinin yakında kapanacaiını 
Öğleden ıonra oda Fransız • ve bunun yerine ırklar arum-
Sovyet paktının tasdiki mlizake- da iş birliiioi kolaylatbracak 

TUIUn propagandacısı relerine devam edecektir. Bü- büyüklOk dolu bir devrin kaim 
Meşhur Amerikalı lntervieu tün tahminlere göre münakaşa- olacağım bildirmiştir. 

şampiyonu ve sinema yıldızı lar bugün bitecek ve hükumet Paris, 27 (Ô.R) - Arııulu-
Mae Vest, Mişigandaki kadın- başkanı B. Albert Sarraut aal 30 radyo kurumunun 

paktın tasdikini istiyerek bu- k l k 
lar kulübllnde verdiği bir kon· nun üzerinde itimad meselesini İftira i e Pariste toplanma ta 
feransta, genç kızlara sigaranın, ileri sürecektir. Pakbn büytik olan radyo yayım kongresi 
az içmek şartiyle zarar yerine bir ekseriyetle tasdik edileceği Fransız radyo yayımının terek-

kilerinden dolayı P. T. T ba-
fayda verebileceğini, ancak evll tahmin edilmektedir. kanını tebrik eden bir karar 
kac:bnların ilk çocukları dllnya- Bakanlar kurulu 1abah top- ıureti kabul etmiı ve B. Man-
ya gelinceye kadar ıigaraya lanarak meaele Dzerinde g6- del den yakında toplanacak 
de•am edebileceklerini, bundu rif~6~ttir~ . kıtalar araıı radyo kon..,..uı~n 
IODl'UllllD zarar• olcluim• d7· ·Pan•, 27 ( 0.R ) - Frauaz bqkukjmı kabal etmemi riea ........................... ·~· ... tııt!f..._ _....lii1ilili.:'............... -- ___...._ • .. ...... ~ ... .,.. ........ 

Hergün 
.---Bir fıkra 

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

Erkeklerin eşleri 
Erkeklerin karılarına verdik

leri son ad refikam idi. Bu 
kelimenin münis bir Arabça 
oluşu işi yine karım şekline 

sokdu. Bizde kadının herne
dense adı ile çok oynanmııbr. 
Bir zamanlar karım demek, 
refikam demek ayıb gibi bir
ıeydi. Ev çocukları, çocuk· 
ların annesi, kaşık düşmanı, 
eksik etek, bizim hatun, 
bizimki gibi adlarden yaka
yı sıyıran kadın bizim ma
dam, refikam şeklini almıştı. 

Madamı bayan yapınca, refi
kam da maşlahlı bir Arap tipi 
olunca it yine karıma döküldü. 
Her nedense (Karı koca) la
fında karı tam manasını ifade 
ediyor da yalnız karı demek 
herifin müennesi gibi bi11ey 
oluyor. Karının biri demek bir 
çeşit kabalık ifadesi olu-
yor da kadın denilince 
iş inceleşiyor. Eş kelimesi pek 
düzgün ve pek hoıtur. Da•et 
tezkerelerinde meseli filin bay 
ve etiniz deniliyor ne kadar 
gHzel... Eıde bir çift ifadesi 
vardır. Etde birbirine uymuş 
olmak, birbirine yakıımak var· 
dır. Bir eı oluıta birbirile her 
hususta mutabakat ifadesi 
belli olur, filln bay •• 
eşı ae kadar güzel ne 
kadar zariftir. Es, heniiz 
muqeretimizde yerleımemiıtir. 
Meseli diln falan yerde etim 
ile beraberdik diyemiyoruz. 
Bizim bayan ile veyahud, ka-
rim ile demek yerine e~ ile 
demek ne kadar güzel olacak. 
Eı kelimesini müıafehede kul
lanalım diyofWD, yoksa edebiy· 
yat clilinde, yazı dilinde, kal· 
masa, kadınlarımızı buradan 
~urtarahm, qim diyerek mii
,afehede de kollanmıza taka-
lım diyorum ... 

Borsa Haberleri 
DUn Boreed• 

Yapılan Sab,ıar 
~ 

UzUm 
Çu. Cinai Fiat 
174 Alyoti bi. 10 SO 14 
106 P Z Mehmet 11 13 75 
151 lnhiaor idL 5 75 7 50 

52 Ş Bencuya 11 13 
37 M J Taranto 12 25 13 
23 S S&leymano 11 11 
20 H Alanyalı 14 25 14 25 
12 S Emin 12 50 12 50 
io P Klark 11 45 11 75 
10 Beşikçi z bi. 13 13 

595 Yek6n 
494388 Eski aatıf 
494983 Umumi sabı 

Ze,Unralı 
Kilo Alıcı Fiat 
42100 Muhte6f 30 37 S6 

Zahire 
Çu. Ahcı Fiat 

22!1 Buğday 6 50 7 61 
137 Arpa 3 87 4 
47 Suaam 16 SO 16 Si 

139 Akduı 4 25 S 
1000 Pamuk çekir 2 75 2 7S 
552 K palamut 420 630 
185 balyepamuk39 41 25 

1073 ki. T. B. içi SO 57 
1531 ki. A. B. içi 40 46 

iş arıyor 
İyi lngilizce bilen ve Türk

çe yüksek tahsilli bir genç 

iş aramaktadır. Bu evsafta 
bir memura ihtiyacı olanların 
lzmir posta kutusu numara 
384 e müracaatları rica olu
nur. 

2-3 S.6 
mcı ·- ••tı ı -~~~~Yankeslclllk 

Adliye binuı içinde Ali oilu 
Mustafa ile arkadaşı Oamamn 
yamna gelen Faik oilu Yuıuf 
yankesicilik ıuretile bir miktar 
pua çalchiuHlan tatulan11tur • 



ELHAMRA sinemasın~a TELEFON 2973 
mıc.;~,.. ...... zuamıİllll•ı•nİIİll11•1•.-.. •m•E2•~it'.ı'n11klXiiQ!J 

28 şubat 936 cuma akşamı 7 den itibaren 
Yepyeni iki hüyük film birden 

Bir Aşk Böyle Bitti 
Paula V essely - Villy F orst 

VE 

Buhran Bitti 
Albert Prejean Danielle Darrieux 
Bu şaheser programdan herkeain istif•de edebilmesi için 

saat yediden itibaren birinci mevki 25 kuruıtar. 
Seanslara dikkat : 
Saat 3 de Bir Aşk Böyle Bitti S de Buhran Bitti 
" 7,. " " 9,, • " 

Paramund JurnaJda : En ıon dünya haberleri 
C. et llln canlı retilliler. 

1 So~ 
Balkan bürosu 

TAVY 
BUGON •enenin hlylk -Ye lleyecanlı iki filmi 

1-SEVEN KADIN 

kuruldu 

TELEFoN ... , 
F ransııca sözlü 

Joha BOLES ve Ann HARDING'in temsil ettikleri heyecanlı bir aşk macerası 

2 -AŞK KADRiLi .. .:~~:~h· 
MAGDA SCHNEIDER'in çok pliinçlil şarkılı eğlenceli komedisi 
~ nııtsr.-·•·rm ı ... 

DiKKAT : Bayram dolayııile bu iki büylik filim yalnız beş gün gösterilecektir. 

• •••••••••••••••••••••••••••~~~ •• ~.~~.~~ •• '}:~!~f.~ ••• ~~.~!~ .. ~~.Y.~ ••• ~~~!'!:I~~! ••••••••••••••••• ,,,,, •••••• 
SEANS SAATLARI: 

Herglin lS-17,52-21,25 SeYen Kadm 16,14-19,45 Aık Kadrili : Her •eanı ıonunda. w 
Cumarteıi ve pazar g&nleri : i semle ôtob&a KaNnıH&lrıii:l 

13 te Atk Kadrili iJive edilir 5 a ur telDİll 



Sahife 4 
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1 T emoçinin Rfi}rası ~ 
~ 

r Türk tarihinden şanlı sahifeler~ 
E77/!"/J'h'/JXZZX/.ZL'Mirl'ffe.I~;ZX7..ZZZZY//YZ)rfl1'.ı1~.7'~ <:a 

$ Bölem sayısı: 1s ~ 

Gökçe T emoçinin adını Cengiz 
Han olarak koymuştu ••• -·-·--·-Gökçe devametti; 

- Haydi Temoçin .•. Sözün
den dönmez T emoçin... Sür 
abm koca Cengiz Han... Bun
dan sonra senin adın Cengiz 
olsun... Dünyaya Türkün bay
rakları önünde başeğdir.,. Yo
lun geniş, uğurun açık olsun ... 

T cmoçin memnundu; 
- Yarın dağa çıkıp kabile

leri sefere çıkaracağım. Gökçe 
bu sefer çok kao ' ı olacak dedi. 

Biraz ileride şözleşen adam
lar birbirlerinin ellerini sıktılar 
T emoçin atına bindi ve uzak
laşb. 

Az sonra tan yeri ağarmağa 
başlamıştı. Yavaş yavaş ovada 
yayılan davuUarm, boruların 
sesleri göge doğru yükseldiler. 
Sayın Böğrül de sevinçli kişne
meleriyle bu seslere cevap veri
yordu. Canbey kalktl. Kendini 
o kadar güçlü kuvvetli buluyor 
du ki kendisini bir aslan sandr, 

Havada bir küskünlük, bir 
kapanıklık vardı. Vakıt öğleye 
yaklaşmışdı ki, Canbey abna 
bindi, Gökçenden izin istiyerek 
dağı inmeğe başladı. 

Can ovaya. indiği vakıt barb 
neşesi bertarafa yayllmı~tı. 
Dart çevreyi bürüyen toz, du
man içinde obalar, ocaklar, 
insan ve hayvan ne varsa 
hepsi hareket halindeydi. Ara
balarını yeni koşan, çadırlanm 

iki arkadaş ayrıldılar. Canbey 
bayrağının bulunduğu menzile 
doğru yol alıyordu. Nihayet 
Cebe ile arkadaşlarmın bulun
duklart yere vardı. 

Bunların hepsi Gök bayrağın 
mızrağın arkasına hayvanlarım 

dizmişlerdi. Cebe bunlardan 
üç adım ileride, bayrağın sağına 
durmuştu. Atlıların biraz ar
dına duran öküz arabalarına 
eşyalar yüklenmişti. 

Cebenin malı mülkü hep bu 
arabalarla develerden ibaretti. 

Cebe Canbeyi görünce: 
- Delikanh yeliş dedi.Tuğa

layına başladılar bile ... 
Sonra hemen arabalardan 

birine giderek, bir kavga bal
tası, meşinden bir su matarası 
ve bir de zırhlı Tolga çıkardı. 
Bunları Caubeye vererek: 

- işte · takımların oğul. .. 
Matarayı doldurursan çayırlıkta 
su'>uzluktan kurtulursun. Bal
tanı eğerinin .kayışına asar ve 
çelik Tolgayı da başıoa geçi
rirsin. Mızrakla kavga edece
ğin zaman c üşmanı soluna al... 
Balta veya bıçakla vuruşursan 
karşındakini ~ağından ayırma ... 
Kendini korumaktan ziyade 
vurmağa bak ... Hem çok vur .. -
Eğer bıçağın ve mızrağın kırı
lırsa yumruğunla düşman üze
rine atıl... Vur, ısır, brmakla, 
aşağı al... Gebert... Bunlan 
yapamazsan kavgada şerefle 
öl.. . 

- Solllı Var -
develere yükliyen bir alay de- ........................................ .. 

likanlı arasında parlak zırhlı H L h b 
bir atla vardı. Başına çelık · a oeş ar ) 
telden bir tulga geçirmişti. Al- • • • 
tında gayet cins bir at vardı. - Baş tarafı ı üıct sayfada 

Canbey bu yiğiti görünce Halen Habeş müfrezeleri 
idet olduğu üzere baş eğerek Sidamo bölgesinde maruz kal

dıklan şiddetli \ıava bombar-
geçmek istedi. Fakat o Saym dımanlarına rağmen büyük bir 
Böğrülü tutark seslendi: mukavemet göstermektedirler. 

- Hey Can, böyle tiz ne- iki tarafın da ele geçirmek iste· 
reye varırsın? diği kuyular civarmda müsade-

Bu genç, Alak'tan batkatı meler olmaktadır, 
değildi. iki arkadaş birb\rle- Royter Ajansının Adis ~Aba-

badaki muhabiri bildiriyor: 
rinin boyunlanna atıldılar. Habeş bükômeti ltalyanlar 

Alak anlatmağa başladı: tarafından ahndığı bir kaç defa 
- Ben babamın askeriyle bildirilen Amba - Alaji dağımn 

birlikte gidiyorum. Böğürcü henüz Habeşlerin elinde oldu-
reis bayrak ardından gelecek... ğunu bildirmektedir. 

- Ben de Kurt Cebe ile ŞEHiRLERi YAKIYORLAR 
beraberim. f\essie'den bildirildiğine göre 

- Öyleyse birbirimizi görür, 
mızrak ormanlıkları içinde el
bette birbirimizi buluruz. Görü-
yorsunya ortalık karmakarışik ... 

Bu çok yaman bir göç ... Baş
ka yurdlara akın edeceğiz. 

Doğrusu doğduğum büyüdüğüm 
bu ç ıyırlatt, bu dağlan bırak· 
mayı, ay ışığında gümüş mız

rak gibi parlayan ırmaktan 
uzaklaşmayı istemedim ama 
yine seviniyorum. Zira ne der
lerse desinler bu kahramanhk 
· olunda yapılan sefer kadar 
tatlı birşey yoktur. 

Bu kısa görüşmeden sonra 

ltalyan uçakları tayyare mey
danı ile şehir arası~daki vadiyi 
tekrar şiddetli bir surette bom
baya tutmuşlardn. Tayyarele
rin ısrarla imparatorun karar
gahını aradıkları sanılmaktadır. 

Son bombardımanda insanca 
hiç bir zayiat olmamıştır. Yal
nız bir kaç katır ölmüştür. 

Uçaklar şimale doğru çeki
lirken Dessiualdia yolu üzerine 
de bomba atmışlar, fakat mü
him bir netice elde edememiş
lerdir. 

İngiliz hastanesinden bir grub 
dün Ualdia'dao Korama hare
ket etmiştir. Hastane, ağır ya
ralılar tamamen boşaUncaya 
kadar Ualdia'da kalaeakhr. 

( .... ~· ·•!..-': . . f • 1 ' ·'.:.~~ . • :~ • v 

SIHHAT EVi -IZM iRiN 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 

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

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

HASTAHANE 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. 

s. 4-5 6 - 26 (78) 
iRS Zil il! & W t 1 

Vl:NI A&IR 

Mavi Tuna kıyılarında 
aşk macerası ••• 

polisi güzellik kraliçesi Magda 
arkasına düşmüşlerdir .•. 

Çok garib 
Bütün Buda peşte 

Darkonun 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Megd; kendi rizası ile bir hukuk doktoru tarafından kaçırtlmı,tır. Üniversite 
profesöı-lerinden birinin kızıdır. GUzelllk kraliçesini kaçıran yakalanmı,tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Biidapeşte 22 şubat 

Gece Budapeştenin monden 
alemi mevsimin en güzel bay
ramlarından birini yaşıyordu. 

Elektrik ziyalan içinde yüzen 
salonlar çıgan müziğinin ahen- ' 
giyle nrsılmakta idi. 
Hukuk doktorlarmdan 
Fransuva Sarga namın-

::nl~~:n ge::,.:n b:h::: .~- .. 
gine kendini vermişti: .. , ' ·. 

Her çiçekten bal alan . <ıf!~{~~.: 
arılar gibi bir kadından tiMf: 

. : : ftJ:~~:~ 
bır kadına koşuyordu. · !:><<,~~ 
Fakat ansızın Sarganın · ' -~~\ 

gözünde bütün kadın

lar silindi. Tek bir ka· : 
dm kaldı. O da üniver- ' 
site profesörlerinden 

Ö jen Dar konun kızı ~ . 
Magda Darko idi. He- \ . ~'k. 
nüı: on sekiz yaşına 

basan bu nefis çiçeği 

vatandaşları güzellik 
kraliçesi seçmişlerdi. Bu 
gecenin coşkunluğunu 

arttıran sebeplerden bi
ri de bu idi. 

Fransuva Sargo başına neler 
gelebileceğini düşünmeden bu 
enfes çiçeği de koklamak me

rakına düştü. Kendi çirkinli
ğine bedel Magdamn baş dön
düren güzelliğini kendi fakir 
olduğu halde onun zengin, 
hemen de çok zengin olduğu
nu düşünmemişti bile.:. D11st
larından biri Mag"danm yanın
da idi. Oraya yaklaştı. Dos
tundan kendisini takdim etme
sini rica etti. Orada bulunan
lar, bu küçük sahnede alelade 
nezaket sınırını geçen bir şey 
görmemişlerdi. Fakat iki bakış, 
birbiri Jrini bulmuştu. iki varlık 
aynlmaz bir şekilde birbirine 
bağlanmıştı. 

MAVİ RÜYA 
Bir balonun feerisi içinde 

doğan sevda günler. haftalar, 

aylarca devam etti. Her şey 
genç aşıklara tebessüm ediyor, 

her bu!uşma sevgilerini bir kat 
daha arttırıyordu. 

Geçen yaz içinde Mağdanın 
annesi kocasından boşanarak 

doktor Andre Kubinyi namında 
bir zatla evlenince Magdamn 

sevgilisi Fransuva Sargayı ken· 
di villasında kalmağa davet 
etti. Bu davet çılgm aşıklartn 

sevincini son dereceye çıkar':' 
mıştı. Magda ve Sarga keıadi

lerini nişanlı sayıyorlardı. De
likanlı sevgilisine kendi ismini 
vermek için sabırsızlanıyordu. 
Mağdamn babasından kızının 
elini istemeğe karar verdi. 

Profesör Darko kızının aşk 
hikayesine yabanct değildi. 

Sarganın kızma talip olacağını 
öğrenince eski karısı nezdinde 
müdahalede bulundu ve her 
ikisi de kızlarını bu izdivaçtan 
menetmek hususunda mutabık 

kaldılar. O günden sonra Mağ
danın Fransuva Sarga ile gö
rüşmesi menedildi. Genç kız 
Macar kanunlarına göre reşid 
sayılmadığından kandi başına 
hareket edemiyordu. Sargaya: 

- Beni kaçır, dedi. 
Geçen ikinci kanunun on 

dördünde Macar kraliçesi ken
di rizasiyle kaçırıldı. Molnar 
sokağında sevgilisinin evinde 
yerleşt;. 

Profesör Darko Molnarda 
Fransuvanın evine gitti. Fran· 
suvanı.ı annesi rofesörle kızı· 

nın görilşmelerini temin etmiş 
bulunuyordu. Mağda babasana 
kat'i bir lisan ile şunlara söy
ledi: 

- Baba beyhude yorulma •.• 
F ransuva Sarga ile izdivacıma 

ceğim. 

Doktor teşebbüslerinin suya 
düşdüğünü gorünce polise baş
vurdu. 

Fakat Magda çoktan ortadan 
kaybolmuştu. O günden beri 
Budapeşte zabıtası Magdamn 
peşine düşmiiştür. Fransuva 
Sarga tevkif edilmiştir. 

Geçen pazar günü Magda 
Budapeştenin en büyük 

gazetesine telefonla şu 
haberi vermiştir : 

- Ben Magdayım. 
Beni tevkif etmek iste

yen anamla babamın ya

nma dönmemeğe karar 
verdiğimi, bildirmek için 

telefon ediyorum. Beni 

Sarga kaçırmış değildir. 

Kendi isteğimle annemin 

yanından uzaklaşmış bu
lunuyorum. Fransuvayı 

sevmekteyim. 

Magdanın ailesi bu 

telefon haberini tekzib 

etmediler. ' Şimdi müs· 

takbel damatlarını pro· 
fesör Darkonun serve 

tine göz koymakla 
itham ediy' .. ... Budapeşte za-
bıtası, yüzle, .... <..: polis hafiyesi 
bayan Magdayı anyor. Sarga 
da mahpe~te adaletin tecelli
sini bekliyor. 

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

f Manisa haberleri 

V. U. Meclisi Martın 
dokuzunda toplancak 

Hastane inşaatı ılerliyor. Manisada 
bahçesi yapılıyor 

Ma11Lsada11 bir ma11zaıa 

Manisa, 26 (Özel) - Vilayet 
umumi meclisi martın doku
zuncu pazartesi günü toplana
cakbr. Vilayetçe meclis üyele
rine davetname yollanmıştır. 

HALKEVI KOMlTESI 
iŞE BAŞLADI 

Manisa Halkevi komitelerin· 
de vazife alanlarda bir çoğu 
liyJkile çalışamadıklanndan do
layı şube idare komitelerinin 
yeniden seçilmesini ilyön ku
rulu başkanı bay Avni Doğan
dan rica etmişlerdi. Bu vaziyet 
üzerine her şubenin azaları 

davet edilerek idare komiteleri 
yeniden seçilmiş ve yeni he
yetler dünden itibaren işe baş
lamışlardır. Parti başkam ko
mitelerin daha rahat çalışabil
melerini temin için parti idare 
heyet bürolarını başka bir bi
naya naklettirmiştir. Yeni he· 
yete verimli neticeler temenni 
ederiz. 

İÇTiMAi YARDIM 
KOMiTESi 

içtimai yardım komitesi dün 
ilk toplanbsmı ba anla 

yan Seniha Murad Germenin 
reisliği altmda yapmış ve ye· 
niden temin ettikleri 200 lira 
ile 70 fakir çocuğa ayakkabı, 
çamaşır, çorap satın almağa ve 
yoksul 70 yavruyu bu suretle 
sevindirmr.ğe karar vermiştir. 

Komitenin bu ilk ve çok ha
yırla icraatini takdirle karşılar 
ve balkevi yeni teşkilatının bu 
ilk hayırlı icraatının diğer ko
mitelerin y•nd için olan faali
yetlerine uğur getirmesini te
menni ederiz. Komite bayra
mın dördüncü günü akşamı 
bir gece eğlentisi vermek ta
savvurundadır. 

HASTANE INŞAA Ti 
iLERLiYOR 

Manisada yapılmakta olan 
Memleket hastahanesi inşaatı 

çok ilerlemiştir. Dün inşaatı 

yeniden gözden geçiren ilba
yımız hastahanenin daha kul· 
lanı şlı ve daha güzel olması 
için bazı ilaveler ve henüz ya· 
pılmıyan işlerde bazı değişik
likler yapılmasını teıbit etmiş
f 

28 Şubat teae ----- ___,, 

Cumaovasında 
KöyUn önemll lhtlyaçlarl 

ve dlleklerl 
Cumaovast 26 Şabal 

Çarşının döşemesiz yerler' \le 
parkm ikmali için alınan ted· 
birler parasızlık yüzünden bi" 
tirilememiştir. 
Değirmen dereye giden yol 

balçık ç.amurlarla dolu .oldu· 
ğundan gidip gelme zorlaşlD•f 
Şaşal ve bulgurca kamyonlart 
ve arabalan da hergün sıkınb 
çekmektedirler. Bu yolun bir 
in evvel yapılmaaı çok hayırlı 
olacaktır. 

§ Çartı arkasına gelen ala· 
nın ıağltk kurumu namına ba" 
taklıktan ve pis kokularda• 
kurtanlması lazımdır. 

§ Şaşal kaynağı dinçlik yur 
du kulübü parti başkam ibra· 
him Baykoçun verimli yardıdl" 
larile tekrar faaliyete başlı
mııtar. Fırka binası salonuııdt 
her gün toplanan gençler gı" 
zete kitap okuyorlar kültürel 
görüşmeler yapıyorlar. Spal 
ekzersizleri de kaptanları öj• 
retmen Şahap Gürel tarafıP'" 
dan yapdmaktadır. Yakınd• 
civar kulüplerle maç yapabile
ceklerdir. Bayramın ikinci gU
nü verilmek üzere bir müsil" 
mere de hazırladıkları ani•· 
şılmıştır. 

§ Geçen sene yatı yerinde 
harman civar köy öğrenciletİ 
yab binasının köyce vaz•ı yed 
edilerek köy odası veya evleP" 
me dairesi yapacakları ileri sii .. 
rüldüğünden şunun bunun y• .. 
moda misafir kalan yavrular 
rahatsızlıkları ve masraflaruu• 
çokluğu yüzünden velileri tar•'" 
hodan okumaktan alıkonmaklı 
ve köylerine götürmektedirler• 

§ Köyde bir elektik ve sine" 
ma ile değirmen kurmayı tasa!" 
layan saatçı Ekrem inceleme .. 
sini henüz bitirmediği gibi köt 
odalannca veya urayhk kolun .. 
ca bir kolayhk ta gösterilmedi'" 
ğinden henüz İşe başlayama'" 
mıştır. 

~ Günden güne büyüyen \le 
ilçeliğe yaraşan bu köyde bit 
han ile hamam yaptırılma.il 

çok muvafıktır. 

§ Kasaplık hayvanların çart• 
ortasmda, dükkan içlerinde 
kesilmesi çok çirkin oluyor "e 
kokudan geçilmiyor. Muayene" 
sinin de alakadarlan tarafında• 
görülmesiyle basit bir mezbeh• 
mn yaptınlması en içten j(efeo 
dilektir. 

§ Pehlivan Mülayim ve ar· 
kadaşlarmın bayram içinde ko" 
yümüzde iddialı bir güreş yapa" 
caklan sevinçle duyulmuştur. 

••••••••••••••••••••• 
Sarhoşluk 

Çorakkapıda tilkilik cadde
sinde Ali oğlu Mustafa sarhot 
olarak şübheli vaziyette dolaş .. 

mağa başlamış ve üzerini ara .. 
mak istiyen bekçiye itaat et .. 
mek istemediğinden hakkınd• 
tahkikata ba~lanmıştır. 

········································-· 
10-15 bin lira kadar fazl• 
masraf yapılmasını İcab ettİ'" 

recektir. ilbay yeni hastahane .. 
nin her yönden güzel ve kul .. 
lamşh olması için vilayet hu'" 
susiğ idaresinin maddi hiçbit 
fedakarlıktan çekinmiyeceğiDİ 
ve vilayetin bu çok büyülı 
noksanının en kısa bir zamall .. 
da tamamlanacağını beyan et .. 
mişlerdir. 

KIZILA y BiR çocu" 
BAHÇESi Y APTIRIYOll 

ilbay Murad Germenin öne 
düşmesi ve nakdi yardım te
min etmesi sayesinde : Kızılaf 
Manisa merkezi bir çocuk bab· 
çesi tesisine karar vermiş ve 
yeri hazırlanmıştır. Bahçenio 
modern tesisatı cami bir şe"' 

kilde vücude gelmesi için işe 
başlanmıştır. Bahçenin 23 Nisall 
çocuk bayramı günü açılan• 
resminin yapılmaıu için çah" 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: 4& Yazan : Tokdll 

kimbilir kaç bin kişilik ordusu 
tarefa doğru akıyordu. Helecan ve heyecan 

içinde onlara görünmeden kaçmağa çalıştık 

Muhammedin bu 

Durun, Mekkeliler, durun 
benim ordum! Geri de müa
lümanların çokları ıağ kalmış

hr, Muhammed sağdır, Hamza• 
dan başka diğer kuvvetli ar
kadaşları sağdır. Dönün geriye! 
bunlara mahvetmek, dünya yü
zünden kaldırmak rahatımız 

için lazımdır, dönün geriye 
barb tamamlansant Orduda 
bir kanşıkhk, bir duraklama, 
bir dedi, kodu. ve bir gürültü 
uyandı. 

- Olurdu! 
- Olma:ıdı. 
Sesleri Ebu Süfyamn abnı 

geriye çevirip yürümesile .. 
- Arkamdan gelin! 
Emrini vermesile tuhaf bir 

şekle girdi. kimisi Ebu Süfya
na sokuldular. 

Biraz sonra "Mubid., le gö-
riifiiyorla rdı. 

- Ticaretin eyi mi? 
- Ho~ Ebu Süfyan! 
- Rahat mı geldiniz! 
- Şöyle böyle .. 
- Nedan? 
- Medine yakmmdan ge-

lirken korktuk! 
- Nerede? 
- Uhad dağanm ilerisinde 
- Ne vardı? 
- "Mabammed11 in kim bilir 

kaç bin kişilik ordusu bu ta
tarafa doğru akıyordu. Hale
can ve heyecan içinde onlara 
görünmeden kaçmağa çallfbk. 

- Daha biz Muhammedin 
ordusunu perişan etmiş, beli-

aldı. Onun etrafındakiler de 
evvelce söyledikleri sözün ye-

rini bulduğundan doğan garib 
bir hisle: 

- Demedik mi? demedik 

mi? .. 
- Hadi dönelim, tüyümüz 

kuru Mekkeye varalım. 

Oemeğe başladılar •• 

Ebu Süfyamn korkulu dü-

şüncesi, 

"Mubid"in 

bunu takib eden 

- Bana da kalırsa böyle .. 

Dö"mek gerek 
Fikrini atması, Ebu Süfyana 
- Dönün geriye, Mekkeye 

varalım, hazırlanıp dönelim! 
Emrini verdirdi .. 

ketmiş olarak dönüyorken, ge- · · · · · · 
ride kalanlan da mahvetmek • · · · · · 

A · t M·· lü Muhammed yarasını ta~eliye-- man ya emır. us - için Medineye doğru yol aldık. 
manlar bu hezimeti görünce _ Yanılıyorsunuz! Benim rek olanca çeviklik ve gayre" 
kabilelerini toplamıılardır. Ba- kaçdığım sığ yerde bir Arabm til~ atına atladı: 
tımıza iş açmıyabm, kazandı- sözünü işitdim, Ebu Süfyan _Yürü! Ali, yürü! Ebubekir .. 
iımı:ı harbın şerefile dönelim. ordusu önde gelen ordumuzu Diye mızrağını, kılınc.tnl ku-

Dediler amma klr etmedi. 
Ordu Ebu Süfyanan arkasından hezimete uğratmışsa, işte biz caklayıp tel<rar Uhuda Cfoğru 
bir ekseriyet kütlesile akb, hep birlik toplanıb onun üze- atıldı. 

· - - M kk k d Muhammedin yaralı, hasta geridekileri de sürükledi. nne yuruyonız. e eye a ar 
Ve ]Ruha] doğru geri dön- yolumuz. vart dedi. halinde bu kadar geni~ ve 

dülcr, Ruhaya yakın bir yerde - Acaba ne kadar kiti var- yüksek bir coŞuşla i!eri atılması 
karşıdan gelen bir kervan Ebu mış? Medinenin içi yeis dolu hafl<ını 
Süfyanı durdurdu. - Arabıa dediğine ve im- intikam almak vesilesi budur! 

- Susun, durun! nim de ~ördüğüme bakıhrsa, Diye arkasmdan koşmağa teş• 
Herkes hazırlandı.. beş on bin silahla var. vık etti. Ahlar, vahlar, diş 
Kervan ilerledi. - Desene Medine. etrafın- gıcı'rdatmalariyle ICaraşık nara.: 
Ebu Süfyan bunun Şamdaa daki bütün kabile onun ta bir- )ara, küfürlere yol vermiş, ~İQ 

gelen uMubid" in ticaret ker- leşmiş 1 ~erva etmeden sabahm taı(\ 
.... olduğunu, önde gelen - Zatea oamfa muahedesi se~inliği içinde gürül, gürül 
"Mubid,.in hecin devesi üstün· Tardı. şakır, şakır Uhuda doğru yol 
de ipeklere · bürünmüs şeklini - Sahi ! almışlardı. 
görclü. Ebu Süfyanı bir düşünce ,So1111 var. 

- ..............••..•• , •....•.•..•.......•..•...•.............•••••.•.••••.•.....•••.............•..........................•......... 

Tokyodaki cinayetler uzak şark için 
vahim neticeler doğurabilir . .. , ........................................................................................................ . 

- Baş ltu'O/ı ı i!ıci saJ'}ada-

1 
YUksek harp kurulu ı bu, isyanı ve i~lenen ci~ayct.Jeri 

ERKANI HARBiYE REiSiNiN bu sabah saat on buçuk- tel in edecektir. T edbış sıya-
FIKRI SORULUYOR ta imparatorun sarayın- s~ti ne Japonyayı ne de Ja-

Tokyo 27 (A.A) - 1932 da toplanmıştır. iyi ha- poo milletini asla temıil ede
Şanghay muharebelerinde Ja- ber alan çevrenlerden mez . ., 
pon kuvvetlerine kumanda et- blldlrlldi§ine göre ordu, HADiSE YOK 
miş olan general Neda, saray isyan hareketinin suya Londra 27 (Ö.Rt- Tokyoda 
etkanile görüştiıkten sonra asi- dU,meslne rağmen, son bugün hiç bir hadise olmamış
ler hakkında tatbik edilecek hldlselerden klrh çıka- hr. Şehirde lapa lapa kar yağı- t 

muamele hakkmda erkanı har- caktır. Japonyanın her yor. Sarayın önünde kımılda
biye reisi Mareşal prens Kani- tarafında ilin edllen ör- madan duran nöbetçiler don· , 
nin tasvibini almak üzere n idare orduya, ilk önce muş süsü veriyorlar. 
Odavaraya gitmiŞtir. Bu ak- ulusal blrllk kabinesi BU DA BiR SEB~P ' 
şam avdeti beklenmektedir. tefklll ve sonra da ka- Landra, 27 (Ô.R) - Nişi 

Esrar ~ 
Tepecikte Llle aokağında 

umumhaneler arasmda dolaşan 
Mustefa nğlu Alinin ilzerinde 
30 santigram esrar bulunmuş
tur. 

Yaralanma 
Tepecikte lale sokağında 

IMeleğin umumı evinde hiz
metçi Abdürrahman kızı Naci
ye ile dostu Receb oğlu Ce
mal rakı içtikleri aırada ara
larında kavga çıkmış, Cemal 
karyola demirile Naciyeyi ba
şmdan yaralamışhr. 

DOKTOR , .. 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten aonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numarah mua-
yenehanesinde hastalan na 
kabul eder. ( 3436) -Birincı sulh hukuk mahke-

mesinden: 
Bergamamn Kınık nabiyeıia

den Razlakh lbrabim kızı Tarif 
imzasiyle kocasa o yerden Ali 
oğlu lsmail aleyhine Bergama 
asliye hukuk mahkemesinde 

açılan boşanma davasınlD mu
hakemesinde: müddeaaleyhin 

· iki senedenberi tegayyüb ede: 
rek nereye gittiği bilinemedi

ğinden evvelce de gazete ile 
ilinat ifa olunduğu ve mabke

ye ademi . icabeti dotayısiyle 

gıyabında istimi kılınan şabid

lerin ihbarabna ' nazaran kan 
koca arasında şiddetli geçim
siı:lik tahaddiis eylediği ve bi-

naenaleyh davanm aile yuvaamı 
terkedip ilfamet~ibını belli et-

m~yecek surette tagayyüp et-

' mjş olduğundan ileri geldiği 
ve mllddeaaleyhia aile ocai'-'a 
d6nmesi için ihtar.at icraaana 
ve bir ay urfmda aile birliği-

. 

nin icablarına riayet hususun
da ikametgahına dônmed ği ve 

muhik bir s~beb dermeyan et
mi yerek ma\ikemeyi dahi ha
'berdar etmediği takdirde aley-

. ~(le olan boşanma iddıasına 
sabit nazariyle bakılacağı lüzu
mu ilanen ihtar olunur. (512) 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzaffer fi:roğul 
Kemal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

Beyler - Num•n ı.ade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
. Cuma ve salı 8 den 10 a 
kadar memlek~t hastanesinde 

Şimdilik vaziyette sükünet moyun konlrolu için im. Nişi gazetesi isyanm sebeple- ' 
'vardır. kin verecektir. rinden biri olarak impar;atorun zabitlerden müre~ ep grablar 

ASiLERDEN TESLiM Tokyo, 27 (Ö.R) - Asiler, bir devlet unsuru olduğu hak ' qağıdaki yerlere baakıa yap-
OLM ALARI iSTENiLDi hükümet otoritelerile müzakere kanda ileri sürülen imparato- maflardır: 

Tokyo, 27 (Ö.R) - Buhra- neticcsj olsa gerek, işgal et- run, askeri mahfillerin uyan- 1 - Bqbakan Amiral Oka-
nın· önüne geçmek için Jmpa- mit oldukları polis genel ka- dırdığı heyecandır. de'nin evme, Bqbakaa öl-
ratorun önünde fevkaJide bir rargibım ve diğer binaları tah- AMERiKANIN ENDiŞELERi mqtiir. 
konferans toplallllllfbr. Kon- liyeye baıtamışlardır. Va.,in~ton, 27 (Ô.R)) - Ja- 2 - Tüze bakı.m Amiral 
ferans yeni bir kabine teşkili BORSALAR KAPALIDIR ponyada vaziyetin inkişafı Bir- Saito'nua evine, Bakan ölmiif-
mt-..sclesile meşgul olmuıtur. Bu Londra, 27 (Ö.R) -Asilerin leıik Amerikada endişeler tür. 
toplantıda prensler, imparato- mukavemet etmeden teslim ol- uya'ldırmaktadır. Salahivetli 3 - Süel talim ve terbiye 
run hususi müşavirleri, harp malan muhtemeldir. Kıflalarana mahfiller, vaziyetin aydınlan- dairesi bqkam general Vata 
kurulu erkanı ve istifa eden dönmek için kendilerine izin masana intizaren mutalea ser- Nabe'nin evine, Bqkan 61.aüt· 
kabine üyeleri hazır bulunuyor- verilmesini istemiılerdir. Tok- dinden çekiniyorlar. B. filips tür. 
lardı. yo, Yokohama ve Ozaka •aziyetiu deniz konferansına 4 - Eski Tilıc bakanı Na-

Ko.nferanstan sonra general borsaları kapalıdır. zaran olacağını zannetmemek- kino'nun evine, bakan kayıptır. 
A k Bugün ba•ka mıntakalardan 5 Sa M b S k" ra ı ve Mazakı" d"w Y tedı·r. - ray areıa uzu ı-

ıger gene- gelen askerlerden bir kıt'a devlet 
rallerle birJikte asilerin genel BiR DENEME YAPMIŞLARDI nin evine, Suıuki ağır yarahdır. 

devairini ve ~ankaları muhafaza 
karargahına giderek siper al- altına almışlardır. Muvakkat Londra, 27 (Ö.R) - Royter 6 - Finans bakanı Taka-
dıklan mevkileri boşaltmalarını kabine azalan, şehire yakan muhabirinin ald•ğı mevsuk bir basinin evine, Takabasi yara-
istemişlerdir. Asilerin başkan- bulunan bir binada kalıyorlar. habere göre hükümet darbe- hdır. 
ları, militarist temayüllü bir TEDHiŞ SIY ASETI sinin failleri bundan on beş Aıahi gazetesi artık intişar 
kabine teşkil edilmedikçe bu Vaşington, 27 (Ô,R) _ Dış gün evvel, hazırladıkları sui- edemiyecektir. 
emre itaat etmiyeceklerini bil- işleri encümenı azasından olup kastm bir denemesini yapnıış- Genç zabitler, bazı eski ba-
dirmişlerdir. Bununle beraber uzun müddet japunyada kal- lardır. kanlarla, kapitalistlen, memur-
Tokyo ahalisinin hayatını teh- mış olan demokrat Tomas şu BiR JAPON TEBLIGI 1ara ve parti liderlerini de or-
!1keye: koymamak için asiler sözleri söyledi: Tokyo 26 (A.A) - Sü ba- tadan kaldırmak istiyorlardı. 

...... ., 
____ .;....;;;..;;;-....-........ ;;;;;a.-

ÇOCUK • Doktor 

HASTALIKLARI Kemal ~a~·ır 
l\1 ÜTEHASSISl y 1 

Ur. Be~cet Uz D~;i;~~~;~. 
Avrupa tetkik seyahabn

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

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

(S. 7) (3601) 

Bergama Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Akhisarda mukim Kozanah 
Mehmed oğlu Salih ve anası 

Saliha ile Salih oğlu Ali ara
larında münazealı Bergamanm 
Dündarlı köyünde 400 lira kıy
meti mubammineli bir kıt'a 

bahçesi ile Bergamanın Arifbey 
mahallesinde bir bab hanenin 

izaleişuyu suretile satılmasma 

karar verildiğinden birinci ar

tırma günü 20/3/936 cuma gü
nü saat 1 S de icra edilecektir 

ve artırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde 75 'i bulma
dığı takdirde 15 gün temdid 
edilerek 6 nisan 936 pazartesi 
günü saat 15 de kat 'i ihalesi 
yapılacaktır; fazla izahat almak 
istiyenlerin satış memuru Ber
gama mahkeme başkitibetine 
müracaatları ilin olunur. [510] 

lzmlr belediyesinden : 
- itfaiyede ve temizlik işJeri 

hanında bulunan ve heyeti 
umumiyeıinin bedeli muham
meni sekiz yüz seksen bir lira 
elli kurut olan Moris f ord ve 
Fiat markalı yedi kamyon ile 
Ford, Fiat ve Bilik markalı 

tcn~zzüh otomo\>illeri, üç eşek 
arabası v~ ik; buçuk ton kadar 
111akine parçalannın bir a~ed 
araba üzerinde lağım kazanı 
bapekreterlikteki şartname 
veçbile 13-3-936 Cuma günü 
saat 10 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. 

lştirik için altmış altı lirahk 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir . 

25-28-3-10 493 (486) 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruşdan 54 sayılı adanın 
dört yüz otuz dört yirmi beş 
metre murabbaındaki 11 sayılı 

arsası başsekreterlikteki şart

name veçhile ve bin yedi yüz 
otuz yedi Jira bedeli muham
menle 17 /3/936 sah sünü saat 
10 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yiiz 
otuz lirahk muvakkat tem"nat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
aaata komisyona gelinir. 
28-3-10-13 522 [513] 

• 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü ,·apur iıkeleai 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 -
BAG VE SEBZE 

Tütün fidanları 
ıçm 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Garbi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 
Ceıair Han - Y emif çarştıı 

İZMIR Telefon: 3809. 
Çar. Cuma. Pazar 1-13 (128) 

• • Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edearileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontk• 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler aokak fana 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) ·--------· 
1 

• 

Doktor 
Merkez hastanesı 

Operatörü 
. 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle bas

talarmı her gün on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler hamamı karşısmda 43 nu
marada kabul eder. 
,,ıuayene hane telefonu 331S 

Ev telefonu 3203 
26 ( 311 ) 

Zayi makbnz 
Şark sanayi şirketi adına 

verilmiş lzmir ithalat gümrü-

ğünün 6/55 sayı ve 27 - 6 - 35 
günlü ayniyat makbuzu zayi 
olmuştur. Banka teminat mek
tubu ile (sayı 1456) mahsup 
muamelesi yapılacağından bu 
makbuzun hükmü kalmadığa 
ilin olunur. ( 509 ) 

Cun ur Baş•~ anlığı Ftirmonik 
orkestr« sı şef fiğinden : 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere 
Piyano, Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klarnet. 
Fago, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Alto, Saksafon, Tenor 
S,ksafon Akordiyon, Caz Baterisi sazları çalanların 7-3-36 cu

martesi günü saat 10 dan 17 ye kadar Istanbul Galatasar;ıy 
Lisesinde sinavları yapılacağından bu sazları çok iyi bir surette 
çalabilen artistlerin kendi enstürümanları ile birlikte Sinav ko
misyonuna birer d lekçe ile başvurmaları. 142 217 (129) 

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

iktisat Vekaleti iç tica ·et un· um 
müdürl öğünden: 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde 
Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi 4:irketlerinclcn E:n
periyal Kemikal Endüstri Levant Limited şirk~ti bu l<erc müra
caatla lzmir şubesinin faaliyetine nihayet verdiğini ve şubenin 
muamele hesap alacak ve vereceklerinin lstanbul şubesine 
devredildiğini bildirmiş olmakla bu şube ile ilgisi bulunanların 
lstenbul şubesine müracaatları Han olunur. bu mahiyette hareketlerden - "Gerek Amerika ve ge- kanlığı resmen tebliğ eb:Dİftİr: Tokyo kıtaatı sükun ve asa-

~~~~sa_k_ıa~a~c~a=k=la~r=• -•~va~d~e~t~m_i~l~er_d~ir_. ____ r_e~k __ a __ o~n~•---e~f-k~a~n-u_m~um_..i _e_a_i ____ B_u __ ı_•_b_ah ___ ıa_a_t __ S __ t_e -.;;;;f_e_n_ç~-y-iş_i_m~uh_a_f_a_za~e-tm~e-k_te_d_ir_. ________________________ ~~~~~29'.L..._-~1~3~-~28=---~~2~38~~(1~S\ 
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Akhisar Tütüncüler 
Bankası idare mecli
sinden: 

( Umumi Heyetin Çağırılması ) 
Bankamızın hissedarlar alel'ade Heyeti Umumiyesi martın 30 

uncu pazartesi günü saat on üçde Akhisarda şirketin merkez:n
de toplanacağmdan esas mukavelenamemizin 24 üncü ve 25 inci 
maddeleri geregince asaleten veya vekaleten en az on hisseye 
aahib olan hissedarların hisselerini Banka merkezine tevdi ede
rek duhuliye varakası almaları ve umumi heyet toplantısında 

hazır bulunmalannı dileriz. 

Müzakere Ruznamesi: 
1 - idare meclis ve murakıb rapoıiaıının okunm:..sı 
2 - 1935 senesi blançosunun tasdiki ve idare meclisinin 

ibrası. 
\. 

3 - Hissei temettüün tevziine karar ita.,ı. 

4 - Müddetleri biten azaların yerine intihab ıcrası 
5 - Murakıb intihabı ve ücreti:ıin tayini. 

Akhisar Tütüncüler Bankası Türk 
Anonim Şjrketi 

Fevkalade hissedarlar genel toplantası. 
Bankamız esas mukaveleııamesinin bazı maddelerirıin aşağıda 

gösterildiği şekiJJerde değiştirilmesini görüşüp kararlaştırmak için 
Bankaom bütün hissedarlarını martın 30 uncu pazartesi günü 
Akhisarda şirketin merkezinde saat onbeşte fevkalade olarak 
toplanmağa davet ediyoruz Bu davete bir hissesi olan hissedar .. 
lar da davetlidir. Hissedarların bu fevkalade toplantı jçin hisc;c 
senedlerini Bankaya tevdi edip duhuliye kartı almalarını bil
diririz. 

Meclis idare 
Tadili teklif olunan maddeler ı 

Eski şekil: Yeni şekil: 

Madde 11 - Şirketin mak- Madde 11 - Şirketin ku· 
sadı teşekkülüne dahil ve ic- rulına maksaclma niren ve 

o 

rasına mezun oldu;{u kaffei yapmasına izinlı olduğu bütün 

umur ve hususatla sahai faa- iş ve sorumlarda çalışma a!eı· 
liyette kendi muvaffakıyeti ve nanda kendi haşarılığı ve işle-
intizam ve emniyet muamelata rinin düzen ve güvenliği ba-
noktai nazarından tabi tutul- kınımdan bağlı bulunması ge-
maıı iktiza eden kuyud ve şu- rekli bulunan bağ ve şartları 
rutu havi nizamnamei dahilisi gösterir iş Tüzüğü ilk kuruJa-
ilk teşekkül edecek Meclisi cak yönetim kurulunca yapıla-
idarece tanzim ve tatbik olu- cak ve taptanacaktır. Yönetim 
nacaktır. Mecliıi idare heyeti kurulu genel kurulca seçilen 
-umiye tarafından m\lntehap yediden dokuza kadar üye-

yediden on bire kadar azadan 1erden meydana gelir. Dirck-
mürekkeptir. tör yönetim kurulunca seçilir. 
Şu kadar ki iJk üç sene Azli ve maaşının mikdara ayni 

müddet için teşkil olunacak şekilde yapılır. Müdürün yöne-
mecliai idare azası müessisler tim kuruluna seçilmiş üye 
tarafından intihap olunacaktır. olarak girmesi caizdir. Bu su-
Keza bu müddet için banka- retle yönetim kurulunda üye 
nm müdürü meclisi idarenin olan direktör yönetim kurulu 
azayı tabiiyesindendir. toplantılannda diğer üyeler 

Müdür meclisi idarece inli· gibi bulunma hakkı adiyle pa-
hap olunur. Azli ve maaşının ra almaz. 
takdiri dahi ayni suretle icra 
olunur. Ve hissei temettüe 
memurini idare meyanında mü-
dür sıfat ve maaşiyle iştirak 

eder. Ücreti huzur almaz. 

Eski şekil: 
Madde 29 - Heyeti umu

miye bilcumle hesabatın tetki
ki iç n gerek hissedarandan 
ve gerek hariçten ikisi mü
kemmil olmak üzere dört mü

fettış intihap eder. Şu kadar 
ki ilk senei besabiye içın işbu 
müfettişler müesc:isler tarafın
dan intihap olunacaktır. Mü
fottişlerin meclisi idare azasına 
müdür ve muhasebeciye kara
beti olmamak şarttır. Müfet
tişler vazifelerinin tamamii ifa
sından ve verecekleri raporla
rın hakikate mukarenetinden 
gerek hissedarlara ve ~erek 
hükümete karşı mes'uldürler. 
Müfettişlere verilecek ücret 
teftiş ettikleri sene hesabatını 
tetkik eden hissedaran heyeti 
umumiyesince tayin edilir. 

Bu ücrete istihkak tamamen 
ifay! vazife eylemekle mukay
yettir. Bir müddet ifayı hiz
metten sonra terki vazife 
edenler, vefat veya her hangi 
bir sebeple hizmetten ayrılan
lar ve on!arın veresesi ücret 
talep edemezler. Bir sene he
sabatı için müfettiş intihap 
edilenler ertesi sene için dahi 

. müfettiş intihap olunabilir. 
Müf cttişler idare umuruna mü
dahale ve teftişat münasebe-
tiyle umur ve mz.sal hi cariyeyi 
aektedar etmemek şartiyle 

Yeni şekil: 
Madde 29 - Genel kurul; 

Ticaret kanununun dördöncü 
faslının üçüncü (Mürakıbler) 
kısmında yazıh ödevleri yerine 
getirmek üzere gerek hisse
darlar arasından ve gerek his
sedarlar dışından bir seneden 
üç seneye kadar müddetle bir 
veya müteaddit mürakıbler se
çebilir. 

Mürakıblara verilecek yıllık 
ücret kendilerini seçen genel 
kurul tarafından belli edilir. 
Bu ücrete ancak ödevi bitir
mekle hak kazanı1ır. Bir za
man ödev yaptıktan sonra işi 

bırakanlar istifa, ölüm ve baş
ka yüzden işten ayralanlar ve 
anların mirascı arı ücret iste
yemezler. Bir yıl hesap
ları için mürakıb seçilenler 
ertesi yıl için dahi mürakıp 

seçile bilirler. 

Mürakıplar Bankanın bütün 
işlerini, hesaplarını işlere dur
gunluk vermiyecek idare işle· 
rine müdahale etmiyecek şe

kilde incelemek hakkını taşır
lar. Bundan başka Bankanın 

defterlerini, mektuplarım vezne 
ve senedat cüzdanları mevcu
dunu bulundukları yerde kon
trol ederler. 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yananda. 

Numara: 
Telefon: ., 

23 
3434 

(229) 

Bergama Sulh Mahkemesi 
Satış Memurluğundan: 

Bergama sulh hukuk mah· 
kemesince şuyuunun kaldırıl· 
ması ~çm salumasına karar 
verilmiş olan Bergamanın solak 
Halil mahallesinde Belediye 
caddesind\~ kain sağı ve arkası 
Savran veresesi oğlu Hüseyin, 
so.u muhacir Mehmedden ge· 
çen lzzet hanesi önü yol ile 
çevr'h ve 600 lira kıymeti mu
hammt.nt·l, nıaa müştemilat bir 
ev '23/3 9.J6 tarihine müsadif 
Pa:ıarttsı günü saat on beşde 

· 3\ik artırmayla ve Peşin pa
rayla Bergama mahkeme baş-

PASTİL J:OR PASTiLFORPASTİL FOR PASTİLFÔR PASTiLFOR 
l>ASTİL FOR~ . . PASTlLFOR 
\>ASTİL FOR PASTİLFOR 

ıAST~L FOR p ASTiL FOR PASTILFOR 
STiL F Kullananlar A OR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİL FOR 

·PASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısalmaz, nefes boru- PASTİL FOR 
ıPASTIL FOR tarıs hatalanmaz, boğazları ağrımaz. PASTİL FOR 

P ASTIL FOR P ASTİ iL FOR P PASTİL FOR 
PASTiL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİL FOR PASTİL FOR 
~ . . . 
PASTiL F STILFOR PASTILFOR 
·p ASTİL TİL FOR STİL FOR 
·PASTİ OR 
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PAST 
PAST 
'PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTiL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PAS~ ..... 

R 
~,._,:O?. 

FOR 
İLFOR 

ASTİLFOR 
OR PASTİL FOR 

L FOR p ASTİLFOR PASTİL FOR 
kitabetinde satılacağından ar-
tır a · t' k t k · t• buJunmalara ve fazJa malumat 1 • E f Ah ı• m ya ış ıra eme ıs ıyen- 1 zmır sna ve a 1 lerın mahammen kıymetin yüz- almak istiyenlerin 263 dosya 
de yedi buçuğu nisbetind~ pc.:/ numarasile her gün saat on 

beşden sonra sataş şartname- ( b k •• k 1 b 
sını görme üzere Bergama PJl.JSIDI 'l'Cy:t milli hir banka- . . k ı an ası yon uru aş-

nııı tcnıi11al l\Jektu'3unu tevdi mahkeme başkitabetine müra-

~e~d~e~re~k~A~~~r~m~a~g~ü~n~ü ~h~az~ır~=c~a~~~~~r~ı~il=h~o~l~oo=u~~~~~~lml~).' k&r~JıgvıDdan•. 
Bankanın bütün hesabat ve • 
muamelatını te\kik ve mura- lzmir Esnaf ve Ahali bankası ortaklarınan, senelik alelade 
kaba etmek hakkını haizdirler. genel toplantısı 20 Mart 936 tarihine düşen Cuma günü saat 
Bu cihet!c Bankanın bütün onbeşde İzmir Tecim ve endüstri odası salonunda yapılacakdır. 
defterlerini, muhaberatmı, ve Banka statüsünün 61 inci maddesine göre asaleten veya .,e .. 
zabıtnamelerina ve bilciimle kaleten 30 hisseyi temsil eden ortakların aşağıdaki gündemd• 
nıuharrcratını mahallerinde mu· yazılı maddeler hakkmda görüşmek ve karar ittihaz etmek Uzert 
r~l<.ıbe edt•bilirler. toplantı gününden bir hafta evvel Merkez ve tubelerimizc mi"' 

Meclisi idare her altı ay racaat ederek girme karh almaları rica olunur. 
nihayetinde şirketin matlubat Toplantıya vekaleten iştirak edeceklerin de; ortak olmalarl 

ve teahhüdatını müş'ir cedavili şarttır. 
Müzakere ruznamesi müfettişlere ita edecektir. Mü-

fett ı şler ~enelik raporlarını ve 
münasip gördükleri teklifatı 

hissedaran heyeti umumiyesine 
arzedecekleri gibi Bankanın 
emval ve emteasıua ait miifre
dat- defatirini ne yolda tetkik 
etmiş olduklarını da heyeti 
umumiyeye beyan eyliyecek
lerdir. 

Eski Şekil : 
Madde 35 - Şirketin temet

tüatı safiyei seneviyesinden ev
vela bila istisna hisselerin cüm
lesine birinci bissei temettü 
olarak bedeli tesviye edilmiş 
sermayeye yüzde yedi itasına 
kifayet edecek meblağ ve sa
niyen ihtiyat akçesini teşkil 

etmek üzere temettüah mez
kurenin yüzde onu ifraz olun
duktan sonra baki kalan kısmı 
sureti atiyede taksim olunur. 

Yüzde on beş : Meclisi idare 
azasına 

Yüzde beş: Memurini idareye 
Yüzd on beş: Müessis hisse 

senedatına 
Yüzde iki: Umuru milliye ve 

hayriyeye 
Yüzde altmış üç: ikinci h · s

sei temettü 
Vadeleri hululünden itibaren 

beş sene zarfında aranılmıyan 
hissei temettüat Banka lehine 
olmak üzere müruru zamana 
uğrar. Umuru milliye ve hay
riye namiyle tefrik edilecek 
temettü Bankacı, vesair müte· 
hassıs yetiştirmek üzere mem
leketin fakir ve müsteit evla
dından Türkiyede ve Avrupa· 
da tahsil ettirilecek talebenin 
masrafına karşılıktır. 

Eski Şekil : 
Madde 37 - Hasılatı sene

vi ye hisse başına yüzde yedi 

faiz veya hissei temettü ita
sına kifayet etmediği takdirde 
noksanı ihtiyat akçesinden ik
mal edilebilecektir. ihtiyat ak
çesi de kifayet etmezse hisse• 
darların senei atiye temettüa
tından ikmalen faiz ve temettü 
talebine hakları olamıyacaktır. 

Yeni Şekil : 
Madde 35 - Şirketin yılhk 

duru kazancından en önce ve 
en az yirmide biri yedek ka
pitala aynlacak bundan arta
nından birinci kazanç olarak 
tutarı ödenmiş bütün hisselere 
yüzde beş ödenmesine yetecek 
para ayrıldıktan sonra artana 
olursa şöylece paylaştmlacakbr: 

% 15 kuruculara verilen his
selere 

% 15 Yönetim kurulu üye
lerine 

% 5 Banka iıyarlanna 
% 65 ikinci kazanç 

100 

Yeni Şekil : 
Madde 3-7 - 35 inci madde 

gereğince yıllık kazanç yedek 

kapital çıktıktan sonra yüzde 

beş birinci kazanç dağıtmasına 
yetmezse yettiği kadar dağı

talmasma genel kurulca karar 
verebilir. Bununla beraber ge
nel kurul dilerse yetmiyen 
mikdarı yedek kapitaldan ta
mamlamağa yetkelidir. Şu ka
dar ki duru kazanç ne olursa 
olsun bundan dağıtılacak karın 
niıbeti genel kurulca belli · 

~·-· (506) 

1 - Yönkurul ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1935 Yılı blinçosunun incelenerek onanması ve yönkuru1 

üyelerinin ibrası. 
3 - Yönkurul raporunda gösterilen kazancın dağıtılması ve 

dağılma gününün tayini. 
4 - S-10-935 Tarihinde ölen üye Nuri Meserretcinin yeriDC 

yönkurul tarafından seçilen Mehmet Ragıp Nebi oğlunuJlı 
üyeliğinin onanması~ 

5 - Kur'a ile çıkmış olan üç yönlcurul üyesi için yeni seçilll 
yapılması. 

6 - Müddetleri biten iki murakıp için yeniden seçim yapılma••· 
7 - Yönkurul üyelerine verilecek huzur haklarının ve mura" 

kıp ücretlerinin tayini. 28-1-4 (508) 

No. 8036 No. 8038 No. 8041 No. 3403 

DAIMON 
marka ampüllü dört köşe küçük cep fenerleri No.4611 
O kadar küçbktür ki bir yelek cebinde bir bayanın çan-

tasında her zaman bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 

Ağırlığı otuz sekiz gramdır. Yirminci asrın en son icat ettiği 

çok küçük cep feneridir. 

Deposu ; lzmirde Suluhan civarında No. 28.9 Anadolu 
Hurdavat mağazası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

lzmir Liman işleri umum mü" 
dürlüğünden : 

1 - Yeniden 'apılacak yirmi bir bin beş yüz yirmi lira keşif 
bedelli Konak vapur iskelesi eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 mart 936 çarşamba günü saat 16 da lzmit 
Liman işleri binasmdaki müdürler encümeninde yapılacakhr. 

3 - Muvakkat teminat yüzde 7,5 tur. 
4 - lstekJiler ihaleden en az beş gün evvel Liman işleri 

umum müdürlüğünden diplomalı mimar veya mühendis olduk1a" 
rma veyahut bu şeraiti haiz bir mühendis veya mimarın iş so· 
nun-. kadar devamlı olarak iş başında bulundurulacağına dair 
resmi ve muteber vesaik gösterip en az yirmi bin liralık bin• 
işi yaptıklarını isbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan 

sonra üç yüz kuruş mukabilinde plan ve eksiltme evrakını istiye" 
bilirler. 

5 - Teklifler kapah zarfla yapılacak ve dördüncü maddede 
gösterıldiği gibi idaremizden aldıkları vesikalarla birlikte ihale 
günü nihayet saat 15 te müdürler encümenine verilmiş olacak" 
tır. Encümen teklif olunan fiatları kabulde ve ihaleyi yapmakta 
mubtardtr. 28. 1. 4 518 (514) 
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'tENI ASIR Sahife e 

Fratelli Sperco N. V. 
V A . W. F. H. Van Der 

apur centesı Zee & Co. 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENbEU HAN BIRtNCI 

KORDON TEL 2443 
THE ELLERllAN UNES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
ROY ALE NEERLANDAIS HELGA L M. RUSS va-

KUMPANYASI puru 17 ıubatta bekleniyor. 22 
ORESTES vapuru 28 pabatta pbata kadar Anvera. Rotter· 

beklenmekte olup ylikOnG tah- dam, Hamburg ve Bremen li-
liye ettikten sowa Burgaz manlarına yükliyecektir. 
Var- ve Kilıte.ce li•-hn ALA YA wapvna 2 marlta 
için yik alacübr. be•lenİJW. 6 marta ka.lar An-

UL YSSES uı-n 2'2 ~a ftl's, Rotterdaın. Ha•barw ve 
gelip 29 şubatta .A.Yera, Rot- Bremen limanlarına yükliye · 
terdam, Amaterdam ve Ham- cektir. 
burg Jimanlan için yük ARMENT H. SCHULDT 
alacakbr. Hamburg 
SVENSKA ORIENT LINE TROYBURG vapuru 25 şo-
VINGALAND motörü 20 batta bekleniyor. Anvers, Rot-

şubatta Rotterdam-Copenha~e terdam, Hamburg limanlanna 
Dantzig-Gdynia· Goteburg-Os- yükliyecektir. 
lo Ye bbadiliaYJa li•alllan DEN NORSE MIDDELHA ~S 
için yük alacaktır. LINJE fDS. AS) SPANSK -

ERLAND motöri 28 ıubatta LINJE) OSLO 
gelip Reuerdua. Cepe .... e- BANDEROS vapva 4 mart· 

FLAMINİAN vapuru 8 mart 
Livcrpool ve Svansta'daa ge· 
ip tüliyede hu!unacaktir. 

TRANTINOvapma 15 mart
ta Londra, Hail ve Anverıtea 
gelip tahliyede bulanacak Ye 
ayni zamancla Londra ve Hull 
için ,nk alacaktır. 

THURSO vapura 22 martta 
Liverpool ve Svamea'dan ge· 
lip tahliyede bulunacakhr. 

Dcutch Levaafe Line 
AUllNIAN np•u S martta 

Hamburg, Bremen ve A1avers
tea gelip tabliJede bahmacak. 

Daatzig - Gdynia _ Gotebug- ta bekleniyor.t.kenderiye Hay-
Oalo ve lakandinavya 1 manian fa, Dieppe Ye Noneç liman-

NOT : VDnlt tarihleri, n
purların İlimleri Ye navlun ilc
retJeriaia detitilcHlderiaden me 
nliyet kabul edilmez • 

En sağlam ve Mobilye imal eder 
. · -k la kt lanna y61diyecektir. 
ıçua yu a ca "· . AMEPICAN EKSPORT LINES 

SERVIC MARıTıME RuuMAIN EXPRESS vapuru 28 şubatta 
ALBA JULIA vapuru 23 beki ·yor NeYJork ve Balti-

şubatta gelip 24 wabatta Malta ~ • 0

..nk l ktı 
Marsil,ta ve Banelona için morej hlÇlllt , .. ""a aca L~· 

o Dl on w arren ınes 
yük alacaktır. L' ı 

E ıverpoo 
~ LEŞ vapuru 20 martta OUERNMORE vapuru 23 

gehp 21 martta Malta-Manilya tabatta bekleniyor. Uverpool 
ve Barselooe için yük alacakbr ye AnYentea ylk ÇJkanp Bur· 
. Yolcu ve yük kabul eder. gu Vanaa ve Ka.tence limaa-

llandaki hareket tarihlerile ..,.;.. yik alacakbr. 
navlunJarda~i. dejiılldilderden Vapurlarm isimleri, gelme 
acenta mes uhyet kabul etmez. ı tarihleri ve navlun tarifeleri 

Fazla tafsillt için ikinci hakkında hiç bir taahhUde gİ• 
kordonda Tahmil Ye Tahliye rifilmez. 
binam arkasında FRATELLI N. V. W. F. Hanri Van Der 
SPERCO acente.İlle m&racaat Zee & Co. 
edilmesi rica oa-.. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-200S-2663 1:007 -2008 

Genel istek herine (Tir
yaki) Harman ÇAJlm bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular S Ye 10 kauqstm. 

Çay tiryakilerlae aijde
leriz. 

Yerli maJı alalamar Ye 
salep ile bafka çeşit yc
•ek babarlanmm, Wrillci 
kalite çamafar •• badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lıpartanın öz gii1 
ve çiçek suyunu finnam•ı• 
lilflyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalannın tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Bai. Her boy dit macmt1 Ye fırçalaruu (Leylek) 

marka rutık ile (Nermin) saç boyalarau biıdea &raJIDIL 
Biitün Tirlriyecle tanı--. •e denClllDİf (Arti) kumq boya
Jarınıo genel sattı yeri yalan depomazclar. 

T elefoa : 3882 

Erkeklerle aramız bozuluyor 

Eczact Kemal Aktaş ne 
yapsa hegenirsiniz ?! .• 

Zümrüt damlası 
KokU188a ( Maskilea Ye F eminen ) adıyla erkek koku 

diıi koka olarak iki cins yapıyormllf. 

HiLAL 
Eczanesi 

Milfterilerinden BAYLAR 
galiba ( Feminen ) di'1 ko
kaya 

BAY ANLAR da ~~askiilea 

erkek kokuyu ıeveeeklerdir. 
Zümı üt damlaamm erkek 

kokusu piyasaya çıkmııtır. 
Feminen ( mllennes) koku 

pek nazlıdır. 
Pek yakında genç, g&zel, şirin Ye neşeli kızımız lzmirli 

amcalannm ellerini 6pecektir. Belki bayramda, belki bay
ramdan aoan ... 

SELAMET sizi 
Nezle, Aksırık, öksürük 

.....,.. .A. '"Rıı... T P"'2' T T --:": ve oun fena akibetlerinden 
~ .L, ~ '-' ~ korur, onun içia mutlak 

t"> K s o R o K şu R u 8 u S:.i.:erFerit 

En maaaaicl alulrllderle brontit. uba, " hopaca lblrl
iiblla bt'i illadar. Gljllleri zayd olalllua YikaJe Mlcl 

teliri .. ,.. dikkattir 

INGDJZ KANZUK ECZANESi •ı-tk .. ..... -

balaadara•• 
Talditleri bıı

nlat byliettirir 
M. Depo 

S.Ferit 
Ş fa eczanesi 
4 

• • 
lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kabuu l'D 
Telgraf adresi : lzmir 51,,,..k 
Telefon numarua 202 99 3564 

iki milyon iki yiiz bia lira sermaye ile tetelddll etmit •e 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÔRER LllllTE'I 
{Şark Hah firketine ait t.ircl• Halkapınardaki kamat fala
rikumı saba alnupır. Faltrib bitin l8fkillt ve teailat ve 
almlldi•ial ile ukİli sibi 1 klnmauaai 1935 tarilünden 
itibaren yeei firket tUafaadu itletilecek lav nevi ytba 
ipliklerL k-.. hattuiye •• çorap laial edilecektir.F.m.a
- faildyetl laer tarafta takclir edilmlf ola fabrika ...... 
11b Pett....talar beımda mi Orozclibak itti•Mndeld 
...p1e t .... edilmekte •• ..... fahrika d.........U yapd-

8.1 Jl2 

Çalışamıyor, 
v 

ugramış 

.. 

dlfl mlprki 
8RIPIN 

Bir iki kqe 
Ona IMa pnm 
bqatmlesi
air ap.larm
clu brtar
map lrlfi ge-

lecektir. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBIPIN 
BGtlD a;n, uza Ye uacılan ~~rlaa~ dindirir. Soiuk ~~karma. 

gripe, romatizmaya, bat ve aq agnlan!la, nezleye, ıı~ •. adete 
ve bel ağnlarile kırıklığa karşı bılhassa müessırdır. 

METALLUM 
Yeni pkaa çifte ıpir.U. 

METALLUM 
Lambasını alarak diier llm

balara nazaran sarfiyattan 

yüıde yirmi daha kirh 
olursunuz 

M.Tevfik &AYKEN 

Elektrik, telefon Ye malse
meleri deposa Ve Smı

fabrikaları mDmeuili 
l'eftemalcdar 77 - 79 , 

Tel. 3332 

Sobalanmz için halis 
Öngu da rible.İİİaden kimürül 

İSömikok : Antrasit kömürü 1 
i.!'ı!~!.:..~!!!!~ .. ~~!!!~ ............... -l 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazannda Bardakçılar ıokak No. 10-12 F. Per-

kia ani ma 11Dda balacakllDlz, Telefoa 3937 
(3508) 

....................................................................... 
i IHHAT Balıkyağı i 

Noneçyum IMalia Morina balık yajıdlr 

iki defa süzülmüştür 
Biricik 8•ht Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 
Sıhhat Eczanesi 

ı • • • • • • • • • • 

• • • 
i ............................................................ , ........... · 
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Eğer Petrol ambargosunun tafbikine karar verilirse 
ltalya, Almanyaya yaklaşmak istiye~ek, bri sure le Almanya da fırsatt 

istifade ederek eski sömürgelerinden bir kısmını geri istiyecektir 
Londra 27 (Ô.R) - Deyli taraftu değildir. Fakat ltaly 

Mirrör gazetesi, cihan barış ilk maddelerin tevzii hakkın 
ailesi içinde önemli bir yer iş- ki bir anlaıma ile tamaml 
gal etmeğe baş:ıyan Sovyet mak üzere, Habeş meseleıİll 
Rusyanın Tuna meselelerjne barışcıl bir hal sureti verihn~ 
karışması lüzumunu şiddetle sindeki menfaati anlamalıdır. 
ileri sürmektedir. Bu gazet~, INGILİZ KABiNESiNi 
modern ordusiyJe büyük bir TOPLANTISI 
kuvvet teşkil eden Sovyet Rus- Londra, 27 (A.A) - Sah.-
ya ile lngiltere arasında F ran- gazeteleri kabinenin dünk 
sız-Sovyet paktına benzer bir toplantısı hakkında verdikl 
pakt yapılması lüzumnnu tav- malfımatta, hükumetin, Cen 
siye etmektedir. rede petrol ambargosu teşeb-t 

B. EDENiN KAÇINMASI 1 f>arısta11 soma Lmulra ılr dr bir büsünü üzerine almamak hak• 
Paris, 27 IÔ.R)- lıtraı.burg güvmlik paktı yapması istmikn kmdaki kararını muhafaza et• 

Son haberle; sazetesi berkite- Moskm•adnn bir eonintiş tiğini ve bugün için B. Eden~ 
ler hakkandaki ıon vaziyeti Cenevre için aldığı talima 
ıiSyle hulAıa etmektedir: tereddiittür. B. Eden uzlaşma sömürgeleri, hiç olmazsa bun- tadır. Almanya ise bölge pakt- ma Berlinle bağlaranı sıklaştır- yeni hiçbir unsuru ihtiva et-

B. Eden berkiteler hakkında ihtimalinden bahsederken an- ların bir kısmmı geri almak lanna daima mukavemet etmiş mak isteyebilir. Buna hayret mediğini bildiriyorlar. 
çok ihtirazh görl1ndü. lnptere cak beşlPr komitesinin teklif- ister. B. Eden bunlardan biç ve ancak iki taraflı paktlara edilmez. Fakat Avrupa sul- Morning Post gazeteıi, k•• 
uluslar sosyetesine sadık kal- leri hazırlanmışbr. Fakat o vakit bahsetmemiş, sadece ilk mad- taraftar olduğunu bildirmiştir. hunun hakiki hattı Lon- binede petrol ambargosu hak 
makta ve petrol ambargosu )tal t f d k'f t · d 1 · · b. t k · · •ht· Pa · 27 (Ô R) B ı· d P · M k d ya ara ın an ı aye sız e erın yenı ır a sımı ı ıma- rıs, . - er ıo ve ra, arıs ve os ova an kında mühim görüş ibtilafl 
ile yeni uzlaıma müzakereleri görülen bu komitenin teklifleri line telmihte hulunmuştur. B. Roma arasındaki son temaslar geçmektedir. ltalya, bu hatta d ld v 

hakkında her tecebbüıü ona mevcu 0 ugunu yazıyor. 
-r bugün elbet daha kifayetli Edenin nutku, en uzun kısmın- Fransada endiıe uyandırmak- karşı koymağı aklına getirmi- Avam kamarası azası ar•• 

bırakmaktadır. lngiltere biç degw ildir. d h be k k 11 kt"f t k. t · k 1 k k d k ö dü d db 1 'd ppbesiz ihtillfm bir uzlqma a; ar arşı o e ı ş ı- an gen a mıyor. yece a ar açı g z r. ıın a zecri te ir erin ya şı • 
ile bitmesini istemektedir. ALMANYA litm kurulmasına aitti. •• Petit Provençal " gazetesi B. EDENiN TELMiHi detle takibi veyahud terki 

Fakat lngiliz dış itleri ba- SÖMÜRGELERi iSTiYOR iKİ TARAFLI PAKTLAR buna rağmen bir Alman - ltal B. Eden ltalyaya karşı zun- lazım olduğu kanaatı gittikç• 
kanının sözlerinde hiçbir teh- Almanyaya gelince: Bu mem- Jngiltere, Avrupa kıtasında yan anlaşmasmm arefesinde nen davette bulunmuştur. Hoar· artmaktadır. Bu tedbirle,;. 
dit yoktur. Ne Romaya, ne leket Ren bölgesini yeniden gittikçe daha geniş taahhDtler oldağumuzu zannetmemektedir. Lava) planı suya düttükten ıon- terki lüzumuna kani olanları• 
Adia-Ababaya karp Wr tepik -kerileftinnek ve kaybettiği almağ:.a mütemayil bulunmak- Berkitelerin tazyıki albnda Ro- ra lngiltere yeni teıebbüslere uyııı gün geçtikçe fazlalatıyot• 

~rl~~~!~~~~~~~~ah~~r~~:: •••••••••••J•••··~·p••••·~~········~~~~~~~~··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••g••••••·~~~~··••••••••••• t~~:dr~.~~~~~~~~~t 

lar Sosyetesini ıerbest bırak- Kobe 'ye mahfillerinde iddia edildifi•• 
maktadır. Fakat bu, hlcliıeler g6re 18 ler komitesinin Ce-

daha tehlikeli bir şekil alacak A •ı 1 b• kt b •• d k h nevrede yapacağı 2 Mart tor 
:t;.ii:i.:·11ö~::::m •• ~ .. ··eii•i Si e~ mparatora ır me . U gon erere ırsız- ıanıısınd• ı.v•ç pcıroıa ambar' 

iT AL y ANIN Dl:JRUMU go konulmadığı takdirde Ital-

1 •• h •• t •ı • • • t d•ı yaya karşı yeniden zecri tec:Y 
ıe .. b~rk~;:/!~~: taf~fk::si.::.!:: ara musama a gos erı menıesının ıs e 1 er birlertatbikindeısrar:edecektir• 
aının askeri hiç bir tesiri ola- Londra, 27 (Ö.R) - isyan 'W;J~ lsveç projesinin kömür ~• 
cağı zannedilemez. ltalyada eden Japon askeri kuvvetJeri f;~ ham demir c:evberleri ıatışıoıO 
denildiği gibi, bunlar sadece adına .. Nakaşi,, imzasile Japon ye zecri tedbire iştirak ede• 
bir gösteriıtir, zira petrol am- imparatoruna bir mektub gön- Milletlerin limanlarını ltalya• 
bargosu bile muhasamatın de- derilmiıtir. isyan eden kuvvet- ıemilerine açık bulundurma• 
vamı üzerinde müeuir olamaz. ler, bu mektupta imparatoru lannı yaıak edilmesine da 
Bilakis bu tedbirler dış siya- selamladıktan sonra sadakat olduğu söylenmektedir. 
Ada vahim ve geniş neticeler yeminini tekrarlamışlar, ancak BiR KARAR 
verebilir. Faşist hükumeti pet- bazı istemlerini bildirmişlerdir. Roma, 27 (Ô.R) - Uluslat 
rol ambargosunu dostluğa aykırı Japonyayı idare ed·ecek h :j. ıoıyetesinin ltalyan - Habef 

kumetin ordudan seçilmes', 
bir hareket sayacağını ve ona hırsızlara ve devlet hazinesini anlaşmazlığına karşı taktıjt 
göre hareket edeceğini giz- soyanlara müsamaha gösteril- tavn hareket .. UJuslar sosye-
Jememiştir. Şu takdirde ltal- memesi istenmiştir. Aksi tak- tesine yardım cemiyetleri " Ital ... 
yanın Fransa ile son yaptığı dirde bu hadiselerin devam yan federasyonuna aşağıdaki 
anlaşmayı, hatta Lokarno pak- etmesi ihtimalinin mevcud ol- karar suretinin kabulü hraatıol 
tını feshedeceği ıöylenmektc- duğu tebdid makamında ilave vermiştir: 
dir. Bu takdirde ltalya; Al- edilmiştir. 1 - ltalyan - Habeş anlar 
manya, Lehistan ve Macaris- Tokyo. 27 (Ö.R) - Yeni mazlığı karşısında Uluslar sor 
tandan mürekkeb gayri mem- kıt'alarm gelmesi üzerine Tok- yelesi paktına verilen tefsiri• 
nunlar grubana kablacak ve yoda sükun hüküm sürmeğe paktın ruhuna aykırı olduğuoll 
Avrupa barışı tehlükeye dü- başlamıştır. lsyam yapmış olan g8z 6nlinde tutar<:.!~ , 
'ecektı·r. birinci fırka askerlerinin büyük 2 - ltalyanın suçluluğunll 

AMBARGOYA iHTiMAL bir kısmı kışlalarına girmiş'er- ·ı . . uı 1 . 
ı in ıçın us ar sosyetesiniJI 

VERiLMiYOR dir. Hüküm et öı fi idare ilan b 
etmiştir. azı üyeleri tarafından takip 

Paris, 27 (Ö.R) - B. Eden· Resmen bildirildiğine göre, edilen usulün adalet eaaslarıP .. 
Dİn izahetı ne Roma, ne de y okahama, Kobe, Osaka ve dan uzak olduğunu göıönünd• 
Berlinde iyi kalJılanmamııtır. Nagoya'da sükun hükümfer- tutarak, 
Forayn Ofisin tuttuğu mevki- madır. Esasen bu şehirlerde 3 - Bunun neticesi olarak 
Jerde kaldığı telakkisi vardır. hiçbir hidise olmamıştır. Bah- ltalyaya karşı tatbik ediJeO 

Liyonda çikan .. Progres ,, riye dairesinin bildirdiğine berkitelerin ayni suretle adalet 
gazetesi bunu şöyle gösteriyor: göre, birinci ve ikinci filo Y o- prensiplerine aykırı olduğunll 

Roma B. Edenin siSzlerinde kahama ve Tokyo körfezinin gözönünde tutarak, 
yeni bir ahenk olmadığı fik- askeri himayesini üzerine al- 4 - Nihayet Italyanın Ame· 
rindedir. lngiliz bakanının 2 mışlardır. imparatorun kardeşi rika ihtilafında tamamile hakla 
martda görüşülecek pehol am- prens Chichibu bugün Tokyoya olduğunu yeniden ilan ederek: 

gelecektir, Eski iç işleri bakanı 
bargosu meselesi hakkında kat'i Heyeti umumiye bu prensib"' 

Gotanın başkanlığ~ altındaki 
Bir fikir beklenmesi bekleni- kabine yeni bir hükumet te- leri kabul eden kurullarla ken" 
yordu. Lehte [veya aleyhte şekkül edinceye kadar iktidar disi arasmda derin bir fikir 
bulunacağı sanılıyordu. Gerçi mevkiinde kalacaktır. ayrılığı olduğunu ve bu preP" 
Amerikanın durumu haıebiyle Meclisi has, imparatorluk siblerin uluslar arasında i,bir .. 
bu ambargoya ihtimal veril- sarayında, yeni kabinenin ku- Jijini ve arııulusal adaleti 
miyorsada lngilterenin bunu rulması ıekli üzernie müzakere- amaçbyan UJuılar Soıyeteti 
kat'ı olarak redettiği de prtıl• • lerine faııJaıız bir ıurette de- pakbna aykırı olduiuau - kaJ"' 
aaiıor. F.adite veren ~...ı hu vam etmektedir. /•yom bast1111111ya 6'M11 Jopon "'"'GllllUlllM/a ~;, ~/ldf dediyor. 


