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Haberleri beşinci 
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önünde 
Şu Habeş davası insanlığın 

yüzüİıü kızartan bir facia oldu. 
Bu zavallı milletin istiklal da
vasına şimdiden kaybolmuş 
gözüyle bakanlar vardır. Mus
solini ne kadar uzun sürerse .. 
sürsün Afr!ka seferinP. devam 
edeceaiz demiyor mu ? lt:ılyan 

6 rt • • • 

generalleri, ,.çıplak, aç bır mıl, 
Jetin istiklal aşkı ne kadar. 
2eniş olursa olsun, günün b'-. 
rinde patlak verecek olan içsel. 
ayaklanmalarla dize geleceğini,,. 
iddia etmiyorlar mı? 

Bu sözlere inanmak lazımsa. 
Habeş davası kaybolmuştur. 

Doğrusu, bu takdirde bile, 
davayı milletler cemiyetinin 
kayb~tmiş olacağıdır. Zira 
"Habeşistana haklısın,. diyerek 
bütün prestijini ortaya koyan 
odur.Aylarca dünya kamoyunu 
heyecandan heyecan sürükle- . 
Yen gösterilerden, bak ve ada- . 
let namına verilen şatafatlı dis
kurlardan sonra Habeşistan . 
Italyanlann zehirli gazları, 
tankları önünde dize gelirse, 
bu saldınşın zaferi Cenevrenin 
lllümü olacak, Milletler cemi
yeti .sonsuz bir güvensizlik ha
vası içinde çökerken yerioi 
eüel kombinezonlara bıraka
cakbr. 

Böyle bir sonuç, bilhassa In
giliz siyasasında önemli değiıik
likler yaratabilir. Afrikada bir 
aömllrge İmparatorluğu kurmak 
i~diasında olan ltalyanın Habe
tıstanda yerleşmesi, Hindistan 
Y?lu lizerinde beliren tehlüke
nın yerleşmesidir. Şu halde ln
giltere, imparatorluk yolunun 
müdafaası için, tarihte belki eşi 
görülmemiş hazırlıklara mecbur 
olacakbr. lngilizler Libya sını
rından Mısıra uzanan tehdid 
g?st~ri.sini asla unutamazlar. 
Fıknmızce Italyanm Haheşis
tanda yerleşmesi, lngıliz-ltalyan 
ayrışmasının sonsuzlaşmasına 

muadildir. ileride yapılacak . 
bütün kombinezonlarda bu ay
~ışuı_anın kendini göstermemesi 
ımkansızdir. 
- işte bundan ötürüdür "i Ce
nevreye bağlı olan milltlerin· 
Uluslar sosyetesini bu derece 
feci bir iflas çöküntüsü karşı
sında bırak2cakiarİnı zannetmi-
yorzz. . 

İtalya Habeşistanda istediği 
kadar ilerlesin, bergiteler vü
zünden, ekonomik ve finansal 
durumundaki ağırlığı dlizeltmek 
isteyeceği gün elbette gelecek
tir. Habeşlere gelince onlar da 
pek çabuk dize geleceğe ben
zemiyorlar. 

Cenevre davasını kaybetmek 
istemiyecek, elindeki son kozu 
da oynıyarak petrol ambargo· 
suna karar verecektir. Artık 
bundan şüphe edilemez. Hele 
Fransadaki kabine değişikliğin
den sonra petrol ambargosun
daki duraksamalardan eser kal
mıyacağı tahmin edilebilir. 

Şevke1. Ellı8iD 

Bükreşte bir 
uçak düştü 

Blikreş, 3 (Ö.R) - Bir yarış 
açaia kapaklandı. Üç ki~i _öld~. 

Habeşler 
)arından 
Londra 3 (Ö.R)

Adis-Ababadan ge
le.o haberlere göre 
Tigre cephesindeki 
son muharebelerde 
Italyan zayiatı, Ha
beşlerinki gibi" kor
kunç ,, kelimesiyle 
ifade edilecek ka
dar çoktur. General 
Diamantinia siyah 
gömlekliler fırkası 
en çok hırpalanmış· 
tır. Habeşler iste

.dikleri dakikad~ Ma-

T embieni tamamen ellerinde tuttuk
istedikleri ün Makalleye girebilirler 

kalleye girebilirler. 
Tembien müstahkem 
mevkii ellerinde bu- Veliahd Adis • Ababada bir töımde 
lurİdukça bundan as· Cephe kumandanlarından birkarı 
la şüphe edilmiyor. Adua-Ma- lan yerlerdi, Geri çekilen ltal-
kalle yolunda Italyanlann mev- yan firkalarının önemli mık-
kileri her gün için tehdit altın- tarda silah, mühimmat, top, 
dadır. mitralyöz ve erzak depoları 

Son Jtalyan taarruzu da bu terkettikleri bildiriliyor. Habeş 
kumandanlığı son muvaffaki· 

tehlükeyi azaltmamıştır. ltal- yetlerle Tisrre cephesinde Ha-
yanlar Temb:n dağında tahkim beş ordusunun mevkii kuvvet 
ettikleri mevkileri kamilen bı- bulduğuna kanidir. 
rakmış bulunuyorlar. Habeşler BiR SULH TAVASSUTU 
eline geçen Sumbere, Serbavi- Londra a {A.A)-Deyll 
an ve Kesıatamba mevzileri Telgrafın Vatlkandan al-
ltalyanların modern tesisatla dıöı malQmata göre Pa-
birer istihkam haline koyduk- pa, ltalyan-Habef har-

bına bir tavassutta bu- ı 
lunması için dlploması 
yollyle t&febbUslerlna 
devam edecektir. 

Papa Cenavrede tem-' 
sll edllen hUkOmetlarln 
bir barı' tormUIU bul
masına çahtacaktır. 

PETROL AMBARGOSU iŞi 
Paris, 3 ( Ö.R ) - Petrol 

berkitesinin ne derece miles
ıir olabileceğini tedkika me· 
mur komite bugün Cenevrede 
toplanacaktır. " Journal ,, top-

Jantı arefesinde şunlan yazıyor: 
HTeknisyenler bupn temas 

edeceklerdir. Halbu ki, Ame
rika gibi, tilpheli bir vaziyet 
muhafaza eden mliıtahııil dev
letlerle uğraşmağa llizum ol
duğu anlaıılmaktadır. F'ılba
kika yalnız petrol naldiyatı 
için huıusl filoları olan mem
leketlerin Italyaya nakliyat 
yapmağa karar karar •erme
leri petrol berkiteıinin mlieı
ıir olmaıım temin edecektir. 

R.af(IStV Mııkdonald 
Londra 3 (Ô.R)- Eski baş· 

bakan ve kabinede kralın 
"müşaviri hisı., olan B. Ram· 
say Macdonald lskoçya üniver· 
sitelerinde açık kalan saylav• 
lığa 15,393 reyle seçilmiştir, 
Rakibi olan profesör Denhi 
9180 ve diğer namzed Thom· 
son 3597 rey almışlardır. 

Böylece B. Makdo:ıaldın ka
binedeki durumu sağlamlaş
mıştır. Seçim neticesinin ilan 
edildiği llniversite .salonu bin
lerce üniversiteli ve profes6r 
ile dolu bulunuyordu. Netice 
alkışlar ve bazı ıslık ıesleril6 
karşılanmııtır. B. Makdonald bu 
seçimden ııonra vatana aid umu
mi menfaatlarla tiniversitenin 
hususi menfaatlannı ele alaca
ğını bildirmiıtir. Yeni saylav 
öğleden sonra Londraya dön
müştür. .............. ı;gııiz .... ·ıi': ...... ;üd;f a;·s~ ........................... şehi~ ...... Me«~iiSi" ....... . 

Siiih·~~;i;~;~ .... h~iY;·~;~d~~ .... ~onra Gıda maddeleri satışı 
iki misline çıkarılması onaylandı hakkında kararlar verdi 

Ingilter<:d~···~·iİ.~h ... ~~~·~yii"'lıi; .. ··~~ddet için 
devlet inhisarı altına gırıyor 

Londra, 3 (Ö.R)- lagiltere
nin ulusal müdafaa işleri ön 
plana alınarak kara, hava ve 
deniz kuvvetleri azami süratle 
arbnlacaktır. Arsıulusal ıiya
samn gösterdiği tehlike işareti, 
lngilterenin mevcud kuvvetine 
inanmıyarak daha fazla kuv
vetlenmesini istilzam ediyor. 

Daily Ekspres gazetesi, ln
gilterenin yeni ulusal müdaf-~a: 
Rının üç esasa istinat edecegını 
tebarüz ettiren bir yazısında 
diyor ki : 

_ lngiliz imparatorluğunu~ 
müdafaa işleri bir kül telakkı 
edilecek ve imparatorluğun 
muhtelif hükümetleri, dünyanın 
muhtelif kısımlarında müdafaa• 
yı deruhte edeceklerdir. im
paratorluğun müdafaa işlerini 
deruhte edecek komiteye im
paratorluğun bütün dominyoa
ları dahil bulunacaktır. 

lngilterenin silah sanayii 
bir müddet için devlet inhisarı 
halinde idare edilecek tir. 

AKDENiZ KUVVETLERi 
Londra, 3 (Ö.R) - Ulusal 

müciafaa işlerini inceliyen ko· 
mitenin verdiği kararlar etra-

.. 

Jngıllnenın nuşlııır R.e11ıJl'n saf lıarp ı:emisık tıırloııs ve Oıum cous 
tayyare trcaıilennüı, gecen/erde yapılan bir ma11rvra t namıda almaılş re,imlcrl 

fında büyük bir ketumiyet 
gösterilmektedir. Akdeniz kuv
vetleri ilk iş olarak iki misline 
çıkarılacaktır. 
INGIL TERE SiLAHSIZLAN
MA HULYASINA KAPILDI 
Paris, 3 (Ö.R) - "Temps,, 

lngiliz ulusunun müdafaasının 
berkitilmesi hakkında şunları 
yazıyor: 

Parlamento yarın çalıtma-
11na batlıyor. 13u devreye en 
bliylik bir ehemmiyet Ye· 
rilmektedir. Gelecek aylarda 

arsıulusal durumdan çok büyük 
faaliyet gösterilecektir ve haklı 
olan endişeler vardır. 

lngiltere, senelerce sılahsız
lanmanın mümkün olabileceği 
ve İngilterenin Avrupa işlerin
den uzak kalarak kendi üze
rine büzüleceği hayalinde idi. 
Halbuki şimdi İngiliz ulusu bu 
anın hakikatlarını anlamıf, ge
rek kendiıine, gerek haıkala
nna karıı vazifelerini takdir 
etmiıtir. 

- S.1111 ~li11t/J ıolıl/ttü -

Büyük bir ekseriyet 
satıcılığın men'ine 

seyyar 
itiraz etti 

Şehir meclisi dün Şuhat dev· 
resi içtimalarına başlamıtbr. 
Saat 16,30 da Şarbay doktor 
Behcet Uz toplantıyı açmış ve 
eski zabıt okunarak aynen kabul 
edilmiştir. · Şarbaylıkla muhtelif 
dairelerden gelmiş olan bazı 
teklifler okunarak ait olduklan 
encümenlere havale edilmiştir. 
Bunlann arasında ondillasyon 
makinalarınıo kontrolu için bir 
ücret alınması ve tütün imalat
hanelerinin hafta tatili ruhsat 
harçları hakkındaki teklifler de 
vardı. Bundan sonra bıfzısıhha 
kanonuna tevfikan yapılması ikti 
az edea zabıtai Sıhhiye talimat
namesine aid ek talimatname
nin müzakeresine geçilmiştir. 
Verilen karara göre talimat
name madde madde okunarak 
müzakereye konmuştur. 

GIDA MADDELERiNiN 
SATIŞI 

Bunda yenecek ve içilecek 
maddelerin Üzerlerine fiat pus
lası konması hakkındaki bir 
maddenin müzakeresi sırasında 
bazı llyeler mesela karpuz ve 
hıyar gibi maddelere de ayrı 
ayn fiat puılası konmaama im
klD lıulunmadıJını ileri llrdll· · 

Satbn}' Dr. Btlı(tt Uz 

ler. Bu gibi maddelerin sınıf
lara ayrılması suretiyle boy boy 
fiat etiketine tAbi tutulma• 

, kar arlattırıldı. 
f &1111 2 intı ıay/ada ) 
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-Bilgin er 

Dr. Abdi Muhtar 
Dün Istanbula gitti r 

ŞERiR BABBRLBRİ 
1'"' -

Berganıa -·-Müzesinde 
tetkikler 

Bergama yeni mOıesinin bit
mek üzere olan yerJeştirme 

işlerini incelemek ve yeni ya
pılacak para koleksiyonunu 
hazırlamak üzere lımir anti
kite müzesi direktörü bay Sa
lahettin Kantarın Bergamaya 
gönderilmesi ıçın Bergama 
ilçebaylığı ve Bergama antikite 
müzesi direktörü tarafından 

gösterilen lüzum üzerine bu 
istek ilbayhkça da onaylan
mıştır. Dün ilbayhk Bergamaya 
kadar giderek bu işleri yerinde 
tetkik etmesini bay Salaahet
tin Kantara bildirmiştir. 

Şehir Meclisi 
Gıda maddeleri satışı 
hakkında kararlar verdi 

Abdi Mulıtaı Büginer 
Doktor Abdi Muhtar Bilginer 

rahatsızlığının icap ettirdiği 

tedaviyi yapbrmak üzere düıı 
lstanbula gitmiştir. Rahatsızlığı 
haberinden büyük teessür du
yan birçok dostları vapura ka
dar giderek kendisine sağlık 
ve güzel yolculuk dilemişlerdir. 
Saym doktor gazetemizde baş
layan yazı aerisini bitiremedi
ğine müteessirdir. lstanbuldan 
afiyetini tamamen kazanmış 

olarak dönüşii.nde okurlarımız 
çok takdir edilen bu yazdan 

yine seve seve okuyacaklardır. 
Şimdilik büUln dileğimiz 

doktor Bilginerio aramızdan 
ayrılmaşını icap ettiren hasta· 
lığından biran eyci şifayap ol .. 
masadır. 

•••••••• 

Cesed -···· Genç bir kadına 
aittir 

Alsancakta Akdeniz sokağın
da Zıyaoın şarap deposu bah
çesinde hafriyat yapılırken bir · 
cesede aid kemikler meydana 
çıkmıştı. Bir cinayet eseri ol· 
ması ihtimaliyle tahkikat ve 
tetkikata başlanmışb. 

Bir mütehassısa tetkik ettiri
len bu kem"kler hakkındaki 

- Başfara/ı 1 ilci sayfada -
Y ablan yerlerde bilumum 

. gıda maddeleri yapılması ve 
satılması yasak olduğu uzun 
münakaşalardan sonra kabul 
edilmiştir. 

-.-..-
Üniversiteli 
gençler 
Sömester tatili munasebetiyle 

şehrimize gelmiı olan üniver
siteli yüz kadar genç dün de
niz yollara işletme idaresinin 
lzmir vapuru ile Istanbula git
mi~lerdir. 

•••••••••••• 

Fırın işçileri 
Fmnlarda çalışan ameleden 

bazıları ekmek narhına esas 
olarak hesap edilen gündelik .. 
ferini bilmemektedirler. Bundan 
sonra gündeliklerinin narh de
ğiştHcçe birer listesi hazırlana
cak ve fırınlara belediye tara
fından tasdikli olarak · asıla
caktır. işçiler . böylece günde
liklerini öğrenmiş olacaklardır. 

Hükumet 
Doktorları arasında 

Alaşehir hükumet tabibi bay · 
Abdullah Faik Ödemiş hilkü
met tabipliğine tayin edilmiştir. 
Ödemiı hükumet tabibi Bay 

Muhiddin Alaşehir hükumet 
tabipliğine, Ödemiş belediye 
tabibi Bay Hüseyin Hüsnü 
Uşak belediye tabipliğine tayin 
edilmişlerdir. 

GIDA MADDELERiNiN 
MUHAFAZASI 

Umumi caddelerde duman 
ve koku çıkaraımyacak şekilde 
gıda maddeleri pislenmiye
cek bir haJde kapalı yerlerde 
satılacaktır, şeklindeki madde 
uzun münakaşalara yol açmış
lar. Bay Muzaffer: 

- Bu maddeyi kabul et· 
mekle seyyar lokanta ve aşha
neler açılmasına sebebiyet ver· 
miş olacağız. Nazarı dikkatı 
ceJbederim demiştir. 

Reşad Leblebicioğ)u bu gibi 
satışlarda hiç bir mahzur olma
dığını, bunun bir ihtiyaç oldu
ğunu söylemiştir 

Bay Hüsnü Tonak: 
- Fakir halkı mutazarrır et

miyelim, onların yemek ihtiyaç
larını nasıl temin ederiz, demiş 
ve yarşarbay Suad: 

- Zaten bugibi seyyar aş
çılar tabaklarını yıkayacak su 
bulamamaktadırlar. Pisliği ka· 

ı 

kabul edemeyiz. Bu gibi sey-
' yar aşçılara müsaade edersek 

bütün caddelerde işçilerin fena 
bir surette yemek yediklerine 
şahid olacağız, demiştir. 

BiR MÜNAKAŞA 
Bay Aziz, Bay Suad'ın bu 

sözlerine itiraz ederek: 
- Bay Suad galiba işçinin 

nasıl yemek yediğini bilmiyor, 
ve sözleriyle seyyar satıcılığın 
tamamen men'ini ıstiyor.Uesele 
sıhhi vaziyeti kontro1dur. Bu 
gibi seyyar aşçılar zaten sulu 
yemekler satmazlar ve isçi 
asgari bir ücertle geçinmek 
mecburiyetinde olduğendan ye-

mekler ekmeğin içine konula
bilen kuru nevidendir demiştir. 

Bay Suad da bu sözlere cevap 
vermiş ve hatta bu gibi aşçıların 
el yıkayacak yerleri bile bu
lunmadığını söyleyerek de~is· 
tir ki:~ 

- Bugün böyle yapılıyor 

diye bunun bu şekilde devam 
etmesine müsaade edemeyiz. 
Bu gibi işçi çahştıran müesse
seleri işçisine gıda temin ede
cek yerleri de temine mecbur 
etmeliyiz. 

Bundan başka diğer bazı 
üyeler de münakaşeye iştirak 
etmişler ve neticede müzake
renin kifayeti reye konarak 
sıhhat encümeninin teklifi şek· 
linde madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GÜZELYALI ADI 
Kadastro reisliğinden gelmiı 

olan bir kiğıdda kadastrosu 
yapılmakta olan Güzelyalının 
kadastro tahririnde daha ziya
de beklenemiyeceği için bu 
semtin adının KokaryaJı mı, 
Güzelyah mı şeklinde tescili 
cihetlerinden hangisinin tercih 
edileceği hakkındaki tezkeresi 
okunmuş ve Güzelyalı olarak 
tescili meclisce kabul edilmiştir. · 

Maarif Vekaletinden gelen 
bir telgraf okundu. Bunda kız· 

sanat enstitüsü için ilaveten 
verilmiş olan 11 bin metre mu
rabbaı yerin 46 numarah ada
da gösterilmesi lazımgelirken 
45 numaralı ada gösterildiğin~ 
den meclisce bunun tashihi ve 45 
ve 46 numaralı adalardaki 27 
bin metre murabbaılık sahanın 
tamamen enstitüye verilmesi 
i~teniyordu. 

Bu teklif nizam encümenine 
gönderilmiş, cuma gilnü saat 
16 da toplanılmasma karar 
verilmiştir. · 

rapor dün müddeiumumiliğe 

verilmiıtir. Rapora göre ceaed 
kemikleri yirmi sene evvel gö
mülmüştür ve genç bir kadına 

aittir. Müddeiumumilik bu ra .. 

por üzerinde tetkikat yapmakla 
meşguldür. 

Kızılay 
Karşıyaka heyeti 

Fazar günü Kmlay Karşıyaw 
ka şubesi kongresi yapılmış, 
ba toplantıda Karşıyaka çev
resinin sağhğı ıçm büyiik 
yardımı görülen Karşıyaka 
Kıztlay dispanserinin faaliye
tinde devamı ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Hilil 
iki kişi yaralandı · 

istasyonunda bir 
tren kazası oldu 

Ocaklarda 
konferanslar 

Mersinli C. H. P. ocağında 

bir Şubatta (Spor terbi1eai) ve 
iki Şubat aktamı da " zehirli 

gaılardaa korunma .. hakkında 
konferanslar verilmİftİr. 

Yeni heyete Hakim bayan 
Hikmet, Hüsnü Tonak, Doktor 
Süleyman Tusder, · Avni Ozan 
ve eczacı Ömer . Saydam se• 
çilmişlerdir. 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 2&73 ------BUGÜN Sinemacılk dünyasının en büyük iki filmi 

NINON 
JAN KIEPURA - JENNY JUGO VE 

MARfETTA 
JEANEITE MAKDONALD 

VE 
NELSON EDDY 

Evelki gün s<'.at 15,SO de 
Halkapmarla Hilil istasyonu 
arasmda iki katarm telaki et
tiği yerde bir tren kazası ol
muş, iki kişi ağar surette 
yaralanmlfbr. Kaza şöyle ol
muttur: 

- Bornovadao iz.mire gel
mekte olan havali treninde 
pençereden iki kiti dıpnya 
bakmakta idi. Basmahane is
tasyonundan kalkmış olan ve 
Alaşehire gitmakte bwuoan 
23425 numarah katar Halkapı
nar istasyonunda durmak üzere 
Hilal istasyonundan süratle ge· 
çerken lekomotifin arkasmdaki 
yolcu vagonlarından beşincisinin 
kapısı birdenbire açılmış ve bu 
kapı pençeıeden bakmakta 
olan ve Bornova treninde bu
lunan iki yolcunun başlarına 
şiddetle çarpmışbr. 

Kaza çok ini olmuş ve iki 
yolcu yaralanarak yere düş
müşlerdir. 

Bornova treni Basmane is
tasyonuna geldikten sonra ay-

Seanslara dikkat ni vagonda bulunan diğer yol-

~::! ~ ~= ~If ~~TT A cular iki kişinin yaralanmış ol-
Saat 7 de NINON doğunu polise haber vermiş-
Saat 9 15 de MARIETTA lerdir. Derhal getirilen sıhhi 

~~~~-==-~~~~~~~_:;,;:._;::..:..~~~...;...;..;..;;;.;;.;.;;.;;;;.......;. ____________ ııiiiıJ_~..ı__..__ L L!. ' • ~ 

Memleket hastanesine kaldırıl
mış ve vak'adan Möddeiumu· 
milik haberdar edilmiştir. Müd
deiumumi Bay Alt tahkikata 
el koymuı ve kaza yerine ;ri• 
derek alikadarlard.an malumat 
almışbr. 

Tahkikata göre, Alaşehir 
katannda Halkapıoara kadar 
kontrol memurlan yolcuların 

biletlerini kontrol etmemek
tedirler. Bunu bilen bazı kim· 
seler parasız seyahat etmek 
maksadile trene binerek Hilal 
veya Halkapınara kadar git• 
mekte ve belki kontrol me

murları gelir diye düşünerek 
bu takdirde trenden atlamak 
için vagonlann kapılarını açık 

bırakmaktadırlar. Bu tren ka
zasının da bu yüzden olduğu 
tahmin edilmektedir. Yaralılar· 

dao biri Basmane civannda ve 
Burnava treninde nane şekeri 
satmakla geçinen kırk beş yaş· 
farında Mustafa adında bi-
ridir ve hastanede kan 
kusmaktadır. Ümidsiz bir 
halde bulunuyor. Başından al· 
mış olduğu yara çok tehlike
lidir. Diğeri de sanatlar mek-

.... lob.o.;nAo 1& VaAmda 

Telaviv ...... 
Sergisine iştirak 

edeceğiz 
Milletler Arası 'l'ela'fiv pana

yırına resmen iştirakim.it tekar
rür etmiştir. Ekonomi bakanhğı 
bu panayırda teşhir edilecek 
Türk mamulat ve mahsulatmın 
ne şekilde hazırlanacağmı şeh
rimiz Türkofis müdürlüğüne 
bildirmiştir. 

Türkofis, Ege bölgesinin 
mahsul nümunelerini hazırlama
ğa başlamışbr. 

ı ıoıı _,.. 

Pirinç 
Alıcılara talimat 

verilecek 
Pirinç ekimi işlerinde göz 

önünde bulundurulacak esaslar 
hakkında sıhhat ve içtimai mq
avenet vekaletinden valiliğe bir 
emir gelmiştir. Buna göre pı
rinç ekimi ı:amanı yaklaşmakta 
olduğundan çeltik tarlaları et
rafındaki kasaba ve köylerde 
oturan yurddaşlann sağlıklannı 
korumak için pirinç ekicilere 
ekime başlamazdan evvel, ge
çen ydlarda olduğu gibi ziraat 
odalarınca sıtma mücadele reis 
veya doktorlar1Dın bulunmadık
lan yerlerde hükümet doktor
larının düşüncelerinin beheme
hal sorularak izin verilmesi ve 
Büyük Millet meclisinde müza
kere edilmekte bulunan yeni 
pirinç kanunu tatbik . sahasına 
geçinceye kadar pirinç ekimi 
işlerinde sıtma kanun ve tali
matnamesi hükümlerinin göz 
önünde bulundurulması, bunun 
için de meskun yerlerden üç 
kilometre mesafeler dahilinde 
prinç ekiminin kat'i surette ya
sak edilmesi lizımchr. 

•• 1 1 •• 11 "' 

iş federasyonu 
kongresi 

C. H. P. bımayesinde ışçı 
ve esnaf kurumları· federas
yonu yılhk umumi toplanbsı 

on bet şubattadır. 
Heyeti umumiyede okunacak 

yıllık iş raporu hazırlanmıştır. ........... 
Eczacı B. 
Mehmedin davası 

Eczacı bay Mehmedi öldüren 

Talib oğlu Arifin muhakeme
sine dün ağırcezada devam 

edilmiştir. Yargenel ıavaman 
bay Şevki iddiasını yaparak 
maznunun Türk ceza kanunu· 
nun 448 inci maddesi mucibince 
tecziyesini iıtemiştir. 

Maktulün zevcesi bayan MU· 
nevver de iki çocuğu ile ken

disinin bikes bir halde kalma
sına sebebiyet vermiı olan ka
tilin en ağır ceza ile cezalan· 
dmlmasını ve beş bin lita taz· 

minata da hükmedilmesini is
temiştir. 

Muhakeme bugün karar tef
him edilmek üzere talik edildi. 

11 •••• 1 .. 

Tayin 
Afyonkarahisar birinci sınıf 

Emniyet memuru bay Hami 
Sivas Emniyet direktörlüğüne 

terfi etmıştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Feyzidir. Bu genç, Halkevi 
müdürü bay Kemal Tal'at 
Karacanın yeğenidir. Diğer 

yaralıya nazaran vaziyeti daha 
hafif ve yarası başındadır. 

Tahkikata adliyece devam 
edilmektedir. __ 

4 Şubat o•& 

Aydında ....... 
F otiyadis çiftliği 
Köylüye dağıtma iti 

devam ediyor 
Aydında F otiyadis çiftliği adı 

He anılan geniş arazinin yedide 
dört hissesine sahib olan Ziraat 
bankasınan, geri kalan yedide 
üç hisseyi de ıabn alarak, ci· 
var ı kiz köy balkana dawt· 
matı karar verdiğini evvelce 
haber vernıittik. Çiftlikte mah
lfıliyeti iddia olunan arazi üze
rindeki ihtilaf hazine ile banka 
arasında yapılan güzel bir an
laşma ile halledilmiştir. Arazi
nin köylüye taksimi devam et· 
mektedir. Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğü, iki aydanberİ 
çiftlikte taksim işlerinde çalış
makta olan dört fen memuru· 
nun faaliyetini yerinde tetkik 
ve daha fazla iş çıkarmağl te
min etmek üzere, kadastro qe 
fen başmüfettiş vekili bay Ah
med Korur' u Aydına gönder· 
miştir. Gelen haberlere göre, 
çiftliğin neyrengi planı tamaııı
lanmış ve p<>ligonları tesbit 
edilmiş ve yıl başından itibaren 
de bir kısım arazinin köylillere 
ferağı yapılarak parselli tapu
ları da dağıtılmışbr. -·-Küçük haberler: 
Askere giden 
ö§retmenler 

Bazı okullann açık bulunan 
yahut asili askere giden 6i': 
retmenliklere vekillik eden ayoı 
okul öğretmenlerine üçte iki 
nisbetinde aylık verdikleri gö"' 
rüldüğünden bu gibilere ancak 
beşte birden üçe kadar aylı" 
verebileceği finans bakanbğıO"' 
dan alakadarlara yayım olara1' 
bildirilmiştir. 

Bornova inhisarlar 
idaresi 

Bornova inhisarlar müdür ve· 
kiletine Hayat müskirat fabri
kası amiri bay Halit Günelgio 
tayin edilmiştir. Bay Halit Dii"' 
yunu umumiye müdürli!.klerind~ 
bulunmuş değerli ve tecrübeh 
bir memurdur. Kutlulanz. 

Müracaat vesikaları 
Her nevi tartı, terazi, kantat 

baskül ve sair ölçüleri bulunaıt"' 
lar mensup bulundukları bele
diyelere müracaat ederek s~oe"' 
Jik muayenelerini yapbrına1' 
için birer beyanname verere~ 
müracaat vesikası alma müddeti 
31 kanunusanide bitmiştir. IJll 
müddet zarfında müracaat et"' 
miyenler cezalandınlacaklardır· 

Tahkikat 
Burnova'mn Işıklar kö~de 

Ali'yi yarahyan Muammer "e 
bu hadiseyl vaktinde bildir 
miyenler hakkında tahkikat 
yapdmaktadır. 

Aliye Bumova hekimliğİJl'e 
12 gün rapor verilmiştir. 

Sigara fiatleri 
1 Şubattan itibaren 7 yiilı"' 

ıek nevi sigara ile Yenice tO"' 
tüoleri üzerinde değiıiklikfet 
yapılmışttr. 

Bunlardan on sigaralık e~· 
ketleri bulunan nevilerdeo S•' 
pahi ocağı 17, Samsun ince fe 
kalın 14,50, Yaka 14,SO, ;..o' 
kara 13, Boğaziçi 12,25 kurOf' 
ve 20 adetlik sigara paketle: 
rinden Sipahi ocağı 34, S•~ 
sun 29, Yaka 29, Ankara .z~~ 
Boğaziçi 24,50 kuruşa indi' 
miştir. .. 

Ancak bunlarda milli ııı~
dafaa vergisi dahil olmadı~ 
için bu fiata birer kuruş ilife9 

lazımgelmektedir. 

Yaralanma .. da 
Güzelyalıda Cami sokağ1° ., 

Hamza oğlu Nuri ile f'la5'1 .. 
oğlu Nuri arasmda sebebi '

0
, 

laşılmıyan bir meseleden }<afg 0 
çıkmış, Nuri kanca ile f{as~ .. 
oğlu Nuriyi başından yara 
mışhr. 



4 'ubat ıe.ae .... 5 ez:: 
YENi ASIR 

Üniversiteliler: . 'j 
bir müsamere verdiler 

Sôn Telgraf Haberleri 

Müsamere umumi bakımden güzel 
ve çok alakalı geçti 

Lihide bir konferans 
Os;;~ı~··ı;p~;~t~;j~ğ;yı~··f~j·~;enk 
arasında asırlarca süren münasebat 

idam ...... 
Dort soyguncu 

asıldı 

Büyük bir a~aka ile dinl.~n~nkonferanstaFransız, Italyan 
Lehıstan ve T urkıye elçileri bulundu 

Bursa, 3 ( A.A ) - Bursa • 
Orhaneli yolu faillerinden olup 
öföm ceıasına çarpbrılan şerir· 

lerden Rizeli Mustafa ve arka• 
daşları Hüseyin, Bekir ve Hak• 
kı haklaı ı ıdaki idam hükmi 

Lahi, 3 (A.A)- Romanya eski başbakanla- 1 fmdan Babıali nezdine gönderilen ilk diplomat 
r. ından prof_esör Yorga, Felcmenkle Osmanlı K ı· H 30 

1 orne ıs aganın sene süren vazifesi esnasında 
ımparator ugu arasmda asırlarca süren müna· 
sebat lıakkında bir konferaM vermiştir. Kon- oyuadıi!ı mchim rolü bilhaassa kaydetmiştir. 
fe~au~ ~omanya elçiliğinin hl'mayesinde tertip 1 

• Konteıansta Türkiy~ işgüderi bay A. Aksin 
edılmı~tır. ıle. Fransa, ltalya, Lebıstan ve Avusturya elçi.: 

Hatıb .konferao~ında, ker.di!!ı.'nin bu münase- lerı ve diğer bazı diplomatlar. Hollanda yükseli 
batı tetkık elmes~ne sa ık ol hl oaşl.ca sebepleri memurları ve Felemenk Türkiye cumhuriyetine 
saydıktan sonra bırleşmiş Hollanda ul!\eıer~ p.arcı •• mensu bir ok 8• .. 8 

h ' b ı Müsamnr. ltefdi bir atada 

sabaha karşı dörtyol 
intaç edilmiştir. 

Samsun U. 
meclisinde 

ağzında 

••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••"•••• ....... ••iıt• ,.... P Ç .. azır u unmuşlardır. 

· ı.ı:n~~ı~·:ı:::.::ı~·;;ü~::::,~ tal~~~:~:~n 1:1:0!:!~~y=~:~: Adana ..J a Haz;;;~~~---~·_·k·;~·~·~··"ii;·;~~i~~·""' 
de okuyan gençlerimiıin sö- çektikleri acıklı hayat temsil \1 - .. 

Samsun, 2 (P .A) - Umumi 
meclis dün illıayın bqkltnlr• 
ğında açılmış ve encümenler 
seçilerek çalışmağa başlamışbr. 

Bir yıl iç~nde kültür itferine 
197 bin, Nafiaya 79 bin, sağlık 
işlerine 57 bin, tarıma 7500, 
muhtelif ve müşterek işlere 76 
bin ~ira sarfedilmittir. 

mester tatilini geçirmek üzere edilmekte ve Ege yurdunun bu Ki i -d· ----- • . H ~ rb yıl!ar~ına a" ı·d bu·· tu·· ıı 
tchrimize geldiklerini evvelce hususta yapmak istediği ve eV an paOlUK -~1 i 
yazmıştık. Gençlerimiz bu fır- ileride yapabileceği hizmetler, tohumu ekilecek h 1 
&attan istifade ederek bir ve iki dolayısiyle lzmirlilerin gözü or~ l ~ r sı· ıı~necek 1 
ıubat geceleri Halkeyjnde' gü- önüne konmakta idi. Pansyon- ADANA 2 (A.A) - Bu yıl 

1 
,, 

Yeni teklif edilen bütçede 
Kültür, bayındırlık ve sağlık 
işlerine daha fazla" tahsisat 
ayrılacaktır. 

zel bir müsamere v~rmişlerdir. larm bu halleri görüldükten Adana l)Vasımn büyük bir kıs- AnKara, 3 ( Özet •• ~ı..d •Je mülki lekaüd kanununun alt-
Cwnartesi gecesi ayni za· sonra istanbuldaki ege yurdu- mmda Klcvland pamuğu ekile· mışıncı maddesinin değiştirilmesine dair olan ve Sü bakanh2'ı 

manda Kızılay balosu verildi- na fzmirin ve lzmirlilerin yar- cektir. Bunun için şimdiden t~~a!ı?.dan ~azırlanan bir kanun laıhası yakında kamutayda 
ğinden müsamere o gece tale- dım etmelerinin ne kadar İsa- tedbirler almmışhr. Ekim saha- goruşulecektar. 

Mersin vilayeti 
U. meclisi belere hasredilmişti.' Pazar gü- betli bir hareket olduğu bir sı Adananın .;uualinden geçen Bu :ayihaya göre sübaylarla askeri memurların vefatları balin-

nü gecesi de temsil lımir hal- kere daha anlaşılm ştır. Ope· demiryolundan itibaren cenut:a de üç St!nelik zamdan du ıe yetimleri de istifade ettirilecektir. Mersin, 2 (A.A) - V liyet 
kına tekrar edilmiştir. ret, salonu baştan başa kah- denize kadar uzana:ı 50 kilo- ' .c\~kar~, 3. (Özel) - Eski harb yıllarına aid, şımdiye kadar umumi meclisi dün ıJbayın bir 

lstanbulda kısmen hazırlana- kaha ve neş'e tufanına boğmuş, metrelik bir kısımdır. Dün ova- tahsıf edılemıyen devlet aJacakiarından üç yüz liradan faz.la söylevi ile açıldı. Meclise veri· 
rak lzmire gelen Ege yurdu ve gerek müellif ve gerekse nın bir kısmanda bulunan 119 olanları~ da kayıdlarmın silinmesi içın hükumete salahiyet len yeni yıl bütçesine göre, 
çocukları (Alçak) adında bir Fethi. Ali Riza, Münir, Turgut köyün mümessillerinin iştirakile veren bır kanun Jayıbası hazırlanmıştır. gelir ve gider Altıyüz dört bin 
komedi dramatik ile (Gözümün ve bilhassa Orhan, Naşit ve halkevinde bir toplanta yapıldı. s• k küsur lira olarak denkleştiril· 
nuru) isimli bir operet oyna- Ôzmen çok alkışlanmışlardır. Bu toplantıda bilhassa tohum Jr asa soygunu miGştio·~:e carpan rakamla... ara-

I lzmir lisesinden yetişen genç- tevzii işleri ve tohumun karı· .. 
mış ardır. Piyesin temsiline baş- ff şarak de1"ener' · olmaması ı"çı"n Ak k sında Mersinde yapılacak hal· 1 lerimizi bu temsildeki muva a- .. şa m t s . 
anmadan evvel (Efenin ölümü) kiyetleri münasebetiyle takdir alınacak tedbirler konuşuldu, Va J, aray Sineması kevi binasına yardım olmak 
adlı bir canlı tablo hazırlan· kararlaşbrldı. k k d J üz.ere 12000 lira, hastane pav-
mııh. Mezunlardan Bülent ta- ederiz. • • • • • asaSJDI Soyma iste j er yonu ile yeni mektep binasının 
rafından bestelenen ve Naşit Akh • d b • t •• •• IS~ AN BUL 3 ( Özel ) - Aktam aaat dokuz buçuk sulannda, ikmali içi" de 40000 küsur li-
TanaJ tarafından temsi) edile~ ısar a ır otun Beyoglunun -CD kalabalık bir :zamanında bir ıuygunculuk hidiıesi ralık tahsisat vardır. 
l>u on jinal tablodan ıonra~lçak oldu. 1,ık söndürme tecrUbes• 
piyesinin temsiline •eçildi. t kooperatı~fı• w Beyoğlundaki Siaray sinemaaının kaaasını aoymak için kaaiyeria Zafranbolu 2 (A.A) - Düo • Sa JŞ arzını kapıyarak 160 lirayı alan Koço ve bir arkada•• kararken kaaahamızda hava tehJike•ine 

Bu piyes lstanbulda cereyan b L 1 r r k k d ıa ıtaca yaKa anmı,•ı.- Suçluların iizerlerinde 130 lira bulunmuıtur. •r~ı ıtı sön ürme tecrübesi 
edea bir vak'a ve tarihe gö- K ~· J vapılmı•tır Te ··b ff 
•ölen bir gazetecilik faciası- Akhisar tütüncüler bankası direk-1 ış oııaıpiy~t arına başlandı kıyetk yso~uçıa:~ış:~r.muva a-

;,e~~~=;::::;::~: ~:~ törü bu hu~~~!~ ne diyor? .Arsı~İ~~·~rp~ti~·~f~e ka~ :~1~::~k!:~J~:1.!;;~ 
karakteristik tipler çiıdıkten Akhisar 3 (Özel)- Geçende ğuna göre muhakkak surette k •• b k Adana köylerinden otuzunun 

ıonra muvaffakiyetle netice- Akbisarda Ziraat bankasına Ziraat bankasına bağlanmak j ~' a. m_ usa ,a aları yapıldı adı değiştirilerek bunlara Tüa •. -
lenmektedir, Lebid Fehmi tara- bağlı olmak üzere zirai kredi lazım gelemez. Kanunun bu ı- çe adlar verilmiştir. 
fından kaleme alınan bu piyes- kooperatifinin kolu altında bir yolda bazı istisnaiyetleri var- 1 P.u:s 3 (~.R) . - Arsıulusal kayak atlama müsabakalarında K •• •• l •• k 
te bilhassa baş rolde müellif tütün sataş kooperatifi kurul- dır. Bu da; mer'iycte geçrnis I~~eçlı Kley•n Erış ~1 •80. metre irtifaı tutarak 228 puanla yeni OYCU U 
old w h ld O h N "d ması istenildig· ini bildirmiştim. olan kanuna intibak suretile dun ya rekoıunu ~esıs ettı. Norveçli Briger Hut 77, 76 irtifaı tu- h. k tJ • 

ugu a e r an, aşı ' tarak 226 puanla ikinci geldi. Amerikalı juhan 76,78 ı"rtı"fa ve are e eri 
Halil, lbrahim, Cavid, Kemal,, Tütüncüler arasında günün yine müstakil bir müessesenin 216 1 

h . pu. an a üçüncü, bir Norveçli dördüncü, tekrar bir Norveçli ÇAL, (Öıel) -
Mu··nı"r Turgud Sacı"d ve Fethı" mevzuu olan bu mes'ele yüzün· ı"daresı"nde kurulu bulunan er b J S ' ' f eşıncı ve apon atob altıncı geldi. Köy muhlarJarını yetiştirmek 
muvaffak olmuşlardır. Bundan den şimdi ağızlarda şu soru hangi bir satııı: kooperati ini lstokhol 3 (Ö R) K d 1 k d 1 Y • • .r:ı- · - a ın ar arasında 5000 metrelik dünya ma sa i e ilçebay Mustafa 
sonra hukuk fakültesinden dolaşmağa başlamıştır: Aceba yaşatabilmektir. Düşündüğü- pahnaJ musabakaıı yapıldı. Fınlindiyalı bRyan Ferso yeni dünya Aycanın başkanlığı ve Kültür 
Arslan Tufan tarafmdan (bir tütüncüler bankasmın kurduğu müze göre biz de böyle ya- rekorunu 10 dakika 18 saniyede tesis etti. Amerikalı ikinci, bir işyarı Tarhan Tokerin Bakım 
kişi tarafından yazılır, bir kişi kooperatif infisah mı ede- pacağıı. Jtalyan üçüncü, bir Norveçli de dördüncü geldi. ve ve yönetkeleri altında açı-
larafından okunur ve herkes cektir? Kanunun icablaruıa uyaıak ı d k ••it•• ı ı d lan Muhtarlar kursuna Şubatın 
larafından ya dinlenir. ya din- Bu soruya kendisiyle görüş· Ekonomi Bakanbğınclan müsa- fan a 0 ure a an a ikisinde başlaomıştar. Bütün 
ı b" h . ) ade alacak ..e bttnkamızın esa· M bt "ht" k 1 ü tenmez ır avaı gazel neş- tüg-üm tütüncüler bankasının u Olr ve ı ıyar uru u ye-
d·ı · b d s•n kurulu bulunan koopcra- b •• •• k •ı •ı lerı· bu k t" k t k re ı rnış ve u a neşeli daki- müdürü bay Halil Hilmi şu ce- " uyu ) erı eme var ursa ı ş ıra e me 

kalar yaşatmışbr. Nihayet op- tifini daha muntaıam bir şekle yükümündedir. 
vabı veriyor: sokmak fırsatını kazanmış ola- ç· k 

retin temsiline geçilmiştir. Yiae - Filhakika biikiimet bir ka- . _Tahran, 3 (A.A) - Me~lis dün Tebriz pazarının bitirilmesi 10 Ceza 30U lU 
Lebid Fehmi tarabndao yazı- nun çıkardı. Yurdun her yanın- cağız. ıçın dört ma!yon Riallik bir kredi kabul e._:..:r. Roma, 3 (Ô.R) _ Çı"n ce""' 
1 b .. - t k Ger .. i xiraat bankası bir dCY- • ...,.. _ 
arak kendisi tarafından temsil da bulunan utun sa ış oope- r Diier taraftan Kültür bakanı meclise biri musiki mektebr" kanununu tanzim için Pekine 

k · t"b k Jet müeaesesi olmak itibarile , 
ediJen bu komedi muzikal ratiflerinin bu anuna ın 1 a biri de Tahran finiversitaine ait olmak üzere iki proJ·e tevdi ritmit olan istinaf mahkemesi 

ı d B d Çok kuvvetli bir idare ıiıtemi 1 H k b" · · b k la ebe hayatınJan alınmış gü· etmeleri Jizım ır. una a ya- ey emiştir. Ü fımet ayni zamanda orduda tekaütlük bankında da ırıncı aş anı Lavinya, Kont 
1 . . d "t"b ltı yaratabilirsede on iki ıenedir 1 b k o· s ünçlü bir komedi idi. Şarkıları sanın merıyetın en 1 1 aren a mec ise ir anun projesi vermiştir. 1 avva vapurile ltaiyaya 
K dd ·ı · t" D ha tiltüncülügümüzün bütün ince· T d ·· arşıyak-.h piyanist Mümtaz ay mü et verı mış ır. a abran, 3 tA.A) - Yüksek kültür konseyi muallim bayanların onmüttür. 

d k d kfm"z liklerini kavramış bulunan ban- ... 
ve Tıbbiyeli Bülend tarafından önümüz e üç ·ay 8 ar va 1 1 d . . . v. yüksek mekteplere girmelerini kolayla•tmuk üzere bazı tedbirler 1 •••••••••••ı••••••• 

H d ld w gı'bi mızın a aynı sıstemın verecegı Y • • 
bestelenen bu operette l:ımir var. er yer e o ugu almıştır. ngı 1 , 
kız Lisesinden küçük kızlar da burada da toprak ürünlerinin sonuçları yaratacağına şüphe Eıt 

b. k t"fin k edilemex. Bunu nazan itibara f • k J LJ 
Balet yapmışlardır. Melek kı- satışını ır oopera 1 ana- aşıst uru u Dans sergı·sı· . mu·· d·afaası 
yafetli küçük baledinJer de halk hodan geçirmek mecburi ola- alan Ekonomi bakanhjınm isti-

. b caktır. Bunun faydaJan büyük· yeceğimiz müsaadeyi vereceği- Roma, 3 \ Ô.R ) - Büyük Sofya, 3 ( ô.R ) _ Burada 
arasında büyük bir sempatı ı-

tür. Maksat bunu temin oldu- ne kat'i nazarla bakıyoruz. faşist kurulu bugün toplanacak. bir dans sergisi açılmııtır. 
rakmıştır. •• - . 
TAYYARE sinemasında Bugiiıı Charles Boycr ile Gaby Morlay'm • 

ten1sil t~ttikleri senenin sayıl!!ihnlerindan 

'*'- SAADET 
Heyecanlı Bir aşk macerası - Yüksek bir ruh 

AYRICA: FOX "Türkçe sö~lü dünya haberleri,, 

tahlili - Enfes bir mevzu 

Seanslar Hergün 15-17-19-21,lS cumartesi 13-15 tale
be aeauı pazar günü 13 de ilive ıeanıı 

- Bnş tnra1ı T11rı snv/ada-
BARIŞI SiLAH KORUR 

Barışı koruyacak piricik sis· 
tem uluslar sosyetesi paktına 
dayanarak işleyen bir güven· 
lik sistemidir. Harbı kanun 
harici ilan eden Kellog paktına 
rağmen ihtırasları içinde, baş· 
vurmağa hazır olan milletleri 
ancak barışcı uluslar arasında· 
ki dayanışma yollarından alı• 
koyabilir. Şimdi İngilterenin 
kabul ettiği bu tez, Frar 
sanın 1924 güvenlik protoko
lunun suya düşmesinden 
takib etmekten geri kaim 
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Danny, haydutları 
şekilde rolunu 

korkutacak 
oynıyordu 

Üç azılı arkadaş benim se
simdeki kat'iyetten şaşırmış 

değillerse de meraklanmış gı
biydiler. 

- Oturunuz efendiler ve 
ciddi görüşelim, dedim. Dost
larıll?- şimdi dikkatli olunuz. 
Nutkuma başlıyorum.Dün Dar
~ov enfes bir şaheseri andıran 
teşkilatınızda benim de yer 
almamı tavsiye ediyordu.Sonra 
Norris ve Durbenden de buna 
yakın tekliflerle karşılaştım. 

Fakat teklifinizi kabul· 
den önce bazı teferruatı 

öğrenmeğe muhtaçtım. Bunlar 
son günlerde başgösteren ci
nayetlerle sıkı ilgisi olan şey· 
lerdir. Teşkilatmıza girmekle 
size yapacağım en büyük hiz· 
met şarkılar yapmaktan ziyade 
sizi hirleşmeğe davet olacak
tır. Kendinizi bir kez benim 
yerime koyunuz. Darrowa inan
mak lazımse bu son hafta için-

. de yapılan bütün korkunç ci
nayetlerin fiili Durbendir. ak
sini iddia ederek bu cinayet
leri Darrova atfediyor. Size 
gelince M. Norris, siz de za
vallı masum bir kız olan Luizi 
ımçlıyorsunuz. 

Morris bağırdı: 
·- O mu masum. Yeryü· 

zünde biricik şeytan odur. 
- N orris sakın heyecana 

kapılmayınız. Sizin yapmak is
tediğiniz şey alkol, afyon, 
eroin kaçakçılığı yapan şebe
keler arasında gizli muhabere 
vasıtaları tesis etmek değil

midir. 
- Öyle amma bunu biraz 

kabaca anlahyorsunUL Sonra 
ıanki bir tasavvurdan bahsedi
yorsunuz. Halbuki teşkilatımız 

aylardanberi hali faaliyettedir. 
Darrow: 
- Bir şey söyliyeceğim 

Danny ... Siz bu işlere burnu
nuzu soktuğunuz dakikaya ka-
dar her şey yağ gibi yolunda 

· ' gidiyordu. Şimdi açıkça söyli-
yebilirim: Sizinle hiç te bera
ber bulııumıyorum. 

Durben Darrowun sözünü 
· keserek mub:ıhasaya kanştı: 

- Arkadaşlar, dedi. Bize 
akıl hocalığı eden Mac Glone 
hala hayatta bu:unuyorsa be
nim kabahatımdır. Fakat on
dan, kendisinin tasavvur etti
ğinden daha çabık kurtulmanın j 
yolunu da bilirim. · 1 

- Geçen gece bunu tecrü-
ı 

be etmiştiniz. 
Darrov hücuma iştirak etti: 
- Evet geçen gece çok adi

ce bir şey o!du. Hele Kozak 
yatından nasıl çıktLğmıza hay
retteyim. 

Norris fikrini söyleyince an
lattı: 

- Kabahat bizde arkadaşlar 
ki buna inandık. Mac Glone 
size kısaca şunu söyleyeceğim: 
T eşkilabmıza koyduğum bütün 
sermayeyi ortaya atarak iddia 
ederim ki siz ya yarın sabah 
Nev-Yorku bir daha dönme
mek üzere t~rkedecek, yahut 
ta belanızı bulacaksınız. 

Darrov ve Durben Norrisin. 
sözlerini tasdik ettiler. 

- Şu halde beni ortakhğa 
almıyorsmız. 

- Evet almıyoruz. 
- Bu hususta mutabık mı-

smız? 
- Kat'i olarak ... 
- Bu ilk defa olarak üze-

rinde ittihad ettiğiniz birşey 
olacak ... 
Sizden korktuğumu zannediyor~ 
sunuz. Durben bana demişti ki 
Darrov kan içmekten hoşlanan, 
keyfi için insan öldüren bir 
adamdır. Darrov Durbenin gün
de iki üç cinayet işlemeden 
raha.t etmediğini iddia etmekte
dir. Haydi şimdi maskeleri in
dirin bakahm. El atbğınız altın 
madeninden beni uzaklaştıraw 
bileceğinizi sanıyorsanız aldanır 

sınız, Sizin ortağınız: olmak is
terim ve olacağım (?!!) Aramız-
da komediye lüzum yok. Açık 
bir oyun oynayalım Helendemar 

ve Husman gibi projelerinize 
kim vakıf olmuşsa hepsinin vü-

cudunu ortadan kaldı~dınlz. 
Fakat ben bunlar gibi değilim. 

Her kuşun ' eti yenmez ya •. 
Beni öldürecek olursanız şunu 

iyice biliniz ki mahvolursunuz. 

- Acaba bu iddianızın mes
nedini öğrenebilir miyiz? 

- Evet. Daha bugün avu
katıma öldükten sonra açılmak 
üzere bir vesika tevdi ettim. 
Bu vesika pek acele tanzim 
edilmiş olmasıoa rağmen üçü
nüzü de elektrik sandalyes:ne 
oturtmağa kafidir. 

- Sorıu V aı -

·································~········· 
Suriyede bey, paşa 

ka·lmadı · 
Suriye balkının ileri gelenle

rinin ve parti liderlerinin yap· 
tıkları son toplantıda mühim 
kararlar alınmıştır. Bu kararlar 
arasında, efendi, bey, paşa, 

sahibüldevle, sahibülfihame, sa
hibülsaade ve saire gibi ün
vanlar lağvedilmiştir. Suriye 
ulusu bu tarihten itibaren ya[.:. 
nız Seyyid ünvaoım kutlanacak
tır. 

SIHHATEVI 
iN 

IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha3talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri bastalarmı S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennın en son te· 

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 
HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !;adardar. 

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

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

s. 4-5 18 - 26 (78) 

Almanya silahlanıyor 
Alman tarihin e üçüncü defa olarak 

Alman :donanması ihya ediliyor .. 
Yeni kurulan Alman savaş gemiciliğinin son durumu 
Berlin, 29 ikinci Kanun - Buna göre Almaoyamn rnüstak-

(ÔzeJ) bir ı\lman denizcilik bel donanması 3 Deutschland 
bilgini tarafından şu önemli tipinde zırhlı, iki 26 bin tonluk 
makale yazılmıştır: safı harp gemisi. yekunu 101 

"Rayhskançler Hitler geçen bin tonluk müteaddit harp gc· 
sene 21 mayısta söylediği hü- mileri, 5 ağır ve 11 hafif kru-
yük Rayhstag söylevinde Al- vazör, münasip mıktarda tor-
man donanma siyasasının her 
dürlü rekabetten uzak oldu- pido muhribi ve denizaltı ge-

mileri ile tayyare gemilerinden ğunu ilar.. etmişti. Hitler diyor· 
du ki: Almanya, kocaman In
gilterenin denizlerde hakimiyet 
ve emniyet, bak ve ihtiyacını, 
tanır ve kabul eder. Almanya, 
karada varlık ve istiklalinin 
muhafazası iÇin elinden geleni 
yapmak mecburiyetinde oldu
ğunu dClğru bulduğumuz gibi, 
büyük lngilterenin de denizler
de emniyet aramasım tabii buw 
luyoruz. Almanya hükumeti, 
lngiltere devlet ve milleti ile 
Almanya arasında her türlü 
rekahet ve mücadeleyi ortadan 

milrekkep olacaktır. 
ÖNEMLi DEGIŞIKLIKLER 
Alman tarihinde uçuncü 

defa görülen bu Alman do
nanmasının yeniden inşası, Al-

man donanma idaresinde bazı 
harici değişikliklere de sebep 
olmuştur. Şimdiye kadar Ber
lindeki deniz kuvvetleri idaresi 
deniz savaş kuvvetleri yüksek 
kumandanlığı ismini almıştır. 
Burası mudafaai milliye yüksek 
kumandasını elinde tutan Rayh 
savaş bakanlığınm emrindedir. 

Alman donanması lw111a11daıı.Ja11 Do;1rlatıd Alma1ı fuovazörii 

kaldaracak bir nisbet bulup 
bunu daima muhafaza etmeğe 

, gayret edecektir. HitlerİI\ bu 
sözleri, malum 18 Hazi
ran lngiliz - Alman deu!z 
kuvvetleri pakt. ile biten ko· 
nuşmalara yol açmıştı. Bu mu
ahede ile Alman donanması, 

Versayın donanmaya aid bütün 
zincirlerini kırmış oluyordu. 
Malumdur ki bu zamana kadar 
Alman denizciliği bir çolC ka
yıd ve . şartlar altında pek 
mahdud bir hakka· malik iken 
bu muahede ile Alman donan
ması lngiliz deniz kuvvetlerinİn 

yüzde 35 i derecesinde bir 
kuvvet olmağa hak kazanmıştı. 

' INGillZ ALMAN DONAN
MALARININ MUKA YESESI 
Bugünkü büyük Britanya de

niz. kuvv~tlerine kıyasen Al
manya, dediz harb ~uvvetle
rini şu kuvvete kadar yükselt-
mek hakkına maliktir: 

Yekun 183.750 tonilotaya 
kadar safı harb gemisi, 47,250 

· ton tayyare gemisi, 51.380 ton 
kruvazör, 67 .270 ton hafif 

kruvazör, 52.500 ton torpido 
muhribi, 18.445 denizaltı ge
mısı. 

Yeni gemi yapma baklarm
dan istifadeye 9 Temmuz 935 
Alman donanma programı ile 
başlanmıştı. 

Bugün yapılmakta olan ge
miler şunlardır: 26000 er ton
luk ve 28 cm. çapında topla
rile iki zırhlı, 10.000 er tonluk 

20 cm. çapında topları olan iki 
kruvazör, 12.7 cm. toplu·162S er 

tonluk 16 muhrip, 250 şer 
tonluk 20 denizaltı gemısı, 

500 er tonluk 6 denizalh ge .. 
misi, 150 şer tonluk 2 denizalh 
gemisi. 

ALMANY ANIN iNŞAAT 
PROGRAMI 

Alman donanmasının ilk tay
yare gemisinin inşası ve lngil
tere ile kalite müsavatı hakkı
na dayanarak 1936 ve diğer 
senelerde yapılacak gemilerin 
inşa pla.,ları da hazırlanıyor. 

Yenilikler şunlardır: Rayh Sa
vaş Bakanlığıoın yeni müdafaa, 
kuvvetleri~ktisat şubesi, hava, 
deniz ve ordu yüksek harbiye 

cht ~mal danizinde ise Vize
amiral Schultzedir. Saffıharp 
gemilerine emir veren Konter .. 
amiral Carlı, keşif savaş kuv-

lm;ıll.zierin Rodmtfi zırlılısı 

akademisi, deniz · silabl~rı da• vellerinin başında ise Konter-
iresi, denizaltı gemileri filoti- amiral böhm, torpidolar kuman-
lası, deniz kuvvetleri eksiklik- dana da Fregat kumandanı 
lerini tamamlayan şube, yüksek Kummetzdir. Deniz idaresinde 
deniz ·akademisi, deniz istih- ki mühim mevkilerde zikre de-
kim kumandanhğı, W esermün- ğer bir de şark denizi ikinci 
dedeki deniz mektebi ve yine amiralı Konteramiral ~Scbuster 

ve şimal denizinde Konterami-
ayni yerdeki 2 nci deniz küçük ral Stobvasser bulunuyor. 
zabit muallim mektebi ile de- ALMAN DENIZAL Ti FiLOSU 
niz makina enspektörlüğü ve 
deniz eşyası kontrol daires~ 
Bütün bu yeni deniz organi-

zasyonunda genel savaştan 

evvelki ile kıyas edildiği zaman 
pek müstesna yenilikler ve 
eyilikler görülür. 

ALMAN GEMiLERiNE 
KUMANDA EDENLER 

Alman deniz kuvvetlerinin 
başında bulunan amiral Raeder 
yedi senedenberi bu işin başın
dadar. Donanma şefi amiral 
Foersterdir. Şark denizinde 
kumanda amirah amiral Albre-

1935 te denizet çıkanlan ge
miler arasında göze çarpan bil-
hassa 12 denizaltı gemisi bu
lunuyor ki, bunların altısı mel.
tep gemisi, yediden onalbya 
kadarı ve 13 ve 17 nu· 
marah denizalb gemileri " Flot
tiUe W eddigen " ismile deniz 
kuvvetlerine kablmıştır. Geçen 
yılın ikinci teşrininde . 6 bin 
tonluk " Nürnberg ,, kruvazö 
rü de altmcı kruvazör olarak 
deniz kuvvetlerine ilave edil
mişti. Bu gemi bir çok yenilik· 
lerden başka yüksek tazyik 

Çal da -··· · Işıkları maskele· 
me sınacı 

Çal, (Özel) - Çal ilçesinde 
de her yerde olduğu gibi ha· 
vaya karşı ışıkları gizleme tec· 
rübesi yapıldı. Bu tecrübe 
31-1-'J.36 gecesi saat 20 de 
çok muvaffakıyetle yapıldı. 

Tecrübenin iyi yapılma~• için 
uray başkanı ve jandarma ko· 
mutanı Ziya tarafından alınan 

önlemelerin büyük mikyasta te· 
siri olmuştur. lşiklar verileP 
işaret üzerine bir tek kalma· 
mak şartile 13 saniye kadar 
kısa bir zaman içinde tarna· 
mile maskelenmiştir. Bu tecri.i· 
be köylerde de yapılacaktır. 

Bu da gösteriyor ki halkta 
havaya karşı korunma bilgi ve 
duygusu yüksektir. Bundaa 
maada kasaba halkına sık sık 
hava konferansları da veril• 
mektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
buharlı techizab olan ilk Al
man harp gemisidir. " Nürn
berg ,. keşif kuvvetlt"ri bayrak 

gemisi olmuştur. 16 Ilkkanuo· 
da donanmaya verilen " F l " 
gemisi ile de yeni tipte süratli 
bir denizalb avcı ve mayo ara" 
ma gemisi tipi meydana çıkmış 
oluyor. Böyle çabuk gemilerle 
iki yeni sürat filotillesi kurul
muı oluyor. 

2600 tonluk yeni avizo "Gri 
ile,, den başka birçok eski 
mayn arama ve torpido geınİ'" 
leri yerine de yenileri konul
muştur. Bu sene başında Al
man tersanelerinde yapılmakta 
olan gemiler şunlardır: 26000-
er tonluk iki zırhlı 11,000-
er tonluk iki : kruvazör, t.625-
er tolıluk 16 torpido muhribi. 
Bundan başka 6,250 şer ton• 
luk ve 6,500 er tonluk denİZ" 
altl gemisi ile 750 tonluk 2 
d~izaltı gemisi ve 600 tonluk 
10 filotilla denizalh gemisidir. 
" Schlesien ,, sahharb gemisil6 
Almanya üçüncü bir mekteb 
gemısını donanmaya katıntı 
oldu. Donanmanın muhtelif ge" 
milerinin Diesel motörlerioill 
tecrübesi için yapbkJarı sür'at 
ve kuvvet tecrübelerinde de 
çok müsaid ve memnuniyete 
değer neticeler alınmıştır. De· 
niz askerleri sayısınıa da yavaf 
yavaş arthğı ve denize yen• 
gemiler indirildikçe buouo 
daha da artacağı şüphesizdir. 
Deniz askerlerinin kat'i saya·1 

hakkında emin bir malumat 
membaı yoktur. 1ngiliz matbu" 
atında son yayılan rakamlar 
ancak bir tahminden ibarettir. 
HALK DONANMA HAFTASI 
. Geçen sene Kiel'de yapılaP 

halk donanma haftasında bu
lunanlar Alman donanmasıoıo 

yeniden ihyasını gözleriyle gör· 
düler. Bu donanma 'bayramınd• 
halka donanmamn inkişafı gös
terildi. Yeni Alman hükumeti
nin denizlerde Alman şeref ,,e 

kuvvetinin yükselmesi için na" 
ııl çalııtığım her kes yakındall 
gördü ve anladı. Halkın deni• 
kuvvetlerine karşı gösterdiği 
sonsuz ilgiyi o günlerde Kiele 
dolub boşalan yüz binlerce kifİ 
kafi derecede ispat etti. 

Londra deniz muahedesiyle 
göze alman gayeye, deniz io" 
şaatma bu tempo ile devalll 
edilerek çok sürmeden verile
cektir. Alman deniz kuvvetleri• 
nin bundan sonra ki inkişaf 
temposu artık arsıulusal deni~ 
kuvvetleri müvazenesinin yeııı 
şekline tabi olacaktır. f-ler 
halde Almanyanın, deniz kuY'· 
vetlerinin diğer devletlerin yu" 
karaya doğru atacakları adılJl: 
lar, lngiltere ile aynı nispeti 
muhafaza ederek ve Londra 
mukavelesine sadık katara({ 
ayak uyduracağına emin ola· 
biliriz. 
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Doğu Avrupa işleri görüşülüyor 
Mussolininin emellerinden ilhanı alan Almanya, 

güneşte yerini genişletmek arzusundadır 
Paris, 3 (Ô.R) - Arsıulul'al 

siyasa için biiyük bir faaliyet 
ayı haılamıfhr. Pariıteki siya
sal göriİfllleler: Londrada bq
lıyanlarla aynı mahiyette değil
dir. Londnya devlet bafkan-

halinde bulunmuıtur. Cenevre- Akşama doğru Litvanya dış rak Çekoslovakya baıbakan 
de ekonomi konferansana riyaset işleri bakam B. Louıeyrok B. ve dıı işleri bakanı 8. Milan 
etmiı, sonra kliçük itilif dev- Flanden tarafından kabul edil- Hodza da gelecek hafta Pariıte 
letleri merkezlerini ziyaret et· miştir. Bunu meteakıp de Ar· bulunacakbr. 
miıti. Arsıulusal siyasanın şerefi navut~uk dış işleri bakanı, 8. ALMANYA SÖMÜRGE 
Afrikada ltalyan •Habeş etra- FJanden ile görliımüştür. PEŞiNDE 

•e hlikümetler erkim kral 
Jorj'un ceneze töreninde bu· 
lunmak için gitmqlerdi . Bu 

hnda dünkü. başladığı devrenin Dış işleri bakanı yann (bu- Paris, 3 (Ô.R) - "Depeche 
arifesinde kendisi bqkan bulu- gün ) Avusturya Vis Şansölye- de Brest" gazetesine göre 
nuyordu. Bu hakla B, Lavalle si Prens Starhembegi ve Yu· Almanya, sömürgelerin yeniden 
birlikte Londra anlaşmasını goslavya krallık naibi olup bir taksimi için şiddetli bir mllca· 

vaziyet, görüşmelerin pro- p · el d ı 
Vapmıı11, sonra yine onunla bir- saat önce arıst! g miş olan e e açmak üzeredir. ltalyan, 

tokol kadrosunu aşmasma im· Y p p t k b ı d H b •ı..t·ı~f h likte lnmltere, Fransa ve lta1.• rens o u a u e ecektir. a eş ın ı a aoın en sari ne· 
kin bırakmıyordu. Londra· 6 - DO;ı.U AVRUPA 1 t' · b d AJ M 

Y
a arasında Strezada aktedilen \.J ŞLERI ıce~ı u ur. manya, usso· 

da bulunan siyasal şahsiyetlerin Bu görüşmelerin en mühim lioinin delillerini kendine mal 
Paristea geçerken Fransız hü- ve hala Avrupa müvaıenesinin kC>nusu Orta ve Doğu Avrupa etmiştir. O da (güneşte yerini) 
kdmetile girittikleri temas ise, mühim bir uzvu olarak kalan meseleleridir ve Avusturya "genişleme amacını il"!rİ sür-
Framız dtt siyasasının yeni anlaşmada Fransayı temsil et- meselesi de bütün bunlann mih- mektedir. 1914 te A lmanyanın 
bqkaaı B. Flanclinle danış· miştir. verini teşkil ediyor. Bu itibarla icat ettiği bu sözler Romaya 
mak imklnı vermekte ve daha ROMANYA KRALININ Fransa dışişleri bakanının sıra· o yolla yine Spree nehrinin 18• 

şllmulln bulunmaktadır. ŞÖLENi sile Romanya, Türkiye, Bulga· billerine d 1nmllftür. Sömürge· 
B. FLANDENIN ŞAHSIYESI K. Flandin bugiln kral Karo- ristan, Yugoslavya, Arnavutluk cilik tezahürleri birbirini takib 

B. Flandin gerek tecim ba- lun verdiği hususi bir ş61ende mümessil ve dışişleri bakanla- etmektedir. Şu kadar ki pan 
kanı, gerekse bqbaku olarak hazır bulunmuş ve öğleden ıon- rile yaphğı fikir teatilerine jermanizminin g6ıterileri de 
son seneler içinde bütiin ra Bulgar kralı Borisi ziyaret en bijyiik bir ehemmiyet ve· gittikçe daha ziyade muhkem 
.\r~ı Ulual meaelerle tema• etmiştir. rilmektedir. Bunlarla ilgili ola- bi durum almaktadır. 'RBSüBDiDIJBil ....... bif ........ f&ClB ......... P~t~~r ............. ... 
A 

d H. d. . . - t• ambargosu frika a ın ıslan cevızı cesame ın- K . d:~·· 
• • •• •• omıte un toplandı 

deki• doludan 19 kışı oldu C~ne~re. 3 (Ô.R) - 18 ler 
komıtesı tarafından petrol te-

Vellington açıklarında bir kayaya çarpan 
vapurunun 500 yolcusu kurtarıldı 

cim ve talimata meselesini tet-
La n ceste r kike memur edilen komite sa· 

bah ilk toplantısını yapmıı ve 

········ı..· Londra, J (Ö.R)- Cenubiğ Vellington 3 ( U. R) - Bii- yollara devrilen ağaçlarla yollar 
Afrikada Hindiıtan cevizi tün gün ıüren bir fırtına neti- kapanmışhr. Bütün adada ve 

cesametinde ( ? ) dolu düş· ceıinde Yeni Zelanda adasmm bilhassa Vellingtonda tahribat 
müt ve bu dolunun isabetinden şimal kısmanda büyük hasarat o kadar büyüktür ki telefon 
19 yerli ölmüştür. Dolu çok olmuştur. Vellington şehrinde hatları her tararafta kopmuş 
tiddetli bir fırtına esnasında fırhnamn tesiri birinci derece- ve muhabereler kesilmiştir. 
dlitmüştür. Polis, muhabereler için, küçük 

de tiddetli bir zelzeleye ben- k 
Bundan sonra bir çeyrek İmdad telsizlerini kullanma -

ziyordu. Evler1n çatılarını rüz-
süten misli görülmemiş bir t~d1r. 
sağnak bemao bir çok selleri gar olduğu gibi sürüklemiş, Lancaster vapuru Vellington 
kabartmıştır. yedi yerli ve mağazalarm camekinlannı pır- açıklarında fırboanın tesirile bir 
sekiz öküz boğulmuştur. On ça parça etmiştir, Bir tren bat- kayaya çarptığından ba~acak 
beş dakikada 40 santimetre- tan çıkmtt ve kas11ganın tid- ~ale gelmiştir. lçindekı 500 
den fazla yağmur yağmaşbr. deti albnda kökftnden kopup yolcu kurtarılmıştır. 

Afrika harbı 
Makalle'nin şimalinde 
kanlı muharebe oluyor 

Habeş 11ak/iye otomobüleri 

Paris, 3 (Ö.R)- ltalyan kay- teblig: 
haf Somalide iıgal edilen bawa-

oaklarının sükütu mu aza 
etmelerine kartı Habet kay- lide arazinin teşkilab Ganale 
naklanndan gelen haberler, Doria ve Dava Parma arasm-
harp başhyalıberi olan hare· da devam ediyor. Gala Borana 
ketlerin en kaolılarmıo devam aşitetleri bu işgal mmtakasmda 
etmekte olduğunu bildirmek- kalan Habeş mukavemet mer-
tedir. Adis-Ababadan bildiri!- kezlerine karşı ltalyan kıtala-
diğine göre Makallenin şima· rile elbirliği yapmaktadırlar. 
linde çok ciddi ve kanla mu- Eritre cephesinde bildirilecek 
barebeler devam ediyor. Ital- mühim birşey yoktur. Pmbo 
yanların zayiata çok büyükmüş. Araci ve Dankalide tayyare 

- Son resmi istiksaflan devam ediyor. 

Açlıkla -...... 
Karşı karşıya 

Nevyork, 3 (Ö.R) - Etrafı 
buzlarla çevrilmiş bulunan San-

diye adasmda en.ak yüklü bir 
kabili ıevk balon güç bela in

meğe muvaffak oldu. Adada 
yaşayan 1500 kişinin açhğa 

mahküuı oldukları anlaşıldı. 
Yirmi kilometrelik bir geçit 
açabilmek üzere adaya bir buz 
kıran gemisi gönderilecektir. 

Nevyork, 3 (Ö.R) - Müthiş 
ıoğuklar basebile buzlaran ka-

padığı yollarda münakalat ke
sildiğinden açhk tehlükesine 

düşen kasabalara kabili sevk 
balon ve tayyarelerle erıak ve 

ilaç gödderilmektedir. 
Bükreş 3 (Ô.R) - Bükreş 

yakınında bir posta tayyaresi 
düşmüı, içindekiler ölmüşlerdir. 

istiklale doğru 
Paris, 3 (Ô.R) - halyanao 

ortasındaki müstakil SanMarino 
cumuriyetinin hizmetine veril· 
miş olan İtalyan jandarmaları 
çekilmiş, bunların yerine ulusal 
jandarmalar ikame olunmuştur. 
Şehir donanmış, halk şenlik 
_yapmışbr. 

elindeki vosikaları umumi ola
rak gözden geçirmittir. Komite 
şu sıra ile incelemelerine de
vam edecektir: 

1 - ltalya ve sömürgelerin
de petrol ve petroldan ç ı kan 
maddelerin istihlak miktarı. 

2 - ltalya ve sömürgelerin
de mevcut stoklar. 

3 - Petrol ve müştekalmm 
ne suretle nakledildiği. 

4 - Petrol ve müştekata 
yerine geçebilecek diker mad
deler. 

Fransa 
Sömürge kurbanı 

mı olacak? 
Paris. 3 (Ô.R)- "Repüblik" 

gazetesi sömürge ihtiraalarını 
yabştırmak üzere ilk maddele
rin uluslar arasmda hakkani
yetli bir şekilde teni ve tak
ıimi zaruretini kabul ederek 
diyor ki: 

"Biz ilk maddelerin dünyada 
idiline bir şekilde tevzi ve 
taksimine muhalif değiliz. Şu 
tart ile ki böylece, ilk kurbanı 
kendimiz olacağımaz, yeni bir 
harban hazırlanmasına yardım 
etmiş olmıyalım. Bu yolda ba .. 
rışçıl müzakereler açılmalı ve 
diplomatlar her ulusun komşu· 
suyla iş birliği yapmağa haıtr 
bulunduğuna kanaat getirme
lidirler." 

Mısırda 
Yirmi iki talebe 
mahkum oldu 
Kahire 3 (Ô.R)- Damanhur

da son çıkan kargaşalaklarda 
tevkif edilen 22 üniversite ta
lebesi hakkında mahkeme şu 
kararlan vermiştir : 

3 ü 2 ay hapse. 2 si 15 şer 
kamçı darbesine, ir üçünclisll 
10 kamçı darbesi , 16 sı 2 den 
beş liraya kadar para cezasına 
makküm olmuşlar ve 13 ü beraet 
etmişlerdir. 

1933 • 
ıs yanı 

isyan esnasında öleni 
için tören yapılacak 

-·-·-·· Parla, 3 (Ô.R)-1933 aeneıi 1 nin de iıtirakiyle yığın ha 
6 Şubat tarihinde Pariıte çt· muaııam bir toplanb yap 
kan ve Daladier kabinesinin karar vermiıtir. Bu hlclise 
dllfmeaine ıebep olan kanlı hl· karıııklıklar çakma11 tehi 
diıelerin yıl d&nllmü hasebiyle uyand~rmakta~ır. . . 
Paris ıehri kurbanları anmak • Faşıst cemıyetlennıa v 
. . . ~ ger buna benzer para 
ıçm dinı t6renler yapmağa ka- ( k · ·) k ı d . . . as erımsı urum arın a 
rar vermıştır. Parıs uray kuru· masana parlamento bir ka 
lu sağ cenah partilerinin ek- karar vermişse de bu k 
aeriyeti altmdadır. Bu kurulun Laval kabinesi tarafından 
batkanı olan B. Chiappe, Şubat bik edilmemiıti. B. Sanau 
isyanında Daladier kabinesinin kanunun verdiği sallhiy 
e.~~yet diretlSrlftğünden aı:let- kullanacağını saylavlar od 
bgı .zathr. da vadetmişti. Hükümeti 

Dığer taraftan Kruva da fö kararı, fqistlerin mukav 
(ateş ~aç) adını taşıyan Fran- tine uğrarsa, bazı kar111 
sız faşıst kurumu 6 Şubatta ların çıkması ihtimalden 
Pariste bütün iller mümessilleri- değildir. 

Mezbaha amelesi grev yaptı 

Bu yüzden Londra şeh 
dün etsiz kaldı 

Londra, 3 (Ô.R) - Londra
mn et ihtiyacını temin eden 
Kultbil mezbaha işçileri ara
aıncla bu sabah grev ilin edil
di Bilahara bu greve mezbaha 
bammallan ela İftirik ettiler. 

Saat on bire doğru 1rrev 
tehlikeli bir tekil almıı, toplu 
olarak sokaklarda gezinen 
grevcilerin bir hidise çıkarma
larına mani olmak için zabıtaca 
tedbirler ahnmışhr. 

Gnitlıfyeld (Et sahşı yapan 
borsayı andıran bir sataş yeri) 
piyasası, et nakleden komyon-

ları yükleyen amelenİD 
yüzünden felce uğra 

Amele aendikası mümeuili 

ronlar tarafından yapdmlf 
teklifi ameleye haber Y 

zaman sözleri protesto ı 

riyle !...arşılamnıı ve amel 
bir ağızdan: 

- Hayır, bayır •• 
Cevabmı vermişlerdir. 

roolar mümessilleri bir to 
daha yapmışlardır. Grev d 
edecek olursa Londra etsi 
lacaktır. 

Arnavutlukta kadınl 
kafesten kurtuluyor} 

·- 1 -·-Tiran ( Deyli Ekspres ) - Prenses avrupada balayı 
Arnavutluk kralı birinci Zogo, hatma çıkbğı s1ralarda b 
Arnavutlukta kadm hayatınm kile hitaben bir mektup 
kafes arkasından kurtularak rak bırakmıştır. Kral Zog 
medeni bayata girmesi hak- da malumatlar edildiği bu 
kmda kuvvetli bir adım atmış- tupta şu cümleler vardır: 
ttr. Şimdiye kadar peçe örtü -

11 
Arnavud kadınına, 

arkasında daima gizli kalan olan medeni ve mes'ud 
kadın çehreleri bundan sonra hazırlamağa çalışımı:. 
medeni bayata daha gellİf bir dilnya kadınlarmm h 
emniyetle nilfuz etmeğe çahıa- çalışmalarını takib edere 
cak ve medeniyeti görmek is- navud kadınını efsanew 
tiyecektir. yattan kurtarmak. me 

A idare edenlere dfttC"n 
mavutlukta, kral logoyu ferden sayılmalıdır. C 

bu tekilde hereket etmeye hayabna kaflfllluı g 
aevkeden hidi.te,üç hafta evvel Arnavud kadınının neler 
prens Abid'le evlenen prenseı cağım pek yakanda ğö 
Seniyenin bir mektubudur. · · sım:ı: . ., 

Nevyork~ta T eotoki 
Asansörcülerio grevi yeni seçim İs 

Nevyork, 3 ( Ö.R ) - iki 
binden fazla aaansörctl ile ka- Atina, 3 (Ô.R) - Kr 
lorifer İtçiıinin grevi gittikçe kabine buhraoanın bat 
umumi bir tekil almak iıtida- müzakerelerine devam 
dını kazandı. Şehrin en kibar biU.. 1 1 h lk 
mahallelerindeki 1250 amele de . u? u usa a ça 
greve iştirak edeceklerini bil- h~e~ı B. T eotokisi ka 
dirdiler ve 24 saat müsaade mışbr. B. T eotokis sa 
verdiler. Eğer bunlar da ğrev çıkarken gazetecilere b 
yaparlarsa vaziyet kötiiye va- ta bulunmaktan imtina e 
racak, otuz kırk . kath binalar Bununla beraber aze 
kuJJanılmıyacak bır bale gele- verd'kl . h b J 'g 
cektir. 1 erı a er ere g 

T •• k h • T eotokis krala yeni 
ur eyetı len saylavlar kurulun 

Paris'ten ayrıldı ğıtarak ye~ birse~~ 
p . 

2 
masım tavsıye etmlfb 

. ar11, (A.A) - Anadolu şimdiki saylavlar adaaan 
A1ansmm özel aytan bildiriyor: b' h"kA t' k . 

lngiliz krala JorJ''un ır u ume m e serıyet cenaze . k. kt 
merasiminde bulunan Türk masına ım an yo ur. 
heyeti; dış işleri bakanı T ev- da sebebi seçimin nisbi 
fik .Rüştü Aras, G.eneral Fab- yapılmış olmasıdır. B. T 
rettın. Alta~ ve General Salih yeni seçimin ekseriyet s 
ve • rıya~eti cu.mur başyaveri le yapılmasmı tavsiye et 
Celal, dun Panse geldi · · · 

istasyonda T · k' ·b.. . k ya antivemzehst, yah ur ıye uyu f b' . • 
elçisi Suad, Elçilik erkanı ta- tara ır hükumet tar 
rafından karşllandı. Heyet bir idaresini istemiştir. 
kaç gün Pariste kalacakhr. B. T eotokis seçim es 
Heye~ izasmdan general ölen General Kondilisl 

Fahrettm Berline titmiıtir. tefik olarak hareket et 
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Evvelki gece hükümet konağı salonlarında verilen yıUık "Kızılay,, balosu büyük bir neş'e ve 
alaka fazlaaı içinde sabah kadar devam etmiştir. Denilebilir ki Kızılay kurumunun bu yılki ba
Joıu, geçen yıllar balolannın fevkinde bir muvaffakıyet kazanmıtbr. 

bir kürenin üzerine aksettirilerek, balonun net'eli havaınna daha canlı bir net'e karıştırmıştır: 
Balo esnasında çekilen piyangodan Dr.Bay Hilmi ile bay KAzım ve bayan Naime Tayyar• 

birer lüks halı isabet etmiştir. 
Memleketin ileri gelen şahsiyetlerinin karikatörleri renkli ışıklarla evvelce hazırlanan mustati) F otograflar: Balo gecesi fotografçımızca tesbit edilen beş muhtelif 

Şampiyona maçları 
K. S. K. Demirsporu 1-3 yendi 
lzmirspor Göztepe ile beraberedir 

Pazar günü Lik maçlanna 
devam edildi. ilk karşılaşmayı 
Buca-Bumova takımları yapb· 
Jar. Maç mütevazin cereyan et
mekle beraber Buroova muha
cim hattmm daha müessir ve 
ümitvar akanlar yaptığı görülü
yordu. Netekim çok geçmeden 
Burnovahlar birbiri arkası iki 
gol yaptılar. Gollerin iki
sini de muhacim hattının en eyi 
oyuncusu olan sol açık Hüsnü 
yapmıştır. 

Bucalılar lsmail ancak mu
hacim hattına geçince gol 
yapabildiler. Fakat beraberliği 
temin edemeden devre bitti. 

ikinci devrede vaziyet değiş~ 
memekte ısrar etti. Ancak 
oyunun bitmesine beş altı da
kika kala Buca hiç umulmadık 
bir zamanda beraberliği temin 
etti ve oyun böylece her su
retle bir beraberlikten sonra 
bitti:2-2 

K. S. K. - DEMJRSPOR 
Demirsporluların gittikçe da

ha iyi oynamaları ve kuvvetli 

bir · takım hissini vermeleri yü
zünden bu karşılaşmada bir sürp 
riz bekleyenler az değildi.Doğ
rusu şu ki oyun da bu kanatları 
takviye edecek cereyenı takib 
etmiştir. 

Çünkü daha altıncı dakika
da ilk golü yapan K. S. K. 5 
dakika sonra Demirsporun 
beraberlik golüne mani olama
dığı gibi oyunda da bariz bir 
bikimiyet değil faikiyet bile 
gösteremiyordu. Ve eğer ha· 

zuncu dakikasına kadar K. 
S. K. takımına karşı 1 • 1 be
raberliği muabafaza edebilen 
Demirspor lehindeki bariz pe· 
nalbyı verseydi K. S. K. ın 
asabiyete kapılmağa başladığı 
cihetle bir beraberliği olsun 
temin edebilmeleri çok güçle
şecekti. 

Demirsporu nihayete kadar 
canla tutacak bu gol olmayınca 
şu da anlaşıldı ki, bu takım 

henüz bu gibi sıkı maç
ları nihayete kadar aynı 
hız ile çıkarabile::cek olgunluğa 
eri4C=memiştir: Çiinkü bir ta
kım nihayete kadar canlı tu.: 
tunabilmek için biç bir zaman 
golun vereceği · hıza dayanma: 
malıdır. 

Halbuki K. S. K ıo enerjis~ 
gittikçe artıyor ve behemehal 
galibiyeti istiyen bir takım his· 
sini veriyordu. Ve iş oJuruna 
döküldü. 31 inci dakikada be
raberliği bozan K. S. K az 
sonra bir üçüncü gol daha ya· 
parak galibiyeti hak ettiğini 
gösterdi. 

O.sporlular bu sırada o kadar 
bitkin ve nevmid görünüyor
lardı ki eğer maç on dakika 
kadar daha devam etseydi 
netice 1 ·5 olabilirdi. 

Demirspor takımının hake
min hakıuzhklarma biç itiraz 
etmemesi ve münakaşasız oy
namaları bu takımın tam bir 
disiplin altında çalıştığını ve 
bittabi ileriliyeceğini gösterir. 

IZMIRSPOR • GÔZTEPE 

Heyecanla takip edilen bir maç 

O- 1 mağlup etti -
lstanbul, 3 ( Özel ) - Geçen hafta Galataaarayı bekJenmiyen 

bir mağlubiyete sürükledikten sonra Fenerbahçe ile tam puvanla 
başta giden Beşiktaş dün en kuvvetli rakibi Fenerbahçe ile 
karşllaştı. 

Yılın belkide en alakah maçı ... Saat birden itibaren Kadıköy 
tramvaylara ve otobüsleri spor merakblarınt ııtada taşıyordu. 
Denilebilirki bugünkü kadar kalabalık ecnebi temaslarda bile 
bulunmazd1. 

Her iki takım sahaya en kuvvetli kadrolarile çıkblar. Mublelif 
tahminlerin ileri sürüldüğü bir asrada oyuna başlandı. Maç de· 
vamınca seri ve heyecanh dakikalar geçirildi. iki takımdan hiç 
biri oyun esnasında ezici bir hakimiyet tesis edemedi. ikisi de 
daima canlı ve dikkatle oynadı. 

ilk devre şampiyonunu meydana çıkaracak olan bu maç, ikin
ci devrede penaltıdan atılan bi_r golle v~ F eoerin galebesile bitti; 
Bu suretle ilk devre maçlarmda 43 gol sıralayan Fener bu dev
renin şampiyonu oldu. . ..................................................................................... . 
larile çıktılar, ve oyun Altaylı bir buçuk devrelik zaman da 
Hasanın idaresinde başladı: va~dı. Bunun için lzmirsporun 
Rüzgar ve güneş aleyhlerinde d.ördüncü bir ıcol daha yapması 
olan Jzmirsporlular Göztepenin ve galibiyeti garantiye .alması 
kaleye kadar dayanan bir alo- · lazlmdı. Bu olmadı. Fakat Göz· 
nını kestikten sonra sağdan in- tepe de bu neticeyi değiştir-
kişaf eden bir hücum yaptılar: meğe muvaffak olamadan devre 
Reşadın ortaladığı topu solaçık bitti. 
Keşşaf yetişerek durdurmadan lkınci devrenin ilk dakika-
sıkı bir şutla daha birinci da- larında ümitvar oyununu de· 
kikada Göztepe ağlarına taktı. vam ettiren lzmirspor yavaş 

Oyun bütün hızile devam yavaş gevşemeğe başladı. Eğer 
ediyor, hücumlar karşılıkla oh- bir aralık yakaladığı bir mü-
yordu. sait vaziyette Zihni dördüncü 

Albncı dakikada Göztepe golü atabılseydi Göztepenin 
beraberliği temin etti. Artık mağlubiyeti kabul etmesi emri 
oyun tam bir tevazün içerisin- vaki olacaktı. Böyle olmayınca 
de ve kimin kazanacağım meç- Göztepeliler açıldılar. lzmirspor 
bulata boğarak devam etmeğe kalesi sıkıştı . 
haşlamıştı ki lzmirspor ikinci Ve nihayet Göztepenin taz-
ve az sonra da üçüncü golleri yiki semeresini verdi. Ve Göı· 
yaptı, Bu goller kalecinin tut- tepe arka arkaya iki gol ya-
tuğu topu, hakim olamayarak parak beraberliği temin etti. 
kaçırmaımdan olmuştu. Gözte· Üçüncü golden ıonra hikem 
peliJerin oyununda gevşeklik bmaili de cbpnya çıkannca 

e enıen arkan hminponm maj'l~biyete · ili· 

Zabıta haberleri: 
Esrar 

Gaı.iler caddesinin Kapılar 
mevkiinde SelAnikli Cafer ile 
Jbrahim oğlu lsmail esrar sa
tarken tutulmuşlardır. 

Bıça•da hUcum 
Keçecilerde F evzipaşa bul· 

varında sa\>ıkalı Mustafa oğlu 
Rıza sarhoş olduğu halde yol-
dan geçen sabıkalılardan Der
•it oğlu Nariye bıçakla hUcum 
ettiğinden tutulmuştur. 

Sadık oıuı 
Morahane caddesiPde Piper 

oğlu camünde Cemal oğlu Ali-

DUn Borsada 
Yapllan Sata,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat sf 
139 inhisar ida. 6 '1 
102 S Süleymano 14 15 ... 
49 T Debas 11 11 "' 
6 A ve K izzet 13 50 13 t,I 
3 Suphi Emin 13 50 13 
299 Yekün 

490200 Eski sabş 
490499 Umumi satış 

Zahire 
nin kendisine para vermeme- Çu. 
sinden muğber olan oğlu Sala· 
haddin babasının boğazına sa· 
nlarak: 

CiMi · Fiat !il 
Buğday 7 12 7 

- Seni öldllreceğim, diye 
tehdit etmiş ve tokatla vur
muştur. Salahaddin zabıtaca 
tutulmuçtur. 
Geçlmslzllk yUzUnden 

Pazaryeri mahallesinde Hacı 
Hasan sokağında Halil oğlu 
Ali anaıı Fatma ile kansının 
geçinmemelerinden kızarak 

200 ton .. 
7 v.ıgon •• 

90 Arpa 4 25 
1200 Pamuk çekir 2 75 

200 Palamut k 640 
30 balye pamuk 41 , -BONO 

anası F atmanın bazı qyasmı Mübadil bonosu, banka 
evden çıkarmış ve komtusu hisse senetleri ve bilumuııı 
Kimilenio evine kaçırmıtbr. 
Bu sırada eşyaların arasında hazine tahvilah Ergani, Si-
bulunan 1490 liranın kaybe· vas dahili istikrazı satın alır. 
dildiği zabıtaya tiklyet edil· Adres : lzmir Kemar 
miş ve tahkikata başlanmıthr. altı Hacı Hasan otelin· 

Ağaç kesmı,ıer de 60 numarada Cavi· 
Soğuk kuyuda ördek ıoka- de müracaat. 

ğmda Ali oğlu Mustafa, Ali TELEFON: 3903 
oğlu lbrahim ve Emin oğlu 
Mehmed izinsiz yaş ağaç kes· 8-30 (107) S 7 Pa. Pe. S. 
diklerinden tutulmuşlardır. " 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
rilkleneceği kanaah bisıl ol- evvel cezalar verildi. Hali mer .. 
du. On kişi oynayan iyete girmedi. lu, Izmir spor 
lzmirspor bundan ıonra bir kaç tarihinde ilk defa görülmüştür· 
hhlike daha atlattı, iki Futbol heyetindeki anlaşauıa .. 
müsaid vaziyetten istifade mazhk yüzünden olacak bir ara 
edemedi. ve maç 3-3 berabere lık cezalar muhtelif safahatta" 
bitti. sonra ayın 15 inden 27 e kadar 

Hakem ofsaydları göremiyor b.m oniki gün müddet teblig edl 
bazen de ofsayd olmıyan vazi- lemedi. Ve garibi şu ki, bu uıes-
yetlerde düdük çalıyordu. Is· elenin heyetlerdeki münakaşa"' 
mailin çıkarılmasındaki sebebi ları daha devam edecektir. 
de anlıyamadık. Ve bu gidişle de Göztepeliler 

CEZALI OYUNCULAR ikinci devreyi de bitrecekler 
Bu maçta Göztepe takımın· gibi görünüyor. Fakat bundan 

da bir ay eTvel cezalandınlan sonra cezalı oyuncuların ceza-
oyuncwann yer aJdıjlDI firen- Jarının ne zaman başbyacağıDI 
ler hayret etmitlerdir. Bir Q kimıe .bilmiyecektir. 

r: 



Fransanın endişeleri 

yoruz. . . 
. 8. Şarl R6berin söyledı.ğıne 

göre, Alman ask~r! o~ganızas: 
J.Onu, askersizleıtirılmıt. _bölge 
de ve Almanyanın dıger kı
sımlarında birbirinin aynıdır. 
Şu küçük farkla ki Reaani ko
Iorduluklara b61tinecek ycrd_e 
askeri bölgelerin başlarında bı
rer kolordu kumandanı bulu
nacak yerde sivil birer memur 
yardır. Fakat bu sivillerin, ye
ni vazifelerini görmek üzere 
tesis elmiş oldukları bürolarla 
kac.lroları yalnı.z ask~rlerden 
mürekkebtir ve Almanyanın 
diğer askeriğ bölgeleri gibi 
~n ordu bakanJıiın~.l>J.~ı-

veriyoruz. 
Aıkerleştirilmiş bir bölge 

bizi artık korumıyor. Alman 
ordusunun biu tehdid edib et
mediği mese esi su götürür, 
fakat sınırlarımızda olduğu 
keyfiyeti üz.erinde münakaşaya 
yer yoktur. Gôzleri ıôlan her 
adam bunu kendısİ' hrkede· 
bilir .. 

Şintdi ~ğrenılmesi fizımge· 
len şey, bizi idare edeolerm 
gözlerini açmasını bilib bilmi
yecekleridir. 

Bergama M•Dlwme a liye· 
sindeu: 

K'nık nahiye nden Mustafa 
oğlu Hakkının terekeıanın res
men tasfiyesi dolayısiJe yedi 
parça emvali gayri mebkule~ 
deki altıda bir bissesioın mul
kiyetile 175 kilo kuru çekir· 
deksiz üzüm ve on liuçuk öl
çek buğday ve yedi ölçek ar
pa açık artırma sUt'etıle müza
yedeye çıkarılmışlar. 

Birin~ ihale 17 Şut.at 936 
P~ar\esi günü saat lS te ic· 
ra edilecek ve arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet· 
mit beoini bulqıadıit takdır"e 
ı'S gün tell)dit edılerek 2 Mart 
936 Pa7.artesi günü .saat 15 te 
'kat'i ihalesi yapılacaktır. 

Bu b~pta fada izahat jsti
,yenler ta•fiye memura Bergama 
mabk~me batkitibJiğia• 932-6 
numara· ile hCf'gftn "Saet 15 ten 
sonra mfüacaatlara ilin o unur. 

( 175) 

Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bllem sayısı: 27 Yazan : Tokdll 

Bunların içinde yalnız; Ayşe biraz somurtgan idi. 
Ne kadar hissiyatını belli etmemeğe uğraşıyorsa da 
yüzünün çizgilerinde, gözlerjnin bakışlarında, tavır 

ve hareketlerinde bir kıskançlık görünüyordu 
Allahın resulünün damadı 

olmak şerefi bana nasib olduk
tan sonra saadet benden ay
rılmaz. 

diğini biç bir zaman unutmaz 
mısm? 

- Unutmam Ane... Allab
tan başka hiç bir şey beni bun
dan döndüremez. 

1 

yırtacak gibi hırçmlaşıyor. 
lfte bu oda onun odası idi 
Ve Muhammed onun k 

idi. 
Osmanın bu hali arkada ge

lenlerde merak uyandırmıştı. 
Bir au içinde geçen sözler ar
kaya doğru yayıldı, bu bir sel 
gıbi a"ıyordu. Haberi duyan 
sevinerek nira at.yor ve öte
kilerine ulaşlırıyordı. 

Ayşe Muhammedin ellerine 
Az sonra zifaf olacak o lh 

hammedin karisı olacaktı. 

sarıldı ve onu dudaklannda, 
yüıünde, gözünde gezdirdi. 

- Allah seni bana bağııladıf 

. . . . . . 
Medineye hiç bir zftman gö

rülmemiş şenlik ve şadımani 
içinde giren Aliye fatihlerinin 
gelirdıkleri ganimetler gazaya 
iştirak edenler arasında taksim 
edilmiş, Beytülmale hisse ayrıl
mış, Ömeı le Oıman da kendi
lerine isabet eden hisseye 
kendi kudretlerinden de lave 
ederek kız çıkarmağa, güveği 
olmağa ha%1rlaomışlardı. 

Haf asanın kalbi sevinç çar
pıntısı içinde hophyor, göğsünü 

Mahammedin mescide bitişık 
odacıkların yanına bir oda daha 
baıırladı. Burası Hafasa'nın 
odası olacaktı. Muhammedın 

kızı Fatma Aliye verileli çok 
zaman olmuş ve onlar da yine 
mescide ve Aytenln avlusuna 
bitişik bir kutüböde oturuyor
lardı. 

Odanın tamamtanmasrndaq 
bir kaç gün sonra Ayşeye ya
pılan dfiğün kadar tantanalı 
olmayan basit bir düğün ile 
Hafasayı Muharumede gelin ge
tirdiler. Bu bas.µiği iateaıiye• 
Muhammed idi. 

Ayna günde Ommü Gülsümü 
de Osmana götürüyorlardı. Ve 
Ümmü Gülsümün de düğüpü 
bu basitlik içmde geçmişlı. 

Muhammedm karısı Sude ıle 
kızı Fatma düğüode oraya bu
raya koşarak eğlenıyorlar. 

Bazan Ümmü Gülsümün yanma 
kosub saadet diliyorlar, hazan 
Haf asaya kotub Muhammedin 
karısı olduğundan ötürtt tebrik 
ediyorlardı. Bunların içinde 
yalnız Avşe biraz somurtkandı. 
Ne kadar hissiyatmı belli et
memeğe uğra,ıyorsa da yüzü
nün çizgilerinde, gözlerinin ba
kışlarında, tavır ve laareketle
rinde aşikar bir kıskançlık g6-
rüoüyordu. 

Kendisine genç bir ortak 
çıkmıştı. Bu ortak hem güzel, 
hem dinç, hem mağrur, hem 
sert ve titi:ı: bir kadındı, o ka
dın olarak Muhaınmedin bari
mine girecekti ve o daJ;ıa zi
yade erkeği kendisine bcnd 
etmek hünerini bilirdi. 
Ayşe mütemadiyen bunları 

düşünüyor ve bir tara tan da 
Ommü Giilaümün yanına git
mekten, zor zar Hafaaanın ba
brmı almaktan vaıgeçemiyordu. 
Yal11 namazından sonra Mu· 
hammed Ay .. ni.n yanına girdi. 
Bircleabire Ane Muhammedin 
göğsüne kapanarak ailamağa 
baıladı. Muhammed AYfebin 
aaçtarına okııyarak yavaı yavat 
batını avuçlarının arasına aldı: 

- Yok, Ayşe yok.. Çocuk
luk etme •• Haydi bakayım sana 
anlattıklarımı göz 6nüne al, 
yüreğin rahat etsin, Ane sen 
Haticeden ve kııımdan sonra 
en çok sevdiğim kadınsın. 

Bunu aıla hatırından çı

karma. 
Ayşe Muhammedin gözlerine 

bakarak: 
- Ya 'Muhammed •.• Her ne 

ofursa olsun b~ fikirden d9o
tiıeı misin? Böylece beni ıev-

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
M ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyababn

dan dönmlitlür. HaatalMını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın

daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S.7) (3601 
• 

Çamalh tuılasa müdtırlUjlba
den: 
8000 kilo saç leYba 
5000 ,. U. demıri 
4000 " Köıebent 

600 • Perçim çirisi 
700 ,. La.. demiri 
ıooo adeti .ida 

25 kilo Gres yağı 
100 ,, Bılak boya 
15 " Kroiot 
Yukanda isimleri yaıılı dokuz 

çeşid malzemeden demir aksamı 
eb'at ve ~rneklerine g6re pa
zarlıkla satın ahnacakbT. Ta· 
!ipleri 7-2-936 Cuma günü saat 
lS de Çamaltı tuılasınCla mü
bayaat komisyonuna milracaat
ları. 

( Yukarda'ki malzemenin pa
zarlıkla ahnması Tuzla müba
yaat komisyonunda deiil lzmir 
tlltlln fabrikaaında yapılacak-
~. ) 2~4 '197 (162) 

Bergama mahkemei as1iye
sinden: 

Kın~k Tilrk Cedit mahalle
sindan Railıkh lbrabim kıza 
Tarif imzasiyle kocası ayni ma
halleden Ali oğlu fsmail aley
hine Bergama asliye hukuk 
mahkemesinde açılan bopnma 
davasının muhakemesinde mud
deaaleyhin iki ıenedenberi Kı
nıktaki ikametgahını terkedip 
nereye gittiği bilinemediğine 
dair heyeti ibtiyariyece ilmü· 
haber tanzim edilerek olsuretle 
mübaıir tahkikatında dahi teb
ligat if a11na im kin olmadığı 
anlatılmasına ve davacı, koca
sınıo ötedenberi kendisini ter-
lcettiğindcn dolayı aralanndaki 
evliliiin boşanmaya çevrilmesi-
ne karar itasını talep eyledi
ğınden davanın 20-2-1936 ta
rihine rastlayan Perıembe gü
nüne talikine ve möddeaaleybin 
ilin tarihinden itıbaren 15 gün 
içinde mahkemeyi haberdar 
etmesine veya kanuni bir vekil 
g6ndermesine veya kendisini 
bilenler varsa bu hususta mahke 
meye malumat vermeleri tüıu
munun ilanen tebligat icraıana 
karar verilmiş: olduğundart key
{iy~t lüıum\l -ilin olun.ur. 

(174\ 

Hafasaoın hayalinde bir çe 
,eyler birer şimşek sür'ati,t 
açıhb kapanırken, MuU. 
medin eUeri onun omuzl 
t1.1ttu ve hafif, tath, rubnlln 
bir fıaıJta ile: 

- Hafasa... Dedi. 
So1111 var 

Gümüş kupalı 

1ZM1 R 

TAVLA 
Şampiyonluğu müsabaka11 

Al sancakta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazdınız 
Şubabn birinci gilnünden 

itibaren mlracaatlar ka
bul ediJmiyecektir. 

9 - 15 (81) H 3 

Bergama mabkemei asliyesin
dea: 
Bergamada Şadarvan civarında 
bakkal Halil lbrabim ile Ömer 
oğlu Muslaf a aralarında mü na· 
zaalı bir bab hane il~ bir dük
U.. fUJ'lllll izaıe.i sureti1le 
ablmuma Bergama sullı lta
kuk mahkemesinden ıadtr olan 
81-935 tann ve 261-262 nu
maralı ilin mucibince mezkur 
gayri menkuller açık artırma 
suretiyle müzayedeye konulmut 
ve birinci ihalesi 17 ıubat 936 
pazartesi günü saat on bette 
icra edilecektir. Yevmi mezktr
da bedeli müzayede muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş betini 
bulmadığı takdirde artU"ma on 
beş gün temdid edilerek 3 
mart 936 sala günü saat on bet
te kat'i ihalesi yapalacakbr. 
Fazla izahat istiyealerin 262 
dosya numarasiyle satJş me.u
ru Bergama mahkeme bqki
tabetine müracaatları ilin oha-
nur. (1]~) 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baaaa yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hutaneai 

Rentken m&tebaassııı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr. 
İkinci Beyler sokak hnn 

kup No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. · 1182)·' 



........ Yl!NI ASIR . 

Maliye Vekaletinden: 
Eski gümüş mecidiye ve aksamının beş Şubat 

bin dokuz yüz otuz altı tarihinden itibaren her 
hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kul
lanılmıyacağı ve kullanmak istiyenlerin 2257 No.lu 
kanun ile tayin edilen şekilde cezalandırılacağı 
ilan olunur. '.2 4 5 292 (163) 

t .• ~· - ~ . - ,. f • :. 

Pastil Antiseptik 
~..A..N9Z-c.TIC 

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

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - !stanbul 
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Norveçyanın hc.lis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Sabf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 
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En beyaz dişler 
onun dişleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kullanıyor 

RADYOLIN 

lzmlr Beledlyeelnden : 
1 - Kırk bir lira bedeli 

muhammenli memleket hasta
nesi karşısında sekiz sayılı 
dükkana bitişik deponun bir 
sene müddetle icarı başsekre
terlikteki şartname veçhile 14-
2-936 cuma günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için üç liralık 

muvakkat teminat makbuzu i!e 
söylenen gün ve saatta ko
misyona gelinir. 

2 - Üçüncü Kahramanlarda 
yeni Selanik sokağında yirmi 
sekiz savılı bahçe ve kule bir 
sene müddetle icarı başsekre-
terlikteki şartname veçhile 14-
2-936 cuma günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. Bir senelik kira bedeli 
muhammeneni eJli liradır. işti

rak için dört lirahk muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona ge
linir. 

3 - Mezarlıkbaşında iki ııa
yılı ekmek sahş barakasının 

bir sene müddetle icarı baş
sekreterlikteki şartname veç-
hile 14-2-936 cuma günü !'ıaat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. Bir senelik kira 
bedeli muhammeni yüz el!i 
liradır. İştirak için on iki lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 

29~4-7~11 247 (130) 
~ 1 - Beher metre murab

baı yüz yirmi beş kuruştan 
iki vüz altmış yedi metre mu
rabbaı üçyüz otuz üç Jira yet
miş beş kurus bedeli muham
mt!nle 58 adanın yedi sayılı 
arsası baş sekreterlikteki şart
name veçhile 11-2-36 Sala gü
nü saat 10 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
yirmi beş liralık muvakkat te· 
minat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona ge
linir. 

2 - 292 lira bedeli keşifli 
Karantinada Demir sokağına 

yeniden lağım yapılması işi 

Baş sekreterlikteki keşif ve 
şartname veçhile 11-2-936 Sah 
günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 

yirmi iki liralik muvakkat te
minat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatt~ komisyona geli
nir. 25-28-2-5 220 (128) 

Yüz seksen lira elli kuruş 
bedeli keşifli Karş1yakda Tan
zifat sokağında yeniden adi 
döşeme yapılması işi başsek

reterlikteki keşifname ve şart
name veçhile 7-2-936 cuma 
günü saat 10 da açık eksiltme: 
ile ihale edilecektir. lşirak için 
14 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

21-25-30-4 180 (111) 
- Birinci Kordondaki Ura

ym Şehir gazinosu yerine ye
niden gazino, otel ve bahçe 
yapılacaktır. Bu işin bedeli keşfi 
40868 liradır. Bu inşaat ve ima
lata mukabil gazino otel ve 
bahçe on beş sene müddetle 
müteahhide ıcar edilecektir. 
Senelik icar bedeli muhammeni 
elli liradır. Bu işe ait şartname, 
keşifname, proje ve sair evrak 
baş sekreterliktedir. Bunların 
takımile örneği iki lira muka
bilinde belediye ba~ mübendi11-
Jiğinden satın ahnır. ihale ka
palı zarflı müzayede neticeaiode 
11-2-936 salı günü saat onda 
yapılacaktır. Talipler şartname, 
keşifname ve proje dairesindeki 
inşaat ve imalatı yapmağı ka
bul etmekle beraber senelik 
icar bedelini artırmak suretile 
inşaat ve imalat için üç bin 
altmış altı lira ve icar için de 
dört lira ki ceman üç bin yet-
miş lira muvakkat teminat ol· 
mak üzere nakden belediye 

"Tartr,, dediğimiz kir tabakasmı eriterek dişleri göz kamaş- emrine yatırmak veya bu mik-
tıracak kadar temizler ve parlatır. Mikroplara ağzı yakmada!!, darda banka teminat mektubu-
di§ etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklarına mani nu teklifname ile birlikte 2490 
olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütek•bif oldu- sayılı kanunun tarifatı dairesin-
ğmldan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça de ihale günü olan 11 Şubat 
a ye difleri temizleme - e nefesiJ1l111Jlıasıtwna11a.....k..luı....suun~---......,_,..-..-~ 

Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKRE 

En Güzel Renklerde 
'7.L/..7.ll./////JfZL.////L/.Z/L7/7/7./Z7..7.../...7/Z////.L/7././../..7./,7./../,I 

En Güzel Kalitelerde 
P:ZKV.27~77//ZZY77.ZZT~.J'J.Y"Y7!73'Z~J~ 

En Ucuz Fiyatlar 
~J.- ··- ~77./.Z 

. Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların ge 
zevklerini tamamile tatmin ettiğine kan:d 

BAYANLAR VE BAYLAR için TayyorJuk, Pardesölük, Elbiselik, 
En yeni ve en zengin çeşitler geldi 

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları 

BiRiNCi KORDON ÇOLAK ZADE ~:ı1~r~':ieit::şhi~i~. 
Toptan ve perakende sahlmaktadır 

•mıı~7.JUM7.AV~~.Z.S~W T laFZilirlF!llY~~ 

Devlet memurlarına ve resmi teşekkül mensuplanna Tvz7.7.7.7..7777..77.L7z.J.:/J.~ 
C:ZZY/777J.7JZ7-TT!7..~777J'./IJIF/.Y.TZ.YL77K/7Z/..LLL7.Zfl'Jf.J aksitle Kumaş ve halı 

dar belediyede müteşekkil ar
tırma ve eksiltme komisyonu 
başkanlığına verilm~~i lazımdır. 

21-25-30-4 181 (112) 
1 - Yıllığı otuz altı lira 

be i Ji mu ham menle namaz
gahta cadde üzerinde mezar
lıktan metruk yol fazlası sergi 
olarak kullanılmak üzere baş 
sekreterlikteki şartname veç
hile bir sene kiraya verilmesi
nin açık artırma ile ihalesi 
7-2-936 Cuma gününe temdid 
edilmiştir. iştirak için üç liralık 
muvakkat teminat makbuzuyla 
söylenen günde ve saat onda 
komisyona gelinir. 

2 - Bin elli dokuz lira otuz. 
yedi kuruş bedeli muhammenli 
karşıyaka suyunun alaybeyde 
mayın gurubuna kadar ve ban· 
ka sokağının boru şebekesi 
olmıyan taraflarına temdidi işi
nin baş sekreterlikteki şatname 
veçhile açık eksiltme ile ihalesi 
11-2-936 sah gününe temdid 
edilm:,tir. iştirak için seksen 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen günde ve 
saat onda komisyona gelinir. 

316 (173) 
1 - Kahramanlarda Çayırlı 

bahçede pi-yango için yaptır ıl
mış olan ev bedeli on senede 
ödenmek üzere başsekreter

liktedi şartname veçhile açık 
arttırma ile 21-2-936 cuma 
günü saat onda ihale edile
cektir. 

Bedeli muhammeni bin iki 
yüz liradır. iştirak için doksan 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka' teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

2 - 30 numarah adanın 
417,50 metre murabbalık bir . 
numaralı arsasınm mülkiyeti 
açık arttırma ile 21-2-936 cu
ma günü saat onda belediye 
arttırma ve eksiltme komiıyo· 
nunca ihale edilecektir. Beher 
metre murabbaınm muhammen 
bedeli dört lira, heyeti umu
miyesi bin altı yüz yetmit lira
dır. Şartname baş sekreterlik
tedir. Muvakkat teminat yüz 
yirmi alb liradır. "Söylenen gün 
ve saatte makbuz ilmühaberi 
veya banka teminat mektubu 
ile komisyona müracaat edilir. 

4 - 8-12-16 (172) 317 
1 • 

Acele satılık 
Veya 

kiralık dükkan 
Camcılar Alipaşa meyda

nmda 5 numarala dükkan 
acele satılık veya kirahkbr. 
Talip'erin Maliye varidat mü-
meyyizi bay Züyyine müra-
caatlara. 1 - 5 

Z7 wr; 

H. 3 (50) 

Sobalarınız için ha 
·~zö~i~'i<l~k·k~i'h'i~·m~<l~ii·köm 
~Sömikok : Antrasit kömürii . 
~lngiliz : Antrasit komürü 

..•............................•.•..••......•...••.•......••.••.......• , 
KOK DOLMA BAHÇ 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 f1 
kinyani ma aıasında bulacaksınız, Telefon 3 

(3508) 

OKER_ 
18.LAY 

-
SAGLAM 

•• 

KESKiN. .. . 
TURKIYE 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRAŞ BIÇAGINI 

KULLANlYOR 

Hava K u umu lzmir Şube 
den: 

Kurban bayramında lzmir ve lzmire bağlı kamun ve 
halkımn kurumumuza bağıılıyacağı kurban derilerile ba 
açık artırma suretile 4-2-936 dan itibaren ayrı ayn sahfl! 
nlmıştır. 

Kat'i ilial eler( 25-2-936 sah günü saat 16 da yapıla 
isteklilerin tartları görmek ve fiat vermek içiD hergiln k 
artırıma girmek için de ihale günü saat 14 de ıubemize 
matarı. 

Ve Izmire bağlı ilçe şubelerile lzmir çevresindeki il 
••lılelel'ioia >deft ftl INa .. 11 ...._.... ... ptiıtilmif 
doğundan isteklilerin bu ıubeler ıeriitini de ıube 
ğörebilecelderi ilin olunu:. 

8-15-22 315 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile 

227 Göztepe Şahin sokak No. 33 iki . oda bir mutbah 
bir sofa bir avluyu müştemil ev. 

1 

591 Turan Menemen caddesinde 32 eski 197 yeni No. lu 
iki oda bir sandık odası mutbak bodrum tulumba 
bahçeyi mastemil 205,92 metre murabbalı ev. 

573 Bornova Arapgirli sokağında 12 eski 14 taj No. lu 
fevkani 4 oda bir salon tahtani iki oda bir salon 
ve tahminen iki evlek miktarındaki bahçeyi müştemil 
832.91 metre murabbaı mesahalı ev. 

Yukarıda:yazılı gayrı menkuller 10 güo müddetle arbı 
konulmuştur. ihalesi 14 Şubat 936 !aribinde Pazartesi 
saaı~.~.,9._,daıelu.~~·.._,_.._... __ 



4 Şubat93& 
F --

fENI ASIR 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

. ''· Oliver Ve Şii. 
W. F. H. \1aıı Der LfMiTET 

z.~.~ & Co. Vapur Acentesi 
1 

Salon, y m k 
Kardeşler 

Y yatak odalarınızı Haraççı 
ınobilyelerile sü leyiniz ... 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 27-2-

36 beklenmekte olup y5künü 
tahliyeden sonra Anvers-Rot-

terdam - AtMterdam ve Ham· 
burg limanlan içia yük ala· 
caktır. 

CERES vapuru 10-2-936 da 

gelip 15-2-936 tarihinde An
vers-Rotterdam-Amsterdam ve 

Hamburg limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINE 
HEMLAND mot6rü 5-2-936 

tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden ıonra An· 
vers-Rotterdam-Hamburg- Co
penbage-Dan~ig-Gdynia - Oslo 

ye lskandinavya limanları için 

yük alacakbr. j 
tERVIC MARİTıME RvuMAİN 

ANGORA vapuru 20 son CENDELI HAN BıRtNCI 
kanunda bekleniyor. 24 son ki- KORDON TEL. 2443 
nuna kadar Anvers, Rotter-
dam, Hamburg ve Bremen THE ELLERMAN LINES LTD. 
limanlarına yllk alacaktır. THURSO vapuru 7 ikinci 

ANDROS vapuru 3 tubatta kanunda Uverpool ve Svansea-
bekJeniyor 7 şubata kadar 
Anvera, Rotterdam, HamburJ' dan gelip tahliyede buluna-
ve Bremen limanlanna yUk cak. 
alacaktır. AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 

American Export Line 1 
EXMOUTH vapuru 2 şu· kanunda be deniyor.Londra için 

batta bekleniyoı·. Nevyork için yük alacaktır. 
yükliyecektir. THURSO vapuru 15 iki,aci 

Jobnston Warren Lines 
Livcrpool kanunda bekleniyor. Liverpool 

DROMORE vapuru 18 aon ve Glasgov için yük alacakbr. 
kanunda bekleniyor. Liverpool· POLO vapuru 10 ikinci ki-
dan yük çıkarıp Burgas.Varna 
ve Köstence için yük alacaktır nunda Londra, Anver ve Hull-

Vapurların isimleri, gelme den beklenip ayni zamanda 
tarihleri ve navlun tarifeleri L 11 

ondra ve Hu için yük ala-
bakkmda biç bir taahhüde gi- cakbr. 
riıilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der DUTCHE LEVAT LIN 

Merkeze 
f zmir 

ikinci Beyler Soknlt 
Nu. 102 

rı. :ıns 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

Doktor 

Kemal Satir 
Zee & Co. AQJLA vapuru 5 iHnci ki- SARAÇOOLU 

PELES vapuru 6-2-936 da 
gelip 6-2-936 tarihinde Malta 
Marsilya ve Barselone içm 
yük alacakhr. 

Birinci Kordon Telefon No. nunda Hamburg ve Anversten Memleket hastanesi 

miı200iıilı7--2008-----Bıl-•• gelip tahliyede bulunacak• Dahiliye Mllrehassısı 1 

DOKTOR NOT : Vürut tarihleri, va- Muayenehane : ikinci Bey- 1 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket taribJeriie 

navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
meı. 

purlarm isimleri ve navlun üc- ler sokağı 65. Tel. 3956 1 

HUIU
A sı' (rel retlerinin değişikliklerinden me Evi Ka.antina tram y cad-

suliyet kal ul edilmez. desi No. 596 Tel. 2545 1 

~~~---==-=~ı 
Fa:ı:la tafsilit için ikinci Kor

donda Tahmil va Tabliye binası 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

arkasmda 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco npur acen-
tabğma müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Pazardan mada her gün 
dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalannı 

Telefon: 2004-2005-2663 kabul eder. ( 3436 ) 

· · ü"de Avcılara Polislere, koyun sahıplerıne m J 
Daimon ~arka 9388 numarala üç pilli en son icat edilen 

bu fenerler ile karşıdaki her göz kamaşır bu sayede avcılar 
geceleri diri diri tavuşan, keklik ve saire gibi avlarını 

.. t e mesafeyi tamamile yakalamaktadırlar. Beş yuı me r 

Jöstcrir. . . 
Umum deposu: Izmirde Suluban civarında Ôdemıtla 

H "·; ticarethanesi 

lımirlılerin° Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle. bronşit gibi baatahklara kufi 
agıı ve burunda ya!a~ao ~ütün pıikroplar1 
anide öldür en çok cıttıg bar 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde ber cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

1 J 
•• 

lzmir mı ntakası Kadastro mu-
dürlü~ünden: . . 

• d . d 472 kapı ve 296 No. la1lı bar ev 
Göztcpe Mısırlı cad esın e . 'll' ·ı 3 4 ü Cevriyenin 

24-9-31 glin ve 64 sıra sayıl~ ta~u d'sıcB ı ıl erda~ Fethiyenin öl-
1-4 i Ahmet ağa karısı Fcthıyenın ır una d "ld" w .. 

c!üğ-0 anlaşılmakta ise de hangi tarihte ve ne~e e 0 ug~J Y~ 
kimleri \.'aris bıraktığı anlaşılmamıştır. Ona aıt w padyıda20 1 gıs1ı buiuan kimseler lzmirde Saçmacı hamam sokagm a . s~yı ı 
binada bulunan komisyona bu il~ndan itibaren 3~ gun !çınde 
'I 1• deki vesikalarla müracaat edip haklarn ı tespıt ettırmez-

c e r n . dd • . H F k .. l 2613 sayılı yas nm 22 incı ma esını . ı rasma gore 
Pc::~ın devlet adına vazılaca2ı ilan olunur. 310 (168) 

Tenvirabm:ı:da yeni çıkan çifte 

ETA.LLUM 
Lambalanm kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilat ı fiyatlar 

Dehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemenı fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Izmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

~Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eıki otelci 

olan ve herkese kendisini ıeYdiren bay Omer Lut
fldlr. Bay Ömer Lfatfi lzmir Askeri otelinin müea
ıisidir. Kırk bir ıenelik tecriibeli idaresini herkea 
bilir. latanbulda ber iki otelde konakbyacaldar kendi 
eYleriadeki rabah bulacaklardır. 

BütUa bu f evkalideliklere İÜ Yeten fiatJar 
miithiı ucuzdur 

Devlet DemİrJ1 ollarından: 
Soma istasyon yatakhane binasının alt kahnda bulunan ve 

senelik kirası 50 lira tahmin edilen bir oda bir salon ve müıte

milib 14-2-36 tarihine müsadif Cuma günü saat lS de l:ı:mirde 
7 inci işletme komisyonunda ihale tarihinden 31-5-938 tarihine 
kadar paıarlıkla kiraya verilecektir. 

isteklilerin 859 kuruş muvakkat teminat akçelerini Soma veya 
lı:mir veznelerine vermeleri ve işe girmeye kanuni mani bulun

madığına dair beyanname ile ayni gün ve saatte Basmahane 
komisyon reisliğine binat veya tahriren müracaatları li2.1mdar. 

Bu işe aid şartname Soma istasyonu ile işletme kaleminde 
parasız verilmektedir. 30-4 256 (141) 

lzmir Def lerdarlığından: 
lssısınıo vergi borcundan 6türü tahsil em•al yasasına göre 

haczedilen Mirali mahallesinde Karakapı sokağında klin 50 
sayıh ev tarihi ilAndan itibaren yirmi bir gfin milddetle sabJığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarbk tehıiJat 
kalemine 2elmeleri. 4-9-14-19 313 (170) 

1 

l 

Çalışamıyor, devasız bir 
uğramış gibi meyustur 

düşünmüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
baş ağnsile si
nir ağrılarm
dan kurtar
mağa kafi ge-

lecektir. 

GBIPIN 
Bütün ağrı, sı:r:ı ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algın 
gripe, romatiımaya, baı ve diş ağnlanna. nezleye, sinir 

ve bel ağralarilc kmkhğa kartı bilhassa müessir 

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

Çay tiryakilerine mUjde
leriz. 

Yerli mala ıhlamur ve 
aalep ile başka çeşit ye
mek baharlarımm, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepc papatya 
çiçeğini, lspartanm öx gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı sabcalarda da bulabi
lirainiz. 

Nestle va Turan fabrikalarının tanınllllf çqi 
Kara ıüdü. Besi. Her boy elit macuna ve farçalanm (L 

marka rasbk ile (Nermin) saç boyalanm bizden ara 
Bitin TOrkiyede taaınaııt ve denenmİf (Arti) kumaş 
larımn genel sataş yeri yalnız depomu:r:dur. 

• 

Telefon : 3882 

ALTIN DAMLAS 
Eczacı baş 

büyüf{ şahe 

Koku 
Ve 

kokucu uv 
HARtKASı 
••••••••••••••••••••••• 

YALNIZ 

O yapa 
Benzer isimli 

Taklitleri 
Şiddetle red edinİl 

Um. DEPO: 

Ferit Şifa eczane 
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Kral Karol ve Titülesko bay Flandenle görüştüler 

11111111----------------------==---

B ulgar kralı ve Avusturya visşansölyesi de Parise geldiler. Çekoslova 
başvekili de bekleniyor. A vusturyanın istiklali önemle korunacaktır 

t 
• 

kısa bir mülakatta bulunmuş 
ve bundan sonra Çekoslovak
yanın Paris elçisini kabul et
miştir. 

Bu sabah kral hususiğ bir 
şö'en vermiştir. Yarın da Ro
manya dçi liğ;~ de resmiğ bir 
çölen verılece1di r. 

P:ır'1 3 , ;·l P ) - B.f'a:ıde-

vurıarın hakikat olması 
için ltalyanın lftlraklna 
ihtiyaç görülmektedir. 
Fransa, gerek B. Bart
hou zamanında t934 ey
IUIUnde Cenevrede yap
tığı müzakerelerde, ge
rekse 1935 son kinu
nunda, B. L•valln Roma 

Tuna andlaşmasını gerçekltştirmtğe çalışan Fransız dış bakanı bav rtaııı~n 
Tu11a a ıullaşmasında ver alamk olan A vusturyanın lı iikümet ı elesi üzerinde tebellür etmekte muvaffak olmak için genel 1>ır 

Paris [!öıüşmeleruu/e önemli bir rol ornıyan kral Karo/ ve Titü/Rsko mrrkrzi Viyana111n Tunadan göriiniişü dir. hüsnüniyet lazımdır. . 
Paris, 3 (Ô.R) - Romanya sölyesi prens Starhemberg de nin Küçük antant devletleriyle seyahati esnasında bu " Avusturya istiklalinin da- Londra 3 ( A.A ) _ DeY~ 

kralı Karo! ve dışişleri bakanı dün akşam Parise gelmişlerdir. A t B l · t d işin ltalya ile .. lblrll~lle f vus urya ve u garıs an e· .. 111 ima korunup korunmıyacagı-nı Meyi• gazetesine göre Bay •·. 
B. Titulesko dün sabah Fransa B. Flandin bugün hükümdan Jegelerini lıabül ederek görüş· olacajjını hesaba katarak rt A d k dıt itleri bakanı B. Flandiııle ziyaret edecek ve yarın prens melerine devam etmiştir. Bu hareket etmlttlr." ve 

0 
a vrupa a statu onun tülesko Paristeki görüşmek''. 

gllrüşmüşlerdir. Fransa ve kü- Starhembergle görüşecektir. görüşmelerde bir genel Tnna "Matin gazetesine göre ise, muhafaza edilip edilmiyeceğini sırasında Milletler Ceıniye~ 
süit antant devletleri arasında- ÇEKOSLOV AK BAŞVEKiLi paktının nkdi IJJeselesinin mü- bazı çevrenJer ltalyanın iştiraki düşünmek haklı bir kaygıdır. konseyinin gelecek celsesİ111 

ki münasebetler hakkında fi. DE GELiYOR zakerelerin konusu olduğu olsun veya olmasın, her ne Bu bakımdan bazı arsıulusal Bükreşte yapmasını teklif et• 
kir teatileri olmuştur. Bu gö· Çekoslovakya başbakanı B. zannedilmektedir. Bu hususta babllsına olursa olsun Tuna çevrenler, işlerin gidişini acele- miştir. Bu suretle bir Tun• 
riişmeler esnasında merkeziğ Hodza da bir kaç güne kadar "Petit Parisien" şunları yazıyor: paktının imzasına varmak iste· leştirmeği bile istiyorlar. pakb meselesinde alakadar 
Avrupa durumu gözden geçi- Parise gelecektir. "Fransa ve KUçUk an- ğindedirler. Gazete Tuna me- " Homme Liber ,, gazetesi olan bütün devlet adamlarının 
rilmiş ve Tuna paktının y~pıl- Kral Karo) sabahı dairesinde tan tın mUştı:rek bir kay selesinin Avrupa siyasasındaki de Av t · t"kl.li · k ·ı us urya ıs ı a nm o· büyük devletler delegelerı.1-e 
ması meselesine temas edile· gerirmi~ve bir ög· Je şöleni ver- gıs· v rdır : Bu da Avus- ehemmiyetini şu suretle gös· O A 'd d ~ I runmasını ve rta vrupa a görü•mesi imkanı temin e ı 
rek bunun ltalyanın iştirakiyle miştir. ususiğ mahiyette olan turya latlklal nln korun- teriyor: y 

- k" 1 b·ı • · · · b -ı d k l · ı· ·ı masıdır. Bunu kat'I ola- ALMAN - RUS ANLAŞ· istatükonun berkitilmesini isti· mi.t olacakhr. mum un o a ı ecegı netieesıne u şo en e ra ın maıye ı ı e . ., varılmıştır. bir çok Fransız Devlet adam- rak sa!:lhyacak olan TU· MAZLlGl yerek diyor ki: Pariate yapı· Bununla beraber konseyin 
BORIS VE STARHEMBRG ları ve bayanları bulunmuşlar· na paktının yapılması ''Almanya ve Rusya arasın• lan görüşmeler bu vahim konu başka bir mahalle nakli tekni" 

PARISTE dır. için iki seneden beri da gittikçe artan bir siyasal üzerinde olmaktadır. Belki de müşkilit gösterdiğinden bU 
Diğer taraftan Bulgar krab Saat 16,30 da kral Fransa müzakereler yapılagel- anlaşmazlık vardır. Bu anlaş· barışçı Avrupa için yeni bir teklifin kabul edilip edilmiye· 

Boriı ve Avuaturya Vis - Şan· sü bakanı general Maurin'le mlştir. Fakat bu tasav- mazlık ta başta Avusturya mes• programa varacağız. Bunda ceği belli değildir . 
•...........................................••.................................•......••..... .•..••.................................•••......••..............••... ·······································································································-

in giliz teslihatı 
Büyük Britanya azamet

li bir pr~je ·hazırlıyor 
Loodra 3 (A.A - Sunday 

Chronicle gazetesinin yazdığına 
göre kabinenin müdafaa komi· 
tesi 360,000,000 lsterlin lira
sına mal olacak ve yakında 
kabinenin kararına arzedilecek 
yeni bir müdafaa p!anı hazır· 

lamıştır. 
Tahsisatın üçte ikisi deniz 

kuvvetlerine sarfolunacaktır.Bu 
suretle 11 tane saffı harb zırh
lısı, 36 kruvazör ve her sene 
ayrıca 18 distroyer yapılacak· 
tır. Aynı zamanda yine her 
aene 2000 uçak imal edile· 
cektir. 

Bu tahsisatı temin için yirmi 
yıl vade ve yüzde 2,2,S faizli 
bir istikraz akdolunacağı gibi 
icabına göre üçer ay vadeli 
hazine bonoları da çıkarı la
caktır. 

Londra, 3 (Ö.R) - logiliz 
parlamentosunun toplanması 

arefesinde imparatorluğun mü· 
dafaa vasıtalarının takviyesi 
meselesi en ziyade dikkati çe· 
ken işlerden biridir. Gazeteler, 
kabinenin müdafaa komitesi 
tarafından har.ırlanan projeyi 
ar.un boylu tefsir etmektedirler. 

Bu pro je11in tatbikinin kaça 

1 
mal olacağı ve bu paranın ne 
suretle ele gecirileceği hakkın· 
da henüz açık bir haber veril
miş olmamakla~beraber gazete· 
ler 200 milyon lnailiz lirasından 
bahsetmekte ve bu masraftan 
mükelleflere uzun vade ile yük 
olmaması için, bir istikraz yo· 
luyla elde edilmesinin doğru 
olacağını yazmaktadırlar. Pro· 
jenin ana hatları bir beyaz ki
tapla n.:şredilecektir. Bilhassa 
deniz kuvvetlerile tayyarecili
ğin takviyesi gözönünde bulun· 
durulmaktadır. 

Tayyarelere karşı en isabet· 
li atı~ yapabilecek toplirla mü· 
cehhez yeni harp gemilerinden 
başka son derece modern tay· 
yareler yapılması ve ordunun 
bütün vasıtalarının motörleşti· 
rilmesi düşünülmektedir. 

Bir kaza 
Petmold 3 (A.A) - Bir tüc· 

car dün otomobiliyle şokaktan 
geçmekte olan bir asker müf· 
rezesın:n ortasına dalmıştır. 
Dördü çok ağır olmak üzere 
dokuz asker yaralanmıştır.Oto
mobil kullanmakta olan tüccar 
tevkif edilmiıtir. urd Htilsham 

T .Rüştü Aras-Flanden 
Bir saat süren mülakatta Bulgarista" 
nın balkan paktına girmesi görüşüldii 
Bulgaristan balkan pakhna girdiği takdirde balkanlarda 

güvenlik bütünlenmiş olacaktır 
Jstanbul, 3 (Hususi muhabi

rimizden • telefonla) - Dış 
bakanımız Tevfik Rüştü Aras 
bu sabah Pariste Fransız dış 

bakanı B. Flanden tarafından 
kabul edildi ve bir saat süren 
uzun bir mülakatta bulundu. 
Mülakat esnasında B. Arasın 
yanında Paris büyük elçimiz 
B. Suat bulunmakta idi. Bu 
görüşmeye büyük bir önem 
veriliyor. 

Paris, 3 (Ô.R) - Paris gör· 
rüşmeleri küçük andlaşma ve 
Balkan andlaşması devletleri 
nin mümessillerile cereyan et· 
tiği için siyasal mahfiller Bul· 
garistanın da yakında Balkan 
andlaşmasına girebileceğini 
umuyorlar. Bu çevrenlerde hü
küm süren kanaata göre: (ltal
yanın şimdilik kuvvetlerini Av· 
rupadan uzaklaştırarak anava· 
tandan çok uzakta bağlamış 
olması hasebile Avusturya 
istiklalinin maruz kalabile
ceği teblüke ihtimalleri iÖ· 
rtitüldliğü gibi bununla ilgili 
olarak Balku a 

Balkan paktın111 imzasına ait bir intiba 
durumu da gözden geçirilmiş· çok temenni edilmektedit· 
tir. Bulgaristanın, Balkanlardaki Böyle bir hareket Balkan yarını 
genç ve kudretli devletler gru- adasının siyasal ve askeri du' 
buna, Balkan itilafına girmesi rumunu çok hafifletecektir.~ 

Dördüncü umumi müfettiş Elazizde 
Elaziz, 3 (A.A) - Dördüncü umum müfettiş ve Tunçeli ilb•Y

1 

korgeneral Abdullah Alpdoğan şehrimize gelmiş, büyük bir bal~ 


