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Sahife 2 

Bütçe sıkıntısı 
işleri yüzüstüne bırak
mağa sebeb olmaktan 

çıkarılmalıdır 
- Ba fımıJı 1 nri SllJ'/adiı -

kam da söz başında ken4ilc
rini müdafaa edecek delilleri 
bulmakta zorluk çekmezler. 
Uikin konmmaa istenen lıay
van sapğı da daima biiyük 
teblükelere ımarm katmaktan 
kurtanJmlf oJmaE. 

S. Te b 4.euer bir çok 
misaller gösterilebilir ki ka
nunlanmır.ı hnkümleri JCrİne 

gctiritemcmekteCl.ir. Getirilemc· 
mesinin sebebi de açıkça a-
halli idarelere yilkletilen ödev-
lerin ifası ıçın gereken 
mali varhğm birlikte düşünül-

• mem~ olmasıd1r. Küçük büyük 
her iş mutlaka herhangi ma-

tkama verilirse verilsin bir kül
fet te tahmil eder . iş verilir 
bunların nasıl gördürüleceği 
derpiş olunmaua o iş ya yüzüs
tüne kalmağa veya oluruna bağ
lanmağa mahkümdur. Yarım 

görülen veya hiç görülmeyen 
işlerin başlıca hastalağmı bu 
noktalar etrafmda butabiliriz. 

Yap demek kafi gelmez. 
Yapılacak işin nasıl ve ne 
Yarhkla yapllacağını da düşün
mek, göstermek z;arureti var-

11dtr. Karşıhğı gösterilmeden 
\~üldenilen yea.i vazifeler yat
w•z yerine getirilmemekle kat-
mıyor. Tersine olarak yapıla
ıelmekte olan itlerin de inli· 

1ı;amını kaybettiriyor. 
~a'k.'.k.ı C>oak.oğı u 

Ne kadar 
Et yedik? 

iz.mir belediye meı.habuında 
' aon ay içinde kesilen hayvan 
t1miktarı şu suretle tesbit edilmiş· 
(tir:(4S7) Karaman, 4448 Oağltç 
:koyunu, 249 keçi, 4092 kuıu, 
~4 oğlak, 105 manoa, 391 
· &kUz, 586 inek, 377 daaa, 8 
· pıalak, 6 deve ve 18 domuz 
olmak üzere ( 10737 ) baş bay· 
van kesilmiştir. 

Dikili ınezbalıasında 
Dikili mezbahasında son bir 

ay zarfında 85 koyun, 2 keçi, 
99 kuıu, 16 inek ve 30 dana 
kesilmiştir. 

Tire 
mezbahasında 

Tire kazası mezbahasında 
geçen ay içinde on dört koyun 
elli keçi, bin seksen sekiz 
kuzu, iki manda, seksen dokuz 
öküı:, bir inek ve yüı. otuz bir 
dana kesilmiştir. 
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Bir izah 
Gümrük hamallanna ait ta

rifede yapılan tenzilat baı:a 
kimseler tarafından yanlış an
laşılmıştar. Yapılan tenzilat an
cak tarifenin tasdikinden son
ra tatbik mevküae konacakhr. 
Haber aldığımız:a göre tarifede 
yapılan yüzde elli tenzillt ih
racat emtcuma ait olup ihra· 
cat gümrüği tarifesine aittitir. 
lthallt gümrfiğü tarifesinde ta
dilat çok cüı'idir. Ancak yüı. 
kiloya kadar olan parçalardan 
on kuruş olan miktar yedi bu
~uk kuruşa indirilmiştir. ............. 

Kaza 
Kemer caddesinde 

oğlu Hüseyin idaresinde bu
lundurduğu 378 sayılı otobüs 
Vedada çarparak yaralanması-
na sebebiyet verdiğinden ya
kalanmışbr. 

llNI -.; 

Hırsızhk 

Alsancakta Birinci Kordon 
caddesinde Abdurrahman Ne
catinin fabrikasmda çalışan 
hamal Kamil oğlu Bilal 15 boş 
çuval çaldığmdan yakalan
mııtır. 

VENi ASIR 

ŞEHİR BABBRLBRİ 

l<ızılay 
••••• 

Değerli bir 
teşebbüse girişti 
Şehrimiz K:ııılay kurumu, fa

kir halkın parasız yıkanmasııu 
temi ıç1 b~mirde :hamam iş

leteDJerle örüşmelere ba,ş! -
mıştır. 

Her hamam haftada bir gün 
fakir balkm parasız ya kanma- · 
maıına tahsis edilecektir. 

Bunu" için liı:ımgclcn mas· 
raf Kızılay kurumu tarafından 
verilecektir. 

Bütçe işleri 
Belediye daimi encümeni dün 

prbay doktor- Behcet Uz'un 
başkanlığında toplanarak bü1 çe 
işJerile meşgul olmu5tur. 

Şehir meclisi encümenleri de 
dün toplanarak bugün saat 
16 da toplanacak olan Şehir 
meclisi için mazbataları hazır
lamıilardır. 

B. Hakkı Veral 

•• 
Uzüm K~rumu teşkilitı 

Kurum Avrupa merkezlerinde .satış 
şubeleri açmağı tasarlıyor 

Limited ıirket ha · e çevri- _., sanın da kurum !tarafından ge· 
len üzüm kurumu, esasla bir tirtileceğini evve'lce razııuftık. 
çok yenilikler yapmağa karar 1 Şirket haline kalbedilen kuru· 
vermiştir. Evvelemirde şehri- mun bu işle meşgul olmaması ve 
mizde kurum için mü~takil bir t bu gibi bağcılara lizım olan 
bina yaptm,acak ve bu maddelerin Ziraat bankasınca 
binada üzüm boyama daireleri getirtilerek zamanında baz:ır 
ile hir de kutu fabrikası bulundurlması ve satılması mu-
bu1unacakbr. vafık görülmüştür. 

Kurum daha şimdiden gele- Kurum yalnız kutuluk ke-
cek mahsul yılı haı.ırhklarını ya- reste getirecek ve satacaktır. 
pacaktır. Avrupanm bazı mer- Bu suretle kutuluk kereste 
kez1erinde kurum :ı a · -\ sabş bubranma meydan verilmiye-
yerleri tesis edilmesi çok muh- cekt ir. 
temeldir. Kurumun ikinci parti olarak 

Bu t akdirde satış şubeleri Romanyaya sipariş ettiği üç 
üzüm kurumunun ihraç ede- bin yedi yüz: metre mikabtnda 
ceğt üzümleri değeri ite sata- kutuluk kerestesi bugünlerde 
cakbr limanımıza gelecektir. Bu par-

Kurum önümüzdeki mahsul tiden sonra daha iki bin kU-
yılmda daha geniş iş yapmak ıur metre mik'abı kereste 
için şimdiden hazırlıklar~ baş- gelecektir. 

Oı.üm kurumu direktörü bay lamışbr. Kurum, mevsiminde mühim 
lsmail Hakin Veral Ankara- Bağcıya mevsiminde lazım mıktarda kutuluk kereste ıe-
dan şehrimize gelmiştir. olan göztaşı, kükürt ve pota- Bav ismaü lfalch Vera/ tirterek piyasada satacakbr. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kilovat tarifesi incelen!yor Hava kara çevirdi 

Şirket, bir noktayı genel 
merkezden sordu 

-·-·-·-Elektrik kilovat tıırife komis
yonu kilovat ücretlerini yeni
den tesbit için görüşmelerine 

devam etmektedir. Son top
lanbda şirket direktörlüğü ile 
komisyonun diğer azası ara
sında 25 santim yüzünden bir 
ihtilaf çıkmışlar. Bu ihtilafm 
halli için şirket direktörlüğü 
umumiğ merkeıden müsaade 

Fransa 
Üç. aylık 
kontenjanı 

Fransa 936 konteojananan 
üç aylık listesine Türkiye için 
aşağıdaki ilaveleri yapmıştır : 

Fransız gümrük tarife No.sı 
A 34 yumurta 400 ke 11 tal 

X ö 34 C yumurta sarısı 50 
kental 

X 80 fasulye bin kentel 
X 80 Nohut 4500 kental 
X 84 A elma ve armud bin 

kental 
X 85 kabuklu ceviz elli altı 

kental 
X 85 ceviz içi 37 kental 
X 158 A taze vesair sebze-

istiyeceğioi bildirmiş ve ko

mısyonca bu dilek kabul 
edilmiştir. 

Umumlğ merkezin vereceği 

cevebm iki üç gün ı.arfmda 
alınacağı tahmin ediliyor. On-

dan sonra komisyon tekrar 
toplanarak görüşmelerine baş

lıyacaktır. 

cuk 
Esirgeme kurumu 

toplantısı 
Çocuk esirgeme kurumu iz. 

mir şubesinin yılCık toplantısı 

bu ayan 2q uzunda Verem mü
cadele cemiyeti salonunda ya-

pılacaktır. Yıllık faaliyet ra
poru okunduktan sonra yem 

idare heyeti seçilecektir. -
Borsa bütçesi 
Ticaret odası meclisince tas

dik edilen borsa bütçesi bu-

günlerde lktısat Vekaletine 
gönderiiecek ve vekaletçe ta.re~ 
dik edildikten sonra muteber 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 2573 -------BUGÜN Sinemacılk dünyasının en büyük iki filmi 

NINON 
JAN KIEPURA - JENNY JUGO VE 

MARiE TTA 
JEANEITE MAKl>ONALD 

VE 
ELSON El)DY 

Seanslara 
Saat 3 de 
Saat S de 
Saat 7 de 
Saat 9 15 de 

dikkat 
NINON 
MARIETTA 
NINON 
MARIETTA 

. . ~ 

Gediz 
sular 

taşdı, arazi 
altındadır 
-·-· Son günlerde yağan siddetli 

yağmurlar civardaki nehirlerle 
çaylan taşırmak tehlikesini 
göstermektedir. Y ağmurlann 
dağlardan indirdiği sellerle 
esasen besli bulunan Gediz 
nehri evvelki gece yağan sü
rekli yağmurlardan sonra sa
baha karşı taşmış ve Gediz 
ovasındaki bağlar hernen ki
milen su!ar altında kalmışlar. 

Binlerce dönümlük arazının 

sular albnda kaldığı anlaşıl
maktadır~ 

Cellid gölü de dündeberi 
bir bayii yükselmiştir. Celladın 
bu yal son fenahklanm yapma
sından ürkülüyor. 

Manisa, Kasaba, Salihli ve 
Alaşehir bölgesinde dün ak
şama dognı hava soğumuş ve 
karlar soğu'' yağmur damlalan 
halinde düşmüştür. Manİsil dağı 
karlarla örtülndür. 

••••• 
Halkevinde 
Nişan töreni 
yapılamaz 

Kültür direktörlüğünden dün 
bütün ilk okullara aşagıdaki 
bildirim gönderilmiştir: 

Okul kurağlarmda zaman 
zaman müsamere, balo, veril
mek niıan töreni yapılmak gibi 
işler için izin istenmekte ve 
bu istekler kimi vakit herşey 
hazırlandıktan, biletler dağıbl
dıktan, öteye beriye söz veril
dikten sonra balo, müsamere 
niıamn yapılaeağından pek az 
evvel olutları haber verme şek
linde karşımıza çıkmaktadır. 
Y angm, ziyan. tehlikeleri kar· 
şısıoda Devlet kurağ ve ena· 
farının korunması ve gereksiz 
bir takım dedikodulara yer ve
rilmemesi hesabına bundan 
sonra bu yolda yapılacak istek
ler önürtülmiyecektir. Bilgi ola
rak habrda tutulmasını ve ona 
göre davranılmasını dilerim. 

•••••••••••• 

Tren kazası 
kurbanı öldü 

Geçenki tren kazasında Hi· 
lil istasyonunda yaralanan iki 
kişinin hastanede tedavi altına 
alındığını yazmıştı. Bunlardan 
seyyar nane şekerci Mustafa 
dün hastanede ölmüştür. Di
ğer yaralı San'atlar mektebi 
talebesinden Feyzi de ağır va
ziyettedir. Kaza tahkikatına 
adliyece devam edilmektedir. 

LIK 
Maçları hakem

leri seçildi 
Birinci takımlar Alsancak 

sahasında saat 10 da Karşı
yaka-Şarkıpor. Hakem Sabri 
(lmıirspor) 

Saat 12 de Albnordu • Bor
nova. Hakem Fehmi (Altay) 

Saat 14 de Altay - lzmirspor. 
Hakem Esat (Karşıyaka) 

ikinci takımlar Halk uha
smda: 

Saat 9 da Kar41yaka - Şar -
spor. Hakem Kadri (Buca) 

Saat 10,15 de Altay - lunir· 
spor. Hakem küçük Mustafa 
(Altmordu) 

Saat 11,30 da Albnordu· 
Bornova. Hakem Baha (Altay) 

Yunanlı emlaki 
satışa çıkarıldı 
Milli emlak müdürlüğündeki 

müzayede komisyonu bugünler
de mühim mikdarda Yunanlı 
emlakini sataşa çıkaracakbr. 
Bu suretle gayrı mübadil bo
nolarının düşmiif olan kıymet
lerinin yükseltilmesine çalışıla
caktır. Bunun için lazım gelen 
listelerin hazırlanmasına baş
lanmıştır. 

Menıleket ha aııe ine 
Tıbbi iletler ahnacaktır 

Şehrimiz memleket hastane
sine yeniden bazı tıbbi aletler 
alınması takarrür etmiştır. 

7 Şubat~"'& 
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Korku 
'· Afl!W podu. riuı pwda. 
l lcmnerır perdu, lıea11co11p perdn. 
Couragt• ptrdu, louı perdu,. rJ 

Baı sözlere uyarak yürilrea· 
ler, bu düstura göre düıüaea· 
icr ;aramız4a e kadar az d 

Hayatın yakamıEa aahp, hir 
an sar. ması, bizi eyile iyecek 
halde hasta yapmağa yetiyor .. 

Para az.ı, İfİmiı:i kaybettik nıi 
artık her eyimiz.i Cle kafbetli
yoruz. da" ıh veriyor, .. üyor .•. 
Sürükleniyoruı:. 

Bu kötü huyumuı. yaşachit
mız sosyetenin kofluğunu değil, 
kendi içimi~in boşluğunu gös
terir. 

Toplu halde yüzen, yedi ae· 
kiz yabani ördeğin üstüne pat· 
hyan silah onlardan belki bir 
ikisinin canını alır. 

Böyle bir ateşe tutulmuş 
olup da kurşun yiyen ördek
lerin ölümü hakbr. 

Fak at, en uf ak bir saçma 
yarası almadan, yalnız duyduk
ları silah sesinden ürkerek ıu· 
)ara bir daha biç çılcmaau.k 
için, batıp kaybolan ordelder 
vardır. 

"Slrlndbergl" kurpm ya-
rasıyla can vermiş ördekler 
ağlatmam•~··· 

Ancak yanlarından geçip 
giden saçmaLırın verdiği korku 
ile sulara dalıp, suların albnda 
bulduklara çamurlara gömülen, 
çamurlarda boğulup, yavq ya· 
vaş çamurlarda çürüyen ve kur
bağa yavrularına. isparozlaca 
yem olan ördeklerdi ..• ki Si· 
rldbergl ağlatmışta. 

N.H.Go 
r) Para ka;•bdmtkle bir ş~· ka1b

rdil11dş olmaz . Namus kaybedilirse 
cok şt.JI kaybedilir. l aka! as01d 
knylmlildi mi lrrr şey kayholmu#ar. 

Verem 
mücadele 
Cenıiyetiııin balosu 

Cemiyet on dördüncü yıld6-
nümü münasebetiyle Şubabo 
22 inci Cumartesi günü akpnıl 
lz:mirpalasta bir balo tertip .et· 
miştir. Komite büyük hazırlık
larla meşguldür. Dans mUsaba
kaları ve ç~itli numaralar ola
caktır Her sene çok muvaffak 
olan balonun bu sene de mü
kemmel olacağma şüphemiz 
yoktur. 

Ordu 
Ev!nde balo 

Ordu evinde askeri hasta
nesi menfaatına bir balo "Yeril
mesi mukarrer olduğunu haber 
aldık. Balo için yakında haar
Jıklara başlanacaktır. Balo ta
rihi 7 mart cumartesi alqanıı 
olarak tespit edilmiştir. 

••• 
Sovyetler 
lngiltereden 
kredi alacak 
Londra, 6 ( A.A ) - Havas 

muhabiri salahiyetli lngiliz ye 
Sovyet çevrenlerinin yapbğı 
ı:örüşmelere göre Londrada 
Sovyetlere para ikraz edilmesi 
hakkında cereyan eden görllş
melerin terakki etmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Danimarka kralı 
Pariste 

Paris 6 (Ö.R) - Danimarka 
krah Karistiyan sabah saat 
9,55 de Parise gelmiştir. 
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Son Telgraf Haberleri 

Genel savaman iddiasını serdetti Yaşa~~~ ... 
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Fransızcaiiaii .. i'...... s:u: .. ~y;aıc;··;.aı••k•a••••• •• • 
Dünyanın sonu gelıniş bu.~ f - ~·~:!h:~ =;r~~·; ... mıyo- On yedi milyon Türkün davacı bulunduğu komplo-

nuyor. (Ahsverus) bir kaya ~s: - Hayır ben sen~eya tanı- ı ı ı ld• 
~~'::a~~~~!ıı:·:~:yo~~·:a;~'. rum. Hem .~·;~;~miyeti var? CU arın en ağır Ceza ara çarptırı filaSJ is teni } 
nüyor, geniş bir soluk alıyor, ::~::i in••:,.~~~=·~~:~:; ' • 
güneş ağır ağı! kararıyor... Demek be~ elimle kapanıyor Mahkeme de okunan raporlarla Ali Saip'in Kürt ol1rıakla iftihar ettiği ve 

Ahsverus _"'Oh artık zaınan kapısı benıın Kürtlerin Türkiyeyi Bolşevik olmaktan kurtardıg"' 1 göz önüne konuldu 
.. artık.. _ Eski (Thebes) gibi 

de\'rİni bitirdi. işte ezeliyet g~- Şeytan .. kapılıdır. Sen ANKARA, 6 (Hususi Muhabirimizden - Telefonla) - Bugün hüviyetlerini ve şahıslarında toplanan noktaların bire.r birer 
neşi görünüyor. Dünya boş, bıç bayat da yuı di- eri ötekisini Ankara Aicır Ceza mahkemesinde suikastçıların muhakemelerine inceledi. Yahyanm her dürJü fenalığı yapmağa kabiliyetli bir 
bir İnsan yok ... Her yana ıss.~z- birini kapars.an g dünyada devam edildi. ~abahley!n ~aat. onda _yapıJ~n ilk. h~fi celsede şahış olduğunu, Üzeyrin tam manasile bir suikast elemanı 
lık ve derin ıssızlık çök01uş, Kendi ıanoınca . Fa· Suriyeden celb edılen şahıdlerın ıfadelerı tespıt edıldı. bulunduğunu belirtti. 

h yı açar.. ada- sensın.. ö 1 d k' l - ·l:. h ti' · t b t )'er yüzünde yaşatıcı ava yaşıyan son ... dostum... ğ e en sonra ı ce se ÇutJ. arare ı geçmış ve Slltl on eş e Ali Saib'e gelince: 
benden başka teneffüs eden Id nıyorsun H başlıyarak 'bila fasıla yirmi bir buçuğa kadar r d~vam etmiştir. Ali saip hakkında söylenecek sözlere baclarken onun jandar1&a : 

)iat a a · elecek.. eın 1 k 1 B h A k dd .,. kinıse yok. .. Ben, en son adam Daha uicelerı gd _ .
1 

nurdan Altı buçuk saa.t i. ce sede müddeiumumi 3 a n an i iana- zabitliği yaptığmı, biJahara · saylav ç•ktığını söyledi. Ve: 
•rtık ölebilirim. aoıurdan egı ' O a- mesini serdetmıştır. - Ali Saip hakkında tebellür etmiş bir kanaahm yoktur ... 

Ölmek ... Ah ne sihirli ke- onlar ç h lkedilecek. v . Mahkeme koridorlarının taşması üzerine Adliye binası jandar- Dedi. Baha Arıkan bundan sonra bazı notlar ve raporlardan 
b Ve ışıktan a - ·ı bir hayat ı · k d it 1 t Suçlula ı he c h linıe... Muhakkar, muıtari ' "tekanıı ma ve po ıs or onu a ına a ınmış ı. r 0 ye anı çe re- Ali Saip hakkında çıkardığı noktlara ehemmiyetle işaret etti. 

d kıt ue mu terinden okunuyordu. B tl ·· 
ezik ve bitik hiç durmadan o· baflıyacak! .. sanuncusuyuın di: iDDiANAME: u no ara gore: 
laıtım, yürüdüm. işte onun da insanların . d' le y enı . . dd. . . d t b 1 k 'k 1 - Suçluların Ali Saip 'in suikast' la alakalı olduğun~ 
...... u geldı'. Nıhayet ben de beaı ın ... Müddeiumumı ı ıanamcsını ser e meye aş ar en suı ast .. 1 ) . 
-.. dam O da . . . b d b' k 1 d ld soy eme erı .. 
L •• k 'b. b't"b so"neceiıı'01.. yen a.. ' kurulacak.. ra devasına bır gırış yaptı ve u avanm ır omp o ava~ı o u- " O K·· t .. 1 . d - b Al' S . Jara•· 
q- es gı ı ı ı b k' d a k • b lirtf kt~n sonra: ~ - nun ur munevver erın en yuz aşı ı aıp o ~ 

Allaha ısmarladık ey es ı ba"' ıd'r .. ı k:~nlık fik·iırlbeı~renyeserı'I ~~: gunu Be d ı .. dütün dün anın alakalandıgw ı bir re1'im davası tanındığmı ve Ali Saibin babasının da Kürt olduğunun tesbıt 
d "k - 0 

ava, Y d'Jd'·· · Al' S 'b. b k d' ' · d · · f t · iinya .. Köhne tabiat, mai go ' nriifekimı ı Hk .... t or. Tarih bundan bahsederken: e ı ıgım ve ı aı ın unu en ısının e ıtıra e mesı .. 
b "I Seçme k Kusursuz, e- bu mwıu aşıy 3 Al' S 'b' . T" '- M'JI t• d l C l e ulutıar, bir günde solan gu - yayı be.zeteceat·.·.·, fenalık, hak- ''Büyük hakimlerin, büyük kararı " diye söze başlıyacaktır. - ı . aı ın . ur• ı e ı a am o maı, ema paşa n 
ler, aydın günler, akan ıul. ar.. b bay .. ' 1 k ld k . t d'I oldu, demesı .. 
I•'- t kesİZ ır k rüzgirlar or- ATATURkK ed~ a k~rmd~ ?ıs e 

1 
er, 4 - Biıi Atatürk iş başından uzaklaştırmak istiyor, demesi . 

-.eletimi bile kemir01ek ıs e- sızhk oldlıyaca h• munu saçını- Atatür ne ar ve ım ır l d b d b' G . 
lllİ)'en hain, kara toprak Allaha .. Jii1n to o On yedi milyon Türkün maddiğ ve maneviğ varlıklarını temsil 5 - Ali. Saibin : Gazinin eseri . o masay ı~ en e ır aıı 
ı1111aarJadık. tahğa ·0 

H şey yeniden yeşe- d Atatürk, Türkiye ve Türkün kendisidir. olurdum, bııe kafa tutarsa vay halıne, demesı .. 
Ô Ulu yacak... er k ilahi, içsel e 5enayın heyeti hakime; 6 -. Ben Kürdü.m, bununla iftihar ederim. K. ürtler olmasaydı, lüm beni teselli ediyor. cek, güzelleşece . dünyayı d d 

Tanrı. bagv ı~la suçumu .• Of bu re . · de yenı Karşınızda davacı sıfatiyle ben yalnız bulunmıyorum. On yedi Bolş~vıkl~r,.Akde~ıze. ~a~~r uıamr!.a~. ı, .. e?.1esı .. 
da 'I' k bir aşk ıçı~ uluk ve tam bir 

1
•1 onluk bütün Türkiye davacı bulunuyor. .. Ah Saıp ın vazıyetını fUpheye duşurmuştur. Bundan sonr~ da 

ğ da dinmiyen acılarım a- adalet, dogr m Y SUÇLULARIN HUVIYETLERI genel savman suçlularm Türk ceza kanununun 125 - 128 - 149 
dar katır. Şu aeçen kartallar k k atacak. · ı M 
.ı_ 6 k 1 birli uş Bah! Benım e Ge--. el Savaman bu başlangıçtan sonra hadisenin iç yüzüne temas ve 168 inci maddelelcri gereğince tecz:yelerini istemiştir. u· 
"" ümitsiz ruhum gibi acı ~~ h rus - B ·r· " 
olnıahlar .. Siz de ölecek JD

151
'" bi~k 5~:r şey bit;:;:·e ey~li';., ederek, heye~i •• ?.~~i.'!!~.~~:~1!1:!?.~:.!~.~ı.~.~.~~.~~}~~~!~~.~.?~~~~.~.!::~ .... ~~~~.~~ .. 1:!~~.f.~~ •• !~!? .. !~!!~.~.~!!?!!!~!~; .................................. .. 

~:::~:::a: Yok, ~msder ~:.i=6=~·~di~~:::v:;p;;;~~.ğ- ""ö~i~elerin ·Balkan deniz konferansı 
d Asırlar ır "k .. 1 0 keOJiklere •·-

Yok... Yer yüzü insan ır~ı~ ~~ b" do u e · 1 r d f • t 
tenıizlendı·. Şu"phesi.z bepıı oıdu. ınur g 1 • ·a bir değerı o u Kag~ ı . sar ıya ı 

in ıöylediklerını. bu fanta:ıilerin .• 
Ahsverus - A! Bir ıes! .. lllu? Heın su••) 111n hayalini .de. lstanbul, 6 (Ôıel) - 934 yılı 

.. il ıesi mi acaba? Jler}lamet- ( ,C•P'P~· ~ .... : '· ~nun ideal .. de devlet dairelerinde 

.;_ .... dnirr-u v ıçın f dild' - • 
- ilahlar daha sonum ge . . 1.,;.yo1· . .,d~ bile 1ıastaJtkl~r, 3460 ton kağıd sar e ıgı 
illi yoksa? işte.. Geliyor, bın 111eaaleketiD d S 'okisinde ııe tespit edildi. Bu sarfıyabn en 
hklaşıyor. . ciılay;etler \laf ı. eoı ukeınıo~L.. mühim kısmı lstanbulda ol• 

Kimsin? Gözleriade lsrafil her ıe~ liuıur~iç ~ir feualığa m~tur. 
llaeleldeftiün esrarh ıpkJannı iltadiff 'Dıanevı Ne ise Allah 

~.,an . ,.nlbla, .ar. -51;Je yer yok .diy~r•Dllş~di çekiJ bana Kı· ef te 
lea insan deg-il ınilİD 1 sin dıyebm.. ... . 

ver t ölecegıın.. -
- Hayır.. i..: ..,üsaade e "' ~ Var- • • Ç' dı 

• :- Öyle ise ilahlardan .... . - ,SOJı'.,_ Türk sergısı a ... 
11•ın.. n• • •• r.Tıld kı• 6 (A.A) - Dün 

k 
, u a Moskova, . l• • un K" fte modern Türk resım ser-lYlemunn . aD d·ıd· i~~nin açılına töreni ~a~ıım~ş-

k b 1 e ) J g S . Ruslar ınüzeıının dort 

d "'• •kı•k)er a u . tırl. e::;kaplamaktadar.Açılma 
egışı J - . sa onu kültür halk 

, , • • ',. . . alındığı tarıh- töreninde Uk~~nya ı< ·ı ve 
- vekalet emrıne k miser vekıh B. vı ya k -

Fi:nkara, 5 (A.A) - ~o::: ten başlar. . h"k01e göre, ~ef askeri ınıota~sı.fki i~e 
ı ret Silayın başkan gı Yukardakı u emur- adanı general usı 1 

Y•pdan kamutay toplanbsında, Vekalet e01rine ahn~n 011 dık- Kın~ f''n Bütüo ilim adaın an 
111 b mad~ V k~I t e01rıne a m ıe 1 T d yabancı 
enıurin kanununun a~ı 't Jardao' e a ~ . hizmet b lunmuştur. ören e .. -

"ır.elerinin değiştirihnesıue baıl )arı tarihten ıtıbarekn,dar olan- uemleketlerle kiiJtür 01unase 
. ka u . 15 eneye a JD • • • Ukranya nun miızakere ve . üddetı 5 .. adeti ti . cemıyetinnl 

edillniştir. Bu kanunun hüküm- m r 4 sene. ve hizmet mu altı be erı Yeliıko, Ukranya 
lcrine - b ı:anunun mer· la d yukarı olanlar başkaoı Pr. . fi... asgeoel 
• gore, u K • 15 sene eu ki de- ko~ gı 
•Yeti tarihinden itibaren bır rfında bulundu arı kD]ttlr .. Bay Koblentz, 
'>lene • . d urin kanunu• sene u dil veya bir derece direktöru, 1 r birliği 

ıçın e mem . ..re receye mua . eoıuriyete Sovyet Ressama a 
taun gösterdiği şeraite go , a ağısındaki bır m tayin i Sadlia ile Ukra»Y 
lercümei hal vermiyen ınem;.r- t:yin edilmiyealerle, oıuriyeti •;;:te:..ık konıiser veki!i .. ~ 
:rın cezaen bir nıa~!~ k~s l~r. olunduğu ~ide 

1 
° h:klannda ~ K:ilya •6z ı&yliyerek Tu~ 

• ercümeihaJ verildıgı a e kabul etmıyen er hüküınleri : f" fere hotıeidiniı deınıı· 
ai .. ·ı ukuatuıı .. k unları dili ınısa ır ..... ı ' muamele ve v tekaut . an tatbik e ır. • 
"'•ldinde yürütmiyen aJAkah mecburi ol~rak bu müd- lerdır S lih Cimcoz cevaben, 
lııemurlarda yukanki fıkra Şu kadar kı m~~ukendi hak- B. . a nezaket ve hüsnü ka 
hükmüne göre cezalandın~ır. deti belCle~ek~zı ununun tat- g6ıterıle: 1 yı teıekkOr etıııit· 

Mem 1 a verilen takdırna· • kında tekaut anburi bizınet bulden o a 
ur ar t . . · terse roec 

lııeler kıdeme ve fiili hizme e bikını ·~ . d Idurmuf olmak ve- tir. tablolann tet· 
lııüe . d - 'ld' Ancak kı'." müddetiıu o lı kanunun Bundan ıonra 'k' t 
d 

ssır egı ır. urla- ya 1237 numara ~it bu- kikine baılanınıt ve bu ı ı saa 
emleri müsavi o)an ınem . k .. u" yerine geu•- k .. .. &JLr lbrahim Çallı tara-. ·ı geçınıt bü mun b ._. gı· • a· surmutu• • ı..r. 

rın terfiinde sıcı e k rt'ıyle u ı:ı,e im olan Atatiiraun 
kk bah 1 01a şa bkeme fından yapt •I _ . . 

takdirname ruchan ha 1 
.. un edilir. Aoak nıa L-t,_ rt . rok begenılmış ve 

teder bul ıaeınurlar p&a Po resı ,. .. 
. ft k' me- altına abn01ış tatbik Milli mücadele safhalarını g~s-

Her derece ve sını a 1 k üt kanununun tablolar uınumi takdıre 
ınur, lüzumu sabit olduğu tak~ kında t~ ati ınubake01enin ne- teren 
d' d . . k' ı göre, ı:ııecburıye mazhar olmuştur. 
ır e tayınınde ı usu e . . b rakılır. -

ınensub olduğu vekile~ vearı~ tic:,_s~::uta~ CuJPa günü topla- 114 sandık altın 
uınuın müdürlüğün e01rıne ~ 

nabmr. pacaktı:.·................... Avrupaya geliyor 
Bu takdirde ı 5 seneden So ~ryet A A) il Pre-

aşağı hizmeti olanlara dörtte Y Nevyork, 6 ( · - .. 
b" 20 ye ka- f 1· t• 'd t Harding" vapuru bugun ır, 15 seneden se~e b'r ki . uın aa ıye 1 11 en 1 k tinde 
d.ar hizmeti olanlara uçt.e ltı: Uça aı~ ·- u Sovyet 10'477 000 do ar ıyme 
Yırmi seneden fazla hızıne Rı'ga 6 (Ö.R) ç a 114 s;ndık altınla hareket el· 

· b ' · E tonya ar - ı ı 6 kaıaıı 
olanlara yarım maaşları nuı e- keri tayyaresı s la d miştir. Bu atin arkın fran-
tinde hı'zmet müddetleri onbeş a.s. u·'zeriude dolaşınıt rt ır. lngiiteaeye, 108 11ası 

' . . ü ıısı ı isi pro es-
: =~~den 'yukarı olanlar _ıçın e~ MoskoYa Estonya e ç 181 çıranlacakt~r:. 

Türk, Elen, TugoslavveRomenlerin 
iştirikiyle Istanbulda toplanacak 

Konferans, Balkan devletlerinin 
deniz menfaatlerini birleştirecek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ISTANBUL 6 (Hususi muhabirimiıdto - Te
lefonla ) - Paristen alınan telsiz haberlerine 
göre Nisan ayınd1l Balkan paktına dahil dev· 

letler arasında bir deniz konferansı toplana
caktır. Konferansın lstanbulda teplanması tekar
rür dmiştir. Öğrenildiğine göre Balkan deniz 

konferansında, konferansa iştirak edecek Türk, 
Yugoslav, Elen ye Romanyanın deniz kuvvetleri 
söz gelişi edilerek deniz menfaatleri arasmda 

bir anlaşma yapılacaktır. 

Bu dnlatmanın tedafüiğ bir mahiyet tafıya
cağı samlıyor. 

Antalya limanında 
Fırtinadan mavnalar parçalandı 

Antalya, 6 ( AA ) - Anh•lyada yağmurlu bir deniz fnbnası 
devam etınaktedir. Fırtınadan 11 mavuna parçalanmış ve bat-
mıetir. Birçok küçük deniz vesaiti ıararlanmışbr. Liman kayıkçı
larından ve gümrük hammallarından 6 kişi bir dalganın hücu-
mundan hafif surette yaralanmıştır. Y arahlar hastaneye kaldınl
mışlardır. Seller bazı köprü ve yollarda tahribat yapmışbr. 

Dıs bakanımız dün Osmanlı 
.> 

hamilleriyle görüştü 
Paris, 6 (Ô.R) - Türkiye cbş bakanı Teriik Rüftü Araa 6ğ

leden senra Osmanlı duyunu umumiye ve Osmanlı bankası er
kanı ve Türk borçları Fransız hamilleri mümessilleriyle girüş
müştür. 

Rüştü Aras yarın öğle yemeğinde Titulesko ile birlikte baş
bakan Saronun misafiri olacak ve akşamleyinde Sovyet büyük 
elçisinin şerefine vereceği ziyafette baı1r bulunacaktır. 

l Pariste 
Hava ateşeliği 

kuruyoruz 
lstanbul, 6 (Özel) - Hüku

met Paris Türkiye büyük elçi· 
liğinde bir hava ateşeliği ih
dasına karar vermiştir. 

Mesai bürosu 
toplanıyor 

Cenevre, 6 (Ô.R) - Araı 
ulusal mesai bikosu, büroya 
dahil hükumetlere bir tekzib 
göndererek 4 Haziranda Arsı 
ulusal mesai konferansının 
20 inci devresini içtimaa ça· 
ğırmıştır. 

TAYYARE . 
S 1 N E M A S 1 N I> A 

Bugün.den itibaren Musiki dahisi 

FRANZ SCHUBERT'in ilahi nağmeleri ile 
bezenmiş senenin şaheser filmi 

Schubertin 
.AS~I 

~ 

Arsıulusal şöhreti haiz tenör RICHARD TAUBER Schubert rolünde 

AYRICA : FOKS Türkçe ıözlü dünya haberleri MlKI MA VZ •Karikatür komik 

SEANSLAR• Herıün 15-17-19-21.15 cumar~e~i 13-15 talebe seansı 
• azar iln6 13 de ılave aeallıı 
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Olüm Stüdyosu 

l!~x.~~.?.~ ... ~2.!~.~ ... ~~.T..~?· 
"Yaza:n ; F":recl. Sm:l~b. 

........................... ıııilli .. ıııııiıa..... 
Bölem sayısı: !54 

haydut cinayetlerinin cezasını 
kanlarıyla ödediler ... 

Doktor Darrow haydudu 
sözlerimden cesaret almıştı: 
f - T etkilitımız bundan sonra 
makina gibi yürüyecektir dedi. 

INorris teknik direktörlüğü 
.yapacak, Durben işi tecimsel 
cepheden idare edecek, ben 
de müşterilerle temasta bulu
nacağım. 

Norris ilave etti: 
- Doktor beyhude zahmet 

. edeceksin. Biz müşterilerin 
hepsini tanırız. 

Gülüştüler. Darrov fütursuz-
a devam etti: 

f - Size gelince Mac Glone, 
ııekreterlik ve veznedarlığı 

fapacaksınız. Gösterit yapmayı 
eevmem. Fakat zekanız önünde 
;etilmeyi bir vazife sayarım. 
Kaza eseri olarak girdiğiniz 
balqık işten sizin yerinizde 
bir başkası olsaydı zor çıkabi
lirdi. 

Darrov memnundu. Bacakla
nnı birbiri üzerine koydu. Söz
lerinin tesirini anlamak isti
yordu. Ansızın stüdyonun bir 

ötesinde gizlenmiş bulunan 
ir radyo makinası harekete 

.geldi. Şu ses duyuldu : 
- Efendiler, ben Bill Briı

.towrı. Şikagodan sizlere hitap 
ediyorum. llkönce hayatımın 

_en enteresan bir telsiz progra
ınını baaa duyurduğunuzdan 

·dolayı sizlere teşekkür etme
~yim. Aynı zamanda Van Me· 
~tere müteıekkirim. Zira onun 
f eseri iycadı olan bu telefon 
sayesinde bir saattan beri ora
<la konuıtuklarınızı tamamen 
duydum. Şimdi de size cevab 

·vermek fırsatını kaçırmıyorum. 
t Üç haydut hayretlerinden ye 

1 
korkularından taş kesilmiılerdi. 

\ Bristow devam etti : 
- Yanılmıyorsam siz de 

!beni büyük dikkatle dinliyor
sunuz. Projelerinizin ve cina
yetlerinizin müsbet ve inkar 

'~kabul etmez delillerini bana 
etiren kahraman kızın adını 

urada takdis etmek isterim. 
llütün habasetinize ve aldığı

. nız tedbirlere raj!men Luiz 
~ielsonun Şikagoya gelmesine 
· ani olamadınız. Dün sabah 
·' ~kenden Nevyorku terkeden 

ir tayyareyle Miss Nielson 
ikagoya gelmiş, ve karımdan 

~
aldığınız elmasları bana tes
m etmiştir. Cesur kız vaad 
ttiğim 60 bin dolarlık mükafatı 
a kabul etmemiştir. Bununla 

' ıberaber ben vaadımda sadıkım. 
(Bu para behemehal Miss Niel
;son'na verilecektir. Karşımda 

\renkten renge giren üç ada
~ nıın hayreti ne kadar derinse 
, Lenin de heyecanım o kadar 
'büyüktü. Zira Luizin masum 
: ve günahsız olduğunu öğreni· 

'yordum. Ben bu fikrio heye-
' •canı içindeydim ki kapı ansızın 
'açıldı. Lui ve Wade içeri gir
: diler. Vadenin çehresinden 
; sakin yıldııımlar çıkıyordu. 

'Köpürmeye, haydutlar üzerine 

• 

atılmağa hazırdı, 

Bristow devam ediyordu. 
- Şimdi Darrov, Norris 

ve Durben adını taşıyan azılı 

haydutlar biraz sabırlı olu
nuz . Stüdyodan çıkar çık
maz polisin eline nasıl düşece
iinizi kolaylıkla tahmin edebi
!.irsiniz. Size şunu da bildir
mekle bahtıyarım ki kaçmak 
için yapacağınız bütün teşeb-
1 li•ler beyhudedir. Zira birci
Dayet çetesini ele geçirmek 

için ne lazımsa hep~i yapılmış
tır. Ampir stüdyosu s kı sıkıya 
sarılmıştır. Burada size bu mil
kemmel bir tuzağı hazırlıyan 
Van Meterle polisi vaktında 
haberdar eden Miss Luiz Niel· 
sona tekrar teşekkürü bir va
zife bilirim. Hoparlör sustu. 
Wade ile Luiz bana yaklaştı
lar. Bu sessiılik içinde genç 
dostum Luizin ıesi duyuldu: 

- Polis sizleri tevkif için 
iki dakikalık mühlet vermiştir. 
Bu iki dakika içimi dökmeğe 
yetişecektir. Hemşirem saye
yesinde eııki kayınbiraderim 

Norrisle Darrov ve Durriıin 

ne iğrenç insanlar olduğunu 

anladım. Gizli manevralarınızı, 
projelerinizi öğrendim. Nev
yorktan ayrılmadan önce Dan
ninin emniyetini temin etmek 
istiyordum. Onun için dostum 
W adeye bu vazifeyi tevdi ettim. 
Cinayetlerinizin ağırlığını iste
diğiniz kadar zavallı Husıııan 

üzerine yüklemeğe çalışınız. 

Hepıı beyhude olacaktır. Zira 
Bristov gibi polis te artık siz
lerin ne mata insanlar olduğu
nuzu delilleriyle anlamıştır. 

Norris dişlerini sıkarak Luiz 
üzerine yürümek istedi. Buna 
mani oldum. Fakat Luizin söz
leri asıl Guy Durbenin itiraf
ları yüzünden doktor Darrovun 
cinayetleri nasıl hazırladığını 

meydana koyduğu cihetle Dar
rov şimdi herkesten ziyade 
Durbene diş bileyordu. Cebin
den küçük bir tabanca çıkara· 
rak Durben üzerine boşalttı: 

- Hain, al hakkını diye 
bağırdı. 

Durben yere yıkıldı. 
Wade Darrovun üzerine atıl

dı. Silahını almak istedi. Bir 
boğuşma oldu. Nihayet Wade
nin bir kurşunu Darrovun da 
canını cehenneme göndermeğe 
yetti. Tam bu sırada Norris 
üzerime atılmıçtı. Aramızda 
müthiş bir boğuşma oluyordu. 
Bereket versin ki Wade im
dadıma yetişti. Üç kişi altalta 
üstüste boğuşuyorduk. Wadenin 
kurşunlarıyle vücudu delik deşik 
olan Norris te gözlerini kapa
madan önce silahını ÜLerime bo
şaltmış, omuzumdan yaralanma· 
ma sebebiyet vermişti.Lüizin bir 
feryadını duymuştum. Ondan 
soııra neler oldu bilmiyorum. 
Bana öyle geliyordu ki ünifor
malı adamlar etrafı sardılar. 
Cesedler kaldırıldı. ince, narin 
bir el omuzumu sardı. Sonra 
ilahi bir ses duydum. Para se
renadını terennüm eden Lüizin 
sesiyle uyandım. Rüya görü• 
yordum. Bilmiyorum. Yalnız 

başımın Luizin dizlerinde yat
tığı, onun sevgi ve şefkatla 
dolu gözlerini gözlerime dike
rek beni okşadığı, dudaklarını 
yüzümde doJaıtırdığı muhak
kaktı. 

-son-----
Y unanistanda 

Bir koalisyon kablnasl 
Atina 6 (A.A) - Bazı çe

venler J'berallarla Çaldariı 

halkçılannın ve Metakaas-Ka
fandaris ve Papanastasyo grup
larının müzaheretiyle bir Koa
lisyon kabinesi vücuda getiril· 
mesi ihtimalinden bahsediyor
lar. 

Daust cinayeti 
Berlin, 6 (Ö.R) - Yahudi 

mahafili, Daust cinayetini tak
bih etmektedir. 

"" YEftl ASIR 

.,----------------------------------------~ 
Müslümanların 13 Anası --İslam tarihinden heyecanlı bir kaç . yaprak 

Bölem sayısı: 30 Yazan : Tokdll 

Medinenin içinde gizli bir kaynaşma var, bir müfreze 
şiddet ve heyecan içinde Medineden ayrılıyor. Müslü
manlar silahlanıyor, herkes kendi kaygısını unutmuş gibi 
azim bir heyecan ve merak içinde silahlarınl alıyorlar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Hayır ya Muhammed, 

ben de seninle beraber Medi
neye döneceğim, seoden asla 
ayrılmam, senin yüksek sevgini 
uzaklardan duymak istemem, 
ölürsem senin kollarının ara
sında öleyim, beni bırakma! 
Zaten ben eyi olmaya başla
dım, nefeslerim rahat, vücudum 
rahat, beni de beraber götür. 

- Üzülürsün! 
- ister misin, şimdi kalkıb 

da beraber hazırlığa başlıyalım •• 
- Peki Sude, pe i.. Benim 

sadık ve vefakar karım, yarın 

seni de beraber götüreceğim •. 

"Kuba,, dan akan bir kervan 
Muhammedin kervanı .• Ortada 
" Sude " nin Şutuflu devesi. .. 
Sessiz, sadası'Z Medioenin yo
lunda ... 

Bu karvan Medineye varın· 
caya kadar sakin ve sessiz bir 
yol aldı ... 

- Hamza! Gel benim ser
darım! gel; sana neler anlata
yım. 

- Söy!e ya Muhammed .. 
- Şimdi git seni Teplanma-

dık esbabı bul ve getir, benim 
ansızın geldiğimden haberi ol
mıyanları buraya topla .. 
Arasından çok geçmedi, hepsi 

mescidin ortasında toplandılar .. 
Ayşe ve Hııfasa Sudenin 

hasta yatağının batında, Os
mana giden Ümmü Gülsümle, 
Alinin karısı Fatma ela h3S· 
tanın diğer bir tarafında onu 
teselli etmeğe, ona verilen ba
sit ilaçları yetiştirmeğe uğraşı· 
yorlar .. Mescitten bir ses yük
seldi, bu Muhammedin gür ve 
davudi sesi idi : . 

- Sevgili ashabım! Mekke
liler bize karşı ayağa kalkmış
lar.. Bu haber sizden başka 
kimseye ulişmasın. 

Muhammed sırtını mescidin 
ortasında direğe dayayarak, 
sırlarının barimi olan ashaba: 

- Kureyşiler dedi, üç bin 
ki~ilik müsellalı bir kuvvetle 
bize doğru yürümüşler, dura
cak zaman değildir. Hepimi
zin hazırlanması lazımdır. Ku
reşilerin hareketini takib için 
içinizden bir müfreze gizlice 
hareket etmeli ve arayerde 
gelib, giden bir haberci de bizi 
vaziyetten haberdar kılmalıdır. 
Bunun üzeriade münakaşa 
edecek vaktimiz yok, fi'len iş 
görmeliyiz. Şimdilik hiçbiri
nizden mutalea almaksızın de
diğimin yerine gelmesini dile· 
rim, bu haber etrafa şayi ol
mamalı, düşmanlar bu haberle 
ıad olmasınlar. Ve belki onla
rın dufmanlara yardımlan ol
masın, bu haber çok gizlidir. 
Yapacağınız İf: Derhal dağı
lıb Müslümaolan ikaz etmek, 
ıilihlandırmak, müdafaaya ha
ıırlandırmaktır, aynı zamanda 
bir müfrezenin bu gece yola 
çıkmasıdır. 

- Ya Muhammedi Biz bunu 
aramızda seçeriz, göndeririz. 

- Haydi it başına, Hamza! 
Alil ikiniz meşveret edip ara
nızdaki kararlaşmaya göre de
diğimi yapınız. 

- Hay bayi.. 
Ashab fısıltı ve oğullu içinde 

yavaş yavaş mescidden çıkar
ken bu acele çağırış, bu çabuk 
biten celsenin heyecaniyle meş 
bu idiler. 

Mubamıned Sudenin yanına 
girdi, daha onun yanına otu
rup: 

- Nasılsın? 
Nüva:ıişine cevap alaınadan 

kapının önünde bir gürültll ol
du ve birisi: 

- izin ver Ya Muhaınmedl 
Seni görmeye geldim: 
diye ses verdi. Muhammed aya
ğa kalkb, kapıya ilerleyip açın
ca karşısında " Kubl " reisi, 
Sad'ı gördü, Sid bir kadının 
ensesinden boynuna yapıfmıf 
sımsıkı tutuyordu. 

- Ne Yar? SAd, bu nedir? 
- içeriye izin ver 1 Haberim 

var. 
Muhammed " Sid " ı baıka 

odaya götürdü, Sld boynunu 
tuttuğu kadını g!Sstererek : 

- Bu beniın kanmdır. Se
ninle görüşüp, emrini alırken 
gizlendigi dolabtan bizi dinle
miş, bana hepsini anlattı. 

- Senden bafka kimseye 
bunu ifşa etmit mi? 

- Hayır ya MuhammedlFa-
kat ihtimal verilir .. 

- Neden? 
- Kadındır, botboğaz olur. 
- Bırak onun boğazını 1 
Sid bu emre birdenbire 

itaat etti, bıraktı : 
- Kadınlar hakkındaki te

IAkkilerin kötü olmasın. Onla
rın sizlerde bir: erkeklerde 
bıraktığı intiba açık ve dürüst 
sözlü olmalarındandır. Samimi 
ve samimiyetinin heyecanına 
sahip olmalarındandır. 

Bir namuslu kadın asla 
hain değildir. Fakat hisli, 
heyecanlı, açık sözlüdür, 
fitne, fesat ile dolu olmaktan
se samımı bir açıklık, 

ve tok sözlü olmak insanların 
en büyük ve temiz vasfını te
celli ettirir. 

" Saad " ın kansına döndü .. 
- Hatun sen kocandan bat· 

kasına bunu açtın mı? Yahut 
açmak niyetinde bulundun mu? 
Şunu düşün ki yalan sana be
lalar getirir, yalan musibetler 
doğurur, doğruluk haktır velev 
aleyhine olsa da .• 

Kadın Muhammedin ayakla
rına kapandı • 

- Bunu başkasına açmak 
düşüncesi aklımdan g~çmemiş
ti, size hürmetim olduğu ve sizin 
de kocamı saydığınız için ona 
söyliyeceklerinizi ben de din
lemek istedim, eğer başkasına 
açmak niyetim olsaydı, ben 
kocama sizi dinlediğimi söyle
mezdim, ona: Muhammed sana 
ne söyledi dedim, o da sakladı, 

Ben de: Sen saklasan da ben 
biliyorum. Çünkü dolapta ıizi 
dinledim dedim .• 

Sad atıldı: 
- Bende heyecan ve gale

yan arasında onu aürükleyip 
bir at üzerinde her ikimiz bir 
sana koştum, huzurunda onun 
canını almak için .. 

- Sen de dürüst ıün bitun, 
sen de dürüst sün " Sad ., 1 
Haydi birbirinizden af di
leyin.. Af dileyin ki koca
sının ehemmiyetli itlerini 
teceuüı etmek aile bozpnln
ğuna sebep olur, kanııııın ... 
mimi itiraflannı bilmemek aile 
fec:.aatını doğurur. 

- Saddak ya Muhammedi 
- Saddak ya emini 
- Karşımda birbiriniıde ba-

rııtığınızı görmek İllerim .• Bir
birinizin alnından öperek ba
dema naıihatlarımı tutacağınıza 
and içini 

- Bir Allabın ve Allahın 
resulü aşkına and içeri11, fakat 
huzurunda ÖpÜfmekten teed
düp ederiz. Size Allah rahat 
versin, emrini yerine getirece
ğim. 

ikisi de memnun •e tid ay· 
rıldılar •• 
. . . . . . • 

Medinenin içinde gizli bir 
kaynaşma var, bir mllfreze 
şiddet ve heyecan içinde 
Medineden ayrılıyor. Mihin· 
manlar silAhlanıyor, her kes 
kendi kaygısını unutmuş gibi 
garib bir valeh Ye hayret, 
azim bir heyecan ve merak için
de silihlannı alıyorlar. 

- Sonu var -

H. rekoru 
Londra - Kap turu 

haşladı 
Londra, 6 (Ö.R) - Tayya• 

reci Ross tek satıhlı tayyare
sile Londra-Kap uçuı rekorunu 
kırmak üzere sabah Londradan 
ayrılmıştır. Hatırlardadır ki 
geçenlerde kral kupasını ka
zanan aynı tayyareci idi. Tay
yareci biray evvel de aynı 

uçuşa girifmiş, fakat zorlu bir 
iniş yüzünden teşebbüsünden 
vaz g~çmişti. 

Ross Maltada durak yapmak 
niyetinde olduğunu gazetecilere 
söylemiştir. Tayyarecinin eline 
geçirmeğe çalışacağı Londra
Kap uçuş rekoru şimdiki halde 
4 ğün 6 saat ve 23 dakika 
bir müddeUe kadın tayyareci 
Aony Mollison'uo elindedir. 

SIHHATEVI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir haatahaneıidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

EViNiN ameliyatban~si ve doğum 
salonu fennın en son te

rakkiyabna göre hazırlaumıştır. 
HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

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

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

s. 4-5 
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Yoza11: Erzatı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Düşeş 
Tavla oynamasını hiç bil· 

mem, fakat şu düşeşin muaşe
ret hayatımızda yer tuttuğunu 
bilirim.. Geliıi güzel bir taliin 
doğmasına bu bir düıeşlır de
riz. Tavla zarında bu düşeş 
yanyana gelen iki altı gibi de
ğildir. Orada derhal zarların 
yüzü güler, zarlar kalabalık 
zengin gözlerile insanın yüzüne 
gülerler, ıeşbeş te bu gözler
den birisi yok... Başka taraf. 
bakıyor gibi oluyor galiba ki 
şatılara ayam dilinde ıetbe' 
diyenler vardır. Hep yekin yü
zü tertemiz, hembeyazdır, d!Srt 
cihar azacık zenginleıir. Fakat 
dediğim gibi asla dütef de
ğildir. Zamanında bir dütet 
insanın yüzünü güldllrür. Ha
yatın tavlasında zar tutmağt 
bilenler dllıefi çok iyi dlitfi
rürler ... Dliıeş atmak büyük 
bir zeki iti değildir. Fakat o 
düşeşi oynamak, kapuları tut· 
mak yerinde pul kırmak, ye· 
rinde de iltizamen kırılmak 
gerektir. Tavlayı çat çut oyna· 
mak bir hayli glirllltüdür, 
yumuşak, kadife zeminli 
tavlalar da olurmuş... Zan bir 
fincan zarfına koyub atmalar 
da vannlf... Canım dubara 
hepsini halleder... Hesapk 
oynamak, dürüst oynamak, 
kapılara dikkat etmek gerek ... 
işte o zaman düteı, düşeş olur. 
Hayatta da, tavlada da boıa 
giden düıeşlere çok acırım ..• 
~ ............ e'llll~7h 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Sah,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıca Fiat 
87 S Süleymano 12 14 50 
47 H Alyoti 14 50 14 50 
30 H Alanyalı 12 87 13 7S

1 
22 Yite! 15 17 "1 

17 M j Taranto 15 15 ,.J 
10 F Sabit 12 50 12 50 
6 H Güneş 12 12 
5 J Taranto M 10 10 
224 Yekftn 

490812 Eıki satış 
491036 Umumi satış 

Para Piyasası 
5-2-1936 

Alıt 
Mark SO 20 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 95 
Belga 21 ıs 
İtalyan lireti 10 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 12 
Kr. Çekoelo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Satıı 
50 62 

622 so 
8 30 

79 40 
21 25 
10 .D5 
41 
85 37 
5 27 

23 62 

Isviçrede 
Nazi başkanının 

öldürülmesi 
Lozan 6 (Ö.R)- lsviçrede 

Nazi başkanının öldürülmesi, 
gazetelerin serbestisi üzerinde 
mühim tesirler yapacaktır. Bir 
federal komite bu cinayetin 
gazetelerde tahrik ettiği şid· 
detli hücu.ınlarla meşgul olmak
tadır. Komitenin bunun önüne 
geçecek tedbirler teklif ede· 
ceği federal kurulun bunu tet· 
kik edeceği sanılıyor. 

Habeşistana lngiliz 
Kızılhaçı gidiyot· 

Londra, 6 (Ö.R)- Habeşis· 
tandaki İngiliz Kızılhaçına 22 
bin lngiliz lirasından fazla pa· 
ra toplanmıştır. Gelecek hafta 
ikinci bir heyet daha gönderi· 
lecektir. Bu heyetlerin haftalılc: 
masrafları 3000 isterlioe oıal 
olmaktadır 
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Avru ada pangermanizm tehdidi 
P er hududunda ltalyan kuvvet-

8. M~olini Br:;,bu hareke~n. mina~ı nedir? 
lennı arttınY . d 0 çekilmesı hıç te ıehıne olmıyacak 

•ı sosyetesın e 
Italyanın Ulus ar ___ ,,_..,...._.,.7""/" 

londra, 6 (Ô.R) - Liberal ( ' 
0rıaaı olan .. Mancheater Ga: 
trdian " gaıeteai 1ıarbdaabe~ 
Praaaız-lngiliz dostluğunun b: 
lair zaman şimdiki kadar 11 

olaaacLtım ve Avrupada Artı 
...... durumun inkişafı oıe· 
riacle bunun kati bir ebeaı· 

. d d. or illiyeti olduğunu kay e ıy 

•e diyor ki: 
AVRUPA EMNiYETi 

- Orta ve dogu Avrapa 
L • 111 
•ikametleri Pan gerınan_ız. 
taraf.odan ulusal emniyetlerının 
tehclid edilmekte olduğunu 
dtaJınaktadırlar. Bu devlet· 
leria Fransa ile ittifakı, fran· 
.. • lnfilterenİll yakla1111asıle 
Jeai bir glrtlalt almaktadır. 
Zaten bu deYletleria siyasalar.', 
Frauaya temaylDeriai takdir 
'baek &zere, IOll zamanlard• 
'-ıutereye de temayül ılı~ 
llillerdir. YagoılaY)'• ye e
laiatan bunun misalidirler. Bil
"'- - •--:h tr ....._ Lehiatanın ba aug-

llaay6f(l bedihi bir ıekil •ar 
br ve yalma bir ·gelecekte 
.._ddi bir lnhp blrlaebile
tektir. 

FRANSIZ .. BELÇiKA 
uzv.şMASI 

Brüksel, 6 ( 0.R ) - tlal'P 
bakanı B. De9ez, "Soir,. gaze
t~e t 930 anlapasıDID pren· 
Iİblerinde bir defitlklik .;:::. 
llaaclağını, lraqıhkh ya: ·ka 
Paktının F raa11z ve Be çı 
erlrinı harbiyeleri araııacla gi
l'iitmeleri aerekli old--. 

• &cldeti· ~Ylemiş ve aakerlik ID 
19

,.7 
lltll uıahlmasının ancak 
IQaıfından itibaren tatbik edi· 
teğini zira 1936 sınıhnan da· 
bna silah albnda bulundafoDU 
lllve etmiftir. 

BRENER HUDUDUNDA 
TAtlŞIDAT 

F . t 
Paris 6 ( Ö. R ) - ~ 

LG .. k k . · c----.. eıı • Ju onseyının UJPA&• 

Pazar ve Pazartesi • Sah ge· 
teleri yaptığı iki büyi!k top· 
llbyı tefsir eden lstruburg 
•on haberler gazetesi B. Mut· 
lolininin Brener hududun~~ 
ltalyan muhafaza kuvvetlerllll 
Yeniden kurmak karanaa ehem· 
Ilı. ltalya Brener •yet veriyor. • . daha 
hududunda ukeri tazyıkı 
kuvvetli kılarak Avusturya 
istikl ~ r . k rumak arzusunu 

a ıaı o eclb' 1 
göstermekle berkite t ı~ e-
rinin ltalyan uluslar ~ere:: 
daha •z dokunacak bar b 

cep e-
•okulmasın~ ve Streıa . d 
•ine yeniden sadakabnı teyı 
etmesi makabUiade yeni ber: 
kiteler tatbik eclilmiyeceği 
h . ide et· 
akkında bir tekil e 

llleği istemektedir· 
ITAL YANIN DURUM~ 

"P d L n ıazetd 
d 

rogre e yot "b ""itesine 
e konseyin petrO• ~r,... k· 

llluhalefet karannı ilen surere : 
- ltal a Ulualar Soıyet~sı 

y alt ıs· 
llzerinde tesir mi yapın 
tiyor? yoksa hakikaten mu~a-
•emet niyetinde midir? Diye 
ıoruyor. 

iT AL y A ULUSLAR SOS· 
YETESINDEN ÇEKiLECEK 
Bazı haberlere ıöre ltUalJya, 

•bi uı· 
.lmanya ve Japonya 11 kiha k 

.ar sosyetesinden çe e 
~iyetindedir. Bu suretle. ltalya 

• e bar dar-

" "' utl g-6slen 
Romaua "" .b. 8 M 1· . . p t' • 'd 
C h ·v~tin u~laşma ve l gı ı . usso ınınm on mıa a 

H b um urı . .•. . . 
k t olmaz. • ef • lik içinde barıf arade· söyledigı nutka kurban gıtmıı-

de bir ~ar~ ~k Avrupa aıese· g_üvden ba•k• dıı siyasası yok· tir. ltalyayı güçlükten kurtar· 
tcsı buyu ı bunu sm en ... k · · b 'k· b k mese 1_..1 ... ye ita ya 1 Siyasa yine 0 ma ıçın u ı ı a anın 

. baggqaa tur ve o amaz. _ .. 1. ki bi d b 
lelerıne liktell gelemeı. . d fakat sorulabilir: ......-ftı an r sıra a u 
bilaae•eı CUMHURiYETiN •yasa. ar· d . leri bakana niçin nutuk onların mevkiini sara· 

YAS .acı OLAMAZ Ôyle ıse ıt '' L 1 k b mııtır. Fakat Fransız ıiya-
Sl ~ dış ... f? Yokta a•• a ıne-

. 6 (Ô R) - Senato B degıf 1 d dı, i•leri ir Nil daima arsıulusal bir planla 
0 .... 1.. • b kanı . · · dü•nıesın e ... , Y • • 
~ k ·5yono af sının ., . ·ı · ·d· mOtterek güvenla.in korumna· • l ri oall .d ga- . · ·0 bır veıı e mı ı ı. •5• 

lf e e .. Petite Groı . e,,sası· 91yasa ıçı .. 1 dı·r K11men de sana ve bunun da uluslar 
BeraDI ' dış sıya K11men u"f e . • . 
,.ta.iode f ra~ı değiştiğini ba kaca sebep vardır. sosyetesı çerçıveıınde yapılma· 

dl iatikaınetuıın et ederek ' al de Sir Samuel Hoare sma dayanıcakhr. 
:.anedeolere bayr •• ?~~!~ ...................................................................... -. 

.~!.~~ı-~·i; ..... et1e••···;ı···ı--erenin mudaf aası 
ngt a --

.. .. ler say.ısı yetmişe çıkarılıyor 
Kruvazor 1 . destroyerler yapı ıyor 

yen~ d da iki ınisline çıkarılacaktır 
1 

·ı· hava or usu 
ngı ız 

, aıosıı Qn11ndt bır trfl 
lo ıdıada VındsO şh kkında ... ;;... t fabrikaları ayni zamanda bu 

• 
0 klikJer a ,-iP 

Ô 1) - Deniz ı det;• mat elde edilebil- tayyarelerin hemen bOHha par-
Loadra 6 ( ıe t lupnua dakı mala çaların• yedek olarak da be· 

P
lim lapiı impalra or sayılan mittir. k tlen· ida ba· raber vermektedirler. Bunun 

' · · e ıelll Hava uv"Ve ... ' ··1 
111odafaası ıçın varacak -: b sene içinde için bilyilk parçaların montaJı e 

ı: ,. ... .ına filosunun eı d . ti 'k' . 70 kruvaıur 'a~ler yap.J.. va . . k imasını giiz az zaman a aynı pten ı ınca 
-·rette veni kruvkaı drr iki mııliael çıd arı akta olan bir tayyarede elde edilebilir. 
..... l ma ta ı · .. de bu un urm . ._ 
masını amaç • 0 R) Kabine önUD d ·.m·ıyecektir. Kara ordusuna gehnce, "ıta· 

6 ( · - t93S plinı egı.,.- . 
Londra, bakanlağının . ta arelerin yapıl· lann makınalaıbnlması ve mo· 

kurulu üç bafPb a bakanhk- Ancak yelnal ti!~1 rek bunun t6rleıtirilmesi bir aydanberi 
d · ve av ace e et n e · · d d k (kara, emı tid faa kuvvet· maıı . ,.Jtıl caktır. genış mıkyu a evam etme • 

ıannan) uluıal m a istedikleri müddetı ;AYY~RE YEDEK tedir. Bu iti sonuna erdirmek 
lerini artırmak Uıere ·rmi•tir. PARÇALARI için mühim kredilere ilıtiyaç 

·ı . ""aıden geçı ... . 
kredı en • hakkında en sıka endüatri çnrenlerande olacaktır. 

Bu meıele .1111 ki beraber Bazı k dedili r ki bil- Aym zamanda muatabfaz •e 
bir gizlilik g7Jıet~_,e :untleri· ıurat' da •1 ~a Japz ihtirat kanetleriain de arb--
1 .-;tiır ulu1&l müaaaU 1 --L k6aaete t.avvu• sa 
~·- • tuıda ha-.!i• ı• e~ 

Avamka arası 

Dün münakaşalı bir 
celse akdetti 

Sömürgeci devletlerin toprak 
istedikleri açıkça belirtildi 

Loaclra 6 (Ô.R) - ilk mad
delerin bOtftn memleketler Ara· 
unda idillne bir tekilde te"V· 
züne çalapcak bir konferansın 
toplanması için Soayaliat parti· 
sinin eski lideri B.Lanıburry 
tarafından verilen takı iri mO
zakere etmek üzere Avam ka
maraaa dlln akşam saat 14,45 
de toplanmııbr. Her ne kadar 
bu takr.r derin bir ilgi uyanclar· 
mı ,, birçok hatipler meselenin 
ehemmiyetini g6ıtermek üzere 
ıib. almıılaraa da,Avam kamara
sının ekseriyeti projeyi tasvibe 
mütemayıl görünmemiştir. 

SAYLA VLARIN T AKRIRI 
Üç muhafızkir ve liberal 

•aylav tarafmdıua projenin ta· 
dili içia bir takrir verilıaittir. 
Bunun üzerine B. Lanıburry 
kendi projeaiıün kabulü lehin· 
de olarak qaiıdaki takriri 
teklif etmiftir: 

- "Kara harbıo biıutlufıu 
bakkmda deria inamoı teyit 
eder, 

.. Sillblanma huarlaklanmn 
dünyada yeni bir harp pkmua 
hakkında vahim eudifeler uyan· 
darclıpu ıöı 6alloe ahr, 

EKONOMiK UNSURLARIN 
IHYASI 

" SAMajeate hüldkmetinin, 
UhuJar So.yete8i wuatuile, iMi 
YUiretia çdaiaauadaa ..... ·.ı 
olaa ekoaomik m ariana or
tadan blclırlmua Ye maell 
her devletin ilk maddeleri 'fe 

ubı piyaaalanm ~le geçirmesi 
unretiain ~DIMle bahin· 
daralmaaa için bir konferaaSI 
toplanmap çağırmak huıu· 
onda faaliyet g&ıtermui ge· 
rekli olduğ ı mutaleaıında bu· 
lunuyor. 

11 Ve b6vlece ulutları ıilib
lanmağa t~vlk edlll ıebeblc· 
rin ortadan kalkacajı ve dtın • 
ra banıının satlam bir esasa 
cla1uabilecejl bnaabnı izhar 
eyler. ,, 

Dı, itleri bakanı B. Ed• de 
münakapya kanprak, blrfe 
bir konferansın toplanmua .... 
sıaı kabul etmekle beraber 
bunun için yakın bir tarih te1· 
bit edilmemeeini iatiyen ••· 
fazakir tadil takririnin kaa..I 
edilmesini iıtemiftir. 

Neticede bu takrir reye ke
nular•k 45 muhalif reye kU1I 
207 reyle tuvib edilmittir. 

B. LANSBORININ T AKRIRI 
Loadra, 6 ( Ô. R ) - ilk 

maddelerin yeniden tevzii içia 
eski Soıyaliıt lideri B. Lea.
bırry tarafmdan verilen takrir 
münasebetıle, " Manch.-. 
Guardian,, gazetesi diyor ku 

-"Bu meseleye B.Lauburrr· 
nin Avam kamaruana vercliii 
takrir esaıı üzerinde bir 
netice vermek, tatbik imklm 
olmıyan bir feydir." 

Bu gaıete, mutad olarak 
ıiyaaaaını taavib ettiii B. Uord 
George lıakkında bile, a._ 
yaımaluızın, tenkidlerde a..
luamakta ve baıı devletleria 
müstemlekelere ve ilk .... 
delere ula .. madıklan iddia· 
•ıaı cerbederek tu11lan ilJye 
etmektedir: 

MOSTEMLEKECILER 
NE ISTIYOR1 

- "Bu devletlere mW-
Jeke diye toprak vermebim 
sadece ilk madde temini ...-
tiyle kendilerinin n.ıemnan edi· 
lemiyeceğini sanmak bir hayal· 
dir. Almanya, Japonya •• 
ltalyaaan ekonomik bir mi
unt elde ediace harp 
sebeplerinden salaaacaldanm 
f arzetmek bile glllllnçtUr. Oa • 
ların istedikleri ancak mlı .. 
temlekelere malikiyettir ve an
cak bu Almanyayı tatmin ede· 
bilir. Japonyaya gelince, Çiade 
ıan adamların medeniyet öde
vine yarı dini bir azimle sanl
mıttır. Nihayet ltalya Habe
tiatanda zenginlik kadar alfu 
kazanmak istiyor. " 

Kralın emirnamesi çıkh 

Nahas paşa, kral namına 
muahedeyi imza edecek 

··-·-·· Kalaire, 6 ( Ô.R ) - Kralın bugün çıkan emirnamesi Nallu 
pata • Henderoa projeıine ilaveten bir lngiliı • Mısır itilifaa
meıini mfazakere için Nahaı paşanın baıkanlatında teıkil edil• 
he etia tayiniai tudik etmiftir. 
~ahu pqa. kral namına yui muahedeain milzakere ve ica· 

l.ıda imaa saWaiyetlne malik bulunuyor. lngiliz lmparatorlap· 
n• mlDakalAt yollann•• temmi, berlaanai bir eenebi taarrumaa 
brp M1111111 m&dafaaaa, ecnebi meafaatlarınıo ve ekalliyetleria 
himayesi ile Sudan istattlkoıu meaeleai ilaveten mlizakerecle MI· 
!edilecektir. Bu noktalar bir ihtilaf biul oluncıya kadar bu bu
ıuılar lnıUterenin re'yine barakılacakbr. --------
Hindistan işsizler yatağı 

Roma, 6 (Ô.R) - Hindistan ekonomik bir mesledir. Hiaclia-
ileri gelenlerinden bir zat bir tanda pek çok itsiıler vanlw. 
nutkunda Avam kamarasıoda Bunlara iı bulmak gerektir. 
Hınt meselainden bebaedea F alcat logiltere dai111a sakı bir 
saylavlara hllcum etmiş ve de· emperyalizm muhafaza edene 
mittir ki: bu mesele hiç bir zaman baUe-

.. Hindiıtan meselesi bilbaaaa dilemez . ., 
·············~···~····················~··············································· nlmuı ılen ıllrlllmektedar. torluğun miidafaa11 için elzem 
F a~at bu itin ktlç~k konaklar olan asgari haddi temin edile-
halınd-: y6r&tftlme11 pek muh- cek mikyasta yapılacaktır. 
temeldır. N.b b. k d 1 

DENiZ KUVVETLERi .ı ayet ır Aço estroyer er 

E k d .. · ·kı·k x k yenıden tezgaha konulacak-
n ço egııı ı gurece h e··t- . . . 1 ı 

olan deniz kuvvetleridir s· r. u un 1nıaat ıçm üzum a 
çok safh harb z1rhhların~n y~: olan tahıisabn te~ini meselesi 
~ılmaıı programdadır. Bir veya Şubat ortasına dogru bakanlar 
iki tayyare gemiainin yapılması kurulunda kararlaşttnlacak olan 
da dilf&n&lmekteclir. Krovaz6r- proje Mart ıçinde Ava1n ka-
lere a-elince, bmlar. impara- 111aruana gelecektir 
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Silah başına 
Bu sanat abidesi dün 
gazetecilere gösterildi 

" Sillilı /mşııırı ,, rsemıı canlrındıranlrır 

Tenlcidleri birçok Avrupa bir muvaffakıyetle harikalar 
gazetelerinde ve lstanbul arka· yaratmağa muvaffak olmakta· 
daşlarımızda yazılan "Silah Ba· dır. 

şına" filmi nihayet şehrimize Eserin mevzuu ihtiyar bir 
getirilmiş ve dün hususi bir amiral ile genç bir kızın kar-
seansta gazetecilere gösteri • şılaşan aşkıdır, muharrir bu. 
miştir. aşkın kuvvetini ifade ederken 

Eser meşhur Fransız muhar· hır çok ve seri değişen hadi-
riri Clod Farerindir. Clod Fa- seleri ele almış, vatan, namus, 
rer "Lahatay., dan sonra yaz· şeref, harp, aşk, sadakat' mef-
dığı bu değerli eserle okuyu- humliırını bir arada ayrı a)'rı 
cularını v" sinema ~eyircilerini ve kuvvetle canlandırmıştır. 

muhakkak saatlerce heyecan Çok kısa ve bir kaç kelime ile 
içinde bırakmağa muvaffak ol- ifade etmek lazım gelirse bu 
muştur. yıl gördüğümüz filimlerin en 

Eser nasıl kıymetli bir ka- üstüne ·" Silah başına ,, eserini 
lemin mahsulü ise Anna Bella koymak hiç de mübalagalı bir 
gibi değerli bir yıldızın kud- iddia sayılamaz. 
reti filmin değerini eşsiz bir Seven bir kalbin isdırapları, 
duruma çıkarmıştır. Mevzu ek- fedakarlıkları burada vardır. 
silmeden artan mütemadi bir Vatan, vazife aşkının herşeyin 
heyecan yaratmaktadır. Buna üstilnde bulunduğunu burada 
hiçbir filmde görülmiyen ar· görmek mümkündür. Şeref ve 
tistlerin kudreti inzimam eyle- namusa verilen değerin ölçü· 
mektedir. Çünkü her filmde sü:ılüğü bu mevzuun içindedir. 
birçok kudretli artistlere rast- Nihayet sürükleyici bir he-
lanamaz. Baş rolleri alan bir yecan içinde patlıyan deniz 
kaç kiti mevzuu yaşatır. Fa· muharebesinin bütün azameti, 
kat "Silah başına,, filminde zevk ve ne,enin incelikleri bir 
durum böyle değildir. En kü· n9kla etrafında toplanmıştır. 
çük '\'azifeyi deruhte et· " Bence silah başına, bir sanat 
mış artist dahi bliyük i)>idesidir. ,, · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tembien muharebesi · 

Habeşler bu harbı nasıl 
kazandıklarını an·latıyor 

Siyalı gömlekliler 
Adis - Ababa, (P.S) ~ 19 

ikinci Kanunda başlıyao ve 30 
ikinci Kanuı:da neticelenen 
TEMBIEN muharebesi hakkın
da Habeş kaynaklarından şu 

tafsilat uerilmektedir: 
"General DELMASSO ve 

DlAMANTl'nin kumandası al· 
tında bulunan ltalyan kuvvet
leri Habeş mevzilerine karşı 

bir tecavüze girişmişlerdi. 

Habeşler, teslihat bakımın
dr.n kendilerine üstün olan 
ltalyanlan şiddetle defetmişler 
ve mukabil taarruza geçerek 
ltalyanların uzun zamandanberi 
önemle tahkim ettikleri Şum· 
bera - Erbavan • Kessadamba 
istibkamlarını zaptetmişlerdir. 

Kuvvetlerimiz bu müstahkem 
mevkilerde igtinam ettikleri 29 
top, 175 mitralyöz, 2654 tüfekle 
birçok yüklü katırlar ve esir-

leri geri hatlara göndermişler
dir. Katırların yükleri cephane 
ve yiyecekti. 

"General Diamantini kuvvet· 
leri ve bele " 28 ilk teşrin ,, 
adını taşıyan meşhur siyah 
gömlekliler livası bu mubare· 
bede tamamen denecek suret
te imha edilmiştir. Habeş kuv· 
vetlerinin tam muvaffakıyetile 
neticelenen bu muharebe ltal
yanlarla harba girişeliden beri 
yapılan büyük ve önemli bi
rinci muharebe sayılubilir. 
ltalyanlarm büyük ümidlerle 
giriştikleri tecavüze, yerli 
kuvvetlerden başka muntazam 
birçok fırkalar, uçak filoları, 

tank kuvvetleri iştirak etmiş 
bulunuyorlardı. Geçen ilk ka· 
nunda Endasi Lasi de ve Abbi· 
Addi de 3000 den fazla ltalya
nın ölümü ve on iki tanluo ~i-

t'Effl ASIR 

Manalı kehanetler •.. 
' ' . 

Jtalya sosyal bir dev
geçirmektedir •.• • 

rım 

Mussolini • 
mı ? • proletrleşti 

LA REPUBLIK GAZETE
SiNDE ROBER DÖLAVlN· 

YET YAZlYOR 
Yeni yıl dolayısile meşhur 

kahinlere baş vuruldu ve bun
lar tuhaf fallar söylediler. 

Şu itibarla tuhaf ki bunlar 
B. Mussolininin Habeşistandaki 
muvaffakıyetini şüpheli göster· 
mektedirler. Ve daha tuhafı 

ise, bu kehanetlerin, geçtm se· 

:ve Duçenin dehası tayin ede· 
cektir. 

Ve işte 1936 nın başlangı
cında Musolinici gazeteler, bir 
kahinler sergisi halinde, Habeş 
harbının çatal şeklinde bitece
ğini haber ver~n yazılar neş

rettiler. 
Fal bakmaya lüzum kalma

dan, 200,000 kişilik minimini 
ordunun tanımadığı hir mem· 

Mussolini 
ne Duçenin muvaffakıyetini te- j lekette nasıl güçlüklerle kar-
ahbüd eden gazetelerde basıl- şılaşacağını anlamak için hari-
mış olmasıdır. taya bir göz atmak kafiydi. 

Evet aynı gazetelerde, birkaç . Fizyonomist olmaya lüzum 
ay önce, fal şeklinde ihtiyatlı . kalmadan, Musolini'nin bir bur· 
bir lisan kullanılmıyor, -fakat juva başına sahih olmadığını 
ciddi makaleler şeklinde beye· ve ltalyayı daha önceden sos-
canlı bir katiyet ifade edili· yalize etmeye başlamış olduğu-
yordu. nu hatırlamak bu defa da harbı 
- Söylemek lazım mı? Ben bu vesile yaparak başladığı esere 

neviden fallara değil bunların devam edeceğini anlamıya ye· 
daha dün ltalyanların Habeşis- terdi. Birkaç ay süren harb, 
tandaki ilerleyişlerine karşı hakikatı meydana vurdu: ltal-
konamıyacağına gökleri ve ya böyle bir ekonomik ve fi. 
yerleri şabid gösteren aynı nansal vaziyette bulunuyordu 
adamlar tarafından toplanmış ki, ( küçük ) seferin yükleri 
olmasına ehemmiyet veriyorum. onu büsbütün proleterleştirdi.-
. Bizde 1935 içinde Şotem Habeş oyunu kazanılacak mı, 
etrafında yapılmış olan gazete yoksa kaybedilecek mi? Kimse 
savaşlarını batırlıyalım: Mıısso· bunun cevabını veremez, fakat 
lini Habeşistanı fethetmek müthiş oyunda ltalyanın orta 
mecburiyetindedir. Duçe oraya sınıflarının eriyeceği mubak-
aynı zamanda "kuçük bir sö- kaktır. Afrika'da ne şekilde 

biteceği belli olmıyan bir barb 
mürge seferi,, yapacak ve Ro- vardır, ve Jtalya da ise, bu 
manın façizm idaresi altında harbın yardımile vukua gelen 
yeniden dirilişini sembolize ve kıymeti ne olursa olsun, 
edecek olan bir ordu gönde- Mussolininin Fransız dostlarını 
riyor. Habeşistanın mukadde- endişeye düşüren bir sosyal 
ratını faşizmin kudret iradesi devrim vardır. .......................................................................................... 

Kral Zogonun bir emri 

Dünden itibaren Arna
vutlukta peçe yasak oldu 

Tiran, (Deyli Ekspres -Ar· 
navutluğun evlenmeğe tövbeli 
kralı Zogo, bugünden itibaren 
peçe yasağını tatbike başlamış 
ve hükümetin bu yolda faali
yet ;röstermesini kolaylaştırmak 
için peçe yasağı hakkında bir 
emirname imza etmiştir. Bu 
emirnamenin çıkması ve hü· 
kümete tebliği biraz diktatörce 
bir hareket olmuştur.Çünkü bu 
hususta Tiran parlamentosunca 
verilmiş bir karar yoktur. 

Kral Zogo, kadınları modern 
şekilde giyinmeğe icbar eder· 
ken diktatörce harekete lüzum 
gördüğünü de ihsas etmiştir. 
Peçe yasağı tatbik edilirken 
kadınlar için Tiranda bir de 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mize geçmesiyle neticelenen 
muharebenin, ltalyanlar öcünü 
almak istiyorlardı. Tembien mu· 
harebesi ltalyan planına tevfi· 
kan başlamıştı. Böylece mare
şal Badoglionun o kadar uzun 
zamandanberi hazırladığı teca · 
vüz de feci bir akamete uğra· 
blmı tır. 
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/(tal ZolO 
:moda ve b'.çki yurdu açılmıştır. 

Bazı yaşlı kadınlar, Kral Zo
gonun bu hareketinden hoş
nutsuzluğu ifade eden bir ha
reket yapmağa kalkışmışlarsa 

da genç kadınlar bekar kralın 
yanı başında yer almış bulu
nuyorlar. Kral, kadınları mo· 
deroize hareketine sürükliye
cek olan bu tabiiğ akışa mani 
olmak lstiyenlerin derhal adli· 
yeye verilmelerini de emret-

. tir. 
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Italyanın hedefi 
Hücurrı ederek mevkile-: 
rini muhafaza etmektir 

Jtrılyanlrıtın Habeşistanı 1nl-i rıskeri lırırrkfitım gösteren bir kroki 

Londra, 6 (Ô.R) - Royter ğı yeri bulmuşlardır. Buntm 
ajansından: üzerine General Grazyanl, 

Adis-Ababada umumi düşün· Gestro ırmağı vadisinden bil 
ce, ltalyanlann bütün gayret- kuvvetlerin üzerine bir yeril 
!erini cenup cephesinde sarfe- ltalyan askeri kuvveti gön~el"' 
decekleri ve şimalde bugünkü miş ve bunları mağlüp etmiştir• 

; durumlarını muhafazaya çalı· ltalyan tayyarelerinin de itti• 
şacakları merkezindedir. rak t:ltikleri muharebe, Habef 

Somali cephesinde general yardım kuvvetlerinin tabkiııl 
Graziyani, Ras Destanın mağ- etmeğe başladıkları Lammasi• 
lübiyeti üzerine bu mıntakaya \indi köyü civarında olınuş v• 
gönderilen ve yeniden ltalyan- bu köy ltalyanların eline geç.-
lan sağcenahtan tehdide baş- miştir. 
lıyan Habeş kuvvetlerine hü- _ Habeşler, 1000 kadar zayiat 
cum etmittir. vermiştir, 

Somali menbalarından ge· . ltalyanlar bu hareketleriyle 
len haberlere göre, ltalyan 40 kilometre kadar ilerlemiş• 

tayyareleri ıon zamanlarda bu !erdir. lleri barekebn devaııı 
yardım kuvvetlerinin toplandı- edeceği sanılmaktadır. 

Yeni görüşmelere doğru 

Çek başbakanı P aris 
görüşmelerine başlıyor 
Paris, 6 (Ô.R) - Çekoslo

vakya başbakan ve dıı iıleri 
bakanı Bay Ulan Hodza 
Cumartesi veya Pazar gllnü 
Parise gelecektir. Pariıte orta 
Avrupa meıelesi hakkında ıim
diki halde kalmış olan görUş
meler o vakıt yeniden açıla· 
cak ve Çekoslovak başbaka
nile F ranaız devlet adamları 
arasında mühim görüşmeler 
olacaktır. B. Hodza Pariıte, 
Sarbonda Çekoslovakyanın fah
ri cumhur başkanı B. Masarik 
ıerefine yapılacak törende ha
zır bulunmak üzere gelmekte· 
dir. Fakat Pariste oluşun· 

Petrol 
Ambargosu tehir 

ediliyor 
Roma, 6 (Ô.R) - "Gazette 

de Lausanne" Berkitelerin tat
biki meselesini gözden geçire
rek şuuları yazıyor: 

- "Berkitelerin tetbik edi
len devlet gibi tatbik eden 
devletlerin de zararın döndüğü 
mahakkaktır.Mesela Yugoslav
yayı ele alalım: Bu memleke
tin ltaly a ile ticacet plançosu 
1934 te yüz on sekiz milyon 
iken 1935 te on beş mil
yona düşmüştür. Bunun ıçın· 

dir ki Yugoslavyanın Cenev
rede tekrar taviz meselesini 
ortaya koyacağı söyleniyor. 

" Petrol ambargosuna gelin
ce, bu bergitenin tatbiki dai
ma tehir edilmektedir. Zaten 
lngiltere artık ara buluculuk 
yapmıyor. Böyle olunca ltalya· 
nın şarki Afrikada muhasama-.. . 
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dan istifade ederek Ro· 
manya, Türkiye, Avusturya, 
Yugoslavya, Rusya ve Bulga• 
ristan devlet adamlariyle ya• 
pılmış olan müzakereler ve 
bunların neticeleri hakkında 

Fransa dış işleri bakanı 
Bay Flandin 'le görüşecektir. 

Fransız çevrenleri, Fransız dış 
siyasasının müşterek güvenlik 
siyasasına ve Uluslar Sos· 
yetesi paktının buna ait olan 
16 ncı maddesine dayandığını 
ve F ransanın dostluklarına sıkı 
bir surette bağlı bulunduiunu 
kaydetmekte ve bunların ilk 
sırasında logiltere ile dostluğun 
geldiğini bildirmektedirler. 

Yüz bin 
kişinin 

SilAh altına çağrılacağı 
haberi yaıandır 

Roma, 6 ( Ö.R ) - Petrola 
ambargo konursa ltalyanın da-. 
ha 100,000 kişiyi silah altına 
alacağı yalanlanmıştır. General 
Maravingui ve general Santi· 
nin geri çağrılmalarına milli 
müdafaa meclisince karar ve
rildiği haberi de tekzib edil· 
miştir. 

PETROL ıŞl 
Cenevre, S (A.A) - Petrol 

eksperleri, dün petrol yerini 
tutabilecek maddeler üzerinde 
ve bir ambargo esnasında bun· 
!ardan edilecek istifade üze· 
rinde müzakerede bulunmuşlar 
ve bu hususta aralarında fikir 
mutabakatı olduğunu teshil 
eylemişlerdir.Eksperler bundan 
sonra hu mesele hakkında bir 
repor vermek vazifesini lsveçli 
Scbolman ile Hollandalı Doo• 



YAZAN : Mlşel zevako 
-83- - • • •.. r . senı gorurse 

Fakat Navar kfa ıçesı ktır 
. t ne olaca 

vazı ye 
, • • : mektuplaşabiliriz. 

? daıma Jan Dalbre-
- Mani nedir bakalım. 1 - Hakkın var .. ı· ımdır 

. · farkma . ~ memesı az · 
- Navar kralıçesı nin senı gor H 

1 
genç kızın 

vardı. D ı· Bu kısa cum e-, . şimşeği 
k dı? e ı · d bir sevınç 

- N~yin far ına var «özlerın e .. .. n olmadı. 
. d ? & L. kin omru uzu 

nu ol un. . . u· çaktı· a . tekrar söze 
- Sizin yanınızda oıçın h Çünkü Katerın 

lunduğumun.. . başlamıştı: da görünme-
. · hafiye L r sarayın 

- Jan Dalbre sızın - uv ana verece-
f tti·? · Esasen s oldugv unuzu mu keş e yeceksıo. d' · gösterme-

•f keo ını 
- Evet Madam. ğiın vazı e t' . Parisi terket-
- Bundan emin misin? meyi icap et ı5rır. yine Labaş 

b 1. canı ıı· ksin en k Bu cevaptan ay ı aaiyece ·. · de oturaca • 
kılan Katerin önündeki masayı sokağnıdakı :vdınüklerioi bana 
• eli bo• k gor ıtmiş. aman Tanrım ye b. her a şaaı bild' eceksio. Söy-

.. de ır bl ır . nıurdanarak odanın ıçm 111ektu • . . • dinle; yenı 
k k sonra ld ri111• ıyı d aç defa dolaşb tan • liyece ~ konağı gör ün 
yine soğuk kanlılığını topbya yaptırdıgunK 

1 
. i de bi iyor-

rak yerine geçip oturınuştu. değil ıni? ~ esıolt tarafındaki 
h• 'b · sor· K leoın 8 k 
QJ.Ç bir şey olmamış gı ' sun. u bir adauı yü -
du: ufak penç~r~ demir çubukla 

- Anlat bakalım bu iş nasıl sekliğinde ı9k~ el sığ'ac;ık 
l··d"r ır H llleydaoa çıkb. örü o u • . ard.r. er 

d biri- yer• " . - Köprü vak'asm a kadar burlldao ıçe· 
baıı paruou . ıi di l · · ·· erine gece ra S bazı emır-z erımın uz f ana 

emirleri taşıyan bir kiğıt . •r· ri atarsın.. k fbını ge-
la "rmedım verılıne ktu tmış. ben bunu go · fer . d bir el me P 
O kağıt kraliçenin eline geç- lirse ıçer e~ tığın bi~ınet-
nıiş esasen bazı ştlpheleri mev- uzatacaktır. aplt yıldan · beri 

k .. "ıdı · · um a ' cut bulunduğundan bu ag leri blııyor · 
1 

deaerli işler 
. de ol· ve kra a & 1 alınca şüphelerinin yerın baoa •f sonuncu o a-
. ete· d.. bu vazı e 1 duğu kanaati kökleşaalf 0 gör un d muvaffakiyet e 

kim beni ,Senı·erınene kaddaar ' caktır. Bunu a yeDJİD ede-
d:ı. sonra 

götürdükten sonra ora bitir ~ten .
1 

serbest kala-
lcoğdu. . rioı ki tam~mı e ngio . edece-

Genç kı~ bu kelinıelert .•~- Ç41,ksuı senı z~ .. kürnet sandı-
.'. zınd4n df.ikerkeo gözler;:: ğim. Her .. 5~~: m~aş alacaksın 
Yaşlarmt d~ . saklay~Y0 Ali~ ğıodao ~uyu d' . sekiz kona-
Göı yaşları Katerıne Paristekı yeb!• ı. 'sini istersen 

Unun _1d ı her aogı 
•in bir k •' p oyun ' ~.., ali balan 
k w d anJah· a· d"' eli atlan, ~a , 

urbam oldUgunu a . e dayalı, oş. 'b l'kte c)nu sana 
b. bırş Y t il~rale ır 1 d 

)'ordu. Fakat kıza ıç hi~JDe f .o Evleneceğin giin e 
•ezdirmeksizio buol~rt ö,ğrer: l ) vereceğı . . r atacaksın. 
IÔek · iıtedigmde~ sükiln tını benden _yüzbı·nzt ·~:in kıi üze-
b K t rlD sö er · d'k ozmadı. Dedi ki : . • a e d dı :.

1 
tesirlf'tı 1 -

- Kwm . sıkılma, sükünetın~ rinde uyan. ır dg Afis ise son 
bozma~ Öyle ise . darba kçuro - b,tle iocehyor. ~·· sıkarak r.e 

~ efesını 
•iınuış ~e sen çp·"· ocuzktiv ~n der-rce nb oıanisına ge-
t l l"e gı t ne ayıl". v u mmısuo. B"'mı. açın 7 

• , e~' , . et yaratınamaga · -, . .., . J(raliçen · · b · vazıy 
. •~braplan hıssedıyorufmd kirhk· l~ce.k lf Katerio sözlerinin 
ve kralın için bu e a 'ksı·z çahııyordu. . olarak ilave 
la b cen · 'nden emın ra katlandın. Sana e d'J. tesırı, 
d . B asla ı ım t" enııyeceğim. una S . et ı: _ Sonu var-

c t . · topla enı • ••••••••• •••••• •••• Varınaz. esare mı · _. 
tekrar oraya göndereceğııaaı·, ..... M ............... ·;·· da 

. iize ı.. nısa dıye korkına. Sana g a 
·1 ıniite· ğinle zekanın kuvvetı e 
·f bula· lları llasib başka bir vazı e . Köy yo . 

cağım. Sana nekadar eıno~!e- ·· el) _ Vılayetı-
tinı oldu~unu ispat edecegım. .Manbi:~lıS ~?c~baliller köyün.Ü 

Alis bu sözler karşısında mıze . . g ba ~ lıyan vol g.eçı-
da titredi O Katerinin ken- Çoöanısayab. gb le aehnişb.Bu 

. , . '·f J r- l . cek ır a o l'k 
disine vereceği yenı vazı e e • emıye . . bu uk kilometre ı 
den kuı tulmak istiyordu. Hatta yolun ~ık~bti ~r heyetinin de· 
okadar ki kendisine bes!enen kıs~ı ko{ş~a! ve köy halk: 
İtimaddan, kurtulmak yoHarınt vam ı ça ı f ayesinde tanıaane 

uıo gayre ı s kh ve oıun-
•rıyordu . . . de Afis iti- yapılmış, çok daykaoımuştur. v;-
Kafasımo ıçerıs,:ı d b · hale on 

k .. h Jer uyan ı· tazam ır k""y yollarının nıad, kıraca şup e kamı 0 li 
b are· layet ma da önem racak çareler arar ve u ç hususun 

lerin başma getirmesi ınub~e- yapılması bazırlanıaktadır. 
nıel tehlikeleri de ölçerken yıne çalışBmalar Tı·tu•· )esko 
L • • k laklarında Krahçeoin se!U u • ı 

AA) - Bu gar Çınladı: . I Artık Peris, 6 ( · d bakanı 8. 
- Biraz kendme ge · ilk K lı Romanya ış . 

S büy ra , k bul et1Diştır. • geçmişleri unut. ana t k TiHtu~·ı:es~k~o~y~u~~·=----.. -ı 
bir istikbal hazarla yorum. Ak r ~· .. 
bana Paristen daha usa ~r 

· vazıYerde hizmet edeoıezsm, 
fen Pariste olacaktır. 

- Fakat madam Navaı: k!.a
liçesinin Parise geJdiğinı soy· 

lemiştiniz. Fa
- E t .. le uınuyorunı. 

ve oy sö leme. 
kat bunu kimseye Y • • 
S . l . · bepsına 

aQa söyledık erınıın h-

unut. Bana ihanet ede:ıd:k
nıaldarın sonlarının ne 
larinı bilirsin. Sana inanım 

büyüktür. . esi 
- Fakat Navar krabçl 

o a
beni görürse vaziyet oeb . 

. . iz enıuı 
cakbr. izin verırsen ' k dar 
altı ay bir sene ad 

akhvım a-

ÖDEMİŞTE 
Doktor 

Ramiz 
Gündoğdu 

addesindeki ınua· 
Hastane. c de her gün saat 

yeoehansın kadar hasta 
10 dan 17 ye 

l~ başlamıştır. 
kabu une be gün· 

ve Perşem Pazar 

1 · meccanen. O) 
erı S-6· 7 1-8 (18 • 

Ankara, 6 (A.A) - Kamutay bugün Refet Camtez'in baş• 
kanlığında toplanarak 2540 sayıh kanunla verilmiş olan mütedavil 
s ermayeden 30 bin lirasının şimdiye kadar lstanbulda bulunan 
kırtasiye depo ve atelyesinin lzmite naklini temin için inşaat ve 
istimlak işlerinde sarf~na mezuniyet veren kanun layihalariyle 
satın ahnan Aydın ve şuabah demiryollarmın tesellüm ve tasfi
yesine ve işletme muamelelerine ait kanunun 6 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun müzakere ve kabul edil-
miştir. 

Kamutayın yine bugünkü toplantısında kabul olunan bir kanun 
1935 yılı umumi müvazenesine dahil daireler bütçeleri tertipleri 
arasında 771,829 lira münakale yapılmış v~ Maliye Vekaleti 
bütçesinin istimlak bedeli faslına 100 bin. Jandarma umum ku
mandanlığı bütçesine de 23 küsur bin lira, müstahdemlerin 
tekaüt kanun layibasmın müzakeresi esnasında bir fıkramn 
tadiline ait takririn kabulü dolayısile bütçe encümeni tetkik 
etmek üzere maddeyi geri almıştır. 

Kamutay bundan sonra yeni sene bütçesi gelince tetkikine 
başlanılmak üzere gclec k içtiınaın 11 mart çarşamba günGne 
bırakılma~n için verilen takriri kabul ederek dağılmışlar, 

ispanyada yeniden kabi-
ne buhra ı başgösteriyor -....-------

Brüksel, 6 (Ö.R) - Harb bakanı B. Devezin yeni askeri 
teşkilatı projesi sosyalistlerin buna karşı durumu basebile bir 
kabine buhranı iht mali çıkmıştı. Sosyalist ulusal kongresi 

rojeyi sabah tetk1ke başlamuıbr. Mesele partinin kendi 
~ümessillerine, askerlik müddetini a rbran projeyi kabul 
miisaadesmi verip vermiyeceğidir. Kongre bunu reddederse 
kabinedeki sosyalist bakanlar çeldlecek ve Van Zeetana kabinesi 
düşecektır. Bir çok hatihler projenin kabulü lehinde 
bulunmuşlard_ır. Böylece kabine buhranının önüne geçilmesi 

mubtemeldı r. 

~----~--------~----~--~~-
Kuin Elizabet 

Malta 6 ( Ö. R) - Akde

nizdeki lngiliı filosunun ami~al 

emisi Kuin Eıizabet zrhlısı g .. 
1 keoderiyeve hareket etmiştir. 
s f ~- .. 

Pekinde grev 
· Pekin 6 (Ö.R) - Son gün
lerde başğösteren bir hadisede 
göz yaşı gazları kullanılmasmı 
protesto için u~umi grev yapıl-

1 nuştır. .... 
' 

muş gibiydi ' 
Kör bir ça I~ zavallı bir kat~ını 

kıbr kıtır kesti, pa~çaladı , 
.:_ /Jaş ıa'rmr ı um ,,aı•'ada 

d ' erkeksiz yaşıyan Ay.şe bir 

hırfta önce borada Şerif adlı 
a . • ·ı evlenbir kabvecı . çıragı ı e 

miştir. . nuta-
Katil Hasan Ayşeyı u 

H r:. stladığı ""rde 
maroıştı. er 
onu rahat· 
sı!: ediyor
du. Evlen-
diğini ha- " 
ber alınca 

çok öfke
lenmiş ve 
bu öfkenin 

te~irile he
mao otur
duğu ~k
ko y unlu 
köyünden 
kalkarak 

Şehre g~- I "' J Ull< a111111 "'""'111-
d . danı !lalıt Anda(. 

miş, og- boyla-
A Şenin evını 

ruca Y jçeriye K pryı açıp 
mışhr. a A i rnut-

. en kör Hasan yşey v 1 

r:kta ekmek yapma~ı.a aı:!;:_ 
b lmuı kendisine nıçın e . . 

u ' ra iategmı d ... ini sorduktan soo 
ıg ak iıtiyen bir dılle: 

yapbrm · d" ayrıla-
- Kocandan şım ı 

b metres olacaksın L cak, ana 

Demiştir. · t• 
A e bu sözleri terslemış ır. 

C~ş t de bundan \fukubul-
1Daye H •• • 

t Zaten oraya kotu nı-
muf ur. dam 

etle gelmiş olan canavar a 
y binden çıkardığı küçük ve 
ce k k teknek" bir çakıyı, e me 
.o~ yambaşına yatırdığı ka-

sının .. 
dıncağızın boğazına sokına~a, 
onu c!ireleye direleye kesmege 

başlamıştır· . ı 

K dın acı feryaelarla ı~ e
a k "nune 

d.. . den komşular apı o 
ıgın h' 

b. ·kmişlersede içlerinden ıç 
ırı . w esaret 

b. "si içeriye ıırmege c . 
ın b" ·btıyar · tir Yalmz ır ı edemeınış · luya 

kadın kapıyı açarak av 
ablmış, fakat Hasamn : 

" Geri dön, yoksa seni de 
şu bıçakla keserim !. ,. jbtarı 
ile karşılaşınca korku ile 
dı~arı fırlamıştır. • 

Hasan yalnız kahrıc~ işkcn
ce,ler altmda inlettiği Aişenin 
burnunu, ağzını dudaklarını 
kesmiş, ondan sonra da ku
laklarının arkasu)ı vahşi bir 
gayzla oymuştur. , 

I~ bu kad~rlıı kalnıamış
tır: Cani bıçafnn küçüklOğü 
yüzünden Aişenin gırtlağı
m kesemeyince karnım deşmiş, 
kadıncağızın ba~salclarını hır
palamış, vücudunun muhtelif 
yerlerinde açtığı derin yarala 
rın sayısını otuza yaklaştırdık 
tan sonra kaçmağa bazırlan
mlşhr. 

Fakat canavarm vahşetine 
bakınız ki yine geri dönmüş, 
eline geçit·diği kaha bir değnek 
parçası ile Ayşeyi berbat şe
kilde dövmüştür. • 
Ayşede hareket kalmayınce 

katil ortadan kaybolmuştur. 
Bir çocuk t;~rafından haber

dar edilen jandarma komutam 
Halid Andaç derhal hadise 
mahalline gitmiştir. Bu sırada 
müddeiwnumi irfan Türe de 
işe et koymuf, kadın hasta
haneye kaldırılmışsa da ifade 
veremeden ölmüştür. 

Katilin takibbine çıkan ko
mutan yüzbaşı Halit, canavarı 

yakalayarak adliyeye teslim 
etmiştir. 

Canavar adam niç.in bu ci
nayeti işlediği sorulduğunda 
sanki bir şey yokmuı gibi şu 
cevabı vermiştir: 

- "Ayşe beni tahkir etti. 
Ben de öfkelendim ve öldür· 
düm.,, 

Canavarın bu cinayeti Tirede 
umumi bir teessür yaratmı~br. 
Tahkikata devam olunuyor. 

H. eunay 

Sahife 7 

~PİRİN 
2 ve 20 komprınıelik ambalaılarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli{jin timsali 

olan EB markasını arayınıl. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
• Yeni l>ir perı masalı 

Seni Hoşnud etmek 
istiyorum .. Ey Selim." 

- 1 ,._. 

Dile benden 
Paris - Smr ga~r/ı• 111(1~ Mıı:ı•el 

Zamaroi.-. yazııcu: 
- Seni hoşnud t!lnıek isti

yorum, ey Selim .. . Dile benden 
1 ne dilersm! 

ı. 

- Senden bir şey wi diljye-
yim, ey Harun Reşid? Ne olur 
sa olsun verecek misin? 

- Evet, ne olursa Ql~un ... 
Beyaz: 9ir fil ist~ misin? 

- Teşek~ür ~d~rim, Harun 
Reşid ... Be)faz: bir fil, yeni mo
dem ap~rtmanlar çıktı çıkalı 

pek ıahmetli ı bir şey "Oldu . 
Onu yerleştirmek için koca 
bir garaj ve idare etmek için 
de çatallı bir şoför lazım. 

- Mermer zeminli ve havut· 
lu bir saray ister misin? 

- Hayır.. Mermer zemin 
ayakları üşütür ve havuzlar 
sivrisinek yatağa olur.. Hem 
apartıman hayatma benim biraz 
zifım vardır. 

- O halde ben bulamayaca
ğım.. Bari ne istiyorsan sen 
söyle. 

- Madem ki herşey parayla 
satın ahmyor, ey cömerd Ha-
l'Un, bana vereceğin hediyenin 
bedelini para olarak ver. 

- Fena fikir değil.. Pekala 
öyleyse, hediyeni para olarak 
alacaksın, fakat mikdarmı nasıl 
tayin edelim? 

- Kimine pek az, kimine 
pek çok görünebilecek olan 
bir miktar tayin etmek müş
küldür. Başka bir şekil bulalım: 
Bana yalnı:ı ağırltğımca altın 
ver. 

- imtihanı kazandın. Yüz 
kilo... Neyse istediğin olsun. 

ne dilersin ... 
Çık teraziye. 

• • • 
içinizden diyorsunu:ı ki: .. Bu 

yazı herhalde "binbir gece., 
masallarının unutulmu~ birin 
den bir parçadır ve aktüalite
mir: arasmda bu romaotik 
vakamn işi ne?., 

Fakat ne kadar garib görü
nürse görünsün, bu peri' ma
•aJı günün bir vak'asıdır': Hinci 
müslüm•mlarıom şefi ve sık 

sık · bizim misafirimiz olan 
Ağahan, herkesin Dövil kum
sallarında veya at yarış ' annda 

dirsek dirseğe gelebileceği 
sempatik yüzlü nabab, jübilesi 
dolayısile, Hindistandaki sadık 
tebaalarından, kendi ağwrlığtm 
temsil eden bir altın külçesi 
hediye almıştır. 

Uzun boylu, geniş omuılu 
ve hürmete değer bir iri yan
lı kta olan bir ağahan için bu 
güzel bir hediyedir. 

işin pratik hal şekli hakkın
da tefsilata ne yazık ki malik 
değiliz . Ağahan, nezaketen 
zamanmda kendini zayıflatmış 
mıdır, yoksa1 bunun tersine 
olarak, ağır çekmesi için, ken
dini be~iye mi çekmiştir? 

Gaıete-ler bu altın külçesinin 
büyük bir kısmının fakirlere 
dağıtılacağını sölüyorlar. Bari 
Ağahan'an kendini çırçıplak 
tartbrmı, olmadığını,aksioe. en 
ağır elbisesini, en kalın av 
kunduralarını, saatını, mücev
herJerini, parasını, anahtarlarını 
ciizdanım ve bütun bunlardan 
başka mesuliyetlerinin yükünii. 
de üzerine alarak tartılmıt ol
duğunu umalım. 

••••••• 4 

Fransız Sosyalist partisi 

Fransız - Sovyet paktının 
onayladı 

• 
ımzasını 

Paris, 6 (A.A) - Sosyalist partisi idare komitesi, Sovyet -
Fransız paktının payıt ve şartsız o'arak Fransa tarafından tasdik 
edilmesi lehinde karar vermiştir. 

Londra, 6 (Ö.R)- Havas muhabirinin küçük antant çevcnle
rinde öğrendiğine göre Sovyct - Romen misakı yakında imza
lanacaktır. Misakm hükümleri hakkında büyük bir ketumiyet 
gösteriliyorsa da ilk müzal<erelerin mevzuu Çeko lovakyanın 
Almanya tarafından bir taarruza uğraması takc\irinde Sovyet 
ordusu uçaklarının Çekosloval<yanın yardımına koşmak üzere 
Romanv~ '";::-:ıklarmdan geçmesi işi teşkil etmiştir. 



........ 
D.. d .............. . unya a .............. . 

::::::Neler oluyor? 

Celladın 
can sıkıntıları 

DETROIT TIMES'ten: Hiç 
işsiz kalmıyan adam NEW
YORK, NEW-JEASEY, MAS
SACHUSSETTS, PANSIL, 
VANYA-DELAWARE eyalet-
ennm resmiğ cellidı olan 

ROBERT ELLIOT'tur. 
ELLIOT albmf YllflDI geç

lcin olup timdiye kadar 200 den 
fazla mahkumu öbür dünyaya 
yollamıtbr. Hauptmann'ın da 
yakasını kurtaramıyacağı 2000 
voltluk elektrik cereyanını aça
cak olan yine odur. Haupt
mama'm dostlanndan bazılan 
tarafmdan y.apdan tehditler 
lberine cellit 11kı muhafaza 
altaa alınmıştır. ELLIOT'un 
ı•alitle kUfılqmaaı ilk defa 
alarU vulmbulayor. SACO 
ye VANZETTl'nin idamından 

sonra cellldın evinde bir bom
ba patlamıf, fakat zarar yap-
muufb. 

Körler 
memleketi 
Gazel Taıblat'tan: Belgrad 

cinnnda NOVISAD yakının
da Jenİ bir tehrin vaftiz töre
ni yapılmlft buraya VETERNIK 
ada Terilmiftir. Yeni tehrin bü
tün erkekleri b&ylk harpta 
giderini kaybeden malwlerdir. 
Bir kaç yıl önce, Yugoslav hll
kİİDeti gazetelerde bir beyan-
namıe netrederek ıefkatli ve 
Tatansever kadınlan bu körler-
le yuva kurma;a davet etmiı
ti. B6ylece blitihi körler ayni 
kasa\,ada topla.arak zinatla 
lljApaklardı. 

Hlkimetin çağrwna cevap 
Yeten lradmlar istenilenden iç 

liat fula idi. Şimdi V eternik 
kirlerinin ayleleri bir ilk mek
tep açılmuını iycap ettirecek 
Iİadar çoluk çocuk sahibi ol
•a.ıudır. Çocukların hepıi 
slrb&z ve zindedir. K6rler yu
ftlanndan hOfDud ve mel'İld• 
dmlar. 

lzmir çocuk esirgeme 
kurumundan: 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
bmir merkezınin yıllık koogre-
8İDİn 29 Şubat 936 CumArtesi 
paü uat 17 de Birinci Beyler 
sokağında verem mücadele ce
mİJetİ Alo.unda içtima eclece
p.i sayın iiyelerimize bildirir 
ve gelmelerini rica ederiz. 

IZMIR MERKEZ HEYETi 
3l9 (198) 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

Her hangi bir sebepten ötü· 
rl denlerde geri kalanlan ye
tittiren. milubakalara hazırla
yan ve iıtenildiii gün ve saat
larda der• durumunu yokbyan 
te.criibe uhibi bir özel atret
men arayanlann gazetemiz 
idare müdOrlOğüne baş vurma-
lan. (H. 2) 

AGVESEBZE 
Tütün fidanlan 

IÇln 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Garbi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 
Cezaiıo Han - Yemiş Ç&rflll 

IZMIR Telefon: 3809 
Çar. CamL Pazar 1-13 (182) 

YALNIZ 

eunes 
PİLLİ 

KULLANINIZ 

mı111•• 
r amaltı Tuzlası müdürlü iün· 

den; 
Pazarlık suretiyle bugün satın ahnacağı ilan edilen levazım 

müaakUHının 10-2-936 pazartesi günü saat on beşe tehir edil-
diği ilin olunur. (195) 

*'L ooyçe Oriyantbank' 
M J>RESl>NEI~ RANK ~lJBESI 

IZMiB 
.\1 E B 1\ ... ~ 1 : B a.: HL 1 ~ 

Aımanyaaa 17/J Şub••.ıt1 Ml!vt'uttur 
ti~ı nıa Y" ve ılı ı ı y111 ıt kc;t'tıl 

165,080,000 H.ayhıı1mıuk 
Tiirkıyede ŞnbeJeri: ISTA~BUJ. u IZı\tlH 

MHır'i" Şubeleri : KAH l HR ve 1 ~t\t'.~ t> EIU \' ı .. 
Her türlii bankl) muaıoelatnı il" ve kal ı ııl ... ıer 
• ALMA?\YAJ>.o\ ıw\• ıthat, ıkameı, lıtlıı&ıl 

tıhnn ""' "'' '.. H rfi 1~ ·1 ER \1 A Ut\ 

Milli Emlik Müdürlüğünden; 
Salhane Dofıuz Eylül M>k•iında bedeli peş n para ile ödene

ce;ine göre 500 lira muhammen kıymetli 102 - 102- 1 eski 80 
taj aumaralı evin mülküoe haddi layıkile ta ~ıb ıu~1ur etmediğin
dea 10 giD vcablapetır. 

Alaılann 13-2-936 pertembe günli ıaat 14 de Milli Emlak 
Mildür6yetine müracaa!Jan. 337 [197) 

Fidan Meraklılarına Müjde ı 
Tlrkiye ve Avrupadan getirifmi7 en turfanda ve nadide 

damazbklardan aıılanmıt ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cinı ve yaşta meyva fidanları ucuza sabhkbr. Görmek 
Ye toptan alr.ıak istiyenler Kayas istasyonu yanında yr.ni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Batdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilin olunur. 

8 - 26 h.3 (74) 

Milli emlAk müdürlüğünden: 
Yunanlı do .. ya No. Lira 
703 Bornova Asım bey sokağmda 14 eski 16 taj No. lı 3 oda 

kwidor. mutbah. avlu, kuyu, damı müttemil 409.32 
metre murabbaı meıahı lı ev 840 

700 Bornova Hacıbey sokağında 5 eski 7 yeni numaralı qir 
oda, araahk mutbah ve topraklı bir odayı müÇemil 
31.SS metre lalll'abbaa meubab bir kath kirgir ev 280 

307 Buca Salih sokak 1/3 numarala dllkkln 420 
458 Ahmetağa mahalleaı vakıf boca yeniyol ıokağında 44eski 

31 taj No.lı 12 metre murabaı masahah kirgir mağaza 700 
66f Bornov ~i ~ F-erah yeaj merkez aokak 2-2 eski 

3 taj numaralı 23,43 metre murabbaı masalıala dükkin 560 
Açılc arbrma iledir. 

Yukarda yazılı gayri .menkuller 10 gin m&ddetre arttırmaya 
konulmuttur .ihalesi 27 ınbat 936 tarihinde Rertembe glnii saat 
14 tedir. 

Sabt mlinhasıran gayrimübaclil bonoıu iledir. 

lzmlr Beledlyeslnden : 
1 - Kırk bir lira bedeli 

mubammenli memleket hasta
,_. bı..-u sekiz Ayılı 
dikkiıaa bitişik deponun bir 
ıene müddetle ican bapekre
terlikteki ..,tname veçhile 14-
2-936 cuma günü saat onda 
açık arttırma ile ihale edile-
cektir. lftirik için üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve aaatta ko
misyona gelinir. 

2 - Üçiincü Kahramanlarda 
yeni Selinik sokağında yirmi 
sekiz uyılı bahçe ve kule bir 
sene mllddetle ican bapekre
terlikteki prtname veçhi.le 14-
2-936 cama ıW -t oacla 
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açık arttırma ile ihale eclile
cektir. Bir senelik kira bedeli 
mubammeneni elJi liraclır. ftti-
rik ~ dört lirala 11ruvakbt 
teminat makbuzu ile siylenen 
gün ve aaatta komisyona ge
&nir. 

3 - Mezarhkbaşında iki sa
yılı ekmek satış barakasının 
bir sene müddetle icara baş
ıekreterlikteki tartname veç
bile 14-2-936 cuma günü saat 
onda açık artbrma ile ihale 
edilecektir. Bir senelik kira 
bedeli muhammeni yiz elli 
liradır. lıtirlk için on iki lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
Ue 16ylenea p ve ... tta . 
koliıiayoaa ıelinlr. t 

29 t 7-11 MI (1~ lt 

... 7 •••1=• · .... mt 
\ 

PASTİL FOR PASTlLFORPASTİL FOR PASTİLFÖR PASTiLFOR 
PASTİL FOR . . PASTILFOR 

PASTİL FOR p ASTiL FOR PASTİLFOR 
PASTİL FOR Kullananlar PASTILFOR 
PASTİL FOR Nezleye, öksürüğe, nefes darbiJna tu- PASTILFOR 
PASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz , nefes boru- PASTİL FOR 

lara hastalanmaz, boğazları ağrımaz. 
PASTiL FOR PASTİLFOR 
PASTiL FOR PASTİ iL FOR P PASTİL FOR 
PASTiL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTILFOR PASTİL FOR 
PASTİL F STİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL TİL FOR STİL FOR 
PASTİ -oR 
PAST 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTiL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PASlıt"llM• 

aris a ültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

l\luzatfer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Haatalarını her gün sabah 

s~at dokuzdan başbyarak 
Leyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. -

Telefon : 3921 
Cuma ve sala 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmlr Sicllll Ticaret 
memurluğundan : 

lzmirde Hükümet caddesinde 
19-21 .. 23 numaralarda "ticaret 
yapan müseccel [ lzmir tütaö 
ile teıaiz.lenmiş .. Fümige" incir 
Türk anonim şirketinin 3-2-936 
tarihli sirküleri ticaret kanunu 
bükimlerim: göre sicilin 1554) 
numwaına kayıd ve tescil 
edildjji ilin olunur. 
lımir aicili ticaret memurluğu 

resmi mühür ve F. T enık 
ımusı 

SiRKÜLER 
22 ikinci kinun 1935 tarihti 

airkülrrimiıe zeyildir. 
Şirketimiz. idare heyeti ua

lığına tayin edı len FERNAND 
BRAGGIOTTl'nin 22 ikinci 
kinun 1935 tarihli sirkülerde 
imzaian mevzu zevattan her 
hangi biriyle müştereken unvanı 
ticaret altına mevzu imzası da 
firketimizi ilzam ve taahhüt 
altına koyacaktır. 

Keyfiyeti ve •tağıda yazılı 
imza lllmuneıinin kayıd buyu
rulmuını diler, saygılanmız.ı 
aunanz. 

lzmir tü~aü ile temizlenmiş 
"Fiimige" incir Türk 

anonim şirketi 
FERNAND BRAGGIOTTI 

f6yle imza edecektir: 
F. Braggıotti 

Umumi No. 1133 
Hususi No. 1/12 

lf bU' 23-l-936 altı tarihli sir· 
küler altındaki imzanın tahıı 
Ye hüviyeti dairece maruf ve 
lmürde kain "lzmir tütsü ile 
temizl~nmit " Flhaige " incir 
TOrk anonim ıirketi" meclisi 
idare azasından Fernaad Barg
giyotinin dairemizde sakb el 
yuısiyle mevzu aslına uygwa 
litograf imzası oldup ..ı.tıl
makla tasdik kıhndı. Bin dokuz 
ytlz otuz altı yılı ikinci lrbua 
.,_ yirmi lçlnd ı-....-. 

lflbrii. 
İzmir ikinci noteri resmi 

mübiirü ve imzası 
Genel No. 1706 
Özel No. 1112 

Sobalarmız için hal~ 
-~~;;-ğiiid~k·k;:ri>i~·m·ia~~-kii~ü~ür 
ESömikok : Antrasit kömürü E . 
~lngiliz : Antrasit komürü : 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazannda Bard-kçılar aokak No. 10-12 F. Per-

kinyani ma azasında bulacaksınız, Tel~fon 3937 
(3508)-

TAN O TELi 
Müste_ ~ ~ Beşir Korkut 

lzmirde Basmahanede DiLei&: HkafanU 12 a-....Ja Hacı 
Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aç
tım. Gerek biusı ve rerelr mehilJuı yeai bir bale ifraı 
edilmiı olup bol günet ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi müştemilih havi bulunmaktadır. Temizlik, emniyet Ye 
müşterilerin hu1tır ve- rahata her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Tealim edilecek 
emanetlerin hıfzında husuıi ihtimam pıterilmektedir. Ote
limizi teşrif edecek m&flerilerin her aurotle memnun kala
caklarına itimaciımız vardır. 

,,.. ,. A 

lzm'r Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telsraf adresi : lzmir Sancak 
TelefoB numaruı 2432 ve 3564 

iki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmİf Ye 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÔRER LiMITET 
(Şark Halı şirketine ait lzmircle HaJkapınardaki kumq fab
rikasını ubn almıttır. Fabrika bütün tefkilit Ye tesisat ve 
müstahdimini ile eıkisi gibi 1 klnunuuni 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından itletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve sorap imal edilecektir.Emu
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş ol.an fabrika mamu
latı Peıtemalcılar başında eski Orozdibak ittiaalindeki 
sergide teıhir edilmekte ve ıabt fabrika derununda yapıl· 
maktadır S.8 H.2 43 

ödemış belediye~indeo; 
Ödemiş memteket lıdtaesi için 1111111 ıd cak bp -llf!tleri 

18-2-936 Salı gibıil Ödemiş helediyeaiade ihale ,...1matr &.ere 
açık ekliitme) w çıkanlmıttır. Şartname ve listesiai görmek isti
yenlerin Ödemiş, lnair, lstanbul, belediyelerine müracaat etine· 
leri ilin olunur. 7-8-9 335 (196) 

işbu sirküler suretinin daire ( • N f • •• d •• ) dosyasında saklı 1133 umumi zmır a ıa mu ur üiündan; 
.. yılı aslına uygun olduğu tas- 3720 lira 96 kuruş keşif bedelli lımir - Manisa yolunun 
dik kıhndı. Bin dokuz yilz otuz 22+ 000 - 24+ 8SO kilometreler arasındaki şosenin onanlması 
alb ,W tubat ayımn llçllncn pazartesi rtmü. 29-1-936 glinlemecinden itibaren on beş gün mllddetle açık 

3 Şubat 1936 ek~iltmeğe konulduğundan isteklilerin 2490 uyah yasanın hükllm 
1zmir ikinci noteri rami lenne g6re hanrhyacakları teminat ve ehliyet belgesile birlikte 
mlhlrl ve Mehmed Emin 13 ıubat 936 perwembe gllJıii uat on birde il daimi enc6menine 

Eraer imu• .~ ( relmeleri ve fazla mallmat almak iltiyealer BaJ1Dduhk direkt6r-
(200) - ~Jltlae ıelmeleri illa ...... 261 {193) 
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F ratelli Sperco ~r F. it ' 'an Der 
Vapur Acentesi . z~e & Co.20 son 

ORA vapuru 
ROY ALE NEERLANDAlS ANGd b k'enivor. 24 son kıi· 

KUMPANYASI klnun ad e . A~vers, Rotter· 
GANYMEDES vapuru 27-2· nuna kHa:bur~ ve kBremen 

.. küoü dam, iik alaca tır. 
36 beklenmekte olup y:ı liPlanlarına Y u 3 şubatta 
tahliyeden sonra Anvers-Rot· ANl?~S ;apş':bata k:dar 

terdam - Amsterdam ve Haııı· bekleıuy Rotterdanı, Ham urE 
b . ._ · · vük ala· Anver5. limanlar.na yü 

urg hmana.n ıçuı , - ve Bremen 

·cakttr. alacaktır.. Eıcport Line 
CERES vapuru 10-2-936 da AmoUTH . vapuru 2 .ş~· 

gelip 15-2-936 tari.biode An· EXM · 0 ,. Nuyork ıçıa 
d e batta bekle~ıy • 

Ycra .. Jtotterdam-Amster am v kli cektır. L' 
h k t yü ye Warren ane~ 

'Hamburg limanlarına are e joboston Liverpool 
8 edecektir. · E apuru l son 

SVENSKA ORIENT LINE DROMOR ·" r Liverpool· 
HEMLAND motörü 5-2-936 kanunda beklen•YB~rgas.Varoa 

dan yük çıka!•P yük alacakbr 
tarihinde beklenmekte olup ve Köstence ıç;:imleri, gelm«: 
yükünü tahliyeden sonra An- Vapu.rlaı:n navlun tar:ele~ı 
\fers-Rotterdam-Hamburg· Co- ~:~~C:da vbiç bir taabbii e gı-
Penbage·Danzig-Gdyoia ~ ~s~o rişilmeı. «r f Hanri Van Der 
•e lskandinavya limanları ıçın N. V. w · · 
Yük alacaklar. Zee & Co. rd Telefon No. 

1 N B:.:nci J(o on 
SERvıc MARİTıME kv<.JMA 2007:2008 

PELES vapuru 6-2·936 da ~=~;;~~~:ı;--
gelip 6-2-936 tarihinde M~l~a DOKTOR 
Marsilya ve Barselone ıçın 1 
Yük alacaktır. ~ 1 A 

1 

( e 
yolcu kabul eder. u usı r 

na~~n~=:~ak~ar::;:şi~:~~;l~: ı 
acentemiz mes'.uliyet kabul et- Sinir hastalıkları 
ınez. Mütehassısı 

Fazla tafsilat için ikinci ~or~ d mada her gün 
donda Tahmil ve Tabliye bıoaıt. Pazar ao ikinci Beyler 
arkasmda 72-4 ouPlarada ı dörtten soo;; uıDarılı mua· 
FRATELLI Sperco ,.apur acen· sokağıoda. d n hastalannı 
tahğma müracaat edil1Desi rica yenebanesın e l 3436 ) 
olunur. 63 kahul eder. 

Telefon: 2004-2005-26 

·ı· ilacı · ·ı · Sevgı 1 
lzmtrh erm A L 

K O R İZ O ~b. ~~!!a karı• 
G . ezle brooştt gı ı t.: "t" mikroplan 

rıp, n , ayan 11u un 
arnı: \'e burunda ya! . b' 
~- k cıthg ır anide öldüren EV ADf R 

D _, d bulunmahdar 
vde her cep e 

Şu mevsimde here 

DEPOSU: 

G . k ·· ı'ne (Tir-ene! ıste uzer 
Yaki) Harman çayını bu 
sene p"yasaya çıkardık.Ku· 
tular 5 ve 10 kuruştur. 

. ·ı ~ üjde-Çay tıryakı erıne m 

leriz. ve 
- Yerli. malt ıhlamur 

it ye.salep i.le başka çeş . . i 
rnek babarlarınıu:ı, bırınc 
k . badana ahte çamaşır ve 
çividini, Göztepe papaty! 
-~~--- · es?\& öz ıul , . ,ı• fii~ ve çiçek suyunu 
taşıyan ambalajlarda . 
başlı satıcılarda da bulabı .. 
lirsiniz. nıı, çeşitlerini 

b 'k Jarmın tanın ş l k) 
Nestle ve Turan fa r~ a u ve fırçalarını (Leye 

H boy dış nıacun araymız. 
Kars südü, Besi. er b alarını biıden 

· ) aç oy boya~ 
marka rastık ile (Nerının 5 

·" (Arti) kumaş 
ve denenmıj' 

Bütün Türkiyede tanınnıış depomuzdur. 
Lannın genel satış yeri yalnız Telefon : 3882 

1 LAN •• w •• nden• 
• N f • ınüdüriu!.?U 1. olunu: 24cü zm 1 r 8 18 . e:lli Dikili - ~ltınova ı!rı arasmda~i 

9399 lira 93 kuruş keoş;f ooobed-2 + 754 cil kılorneterosı' ve silindiraj• 
ı . 1 + d" enoı k ·ıt ttllometrosundan ayrı an .1 kırılması ve ~~dd tle açık e s~ .. 
Şosenin taşınm hazırlattır~ ~b en 15 gün mu e nın hüküınlerıne 
29. 1-936 günlemecind~n 1~rf :rin 2490 ~ayı\y~sa siyle birlikte 13 
tneğe konulduğundan ıste . ı t ve ehlıyet . e ~encümenine g~l
~Öre hazırlıyacakları t.~~ınaaat 11 de il .daııııı ~darlık direktor· 

....__~s. bat: ~ n unu s . . ı 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BtR(NCİ 

KORDON TEL 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
LESBIAN vapuru 8 fubatta 

Liverpool ve Svansead•n ge

lip tahliyede bulunacak aynı 

zamanda Liverpool ve Glaago
va yük alacaktır: 

EGYPTIAN vapuru 10 :ıu· 

batta Londra, Hull ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ayni zamanda Hull için yük 

alacakhr. 
ROUMEIAN vapuru 14 şu

batta Liverpool ve Svanıeadaa 

gelip tahliyede bulunacaktır. 

THE General Steam Navlga· 
tion Co. Ltd. 

LAPWİNG vapuru 14 şu
batta gelip Londra için yük 

alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden ma 

ıuliyet kabul edilmez. 

ı Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hutanesi 
Dalılliye Mütehauaaı 

Muayenehane-: lkind Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tram\·ay cad
desi No. 596 Tel. 254S 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Reotken mUtehaauııı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edea vileri 

Yürüyemiycn ve bilhusa 
RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Ronlken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fmn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Tenviratın1ıda yeni çıkan çifte İspiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullammz. Bu mark~ emsaUerine nisbeten 

bol ışıkh az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatEı fiyatlar 

e ıne Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemenı fabrikaları mümessili 
ı•eştemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

TAZE TEMiZ, SERDET GiBi 
' Balık yağını 

ıYalnız Şifa eczanesinde 
ı Bu tursu nuz 

~lla 
Balık yağı 

Huıuıidir. 

Başka yerde satılmaz 

Dikkat Şifa balık yağı ve 
· Şif A eczanesi 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .............. siii·ii·x1~ Balık yağı 

Norveçyanın bıtlis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıt Yeri 

BAŞDURAK • 

HAMDİ NÜZ~IET 

Sıhhat ..... ~~~~~~.~~ ......... : 
•• ••••••••••••••••••••••• •••••• 

Haraççı Kardeşlerin 
936 'YILI 

KÜBİK MODEL 
Mobilyelerini herhalde görünüz 

Çalışamıyor, 
"' ugramış 

dütünmüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
baş ağrısile si
nir ağrılarm
da n kurtar
mağa kafi ge~ 

lecektir. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBIPiN 
Blitün ağra, sızı Ye sancılan derhal dindirir. Soğuk algıobkanna, 
gripe, romatizmaya, baı ve di1 ağrdanna, nezleye, sinir, adele 

ve bel ağrılarilc kınklığa kutı bilhassa miiessirdir. 

:K:A.N9ZU~ 
ÔKSÜRÜKŞURUBU 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca 1.Skslr&· 
ğünüa kat'i illcıd1r. Göğibleri :ıayıf olanlara vikaye edid 

tesiri ~ayanı dikkatbr 
INGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoj-lu - lttanbul 

iz mir ftPuhasebei Hususiye 
müdürlüğünden; 

Bedeli ıabıkı Yeri Cin.si No. 
Lira K. 
120 00 ikinci Belediye caddeıi Mağaza 19 
ldarei Hususiye akarabndan olub yukarda yeri ve cinsi yaall 

mağaza 3 sene müddetlf' kiraya verilmek üzere 5-2-936 taribia
dea itibaren 20-2-836 tarihine kadar 15 gün müddetle artırma1a 
çıkanlmıthr. isteklilerin şeraiti öğrenmek için her gün Muhasebei 
Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin 
de ihale günil olan 20-2-936 tarihine müsadif Perşembe günl 
saat 9 da Depozitolarile Encümeni vilayete müracaatları. 

338 (199) 

zaman kullanacağınız 
her yerde arıyacağınız 

DAIMON 
PiL VE LAMBALARI 

Daimon yıldırım marka olmasın:l dikkat ediniz 
Daimon yıldırım markala pili dünyanın en fazla 

dayanıklı pilleridir ........................................ 
De osu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
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·Paris görüşmeleri dün bitmiştir 
d • ·nden a 'i ol r vaz e 

---------------------------nmm-------------------------

Tuna paktı artık imkan yoluna girmiştir. Bulgar kralı . Boris· dün 
Romanya dış bakanı B. Titülesko ile u~u~ bir m.ül~katta bulunmuştur 

Paris, 6 (Ô.}{) - Buradaki j "Ekselsiyor,, diyor ki: Tuna bergitelere karar verilirken, ~~-~~~ n .. ~~ teklif edilen bu protokol yeni• 
diplomatik görüşmeler dün pa~tı artık imkan yoluna gir- Avusturya - Macaristamn ayra fil,.;~. ,1~ den ele alınabilir. Franeanm 
ak~am bitmiştir. Son günün miştir. ıondra va Per:s hükfı- cephesi göze çarptı. Bu . unu- ~-~ · • , 'f' bunu azım ve metanetle iıte:. 
blançosu şöyle hülasa edilebiJir: metleri için gayretlerinde dew. tulmamab<lır. ı ,,_ . fl , • p,esi gerektir." 

Bulgar kralı Boris Fransız vam etmek ve bu faaliyeti AFRiKA iHTiLAFI " ~ ' BORISIN TITULESK(f 
başbakanı Sarraut ile dış işleri ustalıkla yürütmek bir vazife- HALLEDILMELIDIR ILE MÜLAKATI 
bakam 8. Flandin ve diğer dir. Karışıklıkların önüne ge- Paris 6 ( Ö. R ) - . " Jour- Pariı, 6 ( Ö. R ) _ Bulğar 
bakanlar şerefine bir şölen çer~k orta ve doğu Avrupad:ı 'na' ,, gazetesi orta Avrupa iş· ı. 1 B _ kra ı oris, B. Tituleskoyu 'ka.:. 
vermiştir. Oğleden sonra kral nüfusu korumak için biricik ]erinin halli için ilk ör.ce Afri-
balası eski Portekiz kraliçesi vasıta budur. ka ihtilafım halletmek· ve ltal- bul ederek uzun bir mülakatt~ 

bulunmuştur. 
Ameliayı ziyaret etmiştir. Saat "Fakat iyi bir netice alın- yaya yeniden Tuna i.şlerile uğ-
16 da B. Titüleskoyu lrnbul mak için elde kolay bir formül raşmak imkanını vermek ge- Romanya krah Karol, dün 
etmiş ve akşam saat 21, 1 S te vardır: Viyanayı Budapeşteden rektir. Lehistanm Paris büyük elçisini 
Paristen ayrılmıştır. ayırmamak ve Viyana - Buda- Bu durumun tetkiki devamlı kabuJ etmiştir. 

Kral Karo), harp bakanlığın· peşte - Roma arasından geçen bir <J;f·hat ve INGILIZLER NE DiYOR? 
da şerefine verilen ziyafette ' '" Londra, 5 ( A.A ) - Paris 
bulunmazdan önce harp baka- müzakerelerinden bahsed~n 
nmın dairesinde bir ecnebi Daily Mail, bu müzakerelerin 
hükümdara verilecek en büyük bugüne kadar hiç. bir müsbet 

• 
nişan . olan askeri madalyayı 
almıştır. Bu törende Fransız 

mareşallan ve yüksek ıeneral
leri hazır bulunmuşlardır. Kral 
bundan sonra dış işleri bakan• 
hğı genel direktörü B. Aleksis 
Leger ile Lehistan elçisini ve 
ve P. T. T. bakam B. Mandeli 
kabul etmiştir. Kral Karol 
bugün Paristen Normandyadaki 
çiftliğine gitmiştir. 

Arşıdük Otto apansız Parise 
ıelmiştir. 

PmisteJZ bir 
dostluk hattını daima hatırda 
tutmak. Bu hat gizli değildir. 
Daha geçenlerde, Cenevrede 

maıızaıa 

malik olmadığı bir 
serbestiliği ister. 

., Oeuvrre .. Tuna 

Faşrsı ge1ırliği bir 11timayiş yaparkm 
hareket imzasının sulhu ·teminat altına kabül edilmiyen bir barış pro-

alacağına yazarak diyor ki: tokolu tekJif etmişti. Herriot 
paktınm '' 1924 de B.Herriot o zaman Briand ve Boncour tarafından 

neticeyt! varmadığını bildirmek
tedir. 

De:ly Herald ise şu mütale
ayı ileri sürüyor: 

Paris müzakereleri sonunda 
ittifaklar sisteminin yeniden 

canlanmasından korkulur. Ayni 
zamanda bu müzakerelerin bu
gün için en tehlikeli tarafı bun
lann dikkati en mühim mese

leden çevirebilmesi ihtimalidir. 
Bu en mühim mesele ise, Ha
beşistanda sulhun iadesidir. Yugoslavya naibi prens Pol 

saat 11,30 da Yunan elçisi B. 
Politisi kabul etmiş ve sonra 
cumhur başkam B. Lebrun ta-

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

~ rafından kabul edilmiştir.Prens 
bu akşam Be1grada hareket 
edecektir. 

Avusturya vis şansülyesi prens 
Starhemberg saat 19,35 de 
ekspresle Belgrada hareket et
miştir. 

Avusturya finans bakanı da 
F rans•z finans bakanı 8. Reg
nier tarafından kabul edilmiş
lerdir. Nihayet Romen finans 
bakana, ticaret bakam B. Bon-
net ile görüşmüştür. 

GÖRÜŞMELERDEN 
ÇIKAN NETiCELER 

Paris, 6 (Ö.R) - Gazeteler 
Paris görüşmelerinden çıkan 

neticeleri ta.Yine çalışmaktadır. 
Pek fazla olmamakla beraber, 
Avusturyanın istiklaiini emni
yet albna aldığı ve bunun 
karşılığı olarak krallığın iade
sinden kati şekilde vazgeçtiği 
Layded i tm~ktedir. 

ANHA 
BELLA 

ELIIAMRA 

Zehirli gazlar 
-- -

Diğer harb vasıtaların-
dan daha insani • 

ımış 
• 

____ _..._.._._ __ _ 
Roma, 6 (Ö.R)- lngiliz ge- geçilemiyecek olduktan ~oora 

nerallerinden Riffle gelecek onu en az Jstırab verecek şe-
harp hakkında mühim bir nu· kilde idare etmek elzemdir. 
tuk söylemiştir. General 1921 Zehirli ga:ı.m tesirine tutulan 
de lngiltere, Fransa., Japonya bir kimse, yaralanan bir kim-
ve ltalya arasında imza edilip seden daha az ıstar ah çekeri" 
sonradan diğer 38 devlet tara- LOYD CORCUN · 
fmdan da kabul edilen ve harp T AHRIKLERI 
halinde yangın bombalarımn, Roma, 6 ( Ö.R) - lngiliz 
dumdum kurşununun ve :zehirli gazeteleri Avam kamarasında 
gazlann kullanılmasını yasak B. Lloyd George tarafından 
eden mukaveleden bahsederek tahrik edilen sömürge iatem-
bunun yazık olduğunu söylemiş Jeri meselesile uğraşmaktadır-
ve demiştir ki: Jar. · 

- "Zehirli gaz diğer harp 0 Daily T eleğraph,, diyor ki: 
vasıtalarından daha "insani,, 11 B. Lloyd George,, bütün dev-
bir vasıtadır. Harbin önüne Jetlerin müstemleke talepleri 

. FARERIN 
! 

i EM Si 
Bu akpm 9 da büyük gala olarak sene
nİD en muazzam filmini sa ym lzmir hal· 

kana takdim ile iftihar eder, 

Yahudiler 
••••• 

Harsi nümayiş 
yapamaz 

Berlin 6 ( A. A ) - Hükü-
met, hılifma emir veriliuceye 
kadar, yahudilerin her türlü 

harsi nümayişlerde bulunmala
rını kat•i surette yasak etmiıtir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
meslesini tetkik etmek üzere 

araıulu~al bir konferansın 
toplanmasını istemiştir. Bazı 

kimseler bu işi ortaya at· 
maktan çekiniyorlardı, fa-
kat meselenin kendiliğinden 

ortada olduğunu itiraf et· 
mek lazımdır. Diğer taraftan 

müstemleğe taleblerinin tetkiki 
işi ıadece bir ticaret iti değil, 
aynı zamanda uluaal ıeref 
meıele•idirde .•. ,, 

öLMEZ 

.. 

Marsilya suikastı da va
sına dün de devam edildi 

Paris6(Ö.R)- Eks mahkemesinde Kral Aleksandr ve Bartuya 
ıuikaıt yapmakla ıuçlu bulunan tedhişçilerin mahkemasine 
bugün de devam edilmiştir. Suçlulardan Kralji isticvab olunmuştur. 
Reis tedhişçilerin 1934 yılında Kral Aleksandn öldürmeğe karar 
verdiklerini, birçok ihtiyat tedbirleri aldıklarım, Fransaya gelmek 
için yollannı deiiıtirdilderini, Kral Aleksandnn Fransaya seyehat 
tarihile ıuç.luların seyahat tarihinin ayni olduğunu hatırlatmışhr. 

Isticvab iki buçuk saat sürmüttür. Müttehem yaloız maddeten 
sabit olanlarını kabul etmiı, diğerlerini inkar etmiştir. Kralji 
f(Syle demiıtir : 

- '' Kraho Marsilyaya geleceğini bile bilmiyordum. ,, 

Arsıulusal mübadele 
Vaşington, 6 {Ô.R)- Dıt it

leri bakanı B. Cordel HulJ ve 
lngiltere ıefiri arsıuluıal mü· 
badeleler cereyanını kuvvetlen
dirmek için 'abnacak tedbirleri 
görütmüılerdir. Bu glrlitmeler 
devam edecektir. 8. HuD •im-

ESERi 

diye 'kadar 'bu gorüımelerin 
ekonomik bir teklife varmadı
ğını ve arsıulusal bir ekonomi 

konf eraaıınm toplanacağı ha
berinin mevaimsiz olduğun ... 
liylemiştir . 

ELHAMR·A 
Sinemasında 

VICTOR 
FRANCEN 

- 1 . • -


