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Kanunu ne 
şekil aldı? 

J(amutavda kabul tdilen memurl~r 
lia11ununun tshabi mucibesi11de Juı· 
ltiinıet Şunları söv/emektedir: 

••Memurlara müteallik ınua-
hlelibn genel bir şekil : e kon
troJunu temin etmek için ordu· 
dan maada bilumum devlet 
ıneı:ııurlarından (A) serisine da· 
hil olanlara aid · sicillerin birer 
suretinin Başvekalette toplan
nıası ve hu memurlar hakkında 
dairelerinde yürütülecek vuku- -
atın derhal ve muntaza01an 
Başvekalette tesis edilecek 
uınumi sicil dairesine bildiri!· 

ınesi ve (A,B) serilerjne ~a~~ 
lc,lyinleri merkeze aid butu 
~enıurların sicillerinin ve~alet 
'9eya dairelerinde bulunması, 
Ücretle müstahdem memurların 
da maaşlı memurlar gibi sicil· 
lerinin tutulması, vekaletlerce 
her sene memurlarmın kıdem· 
ltrini gösteren tablolar n .. eş~~
dilınesi muvafık görülınuştur. 
Vazifelerindeki gayrt.l ve 
ınuvaffakıy.etlerinden d o 18 Y 1 

kd. a
llıenıurlara verilen ta ırn 
llıelerin · kıdeme ve fi]i hizmete 
llıiieuir olmaması, &ocak kı· 
deaıleri miiaavi olan meınurl~
rın teniinde takairnamelenn 
'Uchan hakkı babfe~mesi ıa·. 
llui bulunmuıtur. 

· Kanuni ve idari bir takım_ 
•ebeplerle vekalet emrine alı· 
naıa memurlara verilmekte olaa 
•çık maaılannm yekünu epeY 
kabank bulunduğuııdan ve tek· 
rar tavzifleri caiz ve hizoıetle· 
rinden istifade ~emul olanla: 
rın teıbiti ile birleştirilmelen 
İrin hı' 'k' l'k zaman kafi "" r ı ı sene ı . 
releceğioden vekaiet emrın~ 
•bnan memurlardan hizmetl~r~ 
lkliiddetine göre bir veya ıkı 
•ene içinde tekrar memuriyete 
tayin edilmiyenler hakli.nda 
tekaüd kanununa göre muame· 
le Yapılması icap etmektedir. 

Muayyen müddet mecburi 
hizmet yapmak üzere devle! 
heaabana yurdda veya. ~~oebı 
ınemleketlerde tahsillerını 1~~~1 

edenlerin tabsiUerini bıtlflP 
.. caat 

Yurda döndükleri ve mura .. 
ettikleri tarihten itibaren uç 
ay zarfında vazife veroıiyenle .. 
tin hizmet mecburiyetleri~~en 
vareı.;te kalmaları, bilgi ve ıh· 
t' l . 'f d etınek ısas arından ısb a e f 
nıaksadile devletçe mühim e: 
dakfirlıklar yapılarak ecne~ı 
nıemleketlerde okutturulan. bır 
k d .... Jerınde ısım gençlere, onuş . 
Ya intisab edecekleri daıre 
kadrosunda açık yer bu1unrna· 

· · d ta· ması sebebile üç ay ıçın e 

günlerdeki vaziyetleri 'değişmiş değildir 
E ... e; bir taraf ve yahut öbür taraf muvaffakıyet kazanmışlarsa 

gticesiz muvaffakıyet olmuştur. Bir Habeş generalının sözleri 
ne ~ . na mensup bir çok mu· 

Londra , 1 harlplar Dolo'nun tlmal 
(A.A)-- Ro~- ve ,ımall ,arkislndakl 
ter Ajansı bıl· sarp arazide kain bUyDk 
diriyor: mağaralara iltica etmlf· · 

ŞiınaJ cep· ler ve oraya beraberle· 
besindeki Ha- rinde mUhlmca miktar· 
beş ve ltalyar. da erzak ve mUhlmmat 
hatlarının va· götUrmUtlerdlr. Bu mu-

. gün- harlpler ,ımdl ltalyan 
ziyetı, son otomobil nakliyatına kar-

i zarfında er . . ,. geceleri baskınlar 
d_eğişoıeıniş ~ı- yapmakta ve aynı z a-
bidir. Eğer bır mande kUçUk ltalyan 
taraf veyahut mUtrezelerlne hUcum 
obur taraf ınu- &ylemaldedlrler. 
vaffakıyet ka- Binl~rce Habeı muharibi~ 
zaonıışsa bu Adis - Ababadan cenup cep-
muvaffakıyet - besine gönderifmektedir. 
)er boş ve ne· Bir Habeş generalı Royter 
ticesiz muvaf- Ajanıı muhabirine demİftİr kia 
fakıyetler ol· · Doğu Afrikasına çıkanlan 
JDUştur. ltalyall başkumandalll gtncral BadoğJio her }talyan neferi için ceph~ 
. Şimdiki bal- göre, ltalyanlar evvelsi gün müş olan mühimmat stoklarını ye iki Habeş muharibi gltnde-

de bu cephe- -Bali eya1ett"'merkeZi olan. Ma· berhava etmekti. Halbuki bu receğiz. Bu tekviye kuvvetleri 
k" hadise- galoyu bombardunan etmışler- milbimmat ıtoklan daha evveJ VaJJamoı lcabiJeıi ile O muata-

de 1 
11180 

. n . /ri"i Haı•ariat dir. Bir kişi ölmüı ve 10 ev Habeıler tarafından ketfedile- kaya yalcın kabile muharip-
ler her ıa i b ··Lcıirı eskı r'(JflS t, :ı k d' J l l . k k l ...., • I ufak / a t~. h ti takviye etme te ır. yanmıştır. ta yan tayyare erı re çı arı mı9 ... r. leridir. 
yakı 0 ao ) e inhisar etmek· b a arın\ kanın sağında ileri bombalarım bilhassa vaktiyle Adls-Ababada eöylen- Dün Veliahdın önünde bin-
müsademeAer ca ftalyan tay- 0 kmıt~ ~'ldirilen Jtalyan ko- ltalyan ticaret Ajanınm otur· dlAlna göre, Grazy« nl lerc«' Habeş muharibi geçit 
ı ve yrı de- hare e 1 1 d d v • • 1 d k ti 1 Ki 1 e . b bardıoıanlarıoa d h reketlerine evam ugu ev üzerıne atmış ar ır. uvve er nunaan on resmi yapmıılar ve ondan son• 
yarelerı : dir )u ~t d' 

8 
Adis - Ababada sanıldığına be,ıne doDru Dolo'dan ra cepheye hareket etmiıler• 

vam ~rılı eMJNTAKASINDA etme e ır. BOMBARDIM~~ göre, ~unun seb~bi va~ti~_1e Nagelllya doAru ilerler- dir. Veliahdın yanmda cenup 
N~ oub cephesinde gener

0
al Bir resoıi Habeş teblıgıoe o evlerın bahçelerıne gomul· ken Raa Deala ordularr- - Sonll 4 ü1Zcıi sayJtda-

e u· mıntakasın a ...................................................................................................................................................... .. 

[(~~:.M~;cı·e;e~· .. ·iaştı Romanya kralı Karol 
Tire ve . Torbal~n!n u1··t~ NSisfanda Belgra~ı Matyısdta dak 

.. .. nü sular istıl~ e ı o yayıresmen zıyare e ece 
koyu ·-·-· k" ı r Prens Pol dışbakammızla görüştü 

K 
· ı- arıkta kalan oyke 

'' iZi ay t " d Paris, 7 tÖ.R) --- Yugoslav ' ·• • teDlİD e ece kral naibi prens Pol bugün f 
halkının iaşesını Türkiye dışbakanı T. Rüıtü 

Aras ve Romanya dışbakaaı 
Titülesko ile gi>rilftü. Üç De.v
let adamının glSrüımeleri Ak· 
deniz ve Tuna misakları hak· 
kında idi. 

Bükreş 7 ( Ö. R ) - Ro
manya krah Karo), Nisan ayı 
nihayetinde Belgrada mukar
rer olan scyabatından sonra 
Mayıs ayında Sofyayi resmen 
ziyaret ederek Bulgar kralile 
görüşeçektir. 

. d' . hut her yın e ılmemelerı veya d r 
hangi bir şekilde üç ay j~İn e Kudıırall Ctl~Zl~A Y YARDIMA K.~ŞTU 

Roma, ] (Ö.R) - Milli mü· 
daf aa komitesi B. Mussolininio 
başkanlığında saat 16 da Ve

nedik sarayında toplanmıştır. 
Toplantı saatı 18 e kadar de· 
vam etmiştir. Komite Pazartesi 
ğünü tekrar toplanacaktır. 

kendilerine vazife teklif edılın~· .. .. Mcncleres taşarak ı . Te eköy CeJlat havaJ~sınde 
ınesi yüzünden hizmet rnecburı· Kuçuk balının Subaşı ve p ö leri şiddetli yagrnur-
Yetlerinden kurtulmak iınkanını Arabcı, . Tko.~ ~rıü sular istila bl azdı a: ysu bastığından açıkta 

b 1 rı d'" uç oyu. · t ar d d'hnek 
vermekte ve devletin un a ıger N"fusca zayıa k 1 halka yar ırn e ı K 

f d . t'r u b a an . 1 'le •-
Yerleştirmek için yaptığı e a· etınış ı . . . halk mekte • üzere llbaylığın emtr erı .. e 
karhklar boşa gitmekte bulun- ohnarnak ıçı~ere yerleştirilmiş zılay Iıınir ın.~rkezi . ~~peb°!a-
duğundan, devlet hesabına Jere ve camı .. de yerinde bir ıneınur gonderm~ş ır. riki 
Yurtta ve ecnebi meoıleketler- ilbay fazlı G~.leç d" Tor· daki Kızılay şubesıle . teş 

1 . tah- t dbir alınak uzere un ı' ederek halkın ıaşe ve 
de tahsillerini bitiren erın e . F ı yağmur· mesa . . b flan· 
tahsillerini bitirdikleri ve yur· halıya gitıniştır. az .. a kurutma iskAnlarının tem•nıne a 

da döndükleri tarihten itibaren )ardan Celladb~ö~ü:'::ıdet için mıtbr. ·'ada -

Paris, 7 (Ö.R) - Avusturya 
Vis Şansölyesi Sterhemberg 
Pöti Parisiyen gazetesine be· 
yanalında, Fransız· Avusturya 
mllnasebatının memnuniyet 
Yerici olduğunu 11Sylemi9tir. 

Viyana, 7 (Ö.R) - Sterben
lterg Pariaten buraya ıelmiftlr. Roman;·a lualı Karo/ kanlrşi prms Nıko/a llt 

b• J f d kendilerine faalı'yetı' de it - r,.nU 0 •ntı SIU'ı ır yı zar ın a .,., ~---L-' u. ..,.,.. ı ___ :favİ.........,:uuııı..:.;le:;_ı, _ _...,, ~li.·ldLl.·sw' :._ ________________________________ .:_ _ ___... ________________ _..:.... __ __...b;;;::: 
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Memurlar 
Kanunu ne 
şekil aldı? 

~ - Baş tarafı I /na sayfada -

Jnecbur tutulmaları Ye ancak 
t>ir yıl içinde Yazife ve· 
plmiyenlerin hizmet mükellefi· 
.yetinden Yareste k•wıl•n vo 
t>u gibilerden bauka, imtiyazlı 
'iirlı:et veya llasusit herhuı-i 
lbir müessesede it istedikleri 
'taman mecburiğ hizmetlerini 
~fa ettikleri veya muayyen 
'hıüddet içinde vazife Ye· 
~ilmediğinden dolayı bu müd
ı)cellefiyetten kurtulmuş olduk
İ)arını bildiren bir Yesika gös
~ermekle mükellef tutulmılan 
(ve bu şekilde vesika göster· 
miyenleri istihdam eden mü
•easeıelerin, devletin bu uğur
lda yapbğı masrafı tazmin ile 
lmükllef tutulmalan lüzumlu bu-

~
unmuştur. ilişik olarak sunulan 
ayiha yukarda arzedilen esas
ann hükme bağlanması için 

itanzim edilmiştir ... 
\ Projeyi tetkik eden memur
lar kanunu muvakkat encümeni 
788 numaralı memurlar kanu 
nunun 13 üncü maddesini aşa
ğıdaki tekilde değiştirmiştir. 

"Teadnl kanuııuna bağlı bir 

1numarah celYelin A ve B serile
'rino dahil ve tayinleri merkeze 
'ait blltün memurlann sicilleri 
• 
~vekllet veya dairelerinde ve ta-
' yinleri Yili.yotlere aid memur
lardan sicilleri de vili.yetlerdo 
bulunur. Tayinleri vili.yetlere 
aid memurlardan icab edenlerin 
ıicillerinin merkezde bulundu
rulması da caizdir. 

A seriıino dahil olan memur• 
lann sicillerinin birer sureti 
Sııvekilete verilir ve bu me• 
ınurların sicillerinde yürütüle
cek vukuat muntazaman Baş
ıvekilete bildirilir, BıtYekalette 
bu sicil i~leri için bir kalem 
'toıJdl olunur. 

Ücretle İltihdam ve D ced· 
-vellııe dahil bulunan daimi me· 

urların sicilleri de maaflı me· 
ınurlar gibi yukarıdaki.fıkralar 
hükmüne göre tutulur. 

Vekaletlerce her sene me· 
murların kıdemlerini gösteren 
İtablolar neşrolunur. 

Bu kanunun meriyeti tari-
hinden itibaren bir sene içinde 

1 memurin kanununun gösterdiği 
~ şeraite göre tercümeihal Yer· 
~ mi yen memurların cezaen bir 
~maaşı kesilir. Tercümeihal ve-

f.
~rildiği halde s1cil muamele ve 
vukuatını vaktında yürütmiyen 

, alakalı memurlar da yukarı

;1 ki fıkra hükmüne göre ceza• 
landırılır,,. 

Projenin ikinci maddesinde 
encümen, memurlar kanununun 
22 inci maddesini şöyle yap
mıştır.: 

"Memurlara verilen takdir· 
nameler kıdeme ve fiili hiz
mete müessir değildir. Ancak 
kıdemleri müsavi olan memur· 
ların terfiinde s'cile geçmif 
takdirdame r5chan hakkı 
bahşeder.,, 

Memurlar kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 1777 
sayılı kanunun 3 üncü maddesi 
şu şekilde değiştirilmiştir: 

"Her derece ve sınıftaki 

memur lüzumu sabit olduğu 

takdirde, \ayinindeki usule 
göre mensub olduğu vekalet 
veya umum müdilrlüğün emri
ne a!ınabilir. Bu takdirde on 
beş seneden aşağı hizmeti olan
lara dörtte bir, on beş sene
den yirmi seneye kıdar hiz· 
meti olanlara üçte bir, yirmi 
seneden fazla hizmeti olanlara 
yarım maaşları nisbetinde; hiz
met müddetleri on beş sene· 
ye kadar olanlar için iki sene 
ve hizmetleri un beş:seneden 
yukarı olanlar için üç sene 
müddetle açık maaş verilir. Bu 
müddetler, memurun vekalet 

Kükürt 
Ve potasa 

• 
mese.esı 
Kükürt, potasa ve göztaşı gi

bi malzemenin bu sene Ziraat 
Bankası tarafından tedarik ve 
tevzi edileceği hakkındaki ri· 
vayetin doğru olınadığt üzüm 
kurumu alakadarlarınca söy
lenmektedir. Yalnız kükürt işi
nin Sümer bank tarafından ya
pılacağı, esaseu Sümer bank 
tarafından işletilmekte olon Ke
çiborlu kükürt madenlerinin bu 
'Seneki kükürt ihtiyacını tama
men tatmin edeceği de yine 
ayni zevat tarafından beyan 
edilmektedir. Ziraat bankasına 
gelince:Bankanın her sene oldu
ğu gibi bu sene de koopera
tiflere tevzi edilmek üzere bir 
mıktar göztaşı mübayaa ettiği 
haber alınmıştır. 

Kültür 
Direktörlüğü 

bütçesi 
Maarif idaresinin yeni yıl büt· 

çesi vilayet umumi meclis ne 
verilmek üzere hazırlanmakta· 
dır. Yeni bütçede lzmirin muh
telif semtleriyle kazalarının ih
tiyacı yeni bazı mektep bina
larının inşa ettirilmesi teklif 
olunmaktadır. Güzelyalıda yeni 
bir mektep inşasına kat'i ihti
yaç olduğu tesbit olunmuştur. 
Vali Kazım paşa ve Gazi ilk 
mekteplerinde yapılacak ilave 
inşaata aid keşifler yaptınl

mıştır. 

Acıklı hif ölüm 
Halı ihracatçılarından Nal

band zade bay Muammerin 
sekiz yaşına henüz basan 
kızı Rezan bir aylık bir has
talıktan sonra dün gece rah· 
meti rahmana kavuşmuştur. 
Cenazesı dün enişteleri Dr. 
8. Ramihin Kordondaki evin
den kaldınlarak cenaze na
mazı Hatuniye camiinde kı· 

lındıktan sonra Bayraklıdaki 
aile kabristanına defnedil
miştir. Bu sevimli yavrunun 
ölümünden derin bir teessür 
içinde olan Bay Muammere 
ve ailesi erkanına taziyetle· 
rimizi sunar başsa" lıij'ı dileriz. 

YENi ASIR 

1 Şehir meclisi: 
934 yılı hesabı kat'i raporu kabul 

ve şarbaya teşekkür edildi 

a Şubat ....... 

( KÖŞEMDEN ) 

Ah boşboğazlık 
insanlara ne yaranır ki, so~ 

"l ğuga soğuk, 'sıcağa, sıcak der· 
ler şikayet ederler. Gevezeyi 
cehenneme atmışlar: 

- Odunum yaş! 
Demiş.. Havalar bir kaç ay 

ya:ı: menimini andınnca göıle• 
rimi:ı: dört açıldı, ığızlanmız 

beş ... 
Vay 1 bademler, elmalar, 

Kız enstitüsüne arsa verildi. Umumi nakıl vasıtalarından 
dezenfeksiyon ücreti alınacakt1r 

erikler çiçek aç~. giinet • 
pırıl, pırılmış. Vay sıcak var
mış, sobalar uykuda 17 inıit, 
mangallar tıngır tınırırmışl .• 
A mübarekler ! kömürcü mü 
idiniz, odancu mu idiniz, so· 
bacı mı 1 

Şehir meclisi dün saat 16,30 
da Şarbay doktor Behçet Uzun 
başkanlığı altında toplandı. 

Eski zabıt okunarak ufak 
bazı tadılatla kabul erlildi. Aza· 
dan Hakkı Ba!cının bir hafta 
izini uygun görüldü. Belediye 
Un fabrikasının borcu için büt
çede müna!:ale yapı'ması hak
kındaki riyaset te!d: fi bütçe 
encümenire havale o;undu. 

Mütealcıben 934 senesi he
sabı kat'i raporu okundu. 

Rapora göre, 934 senesı 

bütçesi 955,225 lira olarak 
meclisce tespit edilmiş, bilahara 
yine meclisçe buna beş kalem 
daha varidat ilave edilmiştir. 

Bunlarla beraber bütçe mu
hammenatı yekünu bir milyon 
19 bin üç yüz seksen üç lira 
elli bir kuruşa baliğ olmuştur, 
Buna mukabil 803,070 lira 12 
kuruş haliyeden ve 219,323 lira 
95 kuruş ta sabıkadan olmak 
üzere 1,022,394 lira 7 kuruş 
tahsil edilmiştir, 

Tfl.HSILAT 
MUHAMMENATTAN FAZLA 
Şu hale nazaran bütçeye 

konan muhanımenattan daha 
fazla tahsil;it yapılmıştır. Bu 
gerek riyasetin ve gerekse 
muhasebenin tahsilat işinde 
göstermiş olduğu azami dikkat 
ve hassasiyeti göstermektedir. 

ÖDENEN BORÇLAR 
Ma~raf kısmında azami ta

sarrufa riayet edilır.ek suretile 
geçmiş senelerden müdevver 
birçok borçlar ödenmiştir. Ez
cümle Emlaki mil!iyeden alınan 
fabrika ve binalar borçlarının 
hulül eden taksitleri kamilen 
ödenmiştir. 

ŞARBA YA TEŞEKKÜR 
EDiLDi 

Rapor okunduktan sonra 
azadan Hüsnü Tonak söz aldı 
ve dedi ki: 

- Güzel bir idarenin güzel 
eserinini burada dinledik. Şar· 
bay ile belediye daimi encü
meni üyelerine ve muhasebeci 
B. Samiye hepimiz namına 
teşekkür ederim. 

Ka enstitüsü binası 
Başka söz istiyen olmadığın- teklif okunmuş aradaki çayın 

dan reyler tasnif edildi ve ne- iki mahalle arasında tabii sınır 
ticede 24 reyle müttefikan ra- sayılması muvafık görülmüıtür, 
porun kabul edildiği anlaşıldı. SlHHAT ZABIT ASl 

BiR MEMURA TAZMiNAT TALlMAUNAMESl 
Uzun zamandanberi basta lzmir belediyesinın umumi 

bulunan 65 numaralı belediye hıfzıssıhha kanununa göre ha-
zabıta memuru Hamdiye kanun zırlamış olduğu iki yüz madde-
dairesinde tazminat verilerek lik belediye sıhhat zabıtası ta-
belediye ile alakasının kesil- limatnamesi maddelerinin oku-
mesi hakkındaki nizam encü- narak münakaşasına başlan-
meni mazbatası da kabul edil- mıştır. Bunun bir maddesinde 
miştir. yeni yapilacak binaların tuva-
ENSTITÜYE ARSA VERILDl let yerleri hakkında bazı ka-

Daha sonra Kız San'at ens· yıllar vardı. Her evin tuvalet 
titüııü inşa edilmek üzere yan· yeri sifonlu, bidonlu, tazyikli 
gın yerinde kırk beş ve kırk sulu ve beton veya çini et-
altı numaralı adaların mecmu raflı yapılması lazımgeliyordu. 
arsaiarının hepsinin birden ens- Üyeden B. Mustafa fakir halkın 
titüye verilmesi kabul edildi. 150 - 200 lira sarfiyle yaptırdı-

DEZENFEKSlYON ÜCRETl ğı evlerde böyle bir şey yapı· 
Umumi nakil vasıtalarının lamıyacagını söylemiş, bazı 

dezenfeksiyonu için otobüs ve üyeler daha söze iştirak et-
yolcu kamyonlarından 30, kaptı mişler, şarbay: 
kaçtı ve taksi otomobillerinden - Bu talimatname bir çok 
20, karoçalardan da onar kuruş mühim işleri ihtiva ediyor. 
ücret alınması hakkındaki tarife Halkı alakadar etmekte oldu-
encümeni mazbatası okundu. ğuna göre belediyeyi de ehem-
Azadan bay Ahmed Şükrü: miyetle alakadar ediyor. Müsa

ade ederseniz bunu bir defa 
- Ayda bir temizlik yapı• daha sıhhat encümenine vere· 

lacağına göre bu ücret fazla- !im ifadelerdeki hataları dfizelt-
dır. indirelim, demiştir. sinler. 

Tarife encümeni namına Azadan bay Muzaffer ve bay 
bay Sabri izahat vermiş, bu Faik; mecliste madde madde 
ücretlerin yüksek olmadığını müzakeresini ve geriye bırakıl-
söylemiş, temizlik için makine mamasını istediler. 
alınacağını, memur kullanıla- Neticede 14 reyle tekrar 

Nenize gerek, size t• havanın ' 
1.,.. •V4· ~r:".o 

iyi olması, sıcak olması .• ~· li-
•. ·· - b _.,., • .,, 1 r zumunu ye ıgını !IOrma ra-

• • "tol"' 
ha tınız battı ' mı dilien gibi 
. ' \ 

sıze... , it. 
Hayır efendim ·hayır ne'den 

böyle oluyor, • al bak7'.lım~ öyle 
ise sovuğunu, yağmurunu V<" 

kışın şiddetini.. B;ğendini~mi 
.. • t ' .. 

şimdi!? 
Fakat bunu 'da beğenmeyiz, "'" ,, . bu sefer de basarız yaygarayı: .,,. 

• Aman ne felaket 1 Ne tufan! 1 
Bu zamana kadar görülmemiş \ 
afatlar dünyayı sardı 1 .• 

Gerçi tabiatın Allah kudre· 
tile kurulmuş kanununa birfey 
kar edemez amma işin şaka
sına varırsak, gfizelim havaları 
gök gözlülerin nazarı değdi 
gibi .. 

iki üç gündenberi ağzım, 

burnum birbirine karıştı, ortada 
gripler, bronşitler, hastalıklar 
tümen, tümen 1 

Daha dün açılıp, saçılan 
:remheri zarfları boyunlarını 
yakalarının içine sokmuş slik
lüm büklüm geziyorlar. 

Haniya.. Havadan şikayet 
ediyordunuz, böylesini istiyor
dunuz! 

Dedim ya insanlara birşey 
yaranmaz.. Şikiyet insanların 
ezeli ve ebedi adetidir. Gırt· 
lağına kadar refah içinde ya· 
şayan bir zengin bile sızlan· 
maktan kendini alamaz, en 
kabadayı, en: 

- Ben benim, ben he~eyi 
boş görürüm. 

Diyenlerin bile nice şikayet
leri, nice ademi memnuniyetleri 
vardır. 

insanlar ağızlarını tutm11ını 
bilseler, olur olmaz şeylere 
karışmasalar dünya n~ olurdu 
acaba? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cağını bildirmiş, neticede maz- sıhhat encümenine gönderilerek 

Benim çok tanıdığım bir 
ailenin oldukça yetişkin bir 
erkek evladları vardı. Bu ço
cuk sofraya oturdu mu, mut
laka yemeklerden birisinin, 
ikisinin tuzlu veya tuzsuz, tatlı 
veya tatsız olduğundan tikayet 
ederdi, onda bu hal köklli bir 
adet olmuştu, o yemek ne ka
dar nefis olursa olsun muhak· 

emrine alındığı tarihten başlar. 
Yukarıdaki hükme göre veka
let emrine alınan memurlardan 
vekalet emrine alındıkları ta
rihten itibaren hizmet müddeti 
on be1 seneye kadar olanlar 
dört sene ve hizmet müddeti 
on beş seneden yukarı olanlar 
altı sene zarfında bulundukları 
dereceye muadil veya bir derece 
aşağısındaki bir memuriyete 
tayin edılmiyenler ile tayin 
olunduğu halde o memuriyeti 
kabul etmiyenler hakkında 
tekaüd kanununun hükümleri 
mecburi olarak tatbik edilir. 
Şu kadar ki, memur bu müd
deti beklemeksizin kendi hak· 
kında tekaüd kanununun tat· 
bikini isterse mecburi hizmet 
müddetini doldurmuş olmak 
veya 1237 numaralı kanun 
hükmünü yerine getirmit bu
lunmak şartile bu isteği kabul 
edilir. Ancak muhakeme altına 
alınmıı memurlar hakkında 
tekaüd kanununun tatbik mec· 
buriyeti muhakemenin netice· 
sine bırakılır. ,. 

Memurlar kanununun 64 llncü 
maddesine aşağıdaki hüküm
ler eklenmektedir: 

" Memleketin içinde ve dı
şında devlet daireleri ( hususi 
idarelerle belediyeler dahil .. 
hesabına okutturulmuş olan 
yurddaşların mecburi hizmete 
tayinleri hakkındaki iiç ay 
müddet bir seneye çıkarıl· 

mıştır. 

Mecburi hizmete tabi olanlar, 
hizmete alınmadan evvel silah 
altına çağınldıkları halde yuka
nki fıkrada yazılı bir sene 
müddetin bakıyesi terhis tari
hinden başlayarak tamamlanır. 

Hususi kanunlariyle bu ka
nuna göre mecburi hizmete 
tabi olanların banka, imtiyazlı 

şirket veya her hangi bir hu
susi müessesede iş istiyenlerin, 
mecburi hizmetlerini ifa ettik· 
lerini veya muayyen müddet 
içinde kendilerine vazife veri
lememesinden dolayı mükelle
fiyetlerinin sakıt olduğunu ve
sika ile isbat etmeleri lazımdır. 

Bu şekilde vesika gösternıi
yen mecburi hizmet erbabını 
istihdam eden müesseseler ka
nunun tayin eylediği tazminatı 
Üzerlerine almış olurlar.,. 

Kanun neşri tarihinden yü
.!Ü~ğe gir~ektir. 

!ıata aynen kabul olunm~tur. ifadeler üzerinde işlenmesi 
Güzelyalı ve Göztepe mahal- meclisce kabul edildi. Ve pa-

leleri ıınırlarının aynlması için zartesi günü toplanılmak üzere 
kadastro reisliğinden gelen toplanbya son verildi. 
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Arsalar 
kıymetleniyor 

Kültürparkın inşası üzerine 
arfllar azaldıjından belediye· 
nin yangın yerlerindeki anaları 
bugünlerde daha fazla kıymet
lenmeğe başlamıştır. 

Bay Ihsan 
Küçük Mendres mıntakasın· 

daki kazaların maliye işlerini 
teftiş eden defterdar B. Ihsan 
teftişlerini bitirerek şehrimize 
dönmüştür. 

Beton iskele 
yapılacak 
Karşıyakacla olduğu gibi 

Konakta da betonarma bir va
pur iskelesi inıa ettirilecektir. 
Yapılan proje tasdik olun
muştur. 

Liman itleri umum müdürlü
ğünce yeni beton arma iskelenin 
birinci kordonda otobüsçuJer 
birliği yazıhanesinin arka kıs
mmde deniz üzerinde inşa 
edilmesi muvafık görülmüştür. 

Bunun için şarbaylığa müra· 
caat edilecektir. Bu suretle 
şimdiki konak vapur iskelesi, 
yenisi yapıldıktan sonra kaldı-

TUrklye • ispanya rılınca hükümet ve kışla önün-
teclmel anlaşması deki parkın denize doğru cep-

Türkiye · ispanya ticaret v.ı hesi tamamen açılacak, parkın 
klering anlaşmaları 29-1-936 manzarası güzell<!şecektir. 

tarih ve 2-3928 sayılı karar- Altı dil~'ncl yakalandı 
name ile tasdik edilmiı ve Dün şehrin muhtelif yerle-
keyfiyet telgrafla şehrimiz rinde belediyece alb dilenci 
Türkofis şubesi müdürlllğünı yakalanarak fakirler evine 
bjldiril~i§tir. ~LJÖtürülmüştür,. 

kak onun aleyhinde bir söz 
söylerdi. Bir gün babası: 

- Oğlum eğer sen her gün 
yaptığın bu şikayetten yaz 
geçersen, sana mükemmel bir 
takım elbise yaptıracağım 

Demiş, o da söz vermif, 
arasından üç gün mü, beş giln 
mü ne geçmişi Oğlancağız 
nihayet duramamış, dayana· 
mamış, babasına dönmüş: 

- Baba! Yaptıracağın elbi· 
seden vaz geçtim, bak allah 
aşkına şu turşuya hiç ektisi 
varmı? Su gibi sanki! 
Demiş .. 
Ne dersin... Adet.... insan· 

!arın her hususta yaptıklan, 
yapacakları söyledikleri, söy· 
liyecekleri bundan geri değil· 
dir ki. .. 

Siz ne buyurdunuz? •.• 
TOKDIL 

Bay Halil 
Manisa nafia mühendisi bay 

Halil yeni ihdas olunan Tunçeli 
vilayeti başmühendisliğine tayin 
edilmiitir. 
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Bölem sayısı: at Yazan : TokdH 
Can bey Tekirlerin eline düşmiiş9 

onları takibe mecbur olmuştu 
- •• ._ ..... t 

On üçüncü asrın başlangı

cında Mogol hanlığı en parlak 
devrıni yaşıyordu. Nüfuz ve 
kuvveti hiç durmadan geniş

lemekteydi. 

Can bey hiç te korkmamıştı. 

. Zeyd! Sen gençsin, ben ihtiyarım, senin bir genç kızla 
evlenm.eye ihtiyacın var. Seç.. Bir güzel kız seç! 

O devrin sayısız kahraman
ları içinde ün salan başlardan 
biri de Can beydi. On sekiz 
yaşındayken Mogol hakanınin 
ordusuna giren bu gencin ba
yab kahramanlık destanlariyle 
doludur. 

Can bey Alma ada kasaba· 
ıında doğmuştu. Meosub ol
duğu kabile göçebe halinde 
yaşardı. Can kabilenin bütün 
diğer çocukları gibi küçük 
yaşta ata binmeyi, kılmç kul
lanmayı, ok atmayı öğrenmişti. 
Türk dilini arap ve uygur 
lıarflariyle yazıp okumayı da 
bilirdi. 

Yalnız uşaklardan birinin vu· 
rulmuş olmasından derin bir 
teessür duymuştu. O mücade
leye hazırlanmışb ki uşaklar
dan biri koşarak can beyin 
atını yüz adım koşturduktan 
sonra bir kırbaç salladı ve 

- Allah yardımcm olsun 
beyim dedi. Sen uzaklaşmcaya 
kadar biz dövüşürüz .... 

Artık geri dönmenin bir 
faydası yoktu. Can bey atını 
kendi haline bıraktı. 

Biçare hayvan çok ürkmüş 
olduğundan alabildiğine koşu· 

yordu. Bu karla örtülü ovada 
in cin yoktu. Y alnu: sağda bir 
çam ormanı görülmekteydi. 
Canbey ne yapacağını düşü-

On beş vaıına bastığı gün
lerdeydi. Babasının çok sevdi
ği bir at kaybolmuştu. Hizmet
klrlara bu ab nerdeyse arayıp 
bulmaları emredilmişti. Mevsim 
karakıştı.Dağlar beyaz örtfüere 
bürilnmuştü. Karh ovalarda 
dizgin boşaltmak, yamaçlardan 
ata koyvermek, buz tutmuş 
göller üzerinde yaraş etmek, 
korkunç çam ormanlıklanndan 
geçmek, çallhklar arasında 
tavıan avlamak için içinde de· 
rin bir istek duyan Can bey 
kuştu. Babasının boynuna sa
rılarak hizmetkarlarla birlikte 
kaybolan atı araşbrmasına izin 
vermesini istedi. 

nürken ormandan çı1san Tek
rinler atlarını onun üzerine sür· 
düler. Ve 20 adım yaklaşınca 

atlarını durdurdular. İçlerinden 
ikisi ellerindeki mızrak'arı Can 
beyin sağında ve solundaki 

1 tarlalar içine saplamağa, böy
lece mızraklardan geçilmez bir 
çenber yaratmağa başladılar. 
Can o kadar şaşırmıştı ki kı-

Can beyin babası biraz du
rakladı. Oğlunun kaymyan ka
nına enerji bolluğuna güveni 
vardı: 

- Öngörftdeo aynlmamak 
şartiyle yolun açık olsun oğlum 
dedi. 

Can anasına, erkek ve kız 
kardeşlerine veda etti. Bir cey• 
lan gibi koşan abna bindi. 
Kıtlağı terkederek uşaklann 
ardından atını sürmeğe başla~ı. 

Bu uzun bir yolculuktu. Uç 
gün sonsuz ovalarda, yamaç
larda at koşturduklan halde 
kaybolan ata rastlamamışlardı. 

Can bey hazan tavşan avlı

yor, hazan kemendle kurtları 
kovalıyor, dolu dizgin yamaç
lardan iniyor, elhasıl bu :gezi
den derin bir sevinç duyuyor
du. En tatlı bir heyecan içinde 
olduğu sırada uşaklardan biri
nin fery.:1dı andıran sesini 
duydu. 

- Aman tekrinler geliyor ... 
Kaçınız diyordu ... 

Fakat sözünü bitiremeden 
atından düştü. 

T ekrinler yağmakerlikle ge
çinen bir kabile idi. Son za
manlarda Can beyin kabilesine 
aid olan bir yeri de basarak 
bir çok hayvan ve zahire yağ-
ma etmişlerdi. 

mıldanmak bile hatırına gel
medi. Atını durdurmuştu. Tek
rinler kendisini aşağı alınca 
çehresinde üzüntü izleri belirdi. 

Ne yapacaklardı? 
Tekrinlerden biri bir ip çı

kararak Can'ın ellerini ardına 
bağladı. Fakat içlerinden bir 
diğeri birşeyler söyledi. Anla· 
şılan bu onbeş yaşındaki gence 
bukadar hakareti yaraşır gör· 
miyorlardı. ipleri kestiler ve 
tekrar ata binmesine müsaade 
ettiler. Sadece okunu ve yay· 
larını almışlardı 

Can T ekrin atlılan arasında 
çam ormanına girmeğe mecbur 
oldu. T ekrinlerin asıl kalabalığı 
buradaydı. Yağmakerlu uşak
larmm atlarını da beraber ge· 
tirmişlerdi. Can bey bu man
zaradan elem duymaktaydı. 
Dayaİıamıyarak sordu : 

- Uşakları mı ne yaptınıı? 
Onlar sadece gülmekle iktifa 

ettiler. 
Biraz sonra kafile yola dü · 

züldü. Sular kararıncaya kadar 
yol aldılar. Gece olmağa baş· 
layınca iki dağ arasında, 
kuytu bir yerde konakladı
lar. içlerinden bir kısmı 
ateş yaktı. Diğerleri koyunlara 
kestiler, tencelerı ateşe vur
dular.Herkes hayvanlarını kös
teklemiş, mızraklarını yere 
diktikten sonra ateş etrafında 
dizilmişti. Y aloız Can bey bir 
kenarda bekliyordu. Onun ye· 
mek yemeğe hiç te iştihast 
yoktu. Tekrinlerio işaretleri 
üzerine önüne konan etleri çar· 
naçar yedi. Yorgunluk ve 
heyecandan o kadar takatsız 
kalmıştı ki gözleri kapandı. 
Olduzu yerde uykuya daldı. 

- Smm \Tar-

Ben gider sana onu almağa çalışırım ... 
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Medinenin sokaklarında ge
zen İslamlar çığ silah .. "Kuba,,
dan dört nala at üstünde bir 
kadını getirib, boğazından tu
tarak Muhemmedin evine gö
türen "Kuba,, reisi yine karı
siyle birlik fakat karısı ve ken
disi merak ve heyecan içinde 
karısı atın terkisinde gidiyor! 
Medinenin islim olmamış fasid 
ve Düşman kabilesi hunları 
görüyor. Fısıltılar, dedikodu
lar doi uyor. 

- Medinedeo aynlan müf· 
reze niçin silahlı g-ati acaba! 

- lslam!ar neden s !labfanoı 

yanlarına almış, aşikar geziyor
lar. 

- Hele Muhammedin evi 
neden silabh kişilerle bekleni-
yor. 

- "Kuba., dan gelen "Sad,, 
karısının boynuna niçin yapış· 
mış! 

- Hepsinin cevabı aşağı 
yukarı, bunlann ağzında şu 
oluyor: 

- Mekkeden gelen, Muham· 
medi burada arayıp, Kubada 
bulan sai eyi haber getirme
miş. İslamlara her haide birşey 
musallat olmuş .. 

- Kavmimizden Aliyede ya
şıyanları sürdüler, onlar& süre· 
cek, yine kendi kavimleri 
olsun! 

1 

- Kadiri mutlaksın. 
Diye sevinçli bir nida sala

rak cevab verdi. 
Anladılar ki, Sude de salah 

var. 
Yavaşça Sudenin odasından 

çıktılar, Muhammedi onunla 
yalnız bıraktılar. 

. . . . . ' . . 
Sude bir humma ateşinin 

dönüm şiddetile yanmış ve 
tekrar hayata kavuşmuştu. 

. . . . . . . . . . 
Yollara çıkan ve ( lns ) ile 

( MUtıis ) in idaresinde olan 
keşif müfrezesinden gelen ha· 
herler, şimdilik ortalıkta birşey 
olmadığım yetiştiriyordu. Mu
hammed de tam Sudenio felah 
ve salah zamanlarmda bunu 
haber alıyorc!u. 

Birbirlerine sık sık merhale
lerle bağlı olan atlı haberciler 
birbirlerine verdikleri haberi 
Medineye ulaşbrıyorlardı. Me
dinenin içinden de Muhamme
din en sadık hendesi Zeyd bu 
haberleri ona getiriyordu. 

* • • 

Zeyd çok genç bir delikanlı 
idi. Beni Kilep aşiretinden 
daha çocukken yakalamp pa
nayırda; Hadicenin kız kardeşi 
oğlu Hekimin satın alıp teyze
siee bağışladığı bu yavru ta 

• 
\ 

Eymenle evlendirmişti, Muham
med: 

- Benim çok sevdiğim süt 
anam dul kaldı onu içinizden 
karıhğa alacak kimse ahrette 
en güzel hurilerle evlenecek 
diye ortaya bir vaad atmış ve 
sahabelerin ortasına atılan bu 
vaadi altmış vaşanda bir kadına 
koca olmasını istememek gibi 
bir durgunlukla mesküt geçen 
kişiler arasından Zeyd fır!amıı: 
Etrafında kimsenin kalkmadı

ğını görünce: 
- Ya Muhammed buna ben 

talibim demişti. 
Muhammedin sütanasmın çok 

zamandır kocası olan "Zeyd,, 
Uhut harbınm bu başlangıç sı
ralarında karısından: 

- Zeydf Sen gençsin, ben 
ihtiyarım, senin bir genç kızla 
evlenmeye ihtiyacm var. Seç ..• 
Bir güzel kız seç!.. Ben gider 
sana onu almağa çabımm. 

Diye kaç defa onun g&nlii
nü samimi bir duygu ile al
mıştı. 

• · · o zamandanberi Muhammedin 

O sırada Muhammedin hala 
zadesi Zeyneb yaşını, başını 
çokdan aldığı halde çırçınlığı, 
sertliği yüzünden herkesçe 
meşhur olmuş bir kız idi ve 
daha bekardı. Zeyneb el işle
rini, ev işlerini bilir, buna rağ
men anasına çıkışan, geleni, 
gideni tanımıyan, öfkesini hiç 
birşeye değişmiyen melankolik 
biı kızdı. 

Muhammedin evi hakikaten emri <Jltmda yaşıyordu. Muham-
silahlı müfa·eze tarafından sarıl- med onu esaretten kurtarmış 

- Sonu var -mıştı. Başlarında nöbetle AJi azad etmişti. Anasile beraber 
ve Hamza bu'unuyordu.. geçtikleri kurak bir çölde, 

Muhammed bundan habersiz anası öldür 'ilerek alınan bu Kültür gibi yaşıyordu, z"ra.. yuvru şimdi gürbüz bir deh· 
"Sude,, artık ölümün sel,e- kanlı olmuş, ahlakı yükselmişti. 1 Eb ki 

rahna girmişti.. Oğlunun kaybolup, kansının J eveyn ÇOCU a• 
Boğazına bir şey tıkanmış öldüğünü duyan babası "T e- rl na İyİ h uy)arl 

gibi ağzını sık sık açsp, <lu- büfc,,ün sayılır şairlerindendi, 
daklarını titreterek ölümün k nasıl aşılıyabı·ı.·r?. yollarda ağlıyara oğlunun ve 
pençesinde can çekişiyordu. karısının hicraoile dertli yüre-

s d b. k t t Bu Sualin cevabını u e, ın zev ve an ana ğinin elemini bınçkıran bu baba 
görmüştü. Küçükkeo pustpe· nihayet kör o!muştu. Fakat "I{ültür,, de bulacaksınız 
rest, geçkin yaşında müslüman onun elem ve hicran teren- Herkes çocuğunu iyi terbiye 
olan Sude nice günler geçir- nümleri ağızdan ağıza oğlunun etmek ister. Hayat ancak ter-
mişti. Mekkeden yavan yapıl- d d k kulağına eğmiş, o a ona biye ile güzeldir ve o va ıt 
dak Medineye hicret eden Sude yarım yamalak beyitlerle ha- sevilir. Fakat pek az insanlar 
nihayet bunların hepsinden müş berler göndermişti. bunu takyidat bilirler. Fena 
kül oJan gözyummanm arefesini d. k kı Bu bir mazi hatırası i ı: itiyadlanmızın büyü smı 

yal(uh:~~ed karısının baş Babası kardeşinin eline yapı- çocukluğumuzda farkında ol-
ucllnda diz çökmüş, derin bir şıp Medineye gelmiş ve yüz maksızın kazandığımız fena 

sürerek Muhammede oğlunu huylardan gelir. Bu hususta 
yeis ve ızhrab içinde bu emek-

verınesini yalvarmıştı, Muham- bize doğru yolu gösterecek tar ve temiz yürekli karısının 
med : ancak ilimdir. yüzüne gözlerini vermiş, elleri 

- Oğlun esir değildir, azad Üçüncü yılına giren ve bu elinde, sık sik ona Allahtan 
edilmiştir istersen götür 1 sayıdan itibaren çok dolgun 

İmdad diliyordu. 
Diye Zeydi çağırmıı ve ve resimli bir surette çıkmaya 

Karşısında Ayşe,Sudenin ya-
Mubammedin gözü önünde baba başlıyan "Kültür" bu hususta 

tağınm yanmda Hafasa, baş 
ucunda Fatma ve Ümmü Gül- sına amcasına ağlayarak sarı- çok değerli bilginlerin, en 

lan, öpen ve öpüşen "Zeyd,, ameli tavsiyelerini neşre baş-
süm hepsi birlik onu elemle 

babasmın elini tutup : lama~tır. Bundan başka Asım 
gözetiyorladı.. Fatma toprak 
bir küçük ibrikten ara sıra Su- - Baba benim en yüksek Kültürün ·gözlerini kaybeden 

~ babam Muhammed'dir, ben bir münevverin nasıl üniversite 
~ denin kuruyan ağzına su dam-

....... . ·: . .,,;-. ' 
.;. f . 

~ b Müslümanım, size yaramam, tahsilini ikmal ettiğini tetkik labyor, Sude ağzına inen u 
d · b d heyecan alan eden bir yazısı, Sokrabn, dün-serinliği şiddetli bir zorlukla emış, un an 
babası da: ya edebiyatının şaheserleri olan yutkunur gibi, hareketle du-

B d · Muhammede mu"dafaaıı aynen çevrilmeg-e daklarmı oyna!ıyordu. Arasın· - en e senı 

SIHHAT EVi -

TAR 1 H 
Okuyacağım tarih kitapları · 

m, lzmir kütüphanesinin oku
yucuları karşılamasını bilen, 
kibar sağışmaqına, dörl beş 
yıl önce, sayarken o bana: 

"Hocam Türkçe yazılmıi ta· 
rib yoktur diyor,, demişti. 

Onun sevgili öğretmeni, iz . 
mir kütüphansinin direktörü idi. 

Aradan yıllar geçti .. Bu ara· 
da birçok Türkçe yazılmış tarih 
kitapları da çıkb. 

Türkçe yazılmış tarih kitap· 
ları için, saygıdeğer direktörün, 
genç sağışmandan öğrendiğim, 
fikrini, şimdi değiştirip değiı
tirmediğini bilmiyorum. 

Bildiğim şu : 
Daha başka birçok lisanlar· 

la yazılmış tarih kitaplarının da 
tarih kitapları olmadıklanoı, 
geçen yıl F. Nitti de bağır ba· 
ğır .. bağırmışb. 

lbrahim Osman .. Duyulmamq 
olan bu adı, "Dilbilgisi bölüm
leri,, adlı, otuz kırk sayfahk 
bir yazının kabında görmüştüm. 

T.D.K. üyelerindenmiş. "Dil 
bilgisi bölemleri ,, nde tariL 
yapılıyordu. Bah kültürünün ne 
olduğu ve oraya nasıl erişile
ceği de gösterilerek. 

Benim görüşünı : lbrahim 
Osmanlar ... Tarih yazıyorlar. 

İspekülantlardan geç te olsa 
kurtulacağız. ilim güneşi do
ğacak... Hem niçin güneş doğ
masın? Sabah oluyor.. Hava 
açık .• Güneı hiç doğmaz mı? 

N. H. Ge -· -
Menemende 
Bir cinayet 

Menemenin Seyrek köyünde 
Kumkapı mevkünde bir cioa· 
yet olmuştur. lzmirli Süleymaı 
oğlu Mehmet Emin, Giritli 
Fafulaki lbrahim ile Pala Mus· 
tafa ve kardeşi Muhanem ta· 
raflarından öldürülmüştür. Ci· 
nayetin sebebi henüz anlaşıla
mamışbr. Adliyece tahkikata 
başlanmıştır. Bu cinayetten üç 
suçlu tutulmuştur. 

• •••••••••••••••••••• 

Habeş ve İtalyan 
kıtalarının son 

vaziyetleri ... ···-
- Baştarafı I tıci sayfada -

cephesinde yeni bir vazifeye 
tayin edildiği sanılan Habeşis· 
tanın sabık Paris elçisi Bay 
Havariat bulunmakta idi. 

IRLANDALI BROOKLIN 
NE DiYOR? 

Dessie, 7 ( Ö. R) - Şimal 
cephesinde, Makallenin şimali 
şarkisinde bir seyyar hastaneyi 
idare etmekte olan lrlandalı 
doktor Brooklin küçük bir 
ameliyat görmek için buraya 
geldi. Mumaileyh, seyyar has
tabanin bulunduğu yerden 
Makalleyi ve Makalledeki ltal-

yanları görebildiğini söylemiı 
ve demiştir ki: 

IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

s d bırakbm, yeter ki saadet gör! başlanmıştır. 
dan çok geçmedi, u enin açı• ı Edebi sahifelerde, büyük Rus · 
hp kapanan ağzı hararet peyda Diye oğlunu öperek sevinç e 

- Bir kerre ltalyanlar ta· 
rafından yakalandım. Altt saat 
tevkif edildim. Hüviyetim 
teıbit edildikten sonra ser
best bırakıldım. Yola çıkarken 
altı ekmek almıştım. Valbiya· 
daki lngiliz hastanesine geldi
ğim zaman çok çekingendim. 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennm en son te-

rakkiyatına göre hazırlaumıştır. 
HASTAHANE Ucretlerl : iki lirada"n başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

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

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

s. 4-5 

ki b ı · G ayrılmıştı. edibi Maksim Gorginin çok 
etti, Duda an pen e eştı. öz- Zeyd babasının daha memle· karakteristik bir resmi ile 
leri canlandı. Muhammedin elin-

k t. d "Edebi hayatımın hatıralan,, deki elleri şiddetle yanmağa e ın~ varma an: , 
başladı. Kendisini daha fazla - Ben niçin müsliiman ol· tefrika edilmeğe başlanmıştır. 
kaybetti. madım? Diye hınçkıra hınçkıra Burada büyük edibin hayatı, 

Fakat Muhammed gözleri ağlayup yolde öldüğünti duy• çektiği sefalet ve her şeye 
gülerek ayağa kalktı: muştu. galib gelmek için demir irade-

- Haydin kurtuldu! Sudeyi işte o zaman bu zamandır sinin bütün kudretini görüyoruz, 
rahata bırakalım! Muhammedden ayrılmıyan bu Necati Kipin insiyak terbiyeı1i, 

Hepsi birden kalktılar. Mu- vefakar insan Uhut harbınm irfan Hazarın "Eşek babası,, 
hammedin yüzüne dikilen dört başlangıç sıralarında temiz bir adlı çok güzel bir hikayesi ve 
gozun havretle dolu sessiz haberci idi. sair kıymetli yazılar vardır. 
suallerine Muhammed gözlerini Muhammed onu kendi slit Ktıltürii bütün okuyuculanmıza 

=--'~!_ kJ!l~bJ~ ~ ·~ • · .. ~~UJ al~•• .. Y!f'~.!!? .... O~l!IL ~il.~as~- sun~~ 

Çünkil iki gün olmuştu ki ağ
zıma bir lokma ekmek koyma
mıştım. Hastanemizin malzemesi 
tamamdır. Günde takriben yüz 
ağır yaralıya bakmaktayız . 

Brooklin, Habeşlerin T embi
yenin büyük bir muzafferiyet 
kazanarak ltalyanlan ağır zayi
ata uğrattıkları doğru olduğunu 
Jlive. etmiştir. 



• Şubal t••• 

Çek başkanı Parise gidiyor 
B h • • Aiınan hududunda bir bidise oldu 

Alu emya kerleri hududun 50 metre i~ine girdiler 
man as ;s .. asebetiyle Bulgar dış siyasasında değişiklik olacak mı 

Paris görüşmelen mun 
Prag, 7 (Ö.R) - Bohnıya • 

Almanya hududunda bir hi· 
dise olmuştur. Bir Çek taburu 
talim yapmakta iken Alman 
askerleri hududun 50 metre 
içine kadar girmiıler ve yanlll 
saat sonra çekilmişlerdir. 

B. HODZANIN SEY AHA Ti 
Paris, 7 (Ô.R) - Çekoslo· 

vakya başbakanı B. Milan 
Hodza Pazar giinll Parisin mi• 
safiri olacaktır. Fran11z hükA• 
met merkezinde muhtelif melll~ 
leketlenu devlet adamlarile, 
bilhassa Avusttırya mes.elesi 
hakkında yapılan görO~ " 
melerden sonra, bu ziyare· 
te btlyOk bir ehemmiyet 
verilmektedir. Bay Hodıa 
Havas ajanstDJn Prag aytanna 
aıatıdald bey-tta bulaa· 
m"flur: 

MASARIK ŞEREFiNE 
TÖREN Y APB.ACAK 

"Pariıe H,ahatiaia ilk _. 
bebi, Sorboacla B. Muarik P"' 
fefine yapılacak tlreacle ...., 
llut1111111ak ti&ere yapalu davet• 
icabettir. Bu t&rencle ılz ala
cağım. Tabii ba &nattan isti• 
facle ederek 1ransa bqbabDI 
B. Sarraut, dıt itleri b•h•• B. 
Flaadin ve cliter dmet adamla• 
rile glrtifmek ve onlara orta AY• 
rupaJI Uıileyen mueleler bak• 
landa Çekoalonk1acla beale
llllen fikir baldaada ......... 
baı vermekle mu'ut olacağulL 
Bu meaeleler araımda pdilik 
en mllhim küçllk itilAf dewlet• 
lerile Roma pakbnı imza eWt 
olan htıldimetler ve bilb .. •• 
An1turya ara11nda mlauebet
lerdir. 

Avusturya şansölyesi B. Voa 
Scbuschnigin Prag seyahabnclaa 
IODr& bu 90DUDCU muelGİD haf• 
line dotra aalhim bir adım abJ• 
mıştır. Ve iki tarafm anlapna 
arzusu ıörülmuştür. Viyaaa'da 
seçen gün yeniden b ......... 
l.u mtlzakerelerin An1turY• 
Ye Çekoslovakya aruıada bir 
ticaret muahedesi akclı neti
cesine varacaianı ...,.... 
Belki Viyanayaa gitmefe de 
farut bulacaiım. 

HABSBURGLAR 
SALTANATI 

Hababurglann ıaltauatllll ia
de meseleli baklcıDcla, ball 
zatların ae,.Utlarile bD-~ 
aeleaia clalia ziyade g8D il' 
olclufu söylendi. Bu ;....ıe 
llzerinde Küçük Aatan• , 
~ cleğipaemiftir 'le ,.. 
ruşler çok def'a aola• 
tıldığı içia yeniden .,_ıa,• 
nn üzerinde durmai& 1 .. 
zum yoktur. AyasturJ• ile 
aramızda halledilecek ekoDO .. 
nıik meselerdir. 

r~riıten danibace Yu,_ı.; 
.:a ya da gidecejim. 8cJid . 
;apacağım bu seyahabll 19rilai 
llenilz teabit edilmelDİflİl'.saıaa 
aıukabil Bllkrep aibllek ... 
fek az muhtemeldir. Ba ._. 
lci B. Titüleıko ile Pariste ,,_ -•-ca· 
rtltnıek fırAblll baha"' Qlfl 

iını. ~ ..-.nrNE 
BULGAR GAZET~RE 

ıcr.ı Bori· 
. Sofya 7 (0.R) - &etil• 

•11t Paria zilareti ,.aaase un· 
Yarı reami (Mir) ıaaetetl f 

A1Jn61' motlrlil ltawdlen Hazırol vaziyetle bek/iyen Alman aslterleti 
~ ,,./l/1111" 11ııtad" dıt ~Idık. .ve devamlılık yeıai memnun glrDnmektedirlar. GaM 

~yle sulfl' ·~~- bar ısbkamet aranılmasını zeteler ve ıiyual çevrenler 
__.,.ıoactabir Bal- llizwnsuz kı1maktadar. Kral prenıin orta Avrupa ve Bal· 

liJI~ ee11ebl 99 bildi• Boriı'io Uluslar Sosyeteai kan sullıile ilgili meselelerde 
ilk ~ ..,.ıaadaa oJarlk bakkıadaki hararetJi sözleri Yugoslavyaoın durumunu tasrih 
P' ~ 8lt c111ıode,o BalkaO ve g&sterdiği bağhhk da bu etmek üzere sesini duyormuş ol-=-- ,.1o11da bq dıı siyasa aydınlığımn ve ere- masıadaa dolayı memnunluk 

tdll ~~eD v~r vamlılığını~ bir işaretidir.,. r~teriyorlar. Mesell dotrudan 
an~..._ _ .. _. ~.aıldi. Gazetenıa bq neşriyab zab- dogruya Yugoılavyamn menfe-
lfi'JwiH' ~~ --·- nedildiğine göre resmii Bulgar atma dokunan. tla~~urglua 
ti İl" --"' Ml~efe ıJan g&rütlerini g&stermektedit. saltan~~"!'aın ıadeai lfl b•lu· 
g&t't of.,.. ~e yaP YUGOSLAVLAR elan bındar. Gueteler, Yugoa· 
&1yettarl1 kit Slfl_.....DJll ~· MEMNUNDUR lavyanm küçük itilaf ve Bal .. 
arlfllle!~ ~ •• t,fr isti· ô kan itilin menfeatleriyle sıkı 

1 ~ ~=-· iltİktlaaette Be!grad, 7 < .. R)- Yugos- iı birliği içinde Fransaz dostlu· 
·~· 'ile ~~. Bul· lav çevrenlera prens Poli:1ın ğuna devam edeceğini kaydet· 
~e ~a.-.id adaki Paris mllllkatlanndan pek mektedirler. teftit' ~ ................................................................................................... . 

~~ .. ğınur mevsimi geldi 
........ kr 'Makalleyi alırlarsa 

ııın düşmesi emri vaki olur 
A.4.ı .. .., ı'beşistana dum dum kurşunu göndermedi 
~A.A) - Haltq -

lfo.~ Wrk•~ ay evvel 
~ bdfel Chertock 
~ araJlli8deki miden· 
.. ~ k _.,e baza miza· 
ıeıl1 -~-dalU malim• 
~ -uecek im-
... 8" b_.. C~· Ha· 
~~ ... tal yapm•tı 
~-· kh· "oJayllfbr: efçiliiİ Cherto· 

pan ff• t tal almlfbr· Cb-
ktaO bir telf dçilitine bapn 
~k ffab~ Jirahk bir 
bit .,... ..ıece" naiyette 
flllldO ~clirlllektedir. 
olduıu'!!1_.181Atl BAŞLADI 
~~?(Ô.R)- Şid· 
A~".. urJar Jaer iki cepbe

cie'5 1•P Wta aainİ olmakta· 
da d• :;. cepbesiade Boli 
.,ı.t.;_ı. Habetler mühim 
:: e ijtiaam etmişlerdir. 
,.; pdiJ• kadar iki de
f ıtalyaalar tarafından bom· 
.:.r'cluDaD edilmiıtir. 

TAKViYE KUVVETLERi 
Adia - Ababa 7 ( Ô. R ) -

y abaacı Ajanslara göre cenup 

cepheainden Y~ f:lab~ "ti 
viye kıtalan ıelmiftir· Ecae 

ele .U· 

Doga Nfikasında m1111tazanı italyall lw rlltıi 

rı topu gelmittir• Veliaht bun· manevi b6ylik bir faikiyete 
lan ve tanklara karp kullaat• malikterler. Bun11ola beraber 
tan toplan ı&zden geçirmiftİt· Habq kuvvetleri münakale 

HABEŞLER ADUANIN yollarını uzatmamak için ileri-
PEŞiNDE 1 lememekte ve çete harbı 

Adiı. Ababa 7 ( ô. R) - yapmakla iktifa etmektedirler, 
Havas aytarmdan : Ha~etler bilhassa gece bu-

- nıre cephesinde uzun kınl:arile l~alyanler~ büytık 
ilcldet kalmıı ecnebi bir ıal- zayıat verdirmektedirler. 

m bidin fikrine ı6re Habefler Ayni mGtahid Habefleria bu 
~..... ceplıeliad• bi'lae• uaalle yakıada MableJi ele 

lngiliz ulusu 
------------------Afrika harbının biran ön-

ce sonuçlanmasını istiyor 
lngiltere, ilk maddelerin adilane 

taksimine taraftardır 
Paria, 7 (Ô.R) - Dk madde

lerin btltlln d&nya memleketleri 
araıında acliline bir şekilde 
tevzi ve taksimi meRelesi avam 
ka~araımda tahrik edilmiş, 
Yanı lngiltere tarafından rea
men ortaya ablnntbr. Avam 
kamarasında bu it bakkmda 
yapılan müzakereler Pariı 
gazetelerince ehemmiyetle tef· 
sir edilmektedir. 

"Fil'aro" da ıu milbim mQ
zakere gize çırpıyor: 

BiR KONFERANS 
TOPLANMALI 

"Bu meselenin miizakeresioe 
yanaşmak uluslar için bir vazi
fedir. Bu, toplanacak arsıulusal 
bir konferans va11tasile mlim
klln olabilir. Ulua ihtiyaçlarını 
tayine ve milatemleke iddiala
rına haklı g&sterecek sebepleri 
glSstermeğe davet edilebilir. 
Bu konferansın toplanması için 
v•ziyet ml\saittir. Filhakika 
meseleyi tahrik eden lngiltere, 
yani en bllytlk mllatemleke 
imparatorluğudur. 

INGILIZ ULUSUNUN 
TEMENNiSi 

" Her lngiliz Afrika harbı
nın sona ermesini istiyor. Bu· 
DUD için devletlerin mllstem• 
leke istemlerinin blançosuna 
yapacak araaaluaal bir konfe· 
ranaın toplum .. temenni edi· 
liyor. Şlmclikl halde yeni bir 
harb tohumu bu milstemleke 

Pariı 7 (O. R) - lngilte
reain eski hava bakanı Lord 
Londoncleri BerHncle balun
maktadır. Bu seyahat husul 
mahiyette olmakla beraber, ha· 
va bakam llfatile, tam bir ae-

ae enel AlmaDJ• • ...... 
aramada hava pakta aktı için 
Japtlaa mDsakerelercle blly&k 
bir yer tatmut olu lngi.liz dev
let adammıa Berindeki miu· 
kerelerine Fran11z çetrenleri 
bilylik bir ehemmiyet vermek· 
tedirler. 

Lord Londoadery Almaayaya 
idare ecl• ,.W1etlerle birçok 
konUflllalarda balanmaktaclar. 
F,_ çenealerl reçen .... 
yapdait mkakerelenlen 80Dra 
birçok yeai hldiaelerin darumu 
~ ıi• lııiinde tat
maktadırla.,. Banlarm ea mi• 
bimi 16 martta Almaayanan 
V-.y maahedeainin ukerl 
hllthllerinl ilga ebnif obaall'" 
dar. 

lngıl~ kralı stkizind Edranl 

istemleri araamda giılWir. 
bunu.. laline ıeçelim. 

" Fakat ba konfenDllll ae· 
saisini uatalakla idare ebaek 
gerektir. Meaele bir arui 
teffiz veya toprak m&badeletl 
yoluyle halledilmemelidir. Fa
lan devleti, falan toprak par
ça11na bajhyu tarihi •eJ• 
ukeri bailar heuba kablaaa· 
mahclar. iti daha sade bir te
kilde halletmek için, bir za
maaki ticaret ve ılçmenlik 
muahe delerine yeniden dön
mek gerektir t " 

dery biiy6k bir itibarla ka..
lanmıtbr. Şerefine birçok ka• 
bul reıimleri yapalmıfbr. 8-· 
lardan birili lngilis-Almaa ...,. 
yeteli bqkaDPl>lk Kom"-lr 
tam.dan verilaüttir· Lortl 
Loallomclery han ........ 
Prusya bqbakanı general Ga
ring ile ı&'lfmlf ve IOIU'& 

Bay Bitler tanfmdan kabul 
edilmiftir. B. Ribenhof iMi 
f6r&tmelerde hazar bahmm..
tur. Mlllikat bir •at sürmfit· 
tir. BltGn meseleler ıkdea 
ıeçirilmiştir. Muhavere huuit 
mahiyette ise de bu l'İbi da· 
rumlarda "hususiğ,, g6ril1111eler 
en az ehemmiyet& olaalar de
iitJerdir. 

B. EDEN1N TEKZlm 
Londra, 7 (Ö.R) - B. Eden

in Almanyaya gayrı ukert R• 
b&lgesine asker gfindermek 
hakkanı verdiği kat't olarak 
tekzib ediliyor. 

Londra 7 (Ô.R) _ B.Ribent• 
robun Berlinden geçmekte olan 

ESKi BAKAN bir lngiliz şahsiyeti ile eski Al-
lTIBARLA KARŞILANDI man müstemlekelerinin iadeai 
Berlin 7 (f).R) - Eski lnk(- hakkında göriiştiljii · 

lir-ılı•va bakem Lord London ecliliyor. rıvayet 
....................................................... 

.. ki . . •••••• ••••••••• ,eçarece ermıni ve bunun da Ik· · k •••••••••••••••••• ıncı me tup fot02l'llflan 
Aduanın dGtmuiai intaç ede· ahaan kurşual&rd~n 19)4 · den 
cejini alylemiftir. Makalle ev!el J~pıJmıt olduklarım iiz::. 
bill ltalyanlana elandedir. ~~r~d~kı. etiketlerin iabat ttti• 
INGILIZLERIN BiR TEKZiBi gına bildırmektedir. 

Cenevre, 7 (Ô.R)-lnpizle
rin Habeflere dumdum kur
şunları verdiklerine dair olan 
ltalyan iddialannı yalan
lamak &zere lngilterenin 
mlUetler cemiyeti genel sekre· 
terliğine ılnderdiği protesto 
mektubuna ıalllaiyettar bir zat 
ta bir ••ktap Wfetmittir. 

Altın 
Stokları artmış 
Londra 7 (Ö.R) _ Avam 

kam~raıında finans bakanı B 
Nevılle Chamberlain d•rt • 
d b 

. 
1 

. u ıene-
en erı ngiltere bankam alba 

~toklarının 131 mil1on lllısıilii& 
lirası a .. 



E 
a gahlle YENi ASIR 

Orta ve 

P A RiS - Son k~nun 
"Oeuvre., gazetesinin bildir

diğine göre Londradan gelen 
haberler lngilterenin Alman 
niyetleri hakkında hiç de müs
terih olm adığını göstermekte
dor, Alman Devlet adamlariyle 
yapılan temaslar neticesinde 
kral, B. Baldvin ve B. Eden 
bundanböyle hiç bir mesele 
için Almanyaya bel bağlana

mıyacağı ne ti cesine varmı~lar-

<Jorn·11g 

dır. Von Nourath hiç bir nok- ' 
tada uzun vadeli bir taahhüt 
k-abul' etmemiş ve Ren gayri 
askeri mıntakası hakkında 
"Şimdilik,, Almanyanın bura· 
11nı hemen askerileştirmek fik· 
rinde olmadığını bildirmekle 
kalmıştır. 

Leh dış bakanı B. Bekin 
Berlindeki müzakereleri hak-

Fransa ile anlaşmasının im
kansızlığını anlatmış ve de
miştir ki: 

"Fransada ferdler Almanya 
ile yakınlaşma lehinde iseler 

nin yalanlamalarına rağmen 

Almanya ile Japonya arasında 
geçen 4 'son Kanunda Tokyoda 
"Tedafüi ittifak unsur!arın ı da 
ihtiva eden,, bir dostluk mua
hedesi imza edilmiştir. 

Bu Alman tehliJ,esine karşı 

iki büyük fikir ortaya sürül
müştür. Birincisi B. Titülesko 
ile Avusturya Vis Şansölyesi 
arasındaki görüşmelerin neti
ces:dir. Ro"'e" dış l..akanı 

Beck Leh Dış Bakam 
Avusturyanın istiklaline orta 
Avrupa ve Balkan deyletleri· 

Vo11 ,\, uıcı//ı Alma11 Dış LJakam 
de, bazan işgal ettikleri yük-' 
sek mevkilere rağmen, Fransız . 
siyasasında köklü bir deği· 
ş' kliğe sebeb olamamaktadır- . 
lar. Bunun için lngiltere Al· 
manya ile anlaşma nazariye· 
sine dönmediÇe F ransanın 

nin vermeğe hazır oldukları 
Almanya ile anlaşmasına imkan 

teminata Rusyanın da işti· 
yoktur.,, 

Bundan sonra Alman bakanı raki esasını logiliz hükü· 
Leh dış bakanına en çabuk met adamlarına kabul et· 
bir zamanda '"'medeniler itti- tirmiştir. Rusya Çekoslokyaya, 
fakının,, yapılması, yani Po- ancak Almanyanııı ikisinden 
lonya, Almanya, Fransa, lngil- birine taarruzu halinde hare· 
tere ve Italyanm, "medeni kete geçecek bir nakt ile bag" -

kında gelen haberler de bu ka- .. 
rarsızbk hissini arbrmışbr. Ge- olmıyan devletlere(!?),, yani lıdır. Diğer taraftan Romanya 
neral Göring ilk önce B. Beki Rusya ve Balkan uluslarile Avusturyanın müdafaasına mec-
lı başında kalabildiği için teb- Kliçük Antant ve bazı şimal burdur, fakat bunu ancak Rus· 
rik etmiş, sonra Almanya ve uluslarına karşı birleşmeleri yanın yardımından emin olarak 
Lehistan arHında gittikce za· zaruretini göstermiştir! 

N.h t B G · B B yapmak ister. Bunun için ikisi 
yıflaşan kültürel ve ticari mü· ı aye · oerıng · e-
naıebetlerden vto bir kaç ay- ke Lehistanın hiç bir zaman arasında bir pakt imzalamak 
dan beri Leh zabitlerinin Al- Almanyadan korkacak bir nok- IAzımdır. · Bu da Fransa-Rusya 
man garnizonlarında yaptıklan tası olmıyacağını ve Ingiltere- paktının Fransız parlamento· 
stajdan dolayı memnuniyetini nin de uzak ıark menfaatları sunca tasdikine bağlıdır. 
bildirerek Almanyadan ayrılır- dolayısile, az çok Japonyaya ikinci fikir de ayni mesele· 
ken bu Leh zabitlerinin " ken· yaklaşmağa mecbur kalacağını ye aittir ve Bulgaristanın Bal-
dilerinden bir şey gizlenmedi· temin etmiştir. Bu fikirler Lon• kan paktına girmesi için 
ğini " bildirmekte müttehit ol- dra ve Pariste Almanyanın ne Türkler, Yugoslavlar ve Bul-
duklarını kaydetmiştir. olursa olsun Lehistan ittifakın· garlar arasında yapılan müza· 

Göring bundan sonra, lngil- dan emin elmak istediğini gös- kerelerle alikadardır. Paris 
tere Alman siyasasma temayül teren bir işarı:t sayılmaktadır. müzakerelerinin mevzuunu da 
glSstermedikçe Almanyanın Diğer taraftan,Vilhelmstrasse bu iki fikir teşkil etmektedir. 
..................................................................................................................................... 

Ağırcezada: 

Muiz 2100 lirayı Turku
vazda ~rittiğini söyliyor 

Sahtekarlık yapmaktan suçlu 
Muizin muhakemesine dün ağır 
cezada başlanmıştır. 

Muiz, tüccardan Hanri Döla
ıı:ıodun yanında katipti. ticaret
hane sahibi 933 yılında F ran· 
s·aya gitmiş ve arkadaşı Lüi 
Melaya Y!lzıhane işlerini gör
mesini rica etmiştir. 

Lui Mela bu ticarethaneye 
devama başlamış ve kenisin~ 
para lhım oldukça bankada 
kendisine ait cari hesaptan bir 
miktar para almıştır. Fakat 
Lui Mela bu çekleri Muize yaz· 
dırmakta ve bankadan almak 
üzere onu göndermekte imiş. 
Hanri Budölamod işinin başına 
döndükten sonra mühendis Lui 
Mela kendi işine dönmüş, bir 
aralık kendisine 160 lira lazım 
olmuştur. Lui Melanın yazdığı 
çek üzerine banka hesabının 

bittiğini bild irmiştir. Telaşa dü
şen Lui Mela hesabını tetkik et
tirmiş ve Muiz vasıtasiyle yazılıp 
alınan paralara ait çeklerin 
yüz lira yerine iki yüz ve da
ha fazla yazılmak suretile sah· 
tekarlıkla Muiz tarafından alın· 

1 

Bunun üzerine Muizi sıkış

tırmışlardır. Muiz; bu suretle 
2100 lira fazla almış oldu
ğunu ve paranın 600 lirasını 
Turkuaz barında kacfınlarla 
yediğini, bir radyo, bir fotoğ
raf makinesi, gramafon aldığını 
söylemiş ve: 

- Borcumu kabul edi-
yorum. Bu eşyayı size vereyim, 
her ay da aylığımdan onbeşer 

lira vermek suretile mütebaki 
borcumu da ödeyeyim, demiş
tir. Lüi Mela bu teklifi kabul 
etmiş ve eşyaları almıştır. Ara· 
dan bir seneden fazla geçtiği 
halde mütebaki borç içia bir 
santim bile verilmeyince zabı
ta ya müracaat etmiştir. 

Mniz mahkeme reisinin sual
lerine verdiği cevapta: 

- Çekleri ben yazdım. Dip 
koçanlarına yazmadım. Kendi 
kalemimle ilave edilmiş bir şey 
yoktur. Bunu zimmetime geçir
miş sayılıyorum. 

Zaten kendisi de razı olmuş
tur. Borçlanmış bulunuyorum. 
Hatta birde sened verdim. 
Hareketimde bir suç yoktur, 
demiştir. 

Lüiz Mela ise: 
- Bana çeklerin mukabili 

Talebenin 
Temizliğine 
dikkat edilecek 

Mekteplerden birinde bele· 
diye mıntaka doktoru sağlık 
muayenesi yaparken talebesi 
çok olan bu mektepteki çocuk
ların sağlık işlerinin yerinde 
olmadığı görülmüştür. Tehlike
lerden uzak kalınması için ta· 
!ebenin muallimler tarafından 
11k sık muayene yapılması ve 
icap edenlerin birer tezkere ile 
evlerine gönderilerek temizlik
lerinin temin olunması Kültür 
direktörlüğünce fıir bildirimle 
bütün mekteplere bildirilmiştir. 

Belediye encUmenl 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra Şarbay doktor 
Behçet Uzun başkanlığında 
toplanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olarak 438 lira getirmiştir. 

Sened verdi amma para ver· 
medi, sahtakarlık yapmıştır, 
dedi. Muiz mahkemeden kefa· 
letle tahliyesini istedi. Mahke
me heyeti beş yüz lira kefa
letle salıyerilmesini uygun 
gördü. Muiz bu parayı temin 
ederek dün tahliye edildi. 

Mubak.,mesi başka bir güne 
bırakılmış' r. 

Tire yolunda : 
................................... 
Yağmurların fazla lığı 
endişeler uyandırıİııştır 

Gezmen muharririmizin intibaları 

Tzıetlt 11 biT manzaıa 
Yolcularını lzmirden ayıran 

tren Kemerle Kızlçullu ar asın· 
daki yokuşu ağır solumalarla 
tırmandıktan sonra sür'atle ile
rilemeğe başladı. Kızılçullu Ga
ziemir dura klarını geçtik. Bazı 
yolcular, bir gün önce deli bir 
fı rtınayı arkalayan yağmurun, 

lzmirde uyandırdığı te laştan 

buralara da hisse ayırdığını 

söylüyorlar, ufku karartan bu
lutlara bakarak: Bugün havada 
yine yağmur var, diyorlardı. 
Netekim Cumaovası istasyonu· 
na yaklaşırken hafif hafif çi· 
selemeğe başlıyan yağmur bu 
sözleri tasdik ediverdi. 

Durağı geçtik. Tren, baştan 
başa göl halini almış olan bir 
sahaya girdi. Hattın iki tarafı 
geçeden yağan yağmurun ge· 
tirdiği sularla doluydu. Bağ 
asmaları yanya kadar suya 
gömülmüş, tarlalar su altında 
kalmıştı. 

Torbalıya kadar hat boyunda 
hep bunu gördük. Şimdi Arık 
başına yaklaşıyoruz: Her na· 
sılsa ovanın bu kısmı suları 

yutmuş. Fakat Çıplak durağı 

ile Bayındır arası hiç de böyle 
daği!. Hızını alamıyan sular 
adeta akıntı yapıyor ve akıp 
sokulacak kovuk arıyorlar. 

Bayındırda vaktından fazla 

kalmıyan trene binen yolcular 
bize, Çatal durağının öteya· 
nında bnlunan geniş ovada 
Küçük MeQderes'iı: taşdığını 

söylediler. Tren yine hızlandı. 
Çatal'dan sonra Tire'ye doğru 
ilerlemeğe başladık. Taşan 

menderes, civarını gerçekden 
tehdid ediyordu. Hattın iki 
yanında sık sık gölcükl~r hu· 
sule getiren su birikintileri, 
yağmurun .. Çoban ıslatan n 

dedikleri yağışı ile, yayılışını 

arttırıyor. Bu manzarayı ıey

retmek fena olmıyordu, fa
kat üretmenimiz bu kadar 
çok yağışın zararlı netice· 
sinden endişe etmekte, tah
minlerin üstünde olarak üzlil· 
mektedir. 

Yolcu arkadaşlarımız arasın· 
da bir zat acı acı anlattı: 

- Yağmurun bol oluşu bağ, 
bahçe ve meyvelerimiz için 
iyi oldu. Fakat haddini aştı. 
Ekinlerimiz çürümeğe, tütün 
fidanlarımız çıvmağa, inbati 
kabiliyyetini kaybetmeğo! bat· 
ladı. Hava böyle devam eder
se Tepeköy, Tire ve Ôdemit 
acınacak vaziyete düşecektir. 
. Ayni zatın sepet içinden çı• 
karıp uzattığı bir tutam kart• 
!aşmış tütün fidanı, acı da olsa, 
bu sözleri gerçekleştiriyordu. 

H. OUnay 
~~~~----.--------~~~~-

Otobüs ve otomobillerde 

Benzin yerine tazyikli 
havagazı kullanılacak 
Belediyenin hava gazı tesi- 1 

satını islah ve fazla randman 
alınmasını temin etmek ilzere 
Almanyadan getirtilen müte
hassıs mühendis bay Hopner 
dön müesseseyi gezerek teıi
satı gözden geçirmittir. 

Mutahasıs ocakların islihile 
beraber yeniden bir ocak ya• 
pılmasını münasip görmüştür. 

Mühendisin tavsiyesi veçhile 
bir ocak daha ilave edilir ve 
mevcudlar ıslah olunursa daha 
ekonomik bir şekilde ga:& istih
sali mümkün olacaktır. 

Aynı mutahasıısın diğer 

-bir tavsiyesine pre, Ber· 
lin ve ıehirler arasıda işli· 
yen otobüs ve kamyonlarda 
tatbik edilen benzin yerine taz· 
yıklı havagazı sisteminin iz. 
mirde de tatbiki mümkündür. 

Mübendiı B. Hopner bu hu
suslar hakkında şarbayhğa bir 
r!'por gönderecektir. Uzım 

gelen aletler Almanyadan ııe· 
tirildikten sonra lır.mirde oto· 
büsler benzin yerine bavaga:r.ı 
kullanacaklar ve bu hal şimdi
kine nazaren çok daha ekono
mik olacaktır. 

Bir hazine davası 

Celalin, kendisine atfedi
len suçla alakası yokmuş 

931 yılında emvali metrukeye 
aid davalar için alınan avans· 
!ardan 1500 lirasını zimmetine 
geçirmekle suçlu hazine vekili 
katibi Celalin muhakemesine 
dün ağır cezada başlanmıştır. 

Celal kendisinin hazine vekil· 
leri katibi olmadığını, defter
darlık kAtibi bulunduğunu, 

zimmetine para geçirmediğini 
ıllylemiştir. Milli emlik mü· 
dürlüğü veznedan B. Edib 
dinlenmiı ve demiıtir ki: 

- Celal icra veznesine 
yirmişer otuzar lira para yatı
rıldığına dair tasdikli bazı ki
ğıtlar getirdikçe avans paradan 
kendisine verdim. Bu suretle 
bir yıl içinde 1500 lira fazla 
alınmış ve bunun için sahte 
kağıtlar kullanılmıı olduğu 
sonradan meydana çıktı. Ya
pan Celaldir. Demiş, Celil ise 
bu suçla hiçbir alakası olma
dığını tekrar etmiştir. Şahit 
ııfatile hazine vekillerinin ça
ğınlmasına karar verilmiftir. 

Bay Zühtü 
lzmirde kalıyor 

Vilayetimiz ziraat müdürü 
bay Zühtü'ye üçüncü umumi 

[müfettişlik ziraat müşavirliği 
teklif edilmişti . Bay Zühtü 
istimzaca cevaben bu vazifeyi 
kabul etmiyeceğini bildirmiştir. 

Çeşmede 
kesilen hayvanlaı 

935 yılında Çeşme kazasında 

152 sığır, 181 dana, 263 koyun 
661 kuzu, 297 keçi ve 464 
oğlak kesilmiştir. 

Bir vagon devrildi' 
Dün sabah Alsancak istas• ı 

yonunda bir yağ kazanı vinçle 
kaldınlırken vinçin ağırlığa 

dayanması için yanlanna takıl- 1 

ması icab eden zincirler takıl
mamış ve bu sebebden bi~ 
vagon devrilmiştir. Bu sebeble 
yağ kazanı ameleden Emin 
isminde birinin üzerine düşe

rek başından ve ayaklarından 
yaralanmıştır. Yaralı, hidise
den sonra memleket hastane· 
sine kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır . 

Hadiseye sebebiyet veren 
Rauf, Mehmed ve lbrahim 
haklarında tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Zabıta haberleri: 
Karısını korkutmut 

Alsancak T eşvikiye cadde
sinde oturan Osman oğlu Ha
sanın kansı Zehrayı eline ge• 
çirdiği bıçakla korkuttuğu şi
kiyet edildiğin dentahkikata 
başlanmıştır. 

Bı~ak çekmit 
Karşıyaka Kemalpaşa cad· 

desinde kasab Osman oğlu 
Ali ile Ahmed oğlu lımail 
Hakkı ortak olarak tuttuklan 
kasab dükkAnı meselesinden 
aralarında çıkan kavııa sonunda 
Ali, lsmaile biçak çektiği şiki· 
yet edildiğinden yakalanmıştır. 

Şemsiye hırsızı 
Kilimciler çarşısında hurda

vatçı Yusuf oğlu Hamdi ma• 
ğazası içinde meşgul bulundu
ğu sırada dükkanı önünde bu
lunan deste halindeki yedi 
tane şemsiye ile üç tane bas
ton belirsiz adam tarafından 

çalındığı şikayet edildiğinden 
araştırmağa başlanmıştır. 

Bir iddia 
Servili mesçit karakapı cad

desinde oturan Hacı Ahmed 
kızı Seherin evlidı maneYiıi 
Hüseyin kızı on altı yaşlannd.; 
Sabahatın 200 lira ile iki yor
gan bir karyola takımı ve gi
yecek bazı eşyayı çalarak kaç· 
tığı şikayet olunmuştur. 

K. Menderes taştı 
• • • 

- Baş tarafı ı inci say/ada -
AFYON-BANDIRMA 

HATTINDA 
Son yağmurlar Bandırma ve' 

Afyon hatlarında da çok fazla 
yağmıştır. Perşembe ekspreıile 

şehrimize gelen yolcuların an: 
!attıklarına göre yağmur Akhi: 
sarda korkunç vazivet almış, 
Akhisar istasyonundan Çiftlik 
durağı yakınına kadar ova ka· 
milen su altında kalmıştır. 

Akhisar • Manisa arasında 
bu yüzden hat ameleleri ça
lışmıştır. Ekspres yolun bazı 

yerlerinde ağır ağır ileriledi
ğinden lzmire vaktından sonra 
gelmiştir. 

Dün de Bandırma yolunun 
Sarhanlı • Ishakçelebi istasyon
ları arasında hattı su kaplamış 
ve yolcuların aktarma suretiJe 
nakledilmesi mecburiyeti doğ· 

muştur. Bu yüzden şehrimizden 
saat yarımda hareketi lazım· 

gelen Bandırma ekspereıi an· 
cak saat iki buçukda yola 
çıkmıştır. 



YAZAN : Mlyel Zevako 

- 84 - • d h açık söyle vakti-
Haydi fikrinı a a b·ı· · 

. dar olduğunu ı ırsın 
mın çok 1 • 1 ı· 'um bir hayalin ken-

1 
A ıs meş " 

- Senin sevebilece'!in. ve disini kovalamasında~ ürk~~~;: 
seni sevecek bir kaç jantiY~~ muş gibi arkaya dogru egı _1· 
bulacağım. Dilersen Pariste toı- Arka üstü yere düştü. Kate~an 

1 1 · birinde o • . di . . yere koyarak yıne lersen vi ayet enn bır ıını B • k 
rur istedigv in zaman saraya ge- ı... ilzerine çullandı. ogu 

...,nldın bir ıeıle mütemadi-
lir veya gelmezsin. bahtiyar hl ayan 

Tamamen serbest. 
1 

d' yen soruyordu : •. 1 '? 
. l k ev en ı• O u seviyorsun degı mı 

ve zengın o aca sm, h b - n . ı 
ğin gün de bu mOcev era Kaz bOtlin ku\'vdinı top ıya: 

rak m--•danıyor. Onu tanım~ 
takacaksın. k e uu ld k di 

b ada çe m - d keo bayı ı, en -
Katerine u sır yaram er . 

cenin ~çüncü gözüniig~~d:::: sinden ~eçti.ku .. ıiinaa bağlı bu-
g6zlerı kamaştara? . .kleri Katerıo r-e· . k 
incilerle süslenmıı bile~• 

09
.. _ l torbadan bir t•fC. ça .a-

üld g - anan kı·• ko'-'-tb. Alil bir.-
'lakutJa : ... ıeomit JiİS en k - ».MI 

~ rara. -~ı.a. Kendine geldı. 
t itti d bire ---er:ı. · bu mücevberattaD eD buram terler döküyor-

iC-en~yor istikbale aid serv~t :ura:rdığı "ayağa kalk,. em-
•- ' . likadar etmı- 0

• tti Yine herkes 
vaadleri onu hıç a d riae itaat e .:cıtu' Bu sırada 

d On kalbiDİ dol uraa turm-r 
yor u. un • baş· yerine 0 

• yine tathlaşb. 
aşk ve heyecanla sevgıdei.Aki• kraliçe sell canavar ka-
ka dü•üncesi yokta. 5 ki biraz &ace 

Y il · öster· aıı 'leli. 
mücevherata kartı gı g d dıa bU deli 
memesi kraliçenin ıö~iill1d~~ Sualler bqladı: 
k v .h tle ış e ıgı N tdun yavrum! Bu ka-
açmıyacagı cı e ak bu - e o y k b 

rk arar un mısın ? o sa u 
hatanın da fa ına v . e· dar yorg • çok beğeo-
mükafatları hayalinden bil~!fa aon aeyabat at~ sarsb mı? 
. di •• , ır.yJemekl• d.... -etane ını 

çırme gıoı ıu ıgun .... k kDJa Dog· rusunu 
d. H di or .. 

ey e ı. iD ay . diğim için blltün 
Katerio üçünci çekmecen -ıtyle Seni sev ., . . --·"•tar .., ,· . . yerine getirecegımı 

kız üzerinde tesir ya~beye istek er1nı 
dan dard6ncü gtsıii t bir 

1
_.. bilirtİll· 1 bir desisenin 

karar verdi. Y avH Atis ınubteme k kusu 
b d d buJanmaDID or 

a6ı.e aşla ı: .1 Şiir kartıldl a . litika icabı 
- Mutabıkız değil iDi k ·ıe kraliç:eoıll po 

1 
· dü-

cli .f . . • ..1!-•e. İf ço ı . . . himaye ey emesı 
vazı enı ıyı CJ1111 d ;- kendis~DI ıoda ıaıınp kal-

mühimdir. Evelki mesele ~uf 5nncesı karŞIS 
radıgw ın muvaffakıye~izliğ'I 8 

• -••ti. ., " 
defa mu• ... " ~ 

fetmiftim. Fakat bu. ff tmi- hikU:l~ ilF polisler 
yaffak ola~azsak asla 8 ~ Sorp . ıından ken-
yecegy im. Bu n.oktayı ısaçcnakC: bir mabküaıun ag d p· • 

u _ .l--lar• ye,Pı ara 
sana haber ve.ny~rulD· da clijİDİ ıı~ k ifqarı almak 
bu defaki vaıifeauı ~ni tı'Da i~ukleyecetalara baş vu-
bir adam var. Bu ~daJDlll 1 nı'a içia birçok yall 

d 
!_..;: __ ... ye se L _ 

son erece ...........,.,- i1fuı ru~~~·ran yaP.brmak yolunda 
de on~ düşüncelerine. ~jİlll pu ı ri ahlaki v~sıta-
etmeldiğin Jaumdır. Dil etir•· alallki vek::mrlar. Maddi ve 
zaman o adamı baD& 1 i-- da ı e _.... • b' çok işkence er 
bilmelisin. . -.u..a aaaoe91 il 

Bu adam Pariıtedır. 1'. ~ ı bırakırlar. Hatta bazen 
hlik...- maru bile iıkenceden 

düşmanlanmın en te • i~ masumla~n. ·n cebir kullanan· 
dir. O yaşadıkça be~dur· kurtulma larıçını '/erille getirmek 
daima tehlike mevca ,.. )arJll ana 1 ürü L... ğındl • . k di kendilerine c .~ 
Onunla nasıl bu·~~ erede ır•D en ·d' Geçmı•ı 

Ş. d D .r d ttikleri vakı ır. ., 
na söyliyeyim. . ım 1 

Fakat 1111a e bu vaziyete "maznunu 
gi:ılendigv ini bilmıyorum· -•n bozuklar .. k adını ve-

• · yap••- -8 duşilrme " sana söyliyecekJerımı. J<arp• tuıag 
kolayca buluşabilirsinız. h- rirler. . de bu vo!a sa-
l ll'v · · zekin• P I te l(aterın .. _ 
aşınca ~üze ıgını, .• kuU•D· Ş kızı tuzağa duşur-
luğunu (;ütün kuvvetını par ak ge~ç b Kraliçe ya 'ancı 
Ve onu bana getir. ? JJJeğe ça ış ..;e ,iltt söze başladı: 

- ismi nedir madam· bir gOI~~ bakalım. Yorgun 

- Kont d~ ~·ri~~:klannda -v~:: bana açJkÇil söyle. 
Bu isim Alısın k tladı. oJdug. fadım Fakat yine 

b t . kas•Je pa ben an"" · . 
ir yıldırııu ara ' · eli sa· Buou d bir hizmet beklı-

N '"d w oı biJeıııe ' b n sen en eye uğra ıgı d. Eğer e •. Ev er bunu y.-pamı-
d dı titre ı. ecegtm· g . . 

rar ı, morar • . . arka· y k 1.n vaadlerimı verıne ge-
d • Haf yesıoın 80 r. 

otur ugu san bulunsaydı yaca .., '... e ' zahib olma ... 
d adllf t• eO'ecegım A 

sına ayanoı . \ nacak, ırıP ~ besledigw im hu$USI 
l kı. k re yuvarıa Sana karşı . l k 

ınu ıa Ka ye 'B ılınaJJJak, . bıliyorsun. Dın enıne , 
<lüşüp bayılacaktı. ay. ok se\lg yı · ' b 

· · nefsıne ç ın2k istiyorsan, en 
bağırmamak . ıçı~ den kraliçe· ç•. JışrDvaaadf .. rı'm"ı yerine getire-
cebretti Vazıyetuı · de .. 

. d~cnıeıı . yı~~ Seni evlendirecek, sCSz 
yi fiipheye li e berşeyı cegun. mücev· 
lizımdı Lakin kra ç . bi· rd···m paralan ve · ııalbıne ye ıgı •. 
anlamış, genç kııtll. sezer gibi h b verecegım. " 
kim bulunan kuvvetı Orüaıete er;r kurulan tuzağa diişmuş· 
olmuşdu.Ayağa kal~P ~r titre· ~s sözler~ kraliçenin sev-
başla yınca Aliı tır . al onun ~· . u Uıanarak kanauıta.d .EUe-
nıegw e başladı. l(aten gısane k haykır 1 : 

b • dı· . . oauşturara A bk 
elinden tutarak agır · un? rıoı e T daıp r 

- Bu adamı taDJyor 111U1 - Ah ıevgı ı m• J~tfunda 
· · verıaek 

- Hayır. Dedi. bir kölenize ızın 
Lakin söyliyecek başka b buluaıanıı.. . . vermek mi?. 

v d dolayı u _ Sına ızın . . 
şey bulamadıgan an . H ydi fiknnı daha 
kelimeyi kullandı. eva- Neye daır. ~akbmın çok dar 

Kraliçe tabii bu haybır., c dı· a ık söyle. . . 
tı agır · ç • biJırsın .. 

bına da inanmamış ' d ğanı oldugunu dam çok yorgu-
- Ben senin onu tanı ı Evet ına b. t 

- istediğiniz işin ma ıye 
da ispat edeceğim. bu sahne nuın. 'yetini anlayınca hal-

Ansızın canlanan . .. zw ve ehem~ı ö un" e koyarak bu 
ı t Kralıçe go !-•=" · goz n 

ok feci o muş u. ··z)erioiıı içi· s~ı• ağmıı kes· 
erini genç kıwı go d . Jikle- vazifeyi baıaramıyac 

_e dikmiş onların erı~ ,... tirdim. 

Yl!ttl Aallt 

RICHARD - LOEB hapishanede . 
arkadaşları tarafından doğrandı ·· 
Bir Amerikan hapishanesinde esrarh bir vak'a 

Nevyork, 3 Şubat cinayeti bütün tafsilitile hatır-
28 ikincikinun akşamı, illi- lamıyan bir Amerikalı yoktur. 

Borsa IIaberleri " 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar ~ 
~ ~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
27 J Taranto M 10 

Zahire 

Fiat 
10 

Çu. Cinsi Fiat 
473 Buğday 6 37 7 50 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

l\1 ÜTEHASSISl 

• 

Ur. Be~cet Uz. 

. 
1 

i 

nuva'nın Joliet hapishanesinde Cinayetin yapıldığı ıartlar, ci-
9305 numaralı kürek mahkümu nayet sebebinin iğrençliği, kur-
ansızm aza-an birer deli haline banın ve canilerin şahsiyetleri 
srelen koğuş arkadaşları tara· ve nihayet kalın bir esrar per-

20 M. Darı 5 75 5 75 
2 Fasulya 8 50 8 50 

36 Çavdar S 25 5 25 
1672 K palamut 345 630 

Avrupa tetkik ıeyahabn· '' 
dan dönmüştnr. Hastalanaı :: 
her gün 11,30 dan saat on 

fından ustura ile doğranmıştır. desinin yırhlmasına, cinayetin 
Joliet hapishanesi, Amerika- meydana ~kmasına yardam 

nm model hapishanelerinden eden vaziyetler bugün gibi 
biridir. Buradaki mahkumlar gözler önüne getirilmekte· 
birçok i~sizlerin gıbta ede- dir. Böylece Lepold ve Leop'ın 
cek eri konforlu bir ha- cinayetleri Amerikada Yirmin· 
yat sürmektedirler. Rad- ci Asnn en heyecanla dava-
yoları, sinemalan, tiyatroları, larından birine sebep ol .. 
spor, konferans salonlan, mu- mutlur. 
kemmel kütüphaneleri vardır. işte timdi &ldürülen, parça 

Genel olarak Amerika ha· parça edilen adam da budur. 
pisanes:nde cinayetler yapıl· Bu cinayetin sebepleri 6ğreni-
dığı işidilmez. Zira hapisane- lecek midir? Richanl Loeb ci .. 
Jeri ıslah edebildiğini iddia nayetin yapıldığı gün Jameı 
eden idare mekanizması, bu Day adında bir mahkümla ayni 
kabil cinayetlerin meydana hlicrede bulunuyordu. James 
vurulması suretile muvaffakı- Day hapishanede şifahi kurslar 
yetsizliklerinin anlaşılmasını verilen bir ders salonunu idare 
istemu. etmekteydi. Cinayetten ild gün 

Bununla beraber bu defa önce Loeb'le James Day kavga 
9305 numaralı kürek mahkü- etmişlerdi. Şimdi cinayetten 

munun parça parça edilmesi 
vakasuıda haberi saklamağ"a 
imkin görülmeuµştir. Zira 9305 
numarnh mahkümun adı Ric· 
hard Loeb'tir. Bu adam on 
bir sene evvel, son asrm en 
fev1':a ade cinayet davaların
dan birinde suç ortağı olarak 
mahkünı olmuştu. 

filhakika Lepold ile Loeb, 
on bir yıl önce. kendilerine 
çok me.,um bir şöhret temin 
eden korkunç ve iğrenç bir 
cinayetin failidirler. Bugün bu 

aııl meıul sayılan Jameı, 
Loeb'in kendisiyle kavga etti
ğini ı6ylemittir. 

Jamesin iddias1na bakılırsa 
bu kavga üzerine Loeb cebin
den bir uıtu~a çıkararak hll- · 
cuma geçmiftir. Jameı kendi
sini müdafaa etmek isterken 
Loeb yaralanmışbr. Bundan 
sonra da diğer mahldimlar sari 
bir çılgınlığa tutularak yaralı 
üzerine çullanmlflar ve onu 
doğramışlardır. Hidiıede bir 
eski intikamın rol oynadığı zan
nedilmektedir. 

272 balyepamuk40 50 41 50 

• • Para Pıyasası 
7-2-1936 

Alış 

:Mark 50 20 
istenin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 95 
Belga 21 15 
İtalyan lireti 9 96 
İsviçre Fran. 40 75 
Florin 85 12 
Kr. Çekoılo. 5 24 
Avıtr. Şilini 23 37 

• 

Sabt 
50 62 

622 50 
8 30 

79 40 
21 25 
10 
41 
85 37 
s 27 

23 62 

ÖDEMİŞTE • 
Doktor 

Ramiz 
Gündoğdu 

Hastane caddesindeki mua
yenehansinde her gün saat 
10 dan 17 ye kadar hasta 
kabulüne başlamıştır. 

Pazar ve Perıembe gün
leri meccanen. 

S·6· 7 1-8 (180) ------1·1 

üçe kadar Beyler sokağı4· 
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S. 7) (3601) 

Gümüş kupalı 

İZ M l R 

TAVLA 
Şampiyonluğu müsabakası 

Al sancakta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazıhnız 
Şubabn birinci gilDiiDdeo 

itibaren müracaatlar ka
bul edilmiyecektir. 

9 - 15 (81) H 3 

1 Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye MütehaHısı 

Muayeaebane: ikinci Bey
ler sokağl 65 Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramtr cad
desi No. 596 Tel 2545 

RADYOLARININ 1936 modeli geldi 
Bu model cidden en meraklı Radyo meraklılarını hayrete düşürdü 
(1936) TELEFUNKEN radyosunu gelip görünüz ve neşriyatını işidiniz 

Sesine, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız 

1936 mod li 
Telefunken 

Radyosu musikiden anlıyanların 
RADYOSUDUR 

Bourla Biraderler ve Şsı. lzmir - Gazi Bulvarı 

ı 

· okumaga r- • So11u Var -
.iruta.J:ua.L::ikılilc::l!....~~~:....:~...L~-----------==-:..:.....:~----------------~------------------~~--~----------------~----------------------------------------------~~ 
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En beyaz dişler 
omm dişleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kullanıyor 

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

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

lzmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 

agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

• 
Itbaiit •• - \ v ~ 

ır1üdrrlü-~umr&.i.gcı 
.., .. d gun e~: 

ithalat gümrüğii müdürlüğnün evrak mahzeninin temiri hak
kında 1231 lira 14 kuruşluk bedeli keşifli tamir işi açık eksiltme 
ye konmuştur. 

ihalesi 24-2-936 Pazartesi günü saat 11 den başlıyarak 15.5te 
yapılacaktır. 

Isteklilerin 936 yılında ticaret sicilinde kayıtlı bulunması ve bu 
işleri yaptıklarına dair nafia müdürlüğünden alınmış tasdikli eh
liyet vesikalarını berabarlerinde getirmeleri lazımdır. 

Bu işe ait proje ve sartnama ve tasdikli keşifname desyasın
da olup istekliler her zaman görebileceklerdır. 

Münakasaya iştirak edecekler ~o 7.5 pey akçesi olan 92 
lira 40 kuruşun ithalat gümrüğü veznesine yatırdıklarına dair al
dıkları makbuzun ihalesi yukarda tayin edilen müddeti muay
yenesi zarfında komisyona ibrez etmeleri erbabı san'atın ma-
lumu olmak üzere ilan olunur. 8-21 349 (202) 

Ilkveortaokul 1 

talebelerine 1 

Her hangi bir sebepten ölü-

tiştiren, müsabakalara hazırla
yan ve istenildiği gün ve saat
larda ders durumunu yoklıyan 
tecrübe sahibi bir özel öğret
men arayanların gazetemiz 
i<lare müdürlü"üne baş vurma-

iENI "ASIR ~t•e:· ~; 

lzmir Beledlyeslnden : 
· · 1 - Kahramanlarda Çayırlı 

bahçede piyango için yaptırıl-

• Şubaf19aa 

. mış olan ev bedeli on senede ' 
ödenmek üzere başsekreter

liktedi şartname veçhile açık . 
arttırma ile 21-2-936 cuma 
günü saat onda ihale edile
cektir. Gl'////1////LJr'ZZYJU/ZX!T~~J.I"J.fL/////////'4/J0'/////.1 

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

En Güzel Kalitelerde 
rıCLKL~.fÇ77'Lil':L/:CL'7/ / /.L/ L/,L/ LVL!L/ L/J~.U.UL// L.//L/J.t.J 

En Ucuz Fiyatlarda 
~OCZO*t'l~'L7~__,z,rdf/'JPX'L//.1'LM.&r./?JrY////;(~/L//.A 

2 - 30 numaralı adanın 
417,50 metre murabbalık bir 
numaralı arsasının mülkiyeti 
açık arttırma ile 21-2-936 cu
ma günü saat onda belediye 
arttırma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Beher 
metre murabbaının muhammen 
bedeli dört lira, heyeti umu
miyesi bin altı yüz yetmiş lira-

Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevklerini tamamile tatmin ettiğine kanidir 

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

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları 

BiRiNCi KORDON ÇOLAK ZADE Halı Limited şirketi vit-
rinlerinde teşhir edilmekte 

. dır. Şartname baş sı:kreterlik
tedir. Muvakkat teminat yüz 
yirmi altı liradır. Söylenen gün 
ve saatte makbuz ilmühaberi 
veya banka teminat mektubu 
ile komisyon!'. müracaat edilir . 

Toptan ve perakende satılmaktadır 
Dev'f:=urlarına 1: resm1~ensu~1;.:=-T·rr ;;:'~-::::;:::~,,1. 

tl(/'L211.'il_.~Ai1- Mı .2 --'.L.7ZT.:dJd'./LLJ aks_itle Kumaş ve halı verir 
ıaszı:at>. Z#i ! >ap••s W~-:zlı2Zôi'.7.llrlll!ı:ııı11D11KZJ' il:il'Jiıriilllcz:ılı:.t.i:zıı:U:.l'ii;imom 
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Hava K a umu lzmir Şubesin..: . , 
den: ı 

Kurban bayramında Izmir ve lzmire bağlı kamun ve kôyler 
halkının kurumumuza bağışlıyacağı kurban derilerile bıı,rsakları 

açık artırma suretile 4-2-936 dan it:~aren ayrı ayrı satışa çıka
rılmıştır. 

Kat'i ihaleleri 25-2-936 salı günü saat 16 da yapılacağından 

isteklilerin şartları görmek ve fiat vermek için hergün karşılıklı 
artırıma girmek için de ihal'!l günü saat 14 de şubemize uğra
maları. 

Ve hmire bağlı ilçe şubelerile lzmir çevresindeki il ve ilçe 
şubelerinin deri ve barsak şartnameleri dahi getirtilmiş bulqn
duğıından isteklilerin bu şubeTer şeraitini de şubemizden 
ğörebilecekleri ilan olunu~. 

8-15-22 315 [205) 

lzmir tramvav ve elektrik Türk _, 

anr nim şirketi 
3 Şubat 1936 günü için davet edilmiş bulunan 

favkalade Umumi Heyeti, nüsabı ekseriyet hasıl 
Hissedarlar 

olmadığı için 

toplanamadığından, dahili nizamnamenin 27 nci maddesine göre 
Hissedarlar Umumi Heyetinin 28-2-1936 Cuma günü saat 11 de 

şirkııtin Izmirde, Bahribabadaki idare merkezinde ikinci defa 
olarak fevkalade toplantıya davet edilmekte olduğu ilan olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT 
A - Dahili nizamnamede şu yolda tadilat icrası: 
1) 26 ncı maddede "bir ay,, kelimeleri yerine "iki hafta,, 

kelimelerinin konması. 
2) 27 nci maddede "davetten itibaren on gün zarfında., keli

meleri yerine "içtimadan bir hafta evel,, kelimelerinin konması. 
3 ) 36 ıncı maddenin şu şekilde tadili : 
Bilançoda hasıl olacak müsait bakıyeden her türlü sarfiyat, 

mükellefiyetler ve amortismanlar ile her türlü karşılıklara ayrı
labilecek tahsisat tenzil edildikten sonra kalan mıktar şirketin 
safi kazancını teşkil eder. 

işbu safi kazançtan, evvela: 
a ) Ticaret kanununun tayin ettiği adi ihtiyat akçesi için en 

az yüzde beş. 

b ) bedeli tamamen tediye edilmiş ve amorti almamış hisse 
senetlerine yüzde altı ve bedeli tamamen tediye edilmemiş ve 
amorti almamış hisse senetlerine dahi 3,İne yüzde altı esası 
üzerine ve fakat tediye edilen bedelleri nisbetinde indirilecek 
bir temettü tevzii için icap eden meblağlar ayrıldıktan sonra 
kalandan yüzde beş te idare meclisi tarafından kararlaştırılacak 
bir talimatnameye göre aralarında taksim edilmek üzere idare 
meclisine verilir ve mütebakisi amorti olmuş ve olmamış bütün 
hisse senetlerine ayni surette tevzi olunur. Şu kadar ki heyeti 
umumiye, bu mütebakisinin tamamını veya bir kısmını başabaş 
olarak hisse senetlerinin tesviyesine tahsis ve yahut yeni sene 
hesabına nakletmeyi kararlaştırabilir.,, 

4) 37 inci maddenin şu şekilde tadili: 
,, Kur'a ile amorti edilen hisse senedleri yüzde altı ilk te
" mettü hakkında başka amorti olmıyan hisse senedleryile 
,, aynı hakları haız olacaktır. ,, 
5) 38 inci maddenin birinci fıkrasındaki " 36 ıncı maddenin 

(2) inci fıkrası ,, kelimeleri yerine " 36 ıncı maddenin (a) fık
rası ,, kelimelerinin konması. 

B. - idare meclisine müte111mim salahiyetler verilmesi. 
C. - Bir murakıb tayini. 
Bu toplantıda hazır bulunmak arzusunda olan hissedarların 

hamil oldukları hisse senetlerini veya bu hisse senetlerini Bankaya 
yatırmış olduklarını mübeyyin bir kıt'a ilmühaberini işbu ilanın 

neşri tarihinden itibaren en geç on gün içinde şirketin idare 
merkezine tevdi etmiş bulunmaları lazımdır. (204) 

, 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borcun temini zımnında 
tahtı hacze alınan 1800 kilo 
şarap 12- 2 - 36 da Çarsamba 

lediye caddesinde kain 55 nu
maralı mağazada açık artırma ~ 
suretile satılacağından istekli 
olanların o gün mahallinde 
buluııınaları ilin olunur. 

H. 3 (50) 

. 
ödemiş beJediyesindeo; 
Ödemi~ memleket hastanesi için satın alınacak bp aletleri 

18-2-936 Salı günü Ödemiş belediyesinde ihale yapılmak üzere 

açık eksiltmeye çıkarılmışbr. Şartname ve listesini görmek isti
yen!erin Ödemiş, lzmir, lstanbul, belediyelerine müracaat etme-
leri ilan olunur. 7-8-9 335 (196) 

Sobalarınız için hali~ 
•• .. •••••••••ıııaıııııııa•ıııııııııııaııııııııııııı~ı•ıııcı~••••ııııı~ııııııııııı 

iZonguldak krible maden kömürü~ 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz: Antrasit komürü ~ .: .............................................................................. ,. 

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-

kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508)-

lzmir ithalat gü11 rüğünden: 
K. G. Eşyanın cinsi Tesbit No. 

546 Kullanılmış kesilmiş otomobil dış 30 
listiği parça halinde 

Yukarıda yazılı eşya 10/2/936 ncı pazartesi gunu saat 14 de 
açık artırma suretiyle dahile satılacağından işine gelenlerin itha
lit gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

26 8 110 (137) 

• 
Fidan Meraklılarına Müjde. 

Türkiye ve Avrupadan getirilmi1 en turfanda ve nadide 
damızlıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 
ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunur. 

----------- 8 - 26 h.3 (74) --·· 

i Z Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez v~ ]'shrikuı: fzmirıl~ H~lkapınardadır 
Yerli PamutJundan At, 1 aggare, Köpekbaş, DetJlrmen, 

Geglk ve Leylak Markalarını lıa1'i her nevı Kalıot bezi 
imal eyl~wekte olup malları Anupanın ayni tip menMu 
catıııa faiktir. 

Telefon :No. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Ba.7ra.k Izmir 

(H 1) Per. 
. ·;;-:.-.,- - -

KAŞE 

NEDKALMiNA 
_, 
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Sahife 

Fratelli Sperco w. F. H. Van Der LtMITET 

Vapur Acentesi Ztt & Co. Vapur Acentesi 
ANDAIS NGORA vapuru 20 ı~n CENDEU HAN BıRINCl 

ROY ALE NEERL A d bekleniyor. 24 son ka· 
KUMPANYASI 

1 
klnun k:dar Anverı, Rotter- KORDON TEL. 2443 

GANYMEDES vapuru 27-2· ouoa Hambur~ ve Bremen THE ELLERMAN LINES LTD. 
36 beklenmekte olup y:ıkünü ~~:ıaııea yük alacaktır.b tt LESBIAN •apura 8 111•tta 

R t .__.NOROS vapura 3 şu a a tahliyeden sonra ;\.overı· 0 .. A . r 1 şubata kadar U•erpool ve S•aueaclo ge-
terdam • Amsterdam Je ffui" &ekleoıyo Rotterdam, Hamburı lip tahliyede .,_hmacalr ayni 
b . . ..Ak ala· ADvers, ı· nlar10a yük ..ı_ Li 1 G uq ,limanlara ıçın 7.. ve Bremen ıma zamaaııg •erpoo Ye laago-
ca l. tır. da al•cakt1r. E port Line va ylk alacakhr: 

CERES vapuru 10-2·91" A,..er;can " 2 fU• EGYPTIAN yapuru 10 fU• 
d An EXMOUTH vapuru .. 

gelip 1 S-2-936 tarihill e • batta bekle.n.iyor. Ne91ork 1CU1 batta Londra, Hun ve An•ers-
vers-Retterdam-Amıterclaıa ye yu .. klı'yecektır. L. li t hl' d bul 
H 1 

hareket b l n Warren aoeı ten ge p a ıye e unacak 
amburg liman arana Jo nı o 1 • .ı_ Hull · 

L'verpoo aynı zamanQll ıçin yük 
edecekt:r. 

1 
18 • OMORE vaparu son alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LJNE D~a bekleniyor. Liverpool· 
HEMLAND motöril 5.2-936 l<ln• .. k çıkarıp Burgaı,Varna ROUMEIAN vapuru 14 şu-

HER NEVJ 
Yazı ve heıap 

makinelerı tamircisi 
Her cinı yaıı •e heaap ma· 

kinel~ri tamir edilir ve parça
luı balunur. Y aalaanelere bir 
ıalaalet olmak Dzere abone 
olarak makinelerini temizler. 
Gaıi Bulvar Küçük Kardiçalı 

han No. 7 

J.KALOMENI 
lımir Telefon 3402 

(206) 

tarl.hı' nde beklenmekte olup dan yu için yük alacakbr batta Li•erpool ve SYanıeadaa ve Kösteace . . 1 . gelme 
yükünü tahliyeden sonra An- Vap~rlan• :ru:ratarifeleri gelip tahliyede bulunacaklar. 
vers-Rotterdam-Hanıburg· Co· ' tariblerı v~ İ,· taahhüde gi- THE General Ste•m Nav'ga-

. Oılo hakkında bıç ır tion Co. Ltd. 
Penbage-Danzig-Gdynıa - . . ·1m ı D 

rifı e . f Hanri Varı er WlNG 
Göz Hetimi ı 

Ye lskandinavya liman:arı açın N. V. W. . LAP vapuru 14 şu· 
yük alacaktır. Zee & ~~ rdon Telefon No. batta gelip Londra için yük MITATOREL 

SERVfC MARıTıME f<vt..1MAIN SirİDCI r.o alacaktır. 
36 d 2()07 .2()08 E F 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yananda. 

PELES vapuru 6·2-9 8 NOT : Vürut tarib'eri, va-

gelip 6-2·936 tarihinde M2 ta l!L DOKTOR purlarm isimleri ve nav:un üc-

~~;~~~:~ulB:~:::••< ç n 1 Hulu" sı' (rel ::~:;:i;'nk~:!:'~~~~:~~den me 
llinda~i hareket tarihleriie n 

navlunlardaki değişikliklerden ki 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

acentemiz mes'uliyet kabul et- Sinir hastalı an 
nıez. · Mütehassısı .. 

Fazla tafsilat için ikinci ~or· d mada her gua 
donda Tahmil ye Tahliye bması Paı.ar 10 ikinci Beyler 
•rK&smda 72-4 a•marada ı dörtten soora arah mua-
FRA TELLi Sperco yapur acen· sakağında 81 nulD L .. ·ta•---· 

v • • ·ca ·de ....... -
talal'Ula müracaat eclilme5• rı yenebaneS111 ( 3436 ) 

\
olunur. 

66
! ~-...--;;~~--

t;. Telefon: ~~5-2 ~ 

· (Tir· Genel istek üzerıoe 
1 bu 

yaki) Harman çayın k 1( • 
•ene p'yasaya çıkardı · u 
tular 5 ve 10 kuruştu~:de· 

Çay tiryakilerine IDUJ 

lcriz. ur ve 
Yerli malı ıbJaıa 

't ye· 
~alep ile batk• ç•fl . . . 

binDCI rnek baharlarımııı, 

kalite çamaıır ve ba~ 
çividini, G3ıtepe p~pa pi 
çiçeğini, İspartanı~ 0 :m111 
•e çiçek suyunu fırm il' 
taşıyan ambalajlarda be .

1 

b d bulabı· 
aşlı satıcılarda • 

lirsiniz. çefitlerini 
'k 1 ranın tanıomıt 1 k) 

Nestle v• Turan fabr~ a a ve fırçalarını (Leye 
b dış ınacunu yanız 

Kars südü, Besi. Her oy b yalannı bizden ara ' 
· ) saç 0 boya· 

marka rastık ile (Nermın at' (Arti) kuınaf 
ve denenm 

Bütün Türkiyede tanınmış d pomu2dur. 
· alnız e 3882 İarının genel satış yerı Y Telefon : 

Milli Emlak Müdiirlüğünden: ta· 
Sıra No dd ·nde 717 kapı 829 J 740 
24 . ca esı 

Göztepa tramvay urabbaı arsa k k numara 
numaralı 185 met

5
refu e Enveriye so a 36.25 

25 Ü üncü Karataş a an rabbaı arsa N 
14~-1 kapı 1.~~:255~:~e739 ada 1 parsel 

0
' 119.25 

27 Karantina Gonul b arsa . ara ile satılmak 
238.50 metremurİb aı mülkiyetleri f 2's6 pperşembe günü 

Yukarıda yazılı arsa ara~ r Talihler 1 .. tları 
üzere artırmaya konulmuMş :dnrlilğ0ne milraca8a 2'ss [142} 
saat 14 de Milli Emlik 30-

T enviratmızda ~ çıkan çifte iapiralli 

~ ETALLUM 
L:unbalannı kullanınız. Bu marka emsallerine nisbcten 

bol ışıkla az sarfiyathdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri depoıu 

Ve Siemens f abrikalan mllmeuili 
Pqtemalalar 77 - 79 Tel. 3233 

TAZE, TEMiZ, SERBET GiBi 
Balık yağını 

\Yalnız Şifa eczanesinde 
1 Butursunuz 

1 ,.,. 

A Balık yağı 
Huauıidir. 

Başka yerde ublmaz 

Dikkat Şifa balık yağı ve 
Şif A eczanesi 

··············~~j::i~-~~····~~ii"~~~~············· .. 
Norveçyaom bııliı Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yari 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

l 
1 

Haraççı Kardeşlerin 
936 YILI 

KÜBİK. MöDEL 
Mobilyelerini herhalde görünüz 

Çalışamıyor, 
v 

ugramış 

diifünmüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaıe 
Onu bu yanm 
bq ağnıile si
nir ağnlann
dan kurtar
mağa kifi ge-

lecektir. 

devasız bir derd 
gibi meyustur 

GBIPt 
Bütün ağrı, 1111 ve sancılan derhal dindirir. Soiuk alpkkan 
gripe, romatizmaya, baı ve diJ ağnlanna, nezleye, ainir, ade 

•e bel •tnlarile kınldıp karp bilbaua mleuirdlr. 

Pastil Antiseptik 
:K:.A.N9ZU:K: 

T eoeffüı yollariyle geçen hastalıklara kartı koruyucu, 
teairi kat'ı putiJlerdir. Nezle, Bronfit, Grip ve Boğu 
ralaabazlaklannda, ıea k111kbğuıda pek faydahdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 

DAIMON marka elektrik lambaları listesi 
Numarası Cinsi 
38380 ~f pilli yedi yliz ~etr.e ı:aeıafeyi göıtcrir ayarlı ve 

knstal camlıdın Yırmıncı asnn en son icadıdır. 
4611 Dört köşe çok küçük fenerdir. Yelek cebinde ve 

bayanların el çantalarında taıınır. 
1908 Kalem şeklinde raptiyeli kalem feneridir. Herkesin 

yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
3001 F Velespit feneridir, portatiftir elde de kulla ı 
2213 F O .B .~ırmı~ı, beyaz, yeşil aösterir üç renklfdi~·.e 

ayarlıdır. lkı yuz elh metre mesafeyi göster· M h b 
için kullanalar. ır. u • ere 
1 [ • A • TJ~ ] !'Z~r7~A!7.7-R%Jllll-llllil 
Umumı deposu : lzmardf! Suluhan civarında Od · l' 

HÜ . Hn. .. . emıs ı 
ıeym uınu tıcarethanesidir 

lzmir ithalat güm -öğünden : 
K. .G. Eşyanın cinsi T esbit No 
3 500 Kuzu derisi kocuk 121 
Yukarıda y~zıh eşya 10 • 2 • 936 Pazarteai t;aat 14 de açıl 

a~ırma surehle d~hıle satılacağından işine gelenlerin ithali 
K'umrUğü satıı komııyonuna müracaatlar1 ilin olunur. 
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Sahffe 10 

• 
• 1 

1 ili r 
ltalyan ve Fransız · delegeleri karar verdiler 

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

Londra, 7 (Ö.R) - Deniz 
konferansının daimi komitesi 
tarafından tayin edilen küçük 
komite işini bitirmiştir. Harb 
gemilerinin istandart tonilato 
JDJktarlarile hizmet müddetleri 
•e halleri tayin edilmiştir. 

Standart tonilato miktarlar· 
lan, Vaşington mukavelesinin 
aynidir. Hizmet müddeti ve 
gemilerin halleri hakkında bir 
deği,iklik yapılmıştır. Kruva-
sörlerin hizmet müddeti yirmi
den yirmi altıya çıkarılmışbr. 

l11[!ilız/efi11 Rodnrv zllılısı 

GEMiLERiN TONAJI 

Londra, 7 (Ö.R)- De
niz konferansında ltal-
yan ve Fransız deDege
leri safı harp gemileri
nin azami tonajmın Va
şington muahede cine 
göre azallllarak 27 ve-

. ya 2a bin ton arasında 
tesblti için anlaşmışlar
dır. 

K.ontet'ans tan komite
sinin kararile zırhhların 

yaş haddi 20 den 2& ya 
çıarllmıştır. 

Londra, 7 (Ö.R)-Deniz kon
feransı Jtalyan baş delegesinin, 

Fransız baş delegesi amiral 
Roberti ziyaret etmesi, harp 

gemilerinin tonajını tahdit me
selesi üzerinde iki hükümetin 
görüşleri arasındaki benzerliği 

teyit etmeldedir. Zırhhlarm bu 

tonaj meselesi dörtler müza

keresinin en çetin noktası zan· 
nediliyordu. 

DENiZ SiLAHLARININ 
TAHDiDi 

Yarın sabahki toplantısında 

deniz konferansı teknik komi-

tesinin silahlann azami tahdidi 

meselesine yanaşıp yanaşmıya

cağı belli değildir. Bununla be
raber, komite işini bitiren bir 

tali komitenin muhtelif sınıf 

harp gemilerinin tarifi hakkın

daki raporunu müzakere mev
zuu kılacaktır. 

Bu tili komitenin raporuna 

Fransızlantı Yeıtitı zıtlılısi 

giSre muhtelif gemilerin yaş 
haddi şöyle gösteriliyor : 

Kruvazörler 20 sene, 
destroyerler te sene, 
lahtelbahlrler t3 sene. 
Zırhhnın tarifi de fÖY· 

le yapıllyor: "to.ooo 
tondan bUyUk harp ge
misi zırhll sayllır.,, Ya
hut: "Hacmi 10.000 ton 
olup ta a pustan bUyUk 
topları olan harp geml
lerl zırh Ildır.,, 

Yeni raporun yeniliklerinden 

biri de şimdiye kadar hiç l>ir 
beyannameye bağlı olmıyan sa· 
bil muhafızı gemileri, yine mik
tar itibariyle tahdide tabi tut
mamakla beraber, destegiha · 
konuJmazdan önce ihbar mec- . 
buriyetini tahmil etmiştir. 

Eğer bu rapor yarınki cel
sede tasdik edilirse teknik ko
mite hemen miktar bakımından 
tahdid meselesine geçebilecek-
tir. Böyle olmazsa bu mesele
nin tetkiki Pazartesiye kala· 
cakbr . 

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

Sovyet - Japon harbına doğru 

Vaıington, 

7 (A.A) -
Saylavlar ku
rulunun de
niz encümeni 
toplanhsında 

demokrat Su 
viç, Japonlar 
hakkında san 
aasyonel bir 
lttihamda bu Sovyet - Japon durunıulllı göstetm bır lımita Tokyo garnizonu kumandam Otneral Ni# 
lunmuş ve demiştir ki: 

Bir takım Japon gemileri 
görünüşte balık avlamak 
için, fakat haddi zabnda 
askeriğ mahiyette tedkik
ler yapmak üzere Alaska 
sahilleri açıklarında hareket
lerde bulunmaktadırlar. Bunlar 
Sondajlar yapmakta, sahillerin 

fotograflarım almakta ve tay- lar çok balık yemektedirler. baılaması beklenebilir." 
yare karargahı ve denizaltı RUS - JAPON HARSINA Bu haberi tefsir eden Ital-
gemileri için üs olabilecek DOGRU yan gazetelerine göre Tokyo· 
münasip yerler aramaktadırlar. Roma, 7 ( Ô.R ) - "OaiJy nun bir an evvel uzak şark 

Japonyanın hedefi bir harp Mail,. gazetesinin Mançuri ay- muhasamata başlamağa meylet· 
vukuunda Alaskayı ele geçir- tarınm bildirdiğine göre Man· mesi lngilterenin arttırmak is-
nıek ve buradan askerlerinin çuri hudutlanoda durum öyle- tediği teslih•ttan ileri gelmek-
yiyeceğini tedarik eylemektedir dir ki Japonya ile Rusya ara- tedirl Japonyanın lngiliz silah-

Malüm olduğu üzere Japon- smda muhasematın yakında )anma proğramınm tatbikinden 

Japonya'nın notası 
Sovyet - Mançuri hududunun derhal , 

tespiti taleb edilmiştir 
Tokyo, 7 (Ô.R)- HükOmet Moıkovaya bir nota gön8ererek 

Mançuri - Sovyet hudut hidiselerini protesto etmiıtir. Nota 
Japon yanın ad~mi tecavüz ıiyasaıına aadık kaldığım, fak at hi
diselerin 6nünü almak için Sovyet - Mançuri hududunun kat'ı 
olarak tesbiti ve huduttaki faz.la Sovyet askerlerinin ıeri alın
ması IAzımgeldijini bildirmektedir 

Pariı, 7 (Ô.R) - Uzak ıark yeniden kaynaşmaktadır. Pekin
den bildirildiğine göre 5000 Manço ve iç Mogol askeri Kolgon 
vilAyetini iıgale ha:ıılanmaktadırlar. Japon kaynağından Sovyet 
ve dıı Mogolistanm hazırlıkları ve Sovyet - Maoçuri hudutJa
nndakl hadiseler karşısında Japon ve Mançoların hareketsiz 
kalamıyacakları bildirilmektedir. Tafsilat yoktur. Bu yeni vaziyet 
hakkında bir hllküm yürütmek güçs~ de Japon ve · Mançuri 
askerlerile öte taraftan dıı Mogolistan ordusunun hazırlıkJan 
Londrada endişeler uyandırmaktan geri kalmıyor. · 

·a~~~··ihHıİh·t;~;;·;;;~;i··b·i~ .. ······ı~~;;;;:·1·(o:R)·::··N~;ıcl;~· 
zaruret olmuştur, Japonlarla .den gelen haberlere göre Ja-
Mançolar dış Mogolittana doğ- pon Mançuri ordulan Mogolia-
ru ilerlemeye hazırlanıyorlar, tana ilerlemeğe karar vermiş-
beri taraftan Ruslarla Mogollar )erdir. Japonların, Mogolistanın 
da hazırlanmaktadırlar. Hu· harici sınırda harbe hazır hu-
dutta hidiseler. eksik olmuyor. lundukları söyleniyor. 

AJJBA Sinem · sında BUGUN TELEFON 
2573 

en 
bUyUI< 
illmi: 

. Avrupanın 20 senedenheri yaptığı en hiiyiik ve en giizel Jilmi olan KLOD F ARERiN 

A 

ölnıez eseı·i 

BAŞ ROLLERDE: 

A ABELLA 
ve 

ViK1'0R 
FRANCEN 

Bu film büyük Fransız donanmasının yardımile ve milyonlar sarfile yapılmış olduğu gibi bütün harb sahneleri hakiki DENiZ MUHAREBELERi safahatından alınmıştır. 
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