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.................. ~ ......................... j;k;Iienin düşmesi yakındır. Bunu Seylip 
Klerıng k t k• d k . 
ışıemiyen Aduanın su otu a ıp . e ece tir ~aimeköyü 
anlaşmalara 
çare aramalıyız 

1 an ista-
Son günlerde neşro u~ hk 

tistiklere göre on hır ay . 
ithalat ve ihracat muvazenemb~z 

·ı rrahk 1f lehimize üç mı yon ı b 
fark kaydetmiştir. Gen~l d . . a: 
ı _ sevın ırıcı 
ıumdan bu sonuç 

1 
da 

sayı labilir. Ekonomik a 
3~ a 

T.. k" . d"' yaya açı ç u r ıyenın un I<' 
yaptıgıy prensibi biliyoruz: ım 

b. de o 
ınalla'rımızı alırsa ız k 
memlek etten ihti)'açlarırnız.ı . ar· 

• v klerıng 
şıhyacağız. Ya ptıgımız 

1 
da 

k · a anın 
anlaşmaları e onomı .d. 

. 'f desı ır. 
güttüğümüz sıyasanın ı ~ 

1 
ak 

Sattığımız kadar ma a Dl • 
"b' . d' muvazenemı-

pcnsı ının te ıye b k 
. . 'mkin ıra -

~ın açık vermesıne ı b" le 
mıyacagv ı aşikardı. Bu 0

1
Y 

· an aş-c-'makla beraber klerıng 1 
malan bu davanın mutlak ~a 

. . Al c veriş ış· 
çare~n sayılamaz. ıy . k. af 
lerine müdahaleler onu ın ıfş 

a
ettirmez bilakis darlaştırır. d 
kat dü~yanın gidişi anün ~ 
ekonomik durumlannı koruJDB 

J uJuıların 
ınecbariyetinde ka an k 
bugtin bulabildikleri çare auca 

ldering olmuştur. l(Je-
Binaenaleyh devletler .1 'k ıe pı -

ıing usulünli ekonomı tılar-

llle yasıta1ı defi~ ı~ru:larak 
dan korunma çaresı 

llullanıyorlar. ld v unıı 
E.aıen bizim de a •: ifa

ıonuçlar bu durumun a_~ı k•· 
d ·m B e öncesıne esı r. eı ıen r ara-
dar 150 - 250 milyon ır~ güD 
aında olan ihracatımıı HutHur 

dH muş • 
iO - 80 milyona uş Jey-
Eskiden otuz kark rnil~on ~ehi· 
himize olan açık b~gun çe•· 
ınize üç milyon )ıraya kanı· 
·ı . BHtH bu ra 

rı mıştır. ~ u~ dilemez ki 
lara rağmen ındıa e kono· 
dış ticaret bakımından e ·ıme 

. bir serp• 
ınık durumumuz 
yolu üzerindedfr. . cat ye· 

Zira ithalat ve ı~r.ı mem· 
kunlarının yüksefmefl ~ · ırös· 

·ı kudretını e 
leketin ıerpı me enişliğini 
terir. iş haconnın g on 

"bracabmıı 
anlatır. Yarın 1 oıuka· 

· ı d " e ve buna mı yona uşs b milyona 
bil ithalahmız da eşenemizio 
. d' rnu11az 
ınse te ıye . . dönmesine 
yüzde elli Jehırnııe 'DIDek 

dan 9eY• 
ıağmen bu durum. eder. 
d - · ı d" .. rnek ıcap 1 egı , u!un . ki ya nız 
Şu hal gösterıyo~mzalarnak 

kleriiıg anlaımaıuld 1 etoıeğe 
. ·ı cı e e . ıstenı en ama kleriogı 
yetmiyor. loııa!a~ade aramak 
i!Jetmek çarele~ın~loıaoya il~ 
lazımdır. Mesela her ikı 
imzaladığımız aola:~a enfeat· 
memleketin karşılı ı m uygun 
lerine ve ihtiyaçl~r~~a !emiştir. 
dü r· v .. nden çok ıyı iŞ 

ş ugu ~ yukarı 

Fransa ile aşdg:yaoan ti-
ayni esaslara maalesef 
caret anlaşması daki alış 
"k· 1 k t arasın ı ı mem "! e .. le dur· 
verişi genişletmek şoy men 
sun, t~rsine ol~r~k tama 
durdurmuş gibıdır. batta 

K dostumuz, 
omşumuz, y nistanla 

müttefikimiz olan una T" k _ 
'd' Son ur 

da vaziyet aynı ır. eski 
Yunan ticaret anlaşması bile 

r larını 
anlaşmaların sonuT 
verememiştir. 

/ ------~--_.._:nr. avJaı a -

· . · b k J Jt ) 1 d . Halkı seylaptan faz· 
Habeşlerın gece as ın arı a yan arı o erece ıaca miitee ir oldu . 

şaşırttı ki, mukavemetsiz hepsi maktul düştüler 

ilbay J azlı (J ılr 

KUçilk Menderes nehri ile 
İlal1•atz kuı•ı rtleri hazır ol l 1a2i}etle ltatı•nn/arın "23 mart,. ülordus11 Cellad gölünün taımaıı llzerin• . . / kolordusu 

"28 teşrınınt ., ıimdiye kadar iki bin kişi ve Harrar Uzerlne daha komutam Dura dl Ptstoia au basmış olan köyler halkı· 
J/al)'O;~a;::~am o~n~r ~:yter kaybetmişlerdir. evvel Negelll Uz!rlne ye bir tayyare gilnderilmiıtir. DJn kurtarılması için alınacalı 

Londra, 8 ( . Adis-Ababa'da söylendiğine yapıp muvaffakıyet ka- Yakında Şimal cepbeıiaden tertibat. mahallinde ittihaz et-
AJ'ansı bildiriyo~:d "blm bir göre, Dolo'oun şimalindeki zandığı hareket tarzında Dessieye gelen ı6ıhe itimad mek üzere aiden Vali B. Fa%h 

besın e oıu ı d ki b lu bl h k ti b 1 dil' bit f b' li h.d G 6 
Şimal cep .

1 
emektedir. mağara ar a sa anmış u • r are e e u una- e ır ara ır m p ı , üleç dönmüıtür. 

hadise haber_ "erı mahut varın nan muharipler bfiyük faaliyet- caktar. Deuiecleki Ro,t. AjaMa -- TorbaJJ.m Arapçı k6y&ade 
fjb buıun yey te bulunmuşlardır. Habeı hükumetinin bildirdi· habfrine Tembiea'dekl ukerf bazı evlere au •irmipe de za• MaJD& . . Habeş hucumu • . . yen• bır Bir habere göre, Hal- ğine gare, 5 ıubatta Jtalyan vaziyet haldrmda .-ı.r ..ey- rar olmamıttır. ÇünkU ıuyua 

~~:lenmektedbir .. de general yan tayyarelerı ClbuU - tayyareleri Semyen, Dabat, lemiftir: arkası devam etmemiş ve ı• 
cep esın b Adi• - Ababa demlryolu Tsana, Gocam, Cumma ve Bo- MAKALLENIN DÜŞMESi baım1ş olan evler balkı yüksek 

Cenup 'nin festro ırmağı ~ uzerlnde UÇUflar yapa- rana üzerinde ketif uçuılan YAKiNDiR mahallelerdeki evlere gcçmiı· 
Graır•;~ptığı hareketlerin~ bu- rak fotoğraflar almıt- yapmıılar, Tepsida, Dessie, Makallenln dU,meal lerdir. 
Y.~oc:erkezi Habeşistan ubze~ tcırdır. Bundan çıkarda- Goren, Asangi ve Maceu yolu yakındır. Ve bunu biraz Tirenin Sabaıı köyündeW 
tüD ve gittikçe sa as bllecek olan netice takM ile dönmüşlerdir. •onra Aduanın dU,me•I evlerden de bir kısmı ıulu 
rine .~ilşC:yağmurlar yüzünden vıve kıt'aları almıf bulu- BiTARAF MÜŞAHID takip edecektir. Tembl- albndadır. Bu köyün bir kıım1 
ırenivuYe ld' 1 
0 mubteme ır. nan general Grazyanl'- NE DiYOR? en'de Habeflerln kazan- dağ üzerinde olduğundan iMi 
dunnaııBEŞLERIN ZA YIA Ti nln Demlryolu isti kame- Bir ameliyat yapılacak olan dıGı bUyUk zafer Uzerlne kıaım ıu istilasından mütee1-

HA ki dan ah-
Sooıali kayna .. ann Habşler ne doiru kuvvetli bir lrlandah d~ktor Brobpili A~iı Habefler bugUn Makal- ıir olmıyacaktır. 

alfunata gore, d motörlU kll'a yolhyacaıı Ababaya gatmek üzere Dessıe- - Sonu "/JndJ IOJ/tda- Sonu lkinri salıijttk -naD JD 1 esnasın a 
. hareket er ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-bu yen• ........................ . ......... AC~klı hidi~e Suçlular mahkôm oldu 

bir fırında Komünistler lnahkemeden çıkarken oiirt kişi 
zehirlene!.~k öldüler çirkin nümayişlerde bulundular 

Bu,;vada dart k~pni~ 
J)ün t' celenen muessıf 

us. liyle ne ı ....ı· 
3ıulll ı-.. •tur Bu bioııe:-. 1'18diıe OJlll'l'f • .. 

ı,ir d' digw imiı malumat 
fınd• e ın 

etra d' rkezde ır: . . 
fll oıe da Kazım Dırık 

Burnava w d 
- kagın a 
hanesinin yılmaz so k' 

oıa ı ş ve ı-. b' fırın yapı mı . . 
yenı ır ·ırni tir, Fırın oıüıtecırı 
raya verı ş lk'ı ak§am fırını 

ta evve 
adem us . n sonra gece vakb 
badana ettıkte agv a başlamış-

tarak ısmm b odun a · ö-ıını ve a-
k f ırıoın 8

b d 
tır. Anca k hatasına a 
casını kapatına ada fırında 

.. Bu sır f 
düşmüştur. G' itli ~fosla a 

'- C mal, ır H" 
Poma" e Murtaza ve u-
oğlu Süle~ınank, • rkadaşlariyle 

. nde ı a 
seyin ısını ;. dem ustanın 

kta olan ,.. 
bulunma f ı açmaması göz-

hl ·n ırın 
saba eyı . . Fırın saat ona 
leri çelınıştır. halkın ko-

ılınayınca 
kadar aç dan kuşkulanan ı.a-
nuşmala_rı~B Münir derhal fırını 
b ta &mırı · . . 

ı . eri girmıştir. 
açtırarak ı~ış kap1S1ndan içeri 

fınnın .. h' bir ııcaklık ve 
. 1 r mut ış 'b' 

gıren e ı bkları ıı ı 
ku ile karşı at 

korkuıaç bir manıara ile karşı 
kar§lya kalmıılardır. ~ . 

. Fınn tezgahının uzerıode 
uıanan bir cesetle, yerde kıv
rılıp kalan bir başka ceset, fı-

Ölenlcfİll jmn nmslrcİli A~tnı_. 
rın kapağının önünde bır Uçun· 
cü yukarı kısımdaki hamur 

, . il . ha-teknesinın yanında e en. 
murlu kalan bir dördüne~ ce
et içeri girenleri derin bır te-

s H~ d· e bu-süre saplamıştır. a ıs 
es . d 
nunla bitmıyor u. 

Sokak kapısının arkasında 
h fı'f hafif nefes almakta olan 

8 · · .a.hıs baygın yatan beşıncı .,-
ve 'I ne .. 
eter koklatılarak ve ıua 

_ Sonu ~ lnd sahi/~ -

Türkiye cumhuriyeti tetki
lih esasiye 'kanununu ~ 
tirmek makaadile giali kom&
niım cemiyeti kurmakla •e 
bunun prenıiplerini yaymak 

için şehrin muhtelif yerle
rine halka hitaben beyan-

nameler atmakla suçlu on üç 
kişinin ağır ceıada devam 
etmekte olan muhakemeleri 
aona ermiı ve dün karar tef
him edilmiştir. 

Suçlulardan Salihettin, Re
cep oilu Ahmed, Giritli Ah
med, lsmail, Yusuf, Meh
med Emin ve Hayri Tekinin 
bu suçu işledikleri delillerle sa-

bit olmuş ve Tilrk ceza kanu
nunun 146 ncı maddesi delalc
tile 171 ncı maddesinin ikinci 
fıkrasına göre dörder sene ağır 
hapislerine karar verilmiştir. 
Yalnız Hayri Tekin henüz 
yirmi bir yaşmı doldurma· 
mış olduğu ıçın cezası 

Uç ıene dart aya indirilmiştir. 
Diğer maı.nunlardan topal Hil

seyin F eni,Giridli Ca:ıım, Maı-

NıimllJ ış J apa11 

har, Giridli Hasan,Zekeriya ve 
Süreyyanın bu suçta alakaları 
sabit olmadığından beraetlerine 
karar verilmiştir. 

Karar tefhim edildikten son-
ra mahkumlarla beraet eden
ler bir arada jandarma 

ko n11m ı s11ç/11/an 

muhafazasında mahkeme Ra lo
nundan dışarı çıkarıldıktan 
sonra müddeiuwumilik dairesi 
önünde gürültü çıkarmışlardır. 

Bunlardan bazıları enternas· 
yonal marşını yüksek seıle 

- So11ll 2 üıd salıijrd 
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9 Şubat a•e 

Maçlar 
Altay .. lzınirspor kar· 
şılaşması alaka ile 

işlemi yen 
anlaşmalara 
çare aramalıy·ız 

\' ~ beklenmektedir 

- Baş ttJl'a/ı l Uıd sayfdlı -
Halkevleri 

Her iki devlet ile siyasal y ıldönümü töreni 
alanda omuz omuza yürüme-

Halkevlerinin kurtuluşmıun 
yddöniimü miiııasebetiyle bu 
ay:m. ynmi üçünde şehrimiE 

Halkevi salonunda tören yapı
lacaktır. Y eai faaliyete geçen r 

Halkevi temsil kolıl tarafından ·· 
bu m&nue&etlc bir de miisa-

mize, Ulular arumd.a önemli 
menfaat birlikJeri baJunmuına 
rağmen ekonomik sahadaki 
mutlak durgunluk göze bat
maktadır. Fransız tecimcrleri 
milyonlarca franga varan bloke 
paralarının ülkemizde kapanıp 
kalmasmı ileri sGrerek piya• mere verilecektir. 
samızdan ellerini çekmektedir• S 
Jer.Ayni şekilde Türk tecimer- eyyahların' gÖtÜ
ler sermayelerinin Yuna.nistan
da kapanıp kalmasından işle• 
rini durdurmuşlanlır. 

Yunanistana yapbğımız hay
van ihracah tamamea kesilmiı 
sayılabilir. Buna benzer bazı 

' durumlar diğer devletlerle de 
vardır. 

... . 
recegı para 

Dış bakanlık seyyahlardan 
alınacak vize harcı ile, ıeyyah
lann götüre~ para miktarmı 
Finans bakanlığından sormuş
tur, Finans bakanbğı bu hu
susta tetkikler yapmaktadır. 

Anlaşılıyor ki anlaşmalar 

tatbikat ataumda birçok zor- F erhadın 
luklarla karşılaşıyor. Bunların 

bir lumuzarurtolabilir.Birkısmı muhakemesi 
formalitelerin çokluğundan do- Kaa davam güderek Mer-
ğabilir. Ortaya bizim bildiğimiz sinlide Elemi aldüreu F erbacLn 
ve bilmediğimiz baZ1 sebepler de muhakmıeaine dün ağuuuda 
çıkanlabilir. Fakat muayyen devam edilmİftİr. Dmlenen mii· 

1olan cihet pdur ki bütün bu dafu şahitleri katille maktu-
~orluklan yeamek, ticaret u- lün ailesi ar.umda yirmi bq 

t
ımalana.da.ıı beklenen amaç- " senelik kan davası me•cut 
n eJde etmek için alış verij l oldugun-u sövf-i .. lerdir. Su-111 

l ı • • :.1 J_ ~ I -.......... \-A 
~' erını g-en..,_etme.: zarure~ Ferhad : · · 
~ardır. Daha açık ta~irle baZ1 • , _ Bir gün Etem yol ver
, ~emle~etierie ~yen lde-.i kisi Yermediği için tevkif edil-
frmglen harekete gebrmek için . ha • ha d.. r...n . t k · . ... . ... ' ~ ınış ve pıs neye uşm..., .. ~ 
hare etsızligı doguran engelleri 11 t' O d abkümla dan 8 kir 

~·araştırmak bulmak ortadan kal-'lf r~ a m r e e 
~d k b · t' il k benı öldüreceğini söylemiş, ben 
ırma mec urıye ı e arıı k k . 

karşıya bolunuyonu. de or tum. Şabıt olarak Be-
Satdığımız kadar m•f ·almak kirin dinlenmesini isterim, de-

, prensibine çok satmak ve çok miştir. 
almak mefhamlannı da illve Mahkemece Bekirin dinlen-
eylemeli ve bu yolu açacak mesi için muhakeme başka bir 
"çareleri arayıp bulmahyu. güne bırakılmıştır. 

"E-:l'akk.ı C>cak.oğ1u. ••nn ••nHun••m•••••u ............ .. 

fı
. - Küçük haberler: 
arlamentolar ı•u 

Düzeltme 
konoınik kongresi Dünkü sayım1T.da Manisa 

Parlamentolar ekon.omik kem- defterdan bay HaJilin yeni 
gresi 4-9 haziranda Bükreıte ihdas edilen Tunceli vilayeti 
toplanacaktır. Bu konferanaa, defterdarhğ•na tayini yaz.ılacak 
Avrupa ve denizaşırı meınle· 
ketJerden bir çoğu ittirak iken yanlişlJlda nafia baımü· 
edeceklerdir. Almanyanm da bendi.si bay HaliJin tayini ya· 
bu davete geleceği umulmak- zıldığmd.aıı bu ya.nhşhğt özür 
tadır. Görüşülecek şeyler fUD· dileyerek düzeltiriz. 
lardır: Deniz spoı-ları yurdunun 

Zirai ve sınai ülkeler arasın- açıl .. ı 
d.aki ticari münasebetler vo Deniz sporlan yurdu tarafın-
Romanyada olduiu gibi, mem- dau Şubatm on beşinci günü 
leket içindeki alım kuvvetleri aqamı için lzmir Palasta bir 
'yurd dJşt alım kuvvetlerinden eğlenti tertip edilmiştiT'. 

Su baskını bölgesinde 
Bazı köyler halkı endişededir. Nainıe 

köyü halkı faz laca zarar gördü 
- Baştartıfl 111ci sayfada - gaz köyleri henüz ıu ile tema• Su basan evlerdeki gida 

NAİME KôVO • gelmemiftir, fakat taşan su• maddeleri mahvolm.qtur. Ekil-
y almz Naime köyü düz arazi lar bu kaylere doğnı ilerle· miş araziden de on bin dö~ 

üzerinde olduğu için bu köy· mektedir. ' ntımil sular altındadır. Bununla 
deki bütün evler au baskınına yapılan tetkikata g6re bütün beraber bu arazideki mahsü-
ağramıştır. Büliin ara2İ de su- bu köyler feliket kaqlsında lita tamamen mahvoLnut na.• 
lar altanda olduğundan Naime nüfusça zayiat vermeden kur- zarile bakaJamaz. 
köyü halkı kayıklarla d 9arda- tulmak imkanlarraa maliktitler. " : ·- Kızılay kurumu bu k6yler-
ki köylere nakledilmiflerdir. KÖYLÜLER ENDiŞE .. ; "deki feliketzedeler yardıma 

Tulum köyünün de bir kısım 
evleri su altmdadll'. halk yük- t · iÇiNDE başlamıştır. Naime k5yü hal-
sek yerlere çekilmiştir. Yağmurlar devam ettiği tak· kının Subaşı köyüne naklinden 

BURGAZ KÖYÜ DE dirde seylibm daha ge-niş bir aonra orada yerleştirilmeleri 
TEHLİKEDEDİR şekil alması köylüyü korkut- için vilayetçe çadır gönderile- lill 

Tirenin Yeni çiftlik ve Bur· maktadu. cektir. ........ 
Suçlular mahkôm oldu 

·-·-·-Komünistler mahkemeden çıkarken 
çirkin nümayişlerde bulundular 

&raet edeRler 
~ Baş lara/t I inci sayfada- olan emniyet direktörü bay 

söylemeğe başlamışlardır. Mu- Feyzi Akkor adliye dairesine 
hafız jandarmalar buna mani gelmif ve lüzumu kadar polis 
oJmağa çalışmışsa da mahküm- getirilerek tertibat alıı:mışbr. 
fardan biri jandarmaya el kal- Müddeiumumilik mahkiimla-
dırmıf, diğerleri de diğer jan- nn bu auçlannın zabıtaya karşı 
darmalara itmişlerdir. Adliye gelmek, zı:.bıtayı tahkir etmek 

dairesindeki bütün memurlar ve komünizm cemiyetinin esas• 
bu gürültü üzerine odalarından lannı yaymak şeklinde tesbit 
dqan fırJıyarak mahkümlarm ederek haklarında aynca tah· 
ba küstahça hareketlerini gör- kikata başlamıştır. 
müşlerdir. Tahkikatle müddeiumumi mu-

MahkümJar rejim aleyhinde avini bay Ali ve bay Şevki 
de tefevvühatta bulunmuşlardır alakadar olmaktadırlar.Bağır.an 
Jandarma yardımcı kuvvetleri- ve marş söyliyenlerin tesbiti 
nin yetişmesi ile adliye neza- için vak'a sırasında orada bu- . 
rethaoesioe sokulmuşlardır. lunanlar da şahit sıfatile isti~~ 

Bilahare vaziyetten haberdar vap edilmişlerdir. i·r 
... ........ • 5 

>l 

Battal Tifüs ~ı 

Eminin 
••••• 

Yaralının eniştesi olan amele 
başı Rauf bu müessif kazaya 
sebebiyet vermek suçundan 
tutulmuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Saatı çahndı 

Basmane istasyonunda Kon· 

yalı Ali oğlu Mehmod Omega 
markalı saabwn çalmdığmı id~ 

. dia ettiğinden soruşturmağa 
başlanmıştır. 

Şakalatma 

çok daha fazla olan ülkelerin Fuhuşla mücadele 
durumu. 

•••••••••••• 
Belçika'da seçim 

. komlsronu 
Fuhuşla ve fuhuş yüzünden 

bulaşan bastahklarla mücadele 
komisyonu dün Sıhhat müdür
lüğünde topJan.mış icabeden 
kararları almıştır. 

Hapishanede öldü Vak'aları· azaldı 
Odunpazarında Mehmet oğlu 

Ali ile Abdwrahman oğlu Ab· 
durrahman birbirlerile takala
şırkeu Abdurrahman Alinin 

BürükseJ, 8 (Ö.R) - Belçi· 
kada genel seçim tarihi 21 ve 
28 haziran olarak kararlafb-
rılmışbr. ............ 

Ağır ceza mahkemesinde 

öldürülen çobanın hü vi
yetihenüzteshit edilmedi 

·-·-·· Kuşadasınm Davutlar nahi· 
yesinde 14 yaşında Fabna is
minde bir kız yüzünden çoban 
Konyalı Memişle adı anlaşıla
mıyan bir arkadaşını mavzer 
kurşunu ile aıdürmckle suçlu 
GridJi Mehmed Ali, Ahmed ve 
lsmailin muhakemelerine dün 
.ağır cezada devam edilmiştir. 
Kn.şadasında jandarma onbaşısı 
Sabrinin, vak'a yerinde bulunan 
kanlı mavzerin suçlulardan han· 
gisine aid o1duğu hakkında 
istinabe suretiyle alınmış olan 
ifadesi okunmuştur. 

Bunda Sabri onbaşı suçlular
dan Melimed Ali ile Ahmedin 
bu mavzerin kendilerine aid 
nlAncrnnn vDktivlP cınulom,,.IPl"'Y 

üzerine deftere onlar namına 

kaydettiğini bildirmekte idi. 
Yine Kuşadası mahkeme 

emanet defterinde be mavzer 
maznunlardan lsmail namına 
yazılı bulunuyordu. Üç suçlu 
mavzerin kendilerine aid olina
dığını söylemekte ısrar etmiş

lerdir. 
Sökede Hasan kahya adında 

birinin yeğeni suçlulardan Meh
med Alinin yanına çoban gel
mişti. Adı anlaşılamamış olan 
maktulün bu çoban olması ihti· 
mali nazarı dikkate alınarak 

Hasan kahyadan yeğeninin ne
rede olduğunun sorulmasma 
karar verilmiş ve muhakeme 
h::. ı:luı h1 .. O'tlnflı hır::ı lnlmıchr. 

lzmir - Çeşme yolunda müte
addid otomobil Vt! kamyonların 
yolunu keserek bir çok kim
seleri soymakla suçlu ve adli
ye nezarethanesinde suç ortağı 
Osmao pehleva.ıu, suçunu 
meydana çıkardığı için bıçakla 
yaralayarak öldfücn: Dinarlı 
Battal ağır eczada idama mah· 
kiim edilmişti. 

Vereme tutulan Battal uzun 
zamandanberi tedavi edilmiş
se de dün ceza evinde ölmü.ş· 
tür. -

Hava şehitleri 
töreni 

Her sene 27 ikinci Kaounda 
yapılmakta olan hava şehitleri
ne saygı töreninin hundan 
sonra on beş Mayısta yapıl

ması kararlaştırılmış ve buna 
dair viJayete gelen bir emir bü· 
tün dairelere tamim edilmiştir. 

14 şubat cuma günü 

ARiS 

Şehrimizde görilen tifüs vak
aları son hafta içinde hiç gö
rülmemiştir. 

Bunun sebebi hastalığa karşı 
Jazımgelen tedbirlerin almmıf 
olmasıdır. Bu yıl havaların fa-zla 
soğuk yapmaması yüzünden 
grip hastalığı da pek yoktur. 
Ödem~te ve Bergamada birer 
kuşpalazı musabı görülmüştür. --
Ambalajhk zarflar 

Memleketimize getirilecek 
ambalajlık urfhklann kabulü 
muvakkat muamelelerinin ne 
sureUe yapılacağı hakkında 

Gümrük ve inhisarlar bakanlığı 
bir talimatname bazırlamakta
dir. 

Kaza 
Karşıyakada Zafer sokağında 

oturan belediye araba tamir
cisi Halil oğlu İlyas tamir et· 
tiği arabanın sivri demiri dü· 
şerek yaralamıştır. 

senenin en büyük filmi 

ESRA 
l'A YYARE Sinemasında 

başına yumrukla vurduiundan 
yakalanm:ışbr. 

Yaralanma 
Karantinada Mansur zade 

sokağmda oturan Ahmed oğlu 
Enver ile kardeti Ahmed oğlu 
Hüseyin aralannda çıkan kavga: 

sonunda Hüseyin çakı ile En
veri kohmd.an hafif suretto ya
lamışbr. 

Tahdit 
Çukurç.eşmede Kl\vakhpınar 

caddesinde 655 sayıh lsmail 
Lütfinin kahvesine giden kah
veci Behlül Ahmet kahvede 
oturan müşterilerden Ziya oğlu 
Sami, Emin oğlu Hüseyin. 
roustafa oğlu Hasan, Mustafa 
oğlu Mehmet, Amele Hüsnü, 
h üseyin oğlu Aliye hakarette 
bulunmuştur. 

Behlülün yanında bulunan 
katilden sabıkalı Çeşmeli Ha
san da kahvenin kapısında 
durmuş ve elinde tabancası ol
duğu halde: 

- Biriniz kıpırdamayın eli
nizi kaldırmayın, diye tehditte 
bulunmuştur.Suçluların ikisi de 
kaçmıştır. Zabıtace aranmak
tarlırlar. 

Şampiyona maçlannın ıo
nuncuJarı bu~ün oynanacaktır. 
Bu maçlar ile bitinci de'fre 
fikstürD tamam olacak ve ikinci 
devreye girmiş olacağız. 

Bugila yaptlacak; olan maç
lardan en mühimmi lzminpor -
Altay karplaJlllasıdır. Bu maç 
kümenin eu kuvvetli takımla· 
rından ikisinin karşıla.şmasm
dan ıiyade,devre ikinciaiai ta· 
yin etmek cihetinden de mü
himdir. Bundan başka kanaa-n 
hmn:ca bu maçı küaiacak hl• 
kım şampiyonluğa en knvYetli 
namzet olarak görünecektir. · 

Diyorlar ki eğer Altay ka·
1 

zanırsa en son rakibini de 
yenmiş olmakla kümenin en 
kuvvetli takımı olduğuna bir 
kez daha iıbat edecektir ki 
bu, Altay takımının ikinci dev
reye de rakipsiz. denilecek 
kadar kuvvetli olarak girdiğini 
gösterecektir. 

Yok eğer lzmirspor kaza· 
nırsa Altayı yeneo biricik takım 
olmak itibariyle gittikçe kuv· 
vetlendiğini ve ikinci devrede 
daha emin adımlarla şampiyon· 
loğa doğru yürüyeceğini giiste
recektir. Çünkü birinci devreyi 
başta bitiren K. 5. K. 
t kım ·ki · "·a ı;o d ~ b l ının ı net 'evre e u .,. i ~ .,ı:;. 
mevkiini muhafaza etfemiyece-
ğini gösteren birçok Mı~~tler 
vardır. 

'l ....... ~ • 

Sonra lmtütün bunJann 1.'Vi-
• ~ µ.;.., • 

tünde lzmirspomn \o kaıanma::-: 
puvantaj vaziyetini k";rmakarı 
şık edeceği ve talCımlan ~ ~h
diğerioe yaklaşbraeağı cihet.e 
dig er kuvvetli takımlara da 
şampiyonluk için ümid ve· 
recek ve ikinci deneyi büs· 
bütün heyecanla bir mecraya 
sokacakbr. 

Altay takımı bu maç.a 
cezalı kaleci Cemil ile llyastan 
ve Kayseriye giden Şükrüdeo 
mahrum olarak çıkacaldır. 

Cemilin müddeti bitmiş ola· 
caktı· Ancak merkez heyeti 
bu cezayi Göztepeli oyuncu· 
lannki ile beraber daha ge
çen salı günü tasdik ettiği 

için bugün oynıyamıyacaktır. 

Merkez heyeti aynı zamanda 
Altınordulu Cemii'e de iki 
sene diskalifiye ceza.smı ver
miştir. 

Bu maçtan evvel Albnordu 
- Bornova ve K. S. K. • Şark~ 
spor takımları karşılaşacakbr. 

Altınordu takımında Cemilden 
Mada Kayseriye giden sağaçık 
AA d"l d k /A,.~"'/ ı e yo tur. ·.:t.ı~1ii J,,ı 

Acıklı .. ' , ·\'; 
1 

hadise\ 
.ı 
t 

Dört kl•I bir fırında 
zehirlenerek öldU ->-·· 

- Baştarajı birinci. say/ ada - · 

fesle kendisine getirilerek der• 
· hal memleket hastanesinde te

davi altına ahnmıtbr. 
Vak'a müddeiumumiliğe ha

ber verilerek muavinlerden bay 
Mümtaz, beraberinde adliye 
doktoru B. Muhiddinle hadise 
mahalJine gelmişlerdir. 

Fırının sıhhi şartları haiz 
olarak yapıldığı anJaşıfmak· 
tadır. 25 yaşındaki Süley· 
man oğlu Murtaza, 32 yaşında· 
ki Kazım oğlu Adem, 25 ya· 
şmda GridJi Osman oğlu Mus
tafa ve 22 yaşında Mustafa 
oğlu Süleymamn ölümleri hamızı 
karbondan olmuştur. Müddeiu
mumi muavini bay Mümtaz 
geç vakite kadar Bornovada 
tahkikatla meşgul olmuştur. 

Hastaneye kaldırılan Hüseyinin 
kurtulması imkan duhilinde gö
riilmiidiir 
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•••••'''' -. ... ,.. "WT C Frantnzcaiian .. :' . aü:.v:ü..U. :a:ı ... n.Y 

R. Bilgtn 
m 

Ali Saip hüngür hüngür ağladı 
•!,,2rkçeye çeviren: • 
Maden 
bundan 

k tıl;,1:; dinle .. Görelim "Ben öz Türküm, babam da Öz Türktür. Kürtisna 
şı ır " "d decek? •• • Jd "" •• d b • ki ""l 
sonra se~~im a~a ke:ire öldürüy:, U "" erıme uzatı lgI 2'UD en erı ÇOCU arım ag ıyor" 

1 
b ni kemıre h 

- kları e · ·ı· dum A sen d 1 f 
Bütün bu hayat w yapra ahv· ve tekrar drrıdıy~ retini

0 

düşüne- Hami nce müda aasında Ali Saıbin suçu olmadıgu ını 
fasıl fasıl, hep dogan, m 

1 
bu nıabın e ş ileri sürerek 

olan, ve yeni baştan ~ar 0 ::~ ınezsin.. k ( Promethee) yüksek mahkemeden beraet kararı İstedigu İnİ 
··ı milletlerın nıe Gerçe · -

yaşıyan, 0 
en . • . i? Fa· --: . . E ki bir hurafe de· Ankara, 8 ( Hususi muhabirimizden - T elefonla ) - Atatürke sını yaparak Idrisin böyle bir suç işliyecek durumda olmadığuu, 

söyledi 
kıbmı kaydetmış degıl m ş· sen mısın? ; s uikast hazırlamakla suçlu olanların muhakemeJerine bugün ağır Yahyayı tanıyan mückkilinin onun sözlerine itimat etmiyerek istedii 
kat Sen bu bir düziye ça~~ı g· ·ıı misin sen. .. .. b k c 1- ı:ll.. 

eoıaen yuzume a .. r.. ce ıac\a devam edilmiştir. Müddeiumumilik makamının iddiana- 25 lirayı vermediğini söyledi ve Atatürk gibi namütenahi ... 
manm yok olmanın ve yd - Hayır, 1 f b olmadı· mesini okumasile bir lrnt daha alaka uyandıran bu dava, halkın giden ulu bir şahsiyete suikast yapmaia elinin uıanamıyacajtlll 
Var 01,manın vakıt vaJnt u .. yur: }erimi tut, haya o u 

l 
aze toren- larsın komploculara karşı duydukları isyan hareketini göstermesi iti- izah elti. 

duğu ıztJrap arı cen · ·0 ğınıı an · ·ık adamların barile çok önemli idi. Bu itibarladır ki sabah erkenden adliye Hamid ince' den sonra söı Ali Saib'indi. Ali Saib söze t ilP' ' e sevıncı , E~ r se:ı ı 
leri arasında, neş el~ karan· · - _ge Musa demek ki ya- dairesın in önü halk ka!abahğile do!u itli. Adeta içeri girmek yen sesile baş 'adı. Önce met in gibi görünmüşse de birkaç cüM 
ışık üstünde karan ıgın, . halık• ısen müşküldü. snrfettikten sonra adeta ağlayacak bir vaziyete geldi. 
llklar l·çı"nde aydmkğın ınsan· Jao .. öyledi. b d h lk ' · k Al" S 'b h · d dd k K ld L-L . tıcı "' cinayetimi söy- Muhakemeye tam aşlanacağı sıra a a sa•ona gırme ve ı aı epsın en üstün, i ia ma amının ürt o uğu ~· )arın ruhlarında açhg· ı şaşır. . - Suçumu, k 

iddianameyi d inlemek için Bir hareket yaptı intizam derhal iade mdaki sözleri iizerinde duruyor ve ikide bir: 
d. debilir mısın d' 

tesirleri tak ır e Je ım... 1 Cinayet... Ce- edildi. - Ben öz Türküm, babam da öz llirktUr. Bu la· 
biç? onlardan - Cına;ee~~nisi.. Bizi iğfal Söz, Ali Saibi müd afra eden avukat H amit lncenindi. Ayağa nal üzerime uzabldıAı gUndenberl çocuklaMM 

- Her halde se~ . tırab henne~ . Kartallar seni aı kalktı Suçluların hcpsı heyecan iç ndeydi. Bu müdafaa belki de aAhyorl 
·d· 1 O lar mbı ıı d ıblıs... 1 il b 1 d H · 1 ayrı ı m • n b- e en B nini parça ıya hepsi için bir tese i se ebi sa ı) oı u. • amıt nce söze: Diye mahkeme salonunda ağlamağa başlamıştır. 

duyma.dm sanırım.. ·r düzive yemişler .. kem~nler ... Tekrar - Allah hiçbir Türk ~ocuğuna, Türk kam taşıyan bir insana Ali Saib bunden sonra masum olduğunu ileri sürerek 
- Öyle amma ~ı dam· parçalıya . 1 mel sin? Ben de bu deı ece siyah ve korkunç bir batırai hayat kaydeltfrmesin, aydan beri bugünü beklediğini, aleyhindeki delillerin uydwma-

- j nıce a encır en Jd ı· k k k J E d ... _ aıab çeken, ag ıyan k . saa- oraya . z kf ~ ·m ıztıraplara se- diye başladı. o uğunu söy ıyere te rar te rar ağ amıştır. n sonı,,n a Ulli 

lar gördüm ki en coş un~~ de· bütün ~e .. ıı düşmedim mi? Ve sözüne devam ederek müekkili A li Saibin bu haksız olan - Hizmet edenlerin akıbeti bu mu olacaktı. Daha bir 'JI;. 
lann sevinçleri üstümde ır. Jer oin yuzun ~n tahkir ettim. isnada asla layık olmadığını, müddeiumumilik makamının serdet- önce saylav seçimi yapıldı. Ben ozaman da saylav seçildim. aleJOI\ 
linin nutketmesi gibi k~esır a Isayı acıma ım, bana bu duy- tig· i iddianamedeki iddialann isnaddan haşka birşey olmadığını )ıimde bu g ibi d eliller mevcut iken o zaman neden ortaya abJ· 

· · avg ·· k aıuına bıraktı. Kan ve et ıçın B"tün Gerçe . den de senden ve mückkili aleyhine tekemmül etm!ş bir fiil bulunmadığını, madı. 
Sonsuz bir didinme.. u I _ guyu telkın e üç amme şahidinin Hadelerinden hiçb'irinin suç mevz.uuna temas Demiş ve beraet karara istemiştir. 
bunlar gözlerim önünde .. ca;ü:- lain... .. .. .. yaklaşması sem etmediğini tebarü-ı ettirdi \•e: Nihayet diğer suçlular da kendilerini müdafaa ettiler. Muu• 
nıyor eriyor, geceler gun k - Olumun. _ Müekkimin beraet ini isterim!. keme kararan tefhimi için 15 Şubat Cumartesi gününe talik 

' ·d · du arb • galıba... · b 1 1 d Id · · d ff d 1 K 13 d 1 k lerio zevkini gı erıyor d. şaşırtıyor . dürıvarlakı Dedi, Hamid ince undan sonra suç u a r an rı sın mü a aa- c i miştir. arar saat e veri ece tir. 

çiç!~~i.:E::.,:!t:N:b~;~ ~:::::;:E~:::.~,ü·:;.::~i ......... A.~f iY~ ............................ C~"··ıı·~· .. ·p·~····nın·····biidiri·mI·"•""""""' 
b k d . a ben? e 

1 
• dı' tanıdım, ı b. · al =- ' • ' -aza çe me ın, Y b d"yen ~ıın 1 dillerin r. ızı • 

b k. e e ı tl' yı an 1 . T f• 1· t • 1 .- k 1 yorum. Evet, en ı b" kuvve 1 1 t zencir erın.. er 1 ıs esı B .. .. k K Jt d 1 
tanrının gazabın• uğraJDIŞ ır datan ş;:~:;;·lar~n~a yaslar ve Ankara, 8 (Özel) Adliye uyu uru ay a a ınan arar ar 
zayalJıyım.. Boş ye araştırıyorum. bakanlığı, t(!rfi müddetlerini b b • h kk k d• l 

Sen mi? etbee )- göz yaşları:~ıarı senin kardeş- dolduran hakimlerin hazırlanan J•rer ırer ta a u e ıyor ar 
- Evet ben ( Proın - Be? "k dökdüm. listesini başbal<anhğa tevdi 

yiın. lerinle bı~lı üzünden o zaval· etmiştir. Terfı listesi resmi 
- Sen şeytan? . ? · ilk -dSenı: ıadar ağladıladr. gazetede neşredilecektir. d 
- Fakat suçum nedır a .. lalar a 0 

. sanların son a. amı felaketzadelere yar ım 
adamları biraz çanı~rd;n y 

0
:. - Du~ 1~ankörü beni dın~:·· Zıle, 7 ( A.A ) - Geçen yı l 

hğım için gazaba ugrfal ıınn, dan ve son v · .. ılerinin bana u: bl:yük selden evleri tamt mcn 
. . ka a arı - Senın i:'rtık son ve ebedı d k il 

lara acıdığım ıçın k kusunu u yok.. . ... 1 ek· yıkılan fe al<elze e yo su ara 
Allah . . ve or ıum . . iltilerını ışı m f d ide 

iteşanı h .. künıran zevkim senın _ıne bak Parmak· Kızılay tara an an vl!n n 
çıkardım. Olimp~e id~etli bir tir. zeucirled~ onlar;· nasıl kal- yaptırılan alh binanın inşaatı 
olan Jtipiter benı .' Gel, be- Jarım arasın Maden şıkıtılarını bitmiş ve evler felaketzedelere 
cezaya mahkulll ettı.,. füııtüPe dırıyoruın~ 

1
. bundan sonra teslim edilmiştir. 

1 k kayanın d' l Gore ım, ı k 
~;'.~ biri şu • o bura· .:Otkiın ı:::di:~:~:~?. Çek os ova 

- Bırak anlattıgın 1 bi· ProHme ül dedi .. 
feyi .• Ben Yunan nıasa Ull - eer~I hal Bakalım aynı Başbakanı Pariste 
r r • - Hergu ~ ··r nıö? Şimdi 
ıyoruın . . . Gel benı . i ikinci defa goru Prag, 8 (Ô.R) - Başb~ka~ 

ihtiyar dı_nsıı:· .. ılerinle ış . bağlıyayım de.. . B Milan Hodza öğle uz~ra 
bagw lıyan zencırlerı go 'ıddetli 9enı Bıtnrrdı - • · t• Yarın 

k dar Ş - ••••••••• ...... Parise hareket etmış ır. gör. Cezamın ne a Allah· ............ k 
k t nlarsın. • ........ ••;··· ın saat 13,18 de oraya varaca -

olduğunu o va 1 a k nıer· BJr ya_ ng.. 'k tır. Başbakan istasyonda Fran-
lar çok mağrur v~ ço z Bakı (O R) - Meksı o . f d tnmlan-
bametsizdirler .. Gelıyoru .. Meksiko, ıan . bir yangında sız elçisı tara ın an se ' 

işte bunlar... ıaınan yakın~n.da çı ianmıştır. mı~~~~: ............................... . 
- Her şeyi. çü:t:::iş! .. ~!ı.i •• ~p:~.· .. ~~a.~~ ... r ..... l;·S· ........ S ..... e ...... f. ı·rı·& 11!1.mıZ 

bunlara hiç tesır elin· 
!>. Allahın 

- Çünkü ır d. Vulken 
den çıkma eserler. 1

1
r .. döktü. 

k b deınır erı h 
endisi u 'k. murahhas • f t ane 

Sonra gökten J -~stünde zen· o··- Parıs se are -
inib beni bu kaya u t 1 üstüınC un d. 
. ı d·ı bir Kar a .. b • • • ı er } cır e ı er, 1 ·ı her gun d o en v 

nıusalfat oldu, diş erı ~-q/../.AJ' ı·n e ır ş 
··/ÇJT./J.J- s 

~:?tZ/.///7.77/X,,1~ ' • . b" .. k 
tr - b. . . d n) - Bugün Parıs uyu 

N - uha arımız e . b. ... e reye N 1 tnaul, 8 (Hususı m . 1 ilik binamızda diploma tak ır ş~ . e?. 
l1 s . B Suat Paristekı edç ..ı bakanımız Tevfik Ruştu 

G d• unUZ·· N J 'ıuız · ' B ··ıen e aış d İ ıyors N e ~ı f t yernıiştir. u şo b k B Alber Saro. Fransız ış 
D. erak edı·p 'hiç ~ (zıya e b ka Fransız baş aManı. . Deat Ghetcms, Mandel, ti A tan aş G eral oren, • 
ıye m ??? So- N ras . B flandeo, en 1 d. ktörü Aleksi Leger, Fransız 
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ANKARA 7 ( A.A ) - C. 
H. P. Başkanlığından : 

1935 Mayısında Ankarada 
toplanan parti büyük kurultayı 
a ldığı mühim kararlar arasında 
ulusal bünyenin kuvvetlendi
rilmesi için esa~lar koymuştur 
Devlet bu di lekleı in en önem-

C - Çiftçi borçlarsmn tak- i DevJet bütün .çalışmaları 
•İtlendwilmesi. ulusun genliği ve yüceliği 
Kamutayın bu yıl ki toplan- .Yapılması kabil olan her 

tısı başında da şu işler ba- ulusal ilham altında gören bir 
şarıldı : varhktır. 

A - Arazinin yeniden ya- Bu yazman partiye ve halka 
zılması. · yayılmasını ve önümüzde top 

B - Bina vergisinin azal- !anacak Ocak, Kamun ve ilçe 
Jilerini mümkün olduğu kadar tılması, 

kongrelerinde okunmasını diçabuk başarmak için çalıştı. 
Hükümet ve kamutayın bu yol- C - Hayvanlar vergisinin lerim. 
daki birlık çalışmalarının ilk indirilmesi. Yukarıda ismi geçen kan•· 

eserlerini geçenlerde 20/6/935 D - Tarım kredi koopera- ların birer hülasalarını da ili· 
tarih ve 10,527 numara altında tifi ile alacaklarının taksitlen- şik olarak gönderiyorum. 81-
parti örgütüne yaydım ve bil- d rilmesi. tün parti arkadaşlarımı sellm· 
dirdim. Onlar şunlardı : Türkiyede mill~t ve devlet Jarım. 

A - Tuzun ucuzlatılması yurt ihtiyaçlarına beraber anlı- C. H. P. Genel Sekreteri 
B - Şeker fiyatının indi- yan, biri ötekinin işinde bera- Ve Kütahya Saylawa 

rilmesi, her çalışan bir kütledir. RECEP PEKER 

··st~JY~~············· .. ·R~;~~Y~'d;~··· .. · .. g~l~~~k 
Muallimler 
hakkında 

Ankara, 8 {Özel) - Ştajyer 
muallimler askere ahndıldarı 
zaman kendileri hakkında, 
namzetlere tatbik edilen hü-
kümlerinaynı tatbik edilecektir. 
Bu husus kü1tür ve finans ba
kanlıklarınca alakadarlara bil-
dirildi. 

Ayrıca : 
F oks " Türkçe sözlü dün

ya haberleri ,, Miki Mavı 
karikatör komik 
Seans saatları : 
Hergün 15 17-19 

21.15 
cumartesi 13-15 tale

be seansı 
paıar günü 13 de ilive 

seansı 

-·-·~·-
Muhacirler 

yolu 
için bir anlaşma 

bulundu 
Bükreı, 8 (A.A) - Rador Ajansı bildiriyor: 
Başbakan B. Tatarcsko evvelki gün ve diin Bükreşteki Tiirk 

elçisini kabul etmiştir. Öğrenildiğine göre, Romanya TürklerİDİa 
muhacereti hakkındaki konuşmalar tam bir anlaşma ile netice• 
lenmiştir. 

Türkiye elçisi, müzakerelerin neticesini 
üzere yakında Ankaraya gidecektir. 

.E 1 S 1 
TELEFON: 3t!U 
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T emoçinin Rüyası 

' 

Türk tarihinden şanlı sahifeler t\ 
,Jrr~ 'L,U. ~ 

' Bölem sayıaı: 2 ~ 

Can bey 
mağarada 

bir dağın yamacındaki 
Gökçeyle karşılaşmıştı 

Can sabah olup ta gözlerini 
açtığı vakıt yapayalnızdı. Ya· 
nında kimse kalmamış olduğu· 
nu gö~dü. Tekrinler ortadan 
kaybolmuşlardı. 

Böyle bir beyabanda tek 
başına beygirsiz kalmaktan 
korJ. arak gözyaşlarmı tutamadı. 

Atını olsun onunla birlikte 
bırakmış olsalardı endişesizce 
yeni ufuklara doğru atılmaktan 
korkmıyacaktı. Bu sonsuz gö· 
rünen kimsesizlik içinde bir 
attan daha samimi dost mu 
olurdu? 

Can öteveberiye koştu. Şaş· 
kın şaşkın karh ovada ilerledi. 
Ne kadar yürümüştü. Bunu 
kestiremiyordu. ilerde bir du
man gördü. Oraya doğru 

atıldı. Biraz sonra dumanın 
çıktığı yerde Tekrinleri buldu. 
Yağma ettikleri malları rahatça 
paylaşmak için kendisini bı· 
rakmışlar, buraya konmuşla~dı. 
Delikanlı tekrinlere yaklaştı: 

- Madam ki beni yalnız 
başıma bıraktımz. Bari atımı 
verin, köyümün yolunu gös· 
terin dedi. 

Hepsi alaylı alaylı yüzüne 
bakWar. içlerinden birisi cevab 
verdi: 

- Biz seni bırakmadık ki.~ 
Elimize geçen şeyleri bırakmak 
adetimiz de değildir. 

Biraz ötede yığılı bulunan 
keçeleri göstererek: 

- Bunların içinden kendine 
bir yorgan ayır. Gece bu yor· 
! ganı ikiye böler, yarısını altına 
1 alır, yarısını da üstüne çeker 
uyursun. 

Can yorgam seçti. Tekriıı· 

!erin gösterdikleri hayvanlar· 
dan bir at ve bir eğer ayırdı. 

Yalnız oklarla yayını iade 
etmemişlerdi. Kürkündeki gü-

1 müş düğmelere varıncaya ka
dar, ü:ı:erinda değerli ne varsa 
hepsini almışlardı. 
IRTIŞ GÖLÜ KIYILARINDA 

Haftalarca süren zahmetli bir 
geziden sonra T ekrinlerin ana 
topraklarına gelmişlerdi. Çapul· 
cular bir kerre yurdlarına va
rınca Can beyi ne yapacakla· 
rını görüşmeğe koyuldular. Bu 
görüşmeler delikanlının yanın· 
da y;ıpılıyordu, T ekrin dili az 
çok Türkçeyi andırdığından 
Can neler konuşulduğunu anla
yabilmişti. Uzun boylu müna· 
kaşalar şu neticeye varmıştı: 

- Gökçe Suto, Türkçe okur 
yazar cesur bir delikanlı iste· 
rnişti. Bunu ona gönderelim. 

Gökçe Suto,Tekrinler indin· 
de yarı tanrı sa yılan mukad
des bir adamdı. Onun kera
metine iyman edilirdi. lrtiş 

yalısından kalkan beş kişilik bir 
kafile, Canbeyi Gökçe Sutoya 
götürmek üzere yola düzüldü. 
Tamam bir buçuk ay yollarda 
kaldılar . Tekrinler kendile
rıne düşman olan köylerle 
kasabalara uğramamak için 
r,arp kayalıklardan ıssız 
ovalarından geçiyorlardı . Be· 
reket varsin ki yola çıkar

ken yanlarına ihtiyat beygirler, 
fazla miktarda yiyecek almış· 
!ardı. Kışın sonlarına doğru 
kayalık sırtları kara çamlarla 
örtülü bir dağ eleğine iriştiler. 

dağın eteğir.den 11 Ünon .. su· 
yu geçiyordu. 

Burası Tekrinlerce mukad· 
dcs bir yer olmalı ki beş altı 

hemen yera indiler. Toprağa 
yüz sürerek dualarda bulundu
lar. Beygirler ağaçlara bağlan· 
dı. Muhafızlar Can beyi orta
larına alarak dağı tırmanmağa 

koyuldular. Yamaçlardan birin
de koskoca bir mağara vardı. 
Bunun kapısı önünde tekrar 
dizegeldiler. Yere yüz sürdü
ler. içlerinden hirisi yavaşça 

şunları söylediler. 
- Gökçe Tanrı Sutonun 

makamı burasıdır. Fakat ken
disinin nerede olduğu bilinmez. 
Belki göğe uçmuş, belki yalın 
ayak karlar ve sivri taşlar üs
tünde koşmaktadır. 

Can, T ekrinlerin hurafeler 
diyannde olduğunu anlamıştı. 

Bir ctakika önce bu esrarengiz 
adamın kim olduğunu anlamak 
i!tiyordu. 

T ekrinler sözünü henüz bitir
mişti ki mağaradan oldukça 
genç ve sert çehreli bir adam 
çtkmıştı. Saçları omuzlanna 
dökülmüş, gö:ı:lerinden vahşet 

fışkırmaktaydı. 
Tekrinler titremeğe başladı· 

lar. Can bey önce korkar gibi 
olmuşsa da içindeki enerji 
kaynağı ona cesaretini topla
mak imkanını verdi. Göz1erini 
pervasızca Gökçeye dikti. Ca
nın bakışlarındaki imanlı azmı 

ve enerjiyi gören Gökçenin 
yüzünde bir an önceki vahşet 
yerine büyük bir halavet peyda 
oldu, Cana okşayıcı gözlerle 
bakarak dedi ki : 

- Bu delikanlı kimdir? Bu
nu niçin buraya getirdiniz? 

- Ey aziz, bizden Türk 
harflerile okur yazar bir deli
kanlı istedindi. Biz de bunu 
bulduk getirdik. 

Gökçe Can beye yaklaşma
sını işaret etti. ŞunlaTI sordu : 

- Adın nedir? Ataların 
kimlerdir? 

- Adım Can, babamın adı 

Ökmen, milletim Uygur, kabile 
Bayan Avoldur. 

- Hangi dindensin ? 
- Şükürler olsun ki müslü-

manım. 

Bu son cevab üzerine Gök
çenin yüzünde bir ciddilik, bir 
vekar belirdi. Yavaş yavaş şu 
kelimeleri söyledi : 

- Tanrı her yerde hazır 

ve nazırdır. Sen benim oğlum 
ve yardımcım olacaksın. 

Can bu lakırdılardan şa~
kınlığa düşmüştü. Maamafih 
Gökçenin de Müslüman oldu· 
ğuna ve vahşi T ekrinlere baş
ka türlü muamele ettiğine kail 
olmuştu. 

Gökçe Tekrinlere eliyle uzak
laşmalarını işaret etti. Fakat 
Tekrinler kımıldamıyorlardı bi· 
le .. İçlerinden biri korka korka: 

- Bize birşey söylemedin 
dedi. Senin kavmından oldu-
ğumuz halde bize hiçbir hayır 
dua etmedin? 

Gökçe tebessüm etti. Elleri
ni kaldırarak tanrının kendi-
lerine ekmek, koyun, sağlık 

bağışlamasını diledi. Tekrinler 
gözlerini kaldırmadan başlarını 

çevirmeden dağdan aşağı İn

diler. Atlarına atlıyarak göz
den kayboldular. 

- So11u Var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V enizelist zabitler 
Londra, 8 (Ö.R) - "Deyli 

mayli,. gazetesinin kaydettiği 
bir rivayete göre Yunan kralı 
Mart isyanı dolayısile ordudan 
çıkarılan Veniztlist 7.abıtlerin 

iadesine karar vermiştir. Hü
kumet ordunun yüksek kontro
lunu ve bütün askeri tayinler 
hakkını krala veren bir kanun 
layihası haurlamaktadu. 

?Zil c 
• Şubat teae 

'' ' 8. ···························ı Müslümanların 13 Anası - İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: 32 Yazan : Tokdil 

Zeyneb kaç defa Zeyide : Sen eskiden bir göle değilmi 
idin? Irkımızdan Muhammedin sevgilisi oldun da benim 

kocam olabildin. Ben sana layık bir kız değildim 
Sinirleri üzerinde Luram bu· 

ram tütüyordu. Kaç defa onu 
· evlendirmek istemişler, ya küf

vünu bulamamışlar ve yahud 
buldukları izdivaca onıA yanaş
tıramamışlardı. 

Muhammed : Zeydin süt ana
siyle geçirdiği gençlik hayatını 
düşünerek bir gün halasına uğ
ramış, ona laf arasında : 

- Zeynebi evlendirsek iyi 
olur. 

- Peki ammıı hala ona ak
ran bulamıyoruz. 

Diyen balasına : 
- Onu çok kıymetli ve 

mümtaz bir kişi ile evlen· 
dirmek fikrindeyim, eğer sen de 
buna razı olur Zeynep!e bera
ber itiraz etmezseniz bu işi 

hemencecik bitirelim. 
Demişti. Kapının arkasından 

bu muhavereyi dinliyen genç 
Zeynep Muhammedin gitmesin
den sonra anasının kucağına, 
elindeki örgülelerle atıları.k: 

- Ana! işittim, Muhamme
din sana teklifin duydum.Öyle 
saoıyNum ki Muhammed beni 
alacak. 

Diye del;cesıne sevinmiş, 

sıçramış, hoplamış ve o gün 
gününü neş'e ve şetaret içinde 
geçirmişti. 

Zeynebin tahmini dilediği 

gibi çıkmamıştı. Muhammed 
onu sevgili hendesi "Zeyd,. e 
nikahlamıştı. Zeynebin biitün 
isteksiıliğine karşı bu olmuştu, 
hatta Ümmü Eymen ona <,!'elin· 
lik tacını giydirip kocasının 

kucağına güle güle sokmuştu. 
Evlendik!eri günün ertesi 

gününden başlıyan bir aile 
dırıltısı Zeyd•n ruhunu alt· 
üst etmiş, rahatını kaçırmış, 

mütemadiyen Zeynebin hır

çınlıklarma tahammül ede 
ede dolan Zeyd kaç defa 
Muhammede, artık bezmiş bir 
halde gidip, halazadesinden 
şikayet etmekten çekinme
mişti. 

Muhammed her defasında 

onu teskin etmeğe uğraşmış, 
her defasında Zeyde çıkışmış, 
Zeynebe haber göndermiş, yu· 
vayı bozmamasını nasihat 
etmişti. Bu deli dolu kız bu 
emir ve nasihatlan bir iki gün 
tuttuktan ve na!ihatlara boyun 
cjen kocasile geçindikten 
sonra yine deliliğini meydana 
vurmaktan, hırçınlık yapmak
tan kendini alamamıştı. 

işte " Zeyd ., in böyle aile 
rahatsızlığı arasında kopan 
harb fırtınası onun ruhunda 
azim ve coşkun bir heyecan 
uyandırmıştı. Bedre gidemiyen 

Zeyd istiyordu ki : Bu har
bın taşmasile ön safa atılsın. 
Bezdiği aile hayabndan şehid 
olarak kurtulsun 1 Ondaki bu 
his derin bir iman, derin bir 
acı olarak ruhunda yerleşmilti· 
Evine uğramaktan ikrah edi
yor,. ancak ihtiyar kansının 
nüvazişlerini kendine teselli 
tutarak diş sıkıyor, Muham· 
mede hürmetinden Zeyneb'e 
ses çıkaramıyordu, 

Zeynep kaç defa Zeyide : 
- Sen eskiden bir köle de

ğilmi idln ? Irkımızdan Muham
medin sevgilisi oldun da benim 
kocam olabildin. Ben sana la
yık bir kız değildim, Küfüv 
değildim. Bir köleye bir asli 
kızın verilmesi zaten hata idi 
ne ise oldu. Fakat sen eski 
köleliğini düşünerek beni kann 
olmakban ziyade sahiplerinin 
içinden bir erkan tanımak mec
buriyetindesin. 

Diye çok acı, yürek parala
yıcı sözler söylemişti, bu bir 
koca için çekilecek şey değil
di, buna kimse tahammül ede
mezdi, bilhassa Zeyd gibi çok 
mert bir gence, mert bir ba
banın, temiz bir ananın evla· 
dına ağır geliyordu. 

Evi başına dar gelen bu 
yüksek kalpli genç kendisine · 
çok yakın zamanda ulaşacak 
bir ihtiyar kadının ölüme yakın· 
lığını göze alarak dünyasından 
vazgemişti. ., 

• • 
Gece yarısı, Medinenin çok 

sakin bir vaktı ... Muhammedin 
l{apısı önünde; bütün hızile Mi!-

ltalya 
Yeni vergi 
ihdas ediyor 

Roma, g (A A) - Salahiyettar 
mahafil Italyamn sermaye üze· 
rine yeni bir vergi koyacağını 
kat'i surette yalanlamaktadır• 
lar. Bu mahafilde beyan olun
duğuna göre, yüzde yirmi nis
betinde bir vergi almak sure
tiyle 1919 da yapılan böyle bir 
teşebbüs Italyada ekonomik 
bir kriz meydana geetirmiştir 

ki, Onun tekrarı için hiç bir 
sebep yoktur. 

Sanıldığına göre, Afrikadaki 
harbın masrafı ayrı bir istikra:ı: 
ile karşılanacaktır. Gelecek 
yıllar bütçelerine bu hususta 
lüzumu mıktarda para kona
caktır. 

. i .- :· ~ . . ' . • . . 

SIHHAT EVi -IZMJRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

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

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dörl 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 

dinenin sükütunu bozup duran 
bir attan harmanisine büribı· 
müş, aceleci bir arap indi .. 

T elişlı, soluk soluğa bir 
sesle : 

- Ya Muhammed 1 Ya Mu
hammed 1 Haberim var, içeri 
al ! Diye bağırdı. 

Mescidin etrafını beldiyen
ler hu sür'atli geçişten birden• 
bire heyecana gelip yahn kılmç 
Muhammedin kapısı önüne koş
muşlar, bağırmayı duymıqlar 
ve gelene sokulmuşlardı. 

- Ne var? 
- Dnrunl Muha.mmede ha-

ber getirdim. 
- Sen misin Ons? 
- Evet.. 
Bu sıra içeriden hareketler 

nldu ve Muhammed kapıya 
geldi: 

- Ne var? 
- Bir haberim var! Siıl gir-

mek istiyorum. 
Kapının dışına çıkan Mu

hammed Ünsü görünce, umuz• 
!arına ellerini koydu : 

- Hayırdır. 

- Hiç hayra benzemiyor. 
Kuren Zatül halife'ye kadar 
üç bin silahlı ile geldi. 

- Ee. 
- Orada hayvanlarını otlat· 

mak için karargih kurdular .. 
- Acaba hayvan otlatmak 

için mi? 
- Biz öyle tahmin ettik. 
- Peki.. Şimdi sen geri 

dönl Kureyşin son harekatını 

takib et ve arkadaşlarınla der
hal Medineye gel .. 

- So11u var -

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
112 Alyoti bi. 

31 H Alanyalı 
24 H Alyoti 
21 K A Kazım 

11 75 11 75 
13 13 75 
14 50 14 50 
11 25 11 25 
16 50 16 50 8 M J Taranto 

196 Yekün 
491063 Eski satış 
491259 Umumi sabş 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

2244 Buğday 6 75 1 15 
21 balye pamuk41 41 

• • Para Piyasası 

Mark 
İsterlin 

7-2-1936 
Alış 

50 20 
620 

Fr. Frangı 8 26 
Dolar 80 95 
Belga 21 15 
İtalyan lireti 9 96 
İsviçre Fran. 40 7S 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. S 24 
Avstr. Şilini 23 37 

Bolu da 
Bir sarsıntı 

Sabş 
50 62 

622 50 
6 30 

79 40 
21 2S 
10 
41 
85 37 
s 27 

23 62 

Bolu, 7 (A.A) - Dün sabah 
olduğu gibi bu sabah yine 
dördü beş geçe kısa aralıkla 
cenuptan şimale doğru üç yer 
deprenmesi oldu. Bunlardan 
birisi oldukça şiddetli olup 
halkı uykudan uyandırdı. 10 
saniye kadar sürdü. Hasar 
yoktur. ~ -- _,. .. ..... 

ıze .......................... . 
························ go'' re •••••••••••••••••••••••• 

Sartta 
Çoktan yokolmuş tarihsel bir 

varlığın, kendine andaç diye 
bıraktığı, yığın yığın taşları 
üstünde, dün, yine dolaştım. 

Şimdi ıssız, kimsesiz kalan 
o yerlerde; binbir ıstırap ve 
en yüksek umud kaynaklannı, 
o yerlerin "Lili, Lulu, Sadola· 
nnı,, aradım. 

Lili, Lulu, Sadoların o taş· 
!arda, topraklarda ne izleri kal
mışb ne de o ıslak handa ses
leri vardı. 

Y alnı:ı: n:ı:akta, bir yılan gibi 
ıshk çalan, ismini bilmediğim 
bir kuşun içimi ürperten ötiif
lerini duydnm: 
"Tous laues 

tons casses, 
tous passe5. ["I 

diyordu bu kuş .. 
• • • 

Dün, çamlann ciğerlerime 

giren nefesleri, ancak ıbrh bir 
sevgilinin dudaklarından ahna· 
bilen, bayılbcı ferahlığı bütün 
varlığıma sundu ... 

H.H. Evversin insan olaca
ğına, limon ağacı olmayı iste
mesinin sımnı galiba anlamış

tım. 

N. H. &e -------(*] Hepsi usanç verir, hepsi 
kırılır, hepsi geçer. 

Makallenin 
-·-

Düşmesi yakındu: 
- Baş tarafı Jnri saı•/ada -

leye tamamen hakim bir 
vaziyette bulunmaldadır
lar. Bir çok ltalyan as
kerleri, Habeşlerin ge
celeri yapbkları baskın
larda o derece şaşkın· 
lıOa uğramışlardır ki, 
hiç bir mukavemet gös· 
termeden hepsi maktul 
dUşmUşlerdlr-

GECE BASKl~.RI 
Habeşler, ltalyan tay~·~ 

hücumlarına karşı tahaffuz 
usullerini çok iyi öğrenmiş· 
!erdir. Ve bu usulleri muvaf· 
fakıyetle tatbik etmektedirler. 
Habeşlerin bu hususta tatbik 
ettikleri sistem, gündüzleri hiç 
bir harekette bulunmamaktır. 
Bn esnada Habeş tahaşşud 

mevkilerinde bir tek Habeş 
neferi görülmemektedir. Fakat 
karanlık basar basmaz muha· 
ribler saklandıkları mağaralarla 
diğer tahaffuz yellerinden çık· 
makta ve baskın hareketlerine 
başlamaktadırlar. 

Habeşlerin şimaldeki muvaf· 
fakıyet şansları, ltalyan Tigre 
ordularının general Grazyaniye 
takviye kıt'aları göndermeleri 
aebebile zayıflaması üzerine 
daha ziyade artmış bulunmak-

(tadır. 
iT AL YANLARIN TEKZIBI 

Roma 8 (Ö.R) - Makallc 
yakınlarında büyük bir muha
rebe yapılmakta olduğuna dair 
Habeş kaynağından çıkan ha· 
ber tekzip ediliyor. 

Roma 8 (Ô.R) - 118 numa· 
ralı tebliw : 

Somali cephesinde ltalyan 
kıtaları işgal ettikleri mevkileri 
tahkim etmektedirler. Ueb 
Gestvo üzerinde ricat etmekte 
olan düşmana karşı tazyiklerine 
devam etmektedirler. Eritre 
cephesinde bildirilmeğe değer 
birşey yoktur. 

----~ 
Fransız filosu 

Dakar, 8 (Ö.R) - Senegal 
sahillerinde manevralarını yap· 
makta olan Fransız Atlantik 
filosunun manevraları bittiğin· 

den filo Kazablankaya hareket 
• etmi~tir. 
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lienUz teeyyüd etınıyen çakla 
lara göre iınparator u 1 bir 
L • rneçbu 
ouraya gelrnış v~ . Saray 
istikamete gitonttır. 3 yet 
Çeven!eri bu hususta g 
ketum davranıyorlar. k-

Havas aytarı, fta!Y~0._up~a-
l f r1etın~ ..... armm son aa a ü" keşif 
t w. t' w. istikaoıe 
orun gıt ıgı ., bildiriyor. 

tnaksadilc oldugunu 

Sir Samuel . 
Hoare'un izahati 

Eski <iış 
Londra, 8 (ô.R) - 1 ffoıre . l k . Saıııue 

ış eri ba anı sır f kir ku· 
. . • uha aza 

seçım daıresı dl ,. b' bey&P· 
lübü erkanına şahsı . ır 8 

d k pariste · 
name gön erere vak-
LavalJe hatırlarda .olank:disini 
kat itilafı yapnıaga • eniden 
acvkeden sebeplerı y ki 
• . . Bu izahat es 
ızah etmıştır. kaınarasında 
bakanın Avan:ı d verrnİI 
ayni mesele hakkın a ooktı
olduğu izahata noktası 
sına mutabıktır. 

Bir intihar 
·· R) _ Brok• 

Nevyork, 5 <0 :. ük ınağa· 
!indeki meıbur buy d Stra-

'b" ilyar er zalar sahı ı m Strauss 
uss'ın og" lu JeroJJJ k 

ıtnıa atar• 

YENi ASlft 
--~>=um •• >P 

.AWslr.mltke i firrn Almama"!" lmgl111kO şr[lermdeu lfillrr .''' ~fc1mr 

1 d
'kt sonra "Diario Notıe- yccek kadar nnnncvı hır vakar 

e 1 en ' h l h'b'd' l 
1 ilave ecliyoı: ve u us sa ı ı ır er.,, 

(Oıı şun arı f p · 8 'Ô R) "R bl'I 
"1 ·ıtere ve Portekiz, nü uı· arı , · - epu '<., 
ı n~:. ar1amentosu önünde gazetesi sömürgelerin yeni baş· 

lu ngı ız P d ,_ . a .. • • •• • 
'ık'ı siyasal a am tan taı-.sım ve levzıı ışı uzerın-

karışbrıct · d ı 
f d n söylenilen s5zlerın e duruyor 

tara ın a d" " M ı d' t k ü . h d t halinde ken ı ese e, ıyor, opra m • 
bır hşal .

8 
ed.. d" aünü isteroi· badelesiyle bitmeı. Her d vlrtc 

aley erme on u"' -

. -
sız 

5ahHe s 

u ur baş an nın re"s iğ.nde 
toplanaral< dtş siyasayı gö üştü 

Paris, 8 ( ô. R ) - Cumur 
başkanınan baıkanhğında top· 
lanan bakanlar kurulunda B. 
Flanden dıt durumu ve Pariste 
yapılan müzakerelerin netice
lerini anlatmııtır. Kurul Fran
sanın Labey araıuluıal adalet 
divanının kararlan na aid 
olan muahedeyi daha geçen 
sene temdid için dış bakanaoa 
sallhiyct vermiştir. Deniz ba
kanı B. Pietre Londra deniz 
konferansında yapılan görüş· 

meleri anlatmış ve konferansao 
iyi bir neticeye yakmda var· 
maaının beklendiğini bildirmiş
tir. Bakan, lngiliz deniz bakanı 
Lord Monselle yapbğı görüşme
leri ve her iki taraftan tahrik 
edilen meseleleri iz.ah etmiştir. 

Paris 8 (Ô.R) - Finans ko
misyonu önünde finans bakanı 
B. Regvin Sovyet Rusyanın 
Fransada bir istikraz akdet
mesi için müzakereler yapıldı· 
ğmı ve devam ettiğini, eski 

Rus borçlan meselesinin tıhriki 
için zamanın müsaid olmadığm:. 
söylemiştir. 

Paris 8 (Ö.R) - Dıt ifleri 
bakanı 8. Flandin 6ğledcn son
ra Sovyet büylik elçisi B. Po
temkin ile görüşmllştllr. 

Paris, 8 ( Ö.R ) - Fransız 
gazeteleri seçim sisteminin de
ğiştirilmesi ihtimaliyle mtinaka
şalar yapılmaktadır, 11 Novvelle 
de Lyon,. gazetesine göre ka
bulü istenilen nibi seçim uıulil 
en iyi usuldür ve hiç bir reyin 
kaybolmasına ımkin vermiye· 
cektir. Bu sistemin bir bllkü· 
met ekseriyetine imkin bırak
madığı iddiasına gelince, bir 
çok memleketlerde yapılan 
tecrübeler bunun aksini gös
termektedir. 

" Eclandirdel'Est " gazetesi 
ise imdiki kaza taksimatına 

dayanan ekseriyet usulüne 
müstenid seçim sistemini mu· 
müdafaa ediyor. 

Altın kıymetten düşmeli mi? 

Eski Fransız hakanı 
Lihide konferans verdi 
Labey, 8 (Ö.R) - Eııki F ran- ı 

sız finans bakana B. Regmer 
burada çok mühim ve dikkatle 
dinlenen bir konferans vermiş- 1 
tir. Altın blokuna karşı 
yapılan hücumlara Fransa 
ve Hollandanın birlikte mu· 
kavcmetini kaydettikten sonra 
hatip paraları değerden düşür
memek isteyenler haklı mı? 
Düşürenler haksız mı? Sualle· 
rini ormuş ve bunlara teknik 
cevaplar verdikten onra sosyal 
alina geçerek ıimdiye kadar 
geliıi güı.el tedbirlerle ikti; a 

edilmesine, mesela işsi&lik me· 
selesinde işıiı.liği bir mu
lek haline sokan tazmi-

nat usulleri ihdas olunmasına 

teessüf ettikten •onra devlet· 
lerin her{eyden önce hakiki 

meslelert halletmek için anlat· 
malarım dilemiştir. 

Bunlar da Almanya, ltalya 
ve Lehistanın nüfus faz.lası, 

ekonominin modem te\tniğo 
uydurulması, anaşiniım mese· 
leleridir ki arsıulusal plin için· 
de haUedilmelidir. 

Italyan generalının 
Berlin seyahatı 
~~~~~--.-.~· 

Roma, 8 (Ô.R) - Bali ga· 
zeteler ltalyan generalı Peleg· 
rinin Berlin seyahatine hususi 
bir ehemmiyet vermişlerdi. Bu 
münasebetle general Pelegrinin 

hava bakanı değil, sadece sivil 
tayyarecilik direktörü olduğu 
ve Berlin seyahatinin bazı 
idari meselelerle ilgili olduğu" 
bildirilmektedir. 

Bir köy, toprak kayması 
yüzünden tehlikededir 

Paris 8 (Ö.R) - Toprak kayması yüzünden Drom nehri kıyı· 
sında bir köy büsbütün mahvolmak üzeredir. Milyonlarca metre 
murabbaı toprak, açılan siperlere rağmen, köyün üzerine yuvar
lanmaktadır. Şimdiye kadar nehrin sol sahilinde 13 ev birer 
birer yıkılmışlardır. Nehrin sağ sahilindeki evlerin de çökmesi 
başlamııtır: Hiç bir evi kurtal".mak imkanı yoktur. Nehir üzerin
deki bir k&prü de toprak istilası altmda sürüklcnmiıtir. Ahali 
köyden kaçmıılardır. ..•••.•.•....••.••••••...••......•..•....•..................................•........• 
bir diğerinin elinde bulunan vaffak olmuştur. Ekonomik 
servetlerden istifade edebilmek menfaatlere kulakaam,yarak 
vasıtasını vermek gerektir.Yani baıı siyasal menfaatleri uzlaş· 
her devlet göçmenlik hareket- brmışhr . ., 
)erini idare edebilmeli, serma· Diğer bir Alman gazetesine 
yelerini başka yerlerde itlete- göre Pariste iş beraberliği, 
bilmeli, kendi tebaalarının icar- her devletin başka manada 
larmı kendi memleketine çeke- tefsir ettiği bir paro\aya göre 
bilmelidir. t~min edilmiştir. Bunun için 

"Bunun için, yani fakir dev- lıır karışıklık doğmaktadır . ., 
Jetlere :ı nginlik 'ermek için, P~ri , 8 (Ô.R) - "journal,. 
serbest mübadele sistemini ia- Belçıknnın silahlanmasından 
de etmek (1), bDyük göçmenlik bah ederek diyor ki: 
mukavelelerini yeniden canlan· "Belçıka, hudutlarında kuv-
dırmak, filin memleket vatan· vetli istihkamlar vücuda getir-

d ı d·- fl~ 1 miştir. Fakat tahkim etmek 
aş arının ıger 1 an mem e• yetmez. Bu i tihkamları mub:ı-

ketin çalışabilmelerini kolaylaş- faıa etmek için gere~en asker-
tırmak gerektir.,, l · ld en e e bulundurma ve hızlı 

ALMANYA YA KARŞI bir düşman istilasına karşı elas-
Berlin, 8 ( ô. R ) - Paris 'k b h İ ir müdafaa sistemine ma-

müıakerelcrinin birinci kısmın\ lik bu unmak lnıımdır. A\man 
hulasa ederken °'BcrJiner Ta- ordusunun elinde buJundurduga 
geblntt" şunu soruyor: ''Fransa hu modern nakliye vasıtalarile, 
ne }apmıştır? Buna verilecek Ren böJgesi - askerlikten uzak 
cevab kolaydır. Almanyaya tutulabilse - yıne Belçika içi11 
karşı bir cephe kurmağa mu· "!r nmti dcğildit. ,.. 
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Clark Gabelenin 35 inci 
yıldönümü ziyafetinde 
Ingiliz Veliahdı Diik Of York'da hazır 

bulunmuştur. Göçen yı ldızlar 

.... 
' . 
j 
• 

~ 
• r 

\.i 
' •• 
"t 

• • 
~i 

' 

.. 
• .. 

Matma zel Afoz ar Jilmiııi temsil edc11 D a11ie/e Datrieıı 

lngiliz sinema yıldızlarından Bunlardan lsabel Elsom Ame-
Clark Gable otuz beş yaşına rikada büyük muvaffakıyet 
basmıştır. Bu münasebetle ge- göstermiştir. lngiliz stüdyoları-
çen hafta Londrada büyük bir nın ulusallaştmlması düşünü-
"T ea Party,, çay ziyafeti ve- )ürken bu eskiyen yıldızlardan 
rilmiştir. Çay ziyafetinde dük da istifade edilmesi ileri sürül-
cıf York da hazır bulunmuştur. mektedir. 

GÖÇEN YILDIZLAR 
lngiliz gazeteleri, lngilterede 

yetişen sinema yıldızlarının bi
rer birer Amerikaya göçtükle
rini yazarak şikayet etmekte
cilirler. Yakın senelerde büyük 
ınuvaffakıyetler gösteren !sobe! 
Elsom, Fred Paul, Eillen D. 
Poppy Vindbam, Puy Nevall, 
lvy Duke, Violet ve Mary Dib
iey lngiltereden ayrılmışlardır. 

YENi FiLMLER 
Ronal Kolman ile Victor 

Maylaglenin çevirecekleri yeni 
filmde birçok tehlikeli sahneler 
vardır. Her iki san'atkarın ha
yatları bu film için beş biner 
sterline sigorta edılmiştir. 

Marion Lorne ve Frank Col
liyer "Casusluk,, adlı bir film 
çevirmeğe başlamışlardır. 

Şöbert'in aşkı 
-~ 

Büyük musiki dahisinin hayat ve aşkını musav-
ver olan bu filmde Franz Schubertin 

ilahi nağmelerini dinliyeceksiniz 

; 
1 

r 
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Geçen sene "Bitmemiş Sen
foni., filminde büyük musiki 
dahisi F ranz Şöbert'in en nefis 
parçalarını dinlemiştik. O filmde 
Şöberti bir ilk mekteb öğret
meni olarak tanımış, onun ha
yatını kısmen takib etmiştik. 

Cuma günündenberi Tayyare 
sinemasında gösterilmekte olan 
"Şöbertin Aşkı,, isimli film, 
diyebiliriz ki "Bitmemiş Sen
foni., nin diğer bir kısmıdır. 

Yine Şöberti ilk mektep öğ
retmenliğinden ele alıyor, onun 
gençliğinde, meşhur olmazdan 
evvel geçirdiği bir aşkı can
landırıyor ve bu arada Şöbertin 
ilahi nağmelerini seyircilere 
sunuyor. Arsıulusal bir ünü olan 
tenor Richard Tauber bu film
de Franz Şöbert rolünü ifa et
mektedir. 

Gür ve güzel sesi ile Şöber-

.. 

YENi ASIR 

Almanların G. Garbosu 
Mazurka filminde nasıl tanındı 

Bu sevimli filmin hikayesi ... 
Meşhur Alman san'atkarla

rından Willy Först mevzuu 
Hans Ramo tarafından bulunan 
(Mazurka) filmini çek!J!eğe ka
rar verince filimde rol alacak 
olan bütün artistleri bizzat seç
meğe karar vermişti. Böylece 
yıllardanberi unutulan Pola 
N egriyi buldu. ikinci mühim 
rolü de lngeborg Tbeck adlı 
genç bir kıza verdi. 

Ingeborg sinema hayatına 

henüz girmiş bulunuyordu. 
Willy Först film ikmal edilme-' 
den önci'o stüdyoya .girmeği 
yasak etmişti. Bundan ötürü 
lngeborg'u kimse görmemiş, 
gazeteciler onunla mülakatlar 
yapabilmek fırsahnı elde ede
memışlerdi. 

Bir gün lngeborgun vahim 
bir hastalığa tutulduğu haber 
alındı. Hastalık haftalarca sür
dü, Mazurka filminin çek:Jme
sini tatil etmek gibi bir mec-

1 

buriyet başgösterdi. Zira Wdly lneebore T11eck 

Först "lngeborg.., yerine baş· Film de bitti. Mazurkanın Ber- şimdi "Alman garhosu,, diyor-
ka bir san'atkarı koymak iste· linde ilk temsili büyük bir mu- Iar. Filhakika bu benzetiş yer-
miyordu. Genç artist iyileşin- vaffakıyet ve coşkunluk uyan- siz değildir. Fakat logeborg 
ceye kadar Mazurka filmi dırdı. lngeborg Greta Garboya Theck'in asıl cazibesini yapan 
yarım kalmış bir film olarak o kadar benzemişti ki sevimli ar- şey onun genç kızlık halidir. 
kalıyordu. tist az zamanda Almanyanın insanı büyülüyen tazeliğidir. 
. Nihayet "lngeborg,, iyileşti . en şöhretli yıldızı oldu. Ona Sesinin ruha akan tatlılığıdır. 
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Meşhur lngiliz boksörü 
Jack Doyle, sinema yıldızı Ailenle 
evlenince boksörlüğü bırakıyor mu? 
· Meşhur lngiliz hafif siklet 
boks, şampiyonu Jak Doyle, 
Amerikada bir çok zaferler 
kazanarak bu hafta Londraya 
döndü. lngiliz gazeteleri bu 
busuta şu malümatı veriyorlar: 

- Jak· Doyle Amerikada 
yaptığı boks maçlarında haki· 
katen değerli zaferler kazandı. 
Ancak onun lngiltereye getir· 
diği en büyük zafer, kalbinin 
ve saadetinin zaferidir, Holly
voodun ortasından kaldırdığı 
koskocaman bir sinema yıldı
zını, bayaa Juditb Allen'i ken· 
disine hayat ortağı yaptıktan 
sonra Londraya getirmiştir. 

Jack Doyle ring üzerinde 
geçirdiği zorlu çalışma yılların
dan sonra biraz duraklamış, 
ihtiyarlamış gibidir. O hayatına 
taze bir veçhe vererek ring 
üzerinde yeni zaferler kazan
mak emelindedir. 

Acaba buna muvaffak ola
cak mı ? 

Judiı h Ailen bu hususta di
yor ki : 

- "Beni Jack Doy le ile ev
lenmeğe sevkeden amillerin 
başında, onun kendi sıkletin
deki şampiyonlara meydan 
okuyuşu gelir. Jack, sizin zan· 
nettiğinizden daha kuvvetlidir. 
Ancak bu kuvvet ifadesini 
yalnız bazu kuvvetine çekmeniz 
doğru değildir. Eşim bü
yük bir aanatkar; yarının 
büyük bir sinema yıldızı-

...... ························••1111•••····· 
tin en güzel parçalarını tağanni 
eden bu yliksek ten ör, bir 
Fransız gazetesinin yazdığı gibi 
bu filimle bütün dünyaya en 
mükemmel bir konser hediya 
etmiştir. 

Çok kuvvetli bir mevzu ile 
beraber enfes bir musiki, he
yecanlı bir aşk hikayesi hep 
bir arada toplanmış ve" Şöber
tin aşkı,, filmi bu suretle mey
dana çıkmıştır. 

Dekor, mizansen, musiki iti
barile çok yüksek olan bu 
eserde fotograf ta çok mü
kemmeldir. Okuyucularımıza 
göğsümüzli gere gere bu filmi 
tavsiyeden çekinmey!_z. 
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janet J..lnkdo11ald Rose • Mary filminde 
dır. Her halde onu ringten vetli ve romantik aşk sabnele-
çekilmeğe kandırarak bera· rile dolu olacaktır. Daha doğ-
berce film çevireceğiz,,. rusu . bu_ filim, kendi hayatımı-

Halbuki Jack Doyle tama- zın fılmı olacaktır. 
men başka türlü düşünüyor. Evlendiğim için memnunum. 
O diyor ki: Karım da benim gibi düşil-

R. nüyor. 
- ıngten ayrı geçirdiğim 

dakikalar ·karımın yanında Jack Doyle, Londrada ya-
d kında bı"r maç yapıp yapmıya-bulun uğum zamanlar hariç-

bence bir kayıptır. Ringten cağı sorgusuna şu karşılığı ver-
k miştir : 

ayrılma niyetinde değilim. 
Dempseye benzemekten ürke- - Şüphesiz evet ... Belki de 

on beş gün sonra Peterson'la rim. 
Bununla beraber karımın ar

zusunu da yerine getirmek ar
zusundayım. Beraberce bir spor 
filmi çevireceğiz. Bu filim bir 
boks maçını canlandıran kuv-

karşılaşacagım. Antrenmanım 
yerindedir. Petersona karşı ko
yacağım ve galebe edeceğime 
eminim. Bu defa ringe daha 
büyük bir enerjiyle çıkacağım 
ve iki kifi için çarpışacağım. 
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lngiliz kralı 
Ve sanatkarlar 

Beyaz perdenin meşhur şah· 
ııiyetlerinden Şarlı Şaplin'le, 
simdi Sekizinci Edvard adile 
lngiliz Kralı olan - iki hafta 
önceki Prens dö Gal - arasında 
bundan birkaç yıl önce'Londra· 
da cereyan eden bir muhave· 
reyi lngiliz gazeteleri bir batıra 
olarak tekrarlıyorlar : 

Şarl Şaplin Londraya geldiği 
zaman mahalleler arasından ge· 
çerken küçük çocuklar etrafını 
sararak kendisinden. filmlerde 
olduğu gibi maskaraca hare· 
ketler yapmasını rica etmiıler. 
Şarlı Şaplin (Şarlo) müşkül v&ıi· 
yette kalmış .. Çocukların ısrarlı 
ricalarından kurtulamıyacağını 
anlayınca naçar sokağın bir 
ucunda yüksekçe bir yere çı· 
karak, sahnede olduğu gibi 
gözlerini oynatmağa ve acib 
hareketlerile çocukları güldür
meğe başlamış ... 

Bu sırada, fena bir tesadüf 
eseri olarak o sokaktan geçen 

,)" . . 
prens Do gal derhal vazıyetı 
kavrayarak Şarlı Çapl'inin ya· 
nına gitmiş ve elini uzatarak 
kendisini tanıtmıştır. 

Şarlo, iki mahcubiyet arasın· 
da müstakbel lngiliz kralına: 

- Ben ilk defa beyaz per· 
dede görünmeğe heves et~ğiın 
sıralarda bir gün, mensub oldu: 
ğum lngiliz ulusunun haşmetb 
kralına veya kral ailesinden 
birine rastlıyacağımı ümid eder 
ve sevinirdim. 

Demiştir. Bu güzel buluş 
üzerine prens Dö Gal de şu 
cevabı vermiştir: 

- Ben de, savaş yıllarında 
düşmanın top, gülle sesleri ara· 
aında, onları bir an unutmak 
için sizin neş' eli filimlerinizi 
seyrederken bir gün her halde 
sizinle tanışmak şerefini kaza
nacağ•mı ve bu suretle teşek-. 
kür edeceğimi limit eder ve 
sevinirdim. 

Paris esrarı 
Bu senenin en bUyUkfilmt 

iki ay evvel, Paris muhabi
rimizin bir mektubunu yazını~ 

ve uParis esran filminin Fran· 
sada kazandığı slikseden bah· 
setmiştir. En yüksek Eransıı 
sanatkarlarının çevirdiği bu 
meşhur roman aslındaki heye-' 
caoıı ve güzelliği muhafaza et
mek şartiyle filme alınabilmiş 

ve sinema alemine ölmez bir 
eser olarak verilmiştir. 

Haber aldıB"ımıza göre, Pa- , 
ris esrarı 14 =;;ubat Cuma gü
nünden itibaren Tayyare sine· 
masında" gösterilmeye başlana
caktır. Hatta sinema müdüriyeti 
bu hafta içinde hususi bir seans 
yaparak gazetecilere ve bazı 
davetlilere bu büyük filmi gös
terecektir. 

Dikkat 
Azimet veya herhangi bir 

sebeble evinizde bulunan 
_eşya ve bilumum mobilyala
rınızı gazeteye ilan vererek 
müzayede yapmak veyahud 
pazarlık suretile satmak is
terseniz " Fırsat Artırma 

Salonu ,, na uğramadan ma· 
lınızı satmayınız. Çünkü bu 
müesses size bütün kolay
lıkları gösterecek ve malı· 

nızı gazeteye ilim vererek 
en yüksek fiatla ve az bir 
komisyonla satacağı gibi ge· 
rek mücedded ve gerek az 
kullanılmış bronz karyola, 
piyano, para kasası, yazı 

masası ve dikiş, nakış ma
kinaları ve sair her çeşid 
mobilyalar beryerden daha 
ucuz bir fiatla satılmaktadır. 

Adres: Yeni Müzayede 
Bedestanı No. 35-36 

Fırsat Artırma Salonu 
Aziz Şınk 

Telefon: 2056 
1-8 (310] h. 2 - S.6 
Pa-Pr 



'VENi ASIR Sahife 7 ---- , 

u 
ol "' 

Ital nın elde gu ~ 
sto u üç aya ~ .................... ~....... ır 

... , ................. ~·····'";'""k~;~··~···;ia ay a beklenmektedir 
El<sperler komıtesı. . . petroı olduğunu gösterecektir. 

8 (ö R) 
_ Petrol verılrnıTştAırL. YANIN IHTIY ACI Bu ş rtlar içinde ftalya için 

Cedevre · 1 l ı ı t ı b d bergı"tesile uğraşan eksper er Şimdi en nıühim ola_n . t~: p_e ro 1 ndm argosuo ad~ - çıkan 
d ediyorlar. 1 t dariki ıstıhlalu sıyasa urummu uşunmek 

çalışmalarına J ev~~afta vere- yanın petr~ :tokla~ı bnk- ancak 3 - 4 ay sonra bir zaru-
Raporlanm ge ece . . en mü· ve ınevcu kalı or Bu ret olacaktır. 
ceklerdir. Fakat şımdıd Iaıışbr. kandaki raporl.~r ek~ · alın- DEYLI TELGRAFIN HABERi 
him bazı neticelere van t"'•i raporlar kat 1 

_ ş b" apOi" Londra 8 (A.A) - Deyli 
" F d B dean gaıe ~ h . umurnı ır r ' 

rance e or " diyor : ca ep~ıl .. 1 ek ve 0 za- Telgraf gazetesinin diplomatik 
bunları şöy)e hülaR& eUMU içinde bır eşttr1 eck t•- b .. küm· muhabiri yazıyor: 

T y ANIN DUR k · onun a 1 u 
1 AL hükumetinin nıa~ omı~!caktar. Henüz lcat'i Londradaki ı~ lyan büyük 
Eksperler ~o'?a kadar )en anlaşı d .. odan ckisper- elçisind'!n petrol ambargosu 

yağmur mevsımı sonı;;• laya· birbaberohna ıga hakkmda ne meselesi hakkında büyük F'a-
btitUn ihtayaçlannı 

1 
arşı vcut (erin aıoba~: dair şimdi· şist konseyinin teskin edilmesi 

bilecek kadar petro .~e dir fikirde oldu nna enfi birşey rica edılmiştir. 
olduğunu hesab etmışd.el r ek. den müspet veya m Milletler cemiyeti üyesi bazı 
p . ~ e ı~ _etrol yerme ı ame elince, söylenemez. IYA T MESELESi devletler ltalyayn yapılan pet-
dıger maddelere : beş- NAKL . k ulabilecek rol ihracabnm ulb zamanın .. 
bunlar ihtiyacm • ~n.ca bilir. Petrol yen~e. ::dkik eden daki normal hnddine indirilme-
te veya alhda bırını vere diğer madde en d h- sinin mümkün olup olmadığı 

-h· sele anı· it 1 anın sene e mu 
Fakat en mu 1m ıne i ü esi konsey _ a Y 

10 
OOO ton ben- keyfiyeti naz rıdikkata almak· 

bargoya uluslar sosyetes .. yab· taç oldugu t,l İı ancak 110 tadırlar. Ozamnn denebilecek-
olmıyan büyük petr~l ınus~ e- ıine karşı bu !0 

a debileceğioi tir ld, Milletler Ccm;yeti ltal-
'11 • • • t• "'k edıp etmıy . t o temın e M'JJ . 1 b" sı ermın ış ıra "k hın o • • N kliyat me- yan ı etme ·arşı ır ceza 

cekleridir. Bilhassa Amerı 3~~0 tesbit etmıştır. 8 
kliye vası· tedbiri lmamaktadır. Ve yal-

durumu baş ehemmiyette ır. selesine gelince, na g .. u-'üg·ü naz d b fazla miktard petrol 
b. zat en b lYOSUDUD \" 

Çünkü Amerika he~ 1~silidir, taları nın ar,.. ünki petrol nakli vermek suretile tecavüı.i bir 
büyük bir petrol nıusta si anlıışılmıştır. Ç 

1 
devletlerin barba yardımdan çekinmekte-

hem de Amerikan serma=e· için filosu U~~~r sosyetesi dir. Söylendiğine göre, F' r:ıansa 
bir çok memleketlerde~, I tih- bir kısaıı_. d" Bu itibar ile hükumeti it lyaıun petrol ibra-
aelti Venezüellida petro it~ da uyesi dcgıl ~r. 

1 
barbına 2'enıi· cahnın bu tanda bir tahdidini 

s ini kendi kontroUl a 0 eksperler, pe ;
0 

• • tatbikine asgari bir zecri tedbir gibi 
tutmaktadır. OKÜ.M ferinin berk~te erı::Uıeketlere telakki edib ctmiyeceğini Ro-

ŞIMDIOEN H IEMEZ ıştirak etmıren den ehenuni- maya mür caatta bulunmuştur. 
VER tıhııasını nıene l 'kti RAPOR KABUL EDiLDi 

Cenevre, 8 (Ö.R) - Petrol ;:tsiı bir karar verme~ e ı - Cenevre, 8 ( A.A) - Petrol 

berkitesi komisyonunun mfeska-t fa etmiştir. 
1 

-J>re ko· .nakliyatına mbargo konması 
• k d" a 8 •· ıabaza ara };" tr 1 • • t t b0 I d ı i devam etme te ır. kk da Bu ınu g" 

1 
neticeler ve pe oı yerım u ı en ma -

• d"d · 1 r ha ın · n varaca · d d l · ltalya ta afındnn h şun ı en netice e ff f· ınısypnu b go lehın e e erm mu • 
bir hüküm yürütül~~~z, k:r görünüşte amd arhenüz bir şey temel istimali hakkındaki ra-
hassa işin bütünlugu _ aöıükmfiyorsaÇüa kii ltalyanın por, dün salahiyet.tar Tali lco-

h··kum yu- a 0 • f d '- t '" sında kat'i bir u t • söylenemez. b"lınek lazım- mıte tara ıo an :Kn ı surette 
riitmek mevsimsiz olur. Bu çakıf petrol stokl rmı 1 

kabul edilmişti. Şimdiki halde 

k 
·ı · 'tnıiş olma a IR? tetkik edilmek üzere petroı 

malar ço ı ert gı . . Pa- dıi. R NE ı<AEARD 
beraber henüz bitrnenıış~r ... n- STOKLA l n lcaynnklara ihtiyacını ne tarzda temin eda· 
zartesi veya salı gününŞ~n :iki Jyi haberi a ;talyanın elinde bileceği hakkında bir rapor 

· b" · kf de 101 .. rapor ar, k kalmıştır. 
ce ıtmıyece ır .1 ihtiyacı, gore a rağmen bir aç ay Komite işlerini paıar günü 
halde ltalyanıo pe~ro e ... ınad· ambarg8~Y10 aydan bahsediliyor· 
petrol yerine koyabıl~c f bak· -hatta k rşılayacak kadar bitirecektir. 
deler ve petrol nak~ıya ı orları ihtiyacını 8 

kında tili koınit•'·"· ,.p Auıerikada e 
p ens_~ol . vuklar bük··m or 

- --:- verdı sug . .... . . . B. Saroya nışan ol A A)-16 gündenberi devam eden sıddetli souklar 

P 
. 

8 
(O .. R)- Kral l(ar Nevyork8 ( : . "den kar y ğmağa başlamıştır. 

arıs · ı..: rna- ttig· gıbı yenı d 
P . · N andiyadatu devarn e 40 antirn kar var ır. . • arısten orm etmiştir. V şirıgtond3 5

_ kt dar Sat·hirettnr ad<lmların verd1klen 
Hkaneıtine hareket J"pecek 111>.r ııvyorka da kar yagma ad • kt' 
'20 B'"kreşe ao ı.,.e .. kar devam e ece ır. 

Şubatta u ta Sof ya- haberlere gore, B d . d .. de hararet sıfmn altında 42 derce ye 
belki gelecek ~ayıs Miooesota da e mı l

1 

ya da gidecektır. oslovakyanın düş01iiştür. •• • d 
Prens Pof Çe~ . abul et- B uze e 

Paris l:iüyük elçisını k 19 35 UZ 
'k kşarn saat ' . o 3 it 1 a ti ten sonı·a a ket etnıiştar. Al nya • a yayı, 

de Belgrada hare b kanı B. ına d•J 
Prens, Fransız baş a, nişa· o 11 Estonyayı yen 1 'er 

' "B karta ,, • a Sarraut y~ . eyaz . Ô R ) _ Buı üzerinde hokey maçları enm 

nını vermıştır. d GörnıŞ 8 (.. · lı neticeler şunlardır : 

S 
•ye e etrniştir. Bugun a nan fJ A. pOLO O . l l Estonyayı yenmiştir. Avusturya 1 .. 2 Lehistanı 

Kanada 

H"" d'" ler devaın eoaıiştir. a J.Se B Y pOLO : . . Almanya O - 3 ltalyayı yenmiştir. 

d
• • "ka O - 1 lsvıçreyı, 
ıyor Amer• e Ô ) _ Dün Su- c. pOL~ : O _ 

3 
Fransayı, Çekoslovaky O - 5 Belçikayı 

lierut, 8 ( .R ıkhkta Maca!ıs.tın 
. d kubulan karış . k yenınışttr. rıye e vu .. tür. Bırço pQLO : . rniştir. G tipler ar sınd m çl r yann 

ölenlerin sayısı uç l D. 'it e O • 1 lsveçı yen 
d yara an- lngı er 

zabıta nıeınurları a devam edecektir. m• • • & M ı• • 
mışt~~da saat on yediye k~a: M - çuride . usso ını 

··k ~ h"k"'m sürmüştür. n an 
su un u u .. . ilerin du· d p Starhemberg 
dan sonra nuınayış~dabalesini b kalına 1 • 
~umu zabı·t~~IO :.:a'da gös· ve a 8 ( ö R ) - Tas ile görüşecek 
ıcab ettirmış ır. . . i ölmüştür. 'Moskova. . .' Sovyet top-
t e ricile rden yedı kış J Ajansı bildırıyor · M . top- Paris, 8 (Ö.R) - ~~t~n 
F

..., )' uo·os av bitisik ançurı gazetesinin Berlin muhabırının 
ransız - e raklarına h . .. bir veba vakası bildirdiğine göre prens Ste~-

1 tlutln rakların~a daı~ S. Ş, C. B. hü· ,. M ı· . ·1 gö 
( O ey gostav· kafrnadıgın·b· ile Maoçuri haınberg ın usso ını ı c -

(Ô R) - u f Sı ırya h . rüşmek üzere pek yakında 
Paris, 8 . 1 Tenıps künıe d k" hududu Anıur ne rı Romaya gitmek tasavvurunda 

yaya döne n Prens po buluna· aras~n a ı l(oını-.r ve Taşkov olduğu Viy n dan bildiriJaıek· 
gazetesine beyanatt~ ara· üzerınd~ d açmağa karar 
rak Fransa ve Yugos avy~ te· bölgelerın e tedir, 
sındaki değişnıez dostlugu verıniştir. 

~~J.._:..:_~~~~~~~--------------L...m 

c ey 
ada 

V~şingtonon projesi Avrupayı niçin sevindirmedi? 
Bıtaraflık planının tatbiki sanıldığından daha güç! 

·········-------------Yazaıı: Ko11t Sfoıça 
(Nevyoık) 

Çoktan beri Amerikada "lso .. 
Jahomists" denilen tecerrütcü
lerle Uluslar sosyetesi siyasa
sına veya diinya bar111 kurmak 
için Cenevreye resmi bir bağ
lnntı olmaksızın Avrupa ile 
harbı önleyici bir iş birliği si
yasasına taraftar olanlar ara
sında büyük bir ayrılak vardır. 
Bir kaç sene e9vel pek ehem
m=yetsiz olan bu son grup, şim
di Cenevrecilcr zaranna epi 
büyümüş gibi girünmektedir. 
Halbuki, Amerikada tahakkuk 
ettiği halde Avrupada misli 
görülmiyen tuhaf bir vak'a 
vardır: ilk defa olarak sımsıkı 
tecenütçliler Cenevre taraftar.. 
ları, yahud ar.saulusal mea'uti .. 
yetler kabulünli istiyenler, 
AngJo-Sakıon ruhunun meı'ud 
uysallı1darından biriyle, fiilen 
anlaşmış bulunuyorlar. 

Filhakika - bir kollektif Av
rupa kanunu bakımından- yıl
lardanberi, Cenevre ve Pariıte 
olduğu gibi, Londrada da 
bunca fikirleri endişeye dllfG
ren ana sorgu ne idi? Şu - ve 
yalnız şu : Atlantik denizinin 
banşçıl yolunu kanşbracak ma
hiyette olan bir harpta, uluslar 
sosyetesi bergiteler tatbikine 
karar verirse, birlcıik devletler 
ne yapacaklardı? Fransayı bir 
Alman taarruzu ihtimaline karşı 
emniyet alboa almak lÇİn Pa. .. 
risin bütün tazyiklerine Londra 
kabinesi şu cevabı veriyordu: 
'Birleşik devletler, bitaraf sıfa 
tiyle, her müteaarız ile serbest 
ticaret hakkında ısrar ettiği 
için bir taahhüt altma giri
lenıez.,, lngiltereoin bu yüzden 
Amerikalılarla, gtrek 1812 
de, gerek dünya harbi esnasında 
(1917 üe kadar) çektikleri güç
lükler habrlanırsa, pratik bir 
balCımdan Londranın haksız 
olmadığını inkar etmek güç
tlir. Zira oradeki en yüksek 
kaziye, gittikçe daha büyük 
bir kuvvetle, şu cümleye sığın
mışbr: Vaşington ile ihtilAfa 
düşmeyeliml 

Apansız, geçmişte bunu bek
letecek biçbir misal olmadığı 
(zira Habeş harbı bir vesile 
idi ve Amerikanın dOşüncesi 

Almanyanın da kanşacağı muh
temel bir Avrupa harbı 
tehlükesini karŞ\lamıyordu an
cak). apansız birleşik devletler 
hükümeti ·ve onunla birlikte, 
Lord Brice tarafmdan Ameri
kanın kraliçesi olduğu kayde
dilen kamoyun büyük yığını

bitaraf devlet hakları üzerinde 
artık ısrar etmemekle bir bar-

ba girişmek tehlükesine düş
mektense ticaretini terke ka
rar veriyor. Burada, Frao11z ve 
lngilizlerin halli için o kadar 
ısrar ettikleri ve halledileme
meıioc yandıldarı meselenin 
bir bal çaresi vardar, ve kimse 
de bunu görür ~bi almıyor. 

Niçin? Öyle sanıyorum ki 
bilbasH psikolojik bir sebeple: 
Amerikanın düşüncesinin de
ğişmesi gerçi Avrup ile iş bir
liği siyasası ve hatta Uluslar 
Sosyetesi siyasası için bir za
fer veya hiç olmazsa mustak
bel bir imkan ise de bilhassa 
Amerikalıların bitaraflık hak
larını müdafaa yüzünden bir 
Avrupa harbına karışmak ih
timali karşısında duydukları ne
fretten doğmuştur. Yoksa Ce
nevreye taraftar bir siyasaya 
be,. banıi bir teveccUbten 
bt'iyyen dejil. 

1 
Avrupada Uluslar Sosydesi trisi daha barış devcrinde his· 

siyasasının tarafdarları için sedilecek zararlara uğnya-
elde edilen faydayı geliştir· 
mekte menfaat vardı. Kimse· 
nin bunu düşünmiş olmaması 
Avrupada fikir karışıklığmm 
ne dereceyi bulduğunu Röste· 
rıyor. 

lngilız ve Fransız gazeteleri 
-birkaçı müstesna- uzak bir 
genel harp ihtimali karşısanda 

Amerikaom "hakkı" kendi ta
raflaraoda telakki eden malıa
riplere ilk maddelerini ve harp 
malzemesini reddetmesi fikrini 
ktrgmlıkla karşıladılar. Naz.art 
olarak bir Cenevre siyasasına 
faydalı fiilen her mubaribe zarar-
lı olan bu Amerikan niyetlerinin 
bir Avrup ibtilifırun imansız 

realiteleri başgöstermek üzere 
kolayca mu haf aza edilib edile-

miyeceğini incelemek daha pra
tik olurdu. 

Şimdiden Amerikada nüfuzlu 

bir ses yükselerek şurasını 
kaydetmiftir ki: Eğer Amerika 

sillbh ibtifif halinde hiç bir 
memlekete harp malzemesi sat-

mamağa veya hiç olmaua an
cak barış senelerindeki mık-

yasta satmağa karar verirse 
bunun neticesi olarak Britanya 

imparatorluğu, Fransa, ltalya, 
Sövyet birliği gibi büyük dev
letler, daha Avrupa barıf dev
rinde iken, kendilerini harp 
halinde daha iyi "besliyebile
cek,; diğer merkezlerle anlaş

mağı akıllarına koyacaklardır. 
Bu yüzden Amerikan >eaclGs-

Hergün 
•---~=·• Bir fıkra 

Yoza11: ·rzacı Krmal Aklaş 
•••••••••• • •••••••••••••••••••• 

Efendiler, 
beyler, paşalar 

Türkün büyük devrimi etrafta 
akisler yapıyor. Saltanat ko
kan derebeyliğin çeşnisini taşı· 
yan imtiyazla sıfatlardan efendi, 

bey, paıayı Suriyeliler de kal
dırmlflar. Bizim bay orada 
(Seyyid) olmuş. Türklerde efen
di, beyden başka ağa, monla 

şeyh gibi şeyler de vardı, top 
yekün bu sınıf ve imtiyaz İfa· 

reti eden sıfatlara paydos 
borusunu çektik. Nedendir 
bilm~m araplara Hacı ııfatıaı 

verirdik. Adamcaju Hicaza 
gitmit mi gitmemİf mi bilme

den Hacefendi derdik. Araba 
Hacefendi diyen Türk Ruma, 
Ermeniye de çorbacı derdi. 
Çorba nereden işe karıı· 

mış neden çorbacı bir sı· 
fat olmuş bildiiim yok. 
Anadolu Türk'ünün kendi 
kendine verdiği bir piye daha 
vardır· Çavut! Cengaver Türk, 
tarilıia o devrinde askerliği 
ideta kendine bir meslek edin
diği için silahı elinde orduda 
çavuş olduğu vakıt o sıfatı as
kerden çıkınca da taşırdı. 
Mehmed çavuş, Ahmed çavuş 

maruftur. 
Suriyeliler arkamızı takib 

ediyoriar. Bey, paşa, efendiyi 
onlar da kaldırdılar, Türkün 
her yaptığını yapacaklar mı 
dersiniz yapmak, yapabilmek 
demektir, yapabilmek kabiliyet 
ve karakter işidir, biz Bay ol
duk, onlar Seyyid oldular bu 
bu kadarla kalacak mı? Haklı 
olmak i'io kuvvetli olmak, yap-

caktır. 

Vaşington hükumeti, hangi 
partiy~ dayanırsa dayaasın. 

Şarktaki endüstri balgeJerin
den garptaki ziraat biilgeleriae 
"adar, memleketi fakirletmek 
ve işsizliği artırmakla itha• 
edecek olan binlerce ibtırasa 
nasıl mukavemet edebilir? Boa· 
dan ileri gfdelim: Biitüa ma
hariplere ilk maddeleri reeldi, 
belki de hiç bir Avrupa~•· 
leketinin simürgelere-bem de 
ilk maddeleri hakkile temia 
edebilecek sömürgelere·mi!ik 
olmadıkça mevkünden emİll 

olamıyacağı nazariyesi lehinde 
nihayet yeoi bir delil olacakbr. 

Görülüyor ki mesele Avrupa 
gazetelerinin ve belki de Ame
rika koıı~resinin sandığından 
daha karışıklar. Çok muhte
meldir ki Amerikan kamop· 
nun en nüfuzlu ve ciddi kuma 
nihayet ikisi ortası bir .hal su· 
reli kabul ettirerek böylece 
- Amerika gibi zengin ve .kud
retli bir memleket için bile. 
ağır ve karışık olan - bütün 
istikbal imkanlarmı korumağa 

çalışacaktır. Hearst gazeteleri
nin yabancı düımanı ve sözde 
vatanperver nakaratını okuyan· 
lardır ki Amerikan kartalının 

- buna lüzum görür görmez -
mucizeli bir h:ıreketle kendi 
içine büzülmüş sagır bir kap
lumbağa haline dönebileceğini 
zannedebilirler. 

Kont SFORZA 

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres : lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de anüracaat. 
TELEFON : 3903 

8-30 (107) S 7 Pa. Pe. S. 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Jr1emleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağa 65. Tel. 3956 

Evi Ka, antina tram,-.y cad
desi No. 596 Tel. 2S4S 

ÖDEMİŞTE 
Dokter 

Ramiz 
Gürıdoğdu 

Hastane caddesindeki mua
yenehansindc her gün saat 
10 dan }7 ye kadar basta 
kabulüne başlamıştır. 

Pazar ve Perşembe g ün
leri meccanen. 

S-6· 7 1-8 (180) • • mak için yapabilmek imkiola-
rıoa sahip olmak gerektir der· 
ler hir iif vardır. 



....... 
Bir vapur battı 
Boneos Ayreı, 5 - Nehirde 

aeyahat etmekte olan Var 11oz: 

Gomez. -.apuru seyahat esna

Nnda batmış, birçoğu ltalyan 

olmak üzere 1 kişi ölmüştür. 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

~evat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle ·on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak bey
ler cami karşısında 43 nu
marada kabul eder. 
, Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "lzmir" eczanesi 

1 • 

' e 

t , 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
i\ 1 ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

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

üçe kadar Beyler sokağın
öaki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S.7) (3601) 

lzmir ikinci Hukuk Mah~(e
mesinden: 

lzmir gümrük müdüriyeti ta
rafmdan lzmirde parmak kapı-
da ispartahnm magazının lsak 
Albadef aleyhine açılmış olan 
alacak davasından dolayi teb
liğ edilmek üzere gönderilen 
davetiye varakasmm ikamet
gahı meçhul bulunduğundan 
davacı vekilinin isteği veçhile 
ilanen icrasına karar verilmiş 
olduğundan bu baptaki dave
tiye varakası mahkeme divan
hanesine talik edilerek muha
kemesi 17-2-936 pazartesi gü
nüne bırakılmış olduğundan 
o gün saat 10 raddelerinde 
lsak Alhadefin asaleten veya 
vekaleten muhakemede hazır 
bulunması aksi halde aleyhinde 
gıyap karan ittihaz ve tebliğ 
edileceği H. U. M. K. nun teb
ligat faslına tevfikan ve tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 352 (208) 

OSRAM ' VI\ ~ 6in. 
Z~ı:E~il 

Osram laboratuvarları uzun aramalardan sonra nihayet yeni 
bir zafer kazandılar ve çifte spiralli OSRAM "D,. lambasını 
meydana getirdiler. OSRAM .. D .. lambaları adi lambalara 
nazaran yüzde kırk daha az cereyan sarfederek daha çok ay
dınlık verirler. Elektrik sarfiyatından şikayet edenler mutlaka 
çifte spiraJJi OSRAM "D,.- lambalarını kuJlanmahdırlar. 

YENt ASlll 

ilk ve orta okul 1 
talebelerine 

Her hangi bir sebepten 6tti
rü derslerde geri kalanları ye
tiştiren, müsabakalara hazırla

yan ve istenildiği gün ve saat
Jarda ders durumunu yoklıyan 

tecrübe sahibi bir özel öğret
men a.rayanların gazetemiz 
idare müdürlüğüne baş vurma-
ları. (H. 2) 

' BAG VE SEBZE 
Tütün fidanları 

ı çm 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Gaı bi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 

r ASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÖR p ASTİLFOR 
~ASTİL FOR . . PASTILFOR 

·~ASTİL FOR PASTiL FOR PASTİLFOR 
PASTİL FOR PASTİLFOR Kullananlar 
PASTİL FOR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİL FOR 
PASTiL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- p ASTİL FOR 

ları hastalanmaz, boğazları ağrımaz. 
PASTİL FOR p ASTİL FOR 
PASTİL FOR PAST iL FOR P PASTİL FOR 
PASTiL FOR P R PASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL F STİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL TİLFOR PASTİL FOR 
PASTI ~OR 

PAST 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PAS·TTP.__ 

~ 

R 
.·OR 
FOR 

İLFOR 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 
R P ASTİLFOR PASTİL FOR 

Cezair Han - Yemiş çarşısı 
İZMIP. Telefon: 3809 

Çar. Cuma. Pazar 1-13 (182) 
....;_--------~--!1!!!1!1!!1--l!!l!!m.._ ________________ l!!!!Bm ______________ mılD 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

lzmirde Basmahanede Dibek sokağında 12 numaralı Hacı 
Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aç
tım. Gerek binası ve gerek mobilyası yeni bir hale ifrag 
edilmiş olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi müştemilatı havi bulunmaktadır. Temizlik, emniyet ve 
müşterilerin huzur ve rahatı her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzı~da hususi ihtimam g"tisterilmektedir. Ote
limizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimadımız vardır. 

TURAN Y ag Fabrikalarının 
Marsilya, çamaşır, mutbah sabunları 
Nefis zeytin yağları, kokosin, Turyağ 
Açık ve koyu renklerde bezir yağlan 
PERLODENT diş macunu 
Verda, Rozmari, Bath, Fatma, Turan, Hurma tuvalet 

sabunları 
Şampuan"', Baronya kremi, güzellik yağı 
Traş sabunu, Traş kremi 
Tursil, eğe tozu, politut ve saire 

Bilumum zengin çefitlerlnl 
Büyük Kardiçeli Han Omega 

Ticarethanesi ittisalindeki 
S. KALOMENI 

Tecim evinde bulursunuz. 
Telefôn : 27St 

ödemiş belediyesindeo; 
Ödemiş memleket hastanesi için satın alınacak tıp iletleri 

18-2-936 Salı günü Ödemiş belediyesinde ihale yapılmak Uıere 
açık eksiitmeye çıkarılmıştır. Şartname ve listesini görmek isti
yenlerin Ödemiş, lzmir, Istanbul, belediyelerine müracaat etme-
leri ilan olunur. 7-8-9 335 (196) 

Sobalarınız için hali~ 
·~zö·~·i~'i<l~k'i~;i·ı;·i~·m~J~~·kiim·ii;ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 

. 
lzmirJilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronfit gibi hastalıklara karıı 
agız ve burunda yaşayan bUtün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmahdar 

DEPOSU: 

lzmir Def lerdarlığından: 
Issısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına 2'Öre 

haczedilen Mirali mahallesindı! Karakapı sokağında kain 50 
sayılı ev tarihi ilandan itibaren yirmi hir gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
kalemine gelmeleri. 4-9 - 14-1 CJ 313 (170) 

lzm r Def terdarlı~ından: 
· Issısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasıne göre ha

ciz edilen Mesudiye caddesinde kain 47 ve 49 sayılı analar ta
rihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle sablığa çıkanldı-
ğındon pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine 
gelmeleri. 4 - 9-14-19 312 (169) 

Cunıur Baş ·anlığı Flarmonilr 
orkestrası şefJiğinden: 
· Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere 

Piyano, Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klarnet, 
Fago, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Alto, Saksafon, Tenor 
Saksafon Akordiyon, Caz Baterisi sazları çalanların 7-3-36 cu-
martesi günü saat 10 dan 17 ye kadar Istanbul Galatasarav 
Lisesinde sinavları yapılacağından bu sazları çek iyi bir surett~ 
çalabilen artistlerin kendi enstürümanları ile birlikte Sinav ko
misyonuna birer dılekçe ile başvurmaları. 142 217 (129) 
. 25-27-30-2-5-10-15-20-25-26-28-1-2-3---"'-S 

' 
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: .Van Der 1 LIMfTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 

Acentesı Zff & Co. 
;Uf ı RA a uru 20 son 

ALE NEERLANDAIS _AN~aobek!e~i:or. 24 son ka-
KUMPANY:ASI knnun kadar Aovers, Rotter-

EOES vapuru 27·2- _..na Hambur<r ve Bremen 
uANYM : küııü cf.am, iik alacaktır. 

36 beklenmekte olup Y· R t- ı 1'11t:;ı~DRÔS vapuru 3 şub.tta 
tahliyeden sonra ft.Pers-

0 
A . 7 şuh-ata kadar 

A sterdanı ve Hawt· b•k'enıvoRotterdana, Ha:mhıurg 
terçlam - ,,m "' . . ük a!a" 1 /tnvtts. limanlarına yük 
burg limaıdan ıçın Y ı ve ~men 

caktır. 0-2-936 da la!acaktrr; rıın ~xport Line 
CERES vapuru 1 AMOUTH :npuru 2 .ı~· 

THE ELLERMAN LlNES L TD. 
LESBIAN vapuru 8 şubatta 

Liverpool ve Svnıeadan ge

lip tahliyede bulunacak .ayni 
zamanda Livcrpool ve Glasgo
va yük alacaktır: 

e!i 15-2-936 tarilainde Ata- EX ~kldifet. Nevyotk ıçm 
g p *-terda9 ye ı,.tta ı_ • J' b1' d b 1 ven-Rottercla•-ru- k t •yükliyeceKtır. W en Lineı ten ge ıp ta ıye e u unacak 

1 a hare e J b too arr d H 11 . . 

EGYPTIAN vapuru JO ,_. 
batta Londra, RaR ve AnYen-

Hamburg linıao ann o ns Liverpool ayni zaman a u ıçın yük 
edecektir. E ROMORE vapuru 18 sor alıc:al<tır. 
SVENSKA ORIENf LIN 'l~ D da beklen yor. LiveVrpoo. ROUMEIAN vapuru 14. şu-

ör~ S·Z·9.JU lcinU11 k Burgas, arna 
HEMLAND mot u ) dan yük çı a~ıp yiik a!acaktır batta Liverpool ve Svanseadan 

t 'h' d beklenmekte 
0 

up ve Kösterıce ıç~n. !eri gelme gel!n hhliyedc butuna ... aktır. arı ın e a A•- V urların ıa1m ' 'f 1 . Dı- "' 

yükünü tahliyeden sonr . ap · e navlun ta_rı e e~ı THE Gcnttal Steam Nav-na-
d ffa111burg· Co- tanblerı vh. hir taa\lhude gı- ır. 

vers-Rotter am· . o-•o bakkl9cla .ç tion C.. Lld. • GdyDJa - ,. 
penbage-Oanzıg- . . ri~.ı. _, F H.ar1 Van Der LAPWlNG vannrıı• 14 

. li aaları ıçıa N V. w. . r-- fU• 
ve lskandınavya • ı · a. Co fo N batta gelip Londra irin wk 

k Zee • · ..ı- Tele n o. r J -yük alaca hr. MAiN o:~ l(.ruv- 1 ktı · ME kVU ,IJlllS.._ a aca r. 
SERViC MARiTı 6.2-936 da 2007 • • t NOT : Vürut tar· ·~ri, va-

PELES vapunı M •ta QKTOR l . . . . . ~ 
1. 6 2 'JL: tarjbinde 1

' O pur"!ann :ısım..cn v,e nav un uc-n·e ıp - ·9.>U · ·n 

1 

HJi:R EVJ 
Yazı ve hesap 

makineleri tamircisi 
Her cİla• 'J&zı ve llaeap ma

kineleri tamir edilir ve parça
ları buJut1ur. Y azıhaaelere bir 
•llaJet olmak here allıGne 
olarak makinelerini temizler. 

Gazi Bulvar Küçük Kardiçah 
han No. 7 

J.KALOMENI 
lzmir Telefon 3402 

(206) 

Göz Hetimi 
MITATOREL . 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
bauı yanında. 

Numara: 23 
T e!cfon: 3434 ~ı;;:rcak~;, 11arsdone ıç ı ıuA sı' (rel :::~~in k~~~,~~!:~~den me 

~lru ka~l~~ .. u ~~==~~~~~~~~=~~~========;J 
llar da'ci hareket tariblerııe 

d - . 'kliklerden ı 

(229) 

navlun.ardaki • ~gışı k•bul et- s· . hastalıkları 
acentemiz mes ullyet ınır 
mez. . . . c Mitehassısı .. 

fazla tafsilat için ıluncı ~ · an 111ada her gun 
donda Tahmil Ye Tabliye bir Paard hri,,ci Beyler 

4 •••af d ~ tten sonra h arACasaada 72- nu eıı- · or _ 81 numara mua-
FRA TELLi Sperco vapur ~c. so1ca~ndı. d hastalannı 

d·ı sı rıca dı esın e talığma müracaat e 1 ı:nc yen an ( 3436 ) 
olunur. S ?

663 
kahul eder. 

T clefon: 2004-200 - .. 

· (TirGenci istek üıerıne b 
Yını 0 

yaki) Harman ça k Ku-
sene p~yasaya çıkardı · 
tular 5 ve 10 kuruştu~:d 

Çay tiryakilerine muJ e-

leriz. r ve 
Yerli m<tlı ıblaınu 

. b 1 çeşit ye-salep ıle aş <3 • . • 
bırıocı 

mek baharlannıızı, 
badana 

kalite çamaşır ve ..,. 
· ·d· · G·' t-nJI! papa~,. çıvı ını. oz -r- " ül 
· - · · ı· rtanın oı g çıçegmı. spa h" 31111zı 

ve çiçek suyun~ rd~ belli 
taşıyan ambala1la 

1 
b. 

d bu a ı
başh satıcılarda a 
lirsiuiı.. ÇCcitJerini 

tanınm~ w 
fabrikalarwıo f alarllll (Leylek) 

Ne tle ve . Toran boy diş JllACUllU ve ıb':zdcn araynuı. 
Ka .. d .. Besı Her b ı.rınt ı 

:-s su u, . . ) sac oya ") kurna~ boya· 
·ı (Nerının · (Arti marka rastık ı e denenrnış 

Bütün Türkiyede tanı~ntıŞ ve deponıuıdur. 
erı yalnız 'efon : 3882 

farının genel satış Y fe. 

,yeni çıkan çifte iapiraUi 

ALLUM 
Lambafarmı kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı aı arfiyatladır. 

Yeni tenzilat ı 

me 
fiyat ar 

ev 
Elektrik, telefoo ve malzcmderi deposu 

Ve Sicmens fabrikaları mümessili 
l'eıtemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

TAZE, TEMiZ, SERBET GiBi 
M d Jıi° ndan: Balık yağını 

• D fter ar . - 1 ş·f • d lzmir Vi avetı ötii! t•h•İ! d«mlk\ç~~·~;~'"ca~~~~ Ya DiZ 1 a eczanesın e 
. borcundan abalksın "tibareo 21 gun B l 

ha~~~ın;~iı::rıirir.ci Su'.~::rc:n ~aribi il;;;:: ~stiyenleria Def· U U1SU llUZ 
sinde l:run 515 ,sayılı ıld1ğı11dart per t 88 
nıüddetJc satıh~a çıkar ·ae gc1.aıeJerı. J4-18 332 (1 ) 
terdarlık tahsilat kaleıaı& 6-10-

i L A. i~linio Halkapınac· 
T:• .. k anoaı• ş vsimlik ve kıJ!ık 

ab - Iaıı nıe 
lzmir Yün nıensuc aıuulitı•dao o rorapları, bu kerre 

f b ika.91 m ı yün ~ · da daLd kurnaş a r taniye. şa ve . et ıııeydanı cı•ann 
zarif kum:ış!arla, .b~:,,.,.. c~;~ ANONiM ŞiRKETi) 
yeni açılaa biriaO RK HALI i b " kanın metanet ve 
186 numaradaki (ŞA d Mezkfrr fa rı mulatını muhtereın 

1 akta ır. olan ına f bT ·ı ınazasında satı m k e ınaJüaı . bir vaıi e 1 ırı · 
zar~fet itibarile ~erdefs: daha taysiy.e~l • kordon No 186 

. bır e · . Bınncı . 
müşterilerımıze sabŞ yerı · ·m şirkeh . 

Toptan halı Türk ano~ı acılarda Mımar 
Şark . . Yeni ınanı~aturde biraderler 
t ş yerı · . Sagırza I · 

Perakende sa ı !ettin caddes•R. ve birader erı d . 
Kema Asım ııa 1 tf n cad dl lu çarşısı l(eına e ~ 

Kuıu og !arda Mimar J<andemiro u 
Yeni maoif ~_tura~; r pazarı f. 

yünlu 111a a ••d•• 
··~ü ınu ur• 

. itbalit 1?ünır11g 
zmır . 134 takım 

•• w •• d n· i veçhıle 
UgUO e ' II rı için nüınunes lacaktır. . 
1 . ümrükleri hama la32 l·asket yaptırı ten ödenecektır. 
zmır g .. fek ve ~ . de mukassa "sindedir. 

elbise ve 132 gom . altı ay ıçın e ayniyat servı .. t 
Bunlarm bedellerı .. rüğü levaııoı 2v36 Çarşamba günu saa 

Ş · ·ıhalat ıgum .1 • 12- - mahsusuna 
artnamesı ı bT Istekh erın kk.l koınisyon 

h r zaman görüle ı ı~ ~ ~ de ınüteşe ı 242 (309) 

~ifa 
Balık yağı 

Hususidir, 
Batka yerele atılmaz 

Dikkat Şifa balık yağı ve 
Şif A eczanesi 

··········································-: f ............... ifij.j"f\rf Bahkyağı : 
. . . . . . . . . . . . -. . . . 
• . 

Norveçyanın hıılis Morina balak yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

~ HAMDİ NÜZllET 
• . 
~ Sıhhat 

• 
czanesı 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : .•..•••..•.•..............•.. 

··....,ruguıı 
14 de ithalat gu ... •• -· :l&n olunur. _______________ __ .._ ___ llİI _ _ 

Sahlf a • 
~......;.-=-........,~~---

Haraççı Kardeşlerin 
936 -YILI 

KÜBİK MODEL 
Mobilyelerini herhalde görünüz 

Çalışamıyor, 
.., 

ugramış 

dütiamiivor ki 
8RIPIN 

-.;r iki kate 
... au bu :ran-. 

bat agruile si
nir ağnlann
dan llcnrtar
mağa kifi ge-

lecektir. 

devasız bir derde 
gibi mevustur 

GBIP ·l 
Bitüa ağrı, •Eı •e sancılan derhal dindirir. Soj-tak algınlıkarma , 

gripe,, :romatizmaya, bat •e ciq ağnlaruaa, nezleye. sinir, adele 
•e 'het ağrılarile kmkhğa kar41 bilhassa mftesıirdir. 

~.A.N'Z-c.J"~ 
ÖKSÜRÜJC.<;IJRUBU 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksirü
ğtinün kafi ilacıdır. G&ğiis1eri zayıf olanlara vikaye edici 

teairi şayam dikkatbr 
iNGILlZ KANZUK ECZANESİ Beyoiha - lstaabul 

DAIMON 
YILDIRIM 

Marka pil ve elektrik 
cep lambaları 

lzmir ve havalisi umumi deposu : Suluhan civaranda 
Anadolu Hurdavat mağazası Ödemişli 

Hüseyin Hüsnü 

Ticarethanesi 
Milli emlak müdürlüğünden: 

Dosya Lira 
19 Göıtepe Danişbey sokak 41 No. lı hane 240 
20 Bornova kürt Ömer sokak 12eski 14ycni No. dükkan 25 

Yukarıda yazılı em,; lin bir ene!ik ican 15 gün müddetle 
artırmaya konulmuştur. Taliplerin 13·2·36 perşembe günü saat 
14 de Milli Emlfik müdüriyetine müracaatlerı. 

30-9 257 (143) 



• 

1 

Ingiliz elçisi Kedo~seyde uzun bir .görüşmede bulundu 
------------------------0111111------------------------

Cenevre e Eksper er 
verilecek ambargoya 

ta y ya petrol sevkiyatı üzerine konulmasına karar 
e muhtemel ne icelerine ait maliimatı t,oplamışlardır 

Londra 8 (Ö.R) - Cenev- 1 
rede petrol ticareti ve nakli
yab hakkında istatistiklere . da
yanarak ekisperler tarafından 

yapılan tedbirlerden lta!yava 
karşı petrol ambargosu.nun. tat
biki ihtimali hakkında nası! bir 
netice çıkacağı henüz bilinme
mektedir. 

"Times,, gazetesi bu mesele 
ile müsbet bir tarzda me,şgul 
olurken, u Daily Telegraph ,, 
berkiteleri ağırJaştırmağa doğ
ru gidecek bir siyasanın, pratik 
bir siyasa ana hatlarına uyamı
yacağmı kaydetmektedir. 

KEDORSA YDA BiR 
MÜLAKAT 

Paris, 8 (Ö.R) - Büyiik 
Britanya büyük elçisi Sir Ge
orge Clark, Kedorsaya gide
rek B. Flandin tarafından ka
llul edilmiş ve kendisile uzun 
bir görüşmede bulunmuştur. 
lngiliz büyük elçisinin. Tuna 
havzasının kurumlandırılma.sı 
hakkında Pariste yapılan oy· 
Jaşmaların bütünlüq-ü üzerinde 
hükümeti adına malümat elde 
etmek istediği tahmin ediliyor. 

CENEVREDE 
KOMiSYONLARIN 

VARDIKLARI NETiCELER 
Diğer taraftan B. B. Flan

den ve Clark hiç şüphesiz Ce
nevrede son yapılan görüşme
ler hakkında da fikirlerini kar
tılaştırmışlar ve komisyonların 
vardıkları neticeleri incelemiı· 
lerdir. Bilindiği üzere, eksper-
ler ltalyaya petrol sevkiyatı 
&zerine konulmasına karar ve-
rilecek olan ambargoya Ve! bu
nun muhtemel neticelerine ait 
malümah toplamışlardır. Fran
sız çevrenlerinin kanaatınca 

bu görüşmede, Paris ve Lond· 
ra arasındaki devamlı iş bera
berliğini göstermektedir. 
HABEŞ iŞiNiN BLANÇOSU 

Paris, 8 (Ö.R)- Habeş işinin 
blançosunu yapan .. Matain ,, 
gazetesi Cenevrede yapılan 

müzakerelerden elde edilen 
neticeleri ve bilhassa bergite
ler meselesini gözden geçir
mekte ve şu neticeye varmak· 
tadır: 

11Hayır, bergite silahının bu
nu kullanan devletlerin kendi 

M11ssoli11i11iı1 SO!l bir pozu 
aleyhlerine döndüğünü söyle· yetler ve iddialar ortaya çıka-
mek doğru değildir· Böyle bir cakhr. Bu berkitelerin tatbiki 
iddia mübalağalıdır. Fakat mu- ile ihdas ettiğimiz vaziyeti en 
hakkakbr ki arsıulusal ticaret, çabuk bir surette halletmek 
işi iyi idare etmiş olsaydı, ihtiyacı vardır . ., 
berkiteler yüzünden bu kadar HABEŞ MESELESi TASFiYE 
zarara uğramazdı. Cenevrede EDiLECEK MI? 
taviz komisyonu bu işi hallet- Paris 8 (Ö:R) - 11 RepubJik,, 
mek üzere faaliyete geçecekti. gazetesi diyor ki: Bir Tuna a~ 
Halbuki bu komisyon bir türlü laşmasında ltalyanın mevkiini 
toplanamadı. Bu yüzden şiki- ayırmak, bunun için de ilk önce 

·,:,. . '1-Tf'J.'~v~',":·.'<•,::;.,'.«'. · ·~.• • . .,+. ~ <, • .. ,. ;.,,: . ·' ' F k t t d b• 1 
, · , ~«') Mfe'?t~<Jff'? ~i/f;)!]!;'t. ~ ~<: ··:1 t.. · · · ~§. . a a or a a u mese • 

. ..,,, .. " .. ,., .... ... :<'"', .... "'"'~ .. ,,, .. ~ ,-.'t.i(. '~ d A .k d ki . · " :''"':·, .,~, <t>\~>·'-': var ır: men a a yem cu-
.. ~ .. · murbaşkanı ıeçimi bu konfe-

Petrol ambareosunwı görüşı2lmekle olduğu Cenevredeıı bir manzara 
Habeş meselesini tasfiye etmek INGILIZLERIN HULYASI 
ihtiyacı vardır. Yani Italyanın Paris, 8 (Ô.R) - 11Figaro,, 
böyle bir anlaşmaya iştiraki iki gazetesine göre paralann dur· 
başlı bir menfaatı tahakkuk et· 1 y ı · ·· · d A 
t . b'I· h k il kt•f ·· ugu mese esı uzerın e rıı 
ıre ı ır; em o e ı guven • .. 
kuvvetlendirilmiş, hem de Ha· ulusal göruşmeler olmaktadır. 
beş harbı kapanmış olur. Bu da lngiliz ve Amerikan hangerleri 
Avrupada sulhun muhafazası paralarm durluğunu temin et-
için çifte bir şanstır. Bu bakım- mek üzere bir arsı ulusal kon-
dan Tuna anlaşmasının imzası feransın bu senenin ikinci 
Avrupa için büyük bir men- yarısında toplanabileceği nok· 
faat olacaktır.,, tasında mutabık kalmışlardır. 

ransı kolayJa~bracak mı, yoksa 
geriye mi bırakacaktır? lngl
lizler, ne olur ne olmaz, şiın·
diden Avrupanın Amerikaya 
karşı borçlara meselesini kur
calamaktadırlar. 

Gazete ilave oll rak 
diyor lH: 

" Her lngilizin hul
yası Amerikayı uluslar 
sosyetesine sokabi!mek
llr. O vakit Japonya ve 
Almanya da kendlllkle
rlnden geri dönecekler
dl.r .,. 

'
1 Ere Nouvelle ,, gazetesi de 

ıunu kaydediyor : 
.. Fransa bankası iskonto 

haddmı indirdi. Albn yeniden 
Fr~nsaya akmağa başbyo'r. Her 
iş yolundadır. Bütçe masrafla
rmı alabildiğine kısmak isti
yenlere muhalif bir siyasanın 
işte ilk neticeleri ! ,, 

••••••••aaaa•a1e•••••••ı•aaa••aaaaa•aaaasa1aaaae11•1••••••••li8el1ee•••••••••••••Ree11a••••••••1a•a1aa•••••••e••••••••aa1.e1aaaeeaaa1aae1a1•eaaa~18l&•lla•aaaaeaa1ea•la8••••·~···••1aa11t•l•ae&e•1•el•••••••lae•1a1aaa•ea••••~· 

•• F. Deniz ha anına gore T. Rüştü Aras'ın 
Pariste, figaro gazetesi 

---------------------" Fransız ·gençliği ıstırab içindedir. 
Bu, t3katsızhk halini alabilir ,, 

''Biz harb facialarını 

sefaleti hiç 
gördük. Fakat 
tanımamıştık. " 

işsizliği ve 

Paris, 8 (Ö.R) - Deniz 
ordusu eski muhariplerinin 
Sorbonne'de yaptıkları bir 
toplantıda deniz bakam Bay 
Pietri bir nutuk söyJiyerek 
demiştir ki: 

-
0 Bu güzel toplantı eski 

deniz muhariplerinin kahraman
hğmı göklere çıkarmak için y~
pıldı. Siz onlara büyük harpteki 
rollerini,. bunu bilmiyen genç 
nesillere ve b_elki de unut
mağa başlayan bizim kendi 
neslimize hatırlatmak istediniz. 
Fakat denizde ölenler ve Ok-
yanusu kendilerine mezar ya
panlar hatıralarını.o anmaktan 
başka suretle • uzadıJmasını is-

hansız lıarb eenıilrrindm biti 
terler. Onların istedikleri va- F ransıı. gençliği derin bir 
tanın kendilerinden sonra da iztırab İçindedir. Eğer dikkat 
devam etmesi idi. Biz sağ ka· etmezsek bu iztırab bir yeis 
J ı b. t t" · · b. ve takatsızhk halini alacakbr. 
an ar, ır ma em orenını ır Karar ve inan hasletlerini or-

hayat ayinine değiştirmesi la- tadan kaldıracaktır. Gençliğe 
zımgelen bu isteğine manetçile- niçin böyledir diye sitem et-
riyiz· miyelim. Gerçi biz harbı, onun 

1 

aytarına bir diyevi 
lstanbuJ, 8 (Telefonla) - Dıt bakanımız Tevfik Rüştü Ara.s, 

Figaro gazetesi diplomatik aylarına siyasal durum bakkmda 
diyevde bulunarak demiştir ki : 

- "Paris müzakereleri aemereli olmuştur. Yalnız birçok defa
lar yapılan yanlışlık, çok çabuk düzeltilmek isteniyor. Her şey
den önce, durumu daha ziyade vahimleştirmek ihtimali bulunan 
teklifleri bertaraf etmek lazımdır . ., 

Istanbulda soğuklar 
Galatasaray - F enerbağçe maçı, 
yağmur yüzünden tehir edildi 

lstanbul, 8 (Özel) - Burada havalar soğud,J, iki gündenberi 
fasılasız olarak yağmurlar yağmaktadır. Futpol heyeti, havamn 
kötülüğünü nazan dikkate alarak yarın (bagün) yapıla~ak olan 
Galatasaray - Fenarbağça maçını tehir etmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
devamını ve facialarını tamdık. 
Fakat ne işsizlik, ne sefalet. 
ne korkunç yaran kararsızlığı· 

nın ne olduğunu bilmedik. Ve 
belki uluslaruı ıslıkları bu en~ 
dişeden daha vahim değildirJ,. 

BUGÜN El~HAllBA Sinemasında TELEFON 

Senenin 
en 

bUyUk 
filml: 

Avrupanın 20 senedenheri yaptığı en büyiik ve en güzel filmi olan KLOD FARERi.~ 
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ölmez eseri 

BAŞ ROLLERDE: 

ANNABELLA 
ve 

ViK'fOR 
FRANCEN 

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