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Çocuk doğurn~ asını değil çocuk yetiştirme
sini hilen anneler yetiştirmeli, dedi 

• 
Pek utancına gitmişti! 
Suna şimdi bu kadına haki

katı göstermek lüzumunu hisse
derek acı ve sert bir sesle: 

- Sizi dinledim ve bütün 
sözleriniz bende bir teessür 
uyandırdı. Kocanıza acımak! 
Siz kocaya gerçekten bir çiftlik 
edinmek için varmışsınız.Şimdi 
karşımda bir kadın veya bir 
dişi mi olduğunu düşünüyorum. 
Güzelliğinden, zevkinden hatla 
lüksünden bir ş~y eksiltmemek 
için çocuğunu kaybetmekten 
çekinmiyen bir kadına ne ad 
vermeli bilmiyorum. Bu uzun 
ke~abın sonu nedir biliyor mu· 
sumız? Kocanızın kazancından 
hatta ona bir şey yapmağı bile 
düşünmeden kendi egoist ben

liğinizi göstermektir. Halbuki 
bütçesine göre yaşamasını bi
len bir kadın için yüz elli lira 
az bir para değildir. Bir Süd 
nineniz olmıyacakmış... Zaten 
buna ihtiyaç yok. Çocuğunuzu 
pek güzel kendiniz emzirirsi
niz. Kocam sivester tutmıyacak 
demek çocuk istememeğe bir 
mazeret mi? Bir kadın çocuğu
nun mürebbisi ve bakıcısı ola
madıktan, yavrusuna bak • • magı 
agır bulduktan sonra niçin ev-
lenmeli? Karı koca arasında 
mütekabil ödevler her ikisini 
de yuvanın içine bağlar, yoksa .• 
Evet yoksa kocalarını yalnız 
maddiyetlerine bağlamakla yu
valannın saadetini kurduklanna 
inanan sizin gibi kadınlar ya
rına pek güvenmemeli .. 

Genç kadın kıpkırmızı ola
rak ayağa kalktı: 

- Fakat ben sizden nasihat 
almağa değil çocuğumu aldır
mağa geldim .. 

- Ben de size kuru bir ha

~r d.emiyorum. Bu bir cinayet• 
tir dıyorum ve dikkat ediniz 
kocanız bıt cinayetten şüphe-

Jendiği gün kendi felaketinizi 
kendiniz hazırlamış olursunuz .. 
Bunun için duymak istemed.
ğiniz küçük bir sese kulak 
veriniz, onu yaşatınız diyorum. 

Sunanın sesi bıçak gibi ke~
kin bir uda titriyerek: 

- Zavallı kadın sen ne yap· 
tığını bilmiyorsun. Çocuğunu 

en yüksek bir gururla babası· 
nın kollarına vermekten büyük 
hangi zevk, hangi saadet senin 
kalbini doldurabilir? Haydi 
ben söylediklerini unuttıım. 

Sen de bu çılgın fikirden vaz· 
geçtiğini söyliyerek seni seven 
kocana müjdeni götür. 

Genç kadın bir şey söylemi· 

yerek kalktı. Kapıdan çıkarken 
birden geri döndü. Kısık bir 
sesle: 

- Doktor Suna, kocama 
müjdemi verirken çocuğumuza 
Suna adını vereceğimi söyliye· 
ceğim. Bu suretle adınızı sev
meğe ve takdis etmeğe vesile 
vermiş olacağım ... 

Bu bir nevi vaiddi. Doktor 
gülerek genç kadının elini tuttu: 

- Bravo! Şil'!di hakiki saa· 
detin ipini yakaladın bayanım!. 
Sunayı doğurduğun gün lstan· 
bulda doktor Sunayı da hatırla.! 

- Soıııı Var --

lzmir Askerlik 
şu besinden : 

lzmir askerlik şubesi mınta· 
kasında bulunan ve tütün ikra· 
miyesi almakta olan harp ma• 
lüllerile şehit öksüzlerinin yok
lamalarına bakılacağmdan birin
ci kanunun on beşinci günün• 
den ikinci kanunun on beşine 
kadar ellerindeki resmi senet
leri ve nüfus cüzdanları ile be
raber bilahare haklarını kay· 
betmemek üzere behemehal 
müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Uzak Şarkta bir anlaşma 
Mongolların reisi ihtilflı bölgeyi 

Kontrol edecektir 

P . lıfo11gol Yerlill'l'i 
ekin 13 ( ö R) Mongol k · . - Çin kıt'alarile müttehit Mançuko ve 

uv. vetlerı arasındaki çarpışmalar iki tarafın anlaşması 
Üze-rıne h 
bölgeyi ıtama eı di. Bu ihtilafa göre Mongol reisi ihtilaflı 

kontrol edecek ve arazisi büyüyecektir. 
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SUMER SİNEMASINDA 
13 kanunuevvel 935 perşembe iki filim birden 

Herk:sin • ~eve. seve Kutbu şimaliyi keşfe çıkan 
gorecegı fılım bir Rus heyetinin hakiki 

Bitmiyen ıstırap seyahat intibaları 
Baştan başa hakik;hayat sah- ÇEL YUSKJN 
nelerınden alınmış büyük facia Altmış glin buzlar arasında 
Ayrıca: F oks Jurn"l (T k ür çe sözlü) 

Son Telgra:f Haberleri 

Radikal Sosyalist partisi lrlanda 

Fransanın uluslar sosyetesi paktına 
sadakat göstereceğini teyid etti 

Paris, 13 {Ö.}{) - Radikal 1 
Sosyalist partisi parlemento 
grubu dış sıyasa hakkında mü· 
him bir toplantı yapmıştır. 
Toplantı sonunda şu bildirik 
çıkarılmıştır: 

Senatosu ilga 
edildi 

Dublen 13 (Ö.R) - Senato· 
nun ilgası hakkında Dövalera
nın teklifi 56 muhalife karşı 
76 reyle kabul edildi. 

Orta tedrisat 
öğretmenlerı 
BUtçelerile hususi mu
hasebelere devredllece 

lstanbul, 13 (Özel) - Umu· 
miğ bütçeden maaş alan orta 
tedrisat muallimlerinin bütçe· 
lerile hususimuhasebeye dev· 
redilecekleri Ankaradan bildi
rilmektedir. 

Frido vapru 
Kayalara çarptı 

"Dış siyasa üzerinde yapılan 
müzakere esnasında ırrup 1929 
yılındanberi Fransaııın dış si
yasasının temeli o:an Uluslar 
Andlaşıııa" paktına ve barışın 
bölünmezliği prens.bine sadık
lığını bi!dirmiş ve andlaşmanın 
çiğnenmesine c·~saret 'ermiı'e· 
cek adıl bir esas üzerinde do
ğu Afrikada barış sağlanmamıa 
taraftar olduğunu bi!cl irerelc 
Uluslar sosyetesinin otoritesi 
altında yürütülecek müzakere· 
lerin hem Italya, hem Habcşis· 

tan ve hem de Uluslar sosye
tesi tarafmdan kabul edilebile· 
cek şerefli bir anlaşmaya var· 
ması dileğinde bulunmuştur. 

f·ıansız ko11ıiinislleıinin bir ıulnıayişi 

_tiga, 13 (Ö.R) - Frido adlı 
Danimarka vapuru kayalara 
çarparak su almağa başlamış· 
tır. Vapurun imdad düdüğü 
çalması üzerine imdadına bir 
romorkör gönderilmiştir. Paris, 13 (Ö.R) - Birleşik saylavlardan B. Pierre Cot'da 

Ronaldya vapuru Sosyalist partisi hükumetin dış ayni mesele üzerinde bir isti-

Hükumeti parlamento ile te
masa gelmek üzere Cenevrede 
giriştiği müzakereleri kesmeO-e 

siyasası ve özel olarak ltalyan· zah takriri vermiştir. 
600 yaralı getirdi Habeş meselesinde son karar- Dışişleri bakanlığı bü:çesinin 

" 
laştırılan esaslar hakkında müzakeresinden istifade ederek Portsaid 13 (Ö.R)-Ronaldya 

vapuru içinde 600 yaralı ltal· 
yan askerile Eritreden buraya 
geldi. 

davet için B. Archımbaud ta- hükümeti sorguya çekmek üz· iki sorgucunun gensorularına 
rafınd.ın verilen bir takrir alı· 
konulmamıştır. 

re B. Leon Bluma salahiyet geliştirecekleri tahmin edil-
ve:miştir. Radikal Sosyalist mektedir. 
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lngiltere ilkönce genel t~b~l. ~3a<~~~a- ~Zı~~ap~uöl~~~~eni~~r~?c!ye 
E • t• k ı d çıkardı. Göçmenler lşyarlar tarafınden karşılanarak trenlerle 
mnıye } oruma ) Jr lzmite taşındılar. Orada evlere yerleştirildiler. Kızılay tarafından 

kendilerine yemek verildi. Bir kaç güne kadar ltöylere gönde.-

Akde • d k" d J ponyanın rileceklerdir. Cumhuriyet vapurile gelen 1400 göçmen de yarın 
nız e l urum, a Tuzladan Derinceye gönderilecektir. 

Hekemonya istel<.leri için bir kozdur İngiliz hükumeti zorlama siyasa
Moskova, 13 

(Ô.R) - Radeck, 
Londra deniz 
konferansı bak· 
kında nikbin de
ğildir. Mumaileyh 
lzvestiya gazete
sinde neşrettiği 
bir makalede: 

- Büyük Ok-
yanosta uzlaşma 

pratik bakımdan 
mümkün değildir, 
diyor. Zira Ja· 
ponya bu Okya
nosta Hekemon- Londıa denız ko11jnarıs111da japOll mtllalılıas lıeı;eti 
yaya kat'i surette karar ver· Ruzveltin başkanlığında toplan· 
ıniştir. mıştır. 

Bir de Akdenizdeki vaziyel, Londra 13 (A.A) - Havas 
Japonyanın bu Hekemonya is- ayları Japonların deniz silah-
tekleri için bir kozdur. lngil- !arı için müşterek azami bir 
tere deniz meselesiyle uğraşa· had kabül edilmesi suretinde-

- ki tezleriyle diğer delegasyon-
cagına, Avrupada genel emni-

ların tezlerini uzlaştırmak için 
ye~i kurmağa çalışmış olsa daha beslenen ümitlerin, diğer de· 
eyı etmiş olur 

legasyonların serdetmiş olduk-
Nevyork 13 (Ô.R) - Deniz ları itirazlar karşısında büsbütün 

bakanlığı erkanı harbiyesi, sönmüş olduğunu bildiriyor. 

Yunan okullarında 
Komünist öğretmenler!. 

Atina, 13 (Ô.R) - Kral dev· miştir. 
Jet mekteplerinde bir çok ko Atina, 13 (Ö R) - Son gün 
münist öğretmenler bulunma· !erde Makedonyada sürekli yağ· 
sından dolayı Kültür bakanına murlar bir çok mıntakaları su 
hayretlerini bildirmiş, ve mem· altında bırakmıştır. 20 köy ha· 
)ek t 1. - • . 'd d k rap olmuştur. 

e genç lflını ı are e ece H lk d · · k · • l .. . • a a yar ım ıçın as erıg 
0 .. an. komunıstler olmadıgı.nı kuvvetler gönderilmiştir. Kra· 
soylıyerek bunların değiştirıl· hn Makedonyaya seyahatı da 
mesini Kültür bakanına emret· bu yüzden geri kalmıştır. 

Albay Rock Nevyorkta 
Nevyork, 13 (Ö.R) - lstefani ajansı bildiriyor: 
Büyük harb sırasında, Italyan harb cephesinde lngiliz ateşe· 

milleri olan Albay Rock, (Rex) adlı Italyan transatlantiki ile 
buraya geldi. Bu seyabattan maksadı, Habeşistan meselesi üze· 
rinde ltalyanlara mütemayil olan çevrenlerde bir seri konferans 
lar vermek bu meselede lngiliz noktainazarını Amerikan efkarı 
umumivesine anlatmakbr. 

sında devama davet ediliyor 
Londra 13 ( A.A) - Millet· 

ler cemiyetine müzaheret birli
ği icra komitesi dünkü toplan· 
tısında ittifak ile bir karar su
reti kabul etmiştir. Bu karar 
suretinde, lngiltere hükumeti 
zecri tedbirler mütecavize kar· 
şı müessir bir bale gelinciye 
kadar bu tedbirlerin tatbiki si· 
yasasına devam etmeğe davet 
olunmaktadır. 

Paris, 13 ( A.A) - Cenev
redeki dünkü faaliyetleri bu 
sabahki Paris gazeteleri muh
telif sureUe tefsir etmektedir
ler. Bazı gazeteler, bir endişe, 
kararsızlık göstermekte, diğer 

bazıları da nikbinlik izhar et
mektedirler. 

Solcenah gazeteleri itilaf 
aleyhinde şiddetli bir lisan 
kullanmaktadır. 

B. Edene salahiyet verildi 
Londra, 13 (Ö.R) - Bay Eden ltalya-Habeş ihtilafını netice· 

lendirmek içiıı bükümetten salahiyeti kamile almıştır. Bay Eden 
milletler cemiyetiyle tamamen mutabık olarak çalışacaktır. (Star) 
gozetesi Londra mehafilinde Paris sulh projesinin acı acı tenkid 
edildiğini yazıyor. 

" Evning Standard ,, lngilterenin ltalyaya toprak tavizleri 
hakkındaki hareketinin kat'iyyen değişmemiş olduğunu yaz .. akta 
bu hususdaai haberleri yalanlamaktadır. lngiliz hükümeti Paris 
projesinin önce Uluslar Sosyetesine tevdiini, sonra ilgili ulus· 
Jara bildirilmesini teklif etmiş ise de Fransa bu teklifi kabul 
etmemiş, hatta B. Lava! kesin olarak bunu redd.:tmiştir. 

F ran~ada seçim siste.mi 
Paris, 13 (Ö.R) - Fransız Saylavlar Odası Sabah celsesinde 

bütçenin çabuk sonuç verecek bir şekilde incelenmesi için hü
kfımt0t tarafından teklif edilen usulü 191 muhalif reye karşı 345 
reyle kabul etmiştir. 

Senato da süelbenzer siyasal kurumların dağıtılması hakkında 
Saylavlar Odası tarafından verilen kararı tadil ederek dağıtmak 
hakkını iç bakanından almış ve bakanlar kuruluna vermiştir. 

Paris, 13 (Ö.R) - Fransada seçim sisteminin değiştirilmesi 
ve nisbi seçim usulünün kabulü leh:nde olan 140 sayfav bir 
"Seçim reforması grubu,, yapmışlardır. Bu grupta sosyalist ve 
komünistlerden başka bütün partilerin mümessilleri vardır. , .. 

Şöhreti dillerde dolaşan büyük sinema romanı 

ESRARENGiZ HANE 
La maıson du mısterıye 

Bugün ASRI SiNEMADA 
başladı.. AYRICA: 

Titredi 10 kısım 
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kaçırıldığını anlatırken 
dalgaları beliriyord n 

Telefon ne vakıttan beri ça- · 
lıyor. Uyuyalı, yahut ta karışık 
rüyalar göreli çok mu olmuştur, 
bilmiyorum. Kendiıni Luizle 
birlikte bir maskeli baJoda 
görüyordum. Her kes maskeli 
idi. Luizle yalnız ben maske 
takmamıştık. Yanımızda bir 
çift vals oymyordu. Kavlaye 
maskesini çıkardı. Bu Durben
di. Başka bir çi~ daha yanı
mıza yaklaştı. Bizi bir halka 
içine aldılar. Bu ikinci çiftin 
kavalyesi uzun boylu şişman 
bir adamdı. Kadınsa kısa boy-
lu idi. Gülüyor, bizimle alay 
ediyordu. İkisi de maskelerini 
ç.ıkardılar. Biri Husman, diğeri 
bana karşı yaptıklan taarruzda 
arkadaşı olan adamdı. Kadm 
kılığına girmişti. 

Sonra Helen Demarla Ken
nyinin ve Vatersle sekreterinin 
dansettiklerini görüyorduk. Lu
izin yüzüne baktım. O da kor
karak bana bakıyordu. Ansızın 
salona polisler hücum etti. Gü
rültü patırdı oluyordu, Ansızın 
telefon sesiyle uyandım. Ka
ranlıkta ahizeyi elime aldım: 

Bu saatta telefon eden de 
kimdi? 

- Mösyö Mac Glone 
- Evet Ben'im. 
- Ben J an et Flin 
- Peki ne oluyor. Benden 

bu saatta ne istiyorsunuz? 
Telefonda işittiğim ses Janet 

Flynn 'ın sesi idi. Hayretten hay
rete düşmüştüm. Gecenin bir 
vaktinde, bu genç kız beni ne 
diye arıyordu? Neredeyse tan· 
yeri ağaracak denebilirdi. Me
raktan çatlayacak gibi sordum: 

- Janet ne var? Söyleyiniz 
yavrum. 

- M. Mac Glone Luize bir 
şeyler oldu. 

- Aman yarabbi •. Luize mi? 
- Evet. 
- Peki ne oldu? 
- Size telefonla söyliyemem. 

S5ylcmeğe cesaret edemem. 
- Söyleyiniz diyorum. 
- Hayır imkansız. Şimdi be-

ni görmek İ9ter misiniz ? 
- Elbette... Nerede ve ne 

vakıt? 
- Şimdi gelebilir misiniz? 

Sizi Pansilvanya otelinin holun• 
da bekliyeceğim. 

- Hol un hangi tarafında? 
- Beni kolaylıkla bulacak· 

smız. Kalabalık yok ki. 
- Luiz nerededir? Bari ya

şıyor mu? 
- Sizi görünce bütün bil

diklerimi söyliyeceğim. Gele
cek misiniz? 

- Bekleyiniz. 
Pijemamı çıkardım. Yüziimü 

souk sularla yıkadım. Saçlarımı 
taradım, giyindim. Altın kol 
saatımı koluma taktım. Cebi-
me iki sigara aldım. Bir kadeh 
viski yuvarladıktan sonra da 
pardesümü, şapkamı alarak ev
den çıktım. 

Asansör yukarı çıkmakta 
geçikti Saatıma belki elli defa 
goz attım. Saat üçü dokuz 
dokuz geçe uyanmıştım. Şimdi 
üçü on dört geçiycrdu. Halbu
ki bu beş dakikalık zaman ba
na saatlar kadar uzun gelmişti. 
Nihayet kendimi sokakta bul
dum. Bir taksiye atlıyarak 
Ransilvanya oteline koştum. 
OteJc geldiğimde büyük saat 
üçü 25 geçiyordu. Şoförün eli
ne bir dolar bıraktım. Herif 
sevincinden bir kaç defa te
şekkür etti. Hola girerken et
rafıma baktım, Janeti arıyor
dum. Birkaç adım ilerleyince 
solumda genç kızın enfes silu
hetini buldum. Ben ona sokul
dum. Halinden çok korkmuş 

olduğu belli idi. 
- Beni neden daha önce 

çağırmadınız dedim? 

- imkansızdı. Hareket edin
ce telefon ettim. 

- Kimdi bunlar biliyor 
mısınız? 

- Biliyorum . Tahmin de 
edemiyorum. 

- Şimdi Luiz nerede? 
- Si7.i bunu tepeden mme 

söyleyemem. Biraz 
- Yürüyelim mi? 
- Hayır bir yere oturalım. 
- Luiz yaralı mıdır ? 

Bilmiyorum. Zannetmiyo-
rum. 

Kaç kişi idiler bu taar-
ruzu yapanlar. 

- Y almz iki ki~i. 
- Nasıl oldu? 
- Rüyada gibi. 
- Elmasları da aldılar mı? 
Janet bu elmaslar hikayesi

ni pek te bilmez görünmiyor· 
du. Her halde bu sualimden 
hiç bir şaşkmhk duymadı. 

Oturduk. o da kendini top
lıyarak hikayesini anlatmağa 
başladı: Halinde, şimdi büyük 
bir tehlikeyi atlatan bir insa
nın sükunu vardı. 

- Sokağa çıkmadan önce 
otelinizin holunda bir dakilta 
oturduk. Janet bana sizin hak
kınızdaki endişelerinden bah· 
setti. " Onu tahlike dışında 
görmek isterim ,. dedi. Ne söy-
lemek istediğini, neler anlat
mayı kastettiğini bilmemekle 
beraber onu bütün kulak ke
silerek dinliyor, sözleri kadar, 
harekc\tında büyük bir sami
miyet olduğunu seziyordum. 
Size geldiğimizden, daha doğ· 
rusu sizinle görüştükten sonra 
Luizin durumunda gözümden 
kaçmayan esaslı bir değişiklik 
vardı. Daha ciddileşmiş, bil
hassa sesi kadar etvarı da da
ha samimileşmişti. Anlıyordum 
ki kafasında birşeyler var. Kal-
bini kemiren, ona üzüntü ve 
iztirap veren bir derdi var. 

Janet el çantasını açtı. için
den ipekli ve enfes kokulu 
bir mendil çıkararak gözlerine 
dokundurdu. 

Ben sabırsızlılda bu hikaye
nin bitmesini, öğrenmek iste
diğim şeylerin açığa vurulma· 
sını istiyordum. 

- Devam ediniz. 
- Otelden çıkar çıkmaz, 

sağa sapınca iki adam gör-
dük. Bizi takib ediyorlardı. 
Adımlarımı sıklaştırdım. Onlar 
da ac~le ediyorlardı. Yürüyüş-
lerinin istikameti kadar, bi~i 
bir saniye bile gözlerinden ka
çırmak istemeyişleri bende yüz
de yüz bir kanaat halinde bu 
yabancıların bizi bir tuzağa dü
şürmek, daha doğrusu Luizi 
ellerine geçirmek istedikleri 
kanaabnı uyandırdı. Bununla 
beraber çok dalgın olan Luize 
birşey söylemedim. Onu kor-
kutmak istemiyordum. Yolumuz 
üzerinde açık bir şekerci dük
kanı vardı. Yorgunluğumdan 
bahsederek oraya girmeyi ve 
birer tas çikolatalı süt içme
yi teklif ettim. Luiz itiraz et
medi. içeri girdik. Biz orada 
dinlenirken bu iki yabancının 
uzaklaşacaklanm, bizi rahat 
bırakacaklarını umuyordum. 
Pastahaneden çıktığımızda ka
pı önünde boş bir taksi duru
yordu. Luize ona atlamayı tek· 
lif ettim. Önce Luiz bindi. 
Sonra ben.. Şoföre otelimizin 
adresini verdik. Kapıyı kapa
mak üzere idik ki iki yabancı 
adamın orada taksi kapısında 
beklediklerini gördüm. Biri şo
förün yanına geçti. Ötekisi 
bizim yanımızda yer aldı. Kor
kudan ve şaşkınlıktan neye 
uğradığım:zı bilemiyorduk. 

- Sonu var -
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Umum 
Müdürlükleri 
lzmlr ve İstanbul 
Birleşecek Mi ? 
Istanbul ve lzmir liman işle

ri umum müdürlüklerinin bir
leştirilerek bir umum müdür· 
lükle idare edileceği hakkın

daki haberler asılsızdır. Yalnız 
JimanJarımızda vapurların muh
telif harç ve rüsum vermek 
için liman reisliği, fener idare
si, sahil sıhhiye, gümrük ve 
saire gibi muhtelif dairelere 
müracaat edilmesi gibi mecbu
riyet ve zorlukların bertaraf 
edilmesi için bu gibi teşekkül
lerin bir elden idare olunması 
mevzuubahstcr. Bu nokta üze
rinde Ekonomi Bakanlığınca 

lstanbul liman işleri genel 
müdürlüğünde tetkikler yaptı

rılmaktndır. 
lstanbul limanı ıçın kabul 

edilecek idare şekli lzmire de 
teşmil olunacaktır. lstanbu!da 
tetkikata devam ede:ı müte
hassısın orada tetkikatını bi
tirdikten sonra şehrimize ge
lerek lzmir liman işlerini de 
tetkik etmesi muhtemeldir. 

Bazı hakimlerden alı· 
nacak tayyare aidatı 

Mezun veya askerde bulunan 
veyahud kadrosunda mün!lal 

bulunması hasebiyle yerlerine 
muvakkat kaza salahiyetferiyle 
gönderilen hakimlerin memu
riyeti ashyeleri maaşlarından 

tayyare aidatı kesildiği halde 
2544 sayılı kanuna göre al
dıkları nısıf ve sülüs tahsisat
tan da tayyare aidatı kesilip 
kesilmiyeceğinin incelenerek 
bildirilmesini Tüze bakanı fi· 
nans bakanlığından sormuştur. 

Gelecek Macar 
Mal arı 

Macar anlaşmasının meriyet 
tarihi olan 16-10-935 tarihinden 
evel Macaristandan Türkiyeye 
ihraç edilmiş olan Macar mal
larından anlaşma ile kabul edi-

len, yeni formül menşe şeha· 
detnameleri aranmaması ve es-

ki formül şehadetnamelerle ge
len eşyanın memlekete sokul
ması gümrüklere bildirilmiştir. 

Trakyanın ekonomik 
durumu incelendi 

' 

Ekonomi bakanlığı tarafın

dan, ikinci genel enspek'örlük 
mıntakası olanTrakyanın ekono 
mik durumunu tetkik etmek 
üzere o havaliye gönderilen, 
Türkofis danışmanlarmdan B. 

Şükrü Hüseyin Kasaboğlu in
celemelerinin sonucunu ihtiva 
eden raporu Türkofis başkan
lığına sunmuştur. 

lzmirde ....... 
T abiiğ sığınaklar 

- Baş tarafı 1 itır.i say/ada -

Bu sığınaklardan şimdi, ha· 
va teblükesine karşı korunmak 
kabildir. Bunlardan yüzlercesi 
mevcuttur. 

• • • 
Dünkü toplantıda müzeler 

direktörü Bay Salabeddin Kan· 
tarm izahatını dinliyen " hava 
tehlikesine karşı. korunma ku
rumu ,. , bu iddia ile önemle 
meşgul olmuş ve istifadeler 
görmüştür. Pazartesi sabahı 

" hava tehlikesine karşı ko
runma kurumu ,, bu sığınak
lardan bazılarım görecektir. 
Sığınak yerlerinde bugün te-
mizleme ameliyesi yapılacaktır. 
Bunlardan istifade imk!nı, id
dia edildiği gibi görülürse şe· 
bir, milyonlarca lira masraftan 
kurtulacaktır. 

Türk Pamukları Hergün 
syada Tür pamukla-~--Birfıkra 

rı üzerinde de emeler 
Bu denemeler Türk Paınuk)arından en 
Süslü ınensucat- yapılabile~eğini gösterdi 

Bay Celal İriboz Azcrbaycanda Sovyet uzma11llıriyle bir arada 
Sovyet Cumhuriyetleri Türk- sene ve bu sene yetiştirdiği 

menistan, Azerbaycan kısımla- pamuklardan (bu pamukların 
rındaki bütfin pamuk sabalan- tohumu çiftçiye bu sene dağı-
m ve pamuk islih enstitüler nı tılacaktır ) Sovyet Rusyaya gi-
ve pamuk çiftçisinin teşkilatını den örnekler Bazen ve bütün 
tetkik etmek üzere Tarım Ba- ince ivi kumaşlar yapılarak Na-
kanhğı tarafmrlan Sovyet cum· zilliye gönderilmiştir. 
huriyete gönderilen Nazilli Bunlar piyasada mevcut men-
pamuk istasyonu direktörü B. sucatın en iyi ve en güzellerini 
Celal Iriboz tetkikatı neticesini teşkil etmektedir. Bu deneme 

Türk pamuklarmdan en süslü, gosterir uzun bir rapor hazır-
lamiıkladır. en nazik mensucat yapılabile

NaziUi istasyonunun bu sene 
kadrosu sağlamlaştırılmış ve 
yardımcı olarak Aydın 7iraat 
müdürü Tahsio tayin edilmiş
tir. istasyonun ürün miktara 80 
bin kiloyu geçmektedir. 

Nazilli istasyonunun geçen 

Meksika da . ···-Bir. trene haydut
lar hücum etti 

Meksika - Meksikada bir 
trene elJi kişilik ve makineli 
tüfekle mücehhez bir eşkiya 
çetesi taarruz etmiştir. Bu ta
arruz neticesinde eşkiya ile 
tren içindeki asker arasında 

müsademe olmuş on asker, se
kiz yolcu ölmüş, üç asker on 
beş yolcu yaralanmıştır. Ateşçi 
ve makinist te ölmüşlerdir.işin 
asıl şayam hayret olan ciheti 
makinistten mahrum olan lo
komotifin yoldan çıkmıyarak 
treni Agoskalnit şehrine kadar 
çekip götürmesidir. Tren istas· 
yona girerker. lokomotif hattan 
çıkarak devrilmiş yolcu vagon
larına birşey olmamıştır. 

Mısırdan kına 
ve baharat 
gelmiyecek 

Yaş meyva ihracatına muka
bil hususi takas yoluyla kon
tenjan dışmda Mısırdan kına 

ve baharat ithaline bundan 
böyle müsaade edilmemesi 
Ekonomi bakanlığınca kararlaş
tırılmıştır. Yalnız evelce veril· 
miş olan müsaadelere dayana
rak başlamış olan muamele
lerin bitmesine müsaade edi· 
lecektir. 

Belediye encümeni 
Belediye daimiğ encümeni 

dün öğleden sonra toplan
mışhr. 

ceğini isbat etmiştir. 
Alman mensucat enstitüsüne 

giden örneklerin muayenesinde 
Nazillide yetiştirilen örneklerin 
Akalay SakaJaridisin ikinci de
recesi bulunmuştur ki bu de· 
rece dünya pamukları itibarile 
çok kıymetlidir. 

Cl".xz"f/7~ il 
Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapllan Satı,ıar 

C><lllliCD+c ~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
431 T Debbas 11 
267 S Süleymano 9 75 
146 Kırk Kazım 12 75 
145 H z Ahmed 11 50 

78 D Arditi 1 O 50 
72 Y ı Talat 11 75 
71 H Alberti 13 

13 50 
16 
13 
13 25 
12 50 
13 
13 75 

65 H Alyoti 12 50 
60 inhisar idar 6 75 
32 H Alanyalı 12 50 

12 50 
6 75 

12 75 
10 12 S Gomel 10 

11 Beşikçi z bir 13 25 
11 A Naci Aln 13 75 
10 B S Alazra 10 25 
1411 Yekun 

462900,5 Eski satış 
464311,S Umumi satış 

Zahire 

13 25 
13 75 
11 

Çu. Cinsi Fiat 
504 ton buğday 8 91 8 95 
178 balya Pamuk 44 44 25 

9 Pamuk ken 

,.-------ı 
Para Piyasası 

13-12-1935 
Alış 

Mark 50 10 
İsterlin 616 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 05 
ltalyan lireti 10 10 
İsviçre Fran. 40 50 
Florin 84 80 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 

50 62 
620 

8 30 
79 60 
21 50 
10 15 
40 75 
85 15 
5 27 

24 

Gülmeğe 
Güldürmeğe dair 

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

Tabiatta ne garib, ne manalı 
bir işarettir ki o, dünyaya ge
len ilk insan yavrusu ilk havayı 
teneffüs ettiği vakıt aksırır ve 
ilk hareketi gayri şuuri de olsa 
ağlamaktır. Hayatın ilk hare· 
ketini ağlamak ile başlayan in· 
san, acaba bütün ömründe bu 
hareketinin manasını mı yaşı· 

yacaktır?. Mini mininin anasının 
koynunda güldüğünü de biliriz. 
Fakat dikkat etmeğe lüzum 
görmeden söyliyebiliriz ki yavru 
çok ağlar,az güler, heyata de· 
rin bakınız, ağlamak gülmek
ten çoktur. Hayat baştan başa 
hazan ağlamak olur. Daha iyi· 
sini söyliyeyim, bazı insanların 
hayatı baştan başa ağlıyan bit 
karanlıktır. Bu gibilerde gül· 
mek bu karanlıklar içinde ça .. 
kan bir şimşek kadar aydınhk 
verir. Hayatını gülmek ile ge .. 
çirenler vardır, fakat acaba bet 
gülenin gönlü gülüyor mu? Het 
gülen yüzün içinde de kahka
halar şaklıyor mu? Orasına 
çok dikkat gerektir. insan ru· 
bundaki halinden memnun ol
mamak hırsı insanların huzur· 
lanm bozan şeylerin başında 
gelir. Evet hayata mana verit· 
ken gülmeği yerinde gülebil .. 
mek şartiyle sinirlerinde dolaş· 
tıranlar bunun zevkini çıkaran· 
lardır. Ben her gülenin mesud 
olduğunu iddia edemem, gül
mek ile saadet ayrı ayrı şey

lerdir. Gülmek saadetin seıır 
bolü gibidir. Ağlamak ta feli" 
ketin. Ben hayatta daima gü· 
len insanları çok bilirim. Onlar 
ağlayışlanna gülmek kılığı ver" 
mişlerdir. Gülmek bir ruh bu" 
susfyetidir. Her hangi bir tuhaf 
durum karşısında kahkahalar 
atarak gülmeden katılanlar• 
karşı aleni duruma bakıp ta 
küçük bir tebessüm ile iktifa 
edenler vardır. Gülmeği, hadi· 
seden ziyade gülenin ruhuod• 
aramak gerektir. Gülen ile giil'" 
düren arasına dikkat ederse" 
niz uygunluk vardır. HayatU 
gülen şeylerin ana hatlarıo• 
gayri tabiilikte görürüz. Uypıt" 
yacak şeyi uymuş göstermeğe• 
yakışık almıyan şeyleri zorl• 
yakıştırmağa güleriz. Dil tak' 
litlerine, buluşmalarını muhal 
sandığımıı. şeylerin buluşmaJa" 
rına güleriz. T abiiğ durumlarııt 
tabiiliklerini kaybettiren şer: 
lere güleriz. Gülmenin en ince§I 
manalar üzerindeki kelit1>~ 
oyunlanna gülmektir. SosY' 
kanunlar icabı olarak gizli tU' 
tulması muaşeret adabında" 
sanılan şeyler etrafmda ine~' 
den inceye dolaşmak, şöyle b•' 
ucunu kaldırmak insanı güldii' 
rür. Gülmek mefhumu bir s.J 

ananadan, azıcık la muhitte" 
ilham alır. Nükte, hazır ceval'' 
lık, mizahi tefsirler hep gulii' 
necek şeylerin ana hatıarııat 
kurar. Gülmenin bilhassa gii1" 
dürmenin derin bir sanat old"' 
ğunu kabul ediyorum. Y eriod' 
gülmek ihtiyacını duymak !~ 
gülmek, zarafet ve incelik içtO 
de gülmek tabiata fiske vurıa~ 
sanatlardandır. Bu sanatın ,r 
tistleri ekseriya sanatlard•: 
zevk almıyanlar olur. Dedil1'1 
tabiatın gülmeden ziyade r_ ğl~ 
mak cilvesi, ağlamak çerçı~e 
geniştir ... -------Turşu hırsızları ., 

Birinci kordonda Sümer g9=" 
nosunun arkasındaki Süleyl1' d' 
oğlu Mehmedin barakasııı ,, 
12 teneke turşu, bir tavla ~ 
dört yüz boş şişeyi çalan Jd 
oğlu Nuri, Mehmed oğlu A -
med ve lsmail oğlu Süleyııı' 
yakalanmışlardır. 



Barışçıl çözge teklifi 
Tigre bölgesi ltalyaya terkedilecek 
Habeşlerin deniz mahreci bulunacak 
ltalyaya sahipsiz topraklara vaz'ıyed bakır ı da veriliyor. 

Cenevre, 13 (Ö.R\ - lngi- B - Danakil ve Eritre ara- aynlmaz parçası olarak kalacak 
liı - Fransız. tekliflerinin metni ~unda hudud tashihi: Aunnın olan bu bölgede ltalyaya imti-
bugün neşredilmiştir. Bu tek- cenubunda Habeşistanın deni- yaz. halinde ekonomik haklar 
lifler aşağıdaki mektubla Ulus- ze çıkması için kafi toprak verilecek, fakat yerlilerin ve 
lar sosyetesi genel sekreterli- bırakılcaktır. önceden diğer yabancıların el-
ğine tebliğ edilmiştir: 2 _ Ogaden ve Somali de ettikleri haklar mahfuz bu-

B.Sekreter, uzlaştırma teşeb- arasında budud tashihi: hudud lunacakhr. ltalyamn hakları 
büslerinin sonuçsuzluğundan Habeşistana, Kenya ve So- sahipsiz topraklara sahih olmak 
son~a gerek U. Sosyetesi kon- malinin birleştiği noktadan maden ve ormanları işletmek v. 
seyı, gerekse asamble anlaş- başlıyarak şimali şarki ıs- s.dir. Memleketin ekonomik ci-
~az.lığn barış yolile halli için tikametinde gidecek ve hazlanması Jtalyaya ait olacak. 
b~~ temel bulun~ası isteğini Gorabayı şarkta bırakarak Italya bu varidattan bir kısmı · 
g >stermekten gerı kalmamış- 45 inci tul dairesini takiben nı balkın sosyal inkişafına sar-
la~dı. ln~ltere ve Fransa ~ü: lngiliz Somalisine ulaşacaktır. fedecektir. Bu sosyetede Ha-
k~~etlerı bu kotarma temelını HABEŞISTANA DENiZ beş kontrolu imparatorun hü-
b1!'lıkte a_ra.yarak 1 O ilk MAHRECi kümraniyeti altında Uluslar 
kanun. tanhınde Roma ve D b lk Sosyetesine bag-lı birkomite ta-Ad A b - Ha eşistana tam mü 

ıs- a a elçilerini ltalyan rafından yapılacaktır.Bu komite 
ve J:labeı bükiimetleine bazı olarak deniz üzerinde bir mah- nin başkanı Habeşistanla kom-
tekl fi d b ı - öd reç verilecektir. Mümkünse . ı er e u unmaga - evle- şu olmıyan memleketlerden bi-
mıılerdir Bu tekl"fl · t · bunu ltalyan Eritresindeki k · ı erın me nı- rine mensup olmama üzere 
Di bildirmekle onur kaıanıyo- Asab limanı olması tavsiye Uluslar Sosyetesi tarafından 
ruı Bunlan kona ·· ı · edilir. Bu lim"n Fransız Soma-
b.1d·. . • ey uye enne seçilecek, ikinci başkan ltalyan 

ı ırmenıza dil · A ı· · · l h d d d k ti ·ı T h erız, ynı su- ısının şima u u un an çı an olabilecektir. Bu bölgede yer-
re ekı gı 1 

llldimetlerden alı- bir toprak parçası ile Haııe- !eşecek ltalyanların emniyetini 
naca cevaplan da bild" w • • t b v l kt 1 "it Y"ka k ırecegız. şıs ana ag anaca ır. ngı ere korumak komitenin baş ödevi 
k ub t b saygımızın inancaaıoı ve Fransa kendisine verilecek olacaktır. 

a u uyurunuz. bu arazide esirler ve silah ti- imza: LAVAL 
Pierre Laval caretı· hakkındakı" arsıulusal H b b k · b"ld' l a eş ü üm~hne ı ıri en Antbony Eden -k 1 BARISÇIL ÇÔZGE TEKLiFi yu en ere saygı gösterilmesini metinde bazı değişiklikler var-

lngiliı •e Fransız bükümet- Habe~ hükümetinden temin dır. ltalyan bükümetinc teklif 
edeceklerdir. S M H b leri ltalyan ve Habeı bükfı.. edilmiştir yerine . . a eş 

metlerine ıu noktalan tavsiye BiRLEŞiK FAYDALANMA imparatoruna teklif edilmiştir, 
için anlaşmıılardır. 2 - İngiltere ve Fransa ltal denilmekte ve ltalyan ekono-

1 _ Toprak mübacleleai: yaya bir ekonomik geniıleme mik ve nüfus bölgesi hakkmda 
A • Tigre • Şarki Ti ve nüfus yerleştirme mıntaka- da "Habeş imparatorunun ev-

. 1 1 • gre- sının verilmesi için Habeşistan velce bütün Habeşistan için 
nın ta yaya terki. Çizilecek neıdı"nde nufu-'arını kullana- k b 1 · 1 · · d b d d u a u ettıği şart arı ıçın e, 

u u Aksumu Habeşietana eaklardır. Bu mıntaka 8 inci le 1 UI J t . 
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Temel yasasindan sonra 
Dör bin nümayişçi dün 
Sokaklarında hidiseler 

Kahire 
çıkardılar 

Kahire, 15 (A.A) _ Temel 
~asasının iadeten kuruluşunun 
ılanı büyük bir coıkunluk hisıl 
etmiş ve bir çok hadiselere 
sebebiyet vermiştir. 

Kahire, 13 (Ô.R) - Nısır .. 
daki vaziyet henüı karanlık 
olduğundan ln2iltere terafın
dan her bangi bir teşebbüs ic
rası beklenmektedir. 

Kahire, 13 (Ö.R) - Temel 
yasanın iadeten kuruluıu bUytik 
coıkunluklara sebep olmuıtur. 
4000 nümayiıçi caddelerde 
~olaşarak Mısınn tam istiklilini 
ıstediler. 

. lnıibatı temine matuf ted
bırler alındı. Zabıta, inıibab 
teminde büyük müşkillitla kar
şılaşmıştır. 

Nümayitler münakalihn dur
rnaıı gibi aonuçw vermiftir. 
Gösterişçiler fener direklerini 
devirmişler, tramvaylan yak-

ınışlar, otobüsleri iflemekten 
ınenetmişlerdir. 

Halk araaıadaki bu cotkun
l uk siyasal mehafilde enditeler 
uyandırmaktadır. 

Kralın temel yasayı ım
ı:alanııı bulunmasına rağmen 
bunun sonradan neırini teW.: 
etmiş olmua kabinenin vazi
yetini bir kat daha nazikleş
tirmiıtir. Bubraa halledilmemİf 

.aibi görünilyor. 

Temel yasanın neşrinde ve 
ya kabine buhranının hallin
de efkin umumiyeyi tat
min edecek tedbirlerin te
ehburu yüzünden Kamoy 
inkisara uğrarsa daha çok 
vahim bidiselerin baı göe
termesi gayri kabili ictinab 
olacaktır. 

lskenderiye ve Portsaid'dc 
de nümayiıler olmuıtur. Nü
mayiıcilerin maiazalan yağma 
ettikleri Portıaid'de, bir lngiliı 
poliıi •iır surette yaralan
mışbr. 

Kahire, 13 ( Ô.R ) - Dün 
vukubulan karışıklıktan, Nesim 

Patanın kralla mülikabndan 
sonra Temel yasanın geri ge
tirileceği hakkında verdiği 

haber üzerine sevinç sıösterileri 
takibetmit ve üniversiteliler 
yollarda geçitler yaparak, Mı
sırın tam iatikliliyle neticele
necek olan 1923 temel yasuı
nın iade.ıcini kutlamıtlardar. 

HOkümet son karıııkhklarda 
tevkif ve hapıedilen bütün 
kimseleri serbest . barakmağa 
karar vermiştir. 

INGILIZ GAZETELERiNDE 
ENDiŞELER 

Londra 13 ( Ô. R ) - lngi
liz gazeteleri Mısır durumunun 
aldığı yeni ıekli inansızlık ve 
endise ile lcarsılamaktadırlar. 

inansızlık partiler arasında ko
layca kurulan birliğin sağlam
lığı hakkındadır. Endişe ise, 
yeni hareketin Mtsırın lngilte
re ile ilgileri üzerinde yapaca
ğı tesire aittir. 

" Daily Tel~rapb " gazetesi 
1923 temel yasasının hiçbir 
değişiklik yapılmadan iadesi 
karannın yalnız iyi tarafları 
olacağını iddia etmek mümkün 
olmadığını yazıyor ve diyor ki: 
" V af çalar timdi ye kadar 
açık bir kapıyı zorlamağa ça-
lıımışlardı. Fakat bundan 
sonra Mıur entellektüellerini 
lnıiltereye karıı kurcalamak
tan geri kalabilecekler mi? ,. 

KARARNAME ÇIKTI 
Kahire, 13 ( A.A ) - Kral 

1923 temel yasasının iadeten 
tesisine ait kararnameyi saat 
13 te neşretmiştir. Bu kanun 
parlamento tolanınca meriyete 
girecektir. Seıimler, 1936 Ma
yııında yapılacaktır. Nesim 
paıa bir beyanname neırede
rek balkı sükunete ve işleriyle 
meşıul olmağa davet etmekte· 
dir. 

••• 
Hindistanda 
Zelzele 
Tafna, 13 ( Ô. R ) - Gece 

Sinamorkide tiddetli bir zel-
z~e hissedildi. Hasar vukuuna 
dair bicbir haber yoktur .. 

Mussolini 
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Uzlaşmayı 
Red mi edecek? 

Dessie 13 (Ô.R) - lngiliz • 
Fransız barış şartları hakkında 
buraya gelen telgraflar açıktan 
açığa inanmamazlıkla karşıla

nıyor. Habeş mehafilinde bu 
haberlerin Habeşlerin cesaret
lerini kırmak için ltalyan ajan
ları tarafından çıkarıldığı 
iddia olunuyor. Necaşinin ya
kınları Milletler Cemiyetinin 
mütecavizin hareketini tasvib 
demek olan bir tesviyeye mü
zaheret etmesi imkansız oldu
ğunu söyliyorlar. Habeıistan 
Milletler cemiyeti kanalından 
geçmeksizin ltalya ile müzake
rata girişmiş olsaydı bu şart
Jardan daha müsaid şartlar el· 
de edebilirdi. Habeşistan bunu 
yapmamış Milletler cemiyetine 
inancını muhafaz.a etmiştir. 

Milano, 13 (Ö.R) - Popolo 
D'ltalia gazetesine göre Mus
solininin kat'i ve icil bir karar 
vermesi ve müzakereyi reddet
memesi bekleniyor. Yayılan 
teklıf, mahiyeti itibariyle çok 
geniş olduğundan buna derhal 
cevab verilmesi imkansızdır. 

Mussolini bu taklifleri tetkik 

( Baş tarafı 8irinri say/ada ) 
ROMA NIKBINLIKTEN 
KAÇINMAK LAZIMDIR 

DiYOR 
Rom, 13 (Ö.R) - Dışişleri 

bakanlığı namına söz söylemeğe 
salihiyettar bir zat, her türlii 
asılsız bir nikbinlikten ihtiraz 
edilmesi lizım geldiğini söyle
mi~ ve şunları ilave etmiştir: 

- Romaya Fransız ve lngi
liı elçilerinin Mussoliniye tevdi 
ettikleri metin, sulh teklifleri 
mahiyetinde olmayıp müzakerat 
esası olarak sayılması lazımdır. 
Bu metin, senıpati ile tetkik 
edilecektir. Nikbinlikte ifrat, 
görülecek işi güçleştirecektir. 

PARIS ÇEVENLERININ 
TAHMl~LERI 

Paris 13 ( Ö. R ) - Siyasal 
çevenler Cenevrede yapılan ilk 
müzakerelerde Italyan • Habeş 
ihtilafının hakkaniyetli bir şe
kilde halli için Pariste hazırla
nan lngiliz - Fransız teklifine 
hiç bir devletin itiraz etmemiş 
olması memnuniyetle karşılan
mıştır. Bazı Avrupa devletleri 
mümessillerinin, Uluslar Sosye
tesi • andlaımuının ruhundan 
ziyade harfine bağlanarak si
yasal erkinliklerinin ve top· 
rak bütünlüklerinin teminatı 
saydıkları bu andlaşma esas
larından görünüıte inhiraf edil
mesini istikbal için tehlükeli 
bulmalarmdan ve buna itiraz 
etmelerinden korkulmakta idi. 

ederken ve cavabını hazırlar- Bura çevrenlerine göre böyle 
kcn zecri tedbirler ağırlaştml- bir korku yersizdir, zira istik-
mıyacak, Habeşistanda hare- balde Habeşistana karşı yapı· 
kat devam edecektir. Hususile lan taarruza benzer bir takım 
ki Habeş imparatoru toprak şartların ortaya çıkması ihtimali 
teklifini reddeımekte ısrar yoktur. Fakat Uluslar So.1yete 
ediyor. sinin görtlfllle usulleri lüıum-

Cenevre 13 (Ô.R) - Havas suı gürültülerin ve güçlüklerin 
ajansına göre Bay Mussolini onüne 2eçilmesine müsaiddir. 
Paris projesi hakkındaki ce- BiR HAFTA VAKiT 
vabını ilkönce önümüzdeki 18 BIRAKILDI 
ilk kanunda Romada toplana- Pazar günü Pariste B. La-
cak olan büyük Faşist konse· val ve Hoare arasında barıı 
yine tebliğ edecektir. teklifleri için kendini gösteren 
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Habeş imparatorunun 
isteği reddedildi -----.. ·-· Paris 13 (Ö.R) - "Temps,, tahmin ediliyor. Her üç tara-
gazetcsi Habeıistanan Paris fın, yani ltalya, Habeşistan ve 
tekliflerini reddedeği hakkın- UJuaJar ao.yetesinin menfaat 
daki muhtelif haberlerden faz. ve haklannı Yikaye ederken 
la müteessir olmamak lazım- bu müzakerenin bütün dünya 
geldiğini yazarak diyor ki: tarafından istenilen banı ne-
" N eca.ıi hiç şüphesiz uzlaıma ticesine varacaiı umulmakta-

;yoluna girmezse Uluslar Sos- dır. Fransa ve lngilterenin sıkı 
yetesi paktına dayanarak ken- olarak kendini gösteren iş 
diıine yardımın güçleıeceğini birliği bu yolda kuvvetli bir 
düıünecektir. Romaya gelince unsur sayılmaktadır. 
meşru menfaatlarının korunma- ONSEKIZLER TOPLANDI 
smı istiyorsa böyle idiline ve Cenevre 13 (Ô.R)- On se-
ıerefli bir hal çaresi veren fır- kizler komitesi 6ğleden sonra 
satı kaçırmesına ihtimal verile· toplanllllfbr. B. Laval ve Edeni 
mez. dinledikten sonra komite ber-

ASSAMBLE kiteler komiteıinin raporunu 
TOPLANACAK MI? taıdik etmiı ve bunu irtibat 

Cenevre, 13 [Ô.R] - Habe- komitesine göndermeğe karar 
şistan'm Uluslar Sosyetesi aı- vermiştir. Bundan sonra baıkan 
samblesinin toplanmasını isti- 8. de VaaconceJlos Ingiliı ve 
yen notasını alınca genel sek- Fransız. elçilerinin Roma ve 
reter B. Avenol meseleyi tet- Addis - Abeba hükümetlerine 
kik etmiş ve sosyete yasasına bildirdikleri tekHflere gelecek 
göre bunun mühleti geçdiğini cevapların arifesinde komitenin 
görmüşdür. Assamble bakan 

yeni bir karar veremiyeceğini B. Bensle görilştükden sonra 
B. Avenol assambleyi topla- bildirmiş ve bu cevaplar kon-

aeye gelinceye kadar komitenin 
mağa lilzum olmadığına karar 
vermiı ve bunu Adiıababa müzakereleri tehlikeye düşür-
hükümetine bildirmiıtir. Çar- memeıine karar verilmi·' · 
ıamba ıilnü toplanacak olan ISVEÇlN l .GI 
konsey Habeıistanın isteğini Bunun üzerine lsveç ue.cge-
yerine getirebilecektir. ıi 8. Veıtman söz. alarak ls-
HABEŞIST ANIN DURUMU! veç hükumeti adına ıunlan 
Bu nota münasebetiyle, Ha- bildirıniıtir: " bveç hükumeti 

beşistanın barıı tekliflerini ka- anlaımazhğın andlaşmaya uy-
bul etmemekle beraber red de gun olarak halledilmesini ister. 
etmediği müşahede edilmekte- Fakat kendi tanımadıiı bir ta-
dir. Bunun için barış müzake· kım teklifler Uluslar Soıyete-
releri açılabilecektir. En önemli sini paktı tamamile tatbik va-
nokta da budur. Bununla be- zifeıinden alıkoyamaz. Bahu-
raber mDıakerelerin belki uzun sus ki aldığımız tedbirler al-
Te herhalde naz.ik olacaiı maia bizi sevkeden durum ol-

birlik Cenevrede işin Uluslar 
Sosyetesine nasıl açılacağl 
hakkında B. Laval ve Eden 
arasında yine kayıdsız muha
fua edilmiş ve iki bakanın 
On sekiz.Jer komitesi önünde 
verdikleri ayni nıinidaki iza
hattan sonra gelecek çarşamba 
günü toplanacak olan Uluslar 
Sosyetesi konseyinin mese
leyi incelemesi teklifi kabul 
olunmuştur. Böylece Roma 
ve Adis - Ababa hSkiımet-

leri, Salı günü lngiliz ve 
Fransız elçileri tarafından 
kendilerine bildirilen anlaşma 
projelerini in reden inceye 
gözden geçirerek bile bile .•~ 
tam istiklal halinde bu ıkı 
devlete cevablarını vermek 
i~·in tam bir hafta vakıt bula
caklardır. 
ON SEKiZLERiN KARARI 

GERi BIRAKlLDI 
Bu yeni dorumun gelişmesine 

yardım için, On Sekizler komi· 
tesi de konseyin toplantısına 
kadar berkitelerin genişletil· 

mesi ve petrol ambargosu hak
kındaki kararını geri bırakmış-
tır. Komite sadece şimdiye ka
dar berkitelerin nasıl tatbik 
edildiği hakkında gelen rapor
ları incelemektedır. Bu da tek
nik bir iş kadrosunu geçemez, 

KONSEY AÇIUNCA 
Konseyin açılışında, ltalyan

Habeş harbine nihayet vermek 
üzere hazırlanan teklifler kon
sey liyelerine bildirilecektir. 
Fransız başbakanı 8. Laval 
bunun üzerine Cuma akıamı 
veya Cumartesi sabahı Parise 
hareket edecektir. Zira siyasal 
liglerin dağıtılması meselesi 
üzerinde Saylavlar Kurulunda 
yapılacak mOzalcerede buır 
bulunmak istejindeclir. Fakat 
on sekiz ilkkinun Çar
şamba günü B. Laval yine 
Cenevreye dönmüş bulunacak 
ve iki muhasım taraftan gele
cek cevablara göre anlaşma 
projesi üzeriode Konsey tara-
fından yapılacak göriifmede 
Fransayı temsil edecektir. 

NECAŞI MÜZAKEREYE 
GIRIŞMIYECEK 

Oenel olarak sanlldı
§ına göre Neca,ı Parls-
te hazırlanan esaslar 
Uzerlnde mUzakereye gl-
rı,mekten ke•ln olarak 
sakınacaklar. B. Musso-
llniye gelince, yeni bllZI 
lstemelerl sUrmekle be
raber, teklltlerl konut
ma temell olerak kabul 
edecektir. 

SON KARAR KONSEYE 
AiTTiR 

Bu cevapları ele alınca Kon
sey Habeşistan tarafından veri
len red cevabının Paris teklif
lerini bükümsüz mü bırakaca
ğma yoksa iki muba11m !araf 
arasında uzlaşma sağlamak 
için yeni bir te,ebbüs mü ya
pılacağına karar verecektir. 
Ayni zamanda bu yeni teşeb
bilsün ne vasıta ile, yani yine 
Fransa lngiltere tarafından mı, 
Beşler komitesi yoluyla mı, 
yoksa yeni bir kurum vasıta
ıiyle mi yapılması gerekeceğine 
de Konsey karar verecektir. 

ZECRi TEDBiRLER iŞi 
Diğer taraftan, aynı toplan

tıda Konsey yeni duruma göre 
bergiteler meselesine verileck 
şekli de görüşecek, bergitele .. 
re artık lüzum kalıp kalmadı
ğını, olduğu gibi tutulmaıı mı, 
yoksa ağırla~tırılması mı ve 
petrol ambargosunun tatbiki mi 
lAzımgeldiğini tayin edecektir. 
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duğu gibi devam etmekte-
dir. Zaten bu komitenin vazi-
fesi bu yolda Uluslar iyeleri 
tarafından alınan tedbirleri 
birleıtirmekten ibarettir. 

B. VasaoncelJos komiteyi 
herhalde yakin olan müoaıib 
bir anda toplıyacağını bildir
miştir. 

Cenevre, 13 (Ö.R.) - Bay 
Laval ve B. Eden bu akfam 
Cenevreden hareket etmifler
dir. Ç.rpmba a-ünü yine ba
ra va dönmüs bulunacaklardır. 



Sahife & 

PARDAYANLAR 
--53- YAZAN : Mifel Zevako 

Hakikati itiraf etmekMadam ! 
liğim İcab ediyor 

Jan Dalbere, genç kızı titre
ten kederli bir sesle: 

- Dinleyiniz, ihanetinizi is
pat etmek için hakimlerin önü
nf' çıkartmak iktidarım dahi
linde iken böyle yapmak istemi
yorum. Yalnız sizi kraliçe Kate
rine göndermekle iktifa edece
ğim. 

Afis içinden gelı:n şu sözleri 
söyledi: 

Kraliçem aldanıyorlar!. 
Sözlerini mırıldandı. Navar 

kraliçesi başını salladı: 
- Odanıza girerek sızı 

mektub yazarken görünce, 
büsbütün şüpheyi davet ede
rek mektubu derhal ateşe at· 
bnız. Bunun için sizi isticvab 
etmek lazımken ağzımı bile 
açmamıştım. 

Afis boğulan bir adamın 

sertleşen parmakları altında 

bir saman çöpünü hissetmesin· 
den doğan bir telaşa benzer, 
gayretle bağırdı: 

- Madam! Hakikatı itiraf 
etmekliğim İcab ediyor. Kal
bimde bir sevda hissi vardı. 

Sevdiğime mektub yazıyordum. 
- işte bende böyle zannet

tiğim için size bir şey söyleme· 
dim. Ya Alisi Zabitlerimden 
biri ııeni Parise giden bir pos
tacı ile görüşürken görmüş 
buna ne dersin? 

- Madam Pariste bulunan 
bazı dostlarıma kendim için 
bazı siparişlerde bulunuyordum. 
Bu adamla başka bir iş için 
körütmedim. 

- Ordu kumandanları gö
rüştükleri zaman, bitişik odaya 
niçin ııizlendin. 

- Madam! Kumandanlar bir
den içeni girdikleri için dışarı 
çıkmağa cesaret edemedim. 

- Evet, bana vermiş oldu
ğunu2 bu izahata o vakıt inan
mış idim. Fakat on beş gün· 
denberi, deminden söylediğim 
gibi sizden kat'iğ suretde şüp
helenmeğe başladım. 

- Niçin, madam? niçin? 
- Benimle beraber Pariae 

gitmek için ısrar etmeniz beni 
çok şüpheye düşürdü. Likin 

Yarınki 

sizi denemek üzere yanıma 

aldım. Görüyorsun ya... Şüp

helerimin boşa çıkmasını ne
kadar arzu ediyorum. Yanım· 

ciaki adamların sizi casus ol· 
makta itham ettikleri hal
de ben masumiyetinizi söy
lerdim. Bunu göstermek için de 
canımı bile tehlikeye koydum. 

Afis Dölüks şaşırdı. Alnın-

dan terler dökülüyordu. 
Son bir gayrette bulunarak : 

- Öyle ise masum olduğuma 
kani oldunuz değil mi? Çünkü 
henüz hayattasınız. 

- Hayatta bulunmaklığım 
hatanızdan ileri gelmedi. Beni 
öldürmek istiyenlerle hemfikir 
idiniz. 

- Asla ..• 
- Alis Dö Lüks arabanın 

köprüden geçmesini istiyen siz 
idiniz! Perdeleri açan yine siz idi
niz katillere beni göstererek ba
ğırmanızı hiç unutmıyacağım. 

Araba devrildiği zaman bu 
canilerden birisı şu kağıdı size 
vermek istedi. Bu kağıt dizi
nizid üzerine dü~erken gör

düm. Heman alarak sakladım. 

Çünki siz şaşkınlık ve heyecan 
içinde idiniz işte o kağıdı hala 
yanımda saklarım. 

Navar kraliçesı bu sözleri 
söyliyerek üç köşeli olarak 
bükülmüş küçük kağıdı Alise 
uzattı. 

Genç kız, öyle kızardı ki 
kalbini ezen, hırpalayan üzüntü 
içinde dizleri üzerine düştü. 

Bir daha kalkmağa cüret ede
miyeceğini zannediyordu. 

- Alınız bu kağıt size aittir. 
Hafiye kız taş gibi hareket

siz kaldı. Navar kraliçesi sertçe: 
- Alınız! 

Sözünü tekrar etti. Bu defa 

k12 itaat eyledi. Başını kaldır· 
maksızın elini uzattı. 

- Okuyunuz! Çünki bu ka
ğıt imirlerinizin buyuruğunu 

bildiriyor 
Hafiye kız istemiyerek ıab· 

rapla kiğıdı açtı, okudu ... 
-Sonu Var-

maçlar 
· En mühim karşılaşmayı lzmirspor

K. S. K takımları yapacaktır 
Yarın Lik şampiyonasının 

beşinci haftasıdır. Bu haftaki 
r.ıaç'aıın en önemlisi lzmirspor
K.S.K arasında yapılacak olan 
karşılaşmadır. Bu maçta lzmir
. por kazanırsa birinci devre 
h•rinciliği için oldukça mühim 

bır adım daha atacaktır. Aksi 
• 1 a dirde lzmirspor da Altınordu 

ve K.S.K takımları gibi bir 
mağlübiyet kaydederek vaziyet 

Altay ve Göztepe takımlarına 

dönecektir. Çünkü bu takımlar 
henüz yenilmemişlerdir. 

Kimin kazanacağına gelince: 
Henüz liklerin başlangıcında 

bulunmamız ve birinci plandaki 
takımların mühim karşılaşma

larda kat'iğ fikir verecek 
kadar görünmemeleri bizi bu 

maç hakhında kesin bir söz 
söylemekten alıkoymaktadır. 

Bununla beraber K. S. K. ta
kımını Altay ve lzmirsporu 
Altınordu takımları karşısında 

gördüğümüz ıçın galibiyet 
bira:ı: daha fazla lzmirspor le

hindedir diyebiliriz. Herne 
oluraa olsun maçın cok cetin 

safhalar arzederek geçeceğini 
ve çok meraklı ve heyecanlı 
olacağını muhakkak addederiz. 

GÖZTEPE - DEMIRSPOR 
Yukarki maçtan evvel yapı

lacak olan bu karşılaşma da 
oldukça meı aklıdır. Şu itibar
la ki Göztepe tam kadrosiyle 

çıkamazda geçen hafta gördü
ğümüz ve takdir ettiğimiz De

mirapor canlı bir oyun oyna

makta devam ederse netice 
mechuliyetini sonuna kadar 
devam ettirebilir. Fakat biz 

Gö:ıtepenin Burnava kar~ısın

daki vaziyetine düşmemek için 

kuvvetli ve tam kadrosiyle 
çıkacağını ve netice almakta 
güçlük çekse bile her halde 
galib geleceğini söyleyebiliriz. 

AL TIN ORDU - BUCA 
Günün ilk maçıdır. Saat on

da yapılacaktır. Bocanın ikinci 
plandaki takımların içinde en 
kuvvetli olarak gözükmesi bu 
maçı enterese kılmaktadır. Bu 
böyle olmakla beraber biz AI
tınordunun kuvvetli kadrosile 
çıkarak vaziyeti kurtaracağını 

umuvoru2. 
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Mısırda ispanyada 
hararetle çalışıyorlar 
çok tanınmış artis~leri 

ve 
Stüdyolar 
Mısırın en 

Madrid (llkkôlllın) 
ispanya filim istihsaline, ge· 

niş bir ölçüde olarak başla

mıştır. 1934 de 21 film yaıııl

mış ve bunlar onları yapan 
stüdyolara 3 milyon pesetalık 
bir kar temin etmişti Bunlar 
içinde en çok muvaffakiyet ka
zananları " Sor Angelika, EI
negro ketenya elalma Blanka, 
Hermana san5uplicyo, Seha fu
gado onprece idi. Yapılan de
nemeler göstermiştir ki lspan-

Nebavava Mustafa 
yol halkı en güzel yabancı 

memeleket filimlerine ve hatta 
bunların lspanyolca dublaj
larına lspanyol ruhundan 
alınarak yapılan ulusal filmleri 
tercih etmektedir. 1934 tecrü
besi studyoları himayelerinde 
tutan finans adamlarına ceH
ret vermiştir. 1935 yılında ya· 
pılan filmlerin sayısı otuza 
varmıştır. Barselonda biri ol
dukça büyük olmak üzere iki 
stüdyo, Madrid'de dört, Aran
juez de bir stüdyo vardır. Bu 
sonuncunun 30 hektarlık bir 
ıaha üzerinde yapılmış bulu ı
maaı mizansenlerde çok büyük 
dekorlara müsaid bulunmakta
dır. Şimdi bu studyoda "Kur· 
rito delakrüz,, filmi çevrilmek
tedir. 

Filhakika bu filmlerin çoğu 
Avrupa ve Amerika stüdyola
rında yapılan eyi filmlerle boy 
ölçüşecek feyler değildir. Bu
nunla baraber seneden seneye 
önemli terakkiler elde edildiği 
de muhakkaktır. Bilhassa mü· 
zisyenler enfestir. Dekoratörler 
nisbeten çok ucuza çalıştıkları 
halde güzel eserler yaratıyor
lar. Bilhassa Valans Fallasları 
gibi rejyonal şenlıkler bu film· 
lerin en cazibeli tarafını teşkil 
etmektedir. 

lspanyol stüdyolarında Kme
ramanlar, teknisyenler, ses mü
hendisleri umumiyetle Fransız, 

İngiliz, Amerikalı veya Alman
dır. Fakat az zaman sonra 
bunların da yerlerini yeni yeti
şen lspanyollara terkedecekleri 
şüphesizdir. 

lspanyol artistleri, bilhassa 
erkekleri sinemaya çok iyi alış

mışlardır. Kadınlara a-elince 

Avrupa ve Amerikada çalışan· 
!arı istisna edilirse henüz ol
gun değildirler. 

ispanyanın filim istihsalınden 
büyük menfaat beklediği mu
hakkaktır. Zira ispanyada 
yapılan filmler bütün Cenubi 
Amerikada. geniş bir mahreç 
bulacaklardır. ispanyada 2-3 
bin metrelik en iyi bir film 
bütün masraflarıyla 350 pese
tadan yani takriben 70 bin 
liradan fazlaya mal olmıyor. 

Bu vaziyet dahilinde İspanyol 
filmlerinin bütün cenubi Ame
rikada ne kadar kolaylıkla yer 
bulacağı tahmin edilebilir. Stud
yoların tesisab genişledikçe bu 
memleket pek kolaylıkla aene-

~ - MISIR'DA SiNEMACILIK 
ı 1 Kebire, (İlkkanun) - Mısır 

r 

' 

Meşlıur bir Ç1111i yıldız 
de 50 film çıkarabilecektir. 
ALMAN STUDYOLARINDA 

Fernand Saala, Lupe Velez 
ile bir film çevirmek üzere 
Berline gelmiştir. Bu filmin 
çok muvaffakiyetli olacağı 
şimdiden tahmin ediliyor. 

hükümetinin himayesine rağ

men Mısır studyoları fazla bir 
canlılık göstermiyorlar. Mu
harrirler, artistler ve hele 
finans ilemi bu işe layıkı 

ile ehemmiyet vermiş de
ğildir. Mısırın bugün dört 
sahne vizii vardır. En es• 
kisi lbrahim Lamadır. Altı sene 
evvel çölde bir öpüşme fil
miyle işe başlamıştır. Bu sene 

Broodevo••da m /{Üzel gözler milsa· 
bakasında birinciliği kazanan sinema 

yıldızı Mis Elisit Edrıard 

hazırladığı son filmi olan Şebin 
sergüzeştleri filmi de birinci
lerden daha önemli bir muvaf
fakıyet kazanacağa benzemi
yor. Sahne vazi' erinden ikincisi 
Alman mektebinden yetişen 

Togo Mizrahi adlı bir yahudi, 
üçüncüsüFarkas adlı birRumdur. 
Bu sonuncunun son filmi olan 
Bay evleniyor filminde Mısırın 
en meşhur artisti Nakibe! Rey
hani başrolü oynamıştır. Artis
ler içınde en fazla şöhret alan
lardan biri de Bedri Lamadır. 
Şebin aergiUeştleri filminde 
batrolü yapmıştır. Aynı filmde 
Partöneri Nil lllkeıinin en meş
hur dansözü aayılan Nabauayy 
Mustafadır. 

Togo Mizrahinin yeni bitir
diğı Elbahar filmi diğerlerınden 
listün bir rllzelliktedir. 

Hollyvood'un esmer 
Yıldızı nişanlanmıştır 

Klodet Kolber ve nişarı/ısı 
Hollyvoodun esmer yıldızı da Sezar gibi teshir etmiştir. 

Glaudetle Colbert San Fran- Klodet Kolber bu genç ilimle 
siskoya gelmiştir. Bu sefer yal- nişanlanmıştır. Bir iki aya ka-
nız değildir. Nişanlısı da ya- dar da onun zevcesi olacaktır. 
modadır. Kleopatra rolünü o Artist sahneden çekilecegi 
kadar büyük kudretle yaşatan hakkındaki rivayetleri yalan-
artist Kaliforniyalı tanınmış bir lamıştır. Klodet angajmanla-

.!!~!~ .. ~!!~!.~~~~ .. J?.~;.~.~~~.1!1.~?.~:! .... ~!~~ .. ~~.İ~! .. ~~}~~~-~!!~; ............ . 
Yalanlanan haber Bağdat - Londra 

. C~nevre, 13 (Ö.R~ - lngi- Telefonu 
lız sıyasal çevrenlerınde bay 
Lava! ve Samuel Hoare ara
sında ltalya - Habeş mesele
sinden başka sıyasal bir me
selenin de müzakera edildiği 
lııaberi yalanlanmaktadır. 

Bağdat 13 ( Ö, R ) - Bağ
dat - Londra arasında ilk tele
fon görütmesi bugün yapıldı. 
Ve tam muvaffakıyetle netice· 
lendi. 

t• Kanunuevveı ıe~ 

Okurların :::::::: 
............ Dı"lekleri •••••••••••• 

Öğretmen okul~ 
ÖğretmenleriniJl 

•• •• teessuru 
Sayın Bayım; 

Mektebimizin terefini k~~ 
mak için yazılan şu tekı1 • 
gazeteniz tarafından derci! 
yüksek varlığınızdan yalvarırı 

Bir Tekzip 
8-Xll-1935 günlemeçli Sa' 

Posta gazetesinin birinci .~ 
zünde (Asri sinema cinayeti cİI' 
bir öğretmen okulu öğrerı, 
tarafından işlendiğini iftirl 
eden yazıyı hayretle okudulll; 

Vak' anın aslını bildiğim İÇ~ 
kendi kendime şu suali sordu# 
(Muhakkak bu yazan son ~~ 
rece beceriksizdir ki bu gı J 
yanlışlıklara sebebiyet veriy0~ 
Fakat ne diye bu becerık . 
muhabirlik gibi iktidarı b:=; 
cinde işe girip yüzüne göı 
bulaştırıyor? 

Bu yazıyı gazeteniz v.ası~ 
ile tekzip ede~, cinayet ışle~ 
nin Erkek Oğretmen ok , 
öğrencilerinden olmadığını, e~, 
sen ayni kimsenin 1933 Y; 
beş Mayıs talebe bayramı JJI ıl' 
nasebeti ile yazdığı yazıda ,ı 
bu temiz yuvaya yanlışlıkla t 
attığını bildıririm. 

Erkek Öğretmen okul11 

öğrencilerinden 

T. Ozan 
* . .. 

Yazı işleri direktörlüğüne 
Yeni Asır 

Son Posta gazetesine lzll;'il'. 
den 7-12-935 de Ad. Bil. ılll, 
zasile çekilen bir telgrafta _A•~ 
sinemadaki müessif hadıseı; 
yapan katilin Muallim Mektebi 
talebesinden olduğu yazılmışııt• 
Muhabirin bile bile yaptığı. b: 
hareketi dolayısile tekzibinı f 

teessüflerimizi kendisine aleııe' 
bildiririz. 

b.mir Erkek Ôgretmen okul' 
öğrencileri adına 
RaH CUltekln ,-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

Venizelos 
Yunanistana 
Dönecektir 

O. Ko11di/is ve ıac 
- Yunan gaute/ui -

Atina -. Venizelist "Patri•• 
· gazetesıne göre General Koll' 

dilis bir kaç yıl için siyasad•11 

uzaklaşmak arzusunu dostlarıo~ 
açmıştır. Soluk darlığını tedı 
etmek için Parise gitmesi mııb' 
temeldir. 

BiRi GiDERKEN ÖTEJ{I 
GELECEKMiŞ 

"Daily Telegraph,, gazetesi' 
nin Atina aytarı bildiriyor: Tab· 
liye edilmiş bulunan Venizelist' 
terden Giritli Stilianos Pistcr 
lakisin bana söylediğine gör• 
Venizelosun bir kaç aya kad~' 
Yunanistana dönmesi bekle111,' 

yor. Pistolakis şunları söyfedı: 
"Milletin hayrına olarak kral~• 
Venizelosun çalışma ortal<lığ' 
yapmamaları için hiç bir sebel' 
yoktur." --·-Blsıklet IAzımmı' S 

lkiçeşmelik caddesinde 24 . 
sayılı evde oturan bisikletçi 
Raşid oğlu Necati evin kapı~ 
önünde bırakbğı Rali marka . 
75 lira kıymetindt>:ki bisikleti 
belirsiz bir adam tarafınd.., 
çalınmı,tır. 

• 
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ÇOCUK Doktor 

HASTALIKLARI Kemal 'a~ı ·r MÜTEHASSISl y 1 

Ur. Be~cet Uz D~~~~~t~::~::.~. 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

Muayenehane: ikinci Bey- >t.:' ....._ 
ler sokağı 65. Tel 3956 <C O::: 

-~ 
N 

:ı... ... 

ilan 
Bucadaki Kapıçini manas

tırında bulunan yağ presa ma
kinasını satın almak için tara
fıma müracaat ve otuz lira ka-

Bergama Asliye hukuk ha
kimliğinden : 

Dikilide Salih karısı Hikmet 
ve üvey oğlu Necib namlarına 
bilvekale avukat Haluk tarafın-

1 -10 (S.7) (3601) ... 
DOKTOR 

dan Ayvalıkta Salabattin kız
lan Cevriye, Hatice, Münevver 

paro veren zevat bir aydanberi ve oğlu Halil ve Osman ve 
makioayı almadıklarından bir Edremitte Nazire yine Ayva- Hulüsi [rel 
hafta zarfında müracaatla mü- lıkta Salahattin aleyhlerine vaki Sinir hastalıkları 
tebaki parayı ödeyip makinayı men'i müdahale davasından 
1 d ki t kd. d d' w t dolayı icra kılınan muhakeme Mütehassısı a ma ı an a ır e ıger a- d d h 

l"bl - · • k sonun a : Pazardan ma a ergün 
.' dere tv~rece~ı.mı. ~l~ apdar~yu Müddeialeyhlerden Nazirenin dörtten sonra ikinci Beyler ıa e e mıyecegımı ı an e erım. k - . ı d. 

1-3 (3616) gıyap ararı uz;enne geme ı- sokağında 81 numarala mu-
;••--mmmı•ı ... -ımı•-- -ğinden anın gıyabında ve O~- ayenehanesinde hastalarını 

G H ~
ı ı mandan maadası namına veka- kabul eder (3436) 

O" z e ımı letnamesiyle avukatlard~n Şe_m- il 

si Önder hazır bulundugu, yıne Paris fakültesinden diplomalı 
gelmiyen müd~eialeyh ~s~an Diş tablplerl 

MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Hırsızhk 
Değirmendağında Köstenli 

sokağında 40 sayılı evde otu
ran Ahmed kızı ze Kemal ka
rm Sabriyenin açık buJunan 
sokak kapısından giren belirsiz 
bir hırsız; tarafından bir bakır 
tepsisi çalınmıştır. 

namına gönderılen davebyesme 

verilen meşrubatta : l\luzaftcr 11:roğul 
Askerlik korkusundan altı 

ay evvel semti meçhule gittiği J(eınal Çetiııdağ 
ve nerede olduğa bilinemediği Hastalarını her gün sabah 
yazıla olduğu görülmekle; Os- saat dokuzdan başlayarak 
manın altı ay evvel ikamet et- Beyler - Numan zade S. 21 
mekte olduğu Ayvalığın Veb~i numralı muayenehanelerinde 
bey mahallesinden askerlık kabul ederler. 
korkusu ile ayrılarak semb 
meçhule gittiği ve nerede o!- Telefon : 3921 
duğu bilinmediği cihetle tebla- Cuma ve salı 8 den 10 a 
gahn ilanen icrasına ve ilanın kadar memleket hastanesinde 
Yeni Asır gazetesinde basılma-
sına ve diğer nüshalardan biri- kemenin 21-12-935 inci cumar-
nin ikametgahı olan hanesine lesi günü 9 a talikine mahke-
ve diğerinin mahkeme salo- mece karar verildiği lüzumu 
nunda ilsakına ve yevmi muha- ilan olunur. (3614) 

L·E·FU 
Radyolarının' l 9 3 6 Modeli 

Evi Kaı anti.na tram\"ay cad- >-
desi No. 596 Tel. 2545 a:l 

cu:a vzzı ™-' :5tE7-ZI~ z < 
Kiralık yalıN ~ ı:.ı.. 

Güzelyalıde 1056 rNo.lyalı 
uygun fiatle kiralıktır. akinci 

belediye caddesinde 37 nu
marada sabuncu Asıma mü-

(3530) 5---15 
tJôVZZZ:;rztll7'~.ZJ 

~ 
E-4 

Taze 

.... 
ın. cu s 
cu 
(,)o 

c: -c: ... ..., 
<CU -\. :s 
8 
cu 
~ 

Kars 
•• • Göz Tabibi 

1. Sala~ettin 
Sütlerimiz geldi 

fl. kgündiiz 
Merkez hastanesi göz has

talıkları mutahassısı Fransa-

nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şerbetci karşısın
da No. 81 

1-13 ( 3607) 

. - . 
~ ,. . . ,. . . . . . . ' . .~ 

lzmir Tramvay ve 

c: -<'d 
>. 
~ -..., cu 
>. 

u: 
N :s u :s 

R cznw=.m 
Muhasebeci aranıyor 

Talip olanların K~?1e~albn_da 
Memurlar Kooperatıfı dırektor
lüğüne baş vurarak Paza.rte~i 
günü saat onda açılacak ımtı

sosyetesinden: . 
Şebeke ameliyatı doJayısile cereyanın 15-12-1955 de ~a~t 9 

dan 15 e kadar Gazi bulvarıoda kesileceği sayın ahonelerıpuzce 
bilinmek üzere ilan olunur. 

hana girmeleri. 
1 - 2 

N 
Geldi 

• ı•• 

••••••••••••••••••••••••••• r ............. sluu·AT .... 8-;i; kyağı ~,· 
. . 
~ Norveçyanın hıalis Morina balık yağıdır j 
~ ıki defa süzülmüştür ·~ 
: Biricik Satıf Yeri ~ 
. : · ~ BAŞDURAK : . .. -. -. . . . . . HAMDİ NÜZffET 

model cidden en meraklı Radyo meraklılarını İıayrete d~şürdü 
(1936) TELEFUNKEN radyosunu . gelip görünüz ve neşrıyatını 

işidiniz. Sesine, ahengine, yapısına hayran . kalacaksınız 

. . . . Sıh'hat Eczanesı 
: .......•••.•.••.••.............••....................•..•...•.••...... 

Beledlyeden : 
- Yetmiş beş lira bedeli 

muhammenli memleket hasta
nesi karşısındaki 8 sayılı dük
kanın bir senelik ican baş
sekreterlikteki şartname veç-

Tire Asliye Hukuk Mahke-
mesinden: 

1936 Modeli 
Telefunken 

... 

Radyosu musikiden anlıyanların Radyosudur 

Bourla Biraderler ve Şsı lzmir - Gazi Bulvarı . 

hile 20-12-935 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilece~dir. iştirak için alta 
liralık muvakkat teminat mak
buzu He söylenen gün ve saatte 
komisyona gel nir . 

3-6-10-14 3887 (3539) 
1 - Belediyenin eski Bay

raklı tenviratında kullanılan 
sekiz yüz lira bedeli muham
menli 35 beygirlik . Tanğis 
markalı. mazotla işler ufki 
yanm dizel otomatik tertibatlı 
motor ve teferruatı olan ekzos 
borusu, hava tazyik deposu, 
bir su pompası, bir b~nzin 
deposu, bir mazot deposu 
v~ anahtarları baş sekre-
terlikteki şartname veçhile 
20/12/935 Cuma günü saat 
onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Motoru görmek 
İ!tİyenlerin belediye makine 
mühendisliğine ve iştirak için 
altmış liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

2 - Mesudiye, gümrük ar
kası, Eşrefpaşa Bayramyerinde 
oJmak üzere üç umumi hala 
yaptırılacaktır. Beherinin be-
deli keşfi bin yirmi dört lira 
yirmi yedi kuruştan üçünün 
bedeli keşfi üç biıı yetmiş 
iki lira seksen bir kuruştur. 

Başsekreterlikteki keşif, plan 
ve şartname mucibince 20tl2/ 
935 Cuma günü saat onda 

Tirenin Kahrat köyünden 
demirci Ömer tarafından Tire 
asliye hukuk mahkemesine 
ikame olunan ve mahkemenin 
935-495 dosya numarasında 
mukayyed bulunan boşanma 
davasında müddeaaleyh karası 
Balya kazismın Mustik islim 
mahallesinde Servet beslemesi 
Zebranın mezkür ikametgahı 
terkederek gittıği ve elyevm 
mahalliikametgahı meçhul bu
landuğu cihetle davetiye va· 
rakasının teblig edilemedigi 
Balya kazası mahkeme müba· 
şirinin meşriibatmdan anlaşıl
mış ve ilanen tebligat icrası 
lüzumuna mahkeme tarafından 
karar verilnaiş ve davetiye va· 
rakasmın bir nushası mahke
me divanhaneseine talik edi-
lerek duruşmanın 19 kanunu
evvel 935 perşembe günü saat 
10 da tayin kılınmış olduğun
dan yevmi mezkurda Tire as
liye hukuk mahkemesine biz
zat veya bilvekale müracaat 
etmediği takdirde hakkında 
giyab muamelesi icra kılına
cağı hukuk usulü muhakeme
leri kanununun 141-142 inci 
maddeleri mucibince keyfiye
tin tebligat makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

3391 (3608) 

açık eksiltme ile ihale edile-
cektir. . 

iştirak için iki yüz otuz bır 
lirahk muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat 
mektubu ile sölt>rten. ~ün ve 
saatta komisyona gehnır. 

3-6-10-14 3888 (3538) 
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Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
ucuzluğunu artık 

Bayram nıünasebetile fevkalade tenzilatla kurr.u~Ja r 

Kışlık 
Kışlık 

Ucuz 
Lüks 

P~ltolukla 
Paltolu ,.,Jar 

Mev imlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battani)reier 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

Daima Sabit Daima Tabii 

J uvantin Saç Boyaları 
İNGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarJarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi-
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

Devlet De .ı· irvolları t dan: 
5 Kilogramdan 50 kilograma ·kadar küçük kolilere mahsus 

D,D/8 N. lu mesajeri tarifesi 10-12-935 tarihinden itibaren 8 inci 
işletme mıntakasına da teşmil edilmiştir. 

10-12~14 3958 (3580) 
Aşağıda yazılı büfeleri 25/12/935 Çarşamba günü saat 15de 

lzmir - Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda pazarlık usuliyle 
ayrı, ayrı ve üçer sene için kiraya veritecektir. 

isteklilerin aşağıdaki miktarda muvakkat teminat vermeleri ve 
işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair bayannamelerle 
komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları lazımdır. 

Şartnamelar Alsancakta komisyandan ve istasyonlarda, istas
yon yazıhanelerinden parasız alınır. 

Muhammen üç senelik 
kira bedeli muvakkat teminat 

Mevkii Lira K. Lira K. 
Geziemir istasyonu 300 22 50 
Selçuk " 120 9 
Söke " 100 7 50 

120 9 Sarayköy " 
10-14 3947 (3585) 

Beher tonu Sökeden Aydm'a 350 ve Ödemişe 600 kuruş · 
ücretli buğday tarifesi 15-12-1935 tarihinden itibaren mer'i 
olacaktır. 14-18-20 3981 (3612) 

- idaremiz Eşkişebir atelyesi için tesviyeci, tornacı, kazancı 
ve elektrik kaynakçı ustası alınacağından taliplerin imUbanları 

yapılmak üzere şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bon 
servislerile hüsnlihal varakalarını, millet mektebi şahadetname
lerini ve askerlik vesikalarını alarak lstanbulda idaremiz Hay
darpaşa cer baş müfettişllğine Izmirde Alsancak atelyesi şefliği
ne ve diğer yerlerde bulunanlarında Ankarada umumi idare zat 
isleri Müdürlüiüne müracaatları. 14 -15-16 3986 (3610) 

VENi ASIR 

Sobalarınız için halis 
·~·ö·~i~I<l~k·k·;iı;·i~··m~a~~·kiim·ü~ür 
ESömikok : Antrasit kömürü 5 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 

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

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

kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508)-

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
Nevralji 

Bütün ıstırapları teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

ouıundurmayı unutmayınız ! 
Kalbi bozmaz. Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

lzmir miak bankakasından: 
Esas No. Yeri No. 

C. 28 Manisa Çaprazı Sağır M. 15 
lzmir C. 

C. 51-1 ikinci Siileymaniye M. lkiçeş-545 

c. 51-2 
c. 8 

melik C. 
,, ., S15-2 

Büyük t uhafiyeciler Ç. Gazi 12 
Bu ıvarı 

C 31 Manisa Ibrahim çelebi M. S 49 
Mabzarbaşı 

C. 56-9 ikinci Kordon 51 
C. 55-6 Saman iskelesi Mimar Kema- 5 

lettin C. 
383 Kokaryalı Urla caddesi 983 
933 Hasan Hoca M. Hasan hoca S. 12 
629-2 Karataş Dokuz Eylul sokağı 157-1 
581 ,, Halil Rifat paşa caddesi 349 
62 Keçeciler kantar karakolu 15.17 

altında 

Nev'i 

ev 

dükkan 

Y. 

mağaza 

ev 

mağaza 

Depozitosu 
T. L. 

25 

10 

10 
100 

30 

80 
yukarı katta 20 
mağaza 

ev 40 
dükkan 8 
ev 20 
ev 12 
dükkan 25 

976 Kuyumcular çarşısı 43 ., 12 
232 Osmaniye caddesi 62 ,, 20 
Mevki ve numaraları yukarıda yazılı Gayrimenkullerin bir se-

nelik kiralannm ihclesi 23-12-935 Pazartesi günü saat onda 
yapılmak üzere arttırmeya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize 
yatırarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 

14-22 3971 (3613) 

Numarası Depozitosu 
T. L. 

160 
Esas N o. Yeri 
288 Hasan boca M. Bakır 

bedesteni 

Y, E. 
39 39 

Nev'i 
Mağaza 

331 Bayraklı köyü Bülbül s 14 14 Ev 80 
702 Hatuniye M. DeJllalbaşı 2 evin 320/640 sehmi 600 

sokagı 
702/l " " .. 
70212 " .. " 
925 Köprü M. Tramvay C. 

iskele çıkmazı 791 ada 
36-37 parsel 

4 
~ 

600 
4-5 

984 Köprü M. Tramvay C. 600 
"Ada 791 P. 39,, 

1086 Bornova nahiyesi Sal- 28,30 
han~ karşısı kumkahve 
mevkiinde 

evin 320/640 sehmi 600 
evin 320/640 sehmi 600 
292 M.M. arsa 350 

219,50 " .. 300 

5051 " u 260 

1088 Reşadiye M. tramvay C. 1150/3 651,49 " " 700 
Mevki \le numaraları yukarıda yazılı emlakin 8 taksitle satış

ları 23-12-935 Razartesi günü saat onda ihale edilmek üzere 
artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı pey akçesini veznemize ya
tırarak artırmasına girmeleri lazımdır. 

3984 14~19~22 (3611) 

. .. .. 
t4 KAnunuevvel teas 

Kemal Aktaş Balıkyağı 
HiLAL Eczanesinde Tevzie 

BASLANDI 

Morina bahkyağmın özü ve başmahsulü kimyaca iki kez filitre 
edilmiş gıda kuvveti yüksek İçmesi çok kolay 

8ir serhettir 
Hilal eczanesi bu yağı başka hiç bir yere vermemiştir 

lzınirliler Istanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
1 .. . ._.!..... . . ~ .,.::• 

rirkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacakl'ar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BütUn bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

428 nuı:a aralı Çırpı Zirai kredi 
kooperatifinden: 

Kat'i ihale 
428 numaralı Çırpı zirai kredi kooperatifi ambarında mevcud 

195186 kilo pamuk kozağı yedi müzayede kaimesine taksioı 

suretile ve açık müzayede usuliJe satışa çıkanlmıştır. 
TalibJer şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 

Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektubla istendiği takdirde 
adreslerine bildirilir. 

Muvakkat teminat beher müzayede kaimesi için 290 liradır· 
ihale 16-12-935 pazartesi günü saat 14 de Çırpıda kooperatif 

binasında icra kılınacaktır. 

Kooperaşifimiz demiryolu uğrağıdır. 
8-10-11-12-13-14-15 [3579] 

D. G. Vhittall 

Kömür D~posu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı altmC\a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir 

··~ llcr cins sobalarda, saJaınaııdralarda 
mangalda kolaylıkla yanan 

hu kciın iirii hararetle 
tavsiye ederiz. 

• il • 

Acele Ediniz •. ........................ .,. ... 
Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 

KRIBLE kömürleri de bulunur. 
Maltızlar Yah Caddesi No. a TELEFON: 3120 

7 - 15 (3525) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

Jimanı1a1Zda olup Anvers· Rot
terda1a - A.atercf .. Ye Ham .. 
burg •aGları içia yük ala
caktır. 

HERMES vapuru 8 birinci 
kanunda beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 

Burgaı - V arna ve Köatence 
limanları için yilk alac•ktır. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
klnunda gelip 20 ikinci ki
amda Aann·Rottercla111-Amı 
terdam ve Hamburg limanları 
içiq 1ük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT UEN 

GOTLAND 111otörü limanı
mızda olup Rotterdam, Ham
burg, Danimarka ve Baltık 
limanları için yük alacaktır. 

ERLAND mot6rü 14 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
yükünü tabliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg.. Dani
marka ve Baltık sahilleri iç!n 
yük alacaktır. 

SERViCE MARJTıM ROUMAIN 
PEl..EŞ vapuru 18 birinci 

kinunda selip 19 birinci ki
nunda Malta, Cen6va, Marailya 
ve Baraelonaya hareket ede-
cektir. yolcu •• Jlk alar 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyaaı 
LJ~YOHASHI Yapana 14 
UU111C1 lriaunda Singapor,Şang
ha,, Kobe, Moji. 0..lca ve 
Yokohama &•anlan içia yük 
alacaktır. 

llindaki hareket larilllerüe 
navlunlardaki deiifildildercte 

• ' D acentemız meı uliyet kallal et-
mez. 

Fazla tahilAt için ikinci Kor
donda T a'hmil Ye Talaliye binua 
arkamnda 72-4 numarada 
FRA TELLi Spe"rco vapur acen
tahtma m6racaat edilmesi rica 
olunur. 

200t 2985-2663 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru ha

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterda~ Hamburg ve Bre
men çin yük almaktadn. 

JSERLOHN vapuru 9 biriDei 
kinunda bekleniyor. 13 hiriaei 
kAnuna kadar An•en, Rotter
dam, Hambarg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AKKA " vapuru : 23 Bd. 
klnanda bekleniyor, 26 Bci. 
klnuna kadar AnYen, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

American Export Lines 
RXCHANCE vapuru: 20 

B ci. Kinunda bekleniyor, 
Norfoulk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXİLONA vapuru: 26 Bci 
Kinunda bekleniyor, Bostan 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 birinci 
kinunda bekleniyor. Boston, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacakbr. 

EXAMHLIA vapuru 17 bi
rinci kinunda bekleniyor. Nev
york için y6k alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG ,. vapuru 4 
Birinci Kinunda bekleniyor, 
Anvera, Rotterdam ve Ham
burg için ytik alacaktır. 

Jobnston W arren Lines 
Liverpool 

• JESSMORE " 14 Birinci 
Klnunda bekleniyor, Liverpol 
Ye AnYeraten yük çıkarıp Bul· 
gal'İatan ve Romanya limanla· 
nna ylk alacakbr. 

V apUrlarna i8imleri, gelme 
tarilaleri •e navlun tarifeleri 
haldmda hiç bir taaldı&de gi· 
rİfİlmeL 

N. V. W. F. Huri Van Der 
Zee 6 Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2G07 -2008 

Okuma~an Geçmeyiniz 
Cav yerın.e Hervea içiniz 

. HERVEA. denilen nebattan ihzar 
edılen çayı içtiğiniz takdirde fazla ~
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrahına manf
fak olursunuz. Bu suretle vücuclunmda 
bir zindelik ve rahathk biısedeımm. n 
R?MA TIZMA sızılarına karşı blylk bir 
faıdc lemin etmiı oluraunuz. 

H. J. LEE - Londra mldamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat m&eueae
s 'nin; lımir mümessili G. D. Giras 

Siparioat ve fazla malümat ~in lzmirde Y eDİ Manifahı
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kulu•u 234 TeL 2413 

Tenvirabnızda yeni çakan çifte ispiralli 

META.LLUM 
Lambalanm bllanınıL Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ıpldı az sarflyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
ehmet Tevfik 
Elektrik, telefoa ve malzemeleri depoau 

Ve Siemena fabrikaJan mlimeuili 
Peıtemalcılar 77 • 79 

Tel. 3235 

:; 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRtNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull hattı 
GRODNO vaparu ilk ka. 

naada Londra; Hull ve An
versten gelip tahliyede bu!u-
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kanunda Liverpool ve SYanse
adu ıelip tahliyede bulwıa
cakbr~ 

FLAMINIAN vapuru 26 ilk 
kiııunda gelip Uverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

DUTCHE LEVAT LIN 
MILOS vapuru 16 ilk "ki· 

nunda Hamburg ve Bremen• 
den gelip tahliyede bulunacaktır 

NOT : Vürut tarihlvi, va
purların isimleri ve nav'un üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Genci istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayım bu 
sene p•yasaya çıkardık.Ku
tular S .ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mah ıhlamur ve 
salep ile baıka çeıit ye
mek babarlanmızı, birinci 
kalite çamqar ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın az gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taııyan ambalajlarda belli 
batla satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

-
Salon, yemek 

Kardeşler 

Merkez: 
izmir 

ikinci Beyler Sokak 
Na. tcrı 

TL 3778 

f ube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 

Kınaca Han 
Na. S 

Tel 1426 

Nazarı dikkate 
Dil ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrulannızın mektepteki 

denlerini bazırlamalanna ve 
imtihan zamanlarında sıkmb 
çekmemelerini temin için hu-
susi muallimle kendilerini tak· 
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e mllracaat. 

H. 3 (15) 

Neatle ve Turan fabrikalannın tanılUlllf çeşitleriai 

Kars süd6, Besi. Her boy dit macunu ve fırçalanm (Leylek) 
marka rasbk ile (Nermin) •ç boyalarmı ·izden arayınız. 

Bütün Ttırkiyede tanm.-ı Ye denenmiş (Arti) kumaş boya
lannın genel saht yeri yabaaz depomuzdur. 

Türkiye 
Halkının 

O/o 99 U 

Kullanıyor ve Rad
yolin kullananlann 

1°10 JOfJa. 
1 ayni hükmü veriyp 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • . . 

• • • • • • • • • • • • • -
i daima en • • • 

• • • • : 

~mükemmeldi~ 
• • 

• • • • 

• • : i 
i macunudur : • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Telefon : 3882 

lzmir Emrazı Sariye Hastansi 
Baıhekimlijimden: 

Haataneain yevmi ihtiyacmdaa 6 a7hk ekmek Ye taze aebze 
ihtiyacı açık ebiltmefe konmuıtur. 

isteklilerin teraiti anlamak lizere herpn ve ka'U ihale 18nl 
olu 31 Birini Klan 935 Salı rtbaii -t oada Emruı Sui7e 
hastanesinde toplanan komiıyana miiracaatlan. 

14-19-24-30 5998 (3609) 

ve yatak odalannızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz ••• 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve fiihretini mu

hafaxa eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve iŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olnlann can lmrtanmdw. 

Niçin tercih edilir, 

Niçin -!1!ae ... uu-. 

ÇDnkl : Leueti bOflar, berku içebilr. 

ÇUnkl : Tuiri kat'i ve seridir. 

Çlnkl : içenlerin ,..aldan kızanr, 11hhat 

ve aep alametleri &elrfr. 

Çlnkl : Yemek Jiyemeyealer fnkallde Wr 
iştibaya sahip olarlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadq

Jarma taftiye ederler. 

sııa 
BALIK~A'GI 

ıHa .......... 
ıtıa··:s.: 

Bu yağ başka yerde sablmaz 
lzmir ltbalit Gümrüğii 116-

dürliiğiindeaa: 
K, G: Şiıe EtJaDlll cİlllİ 
4 370 2 i::paaıa 
4 4IO 2 ,. "'" 

T..wtNo.. 
207 • 

7 61() 20 Kolonya v.e kısmen kalmaı • 
ve uçmq 

14 670 3 RalD 
• 
• 

3 SIO 2 S..s konyak 
26 750 Suclık t Şİiede Şampanya 
41 500 t • .. ••Şarap 

• 
• 

64 Damaean~ 1 Sarap 
Yakanda yazıh qya 16 • 12 • 935 nci Puartui ~ IUl 

14 de açık arbrma ıuretile harice sablacağmdan itine irelealeria 
lthallt giimrliO aabt komisyonuna mllracaatlan ilb cilanur. 

4 - 14 3861 ( 3567 ) 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez Te Fabrlkaaı: lzmirde Balka(lınardadır 
Yerli Pamalundan Al, 7 f1116Gre, ICilpMllaf, ~ 

ChgUı oe Leglalı Markalarını ha 'fi her neyi Kabot -.ı 
imal e7lemekte olup malları A nupanın ayn! tip m•MD 
oatına faiktir. 

Telefon Ko. aaıı Ye 308'1 
'l'elpaf adn•h Ba~nk ı-t. 

1) Per. 
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lngiliz Liberalleri Paris • • • 
proJesını reddediyorlar 

Projeden çı acak ne ice er: Italya kabul etnıezse ambargo şiddetle ec 
Necaşi kabul etmezse harp devam edecek •• T. R.Aras Cenevre yolund 

öyle sanılıyor ki Konseyoe 
Bazı devletlerin de prujeye 

yapılacak görüşmelerde Sovyetler bitaraf kalacaktır 
muhtemeldir 

Londra, 13 (Ô.R) - lşçi 
partisi Avam Kamarasında 
ltalyan - Habeş meselesi üze
rinde önemli bir münakaşaya 
yol açmak üzere Pariste hazır-
lanan anlaşma projesi 
6zerinde müzakereyi 
ne şekilde kurcalıya

caklarım düşünürken, 
muhalif liberaller şim
diden aşağıdaki tak
riri Kamaranm baş

kanlık bürosuna yaz
mışlardır. 

"ltalyan- Habe' 
ihtilafını hallet-
' mek için, müte-
caviz olduğu ka
bul edilmiş olan 
memleket meni a
atlne Habeşlsta
nın siyasal veya 
topraksal bUtUnlU 
jUnU bozacalt her 
teklifi ve bu zih
niyetle hazırlan
mı, buna benzer 
herhangi dlAer hal çc.
reslni Uluslar sosyete
sine karşı ihanet gibi 
tetlkkl eder ve ulusal 
bakımdan bunun bir dU•
kUnlUk olacağını blldlrl-
rlz." 
iŞÇiLERiN DE FiKRi BUDUR 

lfçi partisinin de bu mese
lenin halli için son yapılan 
müzakerelerde hükumet tara
hndan güdülen yolun hesabını 
istemek niyetinde olduğu bil
dirilmektedir. 

ADIS-ABABA KA T'İ 
OLARAK REDDEDECEK 

Paris, 13 (Ö.R) - Gazete
ler Cenevrede iJk alınan so
nuclara göre berkitelerin ağır
laştırılması işinin şimdilik önüne 
geçildiğini muhakkak sayıyor

lar. Romanm cevabı hakkında 
henüz elde hiçbir unsur olma
makla beraber Adis-Ababa 
hükumetinin Paris tekliflerine 

kesin bir red cevabı vereceği 
anlaşılmaktadır. 

B. LAVAL VE EDENiN 
BERABERLIGI 

Paris 13 (Ö.R) - "Peti Pa-

Sir Snmuel Jf onrr Cem·ı•rrde 
risicn,, gazetesi lngiliz Fransız 
projesinin ne yolda muame!e 
mevkiine konulacağı hakkında 
Cenevrede 24 saat içinde bir 
anlaşma meydana gelmesini 
memnuniyetle karşıJayor, ve B. 
Laval ve Eden arasında bera
berliğin tam olduğunu bildiri
yor. 

U, SOSYETESi NE VAKiT 
KARAR VERECEK 

Bu gazeteye göre, Paris 
tekliflerini B. Mussolini kabul 
eder de Necaşi reddederse 
yeni bir meseJe ortaya çıka

caktır. Bu meelenin halli için 
r.asıl hareket edileceğini şim

diden tahmin etmek güçtür. 
UJuslar sosyetesi konseyi an
cak ltalyan ve Habeş cevapla
rını ele aldıktan sonradır ki 
bir karar verebilecektir. 

DURUM AYDINLAŞMIŞ 
" Figaro ,, da B. Laval ve 

B. Edenin Paris projesini Kon-

METROPOLİT AN operasının başmuganniyesi 

GRACE MOORE 
Baştan başa aJk, hey.ecan 

zu. Güzellik ihtişam ve 
bir sanat 

ve şnr dolu bir -mev · 
musiki ile süslenmiş 
harikası , --AYRICA 

FOX. " Türkçe sözlü dünya haberleri ,, 
MiKl " King Kong ile makine adamın 

boks maçı. ., , 

mukavemet göstermeleri 
seym takdirine havale etmek 
noktasında çabuca!< anlaştıkla
rııu ve bundan dolayı şimdilik 
duromun umu 'abilcceği kadar 
aydmhk olduğunu yazıyor. 

18 LER NE YAPACAKMIŞ? 
Paris, 13 fÔ.R) - (J»urnal) 

şim-lılik ber'i ... \!'e~in ağırlaştı

rılmasının söz ko HBU olamıya -

ı j 

rapora göre, berkitelerin tat· 
biki İyı bir yolda devam et
mektedir. 
BAZI DEVLETLER PROJEYE 

MUKAVEMET EDECEK 
Cenevre 13 ( Ö. R) - "Jo

ur,, gazetesinin Cenevre mu
habiri bu şehirdeki arsıulusal 

çevrenlerin intibalara hakkında 

& 

'' . 

İla/yam11 Clldtistd 11wkez/rrinde.n Milıino şel11i 

cağmı yazıyor. On sekizler gazetesine şu haberleri gön-
komitesi sadeee 18 son teşrin dermiştir : 
den beri ltalyaya karşı tatbik "Uluslar So!yetesi üyesi olan 
edilmekte oJan berkitelerin ne devletlerin Paris barış projesi-
ne tıce verdiğini l!Özden geçir- nin şartları karşısındaki du-
mekle iktifa edecektir. Batün rumlan henüz kararsızdır. 

hükumetler bunun hakkında Bununla beraber, öyle sanı-

Uluslar Sosydesi genel sekre· mhyor ki Konseyde yapılacak 
terliğine raporlarım gönder- müzakerelerde Sosyalist Sovyet 
miştir. Bunları birleştiren bir cumhuriyetleri bir1iği bu defa 

müdahaleden çekinecek ve 
bitaraf bir durum muhafaza 
edecektir. Bununla beraber 
bazı devletlerin projeye karıı 
mukavemet göstermeleri ve bu 

harb devam edecektir. OY 
silahlann vereceği netice 
eleye ıon rengini verecek 
HABEŞ ICIN DE FIRSAT 

"Republlque,, gaze 
lnglllz 
SIZ tek 
rlnl k 

ğunu 
yor: it 
için b 
tel er 
kurtul 
ve H 
impara 
ru içi 
tacını 

kltmek 
lunda 
tekllfle 

. bir fır 

tır. Ne 
barışı 

makla 
nizama 
memle 

CrııEvıcye gidrn ı1ış hakanunız 7. R. Aras Benes/e birlikfı' nln erk 
yüzden şartlarda bazı değişik- ğinl de sağlam•• 
likler yapılması beklenilmel{ caktır .,, 
tedir. 18 ILKKANUNDAN E'V 

BARIŞ PRO JESINDEN THPLANMIY AC 
ÇIKARILACAK SONUÇLAR 

Paris, 13 (Ô.R) - "Oeuvrc., 
gazetesi Paris barış projesini 
ve bundan çıkabilecek durum
ları inceliyerek şu sonuçlara 
varmaktadır: 

Eğer projeyi hem ltalya hem 
de Habeşistan kabul ederlerse 
bir diyecek kalmaz. Harb bit
miş olacaktır. 

Eğer ltalya projeyi redde
derse lngiltere berkitelerin 
ağırJaştmJmasmı ı~teyecektir. 

Petrol ambargosu meselesi o 
zaman yeniden ele ahnacaktar. 

Eğer ltalya kabul eder de 
Necaşi reddedorse -ki öyle ola
cağa benziyor- Paris projesi 
hiç olmamıs gibi sayılacak ve 

Cenevre, 13 ( A.A ) - 1 
yanlarla Habeşlerin verece 
ce>1abı bekliyeceğinden ve 
val' da parlamentonun mesai 
iştirak etmek üzere Salı g 
Pariste bulunacağmdan Mi 
ler cemiyeti konseyinin 18 
kfınun Çarşamba gününden 
''el toplanmaması muhte 
d:r. 

B. TEVFiK RÜŞTÜ AR 
CENEVRE YOLUN 

lstanbul, 13 ( A.A ) -
işleri bakanı Dr. Tevfik R 
Aras Cenevreye gitmek ilJ 
bu sabah şehrimize gel • 
Bu akşam ekspresle Cenevr 
hareket edecektir. 

AŞK GECESi 
Beyaz ·perdenin çok sevilen büyük sanatkarı 

Carmin t• 
Henüz lzmirlilerin şimdiye kadar görmedikleri eşsiz bir 

eser. Nevyork Metropolitan operasının tam kad
rosu ile yapılan temsiller 

,------------------------~ BU FİLMDE 

' 
KARMEN den " Lamaur est enfant de Bo

heme ,, TRA VİA TA dan " Birindisi " MADAM 
BUTTERFL Y i_n 3üncü ve 4 üncü perdesi 

SEANS SAATLARI TAYYARE 
Hergün 15 - 17 • 19 - 21,15 Cumartesi 13 - 15 tale· 

beler için tenzilatlı ıeana. Pazar 13 - 15 - 17 - 19 - 21,15 · Si NEMASI 
DİKKAT 

Hergün her seanstan sonra her ıemte 
11yakaya vapur vardır. 


