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Gumlıııriyetin Ve Cum1ıııriyet Eseriııiıı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

r 1 
••••••••••••••••••••••••• 

Bir p;~i~ .................. o;ğ;ı;~;· ........ ıtaıy·;; ......... ;ç;kim:~ ......... ta~af i;11;; .. · .. -·-
~:c:;~:;;:~:~i- Bombardıman edilmiş, şehir harap olmuştur 

Paris projesi, Habeş resmiğ 
çevrenlerinde büyük hayretle 
karşılandı. Bu çevrenler ilkin 
~u proje etrafındaki haberlere 
ınanmak istemediler. Bunları 
ltalyan propagandacılarının, Ha: 
beş saflarında cesaretsizlik 
uyandırmak için kasten uydur
dukları zehabına düştüler. Fa
kat pr · ı ·ı· F - Oje, ngı ız ransız dış-

bakanlarının imzası altında ola
r~k s~nulunca, hayretleri de
rınlcştıkçe derinleşti. Habeş 
bakımından Parı's . . h k • projesı a 
ve adalet anlamını çiğnediği ka-
dar onur kırıcıdır da .. Bu d d 
biricik hakem rolünu" .. ava. a 

1 uzerıne 

a mdış olan Uluslar sosyetesi 
an taşma b . . sının u projeyle uyuş-
~asbı kıse imkansızdır. Yine ay
nı a ıma .. 

. g?re, saldırışa uğra-
yan, ıehırlerı hava b b d om ar ı-
manlarıyla yakılan yıkıla k 
d' ' n, en-

i yuvasında insanca yaşamak 
hakkı çiğnenmiş olan bir mem
leketin uğradığı felaketler ··• .. d yu 
z:un en tamirat istemeğe hakkı 
Yarken topraklarından b" "k 
b' uyu 
ır parçayı mütecavize bağış-

lamaia çağrılması saldırışın 
mü'tafatlandırılmasından başka 
•uretle yorulamaz. 

Roma bu projeyi büsbütün 
ayrı bir zaviyeden inceleye
cektir. Italyanlar kendilerini 
Ha?eş topraklarında medeni
~~t' .. yaymak ödeviyle yükümlü 
goruyorlar. Onlara göre H _ 
b t .. 'k ' a eş e gırıştı !eri savaş sömür e 
savaşıdır. Bütün sömu" g. 
1 rgecı 

u uslar, amaçlarına hangi yol-
dan varmışlarsa ltalya da 
yol~ gü~mektedir. Böylece Ha~ 
beşıstanı uluslar sosyet . . - . esının 
uyesı saymak istemiyor, and· 
laş_maya karşı geldiklerini red· 
edıyorlar. Bu bakımdan mil
yarlar sarfederek giriştikleri 
sava.şta kuvvetle elde ede
medıklerini diplomasi ile 
~a~anmak . isteyorlar . Faşist 
_aya, Parıs projesini bir ö-
ruşme esa 1 k g 

sı o ara kabul ederse 
muhakkakt k' . ır ı Habeşıstanın 

~avaşla boyun eğmiyen kısım· 
~rı . üzerinde de sömürgecilik 
zıhnıyet' · d ını oyuracak imtiyaz-
lara sahip olmak isteyecektir. 
ltalya • Habeş anlaşmazlığında 
b~t~n devletlerden daha ilgili 
gor~nen İngiltere ı çin, Paris 
projesi bir gerileme adımıdır. 
~unun da sebepleri az değild.ir: 
ngiltere Okyanosta hegemon
yasını kurmakta ısrar eden 
Japonyanın yarattığı durumdan 
endişededir. 

lngiltere, Hindistan yolunun 
e'.11niyeti bakımından hayatiğ 
bır öne d". M d k' m ver ıgı ısır a ı 

mevkiinin gittikçe sarsılmakta 
o~dugunu göımektedir. Akde
n,zde genişleyen lngiliz-Italyan 
onür<ieşmesi yeni tehlikeler 
taşımaktadır. Hava ve kara 
silahları işinde Almanyanın du
rumu lngiliz ulusunu düşündü· 
ren endişe kaynaklarından biri· 
dir. Büyük Britanya birbirinden 
üstlln önemde olan bu davaları 
ayrı ayrı kotumağa vakit bula
bilmek İçin Afrika ufkunu karar-

- Sonu 2 ınrı say/ada _ 
llii•'Vk.e1. Ellla-1.~ 

Habeş imparatorunun uçağı, yanlışlıkla bir Habeş 
Karakolunun yaylım ateşine tut,1!.ldu. Tayyare düşmedi 

Barış tekliflerine karşı Roma ve Adis Ababadan gelen haberler iyi olmadığından 
Konseyin çarşamba günü filen müzakereye başlaması şüpheli görülüyor 

Cibuti 14 (A.A) - Dün bu
raya gelen gazetecilerin haber 
verdiğine 2öre Dagabur Italyan 
uçakları tarafından bombardı
man edilmiştir. Şehir tamamen 
harap olmuştur. Bir rivayete 

Habeş imparatorunun 

tutulmuş ise de hiçbir zarar 
görmemiştir. 

KONSEY, ÇARŞAMBA 
GÜNÜ MÜZAKEREYE 
BAŞLIY ABILECEK MI? 

P aris 14 ( A,A) - Bu sa· 
b .. .... ı Paris gazetelerinin bir 

Dileduadau bir eörıi11üş 

sız hükümetleri son müzakere
lerinda Cenevrede Eylül ayın• 
da beşler komitesi tarafından 
hazırlanan anlaşma esaslarını 

ve ltalyan hükümetiyle yapılan 
fikir teatilerini gözönünde bu
lundurarak bir takım teklifler 
üzerinde mutabık kalmışlardır. 
iki bakan beş'er komitesinin 
himayesi altında böyle bir an
laşmanın mümkün olduğunu 
nazarı dikkate alarak geçn ey
lülde uzlaşma ödevi le teşkil edi
lt!n beşler komitesinin tekliflerini 
ele almışlar ve bu suretle ka
rarlarını vermişlerdir . 

Asnıarada 

uçağı Adua bölgesinin üzerin
de uçtuktan sonra Dessie'ye 

dönerken, uçağın geçeceğinden 
haberdar olmıyan bir Habeş 

bir toplantı 
kısmı, Fransız - lngiliz uzlaşma 
projesinin beşler komitesi tek
liflerine benzediğini, diğer bir 
kısmı da bunların konsey iıza • 
sının itirazlarına uğrıyacağını 

karakolunun yaylım ateşine yazıyorlar. 

" Övr ., gazetesi diyor ki: 
- Konseyin bugün projeyi 

müzakere etmek istemiyeceği 
muhakkaktır. Adisababa ve 
Romadan gelen haberler pek 
iyi olmadığından konseyin sulh 
işini çarşamba günü fi'len mü· 
zakereye başlıyabilmesi şüp

helidir. 
INGILIZ HÜKÜMETI BEY AZ 

KIT AB NEŞRETTi 

Londra, 14 (Ô.R) - lngiliz 
hükümeti ltalyan - Habeş a~
laşmazlığımn halli için son ya· 
pılan müzakerelere ait vesika-

ları toplayan bir beyaz kitap 
neşretmiştir. Bunda Dış bakanı 
Sir Samuel Hoare tarafından 

lngilterenin Roma ve Adis -
Ababa elçilerine gönderilen tel
graflar görülmektedir. 

Adis - Ababa elçisi Sir Bor
tona 2önderilen telgrafta şu 

noktayı imparatora bildirmesi 
rica ediliyordu: 

12 ilkkiınunda toplanacak 
olan 18 ler komitesinin içtima
ından ünce ltalyan-Habeş an
laşmazlığı için bir hal esası 

bulmağı iıtiyen lngiliz ve Fran-

HABEŞIST ANDAN NE 
iSTiYORLAR 

Fakat ilk önce, Beşler ko· 
mitesinde yapılacak müıake• 
relerin neticesi üzerinde bir 
hüküm yürütmeksizin, impara• 
torun bu esası kabul edece-
ğine emin olmak istiyorlar. 
Bu müzakerelerde elde edilen 
itilaf Habeşistana tam mülkiyet 
ile bir deniz mahreci ve bunu 
Habeşiııtanla birleştirecek bir 
arazi sahası verilmesini göz 
önünde bulundurmaktadır. Ha-

- Sonu Ü(ıincü sahifede -........ Binıerce .... ·genç· .. mektepır ........... c~;~; .... ·h~şk~~; ......................... . 
Masarik istifa etti 

Cumuriyet alanında toplanarak Ulu-
sal arttırma haftasını kutluladı 

İlbay söylevini 
Türk, Senin 

Atatürkün parolasiy)e bitirdi: Yüksek 
için yükselmenin hududu yoktur 

Dün ulusal artırma ve 
yerli malı haftasının fiçüncü f 
günü idi. Ulusal artırma ve 
yerli- malı töreninin, hazırla
nan proğrama göre dün ya· 
pılması kararlaştırılmıştı. Tö
ren dün saat 13 te Cumuri
yet alanında bütün mektepli- f: 
)erle halkın iştirakile parlak 
bir şekilde yapılmış ve söy
levler verilmiştir. 

Cumhuriyet alanı; tören 
günlerine mahsus olarak bay· 
raklarımızla süslenmişti. Tö- ~~(fs"''"'~~~;;;:; 
rende vali bay Fazlı Güleç, 
şarbay doktor Behçet Uz ile 
daireler direktörleri ve ka· 
!abalık halk bulunmuştur. 

Törene iştirak eden tale
belerin taşıdıkları levhalarda 
arttırma ve yerli malı hakkın· 
da bir çok kıymetli vecize 
levhaları bulunuyordu. 

B. F AHRININ SÖYLEVi 
Törene süel muzikanın çal

dığı istiklal marşı ile başlandı. 
Sayğı ile dinlenen marttan 
sonra lzmir Ulusal arttırma ve 
yerli malı kurumu adına kuru· 

ilbay Fazli Güleç söylev verirken 
mun genel sekreteri bay Fahri 
Atatürkün heykeli önünde ha
zırlanmış olan kürsüden bir söy· 
lev verdi ve Atatürkün büyük 
zaferden sonra ulusa iktisadi 
yükselme işaretini vermit olduğu 

•• bütün ulusun milli iktisatta 
mühim vazifeleri bulunduğu
nu söyledi ve " yaşasın Türk· 
lüğün canlı timsali Atatürk"' 
" yaşasın büyük ve sevimli 
başbakanımız ismet lnönü", 

1 

" yaşasın yurdumuzu kurta
ranlar ve koruyanlar... "ya
şasın ulusal arttırma ülküsü., 
diyerek sözlerini bitirdi. 

BAY HALiD TEVFIK'IN 
SÖYLEVi 

Bundan sonra kürsiye ge· 
len Avukat Halid Tevfik C. 
H. P. namına bir söylev 
verdi. 

Ulusal Ekonomi ve arttır· 
manın cumuriyetin yavrusu 

·• olduğununu, saltanat devrin
de bu gibi düşüncelerin y11· 
şamasına yer verilmediğini, 
bundan altı yıl önce Büyük 
Başbakan ismet lnönünüıı ka· 

mutayda irad ettiği tarihsel söy
levinden sonra Milli lkti
sad ve Tasarruf cemiyetinin 
kurulduğunu: ulusal Ekonomi 
ve artırma aayeıinde ferdlerle 

- &nu 4 üneü sahifede -

ihtiyar diplomat Cumur başkanlığına 
B.Benesin getirilmesini tavsiye ediyor 

Prağ 14 ( Ô.R ) - Cumur 
başkanı B. Masarik bugün 
Cumur başkanı şatosunda baş
bakan B.Hodza ile saylav kuru 

/stıfa edı ·11 Çekaslovak mmur 
başkam bay Masarik 

lu ve Senato başkanlarını kabül 
ederek istıfa mektubunu onlara 
okumuştur. B.Masarik şu diyevi 
vermiştir. 

Devlet reisinin bütün kudre
tini yüksek ödevine bağlaması 
şartbr. Ben kendi gücümün ar
tık bu iıe yetmiyeceğinden 

korkmaktayım. Dört defa cu
mur başkanlığına seçildim. 
Bana gösterilen güvene min
nettarım. Dış siyasaya aym 
yolda devama ve iç siyasada 
bütün milletlerimiz arasında sli· 
küna ihtivacımız vardır. 

Bana halef olarak B. Bene-
sin seçilmesini tavsiye ederinı. 
Yabancı memleketlerde iken 
onunla birlikte çalıştım. Sonra, 
devletimiz kurulunca, iş başında 
gördüm, Ona tamamile güve
nim vardır. Onun başkanlığı 
altında işlerin iyi yürüyeceğini 
umarım. 

Başbakan cnmur başkanına 
cumuriyet ve ulus namına te· 
şekkür etmiş ve B. Masarik'in 
ulusun, adaletin ve fakirlerin 
minnetdarlığına hak kazandı
ğını bildirmiştir. 

Ona demiştir ki: 
" Siz ulusu kurtardınız. Biz

de onu sapa sağlam tutacağı
mızı vadederiz. " 

Bulgar çeteleri 
yine faaliyette 
lstanbul, 14 (Telgraf) -

Bulgar çeteleri, Türk köylerine 
tecavüzlerini artbrmıtlardır. 



Sahife 2 

Dil behislerl: 
•••••••••••••••••••••• 

Dilimizin 
Kem aline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tetkikler .. -·-ilk isanlannn harflere ne 

yolda ve ne tesirler altında 
birer fehm izafe ettiklerini 
araştırırken, yine (A) dan işe 
başlamak uygun ve elverişli 

düşer .. 
Yukarıdaki yaıılarda gördük 

ki, ilk insanlar, harici alemle 
ilgilenmeğe başladıkları ilk 
çajılarda, objeye A adını ver
mitlerdir. Fakat yine gördük ki 
bu (A) ile tekmil alemi birden 
tefevvüh ederken baıka başka 
- hayret, tatim, takdir, inciza\> 
ve saire - gibi bir çok duygu
lara da tercüman olınağa ça
lışmaktadırlar. 

Hadiseler; yalnız: güneşin tu
lüu veya gurubu, yağmur, rüz
gar gibi tabiata raci vakıalar
dan ibaret olmıyarak ilk insa
nın gözü önlinde tevali edip 
gittikçe; ve insan kendisi de 
nefsini korumak ve kamını do
yurmak kaygısı ile mübareze 
ve mücadelelere giriştikçe; 
mevsimlerin dej'iftijıini, ağacın 

yeferdiğini ve büyüdüğünü, 
!ileni, öldüreni, kıranı, kırılanı 
görd!'ıkçe yalnız başına (A) nın 
obje ve muvmandan mürekkeb 
olan harici ilmi ifadeye yetmi-
7eceğini anlamış, daha başka 
seslerle bu hedefe varmak im
kinını aramı,.tır. Bu aramada 
(A) nın en yakını olan ve yine 
ağzın açık tutularak, seı ciha
zından hiç birisinin belirli bir 
yardımı olmadan telaffuz edile· 
bilen (1), (OJ, (U) harflerini 
hulmuştur. Bunlarla beraber 
(A) nın hafifi olan (E) yi (1) nın 
hafifi olan ( i ) yi (O) nun ha
fifi olan (Ö) ve (U) nun hafifi 
olan (Ü) yü tefevvüh edebil
ıniştir. 

Telaffuz ve tefevvüh ettiği 

bu harflerin insan ağzında do
ğuşlarınıo şekil ve suretlerine 
ve verdikleri ıesin ahengine 
bakarak; ilk insan, muvman 
üzerinde ilk keşfini yapmış ve 
ıes ile onu ifade ve beyana 
başlıyabilmiştir. 

BU iLK HEŞıF NEDiR? 
Bu ilk keşif, harici alemde 

ve enfeste insanın sezinebildijıi 
bütün hareketlerin üstünlük ve 
failiyet ile, esrenlik ve mefuli
yet halinde başlıca iki bölüme 
a yrılabilecejıi; bunlardan başka 
ötrü ve mütavassıt şekilde ola
rak, diğer bir halin daha mev
cud olup onun da: (Kabız=bü· 
zen toplıyan), (basıt = yayan) 
hareketlere ayrılabileceği haki
katına erişmesidir. 

insan bu ke9fi; idraki ile, 
bir yandan harici alemi tetkik 
ederek, diğer yaı>dan da sesli 
harflerle teleffu:ı: ederken bun
ların muvman v.:1 aksiyonla 
özel münasebetleri olduğunu 

sezinerek yapabilmiştir. 
Bu keşif ile elde edilen neti

ce şudur : 
(a,e) harfleri yükselme ve fa

iliyet 
(ı,i) harfleri alçalma ve mef

uliyet 
(o,ö) harfleri mütevassıt hal 

ile beraber kabızlık 
( u,ü) harfleri mütevassıt hal 

ile beraber basıtlık ifadesine 
yararlar. 

Yer yüzünde yaşayan bütün 
diller, bu sesleri aşağı yukarı 
böylece kullanmaktadır; bu nok· 
tada bariz bir ihtilaf yoktur. 
Dillerdeki ihtilAf, se1Siı: denilen 
harflerle sesli denilen - yukar
da yazılı - sekiz harfi ilk bir
leştirme ile başlamış, ve söz
lerdeki heceler çoğaldıkça ih-

.. .. .... .... - - . 
YE~ASIR 

• 

ŞEDiR HABERlaERİ 

lnebolu 
Faciası Tahkikatı 

ilerliyor 
lnebolu vapuru faciası tah

kikat evrakı i:zerinde tahkikat 
hakimliği tarafından yapılmak

ta olan kanuni tetkikler sona 
ermiştir. Vak' anın şahitleri 

memleketlerine gitmiş oldukla
rından tahkikat hakimliği bun
ların ifadelerini istinabe sure· 
tile aldıracaktır. ----··· Meınur111rın 

Tezkiye varakaJarı 
Memurin kanunu mucibince 

memurlara aid tezkiye varaka· 
!arının en son ikincikanun so
nuna kadar alakadar vekalet· 
!ere gönderilmesi lazımdır. 

Ziraat vekiletinden vilayete 
gelen bir emirde tezkiye vara
kaiarının bu tarihten sonraya 
katiyen bırakılmaması bildiri!· 
miştir. 

Yeni açılan hatlar 
Fevzipaşa-Diyarıbekir hattı· 

nın Ergani madeninden sonra 
Sallar, Ergani, Giyik, Leylek 
ve Diyarıbekir istasyonlarının 

23-11-935 tarihinden itibaren 
münakalata açıldığı bayındırlık 
bakanlığından ilbaylığa bildi· 
rilmiştir. 

Adliye teftişleri 
Adliye müfettişleri tarafın· 

dan adliye dairelerinden bazı
larının yıllık teftişlerine baş
lanmıştır. 

Halkevini ziyaret 
Halkevini ziyaret edecek ta

lebenin hep birden ayni günde 
ziyaret etmemeleri ve bunun 
için ziyaret günlerinin kararlaş
tırılması Kültür direktörlüğünden 
bütün mekteplere bildirilmiştir. 

Yabancı talebeye 
Türkçe ders 

Yabancı okullarda yabancı 

tebaalı talebeden Tlırkçe ders
lerini bapndan muntazam takip 
etmemiş olanlara Türkçenin 
kurs halinde öğretilmesine 
Kültür bakanlığınca izin veril
miştir. 

•• • 

Uzüm ihracatımız 
Üzüm kurumu istihbarat is

tatistik ve neşriyat bürosunun 
iıtatiıtikleri şu rakamları gös
trmektedir. içinde bulunduğu
muz: birinci Klnun ayının ye
dinci gününe kadar lzmir lima
nından ecenbi memleketlere 
gönderilen çekirdeksiz üzüm 
miktarı 60 milyon 304,094kilo
dur. Bu miktar 1934 senesi 
tekmil mevaimde ihraç edilen 
57 milyon 394,899 kilo üzüm
den 2 milyon 909 bin 195 kilo 
fazladır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tilif ta artmıfbr. Bunun da se-
bebi : 

Seniz diye ayrılan harflerin 
grup, grup mü,terek mahreç
lerdeo çıkmaaı aralarında pek 
küçük (nüaıu) farklar bulun
masıdır. 

Seslerin bu grupları, şöy-

lece bir tasnife tabi tutulabilir: 
1 - Gırtlak harfleri 
2 - Dudak harfleri 
3 - Dil - diş harfleri 
4 - Dil - damak harfleri 
5 - Geniz harfleri. 
Bunlara aid tafsilatı diğer 

yazımızda veririz .. 
Avni Ulusay 

Ecnebi şirketlerin 
Kazanç vergileri 

Finans Bakanlığı, karışıklığa mahal kal
ı n1an1ak üzere önenıJi bir bildirim gönderdi 

An:ı merkezleri ecnebi mem· 
leketlerde bulunan şirketlerin 
Türkiye şubelerinin, 2395 No. 
kazanç vergisi knununun on 
üçüncü nıaddesinin 6 ncı ben
dindeki müsaade ve cevaza 
müsteniden merkezlerinin u-
mumi masraf~arına iştirak 

suretife zarar kı;ydedebi-

lecekleri mebalii hakkında 
Finans bakanlığından ilbay· 

lığa şu bildirim gelmiştir: 
1 - 2395 No. kanunun on 

üçüncü maddesinde kar ve za
rar kısmına geçirilme~i kabul 
edilen masraflar birer birer 
sayılmıştır. Kanunun bu hüküm· 
lerine göre umumi masraflar, 
müessesenin senelik cirosiyle 
alakadar olmıyan ve aşağı yu
karı sabit kalan maaş, ücret, 
sigorta, kira, muhabere, ilan, 
tamir, tenvir, teshin ve buna 
benzer masraflardan ibarettir 
ki bu cihet (12) seri No. genel 
yazıda da izah edilmiştir. 

Bu itibarla ecnebi şirketlerin 
ana merkezleri umumi mas
rafları meyanında 2395 No. 
kanun hükmüne göre şayanı 
kabul olmayan!ar varsa hunla
rın ( umumi masraf ) hesabı 

yelcünudan indirildikten sonra 
geri kalanın esas tutulması; 

2 - Ecnebi şirketlerin Tür
kiye şubelerinin iştirak ede· 
eekleri merkez masrafları, 
kanunun metinde de tasrih 
edilmiş olduğu veçhile (ana 
merkezin ı.mumi masrafı) ol
ması lazımdır. 

Ecnebi müessesesinin gerek 
Türkiyede ve gerek diğer ma-

hallerdeki şubelerinin 

masraflarına iştirak 

mevzuu bahsolamaz. 

umumi 
etmek 

Bu itibarla, şubelerin yap
tıkları umumiğ masraflar ana 
merkezin masarifi umumiyesile 
birleştirilmişse bunlar ayırd 

edi!erek kanunun 13üncü mad
desinin tatbikinde yaloız ana 
merkezin yukarıki fıkrada zik· 
redilen umumiğ masrafları na
zarıitibara alınmak lazımdır. 

3 - Kanunda: ecnebi şir

ketin Türkiye şubesinin, umu
mi merkezin masarifine iştirak 
için karıodan ayıracağı hisse, 
ana merkezin tediye edilmiş 

sermayesine nazaran Türkiye
deki teşekkülün müseccel ser
mayesiyle mütenasib olacağı 

beyan edilmesine nazaran, 
Türkiyede tescil edilmiş bir 
sermayesi bulunmıyan ecnebi 
şirket şubeleri için, serma yele
ri tescil edilinceye kadar böy
le bir iştirak mevzuubahso
lamaz. 

4 - Yukarıda birinci ve 2 nci 
fıkradaki hususatın tatbiki için, 
umumi masrafların mahiyet ve 
müfredatı anl~ılarak, kanu
nun istihdaf ettiği masraflardan 
olup olmadığını araştırmak la
zımdır. Bunu temin için, ana 
merkeıin bl.inço ve kar ve za • 
rar hesabından başka (umumi 
masarif hesabı) nın yalnız nevi 
itibarile müfredabnı gösterir 
bir cetvelin defterlerine muta
bakatı mahaUi noterliğince tas
dik ve Türk konsolosluğunca 
da vize ettirıldikten sonra ib
raı edilmesi icabeder. 

borsalarında Dünya 
·-~ .... .-............. .._._. __ ~~~ 

Ulusal ürünlerimizin satışları 
haberler Hakkındaki 

TUrkoflsln telgraf 
haberleri 

12-12-35 de: 
Londra borıasında; ÜZÜM 

Türk malı No 7 peşin 36-50 
sekiz vadeli 28-38 Yunan üzüm 
!eri Kandiye No 3 peşin 40-50 
dört vadeli 24-44 Kaliforniya 
üzümleri tomson pefİD 36 va
deli 24 natürel peşin 38 va
deli 26 Avusturalya üzümleri 
yeni mal 42-50 Iran üzümleri 
peşin 27-36 vadeli 16-23 şi
lindir. 

Hamborg borsasında: Türk 
üzümleri No. 1 peşin 14.50 
seki:ı: 15 dokuz 16 T. lirası. 
Yunan üıümleti Kandiya No. 
3 peşin 15-32 fi. Kaliforniya 
üzümleri tomson peşin 5.85 
dolar Iran üzümleri peşin 33-38 
ıilindir. 

İNCiR 
Londra borsasında: Türk 

malı genuing natürel peşin 33 
vadeli 22 ekstra 35 vadeli 24 
skeleton 4 crovn 1 lib. petin 
50 vadeli 46 bet peşin 62 va
deli 49 altı peşin 60 vadeli 53 
yedi peşin 65 vadeli 58 şilindir. 

Hamburg borsası: Türk inciri 
ekstrisma vadeli 24-36 rh. ge
nuing peşin 14 T. lirasıdır. 

PAMUK 
Liverpol borsasında: Amerika 

K.evvel 6.21 Mart 18 Mayıs 14 
Temmuz 10 Mısır Sakalaridis 
K.evvel 8.96 Şubat 69 Mayı~ 50 
Ağustos39 Upper K.evvel 7.32 
Şubat31 Mayıs25 Temmu:ı: 20. 

Nevyork borsasında: K.evvel 
1.44 sa 10-55 fiatı Şubat 41 
Mayıs 21 Temmuz 10. 

Iskenderiye borsasında: F .G. 
F. Sakalaridiı 15.96 mart 15 41 
mayıs 14.14 Temmu:ı: 14.98 
T.sani 14.77 F. G. F. ~moni 
K.evvel 13.43 Şubat 13.21 Ni
Nisan 13.21 Nisan 13.18, Ha
ziran 12. 74 T.evvel 12.04 dür • 

EL HAMRA Sinemasında 

BUGÜN 

Gönül Oyunları 
En nefis musiki ve çok zevkli, eğlenceli, neıelı bir mev

zu gösteren büyük film .. 
Baş rollerde : Alınanyanın en çok sevilen yıldızlan : 

ADOLF VOHLBRük - RENATE MüL
LER - GEORGES ALEKSANDR 

A nca: PARAMUNT dünya havadisleri 

Maaşları 
Artan 
Öğretmenler 

lzmir Erkek öğretmen okulu 
Tarih ve Coğrafya öğretmeni 
bay Ziyanın maaşına 4 lira, 
aynı mektep Riyaziye öğretme
ni bay Ahmedin maaşına 4 lira, 
Tarih - Coğrafiya öğretmeni 
bay Şerifin maaşına 4 lira, 
riyaziye öğretmenler nden bay 
Akifin maaşına 4 lira, Erkek 
lisesi fizik muallimi bay Niya
zinin maaşına 5 lira, Erkek 
lisesi tarih coğrafya muallimi 
M. Ziyanın maaşına 24 lira, 
Erkek lisesi coğrafya muallimi 
bay Ziyanın maaşına 8 lira, 
Erkek lisesi tarih muallimi bay 
Kemalin maaşına 24 lira, 
Erkek lisesi tarih muallimi bay 
Mitatın maaşına 10 lira, kız li
sesi kimya muallimi Bay Ligo· 
run maaşıoa 7,5 lira, kız lisesi 
fizik muallimi Bayan Mübahatın 
maaşına7,5 lira, Karataş orta 
okulu fen bilgisi muallmi bayan 
Seni yenin maaşına 16 lira, 
Karataş orta okulu fen bilgisi 
biyoloji muallimi bayan Şeref 
Nurun maaşına 12 lira zam
medilmiştir. 

Müesseselerin 
Beyanname usulleri 
Belediye ve idare· Hususiye-

lere bağlı ve ticar ye takip 
eden müesseselerin; ticari yıl· 

lan ve beyanname verme müd
detleri hakkında yapılan tetki
kat neticesinde: bunların he
saplarını ve bütçelerinin bağlı 
bulundukları müesselerin vaz
iyetine uydurmak mecburiye
tinde bulundulan anlaşılınıştır. 

Bu hususta Finans bakanlı~n
dan ilbaylığa şu bildirim gel
miştir: 

1 - Belediye ve idarei hu
susiyelere bağlı olan ticari gıt
ye takip eden müesseselerin 
ticari yıllan Haziran bidayetin
den Mayıs gayesine kadar ge
çecek devre olmak üzere ka
bul edilmiıtir. 

Buna nazaran beyanname ve 
bilançolarını 2395 numaralı ka
nunun 9 ncu maddesinin 4 ün
cü fıkrasındaki sarahate tevfi
kan ticari yıllarının sonundan 
itibaren dördüncü ay içinde 
vermeleri icap eder. 

Bu gibi müessesat vergilerini 
2395 numaralı kanunun 74 ncü 
maddesinin A fıkrası mucibince 
beyanname ve blançolarını ver
meleri için tayin olunan müd
detin hitamından itibaren on 
beş gün içinde ödemeğe mec
bur bulunduklarıadan hesap 
devrelerinin bu suretle tayini 
kanunen muayyen olan ödeme 
şartlarını ve tekillerini değiş
tirmez. --· -Yılan balığı 
Sarfiyatımız 
Ekonomi bakanlığı yılan ha· 

lığı ihracatını arttırmak için bir 
anket açmıştır. Şehrimizdeki 
alakadarlara da bildirilen bu 
ankette viliyetin nerelerinde 
yılan balığı bulunduğu, yıllık 
istihsal mıktan, nerelere ihracat 
yapıldığı ve memlekette ne 
mıktar istihlak edildiği sorul· 
muştur. 

Izmir balıkçılar cemiyeti de 
bu mesele hakkındu bir rapor 
hazırlayacaktır. 

• ••••••••••• 
Bay Nihad 

Çeşmede bir meseleyi tah· 
kikle meşgul mülkiye mlifettişi 
bay Nihad, şehrimize dönmüş
tür. 

' 

ıs Kanunuevveı ••-

Bir Proje 
Ve onun yaratabi 
leceği masebak 

( Ba~ fara/ı Birinci sayfada J 
tan harbin bir dakika önce son• 
ermesini istiyor. Bu sonuca .,ar· 
mak için, lngiliz siyasasınd• 
bir gerileme pahasına da olf• 
uzlaşma yolunu açmak isteıne· 

sine şaşılamaı. 

Uluslar sosyetesinin duruın°· 
na gelince, Italyan - Habeş aıı· 
laşmazlığında sosyeteyi hare· 
kete getirerek dünya kaın°· 
yunda barış davasına karşı de· 
rin bir ilgi uyandıran hadisi 
Habeşistanın tahriksiz bir sıl· 
dırışa uğramış bulunmasıdır. 

Andlaşmayı ve onunla birlilı' 
te dünya barışını korumak is• 
teğidir ki, bütün milletleri, yii· 
kenlerine bağlı kalarak baı' 
fedakarlıklar yüklenmeğe ser· 
ketti. Harhı şiddetle mab~ 
küm eden bir sosyetenin şiıııO' 
saldırışta bulunana mükafıl 
vermeye muadil bulunan prıı 

jeyi endişesizce onaylamasın• 
imkan var mıdır? Endişesiıcı 
diyoruz. Zira bu geçmiş ( ~· 
sebak ) küçük milletler içİO 
büyük tehlikeler taşımaktadır· 
Arsıulusal durum bu şekildi 
düşünülünce küçük uluslar de·. 
legderinin Bay Lava! ve Ed~ 
neden asık bir suratla karşı!•• 
dıkları kolayca anlaşılır. 

Şe-vke1. :Jiilllg~ 

Yine bir define 
ihbarı var 

Milli Emlak müdürlüğüne Jı· 
mirin bir yerinde bir defİ' 
ne mevcut olduğu hak"11'' 
da yeniden ihbarda buluııııl• 
muştur. Araştırmaya heıııe0 

batlanacakbr. 

Bronz paralar 
Yeni bastırılan ve henü:ı: te0 da vüle çıkarılınıyan 1, 5 ve 1 , 

kuruşluk bronz paraların ikiııc:I 
Kanunun ilk günü piyasaya çJ' 
karılacağı haber alınmıştır. 

Koyunlarda çiçe~ 
Hastalığı 

Alaşehirin Matarlı köyü ıco· 
yunlarında çiçek hastalığı çılı' 
tığı vilayetimize haber veril· 
miştir. 

Bazı köylerde 
Pirinç zıraati mene· 

dilecek 
Sıtma mücadele mıntakasıo• 

bağlı bulunan Oğlananası klSf' 
civarında yapılan pirinç zeriY'' 
tının sağlık ve fenni tartlatl~ 
haiz olmadığı ve alakalı k~. 
ballanın sağlığını tehdit etti~ 
teıbit edilmiştir. Aydın bölge 
sıtma mücadele başkanlığıııd•: 
Ilbaylığa gelen bir yazıda, ~. 

' "' yerde muvakkat bir zaman 1 ~ , 
pirinç ziraatinin men'i isteıııD'şa 
tir. Torbalının Üçpınar klii ~ 
yakın.nde yaj>ılan pirinç zira• e 
yüzünden Üçpınar, Kayas ;, 
Hortune köyleri halkının . cıe 
sağlık durumlarının ayni şekıl 
t~hlikeye girdiği anlaşılınıŞ~ 
Üçpınar köyü civarında 
pirinç ziraati menedilecektir· -· Atanma ., 

Belediye mühendisi ve ııı', 
marlarının tayinleri Nafıa ;. 
kaletince yapılmak lazıoı ·~ 

Belediye makine ve elektt'pı 
mühendisi bay Hurşid ve >'~, 
itleri şefi mühendis bay Mtı• 

0
, 

merin 160 şar lira ücretle at~0ı 
malan Nafıa vekaletince kil 
edilmiştir. 

B. Dllver ~· 
Şehrimiz hukuk işleri dire~!· 

törü bay Dlaver Argonun oı r 
kiye müfettişliğine atana'' 
hakkında bir haber vardır· 
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KADI~aza~~~~~~~ 1 
~----------------------------' Edebi Roman 

•••••••••••••••••••••••• 
Sayı:4G 

•••••••••••• 

Etrafında benim dediği bütün bu 
Eşyaya konuşur gibi baktı 

-·--- -11<isi de uzun el sıkarak ay
rıldılar .. 

Doktor giden kadınm arka
sından: 

tün bu eşyaya konuşur gibi 
baklı .. 

Yatağı, mobilyeleri, piyanosu 
ötede muayene, yazı ve çalışma 
odaları, küçük bir laboratuvar. 
Hepsi, hepsi ona " hoş geldin 
doktor., diyordu .. 

Suna başını dört tarafa çe· 
virerek: 

\'ENi . ltSIR 

Son Telgraf Haberleri 

Feyezan ·feliketi 
Yunanistanda F eyezandan 1500 ev 

T emeJleri çökerek yıkıldı 
Son kişidir felaketin kurban -· •• yuz sayısı uç 

Atina 14 (Ö.R) - Şimali ve merkezi Yunaoistanda feyezanlar bir felakşt şeklini almıştır. 1500 
ev, temelleri çökerek yıkılmıştır. 6000 ev yıkılmak tehlikesine maruz olduğundan tahliye edilmiştir. 

50 b;n kişi barınaksız kalmıştır. Hükümet sularla çevrildi. Münakalesiz kalan yerlerin iaşes. ıçın 
tedbirler alıntııış~ır. Kurbanların sayısı çoktur. Şimdiden 300 kişinin boğulduğu bildiriliyor. 

· fTJ'///////r/////.////////f///. 

Atatürk 
Teşekkiir ediyor 

Ankara, 14 (A.A) - Cu
mur başkanlığı genel sekre
terliğinden: 

Altı Acı Milli Ekonomi ve ' 
artırma haftası münasebetiyle ' 
yurdun her tarafından gelen ' 
ve vatandaşların milli ideal 
bildiren yazılara teşekkürle-

~ rini iletmeye Atatürk Ana-
dolu Ajansını ödevlemiştir. 

V//J'//////////././/L/./r/hr/T~ 

ihracat. ve ithalatunız 

- işte bunlar dedi, ne ha
yat, ne ev kadını olamıyan za
vallılar! Lüks kadını olamadık
ları için hep bir üzüntü, bir 
gayri memnunluk içinde saa
detlerini yıkarlar! Kocasının 
karısı olduğu gibi, çocuğunun 
da annesi olursa .. 

Acı bir gülümseyişle: 

- Evet gezdim, gördüm, 
kendimi dinledim yine size ge
liyorum. Hayatımın özel arka
daşları, dedi. Fakat sakın bu 
gelişi parçalanmış, ezilmiş var
lı ~iyle düne hasret çeken bir 
genç kızın gelişi sanmayın .. 

Romanya-Sovyetler misakı geçen yıldan Jazlad u· 
Ankara, 14 (Özel) - Son' 

on aylık ithalat ve ihracahmız 
geçen seneden 6 milyon, 1933 

senesinden ise on iki milyon 

fazla olup 144 milyon liraya 
yakındır. Bu yıl ithalat ve ih· 

racatımız geçen seneden yüzde 
4,6 fazla demektir. 

- Çocuk doğurmasını değil, 
çocuk yetiştirmesini bilen an
neler yetiştirmeli dedi. 

* .. .:,. . 
Uç ay sonra yine bindiği va

pur lzmirdi. Suna lstanbula 
habersiz dönüyordu. Kolunu 
gövert~nin parmaklığma daya
mış, guzel lzmire veda ederken 
onun böyle vapurdan şirin gö
~ünüşüne hayran hayran bakı
yordu! Zümrüd gibi yeşil lzm. 

.. k k ır 
yu se tepecikler üstünde 
uzaktan güverciıı yuvalarını an
dıran binaları, merdivenli so
kakları, kordon boyu, sahile 
sıralanmış ufak ufak b 1 K anyoarı 
arataştan Güzelyalıya kadar 

her yalının önünde den· 
ıze uza-

tılmış ahşap köprücükler b _ 
1 

e ag-
anmış sanılırdı! Vapur • _ agır 

agır pasaportu dönüyor şeh" . , ır 

sınema şwid. gibi parlak bir 
dekorla açılıyordu. Karaburun
dan döne döne Karşıyakaya 
kadar geniş bir havuz içinde 
y~lpalıyan vapur bütün şehri 
bırden kucaklıyan bir hakimi
yetle lzmfr koyundan ayrılıyor
du. Suna, olduğu yPrdo> kıınıl
danıadan bakıyordu. Bu ne gü
z~! .~emleket, taşı toprağı bize 
buyuk zaferin anımını duyuran 
alımıyla varlığımızda kaynıyan 
gururu yüceltiyor sanki .. 

O kadar tatlı tatlı dalmıştı 
k~ ü_ç ~efa vurulan kampanaya 
hıç ılgı göstermiyerek şehir 
büsbütün gözden kaybolana 
kadar yerinden ayrılmak iste
medi. Sonra etrafta kimse kal
?'a~ığını görerek 0 da salona 
ındı ... 

* . " 
lzmir- I~tanbul yolculuğu ne 

çabuk geçıyor. Vapur yine ayni 
saatta Galata rıhtımına yanaş
'.'.1'.~tı. Düdük sesleri, vapura 
uşuşen hammallar, merdiven-
den inip bi • 1 -nen yo.cu ar, aşagı-
dan yukarı, yukarıdan aşağı 
gelen seslere kaynaşan bir 
halk ... 

Derin bir ihtiyaçla bir dost 
yüzü araştıran Suna bu kala
balıkta, Şenii ve Jl.y\eni bula
madığına üzülür gibi olmuştu. 
N ed~n sanki onlara geleceği 
günü bildirmemişti? .. 

Bağajları alan hammalın ar
kasından çıktı, Takseye atladı .. 
Nihayet Şişlideki apartımanına 
gelebilmi~ti. Doktor odasının 
sıcak havasını içine çeke çeke 
koltuğa gömüidü. 

Etrafında benim dediği bü-==·-

Doktorunuz elindeki bıçağın 
sivri ucunu döndürerek bir teş· 
rih ameliyesi yapmağa hazır

dır artık .. 
Hızla yerinden kalktı. Bal

kondan serin bir hava esiyordu, 
kapı aralık kalmıştı. Bu odayı 
kapayıp gitmişti. Nesrin hiç 
içeri girmemiş, girememişti 

bile .. Üstünden kaktığı hasır 
koltuk balkonda sarmaşıklar 

altında yağmur ve güneşle, ıs
lanmış, kurumuş, rengini kayb
etmiş bir az kabarmıştı. Likör 
takımları, masa üstünde olduğu 
gibi duruyordu .. Bir terliği ge
niş kanepenin önünde, biri 
masa önünde dönük kalmıştı. 

Suna elini başına götürdü. Bu
radan ya!ın ayak odasına çe· 
kildiği dakikayı hatırladı, 

- Sonu ı1ar -

DAGABUR 
ltalyan uçakları tarafın
dan bomh-ırtlım:ın .,.,l;ıA; 

- Baş tarafı I i11d say/aı/a -

beşistana vcekerile bu mah. 
reç tercihan Eritrede ka· 
in olacaktır. Fakat bu 
hususta her hangi güç-
lüklerle karşılaşılırsa lngil -
tere ve Fransa hükümetleri 
Cenevrede vaktiyle bildirdikleri 
şekilde Habeşistanın denizden 
mahreç bulmaS1 işini kolaylaş
tırmağa hazırdırlar. Bu telgraf
tan sonra B. Lava! ve Hoare 
arasında hazırlanan projenin 
Ingilizçe metni yazılıdır. 

BEY AZ KIT APT A NELER 
VAR? 

Sir Samuel Hoare tarafından 
"10 ilk kanun tarihile Sir Bos
toae gönderilen bu telgraftan 
sonra beyaz kitabı bir kaç sa
hifesini Cenevrede 18 ler ke
mitesihuzurunda Eden ve Lava! 
tarafından verilen söyleve tah
sis etmiştir. Bu söylevlerinde iki 
bakan Laval-Hoare anlaşması
nın ne şartlar içinde ortaya 
çıktığını anlatmışlardır. 

Bundan sonra 10 ilk kanun 
tarihinde Romada Sir Eric 
Drummonda gönderilen telgraf 
gelmektedir. Bu telgrafta dış 
bakanı Adis-Ababa elçisine 
gönderdiği telgraftaki tabirleri 
kullanmakta ve iki !:ı.ükümetin 
Roma kabinesi tarafından ya
kında, yani Cenevre toplantı
sından önce bir cevap verilme
sini umdukları bildirilmektedir. 

KtaRŞIYAKA 
SÜMER SİNEMAStNDA 
13 kanunue;.ıvel 935 

Herkesin seve seve 
perşembe iki filim birden 

göreceği filim 

Bitmiyen ıstırap 
Baştan başa hakiki hayat sah
nelerısden alınmış büyük facia 
Ayrıca: F oks Jurn.al 

Kutbu şimaliyi keşfe çıkan 
bir Rus heyetinin hakiki 

seyahat intibaları 

ÇELYUSKIN 
Altmış gün buzlar arasında 

(Türkçe sözlü) 

Titiilesl<o 
Birand s 

~ 

Bükreş 14 (Ö.R) - Roman
ya saylavler kuruluna Roman
ya ile Sovyet Rusya arasında 
karşılıklı bir yardım misakı ya
pıldığına dair dolaşan rivayet-

Sovyet Rusya ile süel 
a yapıldığını yalanladı 

Stalın 

B. Bratianonun diğer bir isti
zahı B. Tituleskoyu cevab ver
meğe mecbur etmiştir. Dış 

bakanı Romanya ile Sovyet 
Rusya arasında karşılıklı bir 

ispanya kabinası 
Madrid, 14 (Ö.R) - B. Por· 

tola Valzeras yeni kabinayı 
yapmış, bakanlar listesini Cu
mur başkanı B. Alcala Za
maraya vermiştir. 

Yeni Başbakan Kortes kuru 
)unda ekseriyet kazanmazsa, 

Cumur başkanından aldığı mü
saade ile saylavlar odasını 
feshedeceğini bildirmiştir. Tah
minlere göre, kabina medisde 
432 muha'if re'ye karşı 179 
oyla ekalliyetde kalacaktır. 

lngiliz filosu 
Londra, 14 (Ö.R) - Cebe

lüttarikten bildirildiğine göre 
Vowşıfo/ 15 gün önce Atlantik denizin-

ı.. 1' ""r.l•m. noL-h "D <;:8"""• R"fl."' ).. L" 1- • ' •• 1 IPr ,ı,,1,.,,,.: •. 1~ ·•.: '-"-- •- ııe 'Aımanya arasın a ııarp .... l.:ebefüttarilCtan -ayrılmış o an 
riri verilmisti. Dışbrk~n B. Tı- !inde Sovyet _ askerlerinin R~- ana filoya mensup Hovd ve 
tülesko bu rivayetlerı tekzib . .. manya topragın~an g~~~eler~- Renovn dretnotlarl ile diğer 

d bir bildirik neşrederek Tı 11 r.ko ne müsaade verılmesı ıçın hı_ç . . . d"" _ 

b
e eni .. d cevap verdi- Fakat yeni bazı şayiaları ile· bir müzakere eereyan etmedı- altı torpıdo yıne oraya on 
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Kararnamenin ye~~i seçımden sonra 
Mer'iyete girmesi n~uhtemeldir. 

AftStr polis kuVl'dleti ~u111n11da111 gı:11rıal Russıl 
Kahire, 14 (A.A) - 1923 kanunu esasi~inin iadesi hakkındaki 

kararnamede bu kararnamenin parlamento de,•resinin açıldığı JtÜD 

mer'iyete gireceği tasrih edilmektedir. Şimdiki rejimde ise pa~
lamentonun mevcut olmadığına göre kararname hazırlanması bır 
kaç ay sürecek olan yeni seçimden sonra meriyete girecek de

mektir. 

ltayan gazeteleri 
Arzuyu müsaid buluyorlar fakat ... 

Roma, 14 (Ö.R) - ıtalyan - Habeş davasının barış yoluyla 
halli hakkındaki tebliğin metni dün akşam neşredilmiştir. 
Gazeteler, Italyan davasını sür'atle sonuçlandırmak kaygısile 
gösterilen arzuyu müsait bulmakla beraber, bunu• ltalyayı tatmın 
edici bir şekil olmasında ısrarlı bir lisan kullanmaktadırlar. 

Sovyet Rusyada büyük bir 
alaka ile ka şılandı 

Moskoza 14 (A.A) - Voks 
tarafından Moskovada tertib 
edilmekte olan Türk resim ser

gisi Sovyet efkarı umumiyesini 
yakından alakadar etmektedir. 
Voks muhtelif şahıslardan ve 

teşkilatlardan birçok mektııp
lar almaktadır. Bu mektuplar 
da resim sergisi hakkında taf
silat istenmektedir. 

Gazetelerde bu bapta iptidai 
malumat vermekteı\irler. Resim 

sergısı 

kezinin 
caktır. 

Moskova Sovyet mer
büyük salonunda açıla-

Moskova·14 (A.A)- Mosko
va büyük operasında bu ayın 
18 inde Türkiye için Karmen 
operası oy anacak _ve op~ranın 
Türkçe izahatı verıleceklır. 

Büyük tiyatro artislleriyl_e 
birlikte Türkiyeyi ziyaret etmış 
olan yüksek artist bayan Mak
sokova Karmen rolünü oynaya-
caktır. 

KUBiLAY GüNO 
Gençliğin iştiraki) le 23 Kanunda 
Ankara Halkevinde yapılacaktır 
Ankara 14 (Özel) - inkılap şehidi Kobilayın ölüm~- _y'.ld~n~

müne tesadüf ed~n 23 birinci Kanunda Ankara gençlıgmın ıstı
rakile Halkevinde büyük tören yapılacaktır. 

Mekteplerin yılbaşı ve bayraın tatili 6 µ;iin 
Istanbul 14 (Özel) - Bütün mektepler 27 Kanunu'!uvel Cuma 

gününden 2 ikinci Kanun Çarşamba gü~üne kad~r .. ba~ram -~~ 
yılbaşı tatili yapacaktır. Kültür bakanlıgından Kultur dırektor 
lüklerine bu husus bildirilmiştir. 

,_ :...- - • ,. - ? :.. -. ..... "'· ,·~·- .... 

Şöhreti dillerde dolaşan büyük sinema romanı 

La maıson du mısterıye 

Bugün ASRI SINEMAJDA 
başladı.. AYRICA: 

Titredi 10 kısım 
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Bölem sayısı : 2ı 

Başını çevirince Janet kaybolmuş 
Odada kitlenmiş kalmıştı 

Herif kat'i ve mahirane bir 
dille: 

- Sakın bağırmağa teşeb

büs etmeyiniz bayanlar. Zira 
beyhude yorulmuş olacaksınrz 
dedi. Onların göz hapsı altında 
taksi harekete geçti. "Bu da 
ne rezalet. Şimdi bağıracağız. 
Biıi serbest bırakın." diyor
dum. içlerinden biri yarı alayh 
bir tarzda: "Küçük hemşire 
gürültü etme. Taksiden çıkma
ğa da çalışma. Uslu otur. 
Yoksa..... bu yoksa da gizli 
binbir tebdid vardı. Sonra 
söyJevine devam etti: "Otomo
bil kafi derecede yol almıştır. 
Şimdi matmazeller ikinizi ayı
racağız." Luize bakarak: "Ben 
sizinle kalacağım. Bud'ta mat
mazeli oteline getirecek." 

Üzüntülerim tahakkuk et
miı bulunuyordu. Birbirimiz
den aynlarak daha biiyük 
tehlikelerle karşılaşacağımızı 

düşünerek : 11 Yalvannm size 
bizi ayırmayınız. Para isterse• 
niz para verelim. Bize ilişme
yin. Bizi bırakın. " Diyor bu 
iki adama gözlerimi dolduran 
yaşlarla yalvarıyordum. Bütün 
yalvarmalarım beyhude oldu. 
Y ammızdaki adamın işareti 
üzerine taksi durdu. O kapıyı 

açarak dışarı çıktı. Beni de ko· 
lumdan çekti. Sonra taksinin 
kapısı tekrar kapandı. Luizle 
yalmx olarak gözden kaybol-

~d~m se~fn-J""naz'{lc?l~11?Jıl<9J8Jl 
vererek : " Küçük hemşire bir 
kaç saat sükut etmenizden baş· 
ka bir şey istemiyoruz. Süküt 
edeceğinizden emin olmak için 
ben bu bir kaç saatı yanınızda 
geçirecek, birlikte sinemaya gi
deceğiz ., dedi. 

Anlamıştım: Bu adamla Pa
ramount'un sabaha lcarşı seans 
larından birinde bulunmak la
zımdı.Başka kurtuluş çarem de 
yoktu. Bu Bud adını taşıyan 
adam yakışıklı bir delikanlı idi. 
Çok zarif geyinmişti de ... Sakin 
ken ciddiğ, nazik ve vakur 
davranıyor, onun yanından ay
rılmak için sinirlilik göstermeğe 
başlayınca gözlerinin bakışları 
değişiyordu. Yalnız o zaman 
ona korku ve garib bir itaat 
duygusuyla bakıyordum. Niha
yet beni evime bıraktı. Ve 
"Geceniz hayırlarla geç~in,. 
deyerek uzaklaştı. Onu bir 
daha görmedim. Kendi apart
mamma çıktım. 
Apartmanıma ayak atar at

maz telefon çaldı. 

Luizin sesini duyunca sevin
cimden bayılır gibi oldum. Luiz 
telefondan beklediğim müjdeyi 
veriyordu: 

- Janet üzülme kardeşim. 
Ben sağ ve salimim. Fakat yal
nız başıma tekrar sokağa çık-

mağa cüret edemiyorum. Danyy 
Cloneye telefon edebilirsen bel
ki gelir. Bilmem belkide gel-

mek istemez. Onun için ben 
telefon etmek istemiyor. Bunu 
sen haber ver. O gelmek iste
mezse bilmem ki sen gelir mi
sin? 

O kadar sevinçli idim ki 
kendi vaziyetimi hiç düşünme
den: 

- Elbette Luiz, elbette ki 
gelirim. Söyle, neredesin? di
ye sordum. Bana adresini ver
di. Ahizeyi yerine asınca so
kağa atıldım. fakat kapıdan 
çıkar çıkmaz. saatıma baktım. 

Saat üçtü. Bu vakitte koca 
Nevyorkun sokaklarnula yalnız 
başıma dolaşmanın tehlükesini 
düşündüm. Ben genç bir kız, 
başka bir genç kıu yalnız 
başıma kurtarmağa gidecek
tim. Bu şekilde yeni tehluke
lerle karşılaşmamız mü mı: ündü. 
Oradan karşımızdeki eczaha
neye girdim ve size telefon 
ettim. 

- Öyleyse ne diye v~kit 
kaybediyoruz. Haydi gidelim. 

- Şunu size söylemeyi 
unuttum. Luiz telefonunda saal 
dörtten evvel onu bulmağa 
gitmemeyi tenbih etmiştir Zira 
mütecavizlerine karşı bu saatn 
kadar kimseyle görüşmiyece
ğini vaad etmiş. Korkuyor. 
Bu da tabiiğdir. Daha biraz 
vaktımız var. Saabma baktım. 

- Daha 20 dakikamız var. 
- Luiz nerededir? 
- Regina otelinde. 
- Bu otel nerede? 
- Beşinci avenünün başfan-

gıcında sekizinci sokakta. 
- Oraya gitmek için ne 

kadar vakit lazımdır? 
- On dakika bile istemez. 
- Haydi gidelim. 
Kalktık. Kolkola gidiyor

duk. Kendisine dedim ki: 
- Yedinci Avenüye bakan 

kapıdan çıkalım. Ben girdiğim 
kapıdan çıkmayı severim. 

Onuncu sokağa girdik. Bir 
taksive atlıvarak Retıina oteli
uıu llUfUllUdl;U ;:,un.cı'Kua .tuuıa.. 

Otele doğru yürümeğe başla
dık. Otelin kapısında iki kişi· 
nin dolaşmakta olduğunu gör
düm. Saatıma baktım. Dörde 
beş vardı. Birkaç dakika sonra 
iki adam Beşincı Avenüye 
doğru uzaklaştılar. Bir taksiye 
bindiler. Uzaktan on!arın Va
şington Skar istikametinde 
gittiklerini gördüm. Taksi göz· 
den kaybolunca otele girdik. 
Yan uyuyan bir Fransız asan
sörü işletiyordu. Janetin söyle· 
diği kata bizi çıkardı. Janet 
gideceğimiz. yeri çok iyi bili
yordu. Yavaşça bir kapıyı 
vurdu. Kimse c~vap verme
yince içeri girdik. 

Oda hafif bir ziya ile aydıo
latıJmıştı. Kapıyı kapadım ve 
batımı çevirince Janetin yan 
baygın yere yıkılmak üzere 
olduğu ğördüm. 

Onu kollanm arasıua alarak bir 
koltuğa oturttum. Sonra tam 
karşımızda kendini asmış olan 
bir adamın sallanmakta oldu
ğunu ğördüm. Odada başka 

kimse yoktu. Janet titremek-
teydi • Ke.ndini buğazından 
asan betbahta yaklaştım • 
Önünde yere devrilmiş bir 
iskemle vardı. Ayağıyla bu 
iskemleyi ittiği anlaşılıyordu. 

Başı sarkmış, dili çıkmışh. Sağ 
elinde sıkı sıkıya bir şey tu
tuyordu. Bu bir elmas kutusu 

idi. Boştu. Kutu, Misters Bri
tofun elmaslannı taşıyan ku
tuvdu. Kendini asan adama ge
lince onu dnba bu gece gör· 
müştüm. Husmanla birlikte ba
na saldıranlardan biriydi. Bu 
keşfimi anlatmak için başımı 
Janete çevirdim. Bizim küçük 
kuş ta odadan uçmuştu. Janet 
orada değildi. Kapıya koştum. 
Kapı da dışardan kilitlenmişti. 

Tam bu sırada telefon sesi 
duyuldu. 

- AUo kimdir diye sordum. 
- .C\onu Var-

. ·• , -

f'ENI ASIR 

Binlerce genç mektepli 
Cumhuriyet alanında toplanarak ulu

sal arttırma hafta5ını kutluladı 
- Bıışlara/ı l nci sav/ada -

beraber devletin de zenginleşe
ceğini ve müdafaa vası~alarını 
artıracağını söylemiş ve şu söz-
lerle söylevine son vermiştir: 

SALTANAT ZAMANINDA 
TASARRUF 

Saltanat zamanında parayı 
çömlekte saklamak ve zinet 
olarak kadınlara taşıtmak o za-

eden I alebeler liireııc iştirak 

- Yüı:e Önderimiz, göz 
beheğinıh: Türkün parfo•~ yıl
dızı Atatürkün bo:yrağı altmd';' 
yurdun siyasal erkinliğini kur- İ 
tardıktan sonra onun yarattığ•ı' 
devrimlerle dünyanın gözünü 
kamaştıran iler!eme!er vapan 
Türk ulusu başta büyük önde- J 
rimiz olduğu h~ldt..ı ulusa! ekono il 
mi ve artbrr'l devrimim~~ mu
vaffak olacağız. UJus şefleri
mizin bu daveliue koşmağt bir 
borç biliriz. 

mamn zulüm ve asayişsizlik 

icaplarından drığma bir durum 
olduğm,u kaLül etmek lazım· 
dır. Btıgünün evladı ve Türkü 
yine dünkü ataların evladı

dır. Fakat Cumhuriyetin 
bize açtığı feyizli yollardır ki 
bize tasarruf kaidelerini öğret
miştir. Biz• ta.ı;arruf işlerinde 
bam bamba~ka yeniliklerle mu
vaffakiyete götürmektedir. 

Muhtaç olduğumuz şeyleri 
almamakla tasarruf etmiş ol
mayız; hasislik etmiş oluruz. 
Ibtiy;,cımız için sarfedilen pa
ralar lüzumsuz, israf değildir. 
Nefsimize ödenmesi lazımgelen 
borçtur. 

Zevkimizde, kederimizde ve 
bütün yaşayısımız.da bütçemizi 
gözönüne a1arak idareli ve ya· 
rını düşünür olalım. Ayağımı:n 
yorganımıza göre uzatalım, biN 
riktirelim, Artt11alım, yaran da
ha gürbüz, daha dinç ve daha 
güçlü olalım .. 

Daha sonra maliye memur
larından bay Yusuf bir söylev 
vermiş ve bunu Buca orta mek
tebinden bay Saadettinin oku-
• ö • ır.'11 -............ -~·· 

şiıri takib etmiştir. 
ILBA Y F AZLi GÜLEÇIN 

SÖYLEVİ 
En sonra kürsüye çıkan vali 

bay Fazlı Güleç alkışlarla bir 
çok defalar kesilen şu değerli 
söylevi vermiştir : 

Sayın yurddaşlar; 
Üç gündenberi iktasad ve 

tasarruf haftasını yaşamaktayız. 
lktısad ve tasarruf haftasının 
böyle yılda bir haftaya mün
hasır kalması biç şüphesiz yal
nız bir hafta tasarruf, diier 
haftaları israfla geçirmek de
mek değildir. Bir sene içinde 
gerek milliğ ve gerek şahsi 
tasarruflarımızın hesabını yap
mak ve gelecek seneler için 
yeni tasarruf programı hazır
lamak demektir. Bunun millet 
itibariyle manası budur. 

Tasarrufun manası her 
kelime gibi zamanın te-
lakkileri ile az çok tebed
dül ediyor. Eski zamanın 
artırma ve tutmu ile bugünkü 
zamanın artırma ve tutumu 
arasında fark vardır. Bizce: 

TASARRUFUN MANASI 
Tasarruf ~emek, paranın, 

malın ve bunlarla beraber za
manın yani yaşadığımız ömür 
dakikalarının kiymetini bilmek, 
iyi kullanmak demektir. Eski
lerin tasarruf anlamalarının 
hulasası şu idi: İşden artmaz, 
dişden artar. " 

Bu kaide bizim için doğru 
olamaz. Bu günkü tasarruf kai
desi şudur: 

Dışın hakkını mutediline 
ödemek, işin hududunu geniş
letmek ve çoğaltmak .• 

DÜŞÜNDÜRMESi GEREKEN 
MASRAFLAR 

Para sarfmda yalnız bir yer · 
de düşünmemiz lazımdır : 

Parayı ulusal budud haricine 
çıkarmak mecburiyeti hasıl 
o!unca ... 

nu uu ...... ı ... u.&ılh -... .. ıı_.ı_ 1..ı~ 

fisi mümkün olan ihtiyaçlar 
onunla telifi edilecek ve başka 
malların yerine kabil olduğu 
kadar kendi malımız ikame 
edilecektir. 

Ulusal eşyamız var, yabancı 
malı almıyacağız, işte ulusal 
iktisadın manası budur. 

Sözümü bitirirken büyük ön
derimizin son sözü ve parolası 
ile si:dere bitap ediyorum ve 
onun nurlu yoluna düşmeye 
hepinizi davet ediyorum. 

TÜRKÜN PAROLASll 
- YGksek Türk! Senin için 

yükselmenin hududu yoktur. 
Bay Fazlı Güleç alkışlar ara

sında kürsüden indikten sonra 
süel mu1ika yerli malı marşını 
çaldı ve talebeler bir geçit 
resmi yaptıktan sonra tören 
ıona erdi. -·--Zabıta Haberleri 

Tuljla ile yaralanmak 
Şehidlarde ~uğla fabrika

sında çalışan Arif oğlu T ev
fik'in dört metre yüksekliğin
deki yığınlardan başır.a bir 
tuğla düşerek yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. 

Enlfteıslne ·taarruz 
Bayraklıda kanarya soka

imda Mahmud oğlu Ahmed, 
eniştesi Abdürrahman oğlu 
Hüseynin evine taarrüz ederek 
bıçak çektiği iddia ve şikiyet 
edilmiş ve Ahmed tutulmuştur. 

KUçUk hırsız 
Alaybeyinde 1 Hakikat soka

ğmda oturan Abdullah kızı · 
Nazmiyenin evine kendisinin 
evde bulunmadığı bir sırada 
divardan aşmak suretile giren 
on yaşlarında Enver oğlu Riza 
para çalmış ve yakalanmışbr. 

Kocasını yaralamıt 
Soğukkuyuda Yeni sokakta 

Arkadaşlar biz milli mefkü
re ve varlığımızı cumhuriyetin 
sinesinde duyduk ve onun si
nesinde varlığımızı bulduk, ta
sarruf hayabmız da onunla 
başlamıştır. Bu da Cumhuriyet 
idaresinin bizim içtimai bünye
mize en uygun idare sistemi ol
masındandır. 

oturan Mercan kızı Fatma ko-

l cası Hüseyinin başından ter
likle yaraladığından yakalan
mışbr. 

ıs ıUinunuevveı 
>ç== ... 

Arttırma Haftası Münasebetile 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

E~e ekonomi alanının 
Bu yıl ki faaliyeti 

lzmir, 14 ( A.A) - Tutum 
haftası münasebetile lzmir Tür· 
kofis şubesi Ege ekonomi ala
nının bugünkü faaliyetini şöyle 
hulasa etmektedir. 

936 Çekirdeksiz üzüm rekol
tesi seksen milyon kilo olmuş
tur. Piyasanın açılış tarihinden 
bugüne kadar bu miktarın alt
mış dört milyon kilosu yabancı 
memleketlere ihraç edilmiştir. 

Fiyatlar bidayetteki arizi dü
şüklüğe mukabil tedricen terfi 
ederek son zamanlarda bu te
reffü her numarada hemen beş 
kuruşu bulmuştur. 

incir rekoltesi otuz milyon 
kilo olmuştur. Şimdiye kadar 
ihracat yirmi sekiz miJyon 

kilodur. Bu yılki incir fiyatları 
gerek süzme incirlerde ve ge
rekse hurdada rençberin yüzü
nü güldürecek surette cereyan 
etmiştir. 

Tlitün rekoltesi on beş mil
yon kilodur. Bunun hemen hep
sini rençber yirmi gün içinde 
kırk beş, yüz yirmi bet kuruş 
fiatlarla elinden çıkarmışbr. 
Tütün fiyatlanında geçen seneki 

fiyatlara nazaran yüzde otuı 
bir tcreffü olmuştur. 

Bölgemizin pamuk rekoltesi 
kırk yedi bin balya olmuf 
ve bunun henüz üç bin balyası 
ihraç edilmiş ve dokuz bi11 
balyası da yerli fabrikalar 
tarafından istihlak edilmiştir .. 

Palamut rekoltesi kırk bet 
bin ton olmuş ve piyasanın 
açılışından · bugüne kadar od 

bin ton ihraç edilmiştir. Fiatlar 
geçen yıJa nazaran daha çok 
müsaid olmuştur. 

Zeytinyağı rekoltesi yaloıl 

on üç bin ton olmuş ve heoüı 
üç bin tonu ihraç edilmiştir. 

Zeytinyağları geçen sene yirnıİ 
üç kuruş iken bu sene otuı 
üç kuruşa satılmaktadır. 

Bu verimli vaziyet umumiyet
le' hükumetimizin iktisadi siya-
setinin ve zamanında aldığı 
esaslı ve uzağı görür tedbirle-
rin tabii Bir sonucudur. 

Dünyada iktisadi buhranı• 
elan hüküm sürdüğü bir sırada 
Ege bölgesinin bu ekono~i~ 
durumu bölge müstahsilleno& 
ve dolayııiyle bütün memleke
timizi sevindirecek bir vakaclar. 

Romanyadaki Yahudi. 
Ale.yhtarlığı ilerliyor 
Son hadisede elli kadar Yahudi 
Ağır ve hafif yaralandı 

Londra, " Deyli Eksperes ,, 
yazıyor: 

Roman yada Y abudi aleyh
darlığı sistematik bir şekilde 

devam etmekte ve sık sık ha
diseler çıkmaktad1r. 

Bu akşam nasyonalist parti 

tarafdarlarile üniversite talebe

lerinden kalabalık bir grub, 
Y abudilerio oturduğu semtJer-

de gösteriıler yapmıılar ve 
evlerine gitmek istiyenlerin 

önlerine geçerek hakaretde 
bulunmuşlardır. 

Bu yüzden çıkan hadisede 
elli kadar yahudi ağır ve hafif 

surette yaralanmış, talebelerde• 

de dör kişi hafifçe yaralanaıır 
tır. 

Gösterişciler ayni gece ya" 
hudi kulübüne giderek kulübiilt 

camlarına kırmııtar. Yahudiler, 
hidiıe gecesi evlerine kapa•'" 

mıtlar ve dışarı çıkmamıtlardır· 

Parlamentonun toplantısınd• 

bazı müfrit nasyonalist sayla~· 

lann bir takrir vererek, Bük" 
reşteki yahudi aleyhdarhi' 

hidiıelerine mana olmak içİJ' 
Bükreşteki yahudilerio hicret-

lerini kolaylaştıracak karat 
verilmesi istenecektir. 

PAUL 1ooao KiSi cmENMEMDE Dwıdf 
e Al>AH.IN. EMRİN.İ • ., 

}>E~~Olı ~KAi>~ 
lJl'1JI( f lllf. _.... 
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T. üş Aras Bulgar 
Dış ha aniyle görüştü 

~~~~~-----..._------~~~~-

Berkiteler Italya için hakarettir 
D ı~ bakanıınızın Yugo lav dış hakaniyle 
Görüşmesine büyük öneın veriJiyor 
lstanbul, 14 (Ô.R) - Dışbakammız bay Tevfik Rü,t! Arasın 

Yugoslav hududunndan geçerken Yugoslavya dışbakanilc yapa
cağı mülakata önem verilmektedir. Popolo Ditalya diyor ki: " Habeşistana silih 

Üzerlerine aldılar,, 
Sofya, 14 (A.A) - Türkiya dıı işleri bakanı doktor T, Riifti 

ana bugtm saat 14 te Sofyaya muvasalat etmiştir. istasyonda 
baıbakan ve dıt bakanı, kralın müşaviri, Türkiye işgüderi, Re
manya, Yugoslavya elçileri ve bir çok zevat tarafından selim
lanmııbr. 

Verenler bir mezelleti 
Italya, 18 Kanundan evvel 

Kabul edilmesıni 
Roma, 14 (Ô.R) - "Popolo 

D'ltalya ,. lngiliz - Fransız tek
liflerinin souk kanlılıkla ince
lendiğini yazarak diyor ki: 

Bu sırada berkiteler devam 
etmektedir . Ağırlaşhnlmadı, 
Fakat haliflemedi de .. Vahşi Ha
beşistana silah sevkiyatı devam 
ediyor, Berkiteler ltalya için 
bir hakaretdir. Habeşlere ilah 
verenlenler büyük bir mezel
leti üz«-rlerine almışlardır. 

ltalvanın mukavemeti azalmı
tor, artayor.Berkitelerin 31 linci 

a!?un günü ltalyan kadınlarının 
reJ&me plebisti günü olacaktır. 

cevab veremiyecek .. Barışçıl temellerin 
tavsiye edenler bile vardır 

Temin istasyonda durmasından istifade ederek, doktor T ev
fik Rüıtü Aras ve dış bakanı lyvanof garın salonuna çekilerek 
görüpnüşlerdir. Saat 14,35 te Türkiye dış işleri bakanı CeneY
reye doğru hareket etmişlerdir. 

Türkiye ve Lehistanın 
nıüşte._. .... ,ı". nazar noktası 

Istanbul 14 ((J , ,kiye ve Lehistan hükumetlerinin sulh 
şartları nazar nol talarm :ı tam bir mutabakatte bulunduğu bil
dirilmektedir. Müşterek görüşe göre sulh şartları Uluslar sosye
tesi tarafından tesbit diJmeli ve konsey bizzat bu mesele ile 
meşgul olmalıdır. 

Habeş imparatoru 
Uluslar So~yetesine cevab vermez
den önce, lngilterenin fikrini alacak 

iT ALYA 18 KANUNDAN 
EVVEL CEVAP 
VEREMIYECEK 

Roma 14 (Ô.R) - Reımiğ 
çe-.renlerde zannedildiğine göre 
1
1ta!Yama lnliliz-Fransız teklif- ,_ 
erme cevabı 18 ilk klnundan Oerm lınpa f>arıçfe yapılan /ng-iliz - Fra11sız 1rörtişmderi.1d~ bulunanlar ( 5 Fransrz BaşbaKanı 

Londra, 14 (Ö.R) - Royter Ajansı muhabirinin aldığı bir 
habere göre Habeı imparatora, sulh tekliflerine karıı vereceği 
cevab& Ulualar sosyetesine bildirmezden önce lngilterenia 
fikrini alacaktır. lngiliere bükümeti, Adiı - Ababadaki elçisine 
bu hususta ieab eden talimah vermiştir. CSnc! verilemiyecektir. Fil- BaJ' l.aı1al, 6 ln"tliz Dış Bakanı Sir Samıul Hoaıedır. J 

hakık~ Faşist h&k6metinin kesin kabul edebileceği te- başka bir şey yoktur. Bu iki ı tedil teklifler yapmıılardır. 
dıı sıyasasıaa aid direktifi • meUerdir iki hükümet Beşler taraf için de şeref ve haysi· Betler komitesi tarafından 
vermekle &deyli olan bG,:k komiteıi~in tekliflerinden ilham yetle kabul edilebilecek bir hazırlandığı zaman k_abu_le . şa-
Fqist kurulu ancak ba tarihte alarak banşcıl temeller aramış- şeydir. Cenevrenin ~n!aşma yan olan bir pJimn ıundı bıraz 

Sulh teklifleruaiD ortaya ahlması üzerine cephelerde hiç bir 
değipklik olmut değildir. Habeşliler vaziyetin inkiıafma intizar 
etmektedir. ltalyan cephelerindeki faaliyet, eskisinin aynidir. 

lngiliz dışbakanı toplanacakbr. Şu halde 18-19 tardır. Bu müşahedenin çok esaslarını tasdik etmesı ıçinse değiştirildiği için red mi edil-
llk klnun leceai ltalyaa ceva- b&yllk bir önemi vardır, zira iki tarafın da kabulu şarttır. mesi lazımdır. Buna biz zannet 
~· R~mada i .Fr~ız Ye lngi- Beşler t~kliflerinden ilham alan HAZIRLANAN METiN UTA· meyız. 
liz büyük elçilenae verebile- tekliflerinin konseye bildirilme- NILACAK MAHiYETTE MI? "lnfomation,. Aynı müliha-
cektir.Fakat daha önce ltalyan Ö "D k f istifa edecek 
lıaükumetinin Paris ve Londra· sini genel sekreterden rica et- Pari.t, 14 ( .R) - ebats,, zayı yürütüyor: Yapılan te li -
dan teklifler hakkında m&tem- mekle mllnakaıanın Cenevre gazetesi Paris tekliflerine kar~ ler, sadece beıler pılinında 
mim ~alümat isteyeceji mala- muhitinde ve arsıulusal hare- baı.ı çevrenlerde ve gazeteler- gayrimuayyen kalmış olan müba 
te•.Wır. keti çevresinde kaldıiım gös- de yükselen tenkidlere hayret dele hududunu şimdi tayin et-

Bir habere göre Lord Halifaks, 
Dışhakanlığına getirilecektir 

BARIŞÇIL TEMEU.ER termiflerdir. Yani ihtilaf ancak ediyor: mektedir. Bunlar da NecafİDİn 
KABUL EDiLMELi MI? Cenevrenin prensiplerine uy· Haı.ırlanan metin bazılanna. hükiimraniyet haklarım biç bir 

Loadra, 14 (A.A) - ParlameDto mabafiliade tah•i• oh.d.
ğuna g6re Franıız·ln~iliz barıı tekliflerine lr.,... mabalif parti 
ile mubaf&zakir mahafil tarafından açıkça gleterilen adem tu
-.ib yüzünden Sir Samuel Hoare clatbakuhjmclaa çekilmek 
mecburiyetinde kalacakbr. 

Paria, 14 (Ô.R) - .. Tempa gun olarak halledilecektir. göre utaodacak bir şeymiş. şekilde ihlal eden bir ıey yok-
5ueteai din aktam CeaeYr.: BU ARAZI MÜBADELE- Bunun sebebini anlıyamıyoruz. tur. Peklli suJb müzakerele-
·İ. Y:fdu '6rlfaaeler dolayı- SiNDEN BAŞKA BiR iki bakan beşler komitesi tek- rine esas olabilirler ve Habe-

11 yor kı: ŞEY DEGILMIŞ? liflerinden milmkUn ~lduğ~ ka- şistaaa da Uluslar Sosyetesinin 
Franaa Ye lnptere tarafın- B. Edenin ıaylediği gibi or- dar az uzaklaımaga d&kkat mUzaberetini temin edecekler-

daa ertaya ablan temeller lıer tada bir arazi mübadelesinden etmitlerdir. iki taraf da mu- dir. 

Muhafazaklrlar olsun. muhalifler olsun lnJiltere heaabma Sir 
Samuel Hoarı yerine mesul tutmakta mnttefiktirler. 

--:::====~====~~~~···---Eritre ilbayı izah ediyor Kamutayda kararlar 

Heniz teeyytid etmiyen pyial~ röre yenide~ tq~kkiil ~~ 
cek olan kabinede Sir Hoann yerme Lord Halifaks m g~tiril
meıi mahtemelclir. 

Dessiye süel bir tahşid 
merkezi imiş 

Roma 14 (Ô.R) 
Eritre ltalyaa 11-
itaybj1 Deuiye
aia aakert olmı
yaa bir 'ebir ol
d uiu hakkındaki 
iddialan Yalanlı-~..-
yarak orasının, 
lbCihiın bir tahq
fiit merkezi ol· 
dutunu ve zaten 
1500 111etre •ap· 
iı yaklatan ·ltal-
yan uçaklanna 
•••bet eden mer-
milerin de ora• 
daki aakert ma· 
la~yeti gösterdiği
nı. boıabardıma
DID erteai pnil 
Dessi ye lizerindea 
bo111ba atmaksa
zın geçen uçakla
rın bütün binalar 
&zerine, hatta as-
keri çaddara kı-
zıl baç itaretinin /taly01ı askdlm bir 1rösleriş esnasmda 
çekildiiini rBrdlllderini bunun çıkarılmaktadır. Bu madenler 

dd~ bir ..u.tiıaal oJdajunu bil- Tunus madenlerinden daha zen-
ırmektedir. . d' 
it 1 ı_ d gın ır. Tanda 18 gram altın 

a yan a.uman anbğı Desaie- . . · 
de bir Amerikan butanesinin vermektedir. Bar ayda 13 kilo 
b.ıandutanclaa haherdar edil- altuı alm•ıtbr. Şimdiye kadar 
memifti. Dogc-ro madenlerinden alınan 
Ma·~ R)"- Dogo· altua iki buçuk milyon liret kay-

ro ma &aemli altın metindeclir. 

• .... 1 ..... 

Çiftçilere tohumluk ve ölüm cezasına 
K. Ciyano 

••••• 
ltalyaya dönüyor 
Roma 14 ( Ô. R) - Musçarpılma kararları onaylandı 

solininin damadı, ltalyak uçak 
Ankara, 14 (A.A) - Refet 

Canıtezin başkanlığında yapı

lan kamutay toplanlısmda mu· 
bacirlere ve muhtaç çifçilere 
ödünç tohumluk ve yemlik da
ğıtılması türist gemilerinden 
alanan muhtelif deniz resimle-
rinden ':>azalarının affına ve 
bazılarının da tenzilat yapılma-
sma aid kanunların ikinci mü
zakereleri yapılmış, Amasyanın 
Derebaslan köyünden Köylü 
oğullarından Ali Osman oğlu 
Süleyman, Sarı oiullarından 
Mehmet oğlu Nuri, Çorukcu 
oğullanndau Mehmet oğlu Sü
leyman ve Sarı oğullarından 
Ahmed oğlu Halil lbrahimin 
ölüm cezasına çarpılmaları bak
kandaki mazbata tasvib edil
miştir. 

Bundan sonra kamutay gün
deliğinde bulunan diğer mad
delerden, Ankara şehri içme 
suyunun tamamlanması, Etlik 
"e Keçiören'e su verilmesi 

1 arasında kurulacak Ankara filolarından birinin kumandanı 
gençlik parkına su getirilmesi olan Kont Ciyano ltalyaya dön· 
ve havuz ve saire tesisat için 

mek üzere Muaavvadan vapude 600,000 lira tahaiMt veril-
mesi hakkındaki kanunların ra biamiıtir. 
birinci müzakereleri yapılarak Hint gazetelerine 
kabul edilmiştir. G 

Yine kabul edilen bir Öre 
anunla da Bursa ovası ıslahat Yeni Delbi 14 (Ô.R) - Hin-
ameliyatından geri kalan itle- distanda çıkan büUin gazeteler 
rin bitirilmesi için 550 bin Laval • Hoare teklifleri aley-
liraya kadar taahhlidlere gi- hinde bulunmaktadırlar. 
rişmesi hususunda bayındırlık Ler Pesman ıazetesi diyor ki: 
bakanlığınr salahiyet veril- - "Bu teklifler ölüdür. Ne 
miştir. Habet imparatoru ne de bötün 

Bina vergileri kanununda dünya bunları kabul elmiye-
1930 - 31 • 32 mali yıllannda cektir." 

umumi tahriri vapı1au, olan Amerikanın 
binalann gayri safi iratlarından 

yüzde 25 nisbetinde tenzilat Bitaraflıgv l 
yapılmasını gözeten kanun da 
bugiin kamutay1n birinci mi· Vaşington. ( Ö.R ) - Eski 
zakeresini yapmıf olduğu ka- Dif bakam B. Kelloğ gazete-
nunlar arasında bulanmakta cilere diyevdc bulunarak filc-
di rince Amerikanın bitarafhjı 1 

Kamutay pazartesi günn hakkında yeni bir kanuna Hl
zum elmadığını söylemiıtir. için 250,000, istasyonla tehir toplaaacakrar. Son ı ·ıA • • 

••••••••••••••••n•••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••n• ra ıun an ı ave etmııtir: 

Dagabur bombardımanında Ame- tic:~:;:ceıa=:~~::ınfa~i! 
rika kızılhaç üyesinden doktor öldü :g~terıı:et~'b.rl:~:t~:6~ 
Adiı·Ababa, 14 (A.A) - Royter ajauınclam ualtacak yerde bilakia çogalta 
Amerika kızılhacı üyelerinden doktor Hokmaa Daıabur ham· bilir. Bea berkite sİJUUımn 

barclimam eanafında telef olduğuau bildirmektedir. yetkilijiM de kanii dejilim. 
Ha!•• aytan ue doktorwı bir e>blale oynarkea lldliğilnl l ~ bir berkite dünya ıulhunu 

bildiriyor. 1 korwap J81dım edemez." 

8. Hitler 
••••• 

Britanya elçisini 
kabul etti 

Berlin 14 (Ô.R) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor : 

Reicbsführer Hitler, dış ba-
kam B. Von Neurath hazır ol
duğu halde büyük Britaaya 
büyilk elçisini kabul etmİf ve 
kendisile silihlann Fransa ile 
karıılıklı güven • içinde tahdidi 
hakkındaki imkinlan Ye La· 
karno pakbaı imzalamlf olan 
devletler arasında (lngiatere, 
Fransa, Belçika, Italya ve Al
manya) bir hava pakb yapıl
ması projesinin tahakkuku İm• 
kinlarmı g6rütınfittlir. 

••••••••• 
Trenton, 14 (A.A) - KüçGk 

Lindberg'in katili Kauptmaa 
önümüzdeki ayın son nısfında 
kati olarak idam edilecektir, 
Hakim Trenchard bu baptaki 
idam kararını imzalamışbr. 

iskan müdürlüğü 
Muhasebe kadrosu 

hazırlan•yor 
Sağ-lık ve Soysal yardım 

Bakanlığına bağlanan lskln 
Umum Direktörlüğünün muba · 
.ebe kadroau Finans Baku
hğı tarafından hazırlanmakta-
dır. Pazartesiye kadar çıka· 
cağı ve yeni memurların ogüa 
iıe baıbyaca;. anlafllmaldacllr. 

Ziyaret 
Şeluimiz A1maa Gneral 

Komoloaa dün viliyette W.1 
Fuh GOleçi ziyaret dnaittir. 



Sahile & 
~ 

Gönül 
Oyunları 
Güzel bir vodvil 
Temaşa aleminini ı dram, 

komedi va operet gibi üç bü
yük mihrakı arasında üç figü· 
rün bir koleksiyonu gibi düşü
nülecek vodvili pek severim. 
Elbamranın bu hafta lzmire 
prezanta etiği; böyle bir vod
vil de ( Gönül oyunları ) diye 
Türkçeye çevrilen bu süje ey
lenmek istiyenleri tamaman 
eylendirecek mahiyettedir.Ber
linde tahsilde bulunan bir ln
giliz gencı otomobil sürmesini 
otomobil idaresini öğrenmek 

için, güzel ve çok cazip bir lngi
liz kızını kendisine öğretmen 

( muallim ) tutuyor. Gü7.el boca 
genç delikanlıyı otomobile bin
direrek Berlin sokaklarının 

kalabalığı içinde dolaştırıyor. 

Genç kız, genç delikanııya 

otomobil idaresini öğreteyim 

derken aralarında bir gönül 
oyunu başlıyor, bu başlangıç 

piyesin sonuna kadar kah ne
şeli, gah heyecanlı bazen de 

, meraklı sahne yaratarak yürü
yor. Gönül oyunları filminin 

bir hususiyeti vardır. su1ey! 
yaradan kim ise şahısları pek 
güzel tertib etmiş, diyebili
rim ki bizim roman üstadı 

büyük Edib Hüseyin Rahmi 
yaratsa bu kadar ırüzel tip
ler yaratırdı. Vak'anın bazı 
yerlerinde o kadar san'atkaraoe 
muzik tempoları var ki, iyi 

dikkat etmek gerek, acele ve 
müteessir bir merdivenden iniş 

var. Buna hafif esrarengiz bir 

muzik tempo tutmuştur. Pan
domima oyunlarında hisleri 

ifade eden işaretler bazan 
nasıl bir keman sesile tiz bir 
ağlamayi tanzir ederler. Bazan 
bir boru ile bir trampet acele 
bir harekete tempo tutar. Gö

nül oyunlerında da öyle, muzik 
hadisata; hislere, neş' el ere 

yerinde hafif hafif tempo 
tutmaktadır, işde çok san-

at vardır. Güzel Gesta 
kocasını aramak için ne garip 
tesadüflerle karşılaşıyor, ne tu
haf tiplerle görüşmeğe mecbur 

oluyor, telakkilerin, anlayışların 
kahkahası Elbamranın geniş 

ııalonlarını doldurdukca yeni 
bir macera karşınıza çıkıyor, 

ıonun nefesi onun zevk ve şev
kile alakadar olup gülerken 
hadise biraz hüzün levhası çi

ziyor arkadan heyecan başlıyor 

bu sırada ikinci bir sürpriz sizi 
güldürmektedir. 

Bunun neşesini bir duraklık 

tadil ederken bir üçüncü gü

zel tesadüf size kahkahalar 
attınyor. Gönül oyunları birbi

rini kovalıyarak sizi merak 
içinde oynatırken öyle bir te

sadüf görüyorsunuz ki yal Bôyle 
mi imiş derken onlar ermiş mu
radına, biz çıkalım kerevetine 
diyen son işareti sizi tatlı bir 
mesti içinde aydınlığa çıkart
maktadır. 

YENi A51R 
_s:.,,. ........ 

Nev-Y orkta gece hayatı 
Dünyanın bu en büyük şehri içyü

züni!_ ancak gece~eri gösterir 
Broad'\\ay kaldırıınları kalın bir kauçuk tabaka!'ııyle örtiiliidiir 

.. 

MEV-YORK (tik kanun) 
Nev-Yorktan o kadar çok 

yazıldı, sinemalarda dünyanın 

bu en büyük şehri o kadar 
çok görüldü ki insan bir ke.rre 
Nev-Yorka ayak bastı mı ne· 
ler görebileteğini tahmin ede
bilir. Fakat bu şehir asıl ruhu
nu geceleri gösterir. Onu bil
hassa bu kış gecelerinde daha 
eyi tanımak kabildir. Sonsuz 
bir süt yolu gibi göz kama~
tırıcı ışıklar sizi tiyatro!ara, si
nemalara, çeşit çesit eğlence 

yerlerine çekerler. 
Akşam sekizden sonra Bro

advayda yollar adamakıllı tı

kanmıştır. Taksiler büyük zor
lukla ilerliyebilirler. Kadınlar 
suvare elbiseleriyle erkekler 
smukenleri veya fra!dariyle ey
lence yerlerine gecikmemek için 
arabalarını terkederler. Broa
dawaya, hangi sokaktan gir
mek isteseniz ayni manzarayla, 
ayni insan selile karşılaşırsınız. 
Temaşa saatı geldi mi eylen

ce yerleri hıncahınç dolar.Ame 
rikalı gündüz kazandığını gece 
sarfetmekten hoşlanır.New-Yor 
kun eylence yerleri içinde en 
çok popüler olanı ııinemalar

dır. Lüks bir sinemada lüks 
mevkie 5 - 7 franga girebi
lirsiniz. Milyonlar sarfedilen 
filmleri ya:tın serin, kışın sıcak 
bir hava içinde seyredersiniz. 
Sinemalarda film bittikten son
ra ayrıca sahne numaraları 

göstermek adet olmuş gibidir. 
Aiti bin kişi alan Radio-City 

sinemasının sahne tertibatı cid
den şaşılacak derecede mü
kemmeldir. Sinemadan çıkınca 
Broadvayın gö?leri alan ışığı 

albnda bir kabareye gırınız. 
Bu ışık yağmurunun hikmetini 

daha iyi anlarsınız. En seçme 
güzellerden yüzelli girsin nwna
ralar yaptığı sahne efsanevi 
bir bahçe halindedir. Işık pro
jeksiyonları Girslerin güzellık
lerinı kat kat arttırmıştır. Ye
rimden hiç kımıldamadan şu 
yanyana bir kaç kabarede bine 
yakın Girlsin çalıştığını hesap 
edebildim. Bunlar cidden dün
yanın en güzel kadınlan adını 
taşıyabilecek şekilde seçilmiş
lerdir. Parisin FolieR - Berge
re'ini andıran temaşa yerleri, 

burada genç kızların gidebile
cekleri yerler sayılır. 

Dans salonları 
Brc.adwayın dans salonları 

Avrupanınkilere hiç benzemez. 
Kapıdan girerken dansetmek 
istediğiniz Girlslere ait tiket
leri satın alırsınız. Bu yerler 

• 

B!Oad..ay Rt•vtilnintle görülm gırsler 

meşhur bir empresaryosunun 
bürosuna uğradık. Artist olmak 
istiyen yüzlerce genç geçid 
resmi yapıyorlardı. Bunlar ar
tık hoşa gitmiyen, itibardan 
düşen artistlerin yerlerine geçe
cek olanlardır. Broadvay artist
leri, güzellik ve sanat kudret-

Amrrikarı111 faş l'if/rnrrsı f'tıli11aj sa/011/01111111 şa11ıpiyonlaıı 

çok garip, fakat acınacak sah- )erini emerek istihlak eder. 
nelerle doludur. Güzel bir mü- Artık faydalanacak tarafları 
zik dinlenmek imkanını ve- kalmadı mı onları çok kullanıl-
reo sakin bir yer isterseniz mış Amerikan sakızları gibi 
Night - Club'lerden birine gi- kaldırım üzerine atar. Broad-
dec.,ksiniz, Tiyatrolara ge- vay kaldırımları kalın bir kau-
lince burada gösterilecek pi- çuk tabakasıyla örtülüdür. Bun-
yesler önce Boston ve Fladel- !ar tükürülen Cheving-Gum 
fiya tiyatrolarında oynanılan (amerikan çıklesi) dir. 
sahneler ve piyesin mevzuu SiNEMADA ÖPÜŞMELER 

. balkın arzusuna göre tadilat Sinema yıldızları arasında 
görür. Eğer bu şehirler piyesi sahnede, yüzlerce ve yüzlerce 
beğenirlerse Nevyork'da gös- kişinin önünde öpüşmek, ye-
terilmesine başlanır. Fakat mek ve içmek gibi tabiiğ bir 
Bostouda ve Fladelfiyada tut- hadise sayılır. Ortada hiçbir 
mıyan eserin Nevyork'La gös- fevkalade:ik nazara çarpmaz. 
terilmeai imkinsızdır. Ve bu, en ufak bir dedikodu-

BAŞKA BiR SAHNE... ya bile yol açmaz. 
HAPiSHANELER Ancak, ııinema yıldızlarının 

Bu sahnelerden bıkan bir hepsi de ilk defa öpülmek 
arkadaşım Pazartesi sabahı meselesine kıymet verir. Para-
beni saat dokuzda almağa mont stüdyolarında çevrilen 
geldi: " Rango gülleri " filminde 

_ Sana bir aşk sahnesi prova edilir-geceleri göremiye-
h d ken, operatörün bir işareti 

ceğin sa neler en birini göste- üzerine meşhur artist Jon Bo-
receğim dedi. !es, sinema yıldızı Mis Clady 

Amerikada Cumartesi ak- Stevarti kolları arasına alarak 
şamı ve Pazar günü tevkif edi- dudaklerıodan öpmüştür. 
fenlerin sorgusu Pazartesi sa- d Cl d Bu ha ise, a y nun üzerin-
bahı yapılır. Bu cidden görül- de ani bir tesir yaparak göz-
meğe değer bir şeydir. Zarif, !erinden yaş gelmiş, sonra bu 
şık, güzel yüzlerce kadın mev- hadisenin •ilk defa olmadığını 
kuflar arasına karışmıştır.Mev- iddia edecek kadar tuhaflık 
kuflar, sinema artistleri gibi göstermiştir. Mis Clady, sahne-
pıojektörler altında gözden ge- de öpüşmenin kendisi üzerinde 
çirilir Ye isticvapları yapılır. en ufak bir tesir bile yapma-

Buradan çıkınca Nevyorkun dı&-ını iddia etmektedir. 
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Bir aşk gecesi 
Üç büyük 

Alan 

• • 
operayı mevzuu ıçıne 
senenin şah eseri 

Cuma gününden beri 
lzmirliler hakiki bir san' -
at eseri ile karşı karşı

yadırlar. Üç gündür, her
kes Tayyare sinemasın
da gösterilmekte olan 
bu eseri görmeğe koşu
ror. Hatta şu kadarını 
da kaydedebiliriz ki 
üstüste gidip görenler 
pek çoktur. Bu filmi biz 
de gittik ve gördük. 

Nevyork Metropolitan 
operasının baş mugan
niyesi Grace Moore ile 
bu operanm bütün kad
rosunun iştirakile filmin 
mevzuu içine alınan Kar
men Troviato ve Madam 
Butterfly operalarının 
temsilleri filme ihtişam 
ve 2inet vermektedir. 

Filmin mevzuu, Ame
rikadan ltalyaya tahsile 
gelen güzel sesli bir kı· 
zın macerasıdır. Tabii 
bu kız rolünü Grace Bıv aşk geusiıwı bıllıır sl'sli yıldızı Oıacc MoOf 
Moore oynamaktadır. ltalyada Grace Moore'in billur ses 
onun geçirdiği gülünçlü sergü- ile söylediği şarkılar henüz biç 
zeştlerden sonra bir musiki bir filimde ve biç bir Priınll 
ustadı tarafından himayeye alı- Donnada dinleyemediğiniz ka• 
narak dünyanın en güzel sesli dar güzeldir. 
bir Prima Donnası mevkiine d Zaten filmin ilk gösterilişin e 
çıkarılması bu arada aşkın ve 

Grace Moore ile filmin rejisö· 
gençliğin tesirleri o kadar gü-
zel ve o kadar alaka verici rüne ve filimdeki musiki parça• 
bir şekilde tertip edilmiştir ki, !arının bestekarına altın madal· 
filim seyir edenleri sürükle- yalar verrlmesi de " Bir aşk 
mekte, seyirciler de ayni vaka- gecesi " filminin ne yükse~ 
da rol sahibi imişler hissine bir eser olduğunu ispata kafı 
düşmektedirler. gelir kanaatıdayız. 

.• 
A ,(> > > •• 

1-Ji.J.ıMl>lıııt..!ı:<..-:'"--."'-"*'""'· 2.:;._ - ---·· 
Carol Lombard'in son bir resmi 

·····················································································-

Para 
Miltonun 

Kralı 
busene 

göstereceğimiz 
biricik filmi 

Bedavacılar Kralı, lustracılar 

phı, a11aforcular kralı isimleri 
ile gördüğümüz filmlerinde 

kendisini çok sevdiğimiz " Bu
bul ,, Milton bu sene yalnız bir 

film yapmıştır. Geçen sene so
nunda ikmal edilen ve ancak 

bu mevsim içinde projöksiyona 
konulan Miltonun bu filminin 

İsmi " Para Kralı " dır. Fran
sızların çok meşhur olan Kont 

Opligado operetinden iktibas 
edilen bu film Parisin Moda 
Saraylarında muhteşem Barla
rında ve kabarelerinde çevril
miştir. Bilhassa Bayanlar bu 
filmde en son moda Paris tu
valetlerini de görecekler ve 
tam iki saat kahkaha ile ıü
leceklerdir. 

iki çapkın kızlar 
Mütareke senelerinde Pariste 

- bittabi sessiz olarak - filıne 

çekilen (Luis F euillade) in meş· 
bur eseri ( iki çapkın kızlar ) 
yine pariste (Cine - Selectioıı) 
besabıne yeniden filme çekile· 
cektir. Romanın sinemaya nakli 
Maurice Cbampreux tarafından 
yapılan senaryö hazırlanmış ve 
musiki pansiyonları da Mauric:e 
Yvain tarafından tanzim edil· 
miştir. Rejisör Rene Hervil 
artistleri seçmeğe uğraşıyor· 

Bu iş bitince filim çevrilmeğe 
başlanacaktır. Fransız basıll1 

şimdiden bu filme önem vet' 
mektedir. 

Tuna şarkısı 
Cristal filimleri müessesesi 

(Tuna şarkısı) isimli yeni "e 
müzikal bir filim çevirmeğe 
başlamıştır. Bu filmin baş rolii 
(her zıftııan 20 yaşında) filınin' 
de çok beğenilen (Jessie Mal· 
tevıı)e verilmiştir. 
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lenen sür • 
rız 

Tarihin aşk yaprakları 
Sabırsızlıkla tarih· be 
Ikr miy · sa ış baş -1 

Eski zamanlardan başhyarak 
tarihin meşhur aşk macerala
rını gözden geçirelim. Tarih-

Yazan: A. Şeref SUIUner • • 
Parise haber gönderdi. Paris 
buna mukabil şiddetli ve ağır 
sözlerle hükümdara cevab ver-

sel vakıaları genişletmek için di. Bunun üzerine savaş baş-
türlü türlü ölçüler, usuller ara- Jadı senelerce iki taraf ara · 
yan tarih adamları vardır. 
hayatta en mübim amilin aşk 
olduğunu ve tarihi aşk yardı
mile genişletmek lii.zımgeldi
ğini söyliyen tarihçilerin az 
çok hakkı olduğu inkar edile
mez. Ingiliz yazıcısı " Osk r 
Vayld " 11 Kleopatra ,, nın 
gözleri ve burnu biraz daha 
g~zel olsaydi tarih bambaşka 
hır Y?I ,. güdecekdı. Napolyon 
Jozefin ı çıldırasiya sevmemiş 
olmasaydi askerini zaferden 
zafere sevkeden hırs ve izzeti 
nefs. duyguları alevlcnemiye
cektı. Avusturya tarihini okuyan 
1 r bilir ki, Avusturya Veliahtı 
(Rodolf) aşk ve kadın yüzün
den intihar etmeseydi cihan 
~arbı ve dolayısiyle dünya alt
ust olmıyac ktı. 

Aşk insanlar arasındn(A.dem) 
den itibaren başlamıştır o· 
k

. . ın 

ıtaplarına göre Ademin ka-
burga kemiğinden yaratılan 
L':favva)yı ilk &dem kendi zev-
ıne muvafık bulmasaydı biz 

yer ·· - d yuıun eki insanlar şimdi 
nerede bulunacaktık? Size 
uzaklardan bahset . • . 
(K mıyecegım· 

anuni Süleyman) bir Rus ka: 
rısına delice tutulmuş 1 . . o masa 
ıdı kıskançlıktan oğlu şehzade 
Mustafayı öldürtmezdi. Sarı Se
lim bir Çerkes kızının aşkına 
tutularak sar yda yüılerce ma
sum boğdurmuştu. inhitat dev
rinde bile baltacı Mehmed 
Paşa Katerin ile bir 
kaç saat zevkine mukabil 
Deli Petronun ordusunu ser
best bır kmasaydı Ru ya ihti
ma~ki canlanamıy caktı. Kuv
vetıle meşhur S mson güzel 
ve fettan Dalilay delice ık 
olmuştu bu aşkın te irile h ri
kalı kuvvetinin sırrını Dalilaya 
açtı. O da bunu S m 
d- onun 
uşmanların bildirmekte 
"k ge

çı medi. Zavallı a ık bu yüz-
den a~ı esaret eneleri geçirdi. 
B~ ıhanet sahnelerine mu

kabıl. aşkta adakate ve vefa .. 
karlıga en eyi misal Hero ·ı 
L.eanderin macerasıdır. He•r: 
bır Afrodit r hibesi idı' B b' . og • 
tın ır sahilinde oturuyordu 
ışıkıleander diğer sahilde -
yo d Ik" yaşı 
der u. . 1 a ıkın izdivaç şeklin-

bırleşmesinde yenilemi-
yecek IJ . enge er vardı. Bu-
nun ıçin . ı· 

gız ıce buluşmak-
tan . ve birkaç tatlı saat 
geçırmekten başka çare bula
mıyorlardı. (Leander) her ak
.Şam boğazı yüzerek gerer 
sev T · · '" . gı ısını bulurdu. Kış girı-
mışti. Leander Heroyu görmek 
arzusuna mukavemet edemiye
rek d · · . cnııın şiddetine rağmen 
yıne yüıerek sevgilisini kucak· 
lamagw a k . b _ arar verdı. Fakat 
, ~gazı geçerken kuvvetten 
~.ıştlı ve boğuldu. 

Hero. sevgilisini sabaha ka
dar pençerede, gözleri denize 

kar!ı bekledi. Şafald~ beraber 
sahıle ind· D 1 attı · b. ı. a gaların sahile 

gı ır cesetle karşılaştı. 
Bunun .1·· · L d • sevuıgı eander ol-
~f unu görünce mabedin 

~u sek kulesinden kendini aşa
~ıyn atarak ebediyet yolunda 
aşı~ını yalnız bırakmadı. 

azı aşk maceralarının bü
tün bir ulusa felaket te getir
diği görülmüştür. Eski Yunan 
h"kü u mdarlarından Mene! sın 
karı.' (Helen ) genç ve güzel 
(Parıs) e aşık olmuş onunla 
b~raber Truvaya kaçmıştı. Hü
kumd r karı ını verme!«i için 

sında seller gibi kan aktı ve en 
nihayet Truva muharebesinde 
Paris maktul düştü. Güzel He
Jena Parisi ölür ölmez unuta
rak tekrar kocasına iltica etti. 
Hükümdar (Menelas) hiç birşey 
olmamış gibi sadakatsız Hele
naya eski yerini verdi. 

eri 
Yüzlerce Liralık eşyayı beş para vermeden alabilirsiniz 

Milyonlarca insanı hakimiyet
leri altında bulunduran diğer 

hükümdarlar ve kumandan~r 
da ayni akibete uğramışlardır. 

···p~~~;·;.;;·;~a·~~··~ıiş·~·~~;rş····~a~;;i~~~··iii~;;··k~p~~ .. ;~·;n~~~~ 
her ay sonunda, o aydan bir gün seçilecek, o gün malE 
almış olanların kuponlarında yazıh paranın yüzde yüzÜE 

nisbetind bedava mal verilecektir : -Dünyanın en meşhur kuman
danlarından olan (jol Sezar) 
meşhur (Kleopatra) nın koyu 
siyah gözlerini görünce bütün 
vazifelerini unuttu. Seıar, Mısır 
hükümet naibi Kleopatra ile 
küçük kardeşi arasındaki da
hili harbe nihayet vermek için 
gitmişti. Her iki tarafa ordula
rını dağıtmalarmı ve şartsız 
olarak kendisine teslim olma-

T asa~;·~f ... h~ft'i;~ .. ·mü·;~·~b~tii'~ .... y.ip~i~~-·~·7-:··10 .. i~konto 

larmı emretti. Bir karanlak ge
cede yüzü sıkı sıkıya örtülü 
bir kadın Sezarın karargahma 
sokuldu. O dakikadan itibaren 
Sezarm işi bitm işti. Güzel ka
dına bir serseri gibi aşık oldu. 
Ve bütün idareyi Klcopatramn 
eline verdi. Nil üzerinde tertip 
edilen eylenceler Sezarı çıldır· 
tıyordu. Artık hükumet işlerile 
meşgul olmamağa başlamıştı. 
Kleopatradan bir de çocuğu 
oldu. Fakat kablelmilad 44 se
neıi Martın onbeşinde Sezar 
korkunç bir şekilde öldürüldü 
Seıardan sonra Antonyas Roma 
hükümdarı oldu. O da Kleopat
ranın tuzağına düştü. Çılgınca 
asık. ~ldu. Zevk, sefahet, şeh
vet ıçınde günleri aylar takib 
etti. Sezarın evlatlığı Oktav 
Roma hükfimetiniu dizginlerini 
eline almışta. Antony;ts kanlı 
muharebeler neticesinde mağ· 
lup oldu gittiği felaketli yolu 
anlıyarak nedimesinin tuttuğu 
kılıncın üzerine atılark intihar 
etti. Kleopatra Oktavı da elde 
etmek istedi muvaffak olama
yınca yılanla kendisini zehir
letti. 
CZZ:2!%J~zz;ı~~~/a'/.7~11 

llorsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
751 Alyoti bira 8 50 13 37 
380 T Debbas 12 75 14 75 
298 H Alanyalı 11 87 12 62 
171 P Paci \tem 7 37 13 25 
134 Y ı Talat 10 50 13 75 
268 D Arditi 12 25 12 75 
110 M J Taranto 13 13 50 
68 Ş Bencu •a 11 12 50 
90 H Alberti 13 25 14 50 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletlerf 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir" eczanesi 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada hergün 

.dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 

kabul eder (3436) 

Doktor 

Kemal·: · Şa~ir . 
66 H Alyoti 12 75 13 
53 Kırk Kazım 12 25 12 25 SARAÇOGLU 
50 Albayrak 9 50 9 50 Memleket hastanesi 
47 S Emin 11 13 Dahiliye Mütehassısı 
35 H z Ahmed 12 31 12 37 Muayenehane: ikinci Bey· · 
30 A Naci .10 10 ler sokağı 65. Tel. 3956 
17 S Süleymapo 14 15 14 75 
12 inhisar idar 7 75 7 75 Evi Ka,antina framçay cad· 
7 Koop ittihat 10 25 10 25 --d~e;;:ı.:sio::::;:N:o:o:. E59:.:ı;;6c:aTç;eı:ı::l.mo2z:5;;.::4ı:z:::S::mmm 
7 S Gomel 10 25 10 25 

2594 Yekün 
464311,5 Eski satış 
466905,S Umumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

21 Bakla 5.0625 5.025 
1500 Pamuk çeki 2.65 2.65 

52 ba 'ya Pamuk 44 44 
•••••••••••••••••• 

Jeket çalmı 
Salih oğlu Ahmed adındaki 

şahıs tuhafiyeci Mustafa Nazmi 
nin dükkanından bir jeket çalıp 
kaçarken ya>talanmıstır. 

lan 
Bucadaki Kapıçini manas

tırmda bulunan yağ presa ma· 
kinasını satın almak için tara
fıma müracaat ve otuz lira ka
paro veren zevat bir aydanberi 
makinnyı almadıklarından bir 
hafta 2arfında müracaatla mü
tebaki parayı ödeyip makinayı 
almadıktan takdirde diğer ta
liblere vereceğimi ve kaparoyu 
iade etmiyeceğimi ilan ederim. 

1-3 (3616) 

ile birlikte istifade ediniz 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
~1 ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz ıı 
Baş 

Tek 

G p 
ağrısı, diş ağrısı, Nevralji, vücut kmklıklarma 

bir kaşe ALGOPAN alacaksınız. ismine dikkat Avrupa tetkik seyahatın

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

1-10 (S.7) (3601 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTİK'. çocuklara Ultra • 
Viole · tatbık ve Rontken 
ile ~EL teaavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak 

0

fınn 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) -------· Kültürün 46 ıncı 
sayısı Çıktı 

· Bu sayıda doktor N. Kipin 
"Devlet ekmeği,, N. lr~bozun 
" bir ilçebaya mektup ,, M. R. 
inanın " Hars bakımile lzmir 
köyleri ,, Vedide Kemalın "Ai-
lede geçimsizlikler,, doktor N. 
Kipin " Okullarda inzibat ,, 
Ihsan Çetinin " Bir öğretmen 
gözile Avrupa ,, yine doktor 
N. Kipin " Sıhhi hurafeler " 
Ali Kemalin " Normal bir ço
cuk nasıl inkişaf ,ettirilir., Nev
zat Ataçın .. Menderes ve aşk,, 
\<uralinin hayatı gibi güzel ya
zılar bulunmaktadır. Okuyucu~ 
larımıza · hararetle tavsiye ede-
riz. · 

L-GO-PAN 
lzmir belediyesinden: 
Beher metre murabbaı iki 

liradan üçyüz elli iki on yedi 
metre murabbaında altmış beş 
adanın 172. 173. 174 sayılı 

arsalarının beşyüz dört lira 
otuz dört kuruş muhammen 
bedelle sabşı başsekreterlik

teki şartnamesi veçhile 31-12-
dokuz yüz otuz beş alı günü 
saat 10 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. 

iştirak iç.in elli üç liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubile 

söylenen gün . ve saata kadar 
komisyona gelinir. 

15w17-22-25 3999 [3619) 
- 120 lira muhammen be

delli çayırlı bahçede kahramnnw 
larda 49 ncu adanın 37 sayılı 

arsası üzerine yapılmış olan 
piyango evinin senelik icarı 

24/12/935 sah gününe temdit 
. edil~iştir. Şartname~ini görmek 
üzer~ ba~sekreterliğe, evi gör
mek için gazi b11lv.arındaki 
ikinci zabıtayı belediye mınta
kası amirliğine müracaat edilir. 
iştirak için 9 liralık muvakkat 
teminat makbuzuyle söylenen 
gün'de saat 10 da komisyona 
gelinir. 3998 (3618) 

Muhasebeci aranıyor 
Talip olanların Kemeraltında 

Memurlar Kooperatifi direktör
lüğüne ~aş vurarak Pazartesi 
günü saat onda açılacak imtiw 
hana girmeleri. 

2 - 2 ( 3615) 

Gaip diploma 
Nazilli orta okulundan 1934-

1935 yılında çıktım diploma 
aldım. Babam diplomayı posta 
ile ~imdi okuduğum Lise direk
törlüğüne vermek üzere adre
sine yollamıştır. Postadan al
mak mümkün olmadı. Kaybol
muştur, Bulanın adresime getir
mesini aksi takdirde bir örne
ginin çıkarılmak üzere Nazilli 

orta okul direktörlüğüne baş· 
vurulacagı ilan olunur, . . . 

lzmir Erkek lisesi sınıf ~ F 
No. 881 Mahmud Çetiner 

(3617) 

.IZ:ftı~-----
Göz Tabibi 

1. a a~ ttin 
J. kgün 

Merkez hastanesi göz has
talıklara mutahassısı Fransa-

nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

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

1-13 ( 3607) 

Ustura taşımak 
Namazgahta Irgat pazarında 

Hasip oğlu Mchmedin üz.erin
de bir ustura görülerek alm

miştır. 



• 

Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
ucuzluğunu artık 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram münasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

Kışlık Ucuz Paltolukla · 
Kışlık Lüks Paltoluklar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeie 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

Devlet Dewiryolları -dan: 
- idaremiz Eşkişehir atelyesi için tesviyeci, tornacı, kazancı 

ve elektrik kaynakçı ustası alınacağından taliplerin imti hanları 

yapılmak üzere şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bon 

servislerile hüsnühal varakalarını, millet mektebi şahadetname

lerini ve askerlik vesikalarını alarak lstanbulda idaremiz Hay

darpaşa cer baş müfettişliğine lzmirde Alsancak atelyesi şefliği

ne ve diğer yerlerde bulunanlarında Ankarada umumi idare zat 

işleri Müdürlüğüne müracaatları. 14-15-16 3986 (3610) 
§ Muhammen üç senelik kira bedeli 630 ı ira olan İzmir Al

sancak Şehitler Demirhane sokağında 10 dönüm sebze bahçe

sile içindeki bahçavan evi ve ahır binası açık arttırma usulü ile 

24/12/935 Salı günü saat 15 de Alsancakta 8 inci işletme ko
misyonunda üç sene için kiraya verilecektir. 

isteklilerin 4725 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve işe 
girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle Al
saneakta komisyon reisligine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan parasız alınır. 
12-16 3953 (3595) 

- Muhammen bedellerile teminat mıktan aşağıda yazılı 
Manisa ve Akhisar istasyon büfeleri 30-12-935 tarihine müsadif 
Pazertesi günü saat 15 te pazarlıkla 7 inci İşletme komisyonunca 
kiraya verilecektir. 

istekliler muvakkat teminatı vererek alacaktan makbuz ve 
kanunun 4 ncü maddesine göre kanuni mani bulunmadığına 
dair beyanname ile ayni gün ve saatta Basmahanede komisyon 
Reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler M:.nisa ve Akhisar istasyonlarile 
• ş!etme kaleminde parasız verilmektedir. 

Cinsi Muhammen 

Manisa büfesi 
Akhisar " 

Senelik Kira 
140 Lr. 
150 Lr. 

15-20 3997 

Muvakkat 
T~minat 

1050 K. 
1125 K. 

(3621) 

Sobalarınız için halis 
·~z·ö·~·g:~·i<l~k·k~i·t;·i~·~~<l~ii.kö~·ü~~~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ . . 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 

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

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

kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508)--

Saçları döülenler Komojen Kanzuk 

\ , 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen ' 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

1Karahisar Maden Suyul 
s: WS·Wf 

' 

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 

428 nuDı.aralı Çırpı Zirai kredi 
kooperatifinden: • 

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

195186 kilo pamuk kozağı yedi müzayede kaimesine taksim 

suretile ve açık müzayede usulile satışa çıkarılmıştır. 
Talihler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 

Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektubla istendiği takdirde 
adreslerine bildirilir . 

Muvakkat teminat beher müzayede kaimesi için 290 lıradır. 
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) 

~Q,P-M . 

k~Jı.ZNZZ; Göıı:TİN 
ve çifte spiralli OSRAM "D,, am
pullerini diğerlerine tercih ediniz 

Bu lambaların çifte spirali az 
cereyanla çok aydınlık vermele
rini temin eder. Işık neşretme 

kabiliyetleri elektrik sarfiyatları 
ile mukayese edilemiyecek de
recededir. 

OARAM•m 
Kemal 

HiLAL 
Aktaş Balıkyağı 

Eczanesinde Tevzie 
BAŞLANDI 

• 

Morina balık yağının özü ve başmahsulü kim yaca iki kez' filW
1 

edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

. . . . 
• . . 

Bir ~erbettir 
başka hiç bir yere vermemiştir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHAT Balıkyağı 

Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

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

En lak ve Eytam Bankasındaf1S 
Depozi~ 

Esas No. yerı No. su nevi 'f, 
Eski Taj 

3
('/J 

205 Köprü M. tramvay caddesi. 602 792 ev. 
Mevki ve numarası yukarıda yazılı evin peşin para ile .,e 

kapalı zarfla satışı 16-12-935 Pazartesi günü saat onda ih91' 
edilmek üzere arttırmıya konulmuştur. , 

1 - Uhdesine ihale olunan zat bedelini hemen vererek fer9B 
muamelesini yaptıracaktır. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alac't/ 
!arı mufassal şartnamemizi okuyarak imza etmeleri ve tel> 

mektubunu bu şartname ile ve depozito makbuziyle birlilı~ 
ıartnamede tarif edildiği şekilde zarflayıp ihale saatından e"" 
ıubemiz direktörlüğüne vermeleri lazımdır. . e 

Daha fazla tafsilit almak istiyenlerin şubemiz emlak ser"İ6~ 
müracaatları. 4 8 15 3871 (354 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru clyevm 

limanımızda olup Anvers- Rot
terdam - Amıterdam ve Ham~ 
burg Jimaaları için yOk ala
cakt.r. 

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

Burıaı - V ama ve Köıtence 
limanları için yOk alacı.khr. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka
nunda Anvers·Rotterdam-Ams 
terdam ve Hamburg limanları 
i,in yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LIEN 

GOTLAND motörü limanı
mızda olup Rotterdam, Ham
burg, Danimarka ve Balhk 
limonları için yük alacaktır. 

ERLAND motörü 14 birinci 
k~n~n~a beklenmekte olup 
yukunu tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Baltık sahilleri için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARfTıM ROUMAİN 
PELEŞ vapuru 18 b' · · 

1_. ınna 

&anunda oelip 19 b' . . k• • ırancı a-
nunda Malta, Cenova, Marsilya 
ve ~aneloaaya hareket ede-
cektır. yolcu ve J&k aJu 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpaayua 
b' °!'Ol?_HASHI vapuru 14 
h •tıaci aaa•da Sinıapor .Şanı

ay, Kobe M •. O 
Yokolaaaaa' li OJI, .~ka ve 
alacaktır. aaalan ıçaıa yük 

ilandaki hareket tarihle .. 
navlunlardaki detifikt:•-ı nae 
a t . , ua erden 

cen emız met uliyet kab 1 mez. u et-

Fazla tafaillt içia ik" . K 
d ela T-L- ınca or-

oa 1111111U •• TalıJiye b' 
arkaaancla 72-4 ınaaı 
FRA TELLi S numarada 

• perco •apar acen-
tahrına m&racaat edilmeei • 
olunur. nca 

T.WOlll 

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

üe & Co. 

-

ISERLOHN vapuru halen li
manımızda olup Anvers, Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük almaktadır. 

IONIA vapuru 17 birinci 
kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anverıten vük çıkaracaktır. 

HERAKLEA vapuru 23 bi
rinci kanunda bekleniyor. 27 
birinci kanuna kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

American Export Line 
EXARCH vapuru 15 birinci 

kinunda bekleniyor. Boston, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacakhr. 

EXAM1-:LtA vapuru 17 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nor
folk ve Nevyork için yük ala
caktır. 

EXCHANGE vapunı: 22 
B ci. Klnunda bekleniyor, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXILONA vapuru: 26 Bci 
Kanunda bekleniyor, Nevyork 
için yük atacaktır. 

ARMEMENT H . SCHULOT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anverı, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 
DEN NORSKE Middelbanlinje 

(D/S. AIS Spanıkeliujea 
OSLO 

BOSPHRUS vapuru 16 bi· 
rinci klnunda bekleniyor.Diep
pe ve Norveç limanlanna yiik 
alacaktır. 

Jobnıton W arren Liaes 
Liverpool 

.. JESSMORE " 14 Birinci 
Klnunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anventen ytik çıkanp Bar
ga1 ve K6ıtence için y6k ala
caktır. 

VapurJann wmleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahh&de gi
rifilmez. 

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

Birinci Kordon Tel~fon No. 
2007 -2008 

""Okuma~an Geçmeyiniz 
"'

8 v yerın.~ Hervea içiniz 
füen ERVE.A~w ~~nilen nebattan ih~ar 

çayı ıçtııınız takdirde fazla mık
rda "d · mu rır olduğundan vücuda mazaı:.-

at veren hamızı belvin itrahına muvaf-

~~k ~lursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
Rı~ zındelik ve rahatlık hiueder1iniz, •• 
f . MATIZMA sızılarına kartı biiyllk bir 
aıde t emin etmit olursunuz. 

H. J. LEE - Londra m6stamerat 
mahsulatı itbalit •e ihracat müeuese-

S. . ıinin; h.mir mümessili G. D. Giras 
rac lparıSatffve fazla malümat için lzmirde Yeni Manifatu-

1 ar, a et sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 
Posta kutusu 234 Tel. 2413 

T en•irabnızda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
Lambalanm kullamnız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ıpkh az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
:rtlehmet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikalar1 mümessili 

Peştemalcılar 77 • 79 
Tel 3233 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull hatta 
GRODNO Yapuru ilk ka

nunda Londra; Hull ve An
verstcn gelip tahliyede bulu-

nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kanunda Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede buluna
cakt.r. 

FLAMINIAN •apuru 20 ilk 
kinunda gelip Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

DUTCHE LEVAT LIN 
MILOS vapuru 16 ilk ka

nunda Hamburg ve Bremen
den gelip tahliyede htJiunacaktır 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
.suliye1 kabul edilmez. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular S ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli maL ıhlamur ye 
salep ile bqka çeıit ye
mek babarlanmızı, birinci 
kalite çamaıar ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taııyan ambalajlarda belli 
batla satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
lzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

'ube: 
Aaıkara 

Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

GüzeJyahde 1056 N o. -yala 
uygun fiatle kiralıktır. akinci 
belediye caddesinde 37 nu
marada sabuncu Asıma mü
racaat. 

(3530) 5-15 
....-m'"CZffıiiC~..ZZZl'ıZT~ 

Nestle ve Turan fabrikalanmn tamnmıt çefitlerini 

Kars siidü, Besi. Her boJ dit macunu Ye fırçalanm (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) uç boyalannı bizden arayınız. 

Bütün Tür.kiyede lamDDUf ve denenmif (Arti) lcumaı boya· 
tannan genel sabf yeri yalnız depomuzdur. 

Türkiye 
Halkının 

Kullanlyor ve Rad
yolin kullananların 

ayni hükmü veriyor ' ···································· 
• 

1 
daima en : 

• • • 

. mükemmeldi~ 
• • . . 
i macunudur i 
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Telefon : 3882 

Izmir Mabasebei hususiye mü
düw-lüğünden: 

Balçova lhcalannda mevcud 93 parçadan ibaret hurda demir 
ve makina aksamı 10-12-935 tarihinden ibbaren 20 gtin m&ddetle 
artbrma suretiyle abli• çıkaralDUftu. Şeraiti öğrenmek isüyea
leria herıDn Huua mahasebe mldlriyeti varidat kalemine ve 
pey sürmek isti yenlerin de ihale gfin6 olan 3(). 12-93S pazartesi 
günü sabah 9 da depezito veya bank mektubu ile viJiyet encü-
meaiae mirataatlan. 3962 (3620) J" 

aahHe • 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz ••• 

Şifa 
BALIKYAGI 

şifa 
Bahıeder. 

fiil if R ecıH~k~met 
~ caddesi 

Bu yağ başka yerde satılmaz 

Emlik milliye müdüriyetinden: 
kapalı zarf uıulile sablacak olanlar: Lira 

Darağaç Paralıköprü caddesinde 139 - 141numarah391,SO 2800 
m~tremurabbaı ar.sa 
Bornova T opuı sokağında 29 eski 37 taj No. h ey 

Karııyaka Barbaros sokağında 39;35 No. fınn 
Darağaç Piyade sokağında 41 numarah ev 

Darağaç tramvay caddesinde 26/l numarah dükkan 

4550 
3570 
3780 
1260 

Bornoya Havmbqanda eski ve taj SS nwnarah dlkkin ar- 1190 
sasile 57 numaralı ev 

Açık arttırme ile sablacak olamar: 

Darağaç Parahköprii caddesinde 76 eıki 54 taj numarali ey 560 
Turan iskele caddesinde 231,2 numarah kahYehanenin 140 
7197 hiuai 

Yukanda yazıli emTaliıı gayri mGbadil bono•ile ldenmek lsere 

mtUkiyetleri 19-12·935 Pertembe günün saat 14 te aablmak 
üzere arttırmaya konuhnuıtur. isteklilerin o gün yüzde yedi bu

çuk depozito akçesile birlikte zarflariyle milli emlak müdüriye
tinde müteşekkil sabf komiıyonuna mliracaat etmleri. 

3907 5-15 (3550) 

lzmir Defterdarlığından: 
lııııının verıi borcundan ötürü tahsili emval yasasına ıöre 

haczedilen birinci Tepecik mahallesinde Sürmeli sokağında kliD 
60 sayılı ev tarihi illndan itibaren yirmi bir giin mOddetle aatıhja 
çıkarıldajından pey sürmek istiyenlerin d~fterdarlık tahaillt ka-
lemine ıehaeleri. 11-15-19-22 3969 (5594) 

iLAN 
lzmir Milli emlak müdüriyetinden 

Lira IC. 
Darağaç Demir Mehmedcik sokağında 2 No.lu dDkklD 16 
Bayraklı Vişne sokağında 3 No.lu ev 31 

Burnova Arapkirli sokağında 14 No.lu ev 24 
Darağaç Demirhane •okağında 23-29 No.lu ev 18 
Bayrakh Muradiye caddesinde 92-94 No.lu ev 27 
Buca Uzun sokaimda 63,67-51 No.lu arsa 4 50 
Buca Aıağı Talüraia sokafmda 1-3-S No.lu ev 62 
Buca istasyon caddesinde 21,77 No.lu ev 110 
Bayraklı Şeftali ıokatında 8 No.lu ev 18 
Yol bedestanında 18 No.lu diikkin 42 

Alsancak lzmir bahçeler ıokaiında 9,1,7 NoJu ev 62 50 
Buca Halk sokağında 4-23 No.lu ev 150 
Alsancak Mes'udiye caddesinde 192-162 No.lu arta baraka 50 

Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin alb aybk icarlan arttırma· 
ya konulmuttur. isteklilerin 19-12-935 Pertembe pB uat 14M 
Milli Emlik müdiiriyetine miiracaatlan. 10-16 3954 (3SM) 
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• 

1 

Necaşi teklifleri dün eline aldı 
n ığ nda y ıl 

reddin 
ş 

• 
1 

• 
rı 

b·r to la ı 
e ittifak edi di 

Habeş topraklarının bütünlüğü fikrinde ısraredilecek.Cevapgecikmiyec 
Parls 14 (Ö.R) - Des

sieden gelen bir habere 
göre imparator Parls 
barış tekllflerlnl ancak 
bugün eline alarak tet
kike imkan bulabilmiştir. 
N caşlnln başkanlığında 

On sekizler komitesi ltalyaya 
karşı zecri tedbirlerin gen ' şle

tilmesi mesdesi üzerinde mü
zakereyi tehlr etmeyi kabul 
etmiştir. ltalya anlaşmazlığın 

salban tesviyesi için yapılan 

projeye cevabını bildirmeden 

Jfaıarda yeni ;•e.fi.ştilllt'n lfabeş doktorlaı ı 

tanınmış başkanların iş- bu hususta bir şey yapıl-
Urakile yapılan toplantı- mıyacaktır . Böylece barış 
da bu teklifler gözden müzakereleri serbestçe cere-
geclrllmlş ve esas ltlba- yan edecek ve yersız te-
rlle Habeşlstanın ayrıl- şebbüslerle aksaklığa uğra-
maz bir parçası olan mıyacaktır. Fakat ltalyanın ce-
lopr<1kların ltalyaya ba- vabı kabul edici olmazsa pet
iışlanm sına imkan ol rol ambargosu tahdidi ortaden 
madığı noktasında birle- kalkmış olmaktan uzaktır, On 
tllmlştir. Mamafih tetkik- sekizler komisyonunun dün ak-
ler devam edecektir. şamki toplantısında B. B. Eden 
İmparatorun cevabı ayın ve Vestman (İsveç) tarafından 
on sekizine kadar gön- yapılan diyevler bunu açıkça 
derllmlş bulunacağı zan- göstermiştir. 
nedillyor. Bu cevabın ADIS-ABABANIN VAZiYETi 
Assambleyl harekete ge
tirecek mahiyette olma
sına çalışılacaktır. 

Habeşistanın cevabına ge
lince, arsıulusal çevrenler Adis
Ababanın ltalyaya toprak bı

rakmağa razı olmasından şüphe 

etmekterlirler. Habeş hükiımeti 
şimdiden bunur: hakkındaki 

karuını bildirerek, ileri sürü
len şartların Uluslar sosyetesi 

SiY ASAL T AHMINLER 
Paris 14 (Ö.R) - Cenevre

de dün öğlden sonra yapılan 

müzakerelerden sonra durum 
fÖyfe hulasa edilebilir: 

• 

METROPOLiT AN operasının başmuganniyesi 

1 

GRA OR 
B~ao başa qk, heyecan 

zu. Güzellik ihtişam ve 
bir sanat 

ve şiir dolu bir mev 
musiki ile süslenmi~ 
harikası 

FOX 
MIKI 

AYRICA 
" Türkçe sözlü dünya haberleri ,, 
" King Kong ile makine adamın 

boks maçı. - , 

misakının bükümlerile telif 
edilip edilmiyeceğinin tayini 
meselesini sosyetenin genel 
kuruluna havale ettirmeğf\ ça
lışmaktadır. Buna ise ancak 
Uluslar sosyetesi Konseyi ka
rar verebilecektir. 
Eğer mesele genel kurul 

önünde konuşu'ursa devletlerin 
bazılarının Paris te-klifleri aley
hinde bu lunma larından korku
labilir. Paris çevrenleri, barış 

umutlarını suya düşürmemek 

için bu son teşebbüsün önüne -

özel bir kurum vücuda getire
cekdir. 

B. Lava! ve Eden dlio ak
şam Cenevreden ayrılmışlardır. 

iT ALYA ŞARTSIZ KABUL 
ETMIYECEK 

Roma, 14 (Ö.R) - Romada 
kamoyun ilk intibalan müaaid
dir. Zaonedildiğine göre, Italya 
hükümetinin ilk karşılığı bir iza 
hat talebi olacaktır. Duce esas 
itibariyle müzakereye girişil

mesı istı:ğini reddelmemekle 
beraber şartsız bir kabul ceva-

~ . . , ; ~ 
ıj 

.. 
Adıs-Ababada cocıık hastanesinde lıa••a bo11•baNlımafU/la ve zehirli 

gazlaıa karşı tedbirler 
geçileceğini ummaktadırlar. bı vermiyeceği de muhtemeldir. 

KONSEY UZLAŞTIRMAYA Paris projelerinin ana hatların-
DEVA •l KARARINI da ltalyaya verdiği medaatler 

VERECEK teyid edilmekle beraber bazı 

Koıısyin uzlaştırma gayret- mülahazalar yükselmiştir. Öyle 
!erine devam kararını vereceği tahmin ediliyor ki proje üze-
muhtemeldir. Konsey bu gay- rinde ltalyan hükümetinin ilk 
retleri sonuca eriştirmek için tetkikleri teknik mahiyettedir. 

HABEŞIN DILE<:il 
Cenevre 14 (Ö.R) - Ulus

lar Sosyetesi konseyi bu hafta 
içinde Laval-Hoare projesini 
tetkik edecektir. Beşler komi
tesinin tekliflerini tasrih eden 
bu proje, dün akşam bildiri)-

mütearrıza muslihane müza 
relerle elde edebileceği 

dalardan daha büyük 
vizat temin ettiği 

dirde kamaranın böyle bir t 
halle muvafakat etmiyece 
bildireceğini beyan etmiştir 

Dessiede Habeş topçuları 
diki ilzere, ilan edilmiştir. Ha- BOMBARDIMA 

TAHKIKA'f beş hükiımetin'n bu proje mü
nasebetiyle Uluslar Sosyetesi 
Asamblesinin toplanmağa çağı
nlmasını istiyen dileği muvak
katen bertaraf edilmiştir. 

Adis - Ababa 14 ( A.A) -
Royter Ajansından: 

imparatorun Amerikalı mü
ıaviri Kolonel tayyare ile Des
ıieye geldi. Kolonel bu sabah 
Adis - Ababaya verilen barış 
tekliflerini götürdü. 

Londra, 13 (A.A) - Lordlar 
kamarası önümüzdeki haha 
Paris sulh projesi hakkuıda 
müzakerede bulunacaktır. Lord 
Davis bir istizah takriri vere
ceğini ve bu takrirde ltalyan 
Habeş anlaşmazlığının herhangi 
bir tarzı halli lngilterenio mi
saktan doğan beynelmilel ve
cibelerine aykırı olduğu ve 

• 
1 

Adis-Ababa 13 (A.A) - 6 
Kızılhaç komitesi Dıessie ba 
tanesinin bombardımanı ha 
kında Dessiede tahkıkat ya 
maktadır. Tahkikat netice 
Cenevreye bildirilecektir. 

•• 
Onemli toplantı 
Londra 14 (Ö.R) - Ön 

m ~izdeki Çarşamba günü Lo~ 
lar kamarasında önemli b 
toplantı yapılacaktır. . -_..,..._ 

Çekaecek mi? 
Londra, 14 (Ô.R) - Parl•' 

mento mahafilinde tabıı>~ 
olunduğuna göre bay Saoıu,ı 
Hoare, dışbakanlı(ından çek~' 
mek mecburiyetinde kalacaktır• 

Beyaz perdenin çok sevilen büyük sanatkarı 

u lıo armınatı 
Henüz lzmirlilerin 

eser. Nevyork 
rosu 

şimdiye kadar görmedikleri eşsiz bir 
Metropolitao operasının tam kad

ile yapılan temsiller 

KARMEN den " Lamaur est enfant de Bo
heme ., TRA VİA TA dan " Birindisi ,, MADAM 
BUTTERFL Y in 3üncü ve 4 üncü perdesi 

~------------------------' 
SEANS SAAlLARI TAYYARE 

Hergün 15 - 17 - İ9 - 21,15 Cumartesi 13 · 15 tale- · 
beler için tenı.ilatlı seans. Pazar 13 - 15 - 17 - 19 - 21,15 . ' Si NEMASI D İ K KAT! 

Hergün her seanstan sonra her semte otobüs Kar
ııyakaya vapur vardır . 

• • 


