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Nakil 
vasıtaları - ' -lzmirin hu yüzden 

·çektikleri sona er
miye ·ek mi? 

Anlaşılıyor ki lzmir nakil va
ıııtaları bakımından çok talihsiz 
bir şehirdir. Onun bu bakım
dan küskün olan talii daha bir 
çok yıllar kendisine gülümseyc
miyecektir. Yıllarca ath tram
vayların ıstırabım çektik. Yalı
lar semti sebeb ve s aiki ne 
olur ise olsun elektrikli tram
vaylara kavu mak için imtiyaz 
tarihinden itibaren on sekiz 
sene bekledi. Gazi bulvarına 
raylar döşeneli aşaği yukarı 
dö~~ beş sene olduğu halde 
haıa bu hat üzerinde hareket
ten eser yoktur. Kordon tram
vaylarını tarihe mal etti-i · .. k g mız 
gun coş unlukla sevindik. Fa-
kat bugün o köhne nakil vası
talarım arıyoruz. Bu acı haki
katı söyleyebilmek için ne ka
dar ısbrap çektiğimizi tasavvur 
edemezsiniz. Çünkü atlı tram
vayların durumunu gazetemiz 
''Rezalet,, diye tavsif etmiş ve 
bu yüz.den onu işleten şirket 
bizi mahkemeye vermişti. ' 

Halkımızın otobüslerden çek
d~ği ıshrab o kadar büyükdür
kı, bugün gene atlı tramvay
ları aramak mecburiyetini his
•edi yoruz. 

Bu çok hazin bir istekdir. 
Fakat ne yapalım ki, bir haki
katdır. Çünkü Kordon üzerinde 
seyahat mecburiyetinde bulu
nanlar bu hattın iki ucunda 
bulunmak kaydile birkaç daki
ka bekliyerek yer bulabiliyor
lar. Ortadan yani Gazi Mey
danından, Gündoğdudan oto
büslere binmek veya onlarda 
yer bulabilmek ancak bir tesa
düf ve talih eseri olmaktan 
kurtulamıyor. On beş dakika 
yol üzerinde bekliyen ve fakat 
yine vasıta bulamiyarak yaya 

ve araba ile yoluna gitmek 
mecburiyetinde kalanların adedi 
sayısızdır. Bugünlerde havalar 
~ısmen müsaid gittiği için buna 
ım~an bulunabiliyor. Yarın gün
lerce devam edecek yağmurlar, 
soğuk ve fırtınalar karşısında 
bu drumun ne feci bir hal ala
cağını kestirmelc güç değildrr. 

Bir kaç ay önce yine ağlaş
ma.ar çoğalmış Konak - Gün
aoğdu arasında Belediye oto
büscüleri özel bir servis yap
mağa mecbur etmişti. Bu kı
sımda otobüsler ağzına kadar 
hka ba a müşteri bulamamış 
~l~cakJar ki derhal beş on gün 
ıçtnde bu ervisi kaldırıverdiler. 

Ba~ıbozuk, şartsız ve kaydsız 
ellerde bu neticeleri dinlemek 
gayet tabiidir. Zira otobüs sa
hipleri hiç bir teahhüt altında 
~~lunmaksızın yalnız kazanç 
~ç~n çalışan adamlardır. Onlar 
~çı? amaç halkın ihbyacı ve 
ıstırahatı değil en çok kaza
nacak şekilde servislerin tan
zi.midir. Nakil vasıtalarının böyle 
b~r harekete ve böyle bir dü
şu.~ceye asla tahammülü yoktur. 
Munakalabn tanzimi iimme hiz-

- Sonu 2 incı say/ada _ 
~akkı Ocak.o ıu. 

a da mühim muharebeler olacak 
Beş bin kiş ·ı k bir • 

ır uçurum kou 
Kenarı a r un uğramı a dır 

ltalyanlar da Habeş ileri hareketini itiraf ediyorlar 

Or sicde sii bakam Ras Ouda ordusu şeıık ve 11rş'e. irüıpe 

Jstanbul, 4 (Özel) - Roma- de 5000 kişili ~;- ltti~-
dan bildiriliyor: Makallenin şi- yan kolu bir uçurum ke
mali garbi~inde faaliyette bu- nerında Hab çlerin ani 
lunan ltalyan kuvvetleri Ha- baskınlarHe slddetli a e
beş kuvvetlerile karşılaşmış ve şine maruz kalmışlardır. 
kısa bir ateşten sonra Habeş- ltalyanlar burada bUyUk 
leri püskürtmüştür. zayiata ğramı tardır. 

Kuvvetli Habeş kı~ala- Bu zayia ın ltoırkunç bir 
rının Makalle üzerine sayıya bslEğ olduğu ld
yUrüdükleri hakkındard dla ediliyor. Şimali Ha
haberler yakında mühim beşlstanda llalyan uçak
muharebaler olacağına ları saldırışlarında de-
işaret telekkl edlllyor. vam ediyorlar. 

Alman istihbarat ajan- ITAL YAN KUMANDANLIGI 
sının Adls-Ababadan al- iLK MUHAREBEYi BEKLiYOR 
dığl bir habere göre Ma- Asmara 3 ( A.A) - Genel 
kallenin şlmall garbisin- karargahtan bildirildigine göre 

Dessiedcıı lıarekde geçen ordu 
Makallenin cenubunda Italyan İtalyan taarruzuna karşı cenub 
cephesine doğru kuvvetli Ha- cephesindeki mevzilerini sağ-
beş müfrezeleri ilerlemektedir. lamakta olduklarım bildiriyor. 
ltalyan öncüleri şimalden Ha- Habeş cephesi şimdi Gorahinin 
beş öncülerini görmüşlerdir. 70 kilometre şimalinde ise de 
Bu Habeş kuvvetlerinin başlı- ilk hatları teşkil den cephe 
calan Adis - Ababadan gelen hava bombardımanlarına sebeb 
Ras Melegit kıtaatını takib et- olmak korkusu ile az kuv-
mekte olan Ras Kas&anın kı
taatıdır. Italyan kumandanlığı 

ilk muharebeye intizar etmek
tedır. 

CENUPT AKI VAZIYET 

Royterin Cicigadaki eytan, 
Habeşlerin müdafaa hazırlık
larına devam etmekte ve pek 
yakın addettikleri yeni bir 

vetlerle himaye edilmektedir• 
Habeş kuvvetlerinin kısmı kül
lisi Cicigayı himaye eden hat
lar lb.erindedir. 

Cenubta ltalyan ordusundan 
kaçan Somalilerin .Oyledikle
rine bakılırsa bu ordunun an
cak 70 tayyaresi -.ardır. lngili:ı 

- Scnıı alJıneı ""1,fed~ -

Behçet Uz Başba
kana izaha verdi 

·-Bugün Erzurum vapuru 
il lzmire har et ediyor 

Belediyeye gelen haJ:>ere 
göre, şarbay doktor Behcet Ur. 
Rusya ve Avrupada bazı şehir
leri gezdikten sonra dün Istan
bula gelmiştir. Başbakan ismet 
lnönü şarbayı kabül ederek 
kendisinden tetkik seyahab 
hakkında izahat almıştır. Şar
bay bir iki gün içinde şehri
miıe dönecektir. 

lstanbul 4 ( Özel ) - lzmir 
şarbayı doktor Behçet Ur. bu

- Somı 2 inci say/ ada -
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Beş senelik spor proğramı 

lzmir merkez heyetinde 
önemli görüşmele oldu 
SPORCU SAYISINI 4. MiSLi ÇOGALT
MAK MESELESi ÜZERiNDE DURUl~DU 

~---------------.--+------------------
YEDi YERDE AÇIK VE 
KAPALl iDMAN YERLERi 
\ı E SALONLARI YAPIL
MASI MUVAFIK GÖ
RÜL.DO 

idman cemiyeti İzmir bölge 
merkez heyeti salı Sl'Ünü gece 
Parti binasındaki hususi sa· 
Jonda bay Avni Doğanın baş
kanlığında mutat olan haftalık 
içtimalarmdan birini daha 
yaptı. 

Toplantıda, umumi merkez 
tarafından bir hudut içine alın
mış olan Leş senelik spor prog
ramı hakkında uzun uzadıya 
konuşmalar yapılarak önemli 
kararlar alındı. 

Programın esasatmdan olan 
"Sporcu adedini dört misli ço
ğaltmak,, meselesi üzerinde 
bilhassa duruldu. Bunun için 
açık ve kapalı saha ve salon
larla öğretmenlere olan ihti
yaçlar tebarüz ettirilerek lzmir
de yedi spor mmtakasında açık 
idman sahaları ve bunların 
yanlarında da hertürlü spor ih-· 
tiyaçlarım karşılayacak vesaiti 
havi kapalı idman yerleri yapıl-

ması muvafık görüldü. Bu mm
takalar Eşrefpaşa, Güzelyah, 
Karşıyaka, Tepecik, Alsancak, 

B. Avni Dogall 

Bornova ve Bocadır. 
Merkez heyeti beş senelik 

program içinde yer alan atle
tizm, güreş, denizcilik, bisiklet, 
ve atıcılık, binicilik gibi spor
lara önem verilmesini ve bu 
sporların inkişafı için lazımge
len tedbirlerin alınması husu~ 
sondaki noktai nazarları tesbit 

Sonu dördilMü 'ahi/ede 

Mussoliniye teklifler 
Londrada 
Girişmek 

Avusturya ve Ma
caristan1n Italya 
ile ticaretlerini 

normal hadde in
dirmeleri isteııdi ---lstanbul, 4 ( Özel ) - Lon-
dradcın alınan haberler petrol 
ambargosu meselesi etrafmda 
görüşmelerin devam ettiğini 
gösteriyor. lngiliz l~ralının dün 
parlamentoda okunan açılma 
nutku lngiliz siyasasında hiçbir 
değişiklik olmıyacağını meyda
na koymuştur. Ulusal birlik 
kabinesi lngiliz umumiğ efka
rının Akdeniz ve doğu Afri
kası işlerine verdiği büyük 
ehemmiyeti gözönünde tutarak 
bugüne kadar güdülen siyasada 
devam edecektir. 

B. Samuel Hoare'in Fransız 
başbakanı B. Lavalla görüş
melerinde Mussoliniye yapıla
cak tekliflerin esasları karar
laştmlacaktır. lngiltere yağmur 
mevsimi gelmeden ltalyamn 
müzakereye yanaşmak isteyib 
istemediğini anlamak istemek
tedir. Londra siyasal çevenle
rinin kanaabna göre ltalya ya-

Düçenin 
istiyeceği 

müzakereye 
zannı vardır 

Akdcnizdeki Jngiliz ana f ilosu 
pılacak teklifleri görüşmeyi EKSPERLER ANLAŞTILAR 
esas olarak kabul edecektir. Istanbul 4 ( Özel ) - Paris-

A VUSTURY A ve MACA- ten bildiriliyor: Fransız eks-
RIST ANIN iT ALYA iLE peri Senkanten ile lngiliz eks-

TICARETI peri Peterson arasında Italya • 
lstanbul 4 (Özel) - Uluslar Habeş davası üzerindeki gö-

cemiyeti Avusturya ve Macaris- rüşmeler müsaid bir surette 
tanın berkitelerin tatbikine devam ediyor. iki müte-
başlandığ• gündenberi ltalya hassıs arasında esaslı görüş 
ile ticaretlerinin dört kat art- aynlıkları yok gibidir. Italyaya 
hğın nazarı dikkata alarak bu yapılacak toprak tavizab etra-
iki hükumetten ticaretlerini fında beşler komitesinin tck-
normal hadde indirmelerini is- lifleri üzerinde incelemeler de-
temiştir. vam ediyor. 



Dil bahisleri: 

Dilimizin 
•••••••• 

Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dilinin yapısı 
Üzerinde tedkikler 
Aşağı yukarı elli altmış yıl

danberidir ki, dilimizin, hem 
asri terakkilere elverişli bir şe
kilde kemale ermesi; hem de 
ilmi yollar ile öz saflığını bul· 
ması için çalıfllıp uğraşılıyor. 

Cumhuriyetten önceki devir· 
ferde bu uğraşmanın gidişi, ül
kilsüz ve ağır adımlı idi. Son 
yıllar içindedir ki, bu emel ve 
ona bağlı emekler, güc ve kuv
Tet buldu; şuurlu bir hız aldı •• 

Bugün, dile dair olan milli 
ilgi ile, vardığımız menzil; he
nüz, aradığımız ve umduğumuz 
sonuç değildir. Fakat, ifrat ve 
tafrit devrimlerini şaşmadan 
pşırmadan atlayarak, dilekde, 
bezginlik ve tükenmişlik gös
termiyerek birkaç menzil aş
mış bulunuyoruz. 

Fransız feylesoflanndan (Ten) 
in bir sözü var : "Asıl terakki, 
balezunı seyir ile ilerlemedir .• , 
Der... Bu sözlin doğruluğunda 
t•k yoktur. Eğer terakki. düm
düz yükselme olsaydı; çok ilgin 
bir yükselişte kalmak lizımge-

1 lirdi. Halbuki, hayaba sayısız 
f kaplan, ilgili. bilgili ve tam 
anlamında bir yapmanın pek 
bezimli (1) ve kant1k yolJarı 
vardır. B'unları kavrayabilmek 

! Tit benimsemek içio, şöyle bir 
t hızla yiikselmek değil öne, 
~rkaya ve yaolara bakmak, za
man zaman geri dönmek ve 
tekrnr yola koyulmak rerektir. 

Bunun gibi, dilimizin özsaf
lığını b ulmak için, koyulduğu
muz çalışmalarda geri dönme· 
mit ve aldığımız ilk hızla kal
mıt olsaydık o saflığa ermek 
savaşı ile dil kurulunun çıkar
IDlf olduğu dergilerin ortaya 

fbyduğu saha içinde saplanıp 
t dururduk. Böyle bir durum ise 
umduğumuz terakki olmazdı .• 
Bu hakikat çabuk anlaşıldı. 
(Ten) in bildirdiği terakki yo-

nda devam için geriledik •• 
Şurasını düşünmek ve unut

mamak gerektir: Bugün, bir 
köşede uykusuna bıraktığı
mız dergileri vücuda getir• 
mek uğurunda harcanan bü
yük emekler ve yapılan 

eni-konu tetkikler iledir ki 
dil ilmi vadisinde birçok şeyler 
öscrenmiş olduğumuz gibi. dili
mizin meziyetlerini olduğu ka
dar eksiklerini de iyice belle
mek fırsatını elde etmif olduk. 

Bu fırsattır ki, ikinci adım 
olaa (Klavuz)u çıkarmak yolun
daki çalışmaya imkin verdi. 

Klavuz, dilimizin benliğini bulup 
göstermek emelinde ortaya atıl
mış büyük bir adımdır. 

Dergi, yüce Tük ulusunun 
belli, başlı şubelerinde konu
şulan biribirinden az çok farklı 
şivelere bakarak, ana Türk 
dilinin temelini ve malzemesini 
bulmak ve bu bakımdan bugün 
için isteyip beklediğimiz dili 
kendi kurallan içinde kurmak 
gayretini güdüyordu. Bu gay· 
retin o dileği elde etmeie 
yetmiyeceği anlaşıldı. Fakat 

burası anlaşılırken, yeryüzünde 
yaşıya'n ilk dillerden belli başlı 
birisi olan, Türk dilinin ana 
melzemesi üzerinde işliyerek 
genişlettirilen Arap, Acem ve 
Latin dillerindeki birtakım ke
limeler ıöıe çarpb. Bunlarla 
Türk dili arasında bir kaynaş
ma olduğu sezi.idi. 

Bu sezilen hakikabn üzerine 
şöyle kıvamlı bir parmak bas
mak, ve o bakikabn tam, şaş· 
maz. benliğini ilim yolu ile bu
lup göstermek iledir ki bekle
diğimiz geniş, medeni Türk 

(1) .M iirekkep, birarada, lop!tt 

YENi ASIR s Kanunuevvel _,,_ 
__;ı eç • 

ŞEHİR BABBRLBR. 
akil 

vasıtaları 

Soyadı 
--ıe-.---

Şiıııdiye kadar 17376 
aile soyadı aldı 

l:ımirde şimdiye kadar nüfus 
direktörlüğilne müracaatla soy 

adlarını tescil ettiren ailerin 
sayısı 17376 dır. 

Temmuza kadar soyadlarını 
tescil ettirmiyenlerden bu müd
detten sonra ceza alınacaktır. 

Bu işin Tem muza kadar so
nunun alınmasına çalışılıyor. 
Bu müddetten sonra soyadı 

almamış olanlardan ceza alın
makla beraber nüfus dairele
rince miinasib görülecek soyad
ları kütüğe tescil ettirilecektir. 

••••••••• 
Haşerat enstitüsü 
direktörü Aydında 

Aydın, Muğla, Köyceğiz ve 
havalisinde pamuk zeriyati et
rafında tetkikatta bulunmak 
üzere Ege mıntakası haşerat 
enstitüsü müdürü Bay Nihad 
lriboz evvelki gün Aydına git
miştir. Bay Nihada enstitü 
asistanlarından bay Refik ve
kalet etmektedir. -- ...... 

Bir ayda 
Mezbahada ne kadar 

et keslldl? 
lzmir belediye mezbahasında 

son ay içinde aşağıdaki mik
tarda hayvan kesilmiştir: 

1221 karaman, 4366 dağlıç, 
464 keçi, 1655 kuzu, 82 oğlak 
15 manda, 442 öküz, 823 inek, 
621 dana, 7 malak ve beş de

ve ile sekiz domuz olmak üzere 
9700 baş hayvan kesilmiştir. 

.......... f• 

Ahlak zabıtası 
Faaliyete geçti 

Ahlak zabıtası bugünlerde 
faaliyetini arttırmış ve muhab
bet tellallığı y&pan on kişi 
yakalanarak adliyeye verilmiş
lerdir. Bunların muhakemeleri 
mevkufen g6rülecektir. 

---·~ 
Senpolikarp 
avlısındaki kazı 

Senpolikarp kilisesi avlısında 
asarı atika için yapılan araş

tırmağa devam edilmektedir. 

Avlının bazı yerlerinde şim
diye kadar yapılan sondajda 
bir şey çıkmamıştır. Fakat bu
rada bir çok eserler gömülü 
olduğu ısrarla söylenmeksedir. 

.. ·~~. •ı 

Polis yardım 
Sandığı 

Polis tasarruf ve taavün san
dığı idare heyeti dün toplan
mışbr. Sandık ortaklarından 

sıkıntısı olanlara iki bin beş 
yfü: lira miktarında ikrazatta 
bulunulmasını kararlaştırmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dilinin yapısını kurmuş ola
cağız. 

Bu dilek büyük dikkatlere, 
usanmaz gayretlere çalışmalara 

zaruret gösteren çok büyük ve 
ince bir İJtİr. Onun olgun ve 

faide Yerecek olan meyvesinin 
ermesi için uzun yılların geç
mesini beklemek ve bu arada 
deYamlı uğraşıp savaşmak 

lixımdır. 
Kısa bir zamana sığdıraca

ğımız emekler, bize ancak ne 
yolda çalışılacağını gösterecek, 
önbergitleri (2) hazırlamaktan 
başka birşey olamaz. 

Avni Uluaay 
-

(2) ilk karar ve projeler 

Istanbul ve Ankarada 
Eknıek narhı indirildi 

Belediye de lımirde Ekmek fiatının 
indirilrrıesine henüz imkan görmıyor 

Ziraat banka.n üç dört gün
denberi piyasaya buğday çıkar
mamakta ve depolarındaki buğ
dayları büyük partiler halinde 
lstanbula sevk etmektedir. ls
tanbulda alınmış olan tedbirler 
neticesi olarak ekmek fiatı 12 
kuruşa düşmüştür. 

Ankarada da ekmek fiatmm 
12 kuruş 25 santime düştüğü 

haber alınmıştır. 
Dün belediy'!den lzmir ek

mek durumunu tahkik ettik 
şimdiki vaziyete göre lzmirde 
ekmak fialının indirilmesine he-

nüz imkan görülmemektedir. 
Belediye, piyasadaki un ve 
buğday vaziyetini takip etmek
tedir. 

Narhın indirilmesi imkam el
de edilince ten~.ilat yapılacağı 

söylenmP.ktedir. 
Belediyenin un fabrikasını 

işletmek ve piyasaya ucuz un 
istihsal ederek çıkarmak ve 
satmak için Ekonomi Bakanlığı 
ile Ziraat bankası umum mü
dürlüğü nezdinde yapılan teşeb
büsler hakkmda bugünlerde 
cevap beklenmektedir. .......... 

B. Sedad Erim 
Kütahya valisi oldu 
Vali muavini Bay Sedad 

Erim Kütahya valiliğine atan
mııtır. Atanma emri bugünler
de yüksek tasdika iktiran ede
cektir. --

Ilbaylık 
Seferihisar kazasını 

takdir etti 
Erzurum hattı tahvilatı sah· 

şında Seferihisar kazası birin
ciliği kazanmış ve ilbaylıkça 

takdir edilmiştir. 

Fuhuşla mücadele 
Fuhuşla ve fuhuş yiizünden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün Sıhhat ve içti-

mai muavenet direktörü bay 
Cevdet Saracoğlunun başkan · 

lığında top lanmış ve İcab e den 
kararları almıştır. 

Antikite isleri ... 
lzmir ve havalisi Antikite 

Muhibleri Cemiyeti idare hey

eti dün akşam Vali bay Fazh 
Güleçin başkanlığında toplan· 
mış ve cemiyetin muhtelif işleri 

üzerinde görüşülmüştür. Ya
kında cemiyet umumiğ heyeti 
toplanacaktır. 

Çocuklara 
Yardımlar 
Çocuk esirgeme kurumu iz

mir merkezi bakımevinde ikinci 

teşrin 935 ayı içinde ( 201 ) 
basta çoçuk muayene ve tedavi 

edılerek ilaçları da parasız ve
rilmiştir. 

Ayrıca on dört aileye men
sub (26) çocuğa da iç çamaşırı 
ve elbiselik tevzi edildi. 

B. Celal lriboz 
Nazilliye gitti 

Ekonomi Bakanlığı tarafından 
iki ay evvel pamuk tetkikat&-
na memur edilerek Rusyaya 
gönderilmiş olan Nazilli istas· 
yonu direktörü Bay Celil lri
boı incelemelerini bitirerek 
evvelki gün şehrimize gelmiş 
ve Nazilliye gitmiştir. 

Romanyadan yeni 
Göçmen geliyor 
Havaların kışlaması dolayı

siyle Bulgaristandan göçmen 
akmı şimdilik durmuştur. Ara-
da sırada gelen oluyorsa da 
pekazdır. Son hafta içinde ls-
tanbula Romanyadan 1800 göç
men daha gelmış ve kendileri 
Sirkeci istasyonunda hazırlanan 
göçmen konukevine yerleştiril
mişti. Bunlar her gün iki hu
susi trenle Uzunköprüye ve 
Muratlıya sevkedifmektedirler. 

Öğrendiğimize göre , Roman
yadan gelen son kafileden 
200 ü eşyalariyle birlikte Mu
ratlıya, 500 ü Yzunköprüye, 
geri kalan 1100 ü de Edirneye 
geleceklerdir. Kıztlay kurumu 
göçDJenenlere azami yardım 

göstermekte ve günde iki defa 
sıcak yemek vermektedir. 

Yine haber aldığımıze göre 
Köstencedcn daha 500 göçmen 
getirmek üıere Bursa vapuru 
gönderilmiştir . Bu kafilenin 
Gelibolu ve Çanakkaleye iskan 
edilecekleri duyulmuştur. 

Bulgaristandan son gelen 
kafile arasında Eskicuma göç
menlerinden Memiş oğlu muhar· 
remin eşi Fatma, Kapukuleye 
ayak basbğı ande bir kız ço· 
cuğu doğurmuş ve yavruya 
kurtuluş adı konmuştur. 

Sıhhi imdad otomoblll 
Tahsisatı vilayet bütçesinden 

verilen yeni sıhhi İmdad oto· 
mobilinin mükemmel bir surette 
yapılma:u bitmiş ve faaliyete 
başlamışbr. 

EL HAMRA 
SiNEMASININ büyük zaferi 

170 bin İzmirlinin geçen senedenberi sabırsızlıkla beklediği 
dünya sinemacılığının eşsiz bir san•at harikası 

KLEOPATRA 
Şimdiye kadar ihtişam rekorunu muhafaı:a eden BEN HUR 
filmini de geride bırakan bir zengilikte 300 bin figüran 
iştirakile ve 23 milyon sarfile vücuda getirilen bu filmi 
ELHAMRA sineması bugün sayın lzmir halkına takdim ile 
iftihar eder. 

------------~~~~-D 1 K KAT : Bu filim şimdiye kadar Türkiyeye gelen 
filimlerin en pahalısı olduğundan, yalnız bu filim için 
serbest duhuliye karneleri muteber değildir. 

811gUn llAva seansı vardır. 

Buğday 
Acun buğday du

rumu hakkında 
Bir rapor 

Acun buğday durumu hak
kında şehrimiz Tiirkofis direk
törlüğüne bir rapor gönderil
miştir. Bu raporda deniliyor ki: 

Son onbeş günde Rusyadan 
Avrupa piyasasına arzolunan 
buğday miktarı mahdud ol
muştur. 

Geçen hafta içinde acun 
buğday sevkiyatı 735 bin kar
teri Şimaliğ Amerikaya aid 
olmak üzere 1,558,000 kartere 
balig olmuştur. 

Bir hafta evvelki sevkiyat 
1,253,000 karter tutmuştu. Gö
rülen istoklar Şimali Amerika 
ve Kanadada hafif artmıştır. 

lngiltere ve lrlaoda lımanların
daki istoklar ise 844 bin kar
tere baliğ oluyor. 

Bir hafta evvelki mevcud 
835 bin ve bır sene evvel ayni 
tarihteki mevcud 1,740,000 
karter idi. 

ltalya piyasasında buğday 
durumu sağlamdır. Satıcılar 

yüksek fiat istemekte olduğun
dan iş azdır. Silolarda topla
nan mal bu yüzden artmakta 
ve bu sene 8 milyon kentali 
bulacağı tahmin edilmektedir. 
Yağmurlar hafiflediğinden ta
rım işlerine hararetle devam 
ediliyor. 

MISIR 
Plata mısırları fiatı arsıulu

sal piyasalarda daha sağlam
laşmıştır. Mevsim dolayisile iş 
daha az olmakla beraber istek 
biraz fazlalaşmıştır. 

Arjantinden lngiltereye ıi
den mısır miktarı g eçen hafta 
729 bin karteri bulmuştur. Da
ha evelki haftalar giden mal 
580 bin karter idi. 

Arjantinde ekilen mısırların 
bir sene evele nazaran miktarı 
yüzde beı fazladar. ltalyada 
Mısır piyasası durgun ve iş 
azdır. Alım satımlar en ziyade 
geçen sene mahsulü üzerinden 
yapılmıştır. Fiatlarda değişiklik 
olmamakla beraber belki satı
cılarda biraz fazla elden mal 
çıkarmak isteği mevcuttur. 

Talebe filimleri 
Talebelerin görmeleri muhte· 

lif sebeblerden uygun görülen 
sinema filimlerine götürülürler
ken mektepler himaye heyetleri 
menfaatına bilet ücretlerine 
bir kaç kuruş zam edilmesi 
hakkında kültür direktörlüğüne 
teklifte bulunulmuştu. Kültür 
direktörlüğü bu teklifi kabul 

etmemiş, bunun umumiğ bir 
şekil alabileceğini ve bu suretle 
bir çok talebenin faideli filim
leri görmekten mahrum kal
masını intaç edeceğini bildir
miştir. 

Serbest 
Bırakıldılar 

u;ıa hakimi B. Ihsan Ziya
nın dövülerek ölümüne sebe-
biyet verdikleri iddiasile ağır 
cezada muhakeme edilmekte 
olan bay Abdurrahman, ince· 
sulu Mehmed ve Sadıkm yüzer 
lira para kefaletile serbest 
bırakılm~larına dünkü celsede 
karar verilmiştir. --·-·--Karakolları tefti' 

Emniyet yar direktörü Bay 
lsmail evvelki gece şehrimiz
deki polis karakollarını genel 
bir teftişten geçirmiştir. 

-·-lzınirin hu yüzden 
çektikleri sona er

ıniyecek ıni '! 
- B&ş tarafı l inci say/oda -

metlerindendir. Bundan dolayı
dır ki bizde ve yabancı ülkelerde 
bu işler ya belediyelerin elin
de veya imtiyazla şirketlerin 
idaresi altındadır. Bu imtiyaz 
mukavelelerinde halkın ihtiyaç 
ve istirahatinin temini esastır. 
Nedense lzmir dünyaca tanın
mış olan bu prensiplerin hari
cinde kalmış, birtürlü medeni 
ve intizamlı bir nakil vasıta
sına kavuşamamıştır. 

lzmir, zaman zaman elektrik 
şirketi ile anlaşma yapıldı ya
pılıyor sözleri ile avutulmuştur. 
Bu mevzu etrafında resmi ve 
hususi ellerin yazdığı yazı
lar bir odaya toplattırı)mış olsa 
bu oda ne kadar büyük olursa 
olsun ağzına kadar dolar. Bil-
miyoruz; bir şehrin nakil vası
tasına tanzim etmek tramvay 
veya otobüs diye ikisinden bi
rini seçerek onu ihtiyaca ce
vap verecek bir şekle sokmak 
bu kadar büyük bir iş, bu ka
dar halledilmez büyük bir da
va mıdır? Bizce hayır. Çünkü 
Anadoluyu demir ağlarla ören, 
koskoca demiryoJlarını birkaç 
ay içinde satın alan cumhuri
yet rejimi lzmirin muayyen on 
kilometrelik tramvay işi önün
de asla aciz gösteremez. Has
talık bu işin bcnimsenmeme
sindedir. Halbuki hadisenin 
benimsenmeğe çok değeri var
dır. 

ihtikar ...... 
Tahkikat ihtikar 
Y apılmadığı111 
Gösterdi .. 

Vilayet ihtikar telkik ko
misyonu dün vali muavini bay 
Sedad Erimin başkanlığında 
toplanmış ve iplik fiyatleri 
üzerinde itıtikar yapılmadığı 
hakkındaki şikayetler münase
betile son kararını vermiştir • 
Ticaret odasınca iplik fiyatleri 
üzerinden bir fabrikanın yüzde 
otuz ilci yüzde elli nisbetinde 
kar alarak ihtikar yaphğı hak
kındaki mektubu üzerine bu 
müessesenin blançosu ve fa
turaları tetkik edilmiş, aynca 
müfettiş marifetile tetkikat 
yaptırılmıştır. Müfettiş vasıta
siJe yaptırılan tetkikatta bu 
müessesenin iplik satışlarından .. -.... ___ .,... .c·-c... ~ 
yüzde on sekiz nisbebnde ka
zanç temın ettiği anlaşılmıştır. 

Blançonun tetkikinden de 
umumi kazancın yüzde üç nis· 
betinde olduğu anlaşılmıştır.Bu 
suretle müessesenin ihtikar yap
madığı neticesine varılmıştır. -

Romanya 
Mısır pamuklarına iki 

Kat gUmrUk koydu 
Romanya ile Mısır araıcında

ki anlaşma bozulmuştur. Bun-
dan dolayı Romanya hükumeti 
M•sır mallarına iki kat gümrük 
tarifesi tatbikine başlamıştır. 

Romanya Mısırdan külliyetli 
miktarda pamuk ve sısam al
makta idi. Tüccarlanmız bu 
vaziyetten istifade edebilirler. 

Şarba y Behçet Uz 
Başbakana izahat verdi 

- Baştara/ı l illd sayfada -
gün Sipahi ocağında başbakan 
ismet Inönü şerefine verilen 
ziyafette bulunarak başbakanla 
ıörüşmüşlür. Ziyafetten sonra 
birlikte saraya gitmiflerdir. Dr. 
Behcet Uz burada Rusya se-
yahatı etrafında başbakana 
uzun boylu izahat vermiştir. 

Şarbayınız yarın (buıün) Erzu
rum vapuru ile lzmire hareket 
edecektir. · -
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Genç kız hu ınevsinıde güç bulunan taze 
Çiçek biiketindcıı penbe bir karanfil aldı 

- Of rahat bırakmıyorsun 
ki ... Yine perhizi bozdun!. Şu 
düğmeyi iliklemiyeceksen söyle. 

- Peki amma saçlarının en
sene dökülen oltra viyolesi göz 
lerimi şaşalıyor!. 

- Muzibliği bırak, dediğimi 
yap!. 

- işte, işte oldu .• 
Biraz geri çekildi, genç ka· 

dının yüzüne hayran bir ba
kışla: 

- Şık, çok şıksın Şenii.. 
- Mersi!.. Ya sen? Şarpanı 

değiştirmedin mi? Of ne ilgi· 
•İzsin Erol.Çıkar, çıkar bakayım 
şunu, Uiciverd elbise ile bej 
şarpa neye benzer. Her şeyi ben 
gözelmeliyim mutlak!.. 

Gardrobu açh, renk renk 
kıravatlar arasında beyazlı la· 
civertli bir şarpa alarak: 

işte bu fena değil, uslu dur 
ben kendim bağhyacağım. 

Erol gülerek: 

- Ne yapayım senin önün
d~ manken gibi duramıyorum 
kı... Aytenin h~kkı var. Kadı
nın en kuvvetli tarafı yuvası
dır. Avuçların içinde şimdi bir 
çocuk gibi beni istediğin ka
lıba koyabiJirsin .. 

- v Uslu .dur!. Yoksa haşarı 
çocugun elme ığne batırırlar! 
Bak saçlarımı da bozdun bu 
gidişle tamam vaktmda gideriz 
doğrusu! .. 

Şenil dört tarafa bir göz ata
rak: her şeyi de bir tarafa fır· 
latmışsın! Kocasının üstünden 
çıkardıklarını tekrar askıya ge
çirdi, yerine aslı. Yatağın ör
tüsünü düzeltti. Döküm saç.ım
Jan yerli yerine koydu. Sonra 
kocasının koluna girerek mü
tebessim: 

.. - Şimdi çıkahm, eve dö· 
nunce odamı beni bekler bul
~ıyalım: ~ay bir şey arayınca 
hızmetçıyı çağırıp sormasını 
sevmem. 

Erol kıvançlı bir tavır ile· 
- Bilirim sevgili karıcı v. K d gım • 

. a ın gazetesi baş yazan evi- . 
nın de kusursuz bir başkanıdır. 
A?1~na bunu ben bilirim. Kale
mını kuvvetle işleten bu par
m~kların ev işlerile de uğraş· 
tıgını başkalarına inandırmak 
rok .. t•• ,- guç ur ..• 

Omuzlarıuı silkerek: 
- Başkaları da benim umu

rumda mı? Seni ben anladım 
beni de sen.. Bu kadan yeter: 
Haydi yürü.. Artık saat dokuzu 
buldu, yine teyzemin sorgularile 
çıkacak kapı bulamayız .. Bere· 
ket Ayten müjdeme pek sevi
necek de geç kaldığımıza al
dırmaz .. 

- Sevincimin büyüğü Öz
güre düşecek sanırım. Sunanın 
gelmesi, düğünün başlaması 
demektir.. Madamki Ayten 
doktor gelmeden evlenmem 
diyib kesti attı .. 

- Ne ise belki böylesi daha 
eyi oldu. Sen Demire telefon 
ettin mi? 

- Evet amma bir şey anh
yamadım ki, sevinçten mi şaş
kınlık mı, sesi titriyerek bir iki 
söz söyledi. Yalnız " teşekkür 
ederim " dediğini duyabildim. 
~ - Tuhaf şey .. Biliyor musun 

EroJ.. Bay Demirin son zaman· 
~arda Sunaya gösterdiği ilgi 
ıle doktorun yazıları arasında 
bir münasebet var gibi geliyor 
bana .. Acaba diyorum .. 

- Aytenle Özgürden sonra 
Suna Demir mi diyeceksin?: 
yok canım, sen de Demirin dış 
yüzüne bakma.. O fen adamı
dır. zekidir, ~Uzeldir, her ka-

dını çeker. Fakat bir kadı~a 
mal olmaz. O av erkeğidir, ev 
erkeği değil.. S!!na gibi bir kı· 
zın onun avma düşeceğini hiç 
sanmam., 

Şenii düşünceli.. Ağar ağır 

mantosunu giyerken: 
- Sen de Sunayı bilmiyor

sun, avcıyı kendi si!ahile vur
maktan hiç çekinmez!. Ne 
olursa olsun bu mektub beni 
düşündürüyor şimdi... · 

ikisi de söyleşerek merdi
venleri indiler. taksim yolunu 
tuttular ... 
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Pençeredeu soluk bir akşam 
güneşi baş uzatıyor, soba yarı 
loş salonu ılık bir hava ile sa
rarak çıtırdıyor .. 

Genç kız bu mevsimde güç 
bulunan taze çiçek büketinden 
penbe bir karanfil aldı .. 

Bak ne güzel anne.. Beni 
göğsü'!e tak diyor .. 

- Özgürün verdiği bu bü-
kette her çiçek sana beni göğ
süne tak demiyor mu sankı?. 

Gülerek: 
- Haydi öyle olsun, koca 

bir yıl uğraşbm, en son kayb
edeceğime inand•ğını bir sırada 
onu bulduğumu düşünürsen 
beni mazur görürsün anne .. 

- Bir yıl! Neden sustun da 
bana bir şey söylemedin. Üzül
dün, beni de her arıyanı reddet
mekle üzdün? 

Kollarını annesinin boynuna 
geçirerek: 

- Sorma o geçmiş günleri 
anne? Ben hala nasıl otdu bil
miyorum, saadetimizin sırrı 
Sunanın elleri arasındadır bi
lirim. Ne o, ve ne ben,bu :cıkh 
perdeyi kımıldatmak istemi
yoruz ... 

Bayan 'f ıldız başını salla
yarak: 

- Fakat Suna gelmeden de 
düğünü yapmam diyorsun, hu 
saadetini l:>orçlu olduğun ele 
bir şükran karşılığı mı, yoksa 
o sırrın anahtarını öğrenmek 
merakı mı? 

- Ne biri ne öteki inan ... 
Ben başladım, o tamamladı. 

Sonra da onun dost ellerini 
sıkarak bağlamak istiyorum. 
Fakat seni anlıyamıyorum ki.. 
Özgürü hem seviyor beğeniyor, 
hem de onu kendime eş etti
ğime sevinmiyor gibisin neden? 
Y ook saklama, ben anlıyorum 
anne .. 

Bayan Yıldız derinden bir iç 
çekti: 

Genç kız başını annesinin 
göğsüne dayadı, bir elile şefik 
kadının yüzünü okşayarak: 

-· Söyle benim minnoş ana
cağım, kalbin içinde döne!lleri 
açığa vur. Memnun olmadan 
mı bu nişandan? 

- Bilakis Özgür karşısında
kilere inan telkin eden c;nurlu, 
bilgili çok asil bir genç.. Fa
kat uçman.. O da uçman Ay
ten.. Bütün umgutarımı yıkbn, 
seni göklerden çekip çevirecek 
bir koca düşünürken .• 

Genç kız geniş bir solukla 
.doğruldu: 

- Oh ne kadar rahatladım, 
başka bir kusur ciddi bir ma
ni gösterirsin diye içim titredi. 
Hele düşündüğün şeye bak .. 
Beni göklerden çekip çevirecek 
bir koca düşüneceğine benim 
kanatlanma takılacak becerik
siz bir kocanın ağırlığını dü
şün! Böyle bir adamı sürük
lemektense, Özgür gibi bir 
öğretmene dayanarak birlik 
uçmamız daha emniyetli d~
iil mi? 

- Sonu var -

YENi ASIR Sahife s 
. -· ez::::_ --=== ıe:::::::_ -

Son Telgra:f Haberler· 

Liberal Parti Başkanı Kralla görüş
melerinden memnun bulunuyor 

Atin ada 3 Dinamit fişengi patladı 
Atina 4 (ÖR)- Başbakan bay Demercis ana 

yasanın değiştirilmesi, yeni seçim tarihinin ta
yini ve seçim sisteminin intihabı hakkında Parti 
başkanlarile görüşmelerine başlamıştır. 

Atina 4 (Ö.R) - Liberal Venizelist Partisi 
başkanı bay Sogulis gazetecilere diyevinde ge
nel bağış kararının kamoy üzerindeki çok iyi 
tesirlerini krala bildirdiğini ve kralın 'da · bütün 
Yunanlıların Kralı olacağı hakkında verdiği sözü 
yerine getirmek kara mı bildirdiğini söylemiştir. 

Eski Senato başkam bay Gonatas ta kendi-

sinin ve dün serbest bırakılan diğer parlamento 
üyelerinin bay SofuJisin sözlerini tasvib ettik
lerini bildirmiştir. 

Atina 4 (Ö.R)- Btı sabah saat 2 de üç di
namit fişengi şehirde patlamıştır. Bunların biri 
general Sarantonun evi, diğeri Venizelist Neos 
Kosmos ve kralcı Elenikon Melon gazetelerinin 
basıldıkları matbaa önünde ve üçüm·üsü de al
bay lkonomunun evi önünde pat;~ · iseler de 
önemsiz maddiğ zararlardan başka :ıı:iyan vt:r
memişlerdir. 

dnşişleri bakanı 
P trol umpanyalarını petrol 

ambarg suna çağıran söylev verdi 

...... 
Spahi ocağında 

lstanbul 3 ( Özel ) - Baş
bakan ismet lnönü sipahi oca
ğını ziyaretinde menejde 1,20 
metre yüksekliğinde dört ma
niayı bir kaç defa aştı. Başba
kan SÜ\•arilerimizden müsaba
kalarda muvaffa!fıyetler ka
zanmakta devam etmeleriııi 
istemiştir. 

içişleri Bakanı 
Istanbulda 

Istanbul, 4 (Özel) - içişleri 
bakanı bay Şükrü Kaya hugün 
Ankaradan geldi. Başbakanı 
ziyaret ederek görüştü. 

Gi.iıııriik haşmüdii-

riiıniiz değişiyor 
lstanbul, 4 ( Özel ) - İzmir 

gümrük başmüdürlüğüne Istan-
bul gümrük müdürlerinden B. 
Seyfi atanmıştır. İzmir gümrük 
başmüdürü bay Sami bursa 
gümrük müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. 

Gümrükler genel direktörlü
ğü tetkik direktör muavini 
Adil Galata ithalat gümrüğü 

Vaşington; 4 (Ö.R) - Dış- kumpanyalarının harbı uzata- lerindeıı biri bitaraflık kanu- direktör muavinJiğ;ne, tetkik 
işleri yar bakanı B. Hughes cak " mühimmat ,, ı savaş ha- nunun savaş gereçlerinden direktör muavinliğine de güm-
21 ton teşrin tarihinde basın linde devletlere göndermeği başka hiç bir maddenin ibra- rük enspektörlerinden Şükrü, 
tarafından iyi tefsir edilmiyen yasak eden hükumet kararının çını yasak etmek için hükfı- yeni kurulan tedkik direktör· 
diyevi konusu üzerinde yeni harfine ve ruhuna petrol kum- mele salahiyet vemediğmi bil- füğü ikinci muavinliğine de 
bir diyev yapmıştır. O diyev panyalarmın da iştirak etme- di miştir. gümrük enspektörlerindeu Raif 
de Amerilrn petrol s~nayii, leri lazımgeldiğini bildirmek- ROMANY ANIN DURUMU tayin edilmişlerdir. 
Amerikan hjikumetinin Irnra. tedir. Bu diye\'İn 21 ilk teşrin Roma, 3 (Ô.R) - Bükreş· Şaı·k""ı Kaı·alıı·sa ı•(f a 

diyevini tashih mahiyetinde • 
rına uyarak savaş halinde bu~ ten bı'ldı' "ld' · e ·· k 00 ı·· olmadığı noktasında ısrar et- rı ıgın gore, oy u Ş. Karahisar, 3 ( A.A ) -
lunan devletlere savaş g ereç- mekle beraber bakan 0 va kıt federasyonu başkanı B. Mano- Bir \'C ikinci Teşrin ayları için-
leri göndermekten kendi iste · da yalnız " mühimmat ,, tan lesko saylavlar odasında bir de şehrimizde dış pazarlara 
ğile çekinmeğe çağırıJmıştı. bahsetmek istediğini söylemiş- diyevde bulunarak hükümetin 100,000 kilo kabuklu ve 36000 
Bundan maksad harbın deva- tir. Pctrolun ise mühimmattan kendi siyasası olmıyan bir si- kilo iç ceviz, 1000 kilo tere· 
mına yarnyacak gereçlerdi ki, sayılmıyacağı kaydedılmek- yasayı gütmek için petrol ih- yağı, 300 kilo balmumu, 123 
petrol da bunların içine giri- tedir. racatını yasak etmek g bi za- sandık yumurta, 1000 koyun, 
yordu. Roma, 4 (Ö.R) -. Amerika rarh bir yola girmemesini is~ 500 keçi derisi, 500 bağırsak 

Bugün ise B. Hughes petrol en yüksek bakyeri hükümen- temiştir. gönderilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kazım Ka 4 a ekir Ha
beşistana gitmiyecek 

IST ANBUL 4 ( Özel ) - Antakyada çıkan Yeni gün gazete
sinden naklen gazeteler mütekaid General Kazım Kara Bekirin 
Habeşistana gideceğini yazmışlardı. Mumaileyh bu neşriyatın 
baştanbaşa uydurma olduğunu söylemiştir. 

F ransı - 1 al yan 
Denizcileri arasında 

Paris, 4 (Ö.R) - Fransız deniz ve sömürgeler kolonisi ltal
yan deniz birliğine şu telg. afı göndermiştir: " Fransız deniz ve 
sömürgeler sosyetesi geçirdiği bu acıkh şartlar içinde ltalyan 
deniz birliğine hararetli sempatisini bildirir ve bu anormal du· 
rumun pek yakında ltalyanın şeref ve menfaatlerini korumak ve 
saymak esası üzerinde sona ereceğini umar. ,. 

ltalyan deniz birliği cevabına aynı sempatileri o da Fransız· 
lara karşı tekrar ederek duyuma ltalyanın şeref ve mukaddes 
haklarını koruyan bir yoldan başka suretle çözge bulunamıya· 
cağını bildirmiştir. 

• •• 

Sipahi ocağında Baş 
bakan şere ·ine şölen 

---.-~~-----··-...----~~ 
lstanbul, 4 (Özel} - Başbakan general Jc;met lnönü bu sabah 

saat onda Sipahi ocağma gelmiş, bir saat kadar Manej ve 
perkur yapmıştır. 

Sipahi ocağı tarafından bugün Başbakan şerefine verilen öğle 
şöleninde Dış ve iç bakanlarile Ekonomi bakanı da hazır 
bulunmuşlardır. 

Pariste bir anlaşma 
planı hazırlanmıştır 

Paris 4 (A.A) - Bay Laval lngiliz Dış bakanı bay Samuel 
Hoare'ı cun;artesi günü kabul edecektir. 

Londra 4 (A.A) - Royter ajansı muhabirinin öğrendiğine göre, 
Pariste Italyan-Habeş harbine nihayet verecek bir plan hazırla
makla uğraşan lngiliz ve Fransız mütehassıslarının bu husustaki 
mesaisi cumartesi günü Laval ile lngiliz dış bakana arasında 
yapılacak görüşmeye mevzu teşkil edecek kadar ilerlemiş değil
dir. 

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

Lodoz fırtınası 

SiYAH GOZLER 
lstanbul 3 ( Özel - Ge-

cikmiştir - Şiddetli Lodoz fır-
tınası limanda çok kazalar yap
tı. Yakın sahil vapurları işle
medi. Fırtına Marmarada da 
şiddetlidir. Deniz kazalarından 
endişe ediliyor. 

Fransız sinemasının dahi san

atkan Harry Baur ile Simone 

Simon tarafından temsil edil

miş olan BU ŞAHESER 
Bütün lzmir halkını TAYYARE 

SiNEMASINA çekmektedir 

SiY AH GöZLER 
Avrupada ve lstanbulda oldu
ğu lradar İzmirde de rağbet 

kazandı 
O!Z7 ZZZ7J.7ZZ/.77.7J 

Büyük bir aşkın çok heyecanlı 
bir aksi olan bu filimde Rus 
Çigan orkestresi Rus Çigan 
korusu, şahane dekorlar en 
yüksek san'atkarlar vardır 

SİY AH GÖZLERi örünüz 

lstanbul, 4 (Özd) - Lodos 
fırtınası bugün dindi. Fırtına 
şehirde oldukça hasaratı mucib 
oldu. Beyoğlunda üç katlı bir 
apartmanın traçası uçtu ve bir 
şarapçı dükkanına düştü. Dı· 
varlar yıkıldı. Bir çok yerler 
su altında kaldı. 

Diri diri yanmış 
lstanbul, 4 (Telefoz) - Dün 

akşam saat sekizde Kad~~ö
yünde altı yol ağzında mute: 
kaid yiizbaşı Haşimin i~melı 
karısı yatakta sıgarasını ıçer-

ken yorğan ateş almış ve sön
dürülemeden yorgan ile bera
ber kendisi de yanmıştır. 





•• al yan r 
••••• 

Bozguna uğradılar 
•• 

eçe 

Istanbul, 4 ( Telefonla ) -

de ta Ya Ş Adis - Ababadan veririliyor: 30 
lkincite~rinde Habeş kuvvetle-

aktan k? rinin Denluyon d ğlarında 500 
Italy n askerine hücum ederek 

• saatlarca muharebe etmişlerdir. 

ümüzde i 8 g·· 
anlaş azl ğı kaç k 

petrol berkitesinin tatbiki ya- 1 sal güçli:kler sebebiyle çok Neticede İtalyanlar bozularak Paris 4 ( Ô.R ) - İtalyan
Habeş anlaşmazlığı üzerinde bu 
hafta aşağıdaki tarihlerde mü
him hadiseler olacaktır: 

Yarın, 5 Ukkanun: Avam 
kamarasında dış siyasa hak
kında büyük müzakere. Hüku
met her üç tarafı da, yani 
ltalya-Habeşistan ve Uluslar 
sosyetesini de memnun edecek 
bir anlaşma yolu bulmak iste
diğini bir daha teyid edecek
tir. Fakat buna imkan olmazsa 
lngiliz hükumeti, berkitelerin 
genişletilmesi de dahil olduğu 
halde bütün yükenlerini tat
bika hazırdır. 

6 llkkanun Cuma günü Sir 
Samuel Hoare Londradan Pa
rise hareket edecektir. 

7 Ukkanun Cumartesi günü 
lngiliz, Fransız dış bakanları 
arasında görllşme yapılacaktır. 
9 Ukkanun Pazartesi günü 
Londrada deniz konferansı 
açılacakbr. 12 llkkanun Per· 
şembe günü de gündeminde 

1 
zıh olan On Sekizler komitesi masraflı ve uzun zamana bağlı 50 ölü bırakmak svretile kaç-
Cenevrede toplanacakbr. büyük gemiler yapmağa giri· mıılardır. Habeşlerin zayiatı 15 

Böylece sekiz gün içinde şemiyeceği tahmin edilmek- ölü ve bir kaç yaralıdan iba· 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığı tedir. rettir. · 
birçok önemli konaklardan ge- Bu sayılan tarihler arasında Gorahayinin ltalyanlar tara· 
ıçecektir. Deniz konferansının en tehlik li vade 18 ler komi· fından tahliye edildiği teyit 
da bu arada zikredilmesi yal- lesinin berkiteleri petrola ve edilmektedir. 

nız kendi öneminden ötürü de- diğer ilk maddelere genişlet· Laval ltalyan 
ğildir. Fakat, bazı çevrenlerde mek kararın vereceği 12 ilk· 
beklendiği gibi, bu konferans- k nun tarihidir. Bu toplantının e}çİsİle gÖrÜştÜ 
ta Akdeniz meselesi ilk safta vereceği netice şüpheli değil· Ö l 

dir. Bundan önce cnmartesi Paris 4 ( .R) - B. Lava 
bulunursa, Halya ile lngiltere 1 d it I b" u"k günün Laval - Ho re müli· öğ e en sonra a ya uy 
:arasında bir p zarlık konusu kata olac ğmdan o vakte ka- elçisi B. Ceruttiyi kabul etmiı-
olması ve Afrika durumu üze· dar Roma hüküme:ti, bergite- tir. ltalyan-Habeş anlaımazlığı 
rinde bu bakımdan etkilı ol- lerin genişlemesinden ç1k cak ile ilgili meselelerin gelişimini 
ma ı mümkündür. · k .. 1 d' sonuç! ra göz önüne getirere görüşmuş er ır. 

Fakat lngiltere için Pasifik uluslar sosyetesinin idaresi al• Roma 4 (Ô.R)- ltalyan res-
meselesi Akdeniz meselesi ka- tında Habeşistanla barış mü- miğ tebliği Eritre ve Somali 
dar, belki de daha ziyade mü- zakerelerini açmak imkanını cephelerinde bildirilmeğe değer 
himdir ve lngiliz baş amirallı· verecek tekliflerde bulunursa birşey olmadığım bildirmekte-
ğının dikkatı Romadan ziyade bu tehlikenin önüne geçebile-
Çing-Tao ve Tokyoya çevril- cektir. Eğer böyle olur a Paris dir. l k 
miş gibidir. Çünkü Akdenizde görü melerinden kat'i bir neti- P arİS m Ü a atı 
lngiliz deniz üstünlüğü için ce çıkacak ve barışı sarsan B kJ • 
şimdilik hiç bir kaygı beslenil- anlaşmazlığın sonuna varmak e enıyor 
memektedir ve ltatyanın finan• mümkün olacaktır. Londra, 4 (Ö.R)- Gazeteler -----••I .......... +-ıt -~··--... --- hükumetin program diyevini 

t 1 • ı • genişçe tefsir etmekte ve genel a Yan Çe 1 ıy olarak müsait davranmaktadır· 
lar. "Daily Herald,, kabineye 
kar ı tenkitlerini daha ziyade . ""' ga e a yan rica u 

bir mah ·yet a ış bulunuyor 

konomik ve sosyal meselelere 
dayatmaktadır. Gazeteler ·a 
Lavalle ir Samuel Hoare ara· 

• 
ı 

y me 
------------~-----·..-..-----------------

Kral ve kaliçe e nişan yüzüklerini 
Yurdları için feda ediyorlar 

Roma, 4 ( Ö.R ) - ltalyanın 
birçok şehirlerinde vatandaılar 
tarafından devlete altm veril-
meğe devam ediliyor. işçiler, 
başka verecek bir şeyleri ol
madığından birer gündeliklerini 
bırakmaktadırlar. 

ltalya kr liçesl1 bay Musso
liniye bir mektup göndererek 
Italyan kadınları tarafından 
vatan için fed edilen nişan 
yüzükleri arasında kendisinin 
ve krahn yüıilklerinin de bulu-

nacağını bildirmiş, ve ltaly n 
olduğu gUnU hatırlattığı içi 
bu yüzUğün en çok kıymet 

verdiği birşey olduğunu bil
dirmiştir. 

ltalyan ulusu kraliçenin b 
jestinden çok duyguıanmışbr. 

Amerikan ve lngiliz gaz -
leleri bergitelere mukavemet 
için ltalyan ulusunun fedakar
lıklarından takdirle bah t· 
mektedirler: 

Başbakan Zonguldakta 
Sömi Kok fabrikasını açacak ve 
Demir sanayii bölgesini gezecek 
İstanbul 4 (Te.lefon) - Şehrimizde bulun n Ba b kan general 

ı.I met lnönü yarın (bugUn) Zonguldağa gidecektir. Beraberle• 
rinde iç ve dış bakanları ile ekonomi bakana vardır.Burada sa l 
Kok fabrikasmın açılma töreninde bulunacak ve orad n demir 
sanayiinin kurulac ğı mıntakayı gezeceklerdir. 

Süveyşten 242 bin 
ltlyan askeri geçti ...... -.. 

lstanbul, 4 ( Özel ) - lsk nderiyeden lın n b b rlere g re 
geçen Şubattan ikinciteşrinin sonuna kadar doğu Afrikasına 

gitmek üzere 242 bin ltaly n askeri Süveyş kanalından geç
miştir. Aym zamande 5300 hasta ltalyan askeri de Süyeyşten 

dönmüştür. 

ondrada e len en 
En eyecaıılı maç 

milli takımı Alman ngiliz 
Takımını 3 - O yenmiştir 

12 zırhl otomobil terkettiler 
lstanbul 4 ( ô ı ) it ı 1 bu .. · k ı d b- .: . ıe - ayan ar gun Ogadende umumiğ ric'ata başlamııl rdır. Bırço yer-

erHe b uyu~ ~ukt~rda silah bırakıb geri çekilmişlerdir. 
t 

'da eş huku~elı, ltalyan kıtalaranın Gorahaiden ve Gerlogubiden çekildiklerini kat'i surette 
eyı etmektedırler. 

lngili~. Somalisinden bildiriliyor: Cenup cephesinden gelen malumata g6re, on iki ltalyan zırhlı 
otomobılı, Gorahayıı:.ın yetmiş mil cenubunda çamurlara saplanmı ve mürettebata t rafından 
terkedilmiştir. 

ında cumartesi gUnü yapıla
cak görü menin ilgesini kayde· 
diyorlar. Bunun vereceği neti
ce hakkında birşey söylemek
ten sakınmakla beraber barış 
yolile bir anlaşmaya varılmasa 
bile gelecek hafta Cenevredc 
yapılacak g6rüşmeler üzerinde 
lngiliz ve Fransız dış bakan
ları araaındaki konuşmanın 
çok etkili olacağını kaydet
mekte birleşiyorlar. 

Londra, 4 (A.A) - Günlerdenberi büyük bir heyecanla bek· 
lenen Almanya - lngiltere takımları arasındaki fudbol maçı bu
gün seksen bin kişilik bUynk bir kalabalık önünde oynanmışbr. 

Birinci haftayımı 1-0 ~alib bitiren lngiliz milliğ takımı ikinci 
haftayımda de 2 gol atmak suretile bu mühim maçı 3 - O 

kazanmıştar. 

........ 
akın aldanmasın 

• etrol 
e e'-' 

mba gos k r verı-

k s y 
Paris, 4 (Ö~ii)9:::'·:,İ;t;;~~i:·····~;;t;i·l;;;~;i .. ;~·;;.;;; .. ·;·uk;;l~;·· .. ·.;;kİi~~;~·v·~~·i· .. berkite!er va-

ge nt,, gazetesi B. Baldvin ta- de vardır. ,, himdir. Berkiteleri tatbik eden 
rafında Avam kamarasında "lnformation,, ilave ediyor: memleketler petrol yasağına 
söylenen söylevi tefsir ederek: Bu iki noktanın birleştirilmesi da geçmek kararını bildirmiş-
diyor ki: lngilız parlamentosun- güçtür, bahusus ki bay Mus- lerdir. ltalyanın karşıbğı ne 
da barışçıl özler duyuldu.Kral solini şimdiye kadar bir barış- olacaktır. Şimdilik her iki ta-
da, başbakan da sözlerinde çıl çözge ihtimalini belirtecek raf da ihtiyatlı hareket ediyor 
anlaşma arzusunu gösterdiler. biç bir taklifte bulunmamıştır. gibi gözükmektedir. 
Şimdi müsbet hareketler eyi "Marseillc Matio,, Sir Samuel lngiliz kabinasının petrol 
öderi talcibetmelidir. Hoare'in Parise yapacağı ziya- ambargosu üzerinde uzun sil-

" lnformntion gazetesi in- retin önemini göstererek diyor ren müıakeresinde bir çok 
giliz hi.iku· met" ·" • d fikirlerin ileri sürüldüğü söy-

ının aynı erece- ki: iki ,ılevlet adamı ltalyan- . " 
de şerefli ik · .. dd"' v •• .. lenıyor. En sonunda, ancak 1" 

k b 1 amaç gu ugunu Habe anlaşmazlığının bütün llkkanuna kadar fili bir barış 
yazara unları şöyle gôsteri- görünüşlerini ve petrol ambar- için biç bir imkan gözükmezse 
Y?r. S vnşın her üç tarafı, ya• gosunun muhtemel sonuc- o zaman petrol ambargosunun 
nı ltalya, Habeşistan ve Ulus- larını gözden geçirecekler- tatbikine karar verilmesi lehin-
lar sosyetesini memnun edecek dir. Italya bu ambargoyu de bulunulmuştur. 
ş~~ilde halli Uluslar Sosyete- dostça bir hareket telakki "Lon Republicain,, ltalya için 
sını~ kendi kanunlarını saydı- etmiyeceğini bildirmiştir. Bu akıl yoluna dönmek sebeple-
rabıleceğinin ispatı. tehdid ve ltalyanm sarsılmıyan rini yazarken Afrikada iki yüz. 

K 1 d' · bin ki .. ilik bir ordu beslemenin ra ın ıyevıne verilecek ce- durumu lngiltereyi düşündür- Y 

vabın münakaşası sırasında da mü ve p riste bulunan ekis- ltalya için yıkım olduğunu, 
B .. Baldvin hiiku~metı"n banşçıl ancak pek büyük fedakarlıklar perine bir uılaşma imkanı bul- l d"l 
b .. ır anlaş_maya m•·halı"f olmadı- bahasına huna tabammll e ı .. 

... mak için görüşmelerine devam diğini, hele petrol bergiteıi d 
g~nı. ve Ingiltereyi harba sü- etmesi emrini vermiştir. Şimdi b k d f'l 
ruklıyecek bir hükumetin bü- tat i e ilirse ltalyanın ı osu. 
r d Sir Samuel Hşarc'un B. Lavalle uçakları,motörlü vasıtaları için 
un ünya önünde hacil ola- görüşmeğe gitmesi daha ziyade benzin bulamıyarak buhranh 
cağını söyledikten sonra: maoı"dardır. b' d d v • • F ır uruma üşecegını yaz-

" akat, demiştir, yapılamı- 0 Rogres de Lyon,, gazetesi maktadır. 
yacak şeyler olduğu gibi yerine 12 ilkkanun tarihini eodi~e ile " Debats u diyor ki, Roma 

Çinin son protestosu 
Şangh·~yd;kr·····y~tkiii"··u··ç~;~~lerde 

şiddetle tenkid ediliyormuş ... 
Londra, 4 (Ô.R) - Şanghay- \ 

dan bildirildiğine göre sıhhat 
sebebinden dolayı Nankin ka
binesinden istifa eden B. V ang 
-Mtn-Vey yerine Hopei ilbayı 
Çang - Çing dış işleri bakanh
tayin· edilmiştir. 

Şanghai Japon elçiliği yetkili 
memarlarından biri Çinin Ja
ponyanın hareketi hakkında 
yabancı devletler nezdinde 
yaptığı teşebbüsü tenkit etmiş 
ve tam General Çan·Kay-Şek
le bir anla ma imkinı bul· 
mak için görüşüldüğü sırad 
japonyanın durumunu ter ine 
göstermekten Çin için bir men
faat çıkmıyacağını söylemiştir. 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
petrol ambargosuna karar ve-
rilmiyeceğini umuyorsa kendini 
fena halde aldatmaktadır. 

" Paris Soir ,. da hakem
liğin Fransa elinde olmadı
ğını, Fransanın teklifleri 
• r daıbrmaktan baıka birşey 
yapamıyacağını, hak.ikiğ sözün Çine saı•ktdilm 

akıl ve itidal adamı olan ve Bahasus ki mareşal Çan-Kay-
son seçimden büyük zaferle Şek Çinin diğer devletler nez-
çıkan B. Baldvinin olduğuna dind hiç bir teşebbüste bu-
yazarak kabusa nihayet vere· lunmıyacağını temin etmişti. 
cek elverişli formnlü bulacağı- Nanki d müzakereler olurken, 

# J>ekinde de Ciıı ıiihaL::m ile nı umuyor. 

j apoll asit.erleri 
şimaliğ Çin liderleri arasın~ 
müzakereler devam etmcktcdır. 
J pon otoritelerile sübakanı 
arasında hiçbir temas olıııa· 
mı~tır. General Nankine .b~ğb 
kalmak istediğini söylemılfil'. 

0.-



Sahife & 

Mülkiyelilerin şöleni 
yıldönümünü 

kutluladılar 
Okullarının 59 ncu 

Dün akşam 
lzmlrp las salonlarında 

Siyasal bilgiler okulasının 

59 uncu yıldönümü şerefine 
eski mülkiye mezunları dün 
akşam lzmirpalas salonlarında 

bir ziyafet vermişlerdir. 
Türkiyenin idari hayatında 

büyük bir varlık ifade eden 
bu okul mezunları mülkiyenin 
tesis yıldönümünü bu suretle 
kutlulamışlardır. Ziyaffette il
bay Fazlı Güleç, C.H.P. başkanı 
Yozgad saylavı bay Avni Do
ğan, Müstahkem mevki ko
mutanı General Kerameddin, 
Liva komutanları General Ra
ıim, General Zihni, Şarbay 

Tekili Suad, şehrimizde bulun
makta olan Mer'aş ilbayı 
Mustafa Adli, mülkiye müfet
tişleri, adliye rüesası, komu
tanlık erkanıharbiyesi, de vair 
reisleri, gazeteciler ve şehri
mizde bulunmakta olan mülkiye 
mezunları hazır bulunmuşlar
dır. Ziyafete mülkiye mezun
larının en yaşlısı olan tüccardan 
borucu bay lsmail Hakkı baş
kanlık etmiştir. Şölen de mül
kiyelilerin en genci olan maliye 
müfettişlerinden bay Said çok 
4'oğerli ve samimi bir hitabe 
irad ederek mülkiye mektebi-

çok samlmlğ bir toplar.tı 
nin yetiştirdiği · darecilerin Tür
kiye Devlet idaresinde oy
nadıkları mühim rolleri te
barüz ettirmiş bir mülkiyelinin 
vasıflarını sayarken ordudan 
disiplin, hukukçulardan bak, 
ikfoıatçılardan inceleme dersi 
aldığını ve okul bir idare adamı 
tipi yarattığını anlatmış ve bü
yük önder Atatürkün çizdiği 
inkılap yolunda çalıştığını an
latmıştır. 

Bu değerli sözler birçok yer
lerde alkışlarla kesilmiştir. 

Müteakiben Erkek lisesi öğ
retmenlerinden bay Mitat, mül
kiye müfettişlerinden bay Ni
hat birer nutuk söylemişler ve 
son sozu ziyafetin başkanı 
adına bay Avni Doğan almış

tır. Parti başkanı bay Avni 
Doğan bir mülkiye.linin muhtelif 
meslek erbaplarından aldığı 

kuvveti kendisine has olan 
heyecanlı ifadelerile tebarüz 
ettirmiş ve Atatürkün şerefine 
kadehleri kaldırmak suretile 
samimi toplantının son sözleri
ni hayecanla canlandırmıştır. 

Ziyafet samimi hasbihallerle 
geç vakte kadar devam et
mistir. 

Yakında mühim muha
rebeler olacak 

- Başlara/ı ı ıw say/ada -

Somaliai hududu bir Jngiliz 
hecin kolu tarafından muha
faza edilmektedir. 

HABEŞLER BiR ÇOK 
MiTRAL YÖZ ALMIŞLAR 

lstanbul, 4 (Özel) - Habeş 
ordusunun şimal cephesinde 
Uerlediklerini ltalyan ajansları 
teyid ediyorlar. Habeşler ltal-
7anlardan aldıkları birçok 
mitralyözleri yine ltalyanlara 
karşı kuU,.nıyorlar. 

UMUMİ TECAVÜZ 
AREFESiNDE 

Paris 1 (P.S) - Dessieden 
bildiriliyor: Habeş ordusunun 
mııumi bir tecavüzü arefesinde 

olduğumuz 'lnl'lşılıyor. Büyük 
kıtwar Dessieden cepheye gi
diyorlar. General Wodat 
Sunun komutanlığı altında bu

lunan önemli Habeş kuvvetleri 
pek yakında Tigre cephesine 
s:ideceklerdir. Bu ordu derhal 

yola dökülmek için im par<. tor
dan emir almıştır. Hele şimal 
bolgesinde, Mareşal Badoğlio 

ordusuna taarruz maksadiyle 
ıon hazırlıklar tacil edilmkte
dir. Cenupta vaziyet karışıktır. 
Habeşli Şefler Habeş ileri ha
reketinin devam ettiğini bildi
riyorlar. 

DOLO BÖLGESiNDE 
Adis - Ababadan bildirildi-

Fransada 
Parlamentoda Ligler 
hakkında münakaşalar 

Paris 4 (Ö.R) - Önceden 
sanıldığına aykırı olarak Ligler 
hakkındaki münakaşalar aayJa-,,. 
Iİr odasında sakin bir hava 
içinde geçmektedir. Böylece 
gensoru yapan hatipler, fırtına 
koparmaksızın görüşlerini aça
biliyorlar. 

Bu münakaşalar perşembe 
günü (bugün) devam edecek 
ve bundan sonra iç ve tüze 
bakanları gensoruları yapanlara 
cevap vereceklerdir. Sonunda, 
Başbakan B. Lava! hükümete 
hem frangı, hem de Cumhuri
yet kurumlarını korumak imka
mnı verecek bir gündem üze
rinde güven oyu meselesini 
ileri sürecektir. Hükumetin 
üçüncü defa olarak parlamen
todan geniş bir güven oyu ka
zanacağı muhakkak sayılmak
tadır. 

ı gıne göre Somalinin cenup sı

nırında bulunan Do'oda on bin 
Habeşli ltalyan'arla çarpışmak
tadır. Bu bölgede sıtma şid

detle hüküm sürüyor. iki tara
fın da büyük zayiatı vardır. 

iT AL YANLARI TEKZiP 
Paris, 1 (P.S) - Cicikada 

cenup orduları başkomutanı 
General Nasibunun neşrettiği 
resmiğ bildirikte deniliyor ki: 

"ltalyan bildirikleri beyhude 
yere Dagaburun şimalinde 40 
kilometre ilerledikleı ini bildiri
yorlar. Bu saatte ileri karakol
larımız Gorahayi-Anele hattı
nın cenuubunda bulunmktadır. 

Anele ltalyanların hezimetile 
neticelenen muharebeden son-
ra düşman hava faaliye-
tinden başka bir harekette 
bulunmıyor. Biri 14, diğeri 

dokuz uçaktan müteşekkil bu
lunan iki ltalyan hava filosu 
Dagaburu sık Rık bombardı

mın etmişlerdir. insanca z;ıyi
at yoktur . ., 

tKl ORDU BiRLEŞMiŞTiR 
Asmaradan verilen haberler 

hilafına olarak Habe~ kaynak
larından cıkan haberlerde Ras 
Seyum ve Ras Kassa ordula
rının Amba - Alagui ile As
hangi arasında birleşmeleri bir 
gün meselesi olduğu ve artık 
bu birleşmenin emrivaki sayı
lacağı bildiriliyor. 

Zabıta Haberleri 
Kumar oynatılan 

kahveler 
Dolaplıkuyuda Çeşmedere so

kağında Cemal ve kör Kamilin 
kahveleri ile Mıhçılar sokağın
da Ahmedin kahves! kumar 
oynattıkları için emniyet direk
törlüğünce kapattırılmıştır. 

Esrarke~sler 
Yangın yerinde bir izbede 

nargile ile esrar içerken suç 
üstü tutulan Mustafa, Ahmed, 
usküdarlı Receb, Halil lbra
him, Arab lbrahim, Naciye ve 
Nazmiye dün poliJ muhafaza
sında lhtısas mahkemesine veril 
mişlerdir. 

Dikkatsiz arabacı 
Belediye civarında Çiviciler 

çarşısında Ali oğlu Ahmed 
idaresindeki arabayı Alyoti ka
rısı Rozitaya çarptırarak sağ 
ayağından yaralamış ve tutul
muştur. 

'IENI ASIR 

Fransız 
Basın kanununda 

Ankara, 3 (A.A) - Aldığı
mız malumata göre Fransa 
hükumeti 8 Haziran 935 tarihli 
kanunla halkın korunması için 
kendisine veri~cn fevkalade 
salahiyyetten istifade ederek 
matbuat ka .ununun ecnebi 
devlet reisleri hakkındaki hü
kümlerini bir kararname ile 
ecnebi hükumet reisleri ve 
hariciye vekilleri aleyhine ya
pılacak neşriyata da teşmil 

etmiştir. 

Bu kararnameye göre, ecne
bi bir hükumetin reis, kabine 
reisi veya hariciye vekiline 
matbuat vasıtasiyle tahkirde 
bulunanlar üç aydan bir seneye 
kadar hapis ve yüz franktan 
3000 frauga kadar para ceza
sına veyahut bu iki cezadan 
yalnız birisine mahkum ola
caktır. 

ltalyadan 
Alacaklı olanlar 

Ankara, 3 (A.A) - iktisat 
vekaletinden: 

ltalyaya mal ihraç etmiş olup 
ta bedelini henüz almamış olan

ların peşin veya vadeli ala
caklı oldukları miktarı en ya

kın Türkiye Cumuriyet Merkez 
bankası şubesine 16 İlkkanun 
1935 pazartesi akşamı saat be
şe kadar bildirmiş olmaları 
lazımdır. 

İtalya ile 
Avusturya ve lsvlçra 

Arasında 

Paris 4 ( A.A ) - Fransız 

gazetelerinin haber verdiğine 

göre, ltalya ile Avusturya ve 
lsviçre arasındaki ticari mü
nakalatın eskisine göre üç misli 
arttığı milletler cemiyetince 
tesbit edilmiştir. lngiliz dele
gesi bay Eden bunun normal 
hadde indirilmesini istiyecektir. 

Amerikanın 
Bitaraflık kanunu 

Vaşington, 4 (A.A)- Ame

rika hükumeti, evelce neşret
tiği bitaraflık kanununu tadil 

ederek harp malzemesine ko
nulan ambargoyu iptidai mad

delere de teşmil etmek niye
tindedir. 

Profesör Rişes öldü 
Paris 4 ( A. A. ) - 1913 

sulh Nobel mükafatını kazan
mış olan Profesör Şarl Rişes 

dün akşam ölmüştür. 

Alman-Macar 
Tecim anlaşması 
Budapeşte, 4 ( Ö.R ) - Al

man-Macar tecim anlaşması 

takas hakkında dün Macar 
bankası tarafından çıkarılan 

kararları tamamlamaktadır. Bu 
kararlar, şimdiye kadar Macar 

piyasasında çalışan yabancı 

tecimerlerin karşılaştıkları for

maliteleri sadeleştirmekti. Al
manya ile yapılan anlaşma ise 

Almanya için özd bir rejim 
kurmaktadır. 

• 

işsiz kalan 
Fikir adamlanna yardım 

Paris 4 ( Ö. R ) - Fransa 

Posta bakanlığı işsiz kalan fi
kir adamlarına yardım olmak 

üzere surtakslı iki pul çıkar

mıştır. Pazartesinden beri satı

lığa konulan bu pulların posta 
kıymeti 5 santim olmakla be

raber satış fiatı birincisinin 10 

santim, diğerinin 2 frank ola
cak ve posta kıymeti ile satış 
fiatı arasındaki fark işsiz ka
lan fikir adamlarına yardım 
andığına verilecektir. 

Ankara Halkevinde 
~ 

Yeni toplantılar • • 
serısı 

A11ka1D Ha/kcı•i 

Ankara, 4 (Özel) Hukuk lavi Ali Rıza Türel " teşkilatı 
ilmini yayma kurumu tarafın- esasiyeye muhalif kanunlar 
dan Ankara balkevinde her karşısında mahkemelerin 't'azi-
hafta ilmi bir konferans ve- yeti ,, , 8 şubatda lstanbul hu-
rilmesi kararlafbrılmışhr bu kon kuk fakültesi Profesörlerinden 
feransların birine' si dün IRtan- Ali Fuad " iş kanununun sos-
bul üniversitesi rektörü bay yal ve hukuki Stürüktürü ,, , 
Cemil · Bilsel tarafından "Ar- 15 şubatda Ankara hukuk fa-
sı ulusal mes'uliyette yelli güç- kültesi profesörlerinden Nusret 
lük,, mevzuu etrafında verilmiş- " kanun ihtilaflarından hakim-
tir. Konferanslar için 11 niıan lerin vazifesi ,,, 22 şubatta 
936 tarihine kadar bir proğram lstanbul hukuk fakültesi ordi-
yapılmıştır. Buna nazaran 7 naryüs profesörlerinden Krozet 
ilkkanuncia Ankara hukuk fa
kültesi profesörlerinden doktor 
Fahri Ecevit "Adli tıbbın me
deni hukuk alanında rolü ,,, 

14 birinci Kanunda mülga ls
tanbul darülfünunu profesörle

rinden Ali Kemal " Ticaret 
kanunumuza bir bakış ,, , 21 
birinci Kanunda lstanbul hukuk 
fakültesi ticaret hukuku Ordi
naryus Profesörü Hirş "devlet
çilik ve ticaret hukuku,,, 4 
Ikincikanunda Sivas saylavı 
Vasfi Raşid Sevik, hukuk fa
kültesi mezunlarından " haki
min teşrii salahiyeti ,, 11 ikinci 

Kan•md Ankara hukuk fakDl
tesi ticaret hukuk profe
soru Şevket Mehmed Ali 
Bilgişin " ticaret serbestisi

ni takayit edici amillerin 
hukuk bakımından tedkiki,,, 
18 ikincikinunda Iıtanbnl hu
kuk fak6ltesi dekanı ordinarüs 
profesörü Sıddık Sami "Türk 
idare hukukunun tekamülü 
safhaları bugünkü esaslan,,, 2S 
ikineikanuoda Ankara hukuk 
fakültesi profesörlerindan Es
kişehir saylavı Yusuf Ziya 
Özer " Adalet teşkilatının 
tarihiğ tekamülü ,, , 1 Şu
batda Paris hukuk fakül
teıi mezunlarından Konya say-

" Fransız şurayidevlet içtibad
larında görülen yeni temayl

ler ,,, 29 şubatta lstanbul hu
kuk fakültesi ordinaryüs pro-

fesörü 
içtitibad 

Şvarz " kanun ve 
( hulıukiğ hayatta 

mahkeme içtihanlarının rolü ) 
7 martta Paris hukuk fakültesi 
mezunlarından Tokat saylavı 

Nazım izzet Poray "cemiyeti 
akvam misakı ile Biryan Kellg 
misakının devletlerin dahili ka-
nunlarına tesiri" , 14 martta 
Ankara hukuk fakültesi profe
sörlerinden Sinop saylavı Yusuf 

Kemal " Hukuk ve iktisat ,, , 
21 martta Maliye vekaleti 
teftiş heyeti reısı Cezmi 
Erkin " Maliğ kanunlarda 
makableşşümul vergi ve resim
lerde mururuzaman.,, 28 mart
ta Ankara Hukuk fakültesi 
profesörlerinden Cahid "eski 
't'e yeni telekkilere göre hükmi 
şahsiyet,, 4 Nisanda Ankara hu
kuk fakülto:si dekanı Baha 
"ıiyasal suçlar.,, 11 Nisanda 
adliye müfettışlerinden Paris 
hukuk fakültesi lisansiye dok
toru ve siyasi bilgiler mekte
binden mezun Şinasi " Türk 
kokunda hakinı ve dekanı ,, 
mevzuları üzerinde konferanlar 
vereceklerdir. 

Şayanı dikkat rakamlar 
Sovyet)er birliğinde nüfus 7 senede 

21 milyon artmıştır 
Birçok Avrupa devletlerinin 

nüfusu artmaktan başka bilakis 

azalmakta olduğu halde 

Sovyetler Birliğinde nüfus 

7 yıl içinde 21 000.000 fazlaş
mıştır. Bilhassa Almanya ile 
mukayese edilirse sanayi 

mıntakalarında Almanyada an
cak bind üç bir tezayüt 
görüldüğü halde Sovyetler 

birliğinde bu tezayüd miktarı 
binde yirmi beş, otuz ( binde 

25-30 ) dur. Bununla beraber 

maarif ve halk sağlığı işlerinde 

Sovyetler birliğinde gittikçe 
ilerilemektedir. 

Çar hakimiyeti zamanında 
Rusya' da akalliyetler ve bil

hassa şimal halkları nüfusu 
mütemadiyen azalıyordu. Me

sela Şimal Buz Denizi civarın
da oturan " Ostiyaklar ,, 1897 
sayımı ile 1926 sayımı 
arasında % 72 azalmışlar, yanı 

5805 den 1630 nufusa inmiş
mişlerdi. Eğer Çar hakimiyeti 

daha on yıl yaşasaydı Rusyada 
munkariz olan bir çok ka

vimler ve kabileler gibi on
lar da biterlerdi. Halbu ki 
1925 ve 1926 tarihlerinde elde 
edilen rakamlara nuaran tim-_ 

diki tarihlerde görülen rakam
lar şimdi bu navi küçük 
halkların pek ziyade art-

makta olduğunu gösteriyor. 
Mesela Yogul kabilelerinde 

inkıraz yerine şimdiki binde 
yirmi dört bir tezayüt görül
müştür. Halbukı ihtilalden ev

vel bunlar vaaati (binde 24) 
bir tenakus gösteriyorlardı. 

Sahalin adasının nısfı Japonl~r 
ve nısfı Sovyetler elindedir. 
Fakat buranın yerli halkı olan 
Sahalinlileri ele alırsak görii

rüz ki Sahalinin Sovyetlr kıs
mında bu halk her sene binde 

26 arttığı halde Japon Saha
lininde bu tezayüd vasati binde 

9.6 binde dokuz onna altı ) 
azalmaktadır. Son Alman ga

zeteleri Sovyetler Birliği 

ahalisinden Başkırdların tam

amen munkariz olduğu ya
azılmış id•. Halbuki Bakırd 

' cumhuriyeti kapitalizm ta-
rihinde eşi görülmemiş bir 
tezayüd göstermektedir. Bu 

tezayüd 1934 senesinde (yüzde 

38 binde otuz sekiz ) art

mıştır ve bu tezayüd Alman
yada'ki nufuı artışından 11 
miıli fazladır. 

' . -- ... 
--~- -
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•• L KOŞEMDEN 
Hak var, 
Rahmet var 
Çok sözler, çok atalM söz 

kendi mahiyetlerini kaybeder 
ler de lafların Pesengi olur 
yerleşirler. 

" Hak var, rahmet Yar 
sözünün masdarı nekadar dini 
olursa olsun dilimize yerleşmiş, 
her zaman harcanan bir teselli 
olmuştur. 

Sıkıldığımız, bozulduğumuz, 
günümüz geçmişine uymadığı, 

düşündüklerimize, bekledikle
rimize uymadığı zaman hemen 
yapıştırırız : 

- Eh hak var, rahmet van 
bu da olur .. 

Bekleriz, olmaz, yine bu te
selliyi hem kendimize, hem 
karşımızdakine bol bol ııar
federiz. 

Yalnız; bazı haller olur "hak" 
olmaz da "rahmet,, olur. Onu 
da " hak ,, kın sırtına yük: 
leriz. Siyasetinde de bu, iç
timaiyatında da bu, infradında 
bu, olurunda bu, olmazında bu 
bir çok gösterişler yaşatır. 

Siz ne dersiniz şu; Venizelo
sun haline, idamdan kurtulu
şuna, herif acaba, her beladan 
kurtulup kaçtığı zaman, ço
luğunu, çocuğunu toplayıp da: 

- Hak var, rahmet var. 
Dememiş midir! Şu Habeş 

kralına ne buyurursunnz, o 
da bunu; tepesinden, bom
balar, şerapneller yağarken, 
harp sınırlarında ölen, ölene 
kıyametler koparken, düşünüp, 
düşünüp de: 

- Hak var, rahmet var 
Dememiş midir! Mussolini 

petrolun bilmem nesi yapılır
ken, bir azim inhizamın karşı
sında, son kuvvetini sarfettiği 
sıra: 

- Hak var, rahmet var 
Dememiş midir! Şu, bu, öte

ki, beriki, hepsi bu lafı 
kendi dili ve kendi darbı mese
line uyacak surette kullanmamış 
mıdır!. Ve siz dostlar her han
giniz sırası gelince buna ya
pışmadınız mı?. 

Yapıfıp ta keparanlar, yapı
t•P ta tutanlar; nenin tesiri, 
hükmü altında bu teselli ve 
ümitlerinin yerine geldiklerini; 
çokluk; bilmezler. 

Fakat ne var ki iptidai yaşa
yışımızdan bu yana kadar 
lıep bir ümit, hep bir teselli 
içinde umunarak ömür sürer, 
~ideriz. Her zaman, her olmı
yacağa: 

- Hak var, rahmet var. 
Teselliıini, umudunu bol bol 

sallarız. Çalışanları "Hak,, kın 
"Rahmet,, ini bulur. 

Bazan da umulmadık bir 
"Rahmet" "Hak,, olur. 

Ne dedim dostlar, 
ıöze ne hacet.. Bir 
gelir, aiz de, benim: 

uzun 
gün 

- Hak var, rahmet var. 
Diyip te ya " hakk ,, a, ya 

"rahmet., e kavuştuğumu okur, 
görürsünüz. Varın siz. benim 
kısaca anlattığımı, anlattıkla
rımı kendi hayal kuvvetinize 
göre uzatın, gidin, hak var, 
rahmet var elbette bu da an
laşılır .. 

TOKDIL 

ispanyada 
Siyasal durum 

Madrid, 4 (Ô.R)- Bay Çaba 
Prieta tarafından kurulan ikinci 
kabinanın geçen sonundanberi 
karşılaştığı güçlükler devam 
etmektedir. Kortys koridorla
rında yeni bir kabina buhranı 
beklenmektedir. Bunun sebep
lerinden biri de finansal pro
jelerile bay Prietanın sağ ka
nad fırkalarını memnun ede
memiş olmasıdır.Başbakan çift
çilere ·iki yiiz milyon peçe talık 
kredi verilmesini reddetmiıtir' 
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ftal asad rumu 

27-Ü-935 tarihinden 3-12-
935 tarihine kadar olan son 
hafta içinde lzmir ticaret ve 
zahire borsasında ahnıp sabl
mıt olan bütün toprak mahsul
lerinin haftalık satış miktarı ile 
asgari ve azami fiyatleri bor
sanın neşrdtiği bültenlerden 
a.lmarak aşağıdaki surette top
lanmıştır: 

1Eşya Sahlan haftalık fiyatı 
ılsimleri miktarı az çok 

Çu. 
Mu. buğday 2844 7.125 8.50 

1Upk arpa 290 5.625 5.6825 
Yerli arpa 100 4.825 4.825 

.. ,, va 1000 4.75 4.75 
1 Yulaf 230 5.25 5.25 
\Bakla S6 S. S.125 
Bakla vadeli 347 S.125 S.125 
Kumdan 10 7.50 9. 

f ısırdarı 108 6.25 6.25 
asulya 89 10.SO 12. 

!Nohud 20 8.75 8.15 
sam 134 14.625 14.625 

endir tohum 26 4.75 4.75 
'.Pamuk 1 ha.p739 b.45. 46. 

" " v. 200 45.SO 46. 
., sif lzm 400 42.0S 42.50 
.. 2 hazır 16 43.0S 43. 

. " kaba 1 ci 42 h 45.SO 45.SO 
'Pamuk çe. 44228 ki 2.60 2.70 
\Yapağı 5300 46. 46. 
Palamut mu. 577 ke. 380 525 

1 Çam fıs.es.sa. 12 ç. 63. 63. 
Ceviz içi ,, 1678 k 37. 40. 
Razakı üzüm 47 ç 7.SO 7.SO 
MÇ ah. inc;ir 900 8.25 15. 

e. üzüm m.5549 7. 16.SO 
Haftalık. botsa ıabş miktar 

ve fiyatleri hakkındaki malü
mab .dercettikten sonra bu q-
yal_a~ aras!ndan ihracat madde
lennı teşkil edenlerin piyasa-
d~ yapbğtmız tahkikata müs
tenıd~n. haftahk piyasa vazi
yeUerını de gösteriyoruz: 

Arpa 
k'lSon S ~2fta içinde borsada 

ı osu . S - 5.6825 kuruı ara-
sında fiyatlerle 290 çuval Upk 
ve ~,875 kuruıtan 100 çuval 
yerlı arpa hazır olarak ıatıl
~11 ve yerli mah olmak kay
dde vadeli kilosu 4, 75 fiyat
le de 1000 çuyalhk bir parti 
arpa muamelesi olm~tur. 

Arpaların piyasa durumu ge
çen haftaki şel<lini muhafaza 
~tmiı ve fiat işlerinde değitik
ik Qlnıam~ştır. Piyasaya az mal 
arzedilmekte olması fiyatlann 

ayni raddede. kalmasını intac 
etmektedir. Bu yüzden önemli 
itler olmamaktadır. 

Geçen senenin bu sıralann• 
da 3.25 - 3,4375 kuruş arasın
daki fiatlerle 7105 çuval muh
telif arpa işleri olmuştu. 

. Piyasada çok az mal vardır. 
Fıyatlar sağlamdır. 

· Bakla 
Geçen hafta tamamen işsiz 

geçen bakla piyasasında bu 
hafta biraz iş görülmüş ise de 
muamele şehir ihtiyacını temi
ne munhasir kalmıştır. Hafta
nın bakla sahtı yukarıda gös
terildiği üzere 56 çuval hazır 
~e 347 çuval vadeli maldan 
~?arcttir. Her iki şekilde satış 
ıyatları S - 5,125 kuruş ara
sında dolaşmı!Jbr. 

. ~iyasa yükselmeğe meyyal 
gıbı görülüyor. 

Pamuk 
Borsa neşriyatına göre son 

haftanın pamuk satışları nevi, 

mıktar satış şekli ve fiat nok
talarından aşağıdaki şekilde 
hulasa olunabilir: 

Sahş Mıktan Fi. 
Nev'i şekli bal. H. az çok 
Prese 1 ci hazır 739 45,00 46,00 

" " vade 200 45,50 46,00 
" " s. iz. 400 42,50 42,50 
" 'ı cihazır 16 43,50 43,50 

Kaba 1 ci " 42 45,50 45,50 
Y ekfın 1355 42 

Geçen senenin bu sıralarıu
da ise hazırlar 48 vadeliler 49 
kuruşa kadar muamele görmüş 
ve pamuk fiatleri bugünlerden 
sonra esaslı tereffüler kayde
dilmişti. 

Pamuk fiatleri son hafta 
içinde ihracat için mal sabo 
alınmaması hasebile biraz düş
müş ve haftanın en yüksek 
fiah 46 kuruş olarak tespit 
edilmiştir. 

Dış pazarlardan pamukları
mıza teklif edilen fiyatların 
ihracata elverişli olmaması pi
yasanın gevşemesine amil ol
muı ve fiyatlarda bu yüzden 
düşmek meyilleri göstermiştir. 
Durumun bu şekilde devamı 
takdirinde pamuk fiyatlarının 
dünya pamuk fiyatlan derece• 
sine düşeceği tahmin edılmek· 
tedir. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

kentali sıo - 525 kuruş ara
sında fiyatlarla 302 kental tır
nak ve 380 - 435 kuruş ara
sında fiyatlarlada 275 kental 
kaba palamut satış olmuştur. 

Piyasada mal azdır. Mevru
dat da bu nisbette az olduğun
dan palamut piyasasında ge
çen senenin bui'ünlerindeki fi. 
yatlarına nisbetle nevine göre 
kentalde 25 • 50 kuruş arasın
da bir fazlahk göstermektedir. 
Alakadarlann söylediklerine 
göre piyasa sağlam ve alıcılar 
iştibah isede mal yoktur. 

Zeytinyağı 
Son hafta borsada kilosu 

31,5 kuruştan 10000 kilo va
deli sıra mab sabpndan başka 
muamele olmamlŞtır. Zeytinyağı 
mevsiminin oldukça ilerlemiş 

olmasına ve piyasada az çok 
işlerde yapı ~makta olmasma 
karşı borsa bültenlerinde zer 
tinyağı satıştan görülememek
tedir. 

Bu husustaki noktai naza
rımızı evvelce de uzon uzadıya 
yazmış olduğumuzdan tekrarını 

fazla görüyor ve yalnız Ticaret 
odasile borsamızın bu cihete 
dikkat nazarlarını atfetmelerini 
dileriz. 

incir 
Son hafta içinde İzmir bor

sasında 29-11-935 de (311) ve 
3-12-935 de de (635) ki cemaa 
946 çuval incir satışı yazdınl
mış ve bn suretle mevsim ba
şından son tarihe kadar olan 
satış yekunu 210007 çuvala 
baliğ olmuştur. 

Son hafta satışları nevi ve 
fiat itibarile aşaiıdaki surette 
toplanmıştır. 
Nev'i miktarı 

Süzme 
Elleme 
Paçal 
Yekiiu 

17 
637 
292 
946 

az 
ıs 

10,25 
825 

fi atı 
çok 

ıs 

13,25 
10 

Geçen senenin bu tarihlerine 
kadar borsada satılmış olan 
ıncir miktarının ancak 155 bin 
çuvala baliğ olduğu söylenmek
tedir. Mevsim sonu gelmiş ve 
esasen piyasada da mal mev
cudu iyiden iyiye azalmış oldu
ğundan işler gevşemiştir. ihra
cat işlerine nihayet gelmek 
üzere olduğundan buhdan sonra 
esaslı bir incir piyasasmın tees· 
süs etmiyeceği tahmin edilmek
tedir. 

incir manipülasyonu ile işti-
gaf eden ticarethaneler işletme 
hanlannı kapatmış gibidirler: 

' 

Çekirdeksiz üzüm 
Son haftayı teşkil eden ta

rihlerde borsada yapılmış olan 
üzüm muam~leleri gündelik iti
barile miktar üzerinden aşe\ğıda 
gösterilmektedir : 

Tarih Sabş yekünu 
Çuval T orb'a 

211111935 458 
28 " 696 
29 " 1679 
30 " 1058 

30 
7 • 

1 

labnın en son tahminlere göre 
600t000 çuval hesaplandığına 
ve şimdiye kadar ihracat mik
tarı ile sair istihlakat yekunu
nun 500,000 çuval kadar tah
min edildiğine göre henüz elde 
mevcut istok miktarı 100,000 
çuval raddelerinde tahmin 
edilmektedir ki : Geçen se
nenin bu sıralarındaki stok 
mikdarı da ayni miktarda 
olarak tespit olunmuştu. Bu 
itibarla gelecek üzüm mevsi
mine kadar stok mikdarmm 
tamamile elden çıkarılmış ola
cağı ve yeni rekolteye satıcılar 
elinde mal devir edilmiyeceği 
kuvvetle umulmaktadır. 

Üzüm piyasasının şimdilik 
gösterdiği durgunluk yukarıda 
arz olunan sebepler tabbnda 
ve iriz olduğu ıöylenmekte ve 
işlerin önümüzdeki haftalar 
içinde canl:ınacağı ümid edil
mektedir. 

Sair hububat ve eşyanın 
Piyasa durumları 

Buğday 
2/12/935 1362 

l96 Geçen baftaJarda piyasada 3 
y ekfın 5449 37 1 ' görülen sıkışık vaziyet son hafta 

Bundan bir sene evvel bu içinde niabeten zail olmuş ve 
fiatlarda istikrar hasıl olmuş 

sıralarda satış yekunu bu baf-
gihidir. Hafta satışları normal 

tama ayni derecelerinde ola:ak 
mikdara yakm bir rakam gös-· 

hesaplanmıştır. 
termektedir. Sair toprak mah

.Son befta içinde üı.üm piya-
sulleri fiatlannde önemli deği

sasında oldukça durgunluk gö• 
şiklikler yoktur. Yalnız sısam 

rülmüş ve muamele az olmuş 
flatlennde biraz düşkünlük 

ise de fiatlarda geçen haftaya 
k görülür gibi olmuştur. 

nisbetle esash . bir değişikli Genel bakımdan son hafta 
görülmemiştir, 

piyasası geçen haftakinden da
Hafta fiatleri geçen haftaki 

ha az canlı ve hararetli geç
derecesini aynen muhafau 
etmiştir. Yalnız 2 .. 12-935 ta- miştir. 

Abdi Sokullu 
rihlerinde 7 ve 9 numara fiat
lerinde on paralık kadar bir 
yükselme kaydedilmiştir. . · 

.WWW2-~Ji!-f0f'ZX/AS'://~.J:/.7J. 

~ Borsa Haberleri ı 
Son hafta içinde üzüm fiat- DUn Borsada 

leri seyrini göstermiş olmak Yapllan Salaşlar 
için 27-11-935 ve 3-12-935 ~ 
tarihli üzüm fiatlarım aşağıya UzDm 
dercediyoruz: Çu. Alıcı Fiat 

27-11-35 F. 3-12-35 F. 259 K A Kazım 10 25 12 75 
No. az çok az çok 231,5 Koo ittihat 10 15 50 
6 7.00 7.25 7.00 7.25 172 F Solari 9 50 12 
7 9.00 9.50 9.25 9.75 76 Üzüm kuru. 12 50 15 50 
8 o 25 55 T Debbas 11 25 12 

9 
9.75 10.25 9.87 1 · 55 Ş Riza Halef 11 62 11 62 

l0.75 11·25 ll.OO tı.50 49 Halim Alanya 11 11 
10 12.00 12.50 12.00 12.50 31 S Süleymano 9 75 9 75 
11 13.00 14.50 · 13.SO 14.50 18 H Alberti 12 25 12 50 
12 15.50 16.SO 15.50 16.50• ıs j Kohen 11 2S 11 50 

Genel bakımdan 'haftalık 14 Ayvaz O Ce.11 11 
üı.üm piyasası fiat ·noktasından 13 L Reciyo 12 12 
geçen haftaki durumu aynen · 7 H Aiyoti 9 11 
muhafaza etmiş ise de ay nilıa- , 6 Şükrü Özcan 10 75 10 75 
yeti o~ması ve yeni siparışler · 4 M J Taranto 14 50 14 50 
gelmemiş olması seh~bile satı,ş , < 1005,5 Yekun 
yekuiılarında bir azlık görül-: . 451279 Eski sabı 
mektedir. · · 452284,5 Umumi '4atış 

1935 ÇekirdekaU: üzüm mev· · Zahire 
simi ;Zarfında üzüm üzerinde · •Çu. · Cinsi Fiat 
en az iş yapılmış olan hafta . 75 Buğday 7 37 7 37 
heıııen hemen bu hafta olarak 114 balye pamuk 44 45 50 
görülebilir. Mamafih bu cihet · .107 harar " 

mevsime ve ayni .zamanda yu- •-----------.. 
kanda yazdığımız gibi ay ni· • 
hayeti olmaSl dolayısile yeni 
siparişler alınmamış bulunması
na atfedilmektedir. Yılbaşı için 
yeni siparişlerin bugünlerde 
gelmesi beklendiğinden önü
müzdeki haftalar içinde önemli 
işler olacağı kuvvetle tahmın 
edilmektedir. Bu hafta içinde 
üzüm kurumu 1026 çuval üzüm 
almışbr. 

inhisar idaresi piyasadan mal 
mubayaa etmemiftir. 1935 se
nesi .çekirdeksiz üztlm, istik.sa-

Para Piyasası 

Mark 
İsterlin 

4-12-1935 
Alıt 

50 20 
620 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 75 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 85 12 
Kr .. Çekoslo. 5 24 
Avstr.Silini 23 50 

Sabş 
50 70 

622 
8 30 

79 45 
21 37 

40 87 
85 50 

5 27 
24 

~ahlte 7 

PARDAYANLAR 
- 48 - YAZAN : Mlşel Zevako 

Kocakarı işe karıştığı için çok 
Korktu ve rengi sapsarı kesildi 

·-·-· - Madam Makelon, benim Şimdi namuslu adamların yaka-
yalan söylemiyeceğime eminsin sından tutarak pencereden 
değil mi? aşagı sarkıtmasının cezasını 

- Eminim! görsün! O da pek ileri var-
- Öyle ise bir iftiranın kur- mıştı ya ... 

banıyız. Bunların hepsinin bir Sözlerini söyled. Kocakan 
entrıka olmasından da korku- metakından çatlayacakb: 
yorum. - Ne yapmış ? 

- O halde size ne gibi bir Dedi ve Linderi yavaş sesle 
yardımda bulunabilirim, söy- sanki böyle bir sırra vakıf oJ-
leyiniz! mak istemezmiş gibi bir ta-

- Emin olunuz! Bu iş size vırla : 
o kadar meşakkat vermez. Bu - Zannedersem mel'un Hük-
zarfı karşımızdaki pansiyonda nolarla münasebab varmış, fe-
oturan bir genç şövalyeye ve- sat ocağmm ileri gelenleriod~n 
receksiniz. bulunuyormuş ... 

- Şimdi verırım yavrum. Bu söz Makelonu büsbütün 
Yakan zamanda bu yanlışlık şaşırttı. Evine döndü. Kendisine 

verilen mektubu bir yerde sak-
anlaşılır. Çünkü &İzi sevmiye- ladıktan sonra düşünmeğe baş-
cek ve protestan olmadığ1D1zı ladı : 
tasdik etmiyecek kimse tasav
vur edemem. 

Jan, ev sabibine teşekkür 
etti, kapıyı açh ve: 

- Mösyöl Hanrız. 
Dedi. Sübay selimlıyarak 

inmeğe başladı. 

Arabasında gizlenen Hanri 
Dö Monmorans Janla kızım gö
rünce sevincini zorlukla gizli
yebiliyordu. Hatta Deviniyer 
pansiyonundaki tevkiften ve 
toplanan halkın heyecanmdan 
bile haberdar değildi. 

Janla Luiz kapının önünde 
duran arabaya bindiler. Madam 
Makelon bunlan kapıya kadar 
takib etti. Koca karı, arabanın 
körükleri kapanacağı esnada 
hemen bunlara yaklaşarak : 

- Korkmayınız, bir kaç da
kika sonra mektubunuz Şöval-
yenin elindedir. · 

Sözlerini mırıldandı. 
içini yakan bir korku ile 

ve müdhiş bir' sesle bağıran 

jan mosmor kesilerek atılmak 
istedi. Fakat bu esnada araba-
nın körükleri kapndı ve atlar 
yürümeğe başladı. Jan: 

- Şövalye t...· 
Sözlerini söyliyerek bayıldı. 

Madam Makelon ettiği vaad 
üzerine iki araba sokağın kö
şesini döner dönmez hemen 
doğruca Diviniyer pansiyonuna 
gitti. 

Madamm işi gücü yoktu, bü
tün gün kocakarılarla dediko
du yapmak, ötekini berikini 
gözetlemekle, vaktini geçirirdi. 
Pençerenin önünde , ~~tlarca 
duran genç Şövalye gözünden 
kaçmamıştı. Pansiyonun hizmet
cilerile ara11 çok iyi, iti ince
den inceye sormuş, soruştur-

muş daha Luiz bu delikanlının 
ismini öğrenmemiş iken o öğ
renmişti. Derhal Diviniyer pan
siyonuna giderek komşusu Hoget 
Landerive: 

- Şövalye dö Pardayan ile 
görüşmek isterim. 

Dedi. Bu söı.ü iş.iden 

Landeri: 
- Şöva!ye dö Pardiyanı mı 

soruyorsunuz? Hiç birşey gör
mediniz mi? 

Diye. bağırdı: 
-:- Hayır... Hiç birşey gör

medim.,. Ne olmuş? 
- Mahalle altüst oldu. Her

kes bundan bahsediyor. işit
mediniz mi? 
• - Ne oldu? Hiç birşey duy
madım. 

- Ne olacak bu müthiş 
Pardayan kabadayısını şöval· 
yeyi tevkif ettiler! 

Kocakarı bu işe karışmış 
olmasından çok korktu rengi 
sapsarı kesilerek: 

- Tevkif mi olundu? 
Dedi. Hoget te kocasının 

sözünü başile tasdik etti. Hal
buki Landeri : 

- Kabadaybğm sonu bu! 

- Her şey meydana çıkıyor:. 
Bu kadınlar da protestan i~ 
karşıdaki şövalye herifiyle de 
·müşterek bulunuyorlar. 

Diye korkmağa başladı.'KOl'
kudan da adeta hasta olmuştu. 

Sende Nis sokağından ay
rılan ve Jan Oopiyen ile kızı
nı götüren araba sessizce Otel 
Dö Memeye vardı. Araba ~al-
dmm taşları arasında otlar bi
ten löş ve kasvetli avhya gir-
di ve kapı da tekrar kapandı. 
O vakıt sübay iki kadını in-
dirdi. Jan etrafına dikkatle 
bakındı. 

- Kızından ayrılmak endi
şesinden başka biç bir korku
su yoktu, Burasının hapisha
neye benzer bir yer olmadığı
m derhal fark etti. Yalnız bu 
bina çok sıkıntılı bir yer idi. 
En fena bir ev, en iyi bir 
mahpese tercih edilebilirdi. 

Her iki kadın birbirine so
kularak kendilerini birinci ka
ta götüren sübayı takib etti
ler. Sübay kapının önünde du-
rarak saygı ile : 

- Lütfen buraya gırınn:, 
vazifem bitti. Sizi incitmedi-
ğimden eminim. 

- Dedi. Jan dö piyen bir 
baş ışareti yaparak kapıyı itti. 
Kır.ıyle beraber içeri girince 
kapı tekrar kapandı ve kilit
lendi: 

Bu oda oldukça geniş ve 
gayet güzel döşenmiş, duvar-
lar halılarla süslenmiş idi. Du
varda kaldırılmış iki çerçevenin 
yerini gördü. Bu çerçevelerde 
her baJde resim bulunduğunu 
fikrinden geçirdi. Bu odadan 
birbirine geçilir iki oda daha 
vardı. Bunlarda yatak bulunu
yordu. Pcnçereleri otelin ha'f'-
lısma bakıyordu. Bu pençere
lerde demir parmaklık yoktu. 
Evvelce havlıda kimse yokken 
şimdi mızraklı iki nöbetçinin 
dolaştığı görülüyordu. 

.. - Sonu l'ar -
OZ-AV.&i~~ 

Mua~lim Doktor 

A~met Hulôsi 
ALATAŞ 

lç hastalıkları 
Mütehassısı 

Kcmeralb Şamh sokak No.20 ı 
TELEFON : 27&0 
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Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çe,it 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKT~ 
Yeni "İzmir,, eczanesi 



l!Sahlle a 

Herkesin beğendiği, ucuz gayet 
parJak ışık veren ve kale gibi 
dayanan K A L E ampulüdür 
Yalnız bir defa tecrübe etmek 
kafidir. 
Bu markayı her 
yerde arayınız 

lzmlr beledlyeslnden: 
- 120 Lira muhammen be· 

delli Çayırlı bahçede Kahra· 

manlarda 49 uncu adanın 37 
sayılı arsası üzerine yapılmış 

olan piyango evinin senelik 

icara 10-12-935 Sali günü saat 

10 da açık artırma ile ihale 

ediJecektir. Şartnamesini gör

mek üzere baş sekreterliğe, evi 

görmek için Gazi bulvarındaki 

ikinci zabıtai belediye mıntaka

sı amirliğine müracaat edilir. 

iştirak için dokuz liralık mu
yakkat teminat makbuzile söy-

lenen gün ve saatte komisyona 

gelinir. 33-27-30 - 5 

(3407) 3801 (3498) 

Türkiye 
Halkının 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananların 

ayni hükmü veriyor 
..................................... 

• 

1 
daima en 

. 
!mükemmel diş 
• • . . . . 
i macunudur ~ . . e : 
' 
.................................... 

lzmir n. i'li 
ğünden: 
Birinci Kordon Balıkhane altında 3 numaralı dükkan 
Keten çarşısında Demirhanı içinde 18 numaralı mağaza 
ŞehitJer Altın sokağında 27-33 numaralı dükkan 
Yukarı da yazılı emvalin bir senelik icarına haddi layıkile 

talip zuhur etmediğinden on gün müddetle uzatılmasına karar 
karar veriJmiştu. 

isteklilerin 9-12-935 Pazartesi günü saat 14 de Milli Emlak 
müdüriyetine müracaatları. 3906 (3551) 

lzh ir Mi~ddeiumumili~inde : 
Açık eksiltme suretile adliye dairesi için 20 şer ton kadar 

kok ve Soma kömürü satın alınacaktır. isteklilerin 12-12-935 
Perşembe günü saat 15 de Müddeiumumilikteki komisyona 
müracaatları. 3905 ( 3552 ) 

Deoizyoliarı İş etmesi lzn ir 
Acenteliğinden 

Limanımızdan her hafta muntazaman Çarşamba günleri Pire 
ve lskenderiyeye hareket eden ekspres postalarımızın 4-12-935 
tarihinde hareket eden EGE seferinden sonra muvakkaten kaJ
dmldığı ve yeni seferlerin de hangi tarihte başhyacağının tek
rar neşrilan olunacağının sayın müşterilerimizin maliımatları ol-
mak üzere ilan ederiz. 1-2 (3549) 

Emtak milliye müdüriyet.nden: 
kapalı zarf usulile satılacak olanlar: Lira 

Darağaç Paralıköprü caddesinde 139 - 141 numaralı 391,50 2800 
metrem11Tabbaı arsa 
Bornova Topuz sokağında 29 eski 37 taj No. lı ev 4550 
Karşıyaka Barbaros sokağında 39;35 No. fırın 3570 
Darağaç Piyade sokağında 41 numaralı ev 3780 
Darağaç tramvay caddesinde 26/l numaralı dükkan 1260 
Bornoya Havuzbaşında eski ve taj 55 numaralı dükkan ar- 1190 
sasile 57 numaralı ev 

Açık arttırme ile satılacak olanlar: 
Darağaç Paralıköprü caddesinde 76 eski 54 taj numarali ev 560 
Turan iskele caddesinde 231,2 numaralı kahvehanenin 140 
7 /97 hissesi 

Yukarıda yazılı emvalin gayri mübadil bonosile ödenmek üzere 
mülkiyetleri 19-12-935 Perşembe günün saat 14 te satılmak 
üzere arttırmaya konulmuştur. lstekliJerin o gün yüzde yedi bu-
çuk depozito akçesile birlikte zarflariyle milli emlak müdüriye
tinde müteşekkil satış komisyonuna müracaat etmleri. 

3907 5-15 (3550) 

YENi ASIR 

'· 
Sobalarınız için halis 

·~zö·~g:~·id~k]~~rlı·i~·iiiid~~·köffiü~ür 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kok Dolma Bahçe 
Kestane Pazarında Bardakçılar sokak No.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

·········•·ı••························································· . . . . . . 
• . . 

SIHfJAT Balıkyağı 
Norveçyanın hı.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NUZtlET 
Sıhhat Eczanesi 

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

na, 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,. denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz. ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat 

Taze Kars 
Sütlerimiz geldi 

Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacaklan şüphesizdir. 

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükumet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. · 
1 - 30 (h-3) (3393) 

as l(anunuevvel 19311 

Zümrüt Damlası 
.., .......... m'!l ............ m:m .. m".!!'Jıtml 

Eczacı Kema 1 Aktaş 

Yeni bir kolonya yaptı cicim •.. 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aşk, neşe, sehir 

ve cazibe kokayor. HİLAL eczanesinin 

son esen ... 

\ , 

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 ma2'azalarında 
bulunur. 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
1LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Biza 

i· • ' 1 p • • • • 

"ıı.' - • < .,. , . , .. • 

lzmir Liman işleri 
törlüğünden: 

sonra 14 - 16 ya 

Birinci Kordon döşemesi sırasında sökülecek eski taşlardan 
diğer işlerimize kullanmağa elverişli bulunmıyanların beher tek 
beygirli arabası ve yahut metre murabbaı açık arttırmağa konul
muştur. Açık artırma birinci Kanunun on ikinci Perşembe günü 
saat on beşte yapılacağından istiyenlerin 50 lira depozito parasile 
birlikte idaremize gelmeleri bildirihr. 30- 5 3844 (3513) 



ratelli perco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru elyevm lima

nımızda olup 26 ikinci teşrinde 
Anvers , Rotterdam, Amster
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü-

künü tahliye ettikten sonra 
Burgas, Varna ve Kö tenc:.e 
Jin- anları için yük 1 c ktır. 

......... o 

l'l. \T. 1 
W. F. H. ' 'an Der 1 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru ha

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük almaktadır. 

ISERLOHN vapuru 9 birinci 
kanunda bekleniyor. 13' birinci 

kanuna kadar Anvers, Rotter

dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AKKA ,, vapuru : 23 Bci. 

kanund b klcniyor. 26 Bci. 
kanun k d r Anver , Rott r
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacakhr. 

American Export Lines 

liver Ve Şü. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull hattı 
BULGARIAN vapuru 1 ilk 

kanunda gelip 2 ilk kanuna 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

GRODNO vapuru 20 ilk 
kanund Londra, Hull ve An
vcr ten tahliye edip ayni z -
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HA TTl 

--
Salon, yeınek 

Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler 
Nu. 102 

Sokak 

TJ. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı H n 

Nu. 5 
Tel. 1426 

Sahife g 

ve yatak oda arınızı Haraççı 
mobil yel erile süs) yi 11iz ••• 

• 

I7 AUNA vapuru 2 bir nci ka
tı undan 5 birinci kanuna kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg Jimaııları icin yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 2 birinci 
kanundan 5 birinci kanuna ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
~e.rda~ ve Hamburg Umanları 
ıç · n yuk 1 caktır. 

RXCHANCE vapuru: 20 
B ci. Kanunda bekleniyor, 
Norfoulk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

ROUMELIAN vapuru 1 ilk 
kanunda Liverpool ve Svanse
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

DOKTOR !,..... 
HERCULES vapuru 13 bi· 

ri ı ci kanunda beklenmekte 
oh ;> yükünü tahliyeden sonra 
Et gas, Varna ve Köstence 

linı nnlarına hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LIEN 

. ~REDENBORG vapul'U 25 
ık · r.ci teşrinde beklenmekte 
o't P yükünü tahliyeden sonra 

R otterdam, Hamburg, Gopen
hage, Dantzig, Gdynia Oslo 
Gotebur? . ve İskandin;vya li~ 
manlaı 1 ıçın yük alacakt 

Go ır. 

TLAND motöru·· 29 'k' · . ı mcı 
te_şrmde beklenmekte olup .. _ 
kun- t hl' yu d u a ıyeden sonra Rotter-

am -_Hamburg - Copenhage
Dantzıg - Gdynia - G t b O o e urg-
.• slo ~e lskandinavya limanları 
ıçm yuk alacaktır. 

ERLAND motörü 14 b' . . 
k • ırıncı 

anunda beklenmekte ol 
yükünü tahliye ettikten son:: 
Rotterdam, Hamburg D . , anı-

marka ve Baltık sahilleri için 
yük alacaktır. 

. SERVİCE MARIT1M ROUMAİN 
OL TUZ vapuru 3 birinci ka

nunda Köstence Suliyna G . , ' a-
las hmanları için yük alacakt 
PELEŞ vapuru 18 b" . ır: 

k . ınncı 
anunda gelip 19 b. · . k 

ırmcı a-
nunda Malta, Ceuova, Marsilya 
vek~arselonaya hareket ede-
ce tır. yolcu ve .. k 1 
NIPPON YUSSE~uK~l~HA 

kumpanyası 
TOYOHASHI va 

birinci kanunda s· puruş J 5 
bay, Kobe ~~gapor, ang
y k h ' . Mo11, Osaka ve 

1
° 0 ama lımanları için yük 

a acaktır. 

ilandaki hareket tarihleriic 
navlunlardakı" d - . "kl'kl d egışı ı er en 
acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

EXlLONA vapuru: 26 Bci 
Kanunda bekleniyor, Boston 
ve Ne york için yük a1acakhr. 

EXARCH vapuru 12 birinci 
kanunda bekleniyor. Boston, 
N orfolk ve N evyork için yük 
alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 17 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

"TROYBURG .. vapuru 4 
Birinci Kanunda bekleniyor, 
Anvers, Rotterdam ve Ham
burg için yük alacakbr. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

" JESSMORE " 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya limanla
rına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Doktor· 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad• 
desi No. 596 Tel 2545 

Güzelyahde 1056 No. yalı ~ 
uygun fiatle kiralıktır. ıkinci 

t 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

belediye caddesinde 37 nu- j 
mnrada sabuncu Asıma mü- j 

l 
Telefon: 2004-2005-2663 (3530) 5-15 1 

CZ777J/-7ZZ7.7XZZZJ'L/./ILZ7.ZZh/J 

Maliye Vekaletinden 
.. Eski Gümüş Mecidiye ve Aksamının 1 şubat 1936 tarihinden 
ıtibaren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kulla-
ktnıyacağı ve bunun hilafına hareket edenler hakkında da ta-

1 at yapılacağı 2257 No. lu kanun mucibince ilan edilmişti. 
k Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni hal
b •mızın elinde mevcut bulunan eski gümüş paraların gerek vergi 
d orçlarına. tediye edilmek ve gerekse ilan olunan fiatlar üzerin-

en tebdıl ettirilmek için malsandıklarma müracaat etmeleri 
~ar ilan olunur. 3876 ( 3541 ) 3-5-7 

D ~viet den1 irvollarından; 
lS Aşagıda. yazılı gayri menkuller 18-12-35 Çarşambı-ı günü saat 

de ızmır Alsancakta 8 nci ifletmc binasında açık artırma 
usulü ile ayrı ·· · · k. ·1 k · ayrı uç sene ıçın ıraya ven ece tir. 
. lst~klilc:_rin aşağıdaki miktarda muvakkat teminat vermeleri ve 
~e ~ırmegc kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle 
omısyona müracaatları lazımdır. 

ŞMtna~eler Alsancakta komisyondan parasız alınır. 
evkn Cinsi Muhammen Muvakkat 

İzmir - Kemeri Tepecik 
Kağıthane caddesi .. 

" " 

üç .senelik 
kira bedeli 

teminat 

Lira K. 
37 50 

Lira K. 
34 No. kahvehane 500 00 
ve müştemilah 
28 No. dükkan 180 00 13 50 

5-8 3<m2 l35S3) 

FLAMINIAN vapuru 23 ilk 
kanunda Liverpool ve Svanse· 
dan gelip tahliyede buluna• 
cektır. 

DUTCHE LEV AT LIN 
MILOS vapuru 16 ilk ka

nunda Hamburg ve Bremen
den gelip tahliyede bulunacaktır 

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

Hulüsi Erel 
Sinir hasta lıklan 

Mütehassısı 
Pazardan mada bergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarım 
kabul eder (3436) 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
: 1 . . 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
1 ı . . 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayım bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek babarlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
batla sahcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarmı {Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarım ' bizden araymız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş {Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

D. G. Vhittall 

Kömür D~posu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı altm~a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir 

••• Her cins sobalarda, sa]amandralarda 
ınangalda kolaylıkla yanan 

bu köınürü hararetle 
tavsiye ederİ7-

• • • 
Acele Ediniz •. 

Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve . 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Maltızlar Vah Caddesi No. a 

Kina Lütfi 

• 

Yirmi senedenbcri mevkiini ve ş( hre~ini mu• 

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

ına Lütfi 
KUVVET ve IŞT AH mcnb ıdır. 

Kina Lütfi 
ZA YlF ve KANSIZ olanlann can kurtaranıdır. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Çünkl : 

ÇUnkl : 

Çünkl : 

Niçin serilir. 

Lezzeti boştur, herke içebilir. 

Tesiri kat'i ve seridir. 

içenlerin yan klan kıı.anr, sıhhat 

ve neşe lam etleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştibaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur e r ad ı· 

larına tav iye ederler. 

Tenviratmızda yeni çıkan çifte ispiraUi 

METALLU 
Lambalannı kullanıntL Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyathdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Jiehmet Tevfik 
Elektrik, telefon 

Ve Siemenı 
ve malzemeleri deposu 

fabrikalan mümessili 
Peıtemalcılar 77 • 79 

Tel. 3332 

Şifa 
BALIKYAGI 

şifa 
Bahşeder. • f eczanesi 

tiı} a Hükume~ 
~ caddesı 

Bu yağ başka yerde satılmaz 
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U. Sosyetes · imtihan halindedir 
• 

vı 
• • 

iZ 
• asa sın • 

1 h etti • 

"Eğer Uluslar Sosyetesi ileri sürdüğü vasıtalarla bugünkü anlaşmazlığa 
son verirse barışı sevenlerin hepsi bundan sevineceklerdir.,, 

Londra, 4 ( Ö.R ) - Avam 
Kamarasında Kralın diyevine 
"Yerilecek cevab üzerinde ya
pılan münakaşalar muhalefet 
liderine hükumeti şiddetle t en
kid etmek ve başbakan B. 
Baldvine de Kralın diyevinde 
gösterilen amaçları haklı gös
termek imkanını vermiştir. 

lşÇi partisinin başkanı ve 
muhalefetin lideri B. Attlle, 
taraftarlarının şiddetli alkışları 
arasında Kralm nutkunu şid
detle tenkid ederek yeni biç 
birşey göstermediğini ve günün 

M ussolim 
5ç ve dış güçlükleri karşısında 
bilmezlikten geldiğini söyle
miıtir. Özel olarak silahlanma 
itini bir hi.icum konusu yapan 
B. Attllee demiştir ki: 

- " Eğer hükümet birge 
( müşterek ) güven prensibine 
inanıyorsa silahlanmada gös
terdiği acele yersizdir." 

BAŞBAKANIN CEVABI 
Başbakan B. Baldvin bu 

E 1 
söyleve cevap verirken İtalyan 
- Habeş anlaşmazlığı karşısın-

da lngiliz siyasasının ana hat
larını bir daha aydınlatarak 
dcmişt r ki: 

"Hükümetin barış siyasasını 

teyid için bu fırsatı ka~ırmıya
cağım. iç ve dış işlerinde güç
lükler olduğu doğrudur. Fakat 
madem ki B. Attlee silahlan" 
ma siyasamızın müşterek gü
ven prensibine karşı güveni
mizle uygun düşmediğini idd:a 
ediyor, sadece uluslar sosyetesi 
andlaşmasınm 8 inci maddesini 
okuyacağım: 

"Uluslar Şosyetesi üyeleri 
bar•şın muhafazası için silah
ların ulusal ihtiyaçların ve ar
sı ulus ı l yük enlerin mü ıaade 
edeceği en aşağı hadde indi
rilmesi gerekliğini kabul eder
ler.,, Şu haJde ulusal g üveni 
korumak için sadece arsı ulu
sal himayeye dayansnydık 
ödevimizi yapmış olurduk 

ULUSLAR SOSYETESi 
IMTIH.\N HALiNDE 

"Uluslar sesyetesi şimdi im 
tiha11 halindedir. Eğer bugünkü 
anlaşmazlığ'a, ileri sürdüğü va
sıtalarla son verebilirse, barışı 
sevenlerin hepsi bundan sevi
neceklerdir. Fakat bunun için 
ulusal müdafaa ihtiyaçlarını 
ihmal edecek biç bir hükümet 
bulunamaz. 
ANDLAŞMALARASAYGI 
B. Baldvin andlaşmalara say

gı gerekliğinden bahsederek 
şunları söylemiştir: 

.. Hiç bir muahede sonrasız 
değildir. Karşılıklı anlaşma ile 

• • 
1 kli 1 

değiştirilebilir. Fakat bir taraflı 
reddedilemez. Bir taraflı bir 
red bir kuvvet kanunudur. Mo
dern Avrupa, elden gef;rse, 

A vam kammas111da lııikıimrl siya
sasu11 ll'llkid edt•11 mulıalejet reisi 

Ati/re 

bir taraflı muahede fesihlerinin 
ön ne g ~çmek ister. Bu sene 
h~dıselcri bunu açıkça göster
miştir. Bütün memleketlerin 
kendisile dost geçindikleri bir 
memleket bunu prensibe saygı 
göstermediği için mütecaviz 
olarak ilan edilmiştir. Bütün 
milletler ona katşı ekonomik 
berkitelere iştiraki kabul et
mişlerdir. Ve istikbalde bu ted
birleri daha tam bir şekilde 
kulJanmağı göz önünde bulun
durmaktadırlar. 

"lngilterenin bu işte diğer-

lerinden daha ileri gittiğine 

gelince, biz rolumuzu oynama
ğa mecburduk. Büyük Britanya 
gibi nüfuzu geniş olan bir 

hıgiliz Başbakanı Baldvi11 
memleket diğerlerine karşı 

elbet üzerine düşen mesuliyeti 
alacaktı. 

"Diğer Devletlerle birlıkte 
bu anlaşmazlığa son çekecek 
şerefli bir çare olup olmadığı
m araştırıyoruz, Böyle bir çare 
sırf kendi kendine dayanır ve 
hem ilgili iki hükumeti hem de 
Uluslar Sosyetesini tatmb 
ederse onu kabule hazırız. Bu 
güç bir iştir, fakat başarılması 
gerektir. 

FRANSIZLAR NE 
DiYORLAR? 

Paris, 4 (Ö.R) - Cenevrede 
bergitelerın genişletilmesi için 

başlıyacak müzakerelerin açı· 
Jacağı hafta arefesinde Bay 
Baldvinin Ingiliz siyasası üze
rinde verdiği izahat Fransız 

çezrenlerinde çok önemli sa· 
yılmakta ve Cumartesi günü 
Fransız başbakanı B. Lavalle 
lngiliz Dışbakanı Sir Samuel 
Hoare arasında yapılacak gö
rüşmeyi kolaylaştıracağı umul
maktadır. 

ROMANIN ÜMİDLERl 
Roma; 4 ( Ö.R ) - Italyan 

siyasal çevrenlerinde gerginli
ğin azaldığı duygusu kendini 
göstermektedir. Bir taraftan 
Parjste lngiliz ekisperi B. Pe
tersonla Fransız eksperleri ara
sında bir uzlaşma temeli bul
mak için yapılan konuşmaların 
devamı, diğer taraftan cumar
tesi günü yapılacak Laval-Sa
muel Hoare görüşmesi lngil
tere ve Fransanın bir an laşma 
esası aramağa mütemayil ol
duklarıni göstermektedir. 

CENEVRE KARARINI 
VERECEK TIR 

Cenevrede on sekizler ko
mitesinin petrol üzerine am-

bargo koymağa karar verme
ıinden önce bu yolda bir so
nuca varılması istenmektedir. 

Şlmdillk ltalya ile bu
nun hakkında resmlA hiç 
bir müzakere olmadıjiı 
gibi Parlste görUşUlen
lerden de ltalya hUkO
metl haberdar edilmıt 
değlldlr. Ancak lnglllz
Fransız eklsperlerl ara-

s ı n da k 1 konu,maların 
akisleri Romaya kadar 
gelmekte ve eklsperle
rin etrafında çahşllkları 
ana halları ltalyanın esas 
itibarile reddetmesine 
bir sebep olmadığı bll
dirilmektedir. 

KONUŞMALARIN 
MAHiYETi 

Bu konuşmalar bitmediğin
den bunların kesin olarak ne 
netice vereceği bilinmemekle 
beraber Habeşlere bir deniz 
mahreci vermek meselesi tek-

l.aı-al 

rar ortaya atılır ve beşler ko
mitesi tarafından hazırlanmış 
bazı esaslar yeniden ele alınır 
ise Romada buna hayret edil-
miyecektir. Şimdilik ortada sa
dece bazı işaretler oldugundan 
kat'i bir karar vermeğe imkan 
olmamakla beraber arsıulusal 

havanın hissedilir derecede 
cy.leştiği Romada kaydedil
mektedir. 

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

SOFULIS KRALLA GöRÜŞTÜ 1 

Yunanistanda sebepsiz 
Tevkifler inceleniyor 

Ymwn k1a/111w saraı·ı 

Atina 3 (A.A) - Adalarda edilecektir. 
muhafaza altında bulundurulan Atina 3 (A.A) - Venizelist 
mahpusların protestolarını tet- lider B.Sofulis bugün öfeden 
kik eden kabina mühim hiçbir sonra saraya giderek kralla 
suçla itham edilmemiş olanlar- konuşmuştur. 
dan 20 kişinin derhal serbest Atina, 4 (Özel) _ Bu sabah 
bırakılmasını kararlaştırmıştır. erkenden Atinanın üç muhtelif 
Komünistlikten ve bazı başka yerin .ı e ayni zamanda birer 
suçlardan dolayı hapsedilen bomba patlamıştır. Bombaları 
diğer kimselerin vaziyetleri, patlatanların kimler olduğu an-
toplanacak hususi bir komis- laşılamadı. Zabıta şiddetli ta· 
yon tarafından ayn ayrı tetkik barriyat yapmaktadır. 

- . - ~ ~ 

Asa. cephesinde 
Ve iaht or uları 

Italyanlar~n bir taarruzunu bek
liyor - Asfa Vossenin hayatı 

Adis-Ababa, 1 (İn ) - Ha
bcşistanda, bilindiğine göre 
üç har~ cephesi vardır: 

1 Şim:-ll cephesi, Aksum-
Adua-Adigrat hattı karşısın
dadır. 

2 - Doğu cephesi Asabtan 
gelen bütün taarruzları karşı
Jamaktadır. 

3 - Cenub cephP-si Italyan 
SomaJis'nin snurforma -bakmak
tadır. 

ltniyan!arın şiddetli bir taz
yikte bu'unacaldarı tahmin 
edilen doğu cephesi Asfa
Vossein kumandası altındadır: 

Asfa Wossen imparator bi
rinci Hai!e SeJasiye ile impa· 
ratoriçe Manenin oğludur. Ve
Jiahttır ve kendisine Mardaz
maç ünvanı verilmiştir. 

Mardazmaç "Ayakları altında 
imparatorluğun başka rasları 

bulunan ras demektir. 
Şimdi yapıJan hazırlıklara 

göre yakında yapılacak büyük 
törenle Negüs tacını giyecek
tir. Veliaht timdi 19 yaflllda-

. . 

<lır. Kumandası altında 200bin 
kişilik bir ordu vardır. Devle
tin yüksek menfeatlerine bo-
yun eğerek üç yıl önce Ras Se-

. yumun kızı ve Beccaz Gebre 
SeJasiyeden dul kalan güzel 
prenses Wolette Mikaelle 
evlenmiştir . Böylece Tiş-re 
hakimi olan Ras Scyum un 
sadakatına yeni bir halka daha 
katılmıştır. Prens. Asfa Wos
sen, kendisinden çok büyük 
bir kadınla evlenmekle yarına 
aid olan bir e serin aleti olma
yı kabul etmiştir. Babasına 

sonsuz bir saygı beslemekte
dir. Onun yanında <>turmağı 
bile cüret saymaktadır. Ras 
Kassa önünde eğilir ve kendi
sine amuca diye hitab eder. 
Eski teşrifat bakanı Deccaz 
Vodaço veliahtm yanmda da-
nışman rolünü görmektedir. 
Asab cephesinde toplanan ve-
liaht ordusunda Habeşin en 
meşhur Generalleri ile yirmi
den fazla meıhur uaşkan bu-
lunmaktadır. 

-- ---

Ramsey Makdonald bir 
Saylavlığa seçiliyor 

Londra, 4 (Ô.R) - . · . ~~ ~ 
lskoçya danışmanıoın $~ .• · , . · :; il!,.~: ~ . > 
vefatile açık kalan Is- , , \:~. - ~~ · · ~~-~ 
koç ya üniversiteleri say- ' 1». '~ "- · ~.: ·. • ~ 
lavhğına B. Ramsey f ~ 4 ~( 
Makdonald'ın namzet Y 
gösterilmesi muhtemel
dir. Bu seçil gelecek 
hafta yapılacaktır. B . 
M~kdonald namzetliğini 
koyarsa mücadelu dört 
namzet arasında papı

lacaktır. Eski başbakan, 
bir liberal, bir lskoçya 
ulusçusu ve bir müsta
ldl muhafazakar. Mu
hafazakar oyların da
ğılması eski başbakan 

için bır tehlike olabi
lirse de partinin res
miğ himayesi sayesinde 
seçilebileceği umulmak-
tadır. 

._ __ .....,..,_,_ .•. ,~--'·-

lskoçya daıuşmam Mar. Drmald 
ıliğer bir bakanla bulıkte 

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

Iran kabinesini Nesimi 
Han ~eşkil etmiştir 

Istanbul. 4 (Özel) - iç bakam Nesimi ban istifa eden Furugi 
han yerine bafbakan olmuştur. iç bakanlığı da muhafaza 
etmektedir. Diğer bakanhklarda hiç bir değişiklik yokt~r. 


