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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdilrü: 

PAZAR 
RAMAZAN:~2 HAKKI OCAKOGLU 

.A..BC>N"E: Ş:E:ff.Ai:Tİ 

Devam mUddetllTürkiye için Fariç için 
_Senelik . . . . . . . ltJOO 2500 

Altı a11lık . . . . . . 700 1300 

TELEFON : 2as7 

imsak öğle 
S. D. s. D. 

S,30 12,15 

~ikindi Akşam Yatsı 
S. D. S. D. · S. D. 

14,49 16,58 18,33 

1 .. 
Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet .&erinin Bekçi8i, Saba1darı ~ lffyaaf. ~,. YeDi Amr matbaasmda basılmışbr. 
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s!~~r!:~~:n Dessie faciası. hcr-kkında A vrup~~ ve Ame~ikah 
Gerçekleşmesi~i Doktorlar hır protesto teblıgı neşrettıler 
· BekliyoTuz 

Spor, medeniğ insanın önem
li ihtiyaçlan araınna girmiştir 
Temiz havaya, saf suya, çeşidJi 
gıdaya olan ihtiyacımız kadar 
ıpora da ihtiyacımız vardır. 
Çok eski devirlerde, atağları
mız spora başka uluslardan faz
la değer verirlerdi. Bundan ötü
rü de .. Türk kadar kuvvetli 
söıü dünyayı tutmuştu. Türkii: 
değimli varlıklarından biri de 
çelik gibi sağlam, çevik olma
sıydı. Sonraları nedense bu aü
:ıel alışkanlığı kaybettik. Gü
reşte evrensel şöhretimizi ko
r~ı:nakla beraber, memleketi-
nnzde spor 1 yapan ann sayısı 
par~akla gösterilecek kadar 
aza ı. lrkımııın h . . 
·ı T 1 ayatıyelıyle 
ı gı ı o an bu sagw larn e l 
· f d Yence-

yı ay asız sananlar . 
w Jd k ıse çoga ı ça çoğaldı. En b·· -k .. h uyu 

enerıı, ayat ve bahtiyarlık 
kaynaklanmızdan birini unut 

'b' ld ur gı ı o uk. Bereket versin k' 
C. H. Partisi s~w~ru korumayı: 
yaymayı, gençlıgın zinde ve 
kuvvetli olarak yetişmesine ça
lışma~ı p~oğramının helliba~Iı 
prensı~lerınden biri yapmıştır. 
~ö~le ıken bugün bile memleke
tımızde sporun gerçek d ... . 

l egerı 
an aşılmış değildir. Spo tif . ra,spor-

mahıyette olan her~eye ulu 
orta d'" ık 7 

uşman ı besleyenler bile 
vardır. Demek . t· .. ıs ıyorum ki 
v~~ut. w ~ili.türü hakkındaki bil
gısıılıgımız halk yı . . l 

d 
gın arı ara-

sın a kalmış d ... · ı d· 
egı ır. Halkı 

aydınlatmak öde . . .. . 
l vını uıerıne 

a m~ş olan veya entellekt" 1 
geçınenlerimizden bir ... ue 
dedi . . çogu, spor 

nıı mı,bıyık bükerek bütün 
kabahatları spor ·· . w 

uzerıne yıg-

maktan zevk alırlar. Bir çokla-
rına ·· b gore eden terbiyesi, fizik 
kuvvet kafa k·u·ıt·· ·· ·· ·ı . ' urunun serpı -
mesıne yer bırakmaz. Bu kötü 
sanıda olanlar için "böcek ka- · 
dar vücutta dev kadar ka ' a 

" tianaylıyan Welsin, hayalinde 
yaşattığı entellektüel tip ideal 
bir tiptir. 

işte bu· boş fikirle savaşmak 
gerektir. Gençliğin fizik eğitimi 
(terbiyesi) henüz memleketimiz
de bu lunmıvan çok kuvvetli 
bir organizasyona ihtiyaç gös
termektedir. Bu ihtiyacı en evvel 
duymuş olan da C.H.Partisidir. 
~azırlanmakta olan beş yıJlık 
spor programı bu hayatiğ ihti
yacın bütün genişliğiyle anla
şılmış olmasmdan doğmuştur. 

Spor ne bir süstür, ne de 
boş b' w 1 w ır eg ~nce... Onun yaşat-
tıgı heyecanda, üzerine ti.tredi
~imiz bir gençliğin yılmaz ener
~~leri vardır. Ve biz bu ener
Jıleri, daima yenilmez kılmağa 
borçluyuz. 

Arsıulusal spor tem<?sJarının 
baıen diplomasi görüşmeler~ 
den d h ·· l' a a onem ı ve verimli 
olduğunu görüyoruz. Son Al
man - Ingiz futbol maçı bunun 
en güzel örneğidir. Ingiliz-Al
man dostluk cemiyetinin top
lantısında söylev veren Lord 
Mount T emple,bu maçı imkan
sız kılmak için yapılan göstc-

- Sonu 2 inri sayfada _ 

tlil•-vk.•1: ll!illlsiıı 

Uçaklar Amerikan hastanesi ile diğer hastaneleri bile bile 
.aktılar. enevre ve A erikada bü~ük he~ecan var 

Bu saldırışlara . mani olmak • • petrol ambargosunun tatbiki edilecektir. lÇID tacil 
ameliyat katı tamamen yan
mıştır. Bu bildiriği yapan dok
torlar gerek sabit ve gerekse 
seyyar hastahanelerin şehir 
haricinde olduklarını, Üzerlerine 
konulmuş olan büyük kızılhaç 
işaretlerinin görünmemesi im
kansız olduğunu bildirirler ve 
insel vicdanda isyanlar uyan
dırmağa yeten bu hadiseyi 
şiddetle protesta ederler. 
Hastahaneler üzerine kırk tane 
patray1cı ve yakıcı bomba 
atılmıştır. Doktorlar hak na-

rikalı doktorların imzalarını 

taşımaktadır. 

DESSIE TEKRAR 
BOMBARDIMAN EDILDI 

Jstanbul, 7 (Özel)- Dessie
den bildiriliyor: Şehir bu sabah 
yeniden ltalyan uçakları tara
fından bombardıman edildi. 

Adisabal:>a, 7 (Özel) - Des
sieye karşı yapılan bombardı

mandu ölülerin 50 ve yaralıla-

rın 150 kişi olduğu tesbit edil
miştir. Yaralıların çoğu agırdır. 

l}'f akalledeki //alynn kuı1 vetkti kumantlam general Sa11titıi erluimlwıbiycsile Krıdi11lar111a kadar asker .. 
lstanbul, 7 (Özel) - Qessi- \ hedef ittihaz ederek bombar- nevrede dUşUnUldUğUne 

eden bildiriliyor: Buradaki Av- dımanlarda bulundular. Yakıcı göre, Desalenln bombar 
rupah ve Amerikalı doktorlar bombalarla tahrip edilen has- dımanı petrol ambargo-
Kızıl haç hastanelerine karşı tanelerde bir çok hastalar ve sunun tatbik kararını 
ltalyan uçaklarının saldırışları yaralılar vardı. Tafari Makonen yaklafltracaktır. 
hakkında çok sert protestolar hastanesine beş bomba atıl- AMERJKADA HEYECAN 
ve suçlumalarla dolu bir bildi- mışhr. İki hasta koğuıu yan- Dessienin dıştan görünüşü Nevyork 7 ( A.A ) - Nev• 
rik neşretmişlerdir. Bu bildirikte mıştır. Başhemşire bayan Hadik mına bu hadiseye şehadet Londra, 7 ( Özel ) - york Taymis gazetesi Dessie 
deniliyor ki: "Uçaklar münha- te ağır yaralalar arasındadır. ederler.,, Royter Ajansının Cenev- şehri ile oradaki Amerikan 
sıran Kızıl haç hastanelerini iki numaralı seyyar hastane Bildirik Avrupalı ve Ame- re ayları blldlrlyor: Ce- - Sonll beşitıci sahifede -

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

Lijyasu 1 
••••• 

Popolo D'Italyaya 
Göre ölmem:ştir 

l iji Yastı 
lstanbul, 7 (Özel) - Roma

dan bildiriliyor: Popolo D'Italı
anın Cibuti aytarı eski impa
rator Liji Yasunun hala yaşa
makta olduğunu, Necaşinin 
bazı içsel sebepler yüzün~ 
den Liji Yasu ölmüştür. 
haberini çıkartmış olduğunu 

Haznrlanan barış projesi 
ltalya Habeşistanla bir toprak 
Alışverişine şiddetle muhal~fmiŞ 

Sir Samuel Hoare'ın uzlaşma formülü 
Londra, 7 ( A.A ) - Deyli 

Heralda göre, Mussolini Ha
beşistana her haı.gi bir toprak 
parçasının terkine muhalif · ol
duğunu ve Haheşlerle her hangi 
bir toprak mübadelesi veya 
alışveriş yapmayı reddettiğini 
Fransaya bildirmiştir. 

ltalya, ayni zamanda 
petrol ambargosuna iş
tirak edecek devletlerle 
her IUrlü diplomatik mU
naseball kesmek tehdl~ 
dini savurmaktadır. 
· Londra, 7 ( Ö.R ) - Bura

daki umumiğ tahminlere göre, 
Laval - Hoare görüşmeleri ln
giliz ve Fransız ekspetlerinin 
noktainazarlarını tamamiie bir
leştirmeğe yarayacaktır. 

iHTiLAF EDiLEN NOKTALAR 
Eksperler arasında hala ih

tilaflı olan noktalar Tıgre 
ııanıııı•ııııııııııaıııııııwııııııı••••••• 

eski imparatorun Harrar civa-
rında bir kaleye kapatıldığını 
iddia ediyor. Adis - Ababadan 
gelen haberler ise bu haberi 
yalanlamağa bile değmiyecek 
derecede giilünç ıayıyorlar. 

Tigreden Aksum şehri 

bölgesi ile ltalyanlara cenubda SAMOEL HOARIN UZLAŞ-
istenilmek üzere bırakılacak MA TEKLiFi 
toprakların idare tarzına aid- Dün akşam Samoel Hoare 
dir. Fransızlar bütün Tigrenin nin Pariste şöyle bir uzlaşma 
ltalyaya verilmesini lngilizler fÖrmolünü ileri süreceği söyle-
ise yalnız Agame ve Aduanm . niyordu. Tigre, ikiye bölünecek 
terkini istiyorlar. -- Sônu ·beşind ıabifet# -

S. Hoare 
••••• 

lngiliz dışbakanı 
Parise vardı 

Sarnuel Hoare 
Londra, 7 (Özel) - Sir Sa

muel Hoare bu sabah uçakla 
Parise gidecekti. Kesif bir s~s 
buna mani oldu. Londra sıs 
yüzünden öğleyine kadar gece 
yarısını andıran bir karanlık 
içiııdeydi. Bay Hoare'in Parise 
varmasından evvel Mussolinin 
söylevi buraya varacağı umu
luyor. 

Londra 7 (A.A) - Sir Sa
muel Ho~re tren ve deniz yolu 
ile Parise gitmiştir. 

Roma 7 ( Ö.R ) - Büyilk 
- Sonu üçüncü salıif~fk -



Dil be:hlslerl: 
••••••••••••••••••••• 

Dilimizin ....... 
Kemaline dair 
Düşünceler 

Ve Türk dili yapısı 
Üzerinde tetkikler .. 

-&-

insan, yaradılıflJlda bir hay
vandır. ÔyJe bir hayvan ki, 
yer yüzünde bulunan ve alem
ae bize görünen her mev
cuttan daha çok, daha geniş 
ve daha kudretli bir idrak ka
biliyeti vardır.. Bu idrak ka
biliyetinin ilk hassası ve birinci 
yardımcısı, insandaki konuşma 
melekesidir. 

Bu kabiliyet ile bu meleke; 
insanı uluhiyete yaklaştıran; 
tann a.nnaganıdır. Bu armagan 
adam oğluna, en büyük nimet 
olduğu kadari en büyük kül
fettir de .. 

Bu nükteyi sezen şair, nimet 
ile külfetin bezimle (1) bir 
hali olan bu ilahi emaneti şöy
lece açığa vurmuş : 

"Ben hamili emanet kübrayı 
halikim !" 

Demiıtir. 

işte yaradılışında böyle bir 
mahluk olan insan; ilk insanın 
ilk yaşamağa başladığı demler
de dahi, o büyük emanetin 
himili bulunuyordu. Yalnız, o 
demlerde, bunu kuvvede olarak 
batıyordu. Fakat, o ilahi ema
net kendisinde bulunduğu için 

her türlü kemal ve tekamül, 
eser ve teessür safhalanna 
erecekti. 

Bu mukadder olan netice, 
bütün alemlere vücud veren 
bir varlık ile en yüksek idrak 
kabiliyetini haiz olan insan ara· 

'lonsuzdur ve havsalayı parça• 
lıyacak kadar genişlemek i~ti· 
C:ladındadır. 

Ebedi ve müntehayı göste
ren bu netice, ilk insanın ya• 
pacağı, başaracağı iı değildir. 
Belki son insanlar da bu netice 
tamamlanmadan tükenecekler
dir. Fakat varlıkla tükenmek, 
biribirinden ayrılmaz hayat ka· 
nunu olduğu için, her yaşıyau 
gibi insan da kendisi için 
mukadder olan yolda direnip 
gidecektir. 

Bu vazife ile hayahnın ilk 
demlerine giren ilk insan için; 
hazırlanmış, rahatlı bir muhit 
mevcut olmadığı gibi yüksek 
bir intisal sermayesi, bir (ata
viım) melekesi yoktu. 

Böyle şartlar içinde hayata 
gözünü açan ilk insan; buıün 
insan mefhumunda, topladığımız 
şahsiyete benzemez bir mah
luktu. Diğer hayvanlardan far
kı, tabiatın onlara verdiği mü
dafaa silahlarmdan mahrumi • 
yeti dolayısile - şekilde aczı; 
fakat, idrak mertebesine va
ran zekbı dolayısiyle da 
tam anlamında bakir ve ilgin 
.bir kudreti haiz bulunmasıdır .• 

işte, mevrus meziyetlere sa
hib olmamakla beraber aciz 
içinde mekmun, gizli bir kud· 
ret taşıyan insan, her şeyden 
önce nefsini korumak, kamanı 
doyurmak zorluklanna karşı 

' koymak yolundaki didinmeleri 

ile uzun vakıtlar geçirmİf, üre
miş, harici alem ile iç varlık, 
(obje) ile (sübje) üzerinde ilk 
ilgileri duymağa batlamışhr. 

Fakat bu duygu tahlil ve tec
rübe kudret ve kabiliyetinden 
tamamiyle beridir. O sebeple 
bu duygunun en mürekkebi, en 
basit şekilde idrake matuf ol
ması tabiiğ bir iştir. Ancak bu 
devreden sonradır kimürekkebi 
az az tahlil ve daha sonra da 
böyle tal*lc tibi ilk mürek
kebi anlamak ona bir isim ver-

(/) Miirdlle/J-. 

YENi "5tR e Kanunuevvel 9.11~ 

1 Beş Yıllık 

Irgad pazarında bir cinayet' 
Salih adında bir genç arkadaşı 
Iskender Kayayı bıçakla öldürdü 

•••• 
Dün saat on beşi çeyrek ge- katilin Bayraklıda olan velisini leşmeler de olmuştur. 

çe lrgatpazanndaki Asri sine- bu durumdan haberdar etmişti. Dün yine birlikte Asri sine• 
manın arka havlısanda bir cina- Cinayete kurban olan genç maya gitmişler bir müddet fil. 
yet oldu. Posta telgraf başmü- ise lskender Kaya adını taşıyor. mi seyrettikten sonra sinema• 
dürlüğünde stajiyer olarak ça- CINA YETİN SEBEBi nın arka cihetindeki sigara İç• 
lışan iki gençten biri, diğerini lskender Kaya ve Salih me yerine geçmişlerdir. Salih 
bıçakla yaraJryarak öldürdü. posta telraf idaresinde stajyer burada da İskender Kayaya 
Vak'a o cirarda büyük heyecan olarak çalışmağa başladıktan tabaka işini açmış: 
uyandırdı. Derhal zabıta ve sonra tanışmış ve arkadaş ol- - Bu tabakayı sen aldın, 
adliye memurları hadiseden ·· onu çıkar yoksa dükkancı bizi 

muşlardır. Uç dört gün evvel 
haberdar edilerek cinayet ye- iki arkadaş birlikte bir sıgara dava edecek, kepaxe olacağız. 
rine geldiler ve tahkikata el Demiştir. 
koydular. tabakaksı almağa gitmişler. İskender Kaya: 

Bizim yerinde yaphgv ımız in- Dükkancının çıkardığı üç ta- - Sen beni hırsızlıkla mı 
bakadao biri nasılsa ortadan celemeden aldığımız malumata itham ediyorsun diyerek Sa-

Bulgurca 
••••• 

Arazisi köylüye 
dağıblacak 

Bulgurca köyü çifliği arazisi 
Ziraat bankasına merhun ol
duğundan bankaca idare edil
mektedir. 

llbaylık bu arazinin içinde 
bulunan topraksız köylülere 
dağıtılmasını muvafık görmüş 
ve bunun için teşebbüslere 

girişmiştir.Bankadan bu arazi
nin ne şartlarla köylüye tevzi 
edilebileceği sorulmuştur. 

Ziraat bankası lzmir şubesi 
direktörlüğü keyfiyeti genel 

direktörlükten soracaktır. Ge
lecek cevaba r~rc arazi tevzi 
olunacaktır. 

•••••••••••• 

Yine define 
s l h d d 

kaypolmuş, işleri başına dön-
göre cani a i a an e yirmi düklerinde Salih bu tabakanm libin üzerine yürümüştür. 
yaşlarında bir gençtir. Burada iki arkadaş arasında aranıyor 

G k b esrarengiz bir surette kaybolu-
eçen sene orta me te i bir boğuşma olmuştur. Salih Kar•ıyakada Menemen cad-

b•t• · b d ı b şunu onurunu karacak bir vaka ,. ı armış ve u ers yı ı aşın- üzerinde üzerinde taşıdığı desinde bir define gömülü ol-
d E k k 1i • k d J t şeklinde saydıgv mdan lsken-a r e sesıne ay o muş u. siyah saph bir bıçağı çekerek duğu, milli emlak direktörlü-
Fakat mektebe bı"r gu .. n bı"le der Kayaya serzcn•li bir lisanla hb d 

y lskender Kayayı yaralamışhr. ğüne i ar e ilmiştır. Yann 
devam etmediğinden iki gün tabakayı mt:ydana çıkarmasını Yaralı k k · ttiv · b. h t d fi b J d v . . . .. . . _ ço an zayı e gın• ır eye , e ne u un ugu 
evvel kaydı terkın edılmış soylemışbr. Hatta bu yuzden den vak'adan az sonra ölmüş- iddia edilen yerde araştarma 
bulunuyordu . Mektep idaresi iki arkadaş arasında bazı söy· tür. Salih yakaJanmışbr. yapacekbr, 

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

Dünya Borsalarında 
Ulusal ürünlerimizin satış fiatları 

hakkındaki haberler 
ÜZÜM 1 

Londra borsasında : Türk 
malı No. 8 peşin p. 35 - 50 
vadeli v. 25 - 46 Yunan üzüm
leri Kandiya No. 3 peşin p. 
42 - 59 vadeli v. 22 - 44 Kali
forniya üzümleri tomson peşin 
36 - 38 vadeli 25 natürel pe
şin 36 vadeli 24 Avusturalya 
üzümleri yeni mal 42 - 50 eski 
mal 35 Iran üzümleri peşin 26-
36 vadeli 16 - 23 şilindir. 

Hamburg borsasında: Türk 
üzümleri No. 7 peşin 14.50 8 
15 9 peıin 16 T. Lirası, Yu
nan üzümleri Kandiye N o. 3 
peşin p 15 (32 fi, natürel pe
şin 5.85 dolar. lran üzümleri 
peşi 33-38 ıilindir, 

iNCiR 
Londra borsasında: Genuin 

natürel peşin 33 vadeli 22 

ton 4 crovn 1 1 b. peşin 57 
beş peşin 62 altı peşid 67 
yedi pesin 70 şilindir. 

Hamburg borsasında: incir 
fiyatı ekstrissima peşin 24-26 
rh. genuin peşin 14 T. Lirası, 

PAMUK 
Liverpool borsasında: Ame

rika k. evvel 6.44 mart 47 ma-
yıs 38 temmuz 33 Mısır saka
laridis k. evvel 9 40 şubat 10.04 
mayıs 9.81 ağustos 68 uppt:r 
k. evvel 7.61 şubat 63 maf1s 
56 temmuz 48. 

Nevyork borsasında: K. ev
vel 1.93 Şub~t 78 Mayıs 62 
Temmuz 51, 

lskenderiye borsasında: f .g.f. 
Sakalaridis K.sani 16.62 Şubat 
16.30 Mayıs 15.83 Temmuz 
Temmuz 15.63 T.sanı 15.08 
f. g. f. aşmoni K. evvel 15.80 
Nisan 13.61 Haziran 13.25 T. 

• ~~.~~~~.P.~.~~'!. ~~.~~~~~ . .?~.~~~!: ..... ~Y.~~.1 •• ! ~-.~~ .. ~!!~~ ................... . 
mek suretiyle tanımak mesaisi 
başlar. ilk insanlarda bu me
sainin eserini göstermesi için de 
bir çok zaman geçmesi icap 
eder ..• 

Bu sebeple, ilk insanın duygu 
ve idrakin izharı demek olan 
söze girişmeden tahlili güneş 

gibi çok güç bir objeye isim 
vermek işini ilk iş edinmesi 
müsteb'addır. 

Böyle olunca da; ( ilk ana 
gök (rasin), ( ağ ) dır. Ve bu 
hece güneşin adıdır ) demenin 
mücerred bjr iddiadan ileride 
görülmesine imkan kalmaz ... 
Bu netice, ilmi ve teknik bakı
mından düşünümdür. Bunun bir 
de tecrübi ve istikrai yolda 
düşüncesine erelım : 

içine alan harici alemin kendi 
rüyeti sahasında bulunan böl
gesine atfeder. 

Akli ve mantıki bakımdan 
düşününce de o iddianın haki-
kat olamadığı anlaşılır. ilk in
san kahil ve kamil olarak hal-
kolunmamışbr. Onun da birçok 
istihaleleri, tufuliyet, şebabet 
ve kühulet gibi devreleri ol
muştur. 

Son devreye girip harici ale
mi dikkat ve alaka ile mütalea 
edebilmek olgunluğunu kaza
nancaya kadar, geçen zaman 
içinde dahi güneş mihveri ve 
mahreki üzerinde seyr edip 
gidiyordu. ilk insan, dikkatle 
bakıp görmekten mahrum ola
rak onun zıyası altında yaşa-

mağı adet edinmişti. Bu müd
det içinde ise ses çıkarmağa 
ve sesine bir febm vermeğe 
az çok alışmış bulnnuyordu. 

Ulusal ekonomi ve 
yerli malı haftası 

12 ikinci kanunda başlıyacaktır 
hazırlanan proğram llbaylıkça -·-·-Ulusal ekonomi ve yerli malı 

haftasana 12 ikinci Kanunda 
başlanacaktır. 

Dün öğleden sonra vilayette 
ilbay Fazlı Güleç'in başkanlı· 
ğında toplanan ulusal ekonomi 
ve yerli malı kurulu idare he
yeti toplanmış ve hafta içinde 
tamamen yerli mallardan olmak 
üzere vitrin müsabakası tertip 
edilecektir. Hafta programını 
ya21yoruz: 

1- Haftamızın ilk günü bü· 
tün evlere ve dükkanlar bay
raklar ve vecizelerle süslene
cektir. 

2 - Haftantn devamı müd
detince matbuatla azami şekil
de neşriyat ve propaganda 
yapılacak "Propagandanın esa
sanı meyvelerimiz milli mamu
lat ve tasarruf teşkil edecek
tir." 

3 - Halkımızı yerli mahna 
ve tasarrufa sevk için edip ve 
şairlerimiz.den kıymetli yazılar 

temin edileceği gibi incir, üzüm 
fındık ve sair meyvelerimiz 
hakkında ilmi yazılar yazmak 
için de etibba odasına müra
caat edilmiştir. 

4 - Bütün vesaiti nakliyeye 
ve istasvon1ara gazino, kahve
hane ve sinema gibi balkm 
toplandığı yerlere merkezden 
gönderilecek olan levhalar talik 
edilecektir. 

5 - Haftanın devam ettiği 
müddetçe parti hatipler heyeti 
tarafından muntazam bir prog
ram altında semt semt halkın 

ve yerli malı mevzuu üzerinde 
müsamereler tertib, piyesler 
temsil ettirilecektir. 

9 - Yerli malı marşı ve 
notası Müstahkem Mevki mu· 
z.ikasına bütün mekteblere ve 
musiki evlerine tevzi edile
cektir. 

10 - Camilerde vaizler ta
rafından ulusal ekonomiden, 
yerli malından ve tasarruftan 
bahsedilmesi müftülük yolu ile 
temin edilmiıtir. 

11 - 14 birinci Kanun 
Cumartesi günü saat 15 de bü
tiin kız ve erkek lise, muallim, 
sanat, ticaret, enstitü ve orta 
mektepler ile ilk mekteplerden 
sinleri müsaid olan tale
benim ve uütün esnaf teşekkül 
rinin ve halkın iıtirakile Cum
huriyet meydanında Atatürkün 
anıta altında bir toplanma yapı
lacaktır. Burada kurumun iz
mir ıubesi idare heyeti namına 
bir zat, Parti hatipler heyetin
den birer zat gayemiz etrafmda 
siSz söyliyecek, ilbay Fazlı Gü
leç bunlara cevap verecektir. 
Müteakıben orada hazır bulu
nacak olan Müstahkem mev
ki muzikası tarafıadan yerli 
malı marıı çalınacak ve 
marşı öğrenmiş olan telebe 
ve halk muzikaya işti· 
rik edcektir. Marş bittikten 
sonra merasime nihayet veri
lecek ve Ulu Atatürke, baıve
kilimize, kamutaya ekonomi 
bakanlığına ve merkez umu
miyeye telgraflar çekilecektir. 

12 - Haftaoın son günün· 
de halkevinde parti baıkanı
nın münasip göreceği surette 
bir müsamere veya konser ve
rilecektir. 

-·-Spor programının 
Gerçekleşmesini 

Bekliyoruz 
- Baş tarafı l inci say/atla -

rileri çirkenleyen sö%1erine son 
verirken, iki millet gençliğinin 
temaslanndan büyük faydalar 

beklendiğini, lngiliz - Alman 
milletleri arasındaki dostluktan 

daha mükemmel ve daha fay
dah birşey düşünmediğini söy
lemiştir. Bir futbol maçı siyasal 
gösterilere vesile olmuştur. 

Bu ilk defa olmuş değildir. 
Ulusal ekipler milletlerinin kuv-
vet ve hayatiyetini gösteren 
kabiliyetleriyle hayranlıklar, 

sempatiler toplarlar. Onlann 
yenilmezliklerinde, gençlikle
rinin kudreti sembolize edil
miş gibidir. 

Fakat spor yalnız bir avuç 
sportmen gence münhasır ka
lırsa asıl hedefe varmak im
kansız olur. Spora ilgi göster
mek, maçları zevkli bir beye-

' canla takib etmek sportmen 
olmağa yetseydi belki bizde de 
spor ilerlemiştir diyebilirdik. 
Bütün Türk gençleri kelimenin 
gerçek anlamıyla sportmen ol
malıdırlar. Mekteplerimizde fi
zik ekzersizlere, beden terbi
yesine daha fazla önem veril
melidir. Gençlerimiz birer at
let olarak yetişebilmelidir. Bun• 
dan kafa kültürü zarar değil 
fayda görecektir. Bu bakımdan 

lzmir spor bölgesinin yeni ha
zırlıklarından derin bir sevinç 
duymaktayız. Projelerin ger· 
çekleşeceği günleri ise sabır· 
sızlıkla beklemekteyiz. 

Zira ancak bundan sonradır 
ki memlekette hakikiğ spor 
belirecektir. 

ijıev-k•1; :8:11gin. 

Kuşadasında 
Bir cinayet oldu 

Kuşadasınm yakınında Meb
med oğlu Süleyman aralarında 
çıkan kavgada Himmet oğlu 
Süleymanı çifte tüfengi ile ya
ralamıı ve kaçmıştır. Süleyman 
Aydının Balatcık nahiyesine 
bağlı Dere köyündeki kardeşi 
Halil lbrahimin evinde tutul
muştur. 

•••••••••• 
Burna va 

Ziraat mektebinde 
bir tavukhane 

Vilayet ziraat müdürü bay 
Zühdü dün Burnava ziraat 
mektebinde tedkikler yapmış
tır. Vilayetçe mektebde tesis 

edilecek olan büyük tavuk-,. 
hanenin yeri tesbit edilmişftr. 

Tavukhanenin planları hazır· 

latılmaktadır. 
.... ı ....... 

Şakiri yakalıyan 
Polis ilbayhkça takdir 

Edlldl 
Kereste tüccarı bay Şevke

tin 1700 lirasını çalan Şakiri 
Köyluhisarda yakalanmasına 
muvaffak olan beı sayıh polia 
memuru Zeki llbayhkça takdir 
edilmiştir. 

" llk insanlann bütün dikkat 
ve alakasını üzerine çeken gü
neı oluyor. ,. Sözünü tecrübi 
ve istikrai bakımdan mütalea 
edersek, görürüz ki, bu iddia-
da bir hakikate dayanmıyor. 

Münferid vasıtai rüyetiken 
Göremez kendisini dide bile .• 
Mazmununda olduğu gibi, 

Güneıi dikkatle alakalanıp 
anlamak sevdası, Allah fikri 
üzerinde insan dimağmın işle
meğe başladığı devrelere kal
mışbr. Güneş üzerinde büyük 
ve isabetli dikkat ise, ancak 
Kopernik, Nepton gibi heyet 
ilimleri tarafından gösterilebil· 

toplu bulunacağı münasip yer
lerde konferanslar verilecektir. 

6 - Haftanın ilk günü bü
tün kahvehane ve gazinolarda 
çay, kahve yerine üzüm, incir, 
portakal gibi yerli meyveleri
mizin verilmesi temin oluna
cakbr. 

EL HAMRA Sinemasında 
Telefon . 2573 

bizim alemimizde her şeyi ışık
landırıp göstermeğe hizmet 

mittir. eden güneı, kendisi görünmez •• 
insanın çıplak gözü güneşe 
dikkatle bakmağa tahammül I 
etmez .. 

Avni Ulusay 

Böyle olduğu içindir ki, ilk 
insan da biitün dikkatini gü· 
neşe vermekten mahrum kalır .• 
Bu dikkati - tahlil ve tecride 
muktedir olamadan • gilı:ıefİ de 

Düzeltme 
Dünkti sayımızda " Dil ba

hisleri " sütununda 12 inci 
satudaki sunulmuştur. kelimesi 
tertib yanlışı olarak sokulmut
tur şeklinde yazıldığından bu 
yaolııı düzeltiriz. 

1 - Yerli malı ve mamull· 
tiyle vitrinlerini en iyi süsli· 
yenler arasmda vitrin müsaba
kasi yapılacak ve birinci gelen
lere madalya ve takdirname 
verilecektir. 

8 - Mekteblerde yazı mii
~ıabakaıı_ yapılacak YO _ekonomi 

BUGÜN 
NORMA SHEARER-FREDERIC MARCH 

CIIARL~ LAUGTO 
Gibi 3 bUyUk yaldızı 

SEVMEK Y ASAKMI 
Emsalsiz bir güzellikte olan Fransızca sözlü filminde gö

receksiniz. 
P ARAMUNT JURNALDA : En son dünya haberleri 



• Kanunue~eı 1eaa 

Kamutayda Tohumluk Meselesi 

Tarım Bakonı B. Muhlis 
Erknıen Durumu anlattı 

Arpa müstahsillerine yardıma 
olmaktadır Parasızlık engel 

Ankara 6 (A.A)- Kamutay tevziinde imkan olurdu. Biz 
bugün Fikret Silayın başkan- arpa ve yulaf ziraatına ehem-
lığmda toplanarak muhacirlere miyet veriyoruz. Fakat bu 
ve muhtuç çiftçilere ödünç to
humluk ve yemeklik dağıtılması 
hakkındaki kanunun birinci 
maddesinde yazılı bir milyon 
liranın 2 milyon 250 bin liraya 
çıkarılmasına salahiyet veren 
kanunu kabul etmiştir. Bu 
münasebetle söz alan bazı 
saylavlar buğday müstahsil
lerine yapılmakta olan yar-
dımın ıyı neticeler vermiş 
olduğunu, fakat bu yar-
dımın ayni suretle kuraklıktan 
müteessir olmuş olan arpa müs 
tahsilJerinden de esirgenmiye
rek bu ekin mevsimi ğeçmeden 
yapılmasını istemişlerdir. 

Buna karşılık veren tarım 
. ~akanı Muhlis Erkmen, üç ytl 
once kamutayın kabul etliği 
kanun mucibince hükümet adı
na ziraat bankasının buğday 
satın almaga başlandığını ve 
bunun iyi bir netice olarak ku
rak zamanlarda köylünün kar
şılayebilecek mıktarda elde to
humluk buluna bitd' • · · · . ıgını ışaret 
etmış ve demiştir ki: 

"G e~en sene memleketin 
muhfolıf yerlerinde kakikaten 
fazla kuraklık vardı, Eğer zı
raat bankasının elinde mühim 

bir buğday stoku ve tohum
Juğa elverişli buğdayı bulun
masaydı bu seneki yiyecek 
buğday ve tohumluk ihtiyacım 
ne suretle temin edebileceği
miz.i bilmiyecektik. Geçen sene 
20 milyon tevıi ettik. Bu sene 
tevzi edileceklerle beraber bu 
mıktar 38 milyonu geçiyor. 
Bu mühim bir yekfındu" E· ~ 

ger Zıraat Bankası elinde 
buğday da oldug·u 'b' 

gı ı ar-
p~ ve yulof hakkında da 
hır kanun bulunsaydı 8 E . S . · mın 
azagın dediği şekilde köylü-

ye arpa :e yulaf tohumluğu 

I 

7anm Bakanı B. Mu/ılı <; Fıkmm 

ehemmiyet onun cinsini ve ka
Jitesini ıslah yolunda inkişaf et
mektedir Eğer biz buğday 

hakkında yaptığımız hususları 

arpa ve yu'af hakkında da et
sek belki para ibbariyle. teşki
lat itibarjyJe altından kalkamı
yacağımız mühim bir yük altına 

gireriz. Bu onun ehemmiyetini 
istihfaf ettiğimden ve küçük 
gördüğümden dolayı deyildir. 

Bu her şeyden evvel para mes
elesidir. Emin Sazak dediler ki: 

Bir milyon lira da bu hu
susa ayıralım, keyfiyet hallo
lunsun. 

Hakikaten bir milyon liramız 
daha olsa mesele kalmıyacak
hr. Arkadaşımı bu noktada te
min etmek isterim. 

Bakan bundan sonra bir 
kısım yerlerde tohumluk da
ğıtılmasında gecikmeler olduğu 

hakkındaki sorulara karşı da 
Bunları da yerlerinden soraca
ğını ve işi yakından takibede
ceğini söylemiştir. 

lngilter~· : "A rika 
Arasın.da birlik va 
~~aam::m ...... mm ... ...,mıc~:--

. Tokio, 7 (Ö.R) - Asabı Çinboıı gazetesi Şimali Çin mese!e
sınde lngilizlerle Amerikalıların müşterek cephe aldıklarını 
Y~zıyor. Bu gazeteye göre Japonya düşüncesinini sarahatle bil
dırmeği ve şimali Çindeki muhtariyet hareketine açıkca müza
rette bulunmalıdır. 

Iranın Vaş· g on elçisi 
JŞ evkif e i 

• 1 • • • • 1 • 

Nevyork. 7 (Ö.R) - Dışişleri. bakam yol nızamlarına muhalif 
~~reketinden dolayı tevkif c::dilen Ira 1 e!ç,si bay Celale resmen 
ıtızar ve Amerika hükumetinin teessüfünü beyan etmiştir. 

l<imsenin daya
namıyacağı 

- Hiç kimsenin kana
mayacağı 

- Hiç kimsenin görme
mezlik yapamıyacağı 
film 

Bugiiıı: 

LA EDE . 
PROGRAM: 
1 - K A R Y O K A... 12 kısım 
2 - C ~- N A Y E T Y O L U .. : 1 O kısım 
3 - T U R K Ç E K A R A G Ö Z . • • 3 kısım 
4 - Türkçe JURNAL... 5 - Komik MİKİ .•• 

YENl~ASI~ Sahife 3 .. __ 
:z_ • 

Son Telgraf Haberleri 
•• ·- • • T r • 

Bir alev cehenneminde Istanbul 
••• 

Limanı tek elden 
idare edilecek 

ı yandı - İtalyanlar Ogaden şehrjne de 
saldtrdılar - Doloda harb oluyor 

lstanbul, 7 (A.A) - lstanbul 
limanının tek elden idaresini 
tetkik etmek üzere Ekonomi 
bakanlığı fen müşaviri ile liman 
genel direktörü arasında dün
den itibaren temaslara başlan· 
mıştır. 

Londra 6 ( A.A ) - ~oyter 1 
Ajausının aytariarmdan: 

Italyan uçak!arının bugün üç i 

baskın t!Snasında Dessieye at
tıkları 1000 kadar bomba. as
ker, kadın ve çocuk 40 kişinin 
ölümüne ve 200 - 300 liişinin 
yaralanmasına s~be'.J olmuştur. 

iMPARATOR ZORLUKLA 
KANDIRILDI 

ilk bombardıman e n sında 

"imparator hüyalmı tayyate.erın 
Desye istikametinde uctukları ltalya!l Somalisilldc gme/ ilbay/ık /Jiı ,, ı 

j tanesi yanı. . e bir hasta ba-
kıcı kadın yaralanmıştır. 

ikinci ve üçüncü bombardı
manlarda ölenlerin adedi ilk 
bombardımankinden daha az 
olmuştur. Çünkü kırlara kaç
mış olan halk şehre dönmemiş 
bulunuyordu. 

AMERlV' 
PROTESTO Eı :EK 

Liman için hazırlanan pro
jenin ruhu limana ait işlerin 
birlik teşkilatına ve tek elden 
idaresi olacaktır. 

Ga latasara y-Gii ııeş 
J!adi esi etrafında 

Jstanbul 7 (Özel) - Galata
saray - Güneş maçı yüzünden 
çıkan hadise etrafında dedi
kodu devam ediyor.Peyami Sa· 
fanın Tan'da Galatasaraylılar 
hakkındaki ağır yazısı Galata
saraylılarda infial uyandırdı.Bu 
yazı üzerine Ankara ve lstan
bulda yapılan toplanLlarda yazı 
muharriri protesto edildi. 

ltalyan vapurunda 
isyan 

Do/d"ljan 
hakkında vaktinde yapılan ih
bara borçludur. 

bir f!Ol/11/llŞ 

Vaşiııgton, 6 (A.A) - Dış 

bakanlığı Dessie'deki Ameri
kan hastanesinin bombardı
man edildiği hakkında Adis -
Ababa elçiliğinden resmi hiç 
bir malumat almamıştır. Ame
rika hükümetinin selahiyettar 
memuru, Hükumetin lüzum gö
receği tedbirleri almadan önce 
diplamatik raporlar bekliyece
ğini bildirmiştir. 

Istanbul, 7 (Ö.R) - Koron:ı 
Ferea adlı bir ltalyan vapuru, 
tayfasının isyanı yüzünden Bü
yükada önünde demir atmağa 
mecbur olduğu bildirilmişti. 
Vapurun süvarisi deniz poli
sinden imdad istemiş ve polis 
tayfayi yatıştırarak vapuru 
lstanbul limanına almıştır. Va
pur süvarisi ve tayfalar soruya 
çekilmişlerdir. Vapurun tayfası 
bir rivayete göre Romen, di
ğer bir riva rete göre, ltalyan
dır. Tahkikat devam etmek
tedir. 

imparator evvela emın bir 
mahalle gitmek istememişsede 
müşavirleri, hayatının memle
ket için kıymetli olduğunu ve 
onu boş yue tehlikeye lcoy· 
mak bütün Habeşistar.ı tel like
ye koymak olduğunu bildirmek 
suretiyle l<endis;ni iknaa niha
yet muvaffak olmuşlardır. 

SARAY ATEŞLER İÇİNDE 
Filhakika imparator saray· 

dan çıktıktan biraz sonra doğ· 
rudan doğruya saraya birkaç 
bomba düşmüş ve saray ateş 
almıştır. 

ikinci ve üçüncü bombardı
manda imparator müdafaa ted
birlerine bizzat iştirak etmiş, 

yaralıları görmüş ve ahaliyi 

Mısırda 
...... 11: 

Arsıulusal c(•ralıi 

J(on.f eransı 
Kahire 7 ( Ö. R ) - Arsıu

lusal cerahi kongresi önümüz
deki salı günü toplanacaktır. 
Üniversite konferans salonu 
toplantılara ayrılmıştır. 

Lavalin görüşmeleri 
Paris 7 (Ö.R)- Sir Samuel 

Hoare Parise gelmeden önce 
B. Lavai sabah lngiliz dış ba
kanile görüşmesine ve toplana
cak 18 ler komitesine aid ha
zırlık görüşmeleri yapmış ve 
birbiri ardınca Italya büyük el
çisi B. Ccrutti, Amerika büyük 
elçisi 8. Staus, Şilinin Roma 
elçısi ve uluslar sosyetesi dele
gesi B. Riba ile göruşmüştür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Zabıta Haberleri 

Metresini yaraladı 
Kemerde belediye Temizlik 

hanı arkasında metresi Döneyi 
sekiz yerinden bıçakla yara
layan canbaz Fazıl Ağırceza 

hakyerinde bir sene dört ay 
hapse mahkum edilmiştir. 

Kumarcılar 

Peştemalcılar caddesinde 
Müzayede :bedestanmda, Zari 
Mehmed, Vezir ve Nuri kumar 
oynarken tutulmuşlardır. 

teskine ça lışmışhr. 
HAKiKİ BiR ALEV 

CEHENNEMi 
Makina başından ayrılmı-

yan telsiz telgraf memur-
larının Adis - Ababaya ver
dik)eri ve bombardımanlardan 

biraz sonra neşredilen haber
lere göre 20,000 nüfusu olan 
Oessie şehri hakiki bir alev 
cehennemi haline girmiştir. Her 
tarafta bombalar patlarken 
halk korku içinde haykırarak 

kaçıyordu. Bomba pat1ayışla

rına şehir civarından atılan 
Habeş hava mukabil toplarının 
gürültüleri inzimam etmekte 
idi. Uı;aldara karşı şiddetle 

mukabele edilmişse de görü
niişe nazaran bu mukabele te
sirsiz kalmıştır. Amerikan has-

UÇAKLAR OGADENE DE 
SALDIRDILAR 

Adis-Ababa, 6 ( A. A ) -
Ogadenden gelen bir habere 
göre bu şehri altı ltalyan 
uçağı bombardıman etmiştir. 
Dört hadın ve iki çocuk ölmüş 
ve birçok evler yıkılmıştır. 

DOLO HARBINDA 

Adis-Ababa 6 (A.A )-Tigre 
cephesincie Dolo bölgesinde 
bir muharebe vukubulduğu ve 
400 kişinin öldüğü bildirilmek
tedir. 

omen takımı 
lstan u sporu yendi 

-·-·-·-lstanbul 7 (Özel) - Romanyamn Trikolar takımı ile lstanbul
spor takımlan arasında bugün ilk maç yapıldı. Stadyom tenha 
idi. Romenler hakim bir oyun oynayarak 2 - O galip geldiler. 
Yarın (bugün) Galatasaray takımı ile çarpışacaklardır. 

Papanın sıhhati yerınde •• 
Roma 7 ( A. A) -Yayılan 

şayia hilafında olarak Papanın 
sihhati yerinde olduğu ve bu
gün mutad kabulleri yaptığı 
bildirilmektedir. 

S. Hoare 
• •••• 

lngiliz dışbakanı 
Parise vardı 

- flaş tımı/ı ı i11ri sm•/ada -
Britanya büyük elçisi sir Eric 
Drumand sabah B. Mussolini 
tarafından kabul edilmiş ve 
Duce ile uzun uzadıya görüş

müştür. 

Ducenin verilmesi çok yakın 
olan söylevinden az evvel yapı
lan bu görete hakikiğ bir önem 
verilmektedir. 

T;!~~n TAYYARE SiNEMASI T!!~:n 
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Bugün sevimli Macar yıldızı FRANZISKA GAAL ın çok begemlen ve çok alkışlanan fılmı 

KüÇüK A NE 
Güzel yıldızın dört şarkısı bir 
ninnisi ile süslenen ve Karyoka 
motifleri ile ihtişamı temin 

-edilen büyük fantazi 
•• &! 

Ayrıca: Musiki dahisi Bizetin 
hayalı ve şan eseri olan 

Operasından seçilmiş olan en 
nadide parçalar "Musiki üstat
ları serisinden,, 
FOX dünya havadisleri"Türkçe 
sözlü,. MiKI tanınmış bütün 

sinema yıldızlarının canlı 

karikatürleri 
(Bu filme mahsus seans saatleri) 

Hergün 14,30-16,15 - 18,40 
21,15 cumartesi günü 12,30 
14,30 talebe seanslarıdır. Pazar 

1 



........ 
•• 

YENi A81R 

Küçük Haberler: Küçük anne 
Olüm Stüdyosu 
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Bölem sayısı : ı& 

Doktor Darrofun muayyen bir 
Maksatla geldiği belli idi 

Doktor Darroy kendisi bak- Zira cani cinayetlerini intihar 
kında pek souk davrandığımın perdesile örtmeyi kendine me-
sebeblerioi bilmez değildi. tod ittihaz etmekle kalmıyor. 

- Otelin doktoru gitmişti. Kurbanlarından her biri için 
Telefonla bir doktora ihtiyacı- ayrı bir şekil buluyor. Düşünü-
niz olduğunu anlaymca hemen nüz bir kerre.. Bu adam size 
geldim. Keşki gelmeseydim. de musallat olsa hangi şekli 
Sizi ızbrabınızla başbaşa bırak- kabul etmesi icap edecek? Siz 
manm müreccah olduğunu ne- hayali keskin bir san'atkirsı-
reden bilecektim. nız.Farzı muhal olarak intihara 

Bu sözler üzerine münaka- karar verseniz hayatınıza ne 
pyı lusa kesmek istiyordum. suretle nihayet vermeyi düşü-
Hissiyahma hakim olarak daha neceksiniz? 
nazik gorunmeğe çalıştım. Bu anlatış tarzı cammı sık-
Doktora bir sigara takdim mışh. Adeta soluğumun ağır-
ettim. Böyle davranmağa laşhğmı hissediyordum.Salonda 
mecburdum. Zira Luiz ve ar- bir aşağı bir yukarı dolaşmaga 
kadaşı içerdeydiler. Onların ne başladım.Sonra cevap verdim: 
maksatla geldiklerini henüz bil- - Allah aşkına doktor. Bu 
miyordum. Belki de yeni bir gevezeliği bırakında maksada 
f&Dtajla karplaşacaktım. Vazi- girin. Ne demek istiyorsunuz? 
yetimin ansızın değişmesi dok· - Sizin noktai nazarınız an-
torun da keyfini yerine getir· laşıldı Mak Glone... Hayattan 
mit gibiydi. Dramatik bir tavır zevk alan, yaşamaktan mem-

idare heyeti 
Vilayet idare heyeti vali 

muavini bay Sedad Erimin baş· 
kanlığanda toplanmıştır. 

Kavakh Meriç oldu 
Edirne vilayetinin Kavaklı 

kazasının adı Meriç olarak 
değiştirildiği iç bakanlıktan 
llbayhğa bildirilmiştir. 

Tire mezbahasında 
Bir ayda kesilen 

hayvanlar 
ikinci teşrin ayında Tire be

lediye mezbahasında 438 ko
yun, 217 keçi, 21 kuzu, iki 
manda, 55 öküz, 17 inek, 228 
dana ve beş deve kesilmiştir. 

Kuşadasında 
Seylip 40 bin lira zarar 

yap ta 
Geçenlerde Kuşadasanda faz 

la yağan yağmurlardan seylip 
olmuş ve Türkmen mahallesini 
su basmışb. 

Yerinde yapılan teşebbüsler 
de seylaptan halkm zar . .umm 
bin lira raddesinde olduğu anla 
tdmışhr. ldarei hususiye ve 
belediyenin yollardaki zararı 
ile hasar mıktan kırk bin lira 
raddesindedir. 

Bir yaralama 
hadisesi 

takınarak: oun olan bir adam intiharı ak- Dün akşam bir yaralama bi-
- Bir gün gelecek, beni da- lına getirmez. Yalnız umkırıya disesi olmuştur. Karaman so-

ba iyi anhyacaksınız M. Dandi uğrayanlar, korkaklar, kabili- kağında Hisar camii yanında 
dedi. O zaman en iyi dostlanm yetsizler böyle bir .şeyi hatıra terzi Cahid yanmda çalışan 
arasında bulunacağınızdan şüp- getirirler. Onlar ki aradıktan Cemal oğlu 324 doğumlu Necib 
he etmiyorum. saadete kavuımak ihtimali ol- karısını Balcılar içinde şapkacı 

Franziska Gaal'in yeni bir şaheseri 

Cuma pnünden itibaren lerle dolu olan çok gülünçlu 
Tayyare Sineması bize sevimli macera insanı kahkahalarla 
Macar yıldızı Fanziska Gal'ın güldürmekte, onun masum va-
yeni bir şahesrini göstermeğe ziyeti karşısında muhitinin gös-
başladı. terdiği şüphelerde insana tath 

iki senedenberi parhyan ve gözyaşlan döktilrmektedir. 
her yeni filmi ile kazandığı Sonunda zengin ve genç bir 
sevgiyi birkat daha fazlalaı- delikanlı tarafından sevilen 
tıran Fanziska Gal bilhassa genç mektepli kız herkese ha-
" Küçük anne " si ile san'atı- kikatı ispat etmeğe muktedir 
nın derecesini tamamen isbat olmuş ve kendisinin fuzuli an-
etmiştir. Genç bir mektebli nelik etmeğe merhameti dola-
kız iken, bir çocuk bakun evi- yısile mecbur kalmış tertemiz, 
nin önüne btrakıl~n ve ağla- namuslu bir genç kız olduğunu 
makta olan bir yavryu ku- isbat edebiliyor ve saadete 

kavuşuyor. 
cağına alması ile beraber bu iki saat devam eden bu fi. 
çocuğa zoraki anne yapıJan ve lim seyircilerine çok tatlı da-
bu yüzdan mektebinden kovu- kikalar geçirttiği gibi, mek-
lan genç ve güzel kızcağızın teblilerimize de ibret almacak 
batma gelen ve daimi aksilik- dersler vermektedir. .......... 

Bir aşk • 
~ecesı ..... _,_ 

- Olabilir doktor. Şikagoda madığını sanarak hayatlanna Abbas HiJminin yanında çalışan K T 
aramızda geçenlerden o kadar son vermek korkakbğını gös- işçi Hüseyin oğlu Abmedin ya- armen raviata, Madam Putterflay 
muğberdim ki... Kadınlar iyiyi terirfer. Halbuki bu son gün- nanda dükkandan çıkarken gör- ) d • 1 b f •ı 
seçmekte ustadırlar. Aramız- lerde intihar ettiklerinden bab- mesi üzerine yanlarına yakla- Opera arlDI a Camı 0 an U 1 m 
dairi iğbirarlan unutalım. Geç- sedilen adamların hemen hepsi şarak : bu··yu··k bı-r sanat eserı·dı·r 
miti kanşbrmıyahm. Buyrun memleketin en seçkin iosanlan, - Benim karımla ne diye 
oturunuz. hayattan en çok zevk alan, en beraber gidiyorsun. Şimdiye kadar ~-

Bir koltuğa g6mlUdu, Dizle- çok bahtiyal'hğa yaklaşmış bu.. {)emesi üzerine kavga başla· bir çok musiki fi- w':öt~ 
rini birbiri üzerine atarak sordu: lunanlardır. mış ve Ahmed Necibi karnın- limleri gördük. "'"""'"'"-"''· 

- Mac Glone Nevyorka ge- Şüphelerim kanaata çevril- dan yaralamıştır. Bunlardan bazı-

leli çok zaman oldu mu? mişti. Doktor Darrov muayyen Fuhşa teşvik. lan hakikaten .... .-............ 
- Hayır. b ir maksadla, mq'um bir amaç sanatkarane ya-
- Ben de öyle... Bununla ile buraya gelmiş bulunuyordu. Muhabbet tellalı Servetin dün pılmış filimlerdi. 

beraber ayrıldığımız gündenberi Fakat istediği batımı beliya asliye cezada muhakemesine Fakat bu sene A· 
birçok vakalarla kartdaştığımza sokmak mıdır? Yabud da bana başlanmıştır, Servet böyle bir merikahların mil-
eminim. Nitekim benim için de hizmet etmek midi? Şimdi ona şey yapmadığmı iddia etmiştir, yonlar sarfiyle çe-
öyle oldu. bir yığın sual sormak istiyor- dinlenen Hicran adındaki genç virmiş olduklan 
Şu gazetelerde okuduğum dum: Nevyorka niçin geldigini, bir kadm Servetin kendilerini "Bir aşk gecesi,, 

yığın yığın hikayeler çok me- Radyo Monarkla münasebet- alarak lnciraltma götürdüğünü büsbütün ayrı bir 
rakımı uyandmyor. Bu intihar terinin ne olduğunu, Luiz Nel- ve bazı tüccarlara para muka- tipde yapılmış 
salgınma bir türlü akıl erdire• sonla münasebetleri devam bilinde vermek istediğini söyle- müstesna bir film· 
miyorum. edib etmediğini anlamak isti- miştir. Muhakeme bazı şahitle· dir. 

- Psikolojik bakımdan mı? yordum. Fakat bu sualleri rin dinlenmesi için başka bir Bu filmin en 
- Evet... benim sormamdansa onun bizzat güne b1rakılmışbr. baıh · hususiyeti, 
Bqını eğdi. Sigaraaanın du- buna zemin açması daha mu- Bir iddia sahnelerin bir Iİ· 

manlanm biraz dalgın seyret- vafiktı. Gaziler mabaHesinde Aıçı nema stüdyösün-
tikten sonra sözüne devam - Mes'ud insanlar intihar sokağında Hüseyin kızı ümmi- de yapılmayıp 

han Şerif oğlu Ali ve anası doğrudan doğru-
etti : etmezler. Dünyada intiharların Vesile taraflarmdan döğüldü- ya Nevyorkun en 

- Mac Glone hiç intihan en çok olduğu memleket ne· ğünü ve bir çift küpesinin ça· büyük ve yarı 
diifündünüz mü ? residir bilir mis'niz? hnmğım, kendisine biiyü yapıl- resmiğ bir ope-

- Kendim için mi ? 8aşmu "Hayır,, yerinde ola- dığmı zabıtaya şikayet e"miştir. rası olan Metrepoliten operası 
- Pek tabiigy ... Kendiniz için. ı rak salladım. .. ....................................... . 

herhangi bir b<>lgenin fakirliği sahnesinde temsil edilmiş olma-
- Böyle abdalca bir düşün- -Bütün dünyadan yığınyığın bu salgının bat göstermesine sıdır. Bu operanm primadon-

ceye düşmekligy imi iycap etti- turı"stl ı· eken du-nvanın en i er ç ' sebep olamaz. spanya gibi ıe- nası olan Grace Moor filmde 
ıecek hiç bir sebep yoktur. güzel manzaralanm kendi göğ- faletin çok büyük olduğu mem- bat rolü oynamaktadır. 

- Peki, Helen Demar, Ken- aünde tophyan bir memleket.. leketlerde intiharlar azdır. Hal- Filmde bütün Metropolitan 
ni Dismore ve W atersle orta- 1 · O da • t'h 1 h bukı' Alma d Hitl svıçre... ra m ı ar ar er- nya a, son er operası sanatkarları koro ve 
O-mm intihar ettiklerini sanı- yerden fazladır. Aynı zamanda devriminden önce, refahın bi-
• d h f z1 ld l kortistlerinin iştirikile Karmen 

? Y h t t W t dintn de ı'ntibarlar üzerinde raz a a a a o uğu gün er-yor mısınız a u a a er· de intiharlarda fazla idi. operasından " Lamour est en-
sin sevimli sekreteri pençere· müessir olduğunu söyleyebili- Bu sırada içerden telefon farat de bohem " parçası ile 
den kendi kendini atarak mı rim. Ayni kötü şartlar içinde aesi geldi. Doktor Darro- La Traviata operasından Birin-
iatihar etti. Hayır... bunlar insanlardan protestanlar en çok vun sözünü yanda bıraka- disi sahnesi ve Madam Butter-
iaanılacak teYler değil. Ancak katolikler daha az, Yahudiler rak içeri koıtum. Luiz tele- flay operasmın üçüncü ve dör-
polis ve gazetelerin iatihar hepsinden az olarak . intihar fonu eline almak üzereydi. düncü perdeleri tamamea tem-
masallanm okuyan bir sürii ederler. Sonra ibtirulan çok Beni görünce ahizeyi uzattı. sil edilmektedir. 
budala bunlara inanabilir. fazla olan insanlar bu siri sal- Konuımağa bqladım: Başlı başına büyük bir mev· 

J(lna diğerlerinden daha ko- - Alto llanni... Ben Klod 
- Peki intihar etmediler de 1 hk rl zua malik olan bu filin, mev-ay la düşe er. Norisim. Beni aramııllmz? 

öldürüldüler mi? p · b E t. zula münaaebeti getirilerek ençereyı aç m ve: - ve .. 
- Kendiniz cevab veriyor- - Hava çok sıcak... Sıcak- _ Şimdi ·geç değil mi? saydığımız arsıulusal ıühreti 

sene birinci vizivon filim geç
meğe karar verince üvertürünl 
"bir aşk gecesi,, ile yapmıttı. 
Dört hafta gece gündüz, son 
bir hafta da yalnız gündüzleri 

ıöstermek şartile bir aşk ge
cesini beş baffa geçmiş ve Bey-
oğlunun en kibar halkını bu 
filim sayesinde ka:ıanmıştır. 

Bugün Yıldız sineması Beyoğ
lunun en sevilen sineması ol
muştur ki bunda en büyük saik 
" Bir qk gecesi " dir. Ôail
mllzdeki hafta Cuma giiniinden 
itibaren Tayyare ainemasmda 
gösterileceğini haber aldığımız 
bu filmi bütün okuyuculanmıza 
şimdiden hararetle tavıiyeyi 
bir borç biliriz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sınız. Burada katilleri aramak· lar da bir intihar sebebi ola- - Hayır, sizi görmek iı- haiz bu opera parçalan ile dün-
tan baıka yapacak bir şey maz mı ded m. terdim. yanm eısiz bir musiki eseri Hırsızlık 
yoktur. Katilleri veya katili... Bu alayıma ciddiyetinden - Fakat şimdi gelemiyece- olmuştur. ikinci Kordonda Şakir oğlu 
Emiaiıaı ki biiti!n ba ne.ı- birtey kaybebniyerek cevap ğim. Baıkalanyla beraberim. Mevsim batından beri Nev- Alinin evine giren hırsız tara-
riyat o ·korkunç canıyı verdi: - Peki yann sabah görl- yorkun yfizlerce sinemasında fıaclan paltosu ça)ınmıthr. 

l"Aıl •• 

a Klnunuawvaı ıeae 

Hergün 
Bir fıkra 

Alafranga?! 
lçtimaiyatımızda manasmı 

kaybetmiş bir kelime daha var
dır. Alafranga! Bundan evvel
ki Osmanlı Türklüğünde ala· 
franga mefhumu karşısına bir
de alaturka çıkmış, alafranga
nın şıklığı, daha bilgili oluşuna 
alaturka ekseriya daha az ol· 
gun ve daha az ıık 
her şeyi daha az telekki edi
lirdi. Mesela alafrangalık de
mek Avrupa muaşeretini biliyor 
demek ki, alafranga kelimesini 
frenkce~ine diye Türkçeye çe
virenler vardı. Müşahhası birer 
tip yaratmak lazım gelse ala
franga çeket atayla melon şap
kalı bir zat, alaturka fesli belki 
abani sarıkla bir tip gibiydi. 
Büyük Türk devrimi, garbın 

medeniyetini doğunun soysal 
hayahnı, yaşayış ve muaşere
tini, kılık ve endüstrisini ken
dine mal ettiği günden itibaren 
alaturka ile alafranga memle
ketimizde birbiriyle bağdalq

mış, boyun boyuna sarılarak 
öpüşüp birbirine kar1şmıştır. 

Eski hayabmızda alafranga çal
gı, alafranga saat, alafranga 
yemek, alafranga oyun, alaf
ranga herşey bizlere solak 
gelirdi. Çocukluğumda bazı 
komedi tiyatrolannda bir 
nevi doeto oynanırdı. Artist 
Todori karısı küçük Amelya 
ile kapak doetosuna çıkarlardı. 
Bugünkü gibi kulağımda: To
dori kabak çalar, küçük AmeJ
ya oynardı. Alafranganın iyisi 
beş para etmez hiçbirisi, çal
gıcılann içinde kabakbr onma 
iyisi der. 
Kabağın ibtidaiğ sesini çıka

ran tellerle tm bnı tun tanl 
çalardı. Sahnenin önilnde akonl 
ederek çalan muhteşem orkestra 
vardı, bu alfranga çalgıya 
nükte vurarak sataşan sahne
deki k&bak alaturka idi, ço
cukluk karihasile nerede bu 
alaturka, kabak nerede orkes
tra derdim. Alafrangalık rubu 
bir arabk Türk cemaatında 
yapma, ahlaki, içtimai bir 
tereddiye doğru giden bir 
moda olmuştu . Türkün b&
yük devrimi bu alaturka 
alafranganın bizde ahnan ma
nasını ortadan kaldırmış, ala
turkayı alafranga ile birbirine 
yaklaıbrmış bir etmiştir. Şimdi 
alafrangayı temsil eden bir tip 
bulup göstermek mümkün de
ğildir Alaturkada tebarüz ede
cek bir halde değildir, iki 
mefhum bir olmuştur yaşaauı 

inkılap ... 
••• 

Mektepliler 
Maçları 
Geçen sene olduğu gibi ba 

sene de ıehrimiz orta mektep• 
leri arasında her Cumartesi 
devam etmek üzere bir lik 

şampiyonası tertip edilmiı
tir. Maçlan Halkevi ıpor 

kolu idare edecektir. 

Programın ilk maçları dü• 
oyoanmııtır. bk maç Lise -
karııyaka Orta mektep takım .. 
lan arasında oynanmış ve Liıe 

hAkim bir oyunla 6 - O kazan· 
mışhr. 

Bundan sonra Karataı orta 
mektebi takımı ile Bornova 
T armı okulu karıılaşmış ye 

birincisi 1-0 galib gelmiştir. 

Sahad~ mektepli seyirciler 
çoktu. 

HALK STADINDA çok eyleadiriyor. Zabıtayı ve - Hayır, hayır... Rutubetli şilrüz. devam etmekte olan bu film Araba lulzası 
halkı ba derece aldatmağa bir yazı takib eden sert kışlı - Saat on birde mi? Paris, Londra, Viyana ve Ber- Keten çarşısından geçen Bugün gayri federe takımlaı 
muvaffak olmak böyle manyak memleketlerde sıcak ülkeler- - Evet, Ampir stfidyo- lin sinemalannda da Hali gös- Ahmed oğlu Mebmed, idare- arasında şu müsabakalar ol-
bir cani için az seYinçli bir den fazla intiharlar olur. Is- sunda... terilmektedir. sindeki arabayı Hüseyin oğlu mUfhır. 
şey mi? Bununla beraber bu panya ve Şili gibi sıcak ve iki genç kıza bir göz atarak Beyoğlunda senelerden beri Aliye çarptuarak yaralanma- 9 Eyl61-Hae1hiiseyinler 
adam beni çok, inanamaD1D1Z yabia memleketlerde intihar tekrar aalona dlııcltim. ikinci, iiçftncfi Yiziyon fitim- sana sebebiyet Termit ve tu- Tlrkyurdu - Bayrakh 
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Lavalın mevkii kuvvetli 
askerce idare edilen Fransada 

bütün birlikler dağıtılacaklardır 
.................................................................................... 

Lavalın muvaffakıyeti her tarafta memnuni-
yetle karşılandı. Gazetelerin tefsirleri 

Paris 1 ( ô. R ) - Dün ge
ce bükü.mele 217 ye karşı 351 
oyla, yani 134 oyluk bir üs
tiiıılükle güvenini bildiren say
lavlar odası bükümetin aundu
iu üç kanunı proje.inin müıa
keresine devam etmiştir. Bun· 
lann birincisi siyasal savaş 
gruplarına, ikincisi özel milis
lere ve üçüncüsü de yasak si
llhlann taşınmasına aiddi. 

Sosyal kanwılar komisyonu 
tarafından tetkik edilerek bi
raz değittirilen ve ayhşmada 
Odaca da bazı yerlerinde de
iitiklikler yapılan bu üç ka
nundan birincisi bu sabah saat 
2•30 da 179 oya kartı 418 oy
la 1.abul edilmittir. Bu kanuna 
gö~e ligler, yani bir reisin ida
resı?de askerce hareket eden 
cemıyetler dağıtılacaktır. Bun
dan sonra diK-er iki kanun da 
el kaldırmak suretile k bul 
edilmiştir. a 

Paris 7 (Ö.R)- Fransız Eku
atör Afrikuına aid bir zenci 
sanat sergisi salı gilnil deniz 
tşırı Fransa müzesinde açıla
cakbr. 

INGILIZLER NE DiYOR? 
Londra, 7 (Ö.R) - Fransız 

Saylavlar oda11nda dün alqam 
batlayıp bu sabaha kadar de
vam eden müzakereler bütün 
gazeteler üzerinde pek elve . l' 
b' . 'b b nşı 
ır ıntı a ırakmıştır. Gazete-

l~r dün .gece B. Laval kabine· 
sıne verılen güven oyun 
b .. .. k b" un en 

uyu ır önemi olan dip! 
tik .. .. 1 oma-

goruşme er arifesinde B 
Laval'ı~ ö~_e_I otoritesini kuv~ 
vetlendırdıgıni göstermekte ve 
Fransız saylavlar odasında dün 
yaşanan anlann araıulusal ba-

kundan demokrasinin bir zaferi 
olduğunu kaydetmektedirler, 

BELÇIKADAKI TESiR 
Brüksel 7 (Ö.R) - Belçika 

gazeteleri manşetleri ve başlık
lariyle B.Lavala verilen güven 
oyunun önemini göstermekte
dirler. "lndependance Belge,. 
bu oyun B.Lavala Fransayı oto· 
rite ile temsil kudretini vere-
ceğini )azıyor. "Meuse,. gaze
tesi de "Hem Lava!, hem frank 
kurtulmuştur" diyor. 

YUGOSLAVYA MEMNUN 
Belgmd, 7 (Ö.R) - B. La-

valın kazandığı heybetli güven 
bütün çevrenlerde derin bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Ba
sın Fransız saylavlar odasının 
dünkü toplantısına sayfalar 
ayırmakta , verilen söylevleri 
olduğu gibi sütunlarına geçir
mektedir. Güven oyununun so· 
nucu anlaşılınca Belgrad, Zaıı-
reb ve Lübijana radyolarile 
Yngoslavyanın bertarafına ya· 
yılmıştır. 

GAZETELERiN 
TEFSiRLERi 

Paris, 7 (Ö.R) - B. Lavalin 
kazandığı yüksek güven oyu 
gazeteler tarafından çok iyi 
karşılannıışbr. 

"Petit Parisien., diyor ki: 
"Franaada iç savaşın patlak 
vermesini beklemekte olan 
yabancılar ulusal birlik duy
gusunun yarattığı siyasal kal
kınmayı öğrenince şaşakala
caklardır. B. Laval bugün öğ
leden sonra başlıyacak diplo
matik görüşmeler için daha 
fazla otorite kazanmış oluyor." 

" Ekselaior • şöyle yazıyor: 
"Vaktinden evvel umud kesil
mitti. Odanın son toplantısı 

bunu gösterdi. Aytışma sırasın
daki heyecan dışarda da yüz
lerde beliriyordu. iç ve dış ba
rış için bunca e yilikleri görül
müş bir kabinanın yuvarlanması 
bekleniyordu.,. 

" Echo de Paris " ye göre 
büyük güven oyu bir müddet 
için bazı umudları k ı racaktır. 

"Oeuvre,. gazetesi bu başa
rının yaransız kalmıyacağını 
yazıyor. "Ordre,. gazetesine 
göre, zaman geçince bu gün 
belki de tarihe yazılacaktır. 

Fransa hakikiğ heyecan daki
kaları yaşamıştır. Parlemento 
iç savaşın önüne geçmek ve 
kanuna saygı besletmek için 
birleşmiştir. 

"Republik,. geniş nefes a'ı
yor: "Birkaç gün önce önüne 
geçilemiyecek bir zaruret gibi 
görünmekte olan iç savaş ni
hayet önümüzden atılmıştır.,, 

TiMESiN BiR MAKALESi 
Londra 1 ( A.A ) - lngiliz 

delegeleri B. Lavalın saylavlar 
kurulundaki muvaffakıyetini se
lamlamaktadır. Times gazetesi 
şunları yazmaktadır : 

Fransız siyasal partileri ve 
birlikleri kendi özel menfa-
atlarının fevkinde tutmuş· 
lardır. Bu suretle saylav· 
lar kurulunun dünkü top
lantısı Fransız siyasasında bir 
dönüm noktası teşkil eden bir 
hadisedir: Bu mesut inkişaf B. 
Lava! için şahsi bariz ve hak
kedilmiş bir muvaffakıyettir. 

Bu hadise ayni zamanda B. 
Lavalin birbirlerine muhalif 
partiler arasında yaptığı uzlaş
ma gayretinin de bir mükafatı
dır. 

Son teklifler karşısında 
A vrupada bir yangın başlangıcını 

Italyanın elindedir söndürmek 
Paris, 7 (Ö.R) - " İntransi

geant,. gazetesi diyor ki: "An· 
!aşılan İngilt~re ilkinden beri 
bildirdiği prensiplere sıkı sıkı· 
ya bağlı kalmakla beraber Ön· 
ceki seriliğini biraz gevşetme-
ye mütemayildir. Fransa da 
kendi hesabına her çözgeyi 
aramağa hazırdır. En başlı ve 
henüz karanlık olan nokta bu 
teşebbüslere B. Mussolininin 
vereceği cevaptır. Her memle· 
k~ti ve herkesten ziyade ken
dıninkini tehdit eden avrupa 
yangın başlangıcını söndürmek 
~?un _elindedir. Anlaşmaya eğ
gın mıdir? Kendisine bildirile
cek hal çarelerini, umuduna 
uygun olmasa bile reddetme· 
melidir. Romadan gelen telgraf· 
lar bu inıkanı bildiriyor. 

"France de Bordeau., şöyle dıliğinden yanaşmazsa petrol 
yazıyor: "On beş seneden son- berkitesi onu yanaştıracaktır. 
ra ilk defa ispat edilmiş olu· "Lyon Republicain,, Fransa 
yor ki Uluslar Sesyetesi berki- için İtalya veya İngiltere le-
teleri tatbik ederse sözünü hinde olmak meselesi olmadı-
ergeç geçirtebilecektir. Fran- ğını, İngilterede kimsenin İtalya 
sanın öteden beri istediği aleyhinde olmadığı gibi ltalya-
bu idi. Şimdi .. Biz bunu nın da İngiltereye çatmağı ak-

lına getirmediğini. getirse an• 
istemiyorduk,,mu desin? Şerefli cak bir günlük muvaffakıyet 
b~r ~arış temeli bulunmasını kazanarak sonra dünya ile 
dilerız. Fakat İtalya buna ken- karşılaşacağını babrlabyor. 

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

Yunanistanda • 
seçım 

Hazırlıkları yapılıyor 
Atina, 8 (Ö.D) - Başbakan B. Demircis gelecek seçimin ha

zırlanması ve diğer bununla ilgili meseleler hakkında muhtelif 
pa~i başkanlariyle ve zzel olarak halk partisi başkanı B. Çal· 
darısle görüşmü,tür. 

Bir havci. harbi olması 
imkansızdır 

Hazırlanan 
Barış 

• • 
prOJOSI 

- Baştara/ı ı inci sav/ada -
bir parçası ltalyaya verilecek, 
diğer parçasının halkı da üç 
sene içinde Habeşistana dön
mek veyahud arsıulusal bir 
idare altına girmek için 
reyi im usulü ile fikrini bildi
recek tir. 

ikinci kısım bu üç sene içinde 
arsıulusal sayılacak ve millet
ler cemiyetine mensup memur· 
lar tarafından idare edilecek· 
tir. 

Habeşistana llalyan Eritre
sinden verilecek deniz mah
recinin Assap olmayıp Zeyla 
olması da muhtemeldir. Zira 
Mussolini Asabın verilmesine 
şiddetle muhaliftir. 

IT ALYA KABUL 
ETMIYECEKMIŞ 

Romadan iyi bir kaynaktan 
gelen haberlere göre Mussoli
ninin lngiliz - Fransız eksper· 
leri tarafından tasarlanan sulh 
tekliflerini nazarı dikkate ala
cağı çok şüphelidir. 

Pasifikte Hava 
Postası 

Nev-York 7 (Ö.R) - Çay
naklaypers uçağı Amerika • 
Filipin adaları arasında gidip 
gelme gezisini başararak pasi· 
fik posta hattını açmıştır. Dün 
akşam Grrenvich ayarile saat 
13,30 da uçak Kalifurniyada 
Alamedaya gelerek dönüş se
yahatini bitirıniştir. Son kona
ğı olan Honolulu adasile Ala
meda arasındaki 3862 kilomet
re yolu uçllk 17 saatta aşmış
tır. Filipin adalarının merkezi 
olan Maniladan Midvay, Hono
lulu adalarında durmak sure· 
tile Amerikaya kadar olan 
18875 kilometredir, Uçak bu 
yolu 75 saat 28 dakika uçuşla 
almıştır. Gidib gelme seyahati 
25550 kilometre olaoak 123 
saat 15 dakika uçuşla bitiril
miştir. "Çayna Klaypers,, uça· 
ğı Alamedadan yeniden uç
muştur. 

Litvanya'da 
Kaunas, 7 (Ö.R) - Klapeda 

( Memel ) de kurulan Balfüs 
direktuarının ilk hareketi Kla
peda Litvanyalılarınan olan 
kültür nirektörü Simaneisi az
ledetek yerine Alman saylav
larından birinin oğlu olan bir 
Alman lise profesörünü geçir
mek olmuştur. 

Mısır - Japonya 
Kahire 7 (Ö.R) - Bakanlar 

kurulu Mısıra sokulan Japon 
mallarından alınan munzam res· 
min kaldınlmasını tasvib etmiş
tir. Japonya ile bir tecim an
laşması için görüşmeler devam 
ettiğinden ancak bundan sonra 
kesin bir çözge elde edilecek· 
tir . 

Noelde 
İlalyada Noel ağacı yasak 

Roma 7 ( A.A) - Faşist 
partisi sekreteri Noelde noel 
ağaçları yapılmasını yasak et· 
miştir. Lokantalar saat 19 da 
kapatılıyor. Mağazalar 19,30 da 
Sinemalar ve kahveler en geç 
23.30 da kapalı bulunacak· 
!ardır. 

Deniz konferansı 
Lokarno salonunda 

açılacak 

1 
"P~ris - Soir" diyor ki: Mem

eketı, en son kuvvetlerine 
kadar Afrika ifine sokan dik· 
tatörün duyguları yabancı mem
leketlerde tamamile anlatılma· 
mıştır. Bu ıte özlü bir neti· 
ce verilnıeue onun hesabına 
bu bir matlGbiyet olacak ve 
maneviğ preatijioi baltalıyacak-

l tır.. . 

Londra, 7 ( A.A ) - Deniz 
konfranaı 9 birincikinunda saat 
10 buçukta dlf bakanlığının 

Habeş hava kuvvetleri 13 uçaktfr, Bunlar ıllel bir kuvvet ol· Lokarno salonunda Baldvinin 
~ madıklarındazı bir bava_ harbi olanı az. _bir aClylevi ile açılac.ktır., 

Roma, 1 (Ôzel) - Habet imparatoru nezdındeki Fransız tay
yareci bay Fonten Gibutiden geçerken Popolo Ditaliya aylarına 
fQnlan ıöyleınittir: 

lngiliz· dış bakanı 
Görüşmelere başladı 

Paris, 7 ( Ö. R ) - Sir Samuel Hoare saat 15,50 de şimal 
istasyonuna gelmiş ve bay Lava! adına bay Rochat tarafından 
selamlanarak heman İngiliz büyük elçiliğine gitmiştir. Burada 
kendinden az önce gelmiş olan daimiğ danışman sir Robert 
Vansiman, büyük elçi sir Georg Clark ve Afrika içleri direktörü 
bay Petersonla görüşmüştür. 

Bu sırada bay Lava! de Quai d'Orsayde genel direktör bay 
Aleksis Leger ile görüşmekte idi. 

Tam saat 17,30 da bay Samuel Hoare, sir Robert Vansiman 
sir Georg Glark bay Petersonla birlikt edış bakanlığına gelmit 
ve heman bay Lavalın yanına alınmıştır. Burada Fransa adına 
bay Leger ve Afrika işleri direktörü bay de Sain - Quentin de 
vardı. Bu dakikaya kadar müzakereler devam etmektedir ve 
henüz hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 

Paris, 7 (Ö.R)- Sir Samuel Hoare ile birlikte bay Lavalle 
mü:ı:akerelerde bulunacak olan Foreign Offis daimiğ danışmanı 
sir Robert Vadsiman dün akşam saat 23,15 te gelmiş ve istas
yonda lngiliz elçiliği erkanı tarafından karşılanmıştır. Lady 
Robert de kendisine yoldaşlık etmektedir. 

Mısırda karışıklıklar 
Üniversite talebeleri büyük 

Gösterilerde bulundular 
Kahire, 7 (A.A) - Sir Sa

muel Hoare'in son söylevi bü
tün Mısır çevenlerinde derin 
bir hoşnutsuzluk uyandırmıştır. 
Dün akşam bin kişi kadar bir 
kalabalık lngiliz yüksek komi
serliği önünde hasmane göste
rilerde bulunmuştur. Kalabalık 

caddelerde halk ile polis ara
sında çarpışmalar olmuştur. Altı 

polis yaralanmıştır. 
Bu lngiliz aleyhdarlığının ge

lecek hafta içinde daha geniş
lemesi bekleniyor. 
MiLLi DAVA KURBANLARI 

iÇiN 
Kahire 1 (A.A) - Üniver

site bahçesinde milli dava kur
banları için dikilen abidesinin 
açılış töreni polis müdahaleye 
mecbur kalmaksızın geçmiştir. 
Bu mUnasebetle bütün mektep
ler talebesi bugün grev yap· 
mı şiardır. 

ÜNiVERSiTELiLERiN 
NÜMAYiŞi 

Kahire, 7 (Ö.R) - Şehirin 
dışında kain üniversite binası 
yakininde bir nümayiş yapıldı. 
Nümayişçilerin çoğu talebeler
dir. Yeni karışıklıklardan kor· 
kulduğu cihetle polis bütün 
yolları tuttu. 4000 talebe Ka
hire iizerine yürüyor. Talebe
nin Kahireye girmesini menet
mek için Abbas Said köprüsü 
açıldı. 

BOYKOTAJ 
Londra, 7 ( A. A ) - Sa

bah gazetelerinin bildirdik
lerine göre lngiliz dışişleri 
bakanı söylevindeki Mısıra aid 
parça Kahirede fena karşılan
mıştır. Talebeler arasında ha· 
yal inkisarı ve memnuniyetsiz· 
lik mevcuttur. Bine yakın ta
lebe dün akşam Kahirenin 
büyük sokaklannda dolaşmış· 
!ar ve İngiliz mallarına boykot 
edilmesini istemişlerdir. Teza
hürat mahalline gelen polis, 
atılan şişeler, taşlar ve sopa
larla karşılaşmıştır. Tezahürat 
yapanlar fenerleri kırmışlar ve 
mağazalarla otobüslerin cam
larını indirmişlerdir. 1 polis 
yaralanmıştır. 

Kahire, 7 ( Ö.R ) - Son 
karışıklıklarda ölen arkadaş

larının adına Üniversite bahçe

sine bir şehidler anıtı dikmek 
üzere bir çok talebeler Kigıa 
da üniversite önünde toplan
mışlardır. Polis tarafından ihti
yat tedbirleri alınmıştır. 
Akşam, 500 kadar talede 

Sayda mahallesinde dolaşmış
lardır. Taşlar atılmış, oldukça 
önemli maddiğ zararlar olmuş
tur. Polis nümayişçileri dağıt

mak için sopalar kullanmıştır. 

Göstericilerden yaralanan ol
mamıştır. 

Dessie faciası hakkında 
Avrupa ve Amerikalı doktorlar bir 

Protesto tebliği neşrettiler 
- Baştara/ı 1 nci sav/ada -

hastanesinin topa tutulmasının 
Amerikanın her tarafında bil
hassa insanlık bakımından ve 
çünkü bu esnada kadın ve 
çocuklar da dahil bulunduğu 

halde bir takım gayri muha
riplerin telef olmalarını intaç 
eylediklerinden şiddetli tenkit· 
lere sebebiyet verdiğini ya
zıyor. 

ASIL HARP BAŞLIYOR 
Adis·Ababa 7 (A.A) - Sü

el çevrenler Dessie'nin bom
bardımanı üzerine asıl harbin 
yakında başlıyacağı kanaatında 
dırlar . Rivayet edildiğine göre 
Cicikada bombardıman edil
miştir. 

Ayni çevrenler, Italyanlarıo 
imparatoru öldürmek ve böyle 
ce Habeşistanda dahili karışık
lıklar çıkarmak gayelerini güt· 
mekte olduklarını sanıyorlar. 

HABEŞLER KÜTLE 
HALiNDE ILERILEYORLAR 

Asmara, 7 (A.A) - Habeş
lerin kütle halinde ltalyan 
hatlanna doğru ilerlemeleri ve 
Makalle cephesinde ileri ka
rakollar üzerinde ve Debre 
ile Takazze geçidi cıvarında 
vukubulan çarpışmalar, bunla
rın Habeıler tarafından daha 
-'~ . 6~d~- hareketlere gi- _ 

rişmek istediklerini göstermek· 
tedir. Takazze geçidi Tana ve 
Semion bölgeleri arasındaki 
yt>gane geçittir. 
iT AL Y ANEAR TAARRUZA 

MI GEÇECEKLER 
Adis-Ababa 7 (A.A) - Bu· 

raya gelen haberlere göre cep
helerde hava bombardımanlan 
vukubulmakta ve yakında ltal· 
yanların büyük bir taarruza 
geçecekleri zannedilmektedir. 

AMBARGu TATBiK 
EDiLiNCE 

Adis-Ababa 7 (A.A) -Dolo 
civarında büyük bir muharebe 
vukubulmakta olduğuna dair 
olan haberler bazı çevenler ta
rafından yalanlanlanmaktadır. 
Habeş hükumeti petrol ambar
gosu tatbik edildiği takdirde 
ltalyan akınlarının arkası ke
sileceğini beyan etmektedir. 

SOMALİDEKI KÖYLERi 
TEDHiŞ EDECEKLER 

Roma, 7 ( A.A ) - Tribüna 
gazetesinin haber aldıiına göre 
Amba-Anger yakınında Toba· 
ga'da Italyanlara karşı baskın 
yapmağa muvaffak olup ta ne· 
ticede püskürtülmüş olan So
malili muhariplere yardım gö.
teren köylüler hakkında ltal
yanlar ibret olacak cezalar tat
bik edeceklerdir. 



Se.vmek yasak mı? 
Kız babalarının mutlaka görmesi 

lazımgelen bir filim 

Norma Ştnr kliprgılı• 
Sevmek yasak mı ? bunun 

kadar, bu süjeyi ifade edici bir 
ad bulup koymak imkansızlığı
nı benim ıibi filmi görünce siz 
de anlayacaksınız. Evet bu film 
sevmek yasak mı? diye haykı
ran genç kız kalbinin bütün 
duygularını beyaz perde çok 
güzel öylemekte çok güıel 
göstormektedir. Sevmek yasak 
mı filmi hakiki hayattan alın
mış bir safha yaşatıyor, içinde 

muzik, içinde oyun dekoru, ti· 
yatro ve sinema süjesi hususi· 
yeti hiç yoktur, doğrudan doğ-

ruya müstebid bir baba var, 
bu adam karısını kaybetmiş, 

hasta kızını erkek ve hay-
siyet duyguJarından tecrit 

ederek yaşatmak istiyen bir 
hasta ruha sahiptir. Sanki 
kendisi gençlik ve aşk duygu
ları duymamış ve yaşamamış 
gibi. 

Kızma karşı erkek ve cinsi
yet duyguları için gaddardır. 

Zevallı kız, yatağında yatmak
tan, doktor, ilaç ve hasta ba
kıcı gibi üç şey ile daimi te
ma tan ruban hasta olmuş, 
şezlongunda munis köpeğile, 

iir yazmakla meşgul olmak 
yolunu tutturmuştur. Arasıra 

kendisini ziyaret eden aleni 
akran kız arlrndaşlarımn bi
rer birer nişanlanarak ha
yata girmesi, Elizabet te 
hayata karşı bir bezginlik 
uyandırmıştır. Kız arkadaşları 

şen şuh birer birer evlenerek 
genç kocalarile kendisini hasta 
yatağında ziyarete gelmeleri 
ha ta Elizabeti büsbütün ümid
sidiğe yürütmektedir. Gaddar 
baba adeta kızını erkekden 

makta, aşk, erkek ve evlen
mek sözlerini evde yasak et
mektedir. ZavalJı genç kız, 
zavallı Elizebet duygularım 

terennüm edici şiirleri ile meş
guldür. 

O devrin en hassas ve en 
namlı genç ve asil gençlerin
den bir şair nasılsa bu hasta 
kızın hasta yatağanda yazdığı 
şiirlerinden bir mecmuayı oku-
muş bulunuyor. Genç dalikan
lı şiirlerin inceliğini, genç kıı: 
kalbinin bu asil duygularını 
okudukca vecde gelerek bu 
kızı ziyarete koşuyor, bir ve 
iki ziyaret derhal kızın baba
sını asabiyete sevketmektedir. 
Genç kızı genç bir erkek ile 
görü üyor, halbuki kızına karşı 
aşk, erkek ve evlenmek yasak
tır. Elizabet genç şairden aldığı 
manevi ilhamlarla yatağından 
kalkabiliyor, ruhunda duyduğu 
erkek ağuşu ihtiyacı odada ge-
7inmesine kudret veriyor, genç 
delikanlının Elizabete karşı şef
katmı babasında bulamıyor,bir 
taraftan babasına karşı duydu
ğu rabıta öbür taraftan benli
ğinden gelen erkek sinesine 
dayanmak ihtiyacı Elizabeti 
şaşırtmış, fakat benliğine he
yecan katmışhr. Bu heyecan
dır ki müsteb.t babanın sev
mek yasaktır düsturunu ta
biabn bir silllesi altüst 
etmektedir. Güzef Eliıabet çok 
hakJı ve çok · yerinde olmak 
üzere babasıne isyan ediyor, 
tabiat hükmünü sürüyor. Genç 
kız, genç erkek ağuşuna yatı
yor. 

Elhamra bu hafta hakiki ha
yattan bir sahne göstermekte, 
süje herkesi düşündürmekte, 

kız babalarına çok şeyler söy-
lnskamyormuşccasıoa davran- lemektedir. 

ŞIYt 
SUMER SINEMAS NDA 

Marta Egertin şaheser filmi Franz Şubertin hayat ve aşkı 

Bitmen iş Sen oni 
Ayrıca (Foks dünya haberleri Türkçe) 

Miki (canlı karikatürler) 

Beyaz perdede köpekler 
Köpeklerin zengin bir edebiyatı 
Vardır. Sinema bununla ilgileniyor 
Köpeklere "en iyi dostumuz,, 

diyebiliriz. Köpek her bakım
dan sahibinin sadık yoldaşı, 

değerli yardımcısıdır. Hayatı

nızın iyi ve kötü dakikaların
da yanınızdan ayrılmaz. En 
küçük jestinizi dikkatle gözet
ler. Sevincinizle sevinir. Ke· 
derinizi duygulu bir insan 
gibi paylaşır. Hatta onun 
sahibi hakkındaki aşkı canım 
feda etmeğe kadar varır. Sa
delikleri içinde heyecanlar ta
şıyan ne kadar çolc hikayeler 
anlatılmıştır ki köpeklerin sa
dakat, ve vefakarlıklarmdan 
birer örnektir. Ve bunlar için
de hiç yazılmamış olanların 
belki en güzelleri, en acıklı 

olanlarıdır. Tabiatla yalnız ba-

1 

Orma11a Davet }ilminde Oatk Oablr ve köpeği 

sik olmıyan köpekleriyle lok
malarını nasıl paylaştıklarını ve 
içli bir sevginin bunları na
sıl birbirine bağladığını ne 
kadar güzel göstermiştir. Kö
peklerin bir edebiyatı vardır. 
Şu halde sinemanııı onunla 
meşgul olmasından daha tabiiğ 

ne olabilir ? Köpek ister bir 
filmin yıldızı, ister en ehem
miyetsiz rol gören aktörü ol
sun fotojeniktir. 

SUÇLUNUN iZLERi 
ÜZERiNDE 

iki sene evvel "Suçlunun iz
leri üzerinde,, adlı bir film gös
terilmişti, Bunda insan adalet
sizliğine uzun zaman maruz ka-

Eııt/e Köpekle Kuzu 
şına çarpışmağa bırakılan adam 

bô}'k se~·işir lan Sezar adh bir kurt köpe-

bir köpeğin sahibine yapabile
ceği hizmet'eri en eyi takdir 
-edecek mevkidedir. 

Köpeğinin koruyucu nezareti 
altında yürüyen körün duru
mundan daha heyecanlı bir 
manzara tasavvur eder misi
niz? Köpeklerin yardımı, yol-

daşlığı olmasa hangi adam 
Kutubların buzlu pistlerinde 
arhm atmnğa cesaret eder? 
Hele eskimolar, köpeklerinden 
mahrum olsalardı nasıl yaşaya
bilirlerdi? Van Dykenin Eski-

. molar ve kayak filmlerinde 
bu yarı vahşi sayılau Es
kimoların sadakatı kahra-
manlıklarından hiç te ek-

Ytni bır Ji.l'!ıdt 

( Lac - ant • damts ) da Tigr 
ğinin sahibini tam kendisini 
öldürmek istediği sırada bir 
kaplana karşı nasıl !koruduğu
nu görmüştük,, Bu beyaz per
dede yaşayan bir hayal değil 

hayabn ta kendisidir. Köpek 
bütün bu sadakatma karşılık 

olarak zaman zaman sahibinin 
eliyle okşanmaktan başka bir 
şey istemez. 

BiR BAŞKA FiLMDE 

.. lntrouvable,, filminde Skip
py adını · taşıyan bir.köpek adı

.nı taşıyan ' bir kÖpek filmin 

muvaffakıyetini arttırmağa yar
dım eden öyle komiklikler yap:
mıştır ki ViJiam Powel bir da

. ha bu köpekten ayrılmamıştır. 

u Lac - aux - damcs ., filminde 

u Tigr ,, adını taşıyan köpe

ğinden başka yoldaşı olmıyan 

puck'in " Simone Simon " un 
hali bir adadaki hayatında 
köpeği;ı rolü çok cana yakın
dır. Jach Londonun eseri 
olan " Ormanın daveti,, fil
minde Buch adını taşıyan 

köpeğin rolü Clark Gablenin
kinden daha cazib değildir. 
Bütün bu filimler • bile kö
pek ruhunu hakkıyle canlandır
mışhr denilemez. Lui Fredrik 
Roket şimdi "Le Grand silence 
blanc,, adlı bir film hazırla

maktadır. Bu film Tempest 
adlı cesur ve fedakir bir kö
peğin acıklı hikayesini gözle
rimiz önünde ·yaptacakbr. 

...... 
Su meselesi 
Yeni Asır gazetesi 

idarehanesine 
Gazetenizin 3-11-935 tarihli 

ve dokuz bin yüz dört No. h 
nushasında udemiş Uray ku
ruluna başlığı ve Salih Koca-
man imzasiyle çıkan yazi uray 
kurulunda okunmuştur. O yazı
nın cevabı ve bu mevzuun 
izahı olarak bu yazıyı da gaze· 
tenizin aynı sütununa bashrma· 
nızı rica ederim. 

Ödemişin su ihtiyacından 
başka aydınlık ihtiyacını da 
bolbol temin eden suyumuza aid 
tesisatın, fennin icaplarına uy
gun şekilde yapıldığım resmi 
ve fenni selahiyetJeri haiz he
yetlerin kabul ettiği bellidir. 

Akıtıldığı ilk yılda bulanmı
yan suyumuz müteakip yıllarda 
jeolojik inkılaplardan doğan 
ve henüz derin tetkikat sonu
cunda bile kesin olarak belir
temiyen sebeplerden dolayı kış 
mevsiminin her yağmurunda 

değilse bile seller yapan bü
yük yağmurlarda ve son iÜn
lerde yağan yağmurlardan 

geçici şekilde bulanmağa baş
lamıştır. 

Bir su kaynağında bulunması 
lazımgelen bütün f enniğ ve 
tabiiğ vasıfları haiz olan ve 
çamlık bir dağ silsilesinin kol
tuğundan fışkıran bölgemizin 
biricik ve :ı.engin kaynağımı
zın bu tabiiğ hadiseler etkisile 
bulanmasından yazı sahibindan 
daha çok acı duyan Uray ku
rulu ve memleketin yetkili 
kişileri hertürlü tedkikleri yap
brmışlar ve bu Jeolojik arıza
nın düzeltilmesine kadar suyun 
halka duru olarak içirilmesi 
çarelerine çoktan başvurmuş
lardır. 

Bütün memleket halkının 
bildiği bu hakikatı bilmez gö
rünerek Uray kuruluna kapalı 
yetkisizlik isnad eden Salih 
Kocamanın hüsnüniyetinden 
haklı olarak kuşkularımızı belir 
tir, · bütün halk gibi onun da 
urayın çalışması sonucunu bek
lemesini tav11iye ederiz. 

Ödemiş 
Şar kurulµ namına 

Mi tat 
aıJ!~Prll--~~..7.:ZXJ~.LZ~.7~ 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satı,ıar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
382 Alyoti bira 11 50 12 50 
283 Kadı Ahmed 11 12 50 
252 M J Taranto 10 50 16 
229,5 T Debbas 11 75 14 25 
170 Ş Riza hal 10 25 14 
163 K A Kiizım 12 50 12 15 
99 S Süleyma 11 75 15 75 
68 H Alberti 12 75 14 
65 Ali Mermer 13 25 14 
63 J Kohen 12 25 14 25 
52 H z Ahmed 11 11 75 
42 E z Mehmed 11 50 12 75 
37 Tabak Ali M 12 12 
36 Vitel 14 50 14 50 

~ 28 Len Recyo 11 75 12 25 
· 16 'Albayrak 10 10 
- 11 Manısa ban 10 10 

5 B s Alazraki 10 11 
· 4 E ayvaz oğl 11 50 11 50 
· 2075,5 Yek un 
455839 Eski satış 

457914,5 Umumi ~atış 
Zahire 

Çu. Cinsi 
259 Kumdarı 6 

Fi at 
6 

2050 P. çekir 
450 balye pamuk 
·188 harar ., 

2 60 
44 

2 65 
4S 

Para Piyasası 
4-12-1935 ,,, 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 617 620 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 90 79 60 
Belga 21 12 21 37 
ltalyan lireti 10 10 10 20 
İsviçre F ran. 40 62 40 87 
Florin 85 12 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 50 24 

• 
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- 50 - YAZAN : Mişel Zevako 

Bu Şovalye Dö Pardayan mutlaka 
O Adamın Casusudur 

Luiz bu söz karşısında ne 
bir feryat kopardı ve ne de 
bir harekette bulundu. Yıldı
nmle vurulmuşa döndü, rengi 
sarardı ve iri göz yaşlan yanak
lannın üzerine yuvarlandı. Son
ra ellerini göğsünün üzerine 
çaprastvari koyarak başını eğdi 
ve: 

- Sevdiğim delikanlımn ba
bası! 

Sözlerini mırıldandı. ]an 
kızmı kolları arasına alarak şef· 
katle sıktı. Heyecan içinde: 

- Evet. Sevgili kızım; her 
ikimizde felaket iç.in yaradıl
mışız. Eyi kalpli bir adam seni 
kurtararak bana getirdi. Cana-

varın isminide bana öyleyen 
bu adam idi. Evet, bu canavar 
sevdiğin delikanlının babasıdır. 
Çünkü dört beş yaşlarmda bir 
erkek çocuğu olduğunuda öğ
renmiştim. Şüphesiz bu vahşi 
herif şimdiye kadat ölmüştür. 
Fakat oğlu büyüdü. Babasmı 
benim karşıma çıkaran ayni 
felaket oğlunu da seninle kar-
ılaştırıyor. 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,. eczanesi 

Doktor 

Ke 1 a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

E 'Ka vı ıantina tram,·ev cad-
desi No. 596 Tel. 2545 

, Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzalfer Eroğul 
enıal Çetindağ 

Hastalarını her gün sabah 
saa.t dokuzdan 'haşlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den l O a 

kadar memleket hastanesinde 

Dedi. Luiz bir şey söylemi
yor, müthiş bir üzüntü yürğini 
eriyordu . Annesini uçuruma 
sürükleyeu gaddar bir adamın 
oğlunn seviyordu. Oğlu da ba
bası gibi aynı işi yapmayacak 
mı idi? 

Annesile beraber tevkif olun
dukları sıtada niçin pencereden 
bakıyordu?. 

Ahi Artık şüpheye hacet 
kalmamışb. Bu şövalye dö Par
dayan mutlak kendisile annesini 
hapseden adamın casusu idi. 
Fakat bu mechul şahıs kim 
oluyordu? 

O vakıt fikrine gelen bir 
fikir bütün vücudunu titretti 
sararma çehresi derin bir dü
şüncenin tesirile gittikçe sara
nyordu. Annesi de endişe 
içinde idi: 

- Oh! Anneciğim! Kalbim 
parça parça oldu! 

- Bahtsız yavrum 1 Büyük 
bir felaketten kurtulmaklığımız 
için bunları sana anlatmak 
mecburiyetini hissettim. 

- Kalbim artık ölmüş gi
bidir. Fakat ben kendimi dü
şünmiyorum. 

- Sonu V'ar --

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Güzelyahde 1056 No.lyalı 
uygun fiatle kiralıktır. ıkinci 

belediye caddesinde 37 nu
marada sabuncu Asıma mü
racaat. 

(3530) 5-15 
rzz7ZZ-L7JJ7T../.7XX/Z/Z777.7--7..:t!J 
lzmlr beledlyeslnden: 
- 16-10-935 günlemecinde 

Halkapınarda bir çobanın elin
den menşe şahadetnamesi ol
madığından alınarak berayi 
müşahede tecrithaneye sevk ve 
müşahede sonunda hastalıksız 
olduğu anlaşılan bir sıgırin sa
hibi kim ise sekiz gün içinde 
zabıta baş amirliğine müracaat 
etmeleri ilan olunur. · 

3945 (3573) 
Başıboş olarak tutulan ve 

sahibleri çıkmıyan bir oğlak,iki 
inek, altı eşek, bir kısrak, ve 
altı keçinin 11/12/935 çarşam
ba günü saat 10 da Hayvan 
pazannda satılacağı ilan olunur. 

3944 [3572] 

KA5E 

_[ _ KALMiNA 

Birinci kanunda başlıyaca as U haftası 
Ya nız PEŞi alınacak bilfımum mallarda 

·ı. O iskonto yapacaktır 

•• 
ında baş a sur 

iz mir 
tin en: 

1itı• emlak müdüriye-

Narlıdere köyünde Urla şosesi üzerinde 41 metre 

murabbaı 5 Taj numaralı arsa 
Karantina iskele caddesinde 70 kapu 58 Taj No. 
374 metremurabbaı area 

Birinci Karataş 9 Eyliil sokağmda 16, 1612 No. 
215 metre murabbaı arsa 
Burnava Havuzbaşı mevkiinde 7511 numaralı 377 
metremurabbaı harab tabakhane arsası 

Burnova Havuzbaşı mevkiinde 75/2 numaralı 2585 
metremurabbaı arsa 
Burnova Havuzbaşı mevkiinde 7513 No, 356 met
re murabbaı arsa 
Burnova Havuzbaşı mevkiinde 7514 No. 54 metre 

murabbaı dıvarh harab dükkan arsası 
Bornova Bedava sokağındo 10 taj No. arsadan 

müfrez ve yıkık minare yolundan cephe alan 3 
parsel No.lu 570,03 metre murabbaı arsa 
Bnmova Bedava sokağJ tla 10 taj No.iu 356,15 

Lira K. 
20 40 

187 

107 50 

75 40 

129 25 

90 

26 

142 60 

metre murabbaı arsa 106 85 
Burnova Bedava sokağında 10 taj numaralı arsa-
dan müfrez ve yıkık minare yol undan cephesi olan 

637,47 metre murabbaı 2 parsel numaralı arsa 15' 40 
Göztepe mahallesinde Mesire çıkmazında 2 eski 

2 No. tajlı arsa 381,35 metre murabbaı 100 
Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile ödenmek 

üzere mülkiyetleri 23-12-935 pazartesi günü saat 14 de ihale 

edilmek üzere artırmaya konulmuştur. Ah~ıların o saatte Milli 
Emlak müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna milracaatları. 

3927 (3575) 

428 nufJ aralı Çırpı Zirai kre 
koOpera\İ inden: · 

Kat'i ihale 
428 numarala Çırpı zirai kredi kooperatifi ambannda mevcud 

195186 kilo pamuk kozağı yedi müzayede kaimeıioe taksim 
suretile ve açık müzayede usulile sabşa çıkanlmıştır. 

T alibler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 
Ziraat Bankasından öğrenebilirler. Mektubla istendiği takdirde 
adreslerine bildirilir. 

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

binasında icra kılınacaktır. 
Kooperaşifimiz demiryolu uğrağıdır. 

8-10-11-12-13-14-15 (35791 

zler e bekleyiniz) 

Kula Mensucat 
abr·kası 

Kumaşlarının güzelliğini. sağlamlığmı, ucuzluğunu artık 
öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa ilaveten 

Bayram münasebetile fevkalade tenzilatlı kumuşlar 

ış cuz a tol la · 
Kışlık Lüks Pa to u lar 
ev imlik ucuz pardüsüliikler 

Güzel Renklerde Battaniyeler 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Halı Ltd. binasında 

Toptan perakende sahlmaktadır 

arahisar 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yeme te bir iki 
ardak içiniz 

Tilkilik Yeni İımir eczanesi T clefon : 2067 



e&ahlle • 

• • 
Yeni OSRAM " D ,, lambalarıdır. Çifte spiralli olan bu lam

balar diğer OSRAM lambalarına nazaran yüzde 20 ve ucuz adi 
lambalara nazaran da yüzde 40 daha idarelidir. 

Çifte spiralli OSRAM " D " ampullarmın alırken ambalajları
nın üzerindeki " D ,, işaretine dikkat ediniz. 

. 
lzınirliler Istanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
1 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• , . . .. -· - _,, ~· 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olaıi ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi Izmir 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 

. " . ~ -. j. "' . -- . ~ . ': 1-..ı 1 .. 

. . . .. . . '. . ' ' . -. :. .·-. ;' 
. 
1 L A N 

lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar
daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün . çoraplan, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarHfet itibarile herkesçe malüm olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

•• 
ln\iaatrnı?. için atı<lekiıhtıyaçlnrııuzı pek umıı. ııy.ltlarla 

tenıın etmek ıstcrtıcniz Halım n,l?a çar.,ısıııda 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarettıane~in~ miiracaat e<linız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nert çiçekli 

Çını ve levazımı sılıhiyeden Javha/ar ve bunlafln 
tefeTTüatı envaı l>anyolar ve teımosıtonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içm demır dökme borular 
ve lngılız künkleri ve bunların te/enuatı vesaire ... 

fıvatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Büt iin M•rkalar 

En Müsait Şaraitla 
M•ğ•zaır ızda Satıhr h 3 

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

428 numaralı Çırpı Zirai kredi 
koope~atifinden : 

(Kat'i ihale) 
428 numaralı Çırpı Zirai kredi kooperatifi anbarında mevcut 

yetmiş beş bin kilo buğday üçe taksim suretile elli dokuz 
bin kilo Arpa da keza üçe taksim suretile ve açık müzayede 
usulü ile satışa çıkarı lmış iki defa ihalesi uzatıldığı halde ta1ip 
zuhur etmemiş olmakla her iki mahsulün kat'i ihalesinin yapıl
masına karar verilmiştir. 

Kat'i ihale 11-12-935 çarşamba günü saat on dörtte Çırpıda 
kooperatif binasında icra kılınacaktır. 

Muvakkat teminat buğdayın beher müzayede kaimesi için iki 
yüz lira, arpanın beher kaimesi için doksan liradır. 

Şartname Bayındırda Ziraat bankasından, Çırpıda kooperatif 
binasında öğrenilir. Talep vukuunda adrese gönderilir. 

Kooperatif tren uğrağındadır. 

8-10-11 (3578) 

YENi ASIR -
Sobala:fıniz i5in hali~. 

·~zö·~g:~id~k·k~i.lı"i~·m~d~~·kömü;ü~· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ok Dolma Bahçe 
l(estane Pazarında Bardakçılar sokak No.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

.. • .-;,," ..... ~ ..... ~··: . ~ -·.. . - ·- ··~· . - . •: ... . ' . 
~ .. ,, .. 

D. G. Vhittall 

ür D~posu •• o 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı aıtınc1a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir 

Her ci ı s sobalarda, salamandralarda 
nıaugalda kolaylıkla yanan 

hu köıniirii hararetle 
tavsiye ederiz. • 1. 

cele Ediniz •. 
m..~-------c ""'.JI-•• Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Maltızlar Yala Caddesi o. a TELEFON: 3120 

7 - 15 (3525) 

E11 lak ve Y.iam -ankasınaan: 
Esas No. yeri No. su 

Depozitosu 
nevi T. J. 

Eski Taj 
205 Köprü M. tramvay caddesi. 602 792 ev. 

Mevki ve numarası yukarıda yazılı evin peşin para ile ve 

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

1 - Uhdesine ihale olunan zat bedelini hemen ver;rek ferağ 
muamelesini yapbracaktır. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan bir lira mukabilinde alacak
Jarı mufassal şartnamemizi okuyarak imza etmeleri ve teklif 
mektubunu bu şartname ile ve depozito makbuziyle birlikte 
şartnamede tarif edildiği şeldlde zarflayıp ihale saatından evvel 
şubemiz direktörlüğüne vermeleri lazımdır. 

Daha fazla tafsilat almak istiyenlerin şubemiz emlak servisine 
4 8 15 3871 (3546) 

Devlet demirvollarından; 
Aşağıda yazılı gayri menkuller 18-12-35 Çarşamba günü s ıat 

15 de ızmir Alsancakta 8 nci işletme binasmda açık artırma 

usulü ile ayrı ayrı üç sene için kiraya verilecektir . 
isteklilerin aşağıdaki miktarda muvakkat teminat vermeleri ve 

işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyondan parasız alınır. 
Mevkii Cinsi Muhammen Muvakkat 

üç senelik teminat 
kira bedeli 

Lira K. 
İzmir - Kemeri Tepecik 34 No. kahvehane 500 00 
Kağıthane caddesi ve müştemilatı 

Lira K. 
37 50 

., " ., 28 No. dükkan 180 00 13 50 
5---8 3902 (3553) 

10-12-935 tarihinden itibaren Aydın hattında taşınacak pate-
teslerin beher ton kilometresinden 3.30 kuruş nakliye ücreti 
alınacaktır. Tafsilat istasyonlardan alınabilir. 

6-8-11 3917 (3556) 
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Umum Hastaların l 1 azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kano ,bağırsak, böbrek ve doğru-

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, dürtabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlanndaki 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. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

' 

a ıu•nunuevveı t•a• . 
5
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.. 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime;. ~mı 

lzmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 

Grjp, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 

agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır . 

DEPOSU: 

• 

Kanzuk 

\ 

) 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepcklcnmcsinc mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyeYm 

li .... mızda olup Anvera• Rot
terclam - Amatenlaa Ye Ham
bars limuJara içia yik ala· 
cakbr. 

HERMES vapuru 8 birinci 
kinunda beklenmekte olup yü
kinl tabliye ettikten sonra 
Barsu - Vuu Ye Kistence 
limanlan için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kinunda gelip 20 ikinci ki
naacla Aavers-Rotterdam-Ams 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü limanı· 

mızda olup Rotterdam, Ham
burg, Danimarka ve Baltık 
limanlan için yUk alacaktır. 

ERLAND motlrü 14 birinci 
klonda beklenmekte olup 
y&küntı tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Baltık sahilleri için 
:rlk •lacakbr. 

SERViCE MARlTıM ROUMAİN 
kJ.PELq vapuru 18 birinci 

n:nda ıelip 19 birinci kinuns: Malta, Cenova, Marsilya 
ve k . neloaa,. hareket ede-
ce tir. yolcu Ye yük abr 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpaayua 
b" "!°O~~HASHI vapuru 14 
ınaa •lnncla Sia 

bay, Kobe, M .. ıapor,Şang-
Yokohama lbn OJI, O~ka ve 
alacaktır. anları •çın yük 

lllndaki hareket ta "hl •. 
navlunlardaki dlf!Öİ ·ı.l!!'I enıe 

t . -··fl&aK erden 
acen emız mes'uliyet kaL......' 
meL uuı et-

F azla tahilit i""i. iL!_ • K 
d ela Tah . r- &111C1 or-

on mil•• Tabii e b" 
arkuıncla 72.4 y IDası 
FRA TELLi S nwnarada 

• perco vapur acen-
tahıına ınliracaat edilmem . 
olunur. nca 

Telefon: 

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

Zee- & Co. 
MACEDONIA vapuru ha

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

ISERLOHN vapuru 9 birinci 
kinunda bekleniyor. 13 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

" AKKA " vapuru : 23 Bci. 
kanunda bekleniyor, 26 Bci. 
kiauna kadar Anvera, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen içia 
ytik alacaktır. 

American Export Lines 
RXCHANGE vapuru: 20 

B ci. KAauada bekleniyor, 
Norfoulk ve Nevyork için ytik 
alacakbr. 

EXILONA vapuru: 26 Bci 
Kinunda bekleniyor, Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 birinci 
kiauncla bekleniyor. Bostoo, 
Norfolk ve Nevyork için yük 
alacakbr. 
EXAM~LIA vapuru 17 bi

rinci kinunda bekleniyor. Nev
york için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG " vapuru 4 
Birinci Kanunda bekleniyor, 
Anvera, Rotterdam ve Ham
burı için yük alacaktır. 

Jobnston W arren Linea 
Liverpool 

" JESSMORE " 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bul
ga..Utan ve Romanya limanla
rına yük alacaktır. 1 

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

N. V. V/. F. Hami Van O. 
Zee 6 Co. 

Birinci Kordon Telef• No. 
2007 -2008 

Okuma~an Geçmeyiniz 
Cay Yerane Hervea içiniz 

"HERVEA" denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtijinis takdirde fazla mik· 
tarda müdrir olclajanclaa ricada mazar· 
rat veren huna l»elvia itraluaa maYaf
fak olursunuz. Ba aoretle ricadaaazda 
bir zindelik ve rahathk hissedeniaiz, •• 
ROMA TIZMA sazılanna karıı büyük bir 
faide temin etmif olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mabaullh ithalat ve ihracat müessese

sinin; b.mir mümessili G. D. Giras 
Salar· parifat ve fazla malimat için lzmirde Yeni Manifatu

racı , Saffet aokak 3 numaraya mllracaat ediniz. 
Posta katmu 234 Tel 2413 

Ku9ada-ı Malmüdürliiğünden: 
Mahalleli MeYkü Ciui No. M. Kıy. Mesahası M. pey Mlst~millb 

Lr. Lr. 
Dat M. Yalı 10ka Maa 14-16 850 128 M. M. 64 Tahtani depo 

depo 

.. 
fevkani S oda 1 
sofa matbak bir 
braça bir heli • 

• Maiaza 12 300 119 " " 23 
Yakanda evsafı yazılı Yunanlılardan metruk binalar açık 

•rthrma içia verilecek pey akçeleri gayri mübaclil bonoau olarak 
~·~lı~ edilecektir. Ve bedeli ihalenin nakden veya ibale 
an ınden itibaren 15 gln zarfında peıin tediye edilmek prtile 
oıü~~yedeye konalmuıtur. Alıcıların 11 kinanuenel 935 
tarıbınde Kqada• malmiidürlüjiine müracaatlan. 

3936 (3574) 

,._Doyçe Oriyantbank 
' DRESDNER BANK SURESi · 

IZBIB 
.M.KRKEZI : HKRJ.,JN 

Almangada 11~ Şabeal Meucııttur 
tlea maye ve ihtiyat ak9eıi 

166,000,000 Rayhımark 
Tftrkiyede Şnbelerı: lSTANRUL Ye IZMIK 

YENrASIR 

Oliver Ve Şü. ] 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRiNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull hattı 
GRODNO vapuru ilk ki· 

nunda Londra; Hull ve An· 
versten gelip tahliyede bu•u-
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için vük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

klnunda Liverpool ve Svanse
adan ıelip tahliyede buluna
cakhr. 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 
kinunda gelip l.iverpool ve 
Glaskov için yük alacaktır. 

DUTCHE LEV AT LIN 
MILOS vapwu 16 ilk ki

nuncla Hambarg ve Bremen
den gelip tahliyede bulunacaktır 

NOT : Viirut tarihleri, va
purların iaimleri ve navlun üc
retlerinin deği,ikJiklerinden me 
ınliyet kabul edilmez. -Bıçak bulunmut 

Karantinada iskele cadde
sinde Ali oğlu Mehmedde bir 
tabanca, Abdullah oğlu Meh· 
med ve Mahmud otlu Abdul
lab'da birer bıçak bulunmuştur. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

TL 3778 

Şube: 
Ankara 

An•f art•lar Caddesi 
Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel 1426 

D KTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıklan 

Mütehassısı 
Pazardan mada hergGn 

d6rtten aonra ikinci Beyler 
ıokatında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarım 
kabul eder (3436) 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NevralJI 

Btıtün ıstıraplan teskin eden 

GRiPiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

Bulundurmayı unutmayınız 1 
Kalbl bozmaz. Mideyi ve bllbreklerl yormaz. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p~yasaya çıkardık.Ku· 
tular 5 ve 1 O kufUflur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriL 

Yerli malı ıhlamur Ye 
salep ile başka çefit ye
mek baharlarumzı, birinci 
kalite çamqar ve badana 
çiviclini, Giiztepe papatya ~..._. 
çiçejini, lspartanın 6z gtil 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taııyan ambalajlarda b~Ui 
baılı ntıcılarda da bulabi
liraiaiz. 

Neıtle Ye Turan fabrikalanmn tanwn••t çetitleriDi 
Kars ılidl, Besi. Her boy ilİf macana Ye fırçalanm (Le,tek) 
marka rubk ile (Nennin) saç boyalanm bisden anJUUL 
Blltüa Tllrkiyede tanılUDlf ve denelUllİf (Arti) bmq boya· 
lanmn ıenel aabf yeri yalnız depommclur. 

Telefon : 3882 

lzmir Defterdarlığından: 
Mısırda Şabe1Mt: KAHiRE ve ISKRNDERIYE 

Her tllrlD banka maaıoelAtnı if1a ve kabul eder 
c Al,MANYAl>A Hyahat, ikamet, tahıil Te ıalre için ı 

tın PbYPn \lflr•itlfl RROl~TKRM ARK l'Atıhr. ~ (h-1) 

Iss ... nm verıi borc:uDdan otlrl tahmD emval ,. • .,.. tire 
haciz eclilen Ahmed at• malıahlillM Kemeralb sobpMla 
klin 134 nyıh dDkkAn tarihi illndan itibarea Jirmi Wr ... 
mtiddetle sabhp çıkanldıiuıdaa peJ llnaek llti,_Jeria 
Defterdarlık tah.ult kalemille ıelmeleri. 

3 -8 13-18 _ ~ jS~?} 

........ 
ve yatak odalarınızı Haraççı 

mobilyelerile süs~eyioiz ••• 

Kina Lütfi 
Yirmi senecleaberi mevkiini Ye fihtetini mu

hafaza eden KUVVET ilacıclar. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve IŞT AH menbaıdar. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kartaramclrr. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin serilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoıtur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

içenlerin Janaklan kaanr, 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇGnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalAde bir 

ittihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnmı olur ve arkadq 

luma tani1• eclerler. 

G 1 p 
8q ajnll, elif ajrm, Nenalji. ricut kınldaldarma 

' Tek bir kqe ALGOPAN alacakııma ismine dikkat 

AL-GO-PAN 

,.ı. 
BALIKYAGI 

ıtla 
Behpder. 

&ifa eeuıit .. 8! 
~ ..... 

Bu ~ağ baıka yerd~ satıbP• 
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Mussolini beklenen cevabını verdi 
Saylavlar odasına (Unutmıyaca»z) lavhalanasdımşb 
Mussolini 

Ve 
Ekonomik muhasara 365 gün bile sürse yine Italyanın azim 

iradesini bir 
Roma, 7 (Ô.R) - Ducenin 

llJlemi dinlemek lzere say
lnlar oda• aaat 13 te toplan-
91fbr. Salon berkitelere kartı 
laYlaalarla dolu idi. Her tarafta 
•unatmıyacaj'lz" leYhalan var
... Blitüb localar dola olmakla 
lteraber elçiler gelmem!şlerdi. 

Celse açıhrken başkan kont 
Ciamo berkitelere mukavemet 
için ulusun fedakirlığından 

kbsetmiş vesaylavlan her devre 
INapnda alınan altın madalya-
lannı mildafaa için vermeğe 
Üvet etmiştir. Bu teklif itti
fakla kabul edilmiş ve baıta 
muuolininin d6rt madalyası 
elcluğu hald"'l her saylav kaç 
llefa saylav olmupa o kadar 
.. dalyasını vatan için Yer-
miftir. 

Afrikada olan 30 saylavdan 
ltqka hepsi hazırdı ve siyah 
Jlmlekle gelmiılerdi. B. Mus
tolini müthiş bir alkıı tufam 
kinde kürsüye çıkarak ilk&nce 
! ilkteırinde rejimin çaj1rısına 
t.&tün ulusun nasıl cevab ver
.titini hatırlattı ve dedi ki: 

36S GÜN SÜRSE 
- Heman turasanı teyid 

edeyim ki ekonomik muhasara 
J6S gün sürse, yine ltalyamn 
azim ve iradesini bir kıl kadar 
eklihaiı bulmıyacakbr. 

Bundan sonN bazı müsaid 
allmetleri hatırlatarak alzlne 
llYle devam etmiıtir: 
- Yersiz nikbinliğe karıı sa
.,_aia davet etmek yuifem-

dir. iki ekisperin konuııaası bir 
diplomatik mlizakere dejildir. 
M&zakere imklm da dejilclir. 
Ve m&zakerenin açılması mim· 
kin olu bile çabuk Ye ı•efli 
bir neticeye e. eceği belli ola
mar. 

ltalya niyetlerini bildirmeğe 
davet edildi. Daha 16 ilk teş· 
rinde tekliflerimizi Fransız hü
kümetine bildirmiştik. Fakat 
ciddiğ bir görUşme yerine Af
rikıada barbar bir ülkeye ilk 
m~deniyet unsurlarını taşıyan 

"mütecavize,, karşı berkite!ere 
karar verildi, Ve devletler, vic
danları müsterih olarak ekono
mik berkiteleri kabul ettiler. O ' 
bergiteler ki, sebebi ne olursa 
olsun, sözünü bile protesto et· 
tiğimi yine burada bildirmiştim. 
Ve bu karan veren Devlet:ere 
bir hitab yaparak bizim mal
larımızın ihracı yasak edilirken 
bizim onlardan mal ithal ede
miyeceğimizi .bildirdim ve bu
nu bir meşru müdafaa oldu
ğunu anlattım. 

BERKITELERE KARŞI 
Bununla beraber, Fransız ulu

sunun geniş tabakalarınm ve 
hemen bütlin eski muhariplerin 
berkitelere karşı olduklarmı 
bilmemezlikten gelemeyiz. Bel· 
çika ve diğer birçok memle
ketlerde de berkitelere karşı 

azçok resmiğ protestolar yük
selcli. 16 ınca maddenin tatbi
kini ke•İn olarak reddetmek 
cuaretiai ,Weren asil mem-

kıl kadar eksilmiş bulmıyacaklardır, dedi 
leketlerin habrasım ise burada 
ancak sevgi ile anabilirim. 

Dün A~am kamarasmda, bu 
k1frulda y•lcu (•ku) balamı· 
yacak münakaşalar oldu. Sir 
Samuele Hoare hOktlmetinin 

di;i mlzlnli ıenet tutarız. Bunun 
için ltalyanın Anapa Ye dlln
yada kendine yarapn 7~ 
araması llzımclu. 14 Jıld..._. 
buna phııyoru. Bil preuip
lere gire 10nuelann plonnım 

B. Mussolıni nutuk itad ıdnun 
durumu hakkmda kesin sözler bekliyoruz. ltalyS: kendine aid 
söyledi. ltalyanın kuvvetli ol- topraklarda tam aeklritesi 
masını ve faşist bükfimeti ·gibi (güveni) olmaua, .mllatemleke
kuvvetli bir hükümet tarafından lerine yikaek medeniyet kud
idaresini bOyiik Britanyanın iste- retlerim tatbik edemezıe İll• 

Dildiği gibi Avrupada kuvvetli 
olamaz. 

80 YOK HARPTA TANIMIŞ 
ltalyayı blylk harbde tam

mlf olan Sir Samael Hoare 
oDUD meziyet Ye hayatii za· 
nretlerini tanıyabilir, Harbi 
takibeden zafer Ye ondaa 
80Dra gelen devrim sayeaiade 
ltalyuın siyasal vicdanı bız
ln11111br. italya ulusu söylenen 
.allleri dinlemittir. Artık itlere 
gelelim.,, 

Bu ayın 12 sinde petrol am
bargosuna karar verileceği 
bildiriliyor ki bunu:ı siyasal 
durumu vahim ıekilde tehlikeye 
koyacağım 6nce de söyledim. 
Yine barb anne ve duDannı 
kabul ederken söylediğim gibi 
berkitelerin ekonomik tazyik
lerinden ziyade maneviğ tarafı 
ıtalyanm Yicdanını yaralam11br. 

ITAL YANIN SUÇU 
Bahusus ki aynı berkitele

rin istikbalde tatbiki ihtima
li de yoktur • Uluslar Sos
yetesi ceza kanununun mazisi 
yoktur. 18 senedeberi daha 
Yahim maseleler çıkmıısa da 
tatbik eclilmemişti.ı. Bu ceza 
kanananun istikbali de yoktur. 
Harbm hAtırası daha taze iken 
bile bu kanun tatbik edilmedi. 
e-- yalnız bir hali Yardı. 
Yalnız bugün ltalyaya ve yal
mn ltalyaya kar11 tetbik edi
lyor. ltalyanın ıuçu ise barbar 
Wr memlekette esirleri boyım
aruktan kurtarmıı olmasıdır • 

O memleket ki, onda elli se• 
nelik bir tekaddiim hakla 
nrdtr. 

Ekonomik bojma W.. ce
IUI 1835 den ince tatbik edil
medi Ye eok malatemeldir ld 
bir daha da tatbik edilmiyec:ek. B- ltalyaya tatbik ediliyor, 
zira ltalyanın ilk maddelerce 
fakir olduğu ve zengin alua
lann keyfine baiJı olduğu dil· 
tlinlllmlftir. B6ylece tarihte en 
tarafgir bir mekanizma hare
kete getirildi. Fakat Alp 
dailarının öteainde bulunanlar 
bunu diifünürken hesaplarda 
yanıldılar. Büyük bir miBetin, 
asırlarca, farkına bile varma• 
dan beriktirdiği ihtiyatlan unut
tular. Bilhassa Faıist ltalyanm 
maddeyi iradesine ramedecek 
ve ondan lizım gelecek mu
kavemet unsurlarını çıkaracak 
ruhunu unuttular. 

BU iŞiN SONU 
Bir ıömürge anlaflllazhğım 

harptan sonra baıka memle-
ketlerin de kuvvete müracaat 
ederek halletmiı olduklan b6y· 
le bir anlaımazlığı. bir dünya 
harbını derecesinde genitlet
mekle işledikleri yanhıı ,_. 
lamağa başladıklarını duyu• 
yorum, Bir daha temin et
mek isterim ki bu işin sona 
ancak bizim hakkımızı ye 
Afrikadaki menfaatlarımw ta• 
nımakla gelebilir. Banu bek· 
lerken vatana hakkı olan kesin 
zafere eritmek için ltalyada ve 
Afrikada hareket devam et• 
mektedir. 

~······································ .. ·································································································••··•································•• ... ···································· ..............................................•• 

lfitllT 'ile Bn/in FrallSlz tl(isi Eıancoi'i Poll{d 

Berlia, 6 (A.A) - D. N. 8. akler alylediji de haber ve• 
Ajan• bildiriyor: rilmektedir. 

Paı:is - Soir gazetesi Cuma Bu iki yalan haberin doğur-
günkü nüshasında Almanyanın duğu tahminlerde biç bir esasa 
ailihsızlanma meselesi hakkın· istinad etmemektedir B. Hitlere 
daki durumuna dair makale biç bir Fransıza teklif yapma• 
neşretmiştir. mış v~ biç bir Fransız endüstri 

Paris • Soir gazetesi bu ma- adamı da Hitler tarafından 
kalesinde ve itiyadı veçbile bir kabul edilmemiştir. 
sürü yalan havadis vermekte- Gerek bu haberler ger~k-
dir. Gazeteye göre Fransanın Almanyanın durum~ bakliıneil. 
Bertin elçisi B. Francois Ponçet yabancı memleketlerde çıka~ 
21 llktetrinde B. Hitlere bir lan gOIOnç ı· yılar bunlar~·; 
Franaız - Alman beyanname rupanın siyasal havaıını daiaP 
projelİ vermittir. B. Hitlerin birıekilde zehirlemek makaad$ 
bir Franm udlatr:e adamını nı takib ediyor. g&rlbamelr. 
kabal ederek ona bazı kesin tedir. 


