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Berlin iki ~!em Gizli hazinelerin kapıları açıldı 
Fransa - Almanya!B d J k b k ) t•• • d k• •• J • d Yeni müzakere-
Anlaşabilirler mi?I ayın ır ı a anı açı ma orenın e ı soy evın e 1 . 1 b 1 1\ 

Avrupada, kollektif güveni B k 1 b .. .. k .. . . 1 erı nası u uyor 
ernniy~t altına aJmak i~in a ır yo unun uyu onemını an atmıştır 
Önemlı adımlar atılmıştır. Bır- • 
birJeriyJe zencirlenen ve karşı- ••-mıı•-.,..•miimı:--••-mnım!l!l•••-•••••••••mıı••-
lıklı yardım yükenlerini taşıyan iyarıbekire varan hat burada kalmıyarak Iran şimendiferlerile de 
bir sıra andlaşmalar yapılmış- l k Q Jd •f lk h d fi }d d } lır. Bununla beraber müşterek İr eşece tir. . 8 yı a Şİmen l er SİyasamlZID j e e erİ e e e İ mİştİr 
güvenin hala aksıyan, hala bü
Yük tehlike kaynaklarıyla kar
'ılaşan tarafları çoktur. Ne 
l<ellogg paktı, ne böfgel and
laşrnalar, ne de uluslar sosye
Yetesinin yüksek otoritesi ba
~~ı tamamlamağa yetmiş de
Rtldir. Zira kollektif güven 
Ç~vresinin dışında kalan ayrı 
hır alem, başka düşünceler, 
başka istemler ve dilekler 
~ardır. Almanlar Cenevrede 
güdülen yolu barışı kuvvetlen
direc k bir yol saymıyorlar. 
Onlara göre "Statukonun ba
~Şçıl yollarla istihalesini sai-

rnadan barba başvurmayı 
lbahk m derek tarihin akışını 
~Urdurabileceğini sanan kollek
tif bir güven rejimi kendi te
~:lleri içinde bozulmağa mah-
t11ııdur." 

~ Buııün k rşılaşbğımız durum 

Diyarıbekir, 22 ( A.A ) -
F evzipaşa - Diyarıbekir demir 
yolunu bugün törenle açan Ba
yındırlık bakanı bay Ali Çetin 
kaya aşağıdaki onemli söyle
vini vermi~tir. 

Sayın yurt
daşlar, 

Kömür yolu-
nun karadeniz 
kıyısında, filyos 
ta açılma töre-
nini yapıp dön
dükten sonra 
aym yirmisinde 
trenle Ankara-
dan hareket 
ederek aynı tö
reni yapmak 
üzere değerli 
yurdumuza Di-
yanbekire gel
dik. ve her 

istasyonlarından geçe.ıek katet
tiğimiz mesafe - 1315 - kilo
metredir. 
DİY ARIBEKIRIN T ARIHIN

DEN BiR YAPRAK 
Diyarıbekir Ana

dolunun lran,lrak sı
mr'arı" r 'l büyük bir 

niz vasıtasıyle Mısır kıyılarına, 

diğer taraftan Basra körfezi 
ve Dicle suyunu takib ederek 
Musula gelirler ve buradan 

hamulelerini kervanlar vasıta
sıyle Diyarıbekire ve Diyanbe-

kirden Anadoluyu katederek 
garha ve Istanbula doğru nak-

Bay Çdill J(a,ya 
Atatürk 

şeyden evvel Atatürk'ün mıntakanm ilk ve lil.ıülm bet- lederterdi. O tarihlsrdeki Di- ve SiTas ttzerinden Samsunda 
Pek yakında tanıdıg-ı ve rok d J • -d Karadenize ft diğer taraftan " er er1n en ve transit merkez- yarıbekirin ipekli ve pamuklu 
sevdiği Diyanbekirlilere kıy- gene Malatya " Adane üıc-
metli selam ve sevgilerini ge- !erinden biri ve eski şark ker- dokuma ve sair san'at işleri rinden Merainden Akdenize ve 
tirdiğimizi tebşir erlerim. vanlannın uğrak yeri ve tarihi en makbul ticaret emtiJarından Kayıeriden geçerek eumuriye-

Ankaradan itibaren trenle bir belde olduğu malumuuuz- biri idi. tin idare merkezi ft kalbi olan 
Anadolu yaylalarını boydan bo- dur. Eskiden, 14 üncü ve YURDUN DÖRT Ankaraya "dabe atede Mar-
ya aşıp Kayseri • Niide - Ada- 15 inci asırlarda Şarkın yel- KÖŞESiNE BAGLANDl maraya .,.. Ege denizine bai· 
na - Fevzipaşa - Malatya - El- kenli gemileri Hind denizini Diyarıbekir bugün demiryolu lanmış oluyor. 

Alman Dış Bakam Von Nt11rdlı 

Berlin, 23 (Ö.R) - Alınan 
siyasal çevrenleri Reichsführer 
Hitlerle Fransa büyük elçisi 
N. Fra:lçois - Poncet arasın

daki görüşmeyi çok elverişti 
duygularla karşılaşmışlardır. 

' Bu mülakatın jki hükumetin 
ilgilennde yeni bir hava yarat-
tığı ve imdilik aranılan ama
cın da bu olduğu kaydedil· 
mektedir. 

- Sonu üçü.rıcJi sahijcde -

••• 

Guksa 
••••• 

Yaralandı 
Vatan hainini öldürmek 
istiyen intihar mı etmiş? 

an:ıbaşkadır. Almanya Cenev
reden çekilince Versayı unut
~llŞlur. Eski militarist ruh can
anınış, Prüsyanizm eskisinden 
tok daha kuvvetli olarak belir
rtıiştir. Gerçi bütün dünya si
libJauırken Almanyanın da ulu
~l güveninin gerektirdiği ted· 
k ırlere başvurması, silahlanması 
}:'adar tabiiğ bir şey olamaz. 
akat bu haklı davanın endişe 

\ly•ndıran tarafı Almanyanın 
rakın komşularıvla ilgilerinde 

aziz ve Ergani bakır madeni katederek bir taraftan kızılde- vasıtasile bir taraftan Malatya - Somı 4 inci lılMi/edı _ 

·······ıa······on········i········ııaıyanıarın···11areıceuer·i·····- , 
\toplanır.Bir kez şurası muhak- lht•IfaS,.l •0••UazfffiazSa 
b ak~ır ki Almanya, Avrupada 
d~gunkü statukoya dayanan U. S. Japonyaya karşı da 
k Ut.enin dostu değildir. Rayşın Tazyik tedbirleri alacak 
0ınşularıyla ilgilerinde güven 
~hu yoktur, içtem bir dostluk 
~ Urutamamıştır .Almanya,Sovyet 
l'ıl~sya için düşmanlığını gizle-

1Yor. Çekoslovakya i e kota
l'ıl 
, acak toprak davaları oldu-
Runu zaman zaman duyurmağa 
:lışıyor. Avusturya ile An~elus 

d
. \lası unutulmuş değildir. Şim
ıl'k ~ 1 bu dava belki uykudadır. 

b~kat Almanyanm kendisini 
Ut .. 

1 Un mukavemetleri yenebi-
t'':e.k derecede kuvvetli göre
t:'e~n gün yeniden uyanacaktır. 
S ra?saya gelince, Bay Hitler 
arın d d ...... d 

11 
anayur a onuşun en 

8 
onra Fransa ile Almanya ara-
1ı'~da hiç bir toprak anlaşmaz-
R~.~almadığmı söylemiştir. 

k' bUtün bunlardan anlaşılabilir 
n 

1 
' aşlı başına bir kudret kay

tı~gı olan Almanyanın iştiraki 
rıal'lladan barışı tamamlanmış 
t:ıı Ykak boş hayallere kapıl
~na hr. Kollektif güven içinde 
t:ıı Çok aksıyan nokta da Al
l't ~~Yanın yaratılmak istenilen 

Jıınc karşı durumudur. 

Son haberler Fransa - Al
- Sonu 2 inri say/ada -

lile"Vk.•1; :atı•'ln 

Ameıika Dışbakam llull 
Vaşington, 23 (Ö.R)- Dip

lomasi çevenlerinde Büyük 
Britanya büyük elçisi Sir Ronald 
Lindsey ile dışbakam B. Hull 
arasında kl1zey Çin eyaletleri-

nin ayrılması meselesi üzerine 
yapılan görüşmeye çok büyük 

bir önem verilmektedir. lngiliz 
kaynaklarından bildirildiğine 
göre Sir Ronald Lindsey Japon
ya Çinin kuzey illerini Çinden 
ayırmu gayretlerinde ısrar 

edecek oluuraa Nankin bük6-
metinin bir müracaatı &zerine 
UJualar Sosyetesinin Japonyaya 

mali ve 
Ta a ı a 

Adlar.baba, 23 (A.A)
Resmlğ bir bildirik: IErlt
re ve ltalyan soman ı 

yerlilerinden blrçoDdarı
nın hergUn Habeşler ta
rafına geçtlklerlni blldlr
me"tedlr. ltalyanların 
iavrı hareketi Habeşleri 
·imparator SeUisiye ta-
ra ında toplanıp birleş
meye sevke mektedir. 

Bildirik, bazı kabile şefleri
nin kendilerine iltihak ettıkleri 
hakkında ltalyanlar tarafından 
bildirilen haberleri yalanlamak
' tadır. 

Hükfımet, Habeşlerin dum 
dum kurşunları kullandıkları 
hakkındaki haberi bir kerre da
ha yalanlamaktadır. 
ŞiDDETLi BiR MUKAVEMET 

Adis-Ababa, 23 ( A.A ) -
Makalle civarında dün Habeş
ler tarafından kazanıldığı ·bil-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
karşı da, Uluslar Sosyetesinde 
üye olmamasına rağmen Ital
yaya kartı olduğu gibi berkite
Jerin tatbikine karar verebile
ceğini Amerika dit bakanına 

•nlabmtbr. 

i re yerlilerini Habeşler 
halete evkediyor ... 

dirilen muyaffakıyet ile impa
ratorun Ogaden cephesine yap
tığı seyahat Habeşler üzerinde 
derin bir tesir yapmış ve ken-

Habeş siibay/alJ askcrleri11i teşcı 
ederken 

dilerini ltalyanlara karşı şimdi
ye kadar görülmemiş bir şid
detle mukavemet için te.a et
.mittir. 

Adis - Ababa 23 ( A.A) -
Habet btık6metinin ltaJyaa bü
metinde bulunan caıualara kar-

1 
şı bazı tedbirler almağı dti
ıündüğü hakkında bir pyia 
dolaşmaktadır. 

EDENiN SÖYLEVi 
Londra 23 (A.A) - Edim

burgde bir söylev veren B.Eden 
tecerrüd siyasasına hücum et- · 
miş •e lngilterenin Avrupadan 
tecerrüd etmesinin imkin1tz ol
duğunu söylemiştir. 
Habeş meselesi hakkında da 

demiştir ki: 
0 

- Zecri tedbirlere mem
nuniyetle iştirak etmiş tek bir 
devlet yoktur. Hele lngiltere 

· hiç de memnun olmamışhr.Mec· 
buren yüklendiğimiz bu vazife 
gerçekten . elim idi. Ve bazen 
iştirak edenler için önemli tica
ret mahreçleri kaybettiriyordu. 
Biz hiç bir zaman şu iki öde-
vimizi unutmadık ve unutmı-
mı yacağız. 

- Barı ı iade etmek 
ve Milletler Cemiyeti
nin otoritesini kuvvet
lendirmek • 

Görü!en davadın ltalya - Ha
be,istan ve Milletler cemiyeti 
Jpn aynı derecede kabule 
f&YAD bir aurette halledilmesi 
kadar lngilterenin tememai 
ettiji laiç bir teY yolrt.. 

Ras Ouksa 
BerJin. 23 (Ö.R) - Har ı 

iJb günlerinde Hebeşlere deba
Jet etmİf olan Eritreli kabile 
baıkanlarmdan Salababaga ta
raftarlarından biri tarafından 

- Lütfm rtvirini~ -
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iki alem 
••• 

Fransa - Almanya 
J\ı.nlaşabilirler mi? 

- Baştarafı 1 nri sayfada -

manya arasında, bugünün dü
şüncelerine uygun düşebilecek 
bir dostluk ve yakınlık kurmak 
maksadıyle görüımeler oldu
ğunu bildiriyor. Bundan daha 
sevindirici bir haber olamaz. 
Fransa ile Almanyanın anlaşa
bilmeleri en büyük tehlike kar 
naklarını ortadan kaldırabilir. 
Fakat bu uzlaşmayı saran di
kenli meseleler ürküntü vere
cek kadar çoktur. Zorlukları 

yenmek içinse görüşmelere yeni 
bir ruh, yeni bir zihniyetin ba
kim olması şarttır. Burada 
Atatürk Türkiyesinden alınacak 
güzel örnekler vardır. Türkiye 
en uyuşulmaz sanılan komşu
lanyle nasıl candan dost ol
muşsa Fransa-Almanya da öy
lece dost olabilirler. Bunda im
kansızlık görmiyoruz. Yeter ki 
meseleler sekter bir zihniyete 
saplanarak ele alınmasın. Hele 
memleketlerin özel rejimlerine 
karşı beslenilen sempati veya 
antipatiler, kollektif güvenin 

kurulmasına engel olmasın. 
Gizli kapaklı emellere açıkça 
yeda edilmiı olsun.. O zaman 
-.ımanyanın Sovyet Rusyayı 
dtişman sayması imkansız olur. 
O zaman kollektif güven reji
minde Alman görüıleriyle diğer 
11luslann gör6şlerini kaynaştıra· 
bilecek bir esas bulmak kolay
lqır. 

$ipe"Vk.e:ı :mııstn. 

Tütün ...... 
Satışlar çok hara
ret i devam ediyor 

Ôclemişt tütün piyasası ha
rantJe devam etmektedir. Bi
rioci nevi tütünler tamamen sa
tıldığı halde ikinci v~ üçüncü 
ı.IM,..İ tütünler de birinci nevi 

fiyatına sablmaktadır. 
MU.tahsiller bu satışlardan çok 
memnundurlar. Bir çok tüt6n 
mıntakaJarında tütün kalmaııut 
gibidir. 

•••• 1 •••• 

Akşehirde 
Kar iki metreyi buldu 
Akşehirden bildirildiğine i6-

re Sultan dağlanna iki metre 
kar yağmııbr. 

Cezalandırıldılar 
Şehirde otomobillerini hızlı 

aüren üç ıoför ve sinemalarda 
~sigara içen iki kiti belediyece 
cezalandırılmıştır. 

Cinayet 
Zeytin çalan hır

sız öldürüldü 
Dikilinin Uzunburun köyün

de bir cinayet olmuştur. Ali 
oğlu Mehmet, zeytinleğini bek
lerken Dikilitaş köyünden 
Haydar oğl Arif ve arkadaştan 
Hasan oğlu Hüseyinle Kadri 
zeytin çalmağa ~elmişlerdir, 
Bunları korkutup kaçırmak 
maksadiyle Mehmet silah at
nıştır. Arif bu mermilerden 
birile yaralanarak üç saat sonra 
ölmştür. 

Katil Mehmet ve hırsız Hü
seyinle Kadri tutulmuşlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vatan haini sayılan Ras Guk-
saya karşı bir tecavüz vuku
bulmuştur. Guksa yaralan
mıştır. Mütecaviz Italyan
lar eline düşmemek için ken
dini öldürmüştü. Makaİlede bu
lunan Raa Gnksama bin beş 
yüze varan askerlerinden Ha
beşler tarafına kaçaklar ıklaş-

-·-"·--

ŞEHİR B BBRLBR -

Ölçüler hakkında ekono-1 . Türkiye - Italya .kliringi. 

mi bakanlığının bidirimi Bır ay tem~ıt ~dı!e~ 
ötçü inkılabının manasını sezmiyen Anlaşma !.~~~~ edılmıştır 
insanlara meydan boş bırakılmıyacak 

. .. ~ ..... 
Ölçüler hakkında Ekonomt kişi ve kurumların kanuni 

bakanlığından ilbaylığa bir icaplardan kaçınmak yollarını 
bildirim gelmiştir. iç ülkede arayarak ve asılsız bahaneler 
yapılarak kullanılacak ve dış uydurarak uy,2un ölçüler getir-
ülkelerden getirilecek, piyasa- memek suretiyle Avrupa piya-
ya dökülecek olan türlü ölçüleri salarında beğtnilmeyip arta 
ve ölçü birerleri, boy, yapılış kalan uygunsuz, yabancı mal-
maddesi, biçim· ve bölümleri tarın iç ülkeye girmesine yol 
hakkmda ölçüler kanun ve ni- açmağa çalıştıdfan anlaşılmıştır. 
zamnamesine göre su, havagazı Devlet idare ve kurumlarile 
ve elektrik saat ve ölçü par- devletten yardım gören başka-
çalarının ve taksimetrelerinin ca kurumlar, belediyeler ve 
tip ve sistemlerinin e\ı onomi sirketlerce satan alınacak her 
bakaalığmca tesbiti lazım gel- türlü ö!çulerin şartname!eı inde 
mektedir. bunların ölçüler kanunu nizam 

Bu ölçülerden bir çoğu iç ve talimatnameleriı;e göre mu-
ülkelerde yapıldığı ve burada ayenc edilerek damgalanmış 
yapılmıyanlarm dış ülkelerden ve hele elektrik, havagazı ve 
getirilmesinde hiçbir güçlük ol- su saatları ile ölçü parçalan-
madığı halde bu alanda başıboş nm tesbit ve sistemlerinin ba-
iş yapan ve ölçü inkılabının kanlıkça onaylanmış buluına-
manasını seı.miyen bir takım larının şart koşulması bildiril-
pasif düşünceli ve sapa gidişli miştir. 

Şeker 
5000 ton için ithalat 

izni verildi 
Bakanlar kurulunca yabancı 

memleketlerden Türkiye ye 5000 
ton şekerin ithaline müsaade 
edilmiştir. 

... --........... ·~· ... , -
Hususi 
Muhasebede 
Tahsilat yüzde 
Sekseni bulmuştur 

lzmir özel hesaplar direk
törlüğünce yapılan incelemelere 
göre muhasebei hususiyenin 
93S senesi tahakkukabndan 
yüzde seksen altısı tahsil edil
miıtir. 

.. ' •••• 11 

Bursa da 
Dağ sporlarına hazırlıklar 

Bursa Dağcılık kurum bu yıl 
faaliyete geçmek için hazırlan
mağa başlamıştır. 

Bursa parti başkanlığından 
ilbay F azh Güleçe gelen bir 
telgrafta kulüp için yüz batta
niye alınacağı bildirilmiştir. Itbay 
şehrimizdeki bazı müesseselerin 
imal ettikleri battaniyelerden 
nümuneler alarak Bursaya iÖn
dermiştir. 

Bir çoban 
Kurtların hücumuna 

uğradı 
Eğerdirin Örkenez koyünden 

Haca oğlu 35 yaşlarında Mah-
mud Karanhktepe mevkiinde 
koyunlarını otlatırken bir kurt 
sürüsünün hücumuna uğramış
br. Mahmud yiğitce dövüşerek 
kurtlardan beşini tepelemiş ise 
de bu mücadelede aldığı ağır 
yaralardan oJmüştür. , 

Üzüm 
Fiatler yine gevşemeğe 

YUz tutmuştur 

Üç gündenberi üzüm fiatle· 
rinde göze çarpacak kadar 
bariz bir düşkünlfık vardır. 

Üzüm kurumunun tedbir ola
rak derhal faaliyete geçmesi 
beklenmektedir. 

Az kaldı 
Postahane yanacaktı 

Merkez psstahanesinde kö
mür deposunda mangala kömür 
konurken bir kıvılcım sıçramış 

ve bir müddet sonra yangın 
ç.ıkmışsada yetisen itfaiye tara
fından söndü:-ülmüştür. Yangı

na sebebiyet veren araştırıl

maktadır. 

Liman reisleri 
Mes'ul tutulacak 

Ekonomi bakanlığı lzmir li
manı idaresine de gönderdiği 
yayımında bundan sonra vapur
ların fazla yük almalanndan ve 
genel durumlarından liman reis
leri ile heyeti fenniyeleril'İn 

mesul tutulacaklarını bildirmiş
tir. 

'I'lirk nıckteplerindc 
Yabancı tebaalar için 

kurslar açılacak 
Yabancı mekteplerdeki ya

bancı hükumet tebaası olan 
talebelerden Türkçeyi kendi 
sınıflarında takib edemiyecek 
derecede olanlar için aynca 
Türkçe kursları açılmasına ka
rar verilmiştir. 

Defterdar Dlklllde 
Derterdar Bay Ihsan maliye 

işlerini teftiş için Dikiliye git
miştir. 

Fevkaladeliğin fevkinde... Adeta çılgınlık... 1001 
harikalı • • . Dans ve şarkılar filmi ••• 

MARAHUANA •.. 
Amerikanın en güzel yüzlerce dansözü, gözleri kamaşb

ran bir güzellik ve zenginlik, emsalsiz ve orjinal musiki 
Rrasmda geçen meraklı ve heyecanlı bir mevzu. 

Bu akşam 21,to seansından itibaren 

ELHAMRA 1. Milli 
_Kütüphane Sinemasında 

Ayrıca: 

PARAMUNT JUR ALDA 
En son dünya havadisleri 

Tadilat irtibat komitesinin son 
Tekliflerine göre yapılmıştlr 

20 ikinci teşrin 935 e kadar 
uzatılan 4 nisan 934 tarihli 
Türkiye - ltalya ticaret muka
velesilc Kliring anlaşması bu 
tarihten itibaren tekrar bir ay 
daha h:mdid edilmiştir. Ancak 
Akvam cemiyeti irtibat komi
tasmın misakın 16 nci maddesi 
mucibince cemiyet azalarına 

terettüb eden vebibelere aid 
olarak kabul eylediği ıktisadi 
ve mali tedbirlerin cemiyet 
azası bulunan Türkiye cumuri
yeti tarafından da tatbiki 
icabettiğinden kaınutayın 18 -
11-935 tarihli celsesinde bu 
hususta icabeden mukarrera
tın ittifıazı hakkında hükumete 
salahiyet vermesi ve icra ve
killeri heyetinin de 18 - 11 ta
rihli resmi gazetede neşredilen 
2/3503 sayı 15/111935 kararna
me ile Akvam Cemiyeti irtibat 
komitesinin tekliflerini kabul 
etmesi üzerine ltalya ile ara
mızda cari ve bu kere bir ay 
daha temdit edilen 4 Nisan 
934 tarihli ticaret ·mukavelesi 

bilvasıta 

mahalde 
iştirak. 

ltalyada ve ahar bir 
çıkarılan istikrazlara 

3 - ltalyadan veya ltalya 
hükumeti hakimiyeti altında 
bulunan memleketlerdt:n gele
cek olan altın ve gümüş, na
kid ve külçelerinden maada 
bilumum emtianın bunların ma
halli sevki neresi olursa olsun 
ithali menedilmiştir. 

4 - İhracat ambargosu ko
nan maddeler at, katır, mer
keb, deve • ve nakliyatta 
kullanılan sair hayvanlar, 
kauçuk, Bapist alaminyon 
ham demirlerle her türlü demir 
krom, manganez, nikel, titam, 
tungstam, vanatyom ve bunla
rm ham madenleri ve demirle 
kanŞık kalitaları, keza sörro, 
silityom, siliko, manganez, 
filiko serro, manganez, alamin
yon, kalay ve kalaylar. 

5 - Menşei Italya olan it· 
halat yerine memleketin ihti
yacı iştirak eden devletlerden 
gelen mümasil mahsullerin ika
mesile temin edilebilir. 

ile kliring anlaşması hakemleri 6 - Cari mukavele mevzuıı 
ana hatlan aşağıda hulasaten olan emtea memnuiyetten 
beyan olunan irtibat komitesi istisna edilmiyecektir. 
tekliflerine göre tadil edil- 7 _ Memnuiyete tatbika baş· 
miştir ! !andığı sırada yola çıkmış bu-

18/11/935 ten itibaren ltal- lunan emtea memnuiyetten is-
yaya tisna edilecektir. 18-11-935 de 

1 - Eslaha, mühimmat ve ltalyaya sevk edilmek üzere va-
harp malzemesi ihracatı. pura yüklenmiş emtea gönde· 

2 - İtalya hükumetine doğ- rilebilecektir. 2/3503 sayile ka-
rudan doğruya veya bilvasıta rarname ile ihracı menedilen 
ikrazat ve İtalya hükumeti ta- emteadan mada bil'umum mah-
rafından doğrudan doğruya ve sullerimizin ihracı serbesttir. 

••••• 
Ehlivukuf 

Raporunu dün de 
veremedi 

lnebolu faciası tahkikatı için 
tedkikat yapmakta olan ehlivu
kuf mesaisini sona erdireme
diğinden dün de tedkiklerine 
aid raporlarını müddeiumumi· 
Jiğe verememişlerdir. 

At yarışları 
Bugün son koşudur 
Bugün Sonbahar at yarışları 

Kızılçullu sahasında yapılacak-

tır. Mevsimin son yarışı olduğu 
için hava müsaade ederse ko-
şuların çok heyecanlı geçeceği 
şüphesiz sayılıyor. 

Bay Cevdet Fuad 
Bugün Ankaraya gidiyor 

Kıı:ılay kurumu başkanı Dr. 

bay Cevdet Fuad yarın eks
presle Ankaraya gidecektir. 
Yüksek sıhhat şurası bu ay 
içinde toplanacağından şiira 
üyesi olan kurum başkanı bu 
toplantılarda hazır bulunacaktır. 

~-·-Memurlar kooperatifi 
lzmir memurları istihlak koo

peratifi heyeti umumiyesi pek 
yakında toplanarak kooperati
fin nizamnamesinde bazı deği
şiklikler yapacaktır. 

llbay:ık tarafından seçilen 
bir heyet bu işi tetkike baş
lamışhr. 

' ........ . 
Havacılık 

Havacılık ve spor mecmua-
sının 155 inci çıkmıştır. 

Bay Suphi 
2400 lirayı nasıl ihti

las etmişti 
iş bankası hesabı cari me

murlarından bay Suphi hakkm
da ki tahkikata adliyece ehem
miyetle devam edilmektedir. 

Adına 2400 liralık çek kesi
len tecimer Kırkağaçlı oğlu 
bay Kazımdır. 

İş bankasınca Kırkağaçlı oğlu 
Kazıma gönderilen boş çek 
defterinin bir yaprağı bay Sup-
hi tarafından aşırılm;ştı. Suphi, 
bunu bilahare doldurarak met-
resi bayan Hünnüze vermiş ve 

2400 lirayı bu suretle banka
dan almışb. 

Hadi5e bugünlerde mahke
meye intikal edecektir. --·-·---c. H. P. 

Kavakdere ocağı 
kongresi 

C. H. Partisi Kavakdere kö
yünün senelik kongresi evelki 
akşam Bornova başkanı bay 
Cemal Kavukcu oğlunun ida
resi altında yapılmıştır. 

Ocağın başkam senelik rapo
runu okumuş ve kabul edildik
ten sonra dileklere geçilerek 
köylünün bazı ihtiyaçları tesbit 
edilmiştir. 

Sonunda ocak yönkurulu üye 
liklerine bay lbrahim, Ahmed 
oğlu Mehmed, Mestan Mehmed 
seçilmişlerdir. 

Bay Reşad 
Endüstri genel direktörlü

Sümerban k mensucat 
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1 KÖŞEMDEN 
Mektebi erin 
Sokağı 
Samimiğ tenkidlerin şahı~~ 

ve uınumiğ efkar üzerinde 
tü tesiri yoktur, olmaması liıJ°: 
gelir. Çünkü evvela: Bun 1 

bir ictihaddır, bir kanaatbfı 
görllştür. Ictihadın, kanaatıllı 
görüşün hatilı olmal9111 
da kabil değildir, yaJ~ıs 

h. l · aıt· bunlar onların sa ıp erın.~ ~1aa· 
tir, onlar da tenkit ve mula d 
za edilebilirler. Lakin bi~.: 
acı şey varsa : Samimi ten 1 

lcre bile kin ve garez b.esl:; 
mesidir. Tankidin, içtıha 

1 kı · · et .,e yanlış ı arı yine samım~y dil· 
ciddiyet içE":risinde tenkıd e f 

'k . e .. memiştir. Hakikat; ban aı,, 
karın çarpışmasından dogar, 
doğar amma çarpışma yıldırtall 
çarpışma5ı olmazsa doğar. 

Bu böyle .. 
Birde; tenkitlere kula~ ~; 

mamak veyahut herhangı 
tesir altında susmak söı sar 
lememek, kalem yürütıneıoe ' 

k d. 1118"' hazmetmek ve o ten i ı o lı 
lahazayı yerinde sa~d~rlll~ 
vardır. işte en kötusu 
budu~ ~ 

Kötülerin kötüsü de o 111u; 
lahaza ve tenkide sabib olaO 

'b . . b' z be•· garı ve sınsı ır gara j1ll 
lemektir. Bunu ben insanbrtli"' 
vicdan hürriyetine ve ıne 
ğine yakıştıramıyorum. 

1 b b b sanıY0 Bunun a era er en ıtP 
rum ki: yazıp, çizdiğim Y~ 
açacağım bir çok tenkidle~-= 
kurban gideceğim. Sunada ;,,. 
varsın olsun! diye aşagı öl· 
yukan bir kol salhyoruın, 

müş eşek kurttan mı kork~;o 
Geçelim mi şimdi bugüJI 

yazımın anasına? geçeliaı: )>af" 

Bir kızım var mektebe ırh 
ladı; Allah ömürlü ve haY b" 

. .. 1 1 h .. saba etsın cum ey e; ergun 
leyin: bl" 

- Baba beş kuruş ver, 
ba on kuruş ver ! of.l 

Diye sızlanır, karnı dofl!detal 
sırtı pek, çantası dolu gı 'I" 
kızımm hadi şu ilk hııı, I~ 
sevdası sönmesin ben ne :,;... 
sam olayım diye dileğini Y 

• • j 
getırıyorum. ~I 

Bir hal oldu da bugün ıdi' 1 

nümün bir kısmını mektep ti' 

önüı:ıden geçen s~kaklardal:rİ' 1 
çirdım. Baktım kı mektep ÇiY~ 
önünde pazarlar kurulmuş. a1'11

1 
rük elmasını, portakalını •• Jı: 

bOZ"'.ı: başındalara b~ata1m~y~n, ıebİfl" 
yağlı kura ıye erını, . eıı. 
boyalt şekerlerini süreıoıf çit" 
elhasıl mide bozacak, ca.';eoar 
rütecck matalannı geçı 1110""' 
yen eften kan satıcılar lcot". 
teplerin önünde pazar ilıİ 
muşlar, vire, vire bir kurut• 
kuruş basıyorlar zoru.. p.f dtl' 

Çocuk hasta oluyor: J..... 
sinden, şurasından, burasın ,..,, 
Aman ne oldu, Erke_k ka~arı" 
çatar: Ne yaptın? Dıye, 61 .. 
kocasına çatar: Doktora g 
termiyorsun diye.. daY'" 

Aslını astarını ararsak bo? 
na dayana bu satıcıların el•>'': 
ve çürük mata'larına .. lı' 
nır.. Amma gel gor y.ı-
kime laf edersin, işte b~..i...r. 

"fb..-·1·bile bana meslekim ı ı b 1ıe"' 
kinler kazandıracak, Ali• 
rim. da be' 

Kerioı,kerim diyoruaı 
1
ot· 

Düt dediğim koyun olrrıu 
başka bir şeyler oluyor. ıçe" 

Vann bu işin önüne ~,ot'" 
ceklere bu bir yalvarış •~I&.. 

TOK"' ----
Ha~in bir ölii!!! 

Kıymetli doktorlarıııııı ıll"' 
H . · t<aY . 

bay Ekrem ayrının ttii' 
validesinin dün vefat e ştıt· 
teessürle haber alın~' Af• 

· duP ,.-merhumenin cenazesı ,_lı 

k k• . d alıPa 1 sanca ta ı evın en. . al<İf e 
birçok dostlarının ıştır .. 11110t 
asri kabristana götiirU ·.tit· 

d"lıUl., ve merasimle defne 1 , 1.-
B. Ekrem Hayriye. v~ ' 

refikasına taziyetlerııu 
narız. 
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,F'akat ne garip bir koku .• Onun da sinirleri 
Gevşiyor, içine bir baygınlık çöküyordu 

- Salonunuz ne güzel dok
tor, burada her şey bir genç 
kız özenini, bir kadın ilgisini, 
gösteriyor. Yemin ed~rim ki 
ödevini: başında o sert, katı 
tavrınıza, masa önünde hasta
larınıza her hangi bir oprasyoou 
Yaparken, titremiyen ellerinize 
Reyiyun (X) önünde fotograf
larımızı alırken siz asıl benliği
nizi bu salona kitlersiniz .. 

Bu ğece kıymetli varlığı bana 
gösterdiğiniz için teşekkür ede· 
riın Suna .• 

Likörü ozatırken yarı ciddi: 
- Ben göstermedim, siz çal-

dınız dedi. · 
- Fakat hırsıza! gücenme

diğinizi bu güzel Likörü kendi 
cUerinizle uzatırken anladım. . 

- Beğendiniz mi? 
- Enfes!. .. 
Demir oturmıyor, her şeyi 

ayrı ayrl tetkik ediyor gibiydi. 
Piyano üstünde duran levanta 
şişesine bakh. Daha açılmamış! 

- Kullandığım bir koku 
dev'l d gı e .• 

- Öyle mi? 
Şişeyi alıp okudu: ' 1Leylak,, 

14

Sayın doktoruma acıklı haya
ti ının bir anımı.,, 

- Bu da ne? Kimin anımı 
doktor? 

- Sizi ilgilendiremez... Bir 
•rınagan .• Okudunuzya •• Şişeyi 
açarak: 

- ister misiniz? 
- Oh ben bu kokuya bayı· 

ltrınıi 
Suna da biraz avucuna ata• 

rak kokladı. 
- Gerçek fena değil, acı 

bir koku, epiyce baygınlık ve
ri Yor •.. 

- O halde müsaadenizle 
•ize de ben atayım Suna .• 

Şişe elinde çalkalanıyor. De· 
lnir genç kızın üstüne, başına, 
lnsesine, odanın dört bucağına 

1 
eylak kokusu serpiyordu. Sa

kon emdikleri havayı Leylak 
okuJariyle yıkayordu. 
Suna: 
- Fakat ne oluyorsunuz? 

~~ıc fena değil dedimse hepsini 
~rden boşaltınız demedim bay 
eınir!. 

Demir gülerek: 
l - Klöroform değil ya Suna .. 

8?S~nı bayıltmaz, bilakis uyuşuk 
~nırleri açar, kalbe ferah ve
n~· dudaklara aşk tadını içirir. 
, ır genç kıza erkeğin anlatmak 
~tediklerini duyurur. Eski şair
~r, kadıoı çiçeğe benzetir, 
~k da onun kokusu derlermiş. 

• 0ğru... Aşksız kadın kokusuz 
Sıçeğe benzer. 
l Demir böyle diyerek ileri 

il ıldı, Sunayı kollarından tuta-
tak b ~ w .. kt' d ~ aşını gogsune çe ı, u-

klarını yüzünde dolaştırdı: 
'i ..._ Oh işte böyle doktor .•• 
b·•lnız bu aşk oprasyonu bizi 
ır arada kaynatmağa yeter!. 
Suna şiddetle geri çekildi. 

OF •kat ne garip bir- koku ..• 
Qun da sinirleri gevşiyor, içine 

bayıltıcı bir ürperme çöküyordu. 
Demirin ani hamlesi ile şaşır

mış g .biydi. Yüzünü yakan 
kızgın alev fikrini karıştırıyor, 

bu şişeyi veren adamla yani 
Özgürle Demir sanki çarpışı
yorlardı: 

Özgür dudaklar1ndaki belir· 
siz tebessümle ona: 

- işte yine leylaklarınız 
önümde yeni bir hayat güneşi 
yaktı. Bu güneşin psikolojik 
anlamını bu şişe içinde inceliye
bilirsiniz... Onlara düşman ol
masaydım Aytenin dostu ola
mazdım. Bayan Ayteni buldu
ğum andan itibaren leylaklara 
düşman değilim. Bu şişe size 
bir aşk senbolü olsun doktor .. 
Demişti. 

Bay Demir onu boşaltmakla 
bütün varlığına bu kokuyu sin
dirmişti ... 

Mühendis onun sessiz durdu
ğunu, kızmadığını görerek tek
rar etti: 

- Bu gece mutlak karar 
vermeliyiz Suna... Seviyorum 
seni.. Sevildiğimi bilmek iste
rim. Sesim. askımı, gözlerim 
ateşimi, arzularımı anlatmıyor 

mu? Beni kov,... Beni söv ... 
Fakat inanmamazlık etme, bu 
oda, bu hava beni çıldırtıyor, 
varlığın varlığıma ulaştı, ne dü
şünüyer, ne bekliyorsun ki,. 

Demir yine yaklaşm1ş yavaş 
yavaş Sunayı kendine çekiyor
du. Genç kızın başı Demirin 

_ omuzuna düştü. Biraz çırpınmak 
istedi. Sanki bu büyülenmiş 
koku mukavemetini eziyordu. 
Kesik, kesik: 

- Bırakınız, bll'akınız beni 
· diyordu. 

Mengene vücudunu sıkıyor, 
vahşi kaplan bakışlar şiddetle 

, kapanıp açılarak üstünde dola
şıyor, avını sıkı sıkı yakalamış 
çelik kollar son hızla onu kal-. 

dırı yor, köşedeki Amerikan 
kanepeye kadar götürüyor ... 
ikisi de oraya yuvarlandılar ... 
Bir dakika oldu ki dünya göz· 
lerinde silindi. Oda karıştı. 
Gözleri döndü.. Ay ışığı bir 
daha içeride titreşti. Ve bu 
perde burada ağır ağır ka· 
pandı ... 
. . . . . . 

- Suna, Suna.. Beni affet 
- sevgili .. Ne yaptığımı bilmedim. 

Sen o kadar çekici, ben o ka
dar çıldırmıştım ki ... 

Ayakta... Kollarını uzatmış, 

başını önüne eğmiş, şimdi on

dan bir af, bir söz bekliyordu . 
- Sonu var --

Odun ve kömür 
Fiatları 

Istanbul, 23 (Özel) - Son 
günlerde odun, kömür fiatları 
fırtınadan nakliyat yapılama
ması yüzünden çok yükseldi. 
Kömürün kilosu 6, odunun çe
kisi 350 kuruşa çıktı. 

liEYECAN DUYANLAR... ZEVKTEN 
DSANANLAR .• SAVAŞA SUSAYANLAR 

Gelinde bugün LALEDE 
KOVBOY ŞEREFİNİ görün 

Bugün: 

1 - Kovboy Şerefi 10 kısım 

2 - Sana Tapıyorum 10 kısım 
3 - Türkçe Jurnal 
4 - Komik Mi ki.. Vesaire 

Bulgaristanda buhran Berlin 
B. Toşef saat onbirde sarayag·derek 1 Yeni müzakere-

• • • leri nasıl buluyor? 
lstıf ası ı Kra.la vermıştır - B?ştarajı ! ilci sayfada -

Berlınde bılhassa bu nokta 

Yeni kabineyi Köse lvanof teşkil edecektir bir daha ileri sür!ilüyor ki Sar 
bölgesinin Almanyaya bağlan-

--~~------------~~------ masından beri hiç bir toprak 
anlaşmazlığı Fransa ile Alman-

Sofya, 23 (Ö.R)- Bu sabah 
burada bir kabina buhranı 
çıkmış ve başbakan B. Toşef 
saat 11 de saraya gidetek 

l<bse lvanof 

kabinenin müşterek istifasır.ı 
kral Borise vermiştir. Kral bu 
istifayı kabul ederek yeni ka
bineyi teşkile dış işleri bakanı 
B. Köseivanofu memur etmiştir. 

B. Koseiyanof hemen kabi
nesine girebilecek kimselerle 

müzakerelerine başlamıştır. 
Esasen birkaç gündenberi bu 
yolda müzakereler başlamış ol
duğund~rn temasların kısa sü
receği ve bu gece yeni kabi· 
nenin kurulmuş olacaği umul
maktadır. 

Kabinenin istifası zaten bek
lenilmekte idi. istifanın sebebi 
Münakalat bakanı B. Torvaro
fun sekiz gün evvel vuku bu
lan istifasını takib ederek bu
gün de Maarif bakanının istifa
sıdır. Bu yüzden kabinede ik3 
bakanlık açık kaldığından ge
niş bir deyişiklik yapmağa m
zum hasıl olmuştu. 

B. Köse ivanof tarafından 
yapılacak yeni kabinenin siya
sal şahsiyetler haric nde sırf 
teknisyenlerden ibaret olarak 
kurulacağı tahmin edilmektedir. 

B. Jorj lvanof 1884 senesin
de doğmuş ve tahsilini Pariste 
tamamlıyarak 1919 da Hukuk 
doktoru diplomasını almıştı. 

1925 de Bulgaristanın Bükreş 
elçiliğinde bulunmuş, sonra 

---------••••~ .... a 

t • 
ı 

o Zec · te • 
erı şı 

arar ın alın 

Sofyaya çağmlarak Dış işleri 
bakanlığı siyasal şube direk
törlüğüne geçirilmiştir. Bundan 
sonra yine sırasiyle Atina, 

t, ,,, -........ 

B. Toşef 

Bükreş ve Belgrad elçiliğinde 
bulunmuştur. Belgrada bir çok 
dostluklar kazanmış o)dyğun

dan yeni kabinenin Yugoslav 
çevrenlerinde sempati ile kar
şılanacağı umulmaktadır. 

•• uze 

ya arasında iyi komşuluk ilgi
lerinin kurulmasına engel ol-

mamaktadır. Alman çevrenleri 
yeni yaratılan havanın, Fransa 
ve Almanya arasında asılı kalan 
tuzel (hukuki) meseleleri kar-
şıhklı anlayış havası içinde ele 
almak imkanını verdiğini önem-
le kaydetmektedirler. iki hüku
metin daha ziyade geliştirmeğe 
çalıştıkları gevşeklik, bu ınese· 
lelerin barış yolile halli imka

nını arhrmağa imkan verecek· 
tır. 

• ••• • 
Haliç şirketi 
Vapurları 

lstanbul, 23 (Özel) - Hali~ 
şirketinin vapurlarına bugün 
belediye el koymuştur~Vapur

lar eskisi gibi işlemektedir. -· ... 
Bataklıklar 
Kur tuluyor 
Kars, 23 (A.A) - Kinik ve 

Gelmiş ovalarındaki bataklığı 
kurutmak için başlanan kana-

__________________ ...,. ______ __, ___________ __ 

lizasyon işleri bitmiş ve dün 
kanalın açılma töreni yapılmış· 
tır. Binlerce dönüm bataklık 

husule getiren Karagöl suları 

Esen çayına akıtılarak birçok 
arazi kazanılacaktır. ltalyaya Petrol ihracı da yasak edilecek 

• eueı • 
P ARiS 23 ( Ö. R ) - Cenevre de toplanmağa çağırılan irtibat komitesinin petrolu da Ita]yaya 

ihracı yasak edilen maddeler arasına sokmak niyetini tefsir eden " Petit Parisien ,, gazetesi 
diyor ki : 11 lngiliz ve Fransız eksperlerinin barışçıl bir çözge esası bulmak üzere çalıştıkları şu 
sıralarda bergitelerin vehametini artırmak neye yarayacaktır?,, 

Fransa a 
• Kabine mese esı 

11 Journal ,, de şöyle diyor : u Hiç şüphe edilemez ki harbı yürütebilmek için ltalya petroldan 
mahrum olmağa hiç gelemez. Fakat daha ilkin petrolun yasak edilmemesinin sebehi Amerikamn 
bitaraf kalarak ltalyaya petrol verebileceği kanaiiti idi. Halbuki Birleşik devletler hala bitaraftırlar 
ve Başkan Roosveltin bu anane siyasasından vazgeçebileceğini ummuk bir hayaldir. ,, 

Paris 23 ( Ö.R) - Fransız 
sol kanat partilerini birleştiren 

sollar delegasyonu içinde an
laşmazlık çıktığı ve markesist 

Büyü 
Safhası 

ir işin il 
bi miştir 

DIY ARIBEKIR, 25 (A.A) - (Gece geç vakıt alınmıştır,) 
F ~vzipaşa - Diyarıbekir hattının açılış töreni akşam geç va kıt 

Bayındırlık bakanı Ali Çetinkaya tarafından yapılmış ve törende 
iki özel trenle gelen ve aralarında Finans bakanı, kamutay 
asbaşkanı ile bir çok saylavlar, sivil ve süel bir çok şahsiyetler 
bulunau çağrılılar ve on binlerce halk bulunmuştur. 

Diyarıb ekire trenin bu ilk girişiyle büyük bir işin ilk safhası 
bitmiştir. Ali Çetinkaya söylevinde: 

Hattın Diyarıbekirde kalmıyacağını, Diyarıbekirin şark 
sınırlarımızı kuşatacak hatların bir başlangıcı olacağını 
söylemiştir. 

1935 sonuna kadar Sivastan Erzuruma kadar giden yol 43 cü, 
Malatyadan Sivasa kadar giden yolda 45 nci kilometreye varmış 
olacaktır. Bir kaç gün sonra da Afyondan Antalyaya giden 
hattın 112 kilometresi işletmeye açılacaktır• 

53 numaralı Italyan 
Tebliğine göre dur m 
Roma, 23 ( Ö.R ) - 53 numaralı resmiğ bildiriktir: Mareşal 

de Bono telgrafhyor: 
ikinci kolordu cephesinde Eritreli bir çete bazı Habeş grub

larını tekrar Takaze nehrinin öte tarafına püskürtmüştür. Oga
dende ltalyan işgal mıntakasına yerli ahalinin dahaleti devam 
ediyor. Birçok aşiret başkanları Gorahaya gelerek mutavaat 
etmişlerdir. Bunlardan birisi 2500 kişilik aşiret efradile birlikte 
Adisababa hükumetine karşı harekete iştirak teklifinde bulun
muştur. Aşiret reislerinden Abdülkerim Mohammed aşiretinin 
yeni teşkiliitı için ltnlyan otoritelcrile mutnbık lcalmış ve 1000 
silah teslim etmiştir. Bu suretle orta ve güney Ognden tamamile 
boyun eğmiş demektir. ileri hatlanndn uçaklann fanliycti devam 
etmektedir~ 

Italyan elç ·si 
Hulla görüştü 

Vaşington, 23 (Ö.R) - ltal- • 

ya sefiri B. Roso ile dış işleri 

bakanı B. Hull arasında bir 
saat süren bir konferans ol

muştur. Bu görüşmeden çıkar• 
ken Italya büyük elçisi B. Hulle 
konuşmasımn iki memleketi 
ilgileyen çok önemli meseleler 

üzerinde döndüğünü söylemiş
tir. 

olan sosyalistlerle marksist ol· 
mıyan radıkal sosyalistlerin an-

laşamadıkları zennedılmekte
dir. Sosyalistler demokrasi 
usüllerini bırakıp diktatörlük 
temyülleri göstermektedirler. 

"Ere Nouvalle,, gazetesi di
yar ki: Sosyalistler diktatörlük 
kurmakta israr ediyorlar. Biziın 
için bu mesele halledilmiştir. 

"Journale lndustrielle,, siya
sal ve finansal meselelerin en 
kısa bir vade içinde halli lü
zumu üzerinde ısrar ediyor. 

: - ı '" ;, ,,. ... T• • • ":" • ' ; • • • 

Bugün 
Büyük Fransız edibi Alfons Dodenin edebiyat 

inkılap yapan meşhur romanından iktibas 

s F 
aleminde 
edilen 

Aleksandır Doma Fils'ın 11 La dam o kamelya ,, sı, Emil 
Zolanm 11 Nana ,, sı kadar kuvvetli ve şöhretli olup bütün 
dillere terceme edilen bu eserin filmi romanınd~!l d:ıha 
kuvvetli ve daha güzeldir. 

Oyn yanlar : Kome i Fransez Uyatro .... unun 
bUIUn artistleri 

Ayrıca: En son gelen Foks jurnal Türkçe 
sözlü - Miki (canlı resimler) 

Seans saatları hcrgün: 15 - 17 - 19 - 21.15 
Cumnrte.si 13 - 15 talebe için tenzillitb bilet verilir. 
Pazar günleri l 1,30 - 13 de ilave seanslar. 

Fiyatlarda değişiklik yoktur. 30, 40, 50 kuruştur 
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Bölem sayısı : s 

irinci cinayetin uammasını çöz-
eden ikinci bir cinayet olmuştu 

Hepsi bu kadardı. 
Kaach Lee'ye uzalbm. 
Okudu ve sordu: 
- Kim bu adam? 
- Tanı adı mı? Büyük 

·MogoL. 
_ (abfe mi ediyorsun?. F 

kat · r.a e kadar 
ko.nmu;. Bu ihafta ıböyle ı 
'daha yüzlerce mektub alacak
sın. iBu şehirde adın ün sala
cak Danny.:. 

- D.anoy bu konserler serisi 
seni ulusal ünler arasına geçi
recek. 
' - Daha önce meşhur de
dil miydim sanki? 

_ 'T anmmıştm Danny ... F - • 
kat -·hret tı'Js ı ancak şim- i 
di elinde tut1'1yorsun. Şimdi i 
1
bütün dizginler elinde.... iste- f 

ldiğin gibi yol alabilit in. J 
ı - Ben de bö1le düşünüyo· 1 

rum Lee... ı 
Bu kısa muhavereden onra 

apartmanıma girdik. Şaşılacak 
şey içerde ışık vardı. Bense 
giderken bütün ışıkları söndür
meğe dikkat etmiştim. Banyo 
dairesine girdim. Sıcak çe~
mesi açıktı. Çeşmeyi kapadım 
ve tekrar salona döndüm. Bü
tün sinirlerim gerilmişti. Bu 
muammayı daha kafama ığ· 
dıramadan Lee sordu: 

- Benden başka bir istiye
ceğin var mı? 

- Evet Lee ... Hatta çok şey
ler istiyeğim. Sana ço'k sırlarımı 
tevdi ettim Lee. Geçen gün2e
rimin, çalışma tan.mm bir mü· 
şahidi sıfatiyle işimin içyüzünü 
çok eyi bilirsin. Şikagonunkiler 
N ev-Y orkta ki programdan hoş.
nud olmuş değillerdir. Orada 
bin bir dolap çevrilir_ En mü
levve işler görülür. Onlar eJ .. 
bette bu programları beğene
me.zler. Ben bu hik4ye!ere el 
sürmek istemem. 

- Nasıl hikayeler bunlar:. 
Dolandırıcılık mı? 

- Bilmiyorum. Her şekli 
mevzuu bahsolabilir. Zaten kim
seyi suçlamak niyetinde de de
ğilim. Fkat tanınmış artistler, 
sahne yı1dızlarile bile in&nı1mı
yacak bazı şeyler o1uyor. Öyle 
ki içlerinden bazı1anna yol ve
rileceğini bile söyliyebilirim. 
Bu hallerin benim idarem al
tındnki müesse ede de kendini 
göstermesini i temem. Zaten 
doğruluktan ayrılm ğa ihtiya
cım da yok. Radyo Monark 
bana ihtiyacımı bol bol karşı• 
!ayacak kadar para veriyor. 
Daima namuskar ve faıiletkar
dım. Yine böyle kalmak iste-

.. t • • u rim. Goz enm aç.. ygunsuz:, 

mun başına geçtiD". ~ elin
deki kadehle biraz yüzünü bu
ruşturdu. ıBenim onu gör:medi
ğimi saoıyordu. Halbuki kar
~· daki y.ndan beıı pek ala 
Lee• in pozlarını görebiü or
d . Lee kuwetli içkilere alış
kın <leğ"ldi. 

Büromun orta gözünü açtım. 
Mendillerimi koyaıaja alı§b.ğım 
yerde endilimi aradım. Bir 
tane bile yoktu. Bu iikinc:i Ü• 

şahede vücudumda ou'k bir 
ürperme itesiri yaptı. Çekme
ceyi tamamen çektim. Buradan 
ynhnad önce bu çekmeceye 

koydu- m h z.iııe., Eleni ıy
mettar lan d u uş git
mişti. 

ş· di merak dan çatlıy. -
caktım. fakat kızmak oeye 
yarardı. Oıtad ki duru a göre 
acele tedbir alm z _ecbur
dum. 

- Lee Jak Waters'i tanır 
nıısın diye sordum. 

- Hayu. Onun baklanda 
bütün bildiğim senden önce 
program işiyle onun meşgul 
olduğundan ibarettir. 

- Peki. Telefon numarasını 
bilirim 2 - 8102 dir. Lee numa
rayı sen çevir. Onu sen ara 
bakayım. 

Lee muhabereyi te in etti. 
Jakm sesini 1şidince ahizeyi 
aldım. 

- Hello Jak, dedim. 
- HeUo Danny. 
- Jak seninle görüşmeğe 

ihtiyacım var. eşgul u un ? 
- Değili gibi .. Bir d mka 

bekle .. 
Jakın telefon başından yrı

larak odada bulunanlardan bi
rile alçak sesle konu§tuğuou 
anladım. Hatta uzaktan bu 
ikinci şahsm verdiği cevabı 
bile duydum. jak tekrar tele
fonu eline aldı ve devam etti: 

- Seni bekliyorum. Seninle 
şimdi görüşmekten memnun 
olacağım. 

- Peki geliyorum. 
Lee'ye e lendim: 
- Haydi yürü .•. 
Lee ne yapmak istediğimi 

anlamıyordu bile ... Ona ıiyz bat 
ta ıvermemiştim. Beni körü 
körüne takib etti. Jak W at er
sin evi onunc ~e!diğimir.de 
taksi şoförüne bizı bekleme
sini söyledim~ Yedinci katta 
bir garson Watersin dairesini 
parm ğıyJe işaret etti. 

Sola dönünce bir radyo .sesi 
geliyordu. 

münasebetsiz ve hileli görebi
lecefrin ber işten beni t m 

1
. 

vaktinde haberdar et .. 
- E oette yapacağım Danny •. 

Watersin kapısı önünde zile 
bastık. Kimse kapıya gelmedi. 
Yine bu menhus radyo işidil
memi:z:e mani oldu sandım. 

Kapı aralık bıraktlm oldu
ğundan iterek içeri girdik. Wa
ters ,-adyo cıhazı karşısında bir 
koltuğa gömülmüştü. Arkasını 
bize verdiğinden uyuyor san
dım. Lee solundan ben de sa
ğınd n ile;-!edik. Sağ kolu ye· 
re arkık duruyor, elile J:emini 
gösteriyordu. Döşeme fö~erinde 
küçük iyah bir tabanca vardı. 

- Lee, sana başkalarının 
bildiklerinden çok daha fazla 
şeyler anlatacağım. Bu gece 
çok garib bir hadise oldu. Bu 
muammayı halledebilirsem sana 
da anlatacağım. Şimdilik buna 
muvaffak olmuş sayılamam. 
Ben biraz düşüneyim. Sen de 
llu kadehi çalkayıver. 

Lee kadehlerin hepsini top
lıyarak banyo salonuna girdi. 
B;rkaç dakika sonra da dön
dü: 

- Ağım kuru mu ? 
- Kupkuru. 
- Ala birer kadeh abşh-

ra• m. 
v· kivi ittikten onra büro· 

- Ölü idi. Kurşun kafa ta
sım delmişti. 

- Somı Var -......... 
Bu da başka 

Kestane pazanndan geçmek
te olan Hüseyin oğlu Mehmet 
idaresinde bulunan araba Şev-

/ 

ki oğlu Cemala çarpmış ve 
omuzundan yaralanmasına se
bebiyet verdiğinden sürücü ya· 
kal nmıstır. 

• • • 
iZ ID 1 

• • u un emı ı 

Diyarıbekire varan hat 
irleşecektir. On yılda şi 

burada almıyarak lran şimendiferlerile de 
endifer s·yasamızın ilk hedefleri ede edilmiştir 

- Baş lara"i. 1 inci. S11J1/ad.a -
BU HAT 1RA Rf\TLARI 

• iLE BiRLEŞECEK 
Hat şüphesiz Oiyanbeki~de 

kahwyacak, şa~kta .dost ve 
lrnrde c leke~erin demir
yollarıma a şaeak ı-.e bideşe
cektir. 
GARP'f AN ŞARKA GiDEN 
DE URYOLUNUN UGRAGI 
!)" Jarıbe'kir ve ha valisi ıve 

ışark illeri bu dd a da 14 ~e 
15 i ci asıria~da olduğu gibi 
şarkı.an garba .geç.en ker:vanla
rın uğrağı değil, fakat earpt n • 
şarka yirminci sran medeni
yetim, fen ve sanatmı catde
decek ol n (femiryo1unun ve 
ve ticaretin mühim bir erkezi 
olac k e şüphesiz büyük ıbir 
umran Ye Tefaha <la ermiş bu
lunacaktır. 

işte b1ı tariru yurd 'PaT'ça~n-
11ın bugün ıumnn ve t~rakH 
folunda buı;ule gelen değişik· 
liği, yeni Türk rejiminin ve 
Atatürk devrinin ve onun bü
yük başvekili ismet lnönü hü
k • m tinin şaşmaz "mendifer 
siy setinin hayım ve üb-m ve 
müsbet netice'ermden b"ri .ol
duğunu gurur ve i~iharla 
görmckteyİL 

BAKIR VE KÖMOR 
Sanayi aleminin daima gıpte 

ettiği kömür, bakır gibi iki 
kıymetli uvhe.rin en ver:mli • 
hazinelerine malik olmak yur· 
dumuzun en büyük nasibeJe
rindeıı biridır .Kömür ,endüstri ıve 
nakil işleri için sonsuz bir kud
ret kaynağı oldu~u gibi bakır 

da başı e! trik olduğu halde 
sanayi iç.in en mühim unsw - 1 
lardan biridir. 1 

GiZLi HAZiNELERiN 
KAPlLARlNl AÇıVORUZ 

Dünya L-uruJahdanberi yer 
altmda kalmış ol n bu i i ha
zinenin kapılarını açarak yir-
minci snn en 'eni ve mi:tc
kamil usullerile işletmek ve 
bunda yurdumuzu faydalandır-
mak Cumurluk kükUınetinin ga
yelerinden biridir ... 
CEVHERLER BÖLGESiNDE 

Bunun içindir ki, bir tal"aftan 
demiryolu siyasetimizde devam 
ederken diğer taraftan cevher
lerin bulunduğu sahalarda fen 
we san·atın lüzum gösterdıği 
tesisatı vücuda getirmek ve 
fabrikalar kurmalda çok ehem
miyetle uğraşônaktadır. Ve 
yakın bir zamanda tam bir faa
liyete geçilecektir. 

Yurdumuzun en feyizli yer
lerinden biri olan bu bavalinin 
mahsulü ile beraber bakır cev-
heri ve bunun işletilmesi için 
icab eden kömür ve madene 
yakın bir sabada keşfolunan 
kurom madeni ve sair levazt
mm nakli demir yolumuzun en 
emin bir surette işletilmesini 
ve verimini temin edecek ami.
lerdendir. 

HALKIN GÜVENi 
YERiNDEDiR 

Hükumetin çıkardığı ergani 
istikrazının tahalükle ve pek 
kısa bir zamanda kapatılması 
bu usund halkımız tarafından 
gösterilen büyük itimadın ne 
kadar yerinde olduğu yakın 
bir gelecekte filen görülecek· 
tir. 

BAKIR HATTI 
Bu meşhur bakır madeninin 

yolu üzerinde bulunm ı dola
yısiyl !bakır yolu adını verdi
ğimiz bu hat, eski Bağdat yoJu 
üzerindeki Fevzipaşa istasyo
nundan başlıyarak Seyhan. 
!\faraş_. Gaziantep vilayetlerinin 

topraldanndaı:ı ~eçmekte ve GA "Y"E El.DE EDILDI 
şimali şarki istikametinde Ma- Hemen on seneye vanm bu 
latya ve Elaziz vilayeHerine devre içinde -sırasiyle babsedi-
uğnyarak Yolaçb istasyonun· len hatlar yapılmış ve bütün 
da Efazize bir kol ayrıldıktan kömür ve bakır yoHarının iş-
:sonra cenuba doğru dönerek letmeye açılmasiyle istenilen 
Ergani bakır madenlerine, Di- gaye elde edilmiştir. 2628 ki-
yanbelcire varma1ctadır. Şu lometreye bafığ olan bu yeni 
:suretle hattın içerisinden demiıyo1u şe'bekesi için devf~t 
geçtiği altı vilayetin nü· hazinesinden 282,'300,000 lira 
ıfusu t,700,000 ve civnnnda saıfedilmiştir. 
bu!unan diğer dört vilayetin - - Ortatama bir hesap ile her 
fusu 150 bın olduğuna göre sene 23,525,QOO lira masraf ve 
ııki buçuk milyonluk bir alk 219 :kilometre yol düşmektedir. 
kütlesi bu yo!un feyzinden da- 1 ANTALYA VE ERZURUM 
ha yakmdan istifade etmiş HATLARI 
o: .. caktır. Bununla beraber işbu \>irinci 

YOLUN IUZUNWCiU rdevre içinde cenupta Anta,ya, 
TUNELLER ve 'KÖPRÜLER şaı\da Erzurum bat1annın inşa-
İşte bu bakır yo!unun Fev- Darına başlanmış ve devam edil-

'Zİpaşadan Diya:nbekire aClar melde bntunmuştur. 
olan uzun1uğu SOS ltilomet· HUDUDA. DOGRU 
ıredir. Gerek bu hatların ve ge-

Ozerinde 37 adet istasyon ırekse, Vana ve hududa doğru 
ve - 13.609 metre - tulunde 64 yapılması musammem hanın 
adet tünel ve 1910 adet men- inşasma· ayni hız ve hamlelerle 

lıştığım demiryollarımız 'bugün 
Cumuriyet hükümetinin milli 
birlik ve varlığının ve i~timai 
ft'e iktisadi siyasetinin temeli 
olmuŞtor. 

'Memleket müdafaası bakı
mından istiklal savaşında kar
şılaşbğımız güç1iiklere bir daha 
marnı: kalmıyaçağız. Hususiyle 

yolsuzluk yüzünden barbı 
ıumumi facialarını tekrarla· 
yıpta lzlraplannızı yaşatmak 
istemem • Bugün vatan mü· 
dafaasına bir işaretle benıen 

ülkemizin her köşesinden der· 
hal ko mak ve yetişmek imkiıı· 
lan temin edilmiı ~e edilmek· 
tedir. 

SOSYAL BAKIMDAN 
('-timai bakmundan dahi va· 

tanda.şlarımıun birbirlerile kay· 
11~malannı ve milli birlik uc 
kültürü temin edeak e.n nıii· 
Lim bir amild;r. 

MiLLi EKONOMi 
BAKIMINDAN ifez ve büyük ve küçük köprü devam edilecektir. Bir taraftan 

vardır. Bunlar araSJnda gök u bu yeni haUann inşalarına de- illi ekonomi bakımından; 
viyadü'kü ve fırat nehri üzerin- ~am etmekle beraber, diğer ta- birbirinden farklı o muht 
deki betonarme köprü • fuat raftan 1934 senesinde ecnebi isti.bsa.i 'kalanmm iktisat 
1 - d lı ıı:ıartlarına ve halkımızın hayat Köprüsü - yer yüzün e sayı imtiyazı altmda olan 706 kilo· " 
fen vo sanat eserlerinden birer metrelik lzmir-Kasaba temclidi ve aişetine uygun olarak ,.ap· 
örnektir. halli satın alındığı gibi bu se- makta olduğumuz tarifele"e 

Hattın mesarifi - 65 • milyon ne de 610 kilometrelik Aydın birbirine bağlamakta ve uıilli 
liraya Laliğ olmuştur. Bu pa- hattı .satın altnarak Devlet de- ekonomimizin tam ve müteva• 
ranın yalnız 12 milyonu dahili mir yo1larına ilhak edilmiştir. zin bir surette inkişafına badirıı 
istikrazla 53 milyonu da devlet Bugün Devlet dem1r yollan olmaktadır. 
iınzinesinin daimi varidab ile idaresinde işlemekte olan hat- Arkadaşlar; 
tem n edilmiştir. Hat 1927 fann yek\ınu, revvelce sabn ah- Sözüme nihayet verirken 
senesinde kömür rolu ıiJc bir- nan Anadolu-Bağdat bntb ile milleti ve yurdu tam bir izınib: 
likte nafia vekaletinin mü- diğer bazı şube hallan da dahil Jfılden ve siyasi ve iktisadı 
hendislerinin fenni nezaret olduğu halde ve yeniden :inşa esaretten kurtardıktan sonrtı 
"e mürakabesi altmda lsveç edilenlerle beraber (5700) kü- onu müreffeh ve mamur yap· 
ve Oanimarl<a grubu vası- · e 

sur lkilometredil". ve tn yüksek medeni sevıyef _ tasile inşa ediJmeje başlan- r 
Bu yelciıne Sivas - Enunım ,.ıkarmak için geceli gündü% u mıştır. Bu grupla hükumet .. ı 

arasında yapılmış olan muka- ve 'Ma1atya - Sivas istikamet- çalışan ve ortaya işte böY. ~ 
veleye göre inşaat 436 ncı t<i- lerinde inşa edilmiş olup henüz canlı eserler koyarak sevgılı 
fometreye kadar devam ede- açılmamış olan hatlar dahil milletinin sonsuz sevgilerine 
rek Ergani hakar madeni hiza- değildir. kavuşan uluönderimize v~ ouuo 
Jarım geçmiştir. !FMLEKE'f MOEAFAASI büyük başbakam ismet fıı&-
TÜ~K ÜHENDISIJERI !.N BAK:lMlNDAN nüne, Fi1yostan sonra Dıyarı'" 

f AALIYETLERI Ar.kada bekirimızden de binnlerce IJ)in· 
Gr:up buraya kadar olan Yukardanberi izahatına ça- net ve ükranlar. 

Yecibelerini kömür hatlannda ••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••11••••••••u••11'! 
o duğu gibi memnuniyeti mucip ~ Bir aşk hikayesi ~ 
bir urette başarmıştır. Bundan : 
sonraki Diyanbekire kadar a ,, 
olan 10 kilometrelik kısmın : 
yeniden mafi bir teribe ; 
ihtiyaç olmaksızın doğru- : 
dan .doğruya kelldi fen adam- i 
lanmıı: va.sıtasiyte inşası, cu- : ,, 
murlu'k devrinde yapılan Sam- S 
sun - Sivas hatlı ve Elaziz şu- ~ 
besi inşaatlarında çatışarak bil- a ,, 
gi ve tecrübeler.ini filen isbat : 
etmiş olan Türk mühendiSJeri- - Beni nasıl bırak ağa - Sevgilim seni bıraknl1f ~ 
mizin idare Ye faaliyetlerine cür'et ediyorsan ? değilim ki.. a ,, 
verilmiştir. Büyük ve küçük i~ = 
ve fen arkadaşlarımızın bu im· : 

• tihanı da yüz aklığıyla ba~ar- r : 

mış olmalanoın verdiği sonsuz · S 
gurur ve iftiharı burada buzu- .. E . ,, 
runuzda bir kerre daha izhar : : . ,, 
ederek cümlesine teşekkürler : : . : 
ederim. E ,';i.\A'\;/ : 

DEMIRYOLU SiY ASETIMI- • ~ • ~ ~ 
Ço1' : ZIN iLK HEDEFLERi -O halde beni -Daima senin biricik -Beni herkesten : 

"' Yur.ddaşlar; daima seviyor mısın -şıkınım d~il mi ? seviyor mısın OJ a 
Bilır iniz ki, şimendifer siya- -Elbette sevgilim - Tabiiğ canım -Süphe mi var ruhu ~ 

setine cumuriyetin ilk yılların- ~ : 
da ve İsmetpaşa hükfımeti : 
zamanında başlanmıştır. Bu ı ~... ~ 
iya etin ilk hedefı Ankara- < : 

dan başhyarak Kay eriden ~ Jı- : 

geçmek üzere Sivasa ve Sam- ---~ ~· i ~ ·r,, ~ 
und n başbyara yine Siv -~ lff 1 ~" "";r • 

v rmak ve kö -r bavz.asını iç ., ~~~-·-/;.'§! : .......... ~ , or: 
Anadofuya bag~ lamak ve Ak· - Beni her gun- biraz -daha - Kaba adam nasıl ofuj' : 

"'tl'" ,, 
deniz kryıJanndan b kır ma• fazla seviyor musun ? ese1a lta geçen hafta beni bu~~·et i 
denine erişmek ve Kay eri· bugün geçen haftadan fazla. .den .daha az sevmeğe cu i 
UJukı la .iJe Kütahya - Bafı- - Evet me!eğim. ediyordun? ,f 

ek • .a! lflUl.l11.DTİ$f - Lonı!ra ••••••• 
kesir aralarını birlesti ıuı._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
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:·s·· ·c N . DA K 1 K A. H -; . · .. ~ c~' • t_;- . : :,:.ı_ .. :'1t)/ . . 'i .. ,. . ' . ·. . : . . .,. -~·"· . ·~ 1 Türk kuşunda Paraşüt 

!Paraşü ,.,ü baya , yıldız 
ilk heyecanını anlatıyor 

. -~-~:.·:· .. . ~ , . i i . .- . . . . .... • ·• ·.· . ..: .· . • A~;·e·--E·· .· ~-: •. ır{ .. E; "i. .ı--. ;.--·- ; . . ... ,. . .#4 . t .. F\' .. . .... ~ 
·. , .• i'-.-· ,· .... _,-, ... ,:· .. ,...ı.,fl!R...·~;. . .::.-· .. · . ·· ~>r ·.·=-~ . -~ ~ .. J.,., ...•..•. ···-:"' ... ~'.· "i 

T E L G RAF e . T ECE lf 9 r;l :1·,·'·?~ ft~):~;f ~": 

Bitler- Poncet mülikatı 
ilgili memleket kamoyu bu mülakatı 
büyük memnuniyetle karşılanuştır 1 

Fransız ve Alman gazetelerinin tefsirleri 
Berlin, 24 ( Ö.R ) - Berlin Paris, 23 (Ö.R) - Gazete- manası vardır. Bu mülakatta 

>fazeteleri Hitler ~ Poncet mü- ler Berlinde Hitler ve Fransız Fransa ve Al ıra~ya arasında 
Iakatı münasebetiyle Fransız büyük elçisi arasındaki görüş- bir yakınlaşmanın şart ve im-
gazetelerinin tefsirlerini kayde- meyi tefsire devam ediyorlar. kanları görüşülmüştür. 
diyorlar. Durumda hissediJir bir " lntransigeant 11 diyor ki : Hekikat bu iki iddianın ikisi 
salah göriılmektedir. "Krontz Görüşmedeki samimiyetin iki ortasındadır. 

zeitunv,, diyor ki lngiliz mem- taraftan da kaydedilmesi Hatırlardadır ki, Prüsya baş-
leket kamoyu 8. Hitlerin B. ehemmiyetsiz değildir. Fakat bakam "e ulusal sosyalist siya-
Franceis Poncet ile mülakatım hemen bir genel müzakere ba- sasının en mümessil şahsiyeti 

Jellicoe -.. 
Cenaze töreninde 
Fransayı kinıler 

tcnısi 1 edecek 

Türk kuşunun cesur ve de
ğerli paraşütçülerinden Bayan 
Yıldız itibalarını şöylece anla
tıyor: 

ilk heyecanımı soruyorsu
nuz? Fakat bu o kadar eskidi 
kı. Bilmem nasıl söyliyeyim. 
Bu bana adeta uçakla uçar 
mısınız diye sorulmuş bir 
sorguya benziyor. Paraşüt

le şimdiye kadar çok atı

lışlar yaptım. Bir ncisi 4 I 10 I 
1935 gunu oldu. O gün 
1000 metreden atladım. Uzman 
Anohinle Godron-59 uçağiyle, 
Paraşütün teorisini ogrenmiş

tim. Sırtında bu iki çanta ile 
uçağın küçücük hücresine sı

ğınan bir paraşütçünün neler 
yapması lazımgeldiğini öiliyor-

memnuniyetle karşılamıştır. Bu, şında ve yakınlaşmıya giden o!an Goering son zamanda 
Alman-Fransız anlaşması yolun- yolun içinde olduğumuzu farz Fransaya hitap ederek anlaşma 

Paris, 23 (Ö.R) - Amiral 
jelJicoe'nnn yapılacak cenaze 
töreninde Fransa büyük elçisi 
B. Korbin cumur başkanını 
temsil edecektir. Fransız do
nanması adına Lorient' dan iki 
deniz tirendaz taburu gönde
rilmiştir. Amiral Decaze Fran
sız hiikiimetini temsil edecek
tir. Amiral Decaze genel harp
ta Fransa deniz bakanı olduğu 
için ölen amiralle münasebette 
idi. Sü, deniz ve hava bakan
larını temsil edecek amiral ve 
generaller de Londraya hare
ket etmişlerdir. 

1 dum. Buna rağmen ogün öğret
menim kendine has bir özenle 

da eyi bir işarettir. Fakat an- etmek fazla uzağa gitmek olur. lehinde bulunmuştu ve bu yeni 
laşmaya varacak yol çok uzun Almanya ile Fransa arasında bir şey de dr:ğildi. Aynı dev-
ve güçlüklerle doludur. bir yakınhk dilenmeğe değer ve rede Fransa büyük elçisi bay 

"Volische Beobachter,,e göre Fransız ulusu bunu gerçekten François Roncet Pc.rise gelerek 
Berlin mülakatı Alma-Frasız dilemektedir. Fakat bu yakın- Dış bakaniyJe birçok defalar 
ülkilerinde yeni bir devre aç- lığın hangi esasa dayanabile- uzun konferanslarda bulundu. 
maktadır. 8. Hitler Almanya- ceğini bilmek ve bulmak Ja- Zalen, BerJin mülakatının 
nın garp komşularile iyi ilgiler zımdır. uzunluğu bile orada bir çok 
kurmak arzusunu göstermiş ve Hadiseler göstermiştir ki noktaların görüşüldünü göster-
8. François Poncet bu itibarla Fransanın istediği müşterek mektedir ve arsıulusal durum 
Alman siyasasının hiç değiş- güvendir. Almanya ise buna içinde gö üşütecek noktalar az 
mit olmadığmı görebilmiştir. iştirak etm:yor. Hatta aykırı değildi. Almanyanın iştirak et-

Paris, 23 (Ô.R) - "Figaro,, bır yol tutuyor. Dün Polonya mek istemediği Şark ve Tuna 
gazetesi Fransız • Alman ligi- ile anlaştı. Yarın belki Maca- andlaşmaları daima ateşli ka-
lerine, HiUer - Poncet görüş· ristanla da anlaşacak. Almanya lan Memel mese esi, Fransız -
meıilc başglisteren değişikli- barışı koruyacak genel bir Sovyet anlaşması üzerinde 
ğUı bilhassa bir siyasal ıklim plana girmek istememektedir. Fransa ve Almanya rrasındaki 
değ"şikliği olduğunu hatırlata- Almanya ile Fransa arasında tefsir aykırılıkları, Almanyanın 
rak <liyor ki: ikizli bir anlaşma düşünülemez. 1 hl l H . yeni si a anma arı... u asa 

"füi muhatab arasındaki ko- Bizim yülcenlerimiz, dostlukla- k b 
nuşm:ıların nezaketinden mem

nun olalım. Bu nezaket havası 
bizi sevindirecek bir ıeydir. 
Aad Fransız - Alman yakınlığı 

da budur ve bundan başka bir 
teY değildir " 

"Republique., gazetesi de 
F ranıız - Alman yakınlaşmasını 
imkinıız gören haıariyecileri 
tetkik ettikten sonra diyor ki: 
Barıt siyasası bundan başka 
bir esasa dayanamaz ve bu si
yasa Fransız köylüsünün, me
murunun, işçisinin, esnafının, 

yani Fransız yığınlarının siya
sasıdır. 

rımız, Uluslar sosyetesine karşı 
bağlarJmız vardır. Ancak müte
kabiliyet esası dahilinde kim
seye karşı olmıyacak bir iş 

birliğine ve bir itilafa daima 
hazır bulunmaktayız. 

"Franoe de Bordeau,, aynı 
görüşe iştirak etmektedir: 

B. HitJerle B. François Pon
cet arasındaki mülakata büyük 
bir önem verildi. Bazılarına 

göre bu, bir Devlet başkanının 
aylardan beri görmediği bir 
elçiyi mutad olan kabulünden 
başka bir şey değildir. Diğer 

bazılarına göre ise özel bir ......... 
Fransız gazetelerine 

genel siyasa alayında onu ul-

mak kc,laydı. Ancak bunun ne 

netice verdiği henüz bilinmiyor. 

"Eclairerur de l'Est., müla
katın dostça mahiyetinin res

men ilan edilmiş olması fena 
değil, diyor. Yine karşıiıklı bir 

iyi niyetten bahsedilmiş olması 
da fena değil. Fakat henüz bir 

temas başlangıcı vardır ve her 
iki tarafın erişmek için gayret 
sarfedecekleri muayyen bir 
omaca doğru müzakerelere baş
lanmamıştır. Bununla beraber 
yarın için ümit veren bir baş
lan2'ıç karşısındayız. 

•• ''"Ore ~ 

Peştcde 
800 kişi kaybolmuş 
Budapeşte 20 (P.N.) - Bu

rada esrarengiz kayıplar serisi 
zabıtayı ehemmiyetle işgal et
tiği kadar kamoyu da heyecap
landırmaktadır. Zabıtanın tes
bit ettiği bir listeye göre bir 
hafta içinde kaybo!anların sa
yısı sekiz ) üz kişiye varmıştır. 
Zabıta bu muammalı işi çöz
mek, hakikatı meydana çıkar- ' 
mak için bütün usta polis hafi
yeleriyle araştırmalarda bulun
malctadır. Şimdiye kadar yapı
lan tahkikat sonuçları çok gizli 
tutulduğundan tahkikatın nasıl 

bir yüzde bulunduğu bilinmi
yor. 

lngiliz kabinesi 
Yapılan değişiklikleri 

Kral tal.idik etti 
Londra 23 ( Ö. & ... ) - Kral 

George Kabinede yapılan deği
şiklikleri tasdık etmiştir. Sü 
bakanlığına geçen B. Cruperin 
yerine B. Morrison Hazine fi
nansal danışmanlığına geçmek
tedir ki kabineye giren biricik 
yeni şahsiyet odur. 

Londra 23 (Ö. R) - Gaze
teler Baldvin kabinesinin ulusal 
birlik gorünüşünü muhafaza 
ettiğini yazıyorlar. Kabinede 
on beş muhafazakar, 4 ulusal 

Laval kabinesi döşerse l ~;;~~::·üç ulusal işçi bakan 

S 1. k .. . I . h . ı Her sene osya ıst ve omunıst erın ususı1veremden 20 ooo 
teşebbüsleri ve sermayeyi boğmala- kişi ölüyo~ 

rına tahammül edecek miyiz? 
Paris. 23 (Ö.R) - Önümüz- gelişimidir. Durum bir gün fe- ı 

deki öerşembe günü açılacak 1 nalaşıyor, ertesi gün yatışıyor, 
olan kamutaydan Laval kabine sonra yine daha tehditli olarak 
ıinin devrilmeden Çlkıp çık- ortaya çıkıyor. Finans komis-
mıyacağı meıelesi matbuatın yonunda hükümet akalliyette 
tefsirlerine esu olmaktadır. kaldığı gibi belki yann Burbon 

"Eerniereı NouveJles de s.. sarayında da Laval kabinesine 
trasburg,. gazetesi kabineye karşı muvakkat bir ekseriyet 
karşı siyasal kaynaşmanın tuhaf bulunacaktır. 
bir manzara göıterdiğini yaza- "Lyon Republicain" e göre 
rak diyor ki .. Bütçe meselesi siyasal me'sele yabşmadıkça 
üzerinde finans komisyonunda- bütçe işinin kesin olarak hal-
ki güçlükler yatışır gibi olur- lioe imkin yoktur. 
ken hemen sollar delegasye- "Depeche de Brest,, de 8. 
nunda yeni güçlükler çıkmakta Lavalin düşmeai ihtimalinden 
büdçe meseleai halledilmeğe bahsediyor ve soruyor : 
Yüz tutarken ligler meseleai "Laval düşerse sosyalist ve 
sıçramaktadır. Htıkümet daimi komünistlerin bir diktatörlük 
olarak iki tehdit arasındadır. yapmalarına, hususi teşebbüs-
Birindeo kurtulurken ötekine Jeri ve sermayeyi boğmalarına 
düşüyor. tahammül edecek miyiz? ,, 

" Nouvelli•te .. de Ldayn o "Depeehe de Toulouse" şöy-
ayna fikri bqka ıekilde wöste· le diyor: Parlamento bayab 
riyor: - bqlar batlamaz her vakit sibl 

Acıklı ve cesaret kırica bir radikallere kimi•İ ricalar, kimiai 
feY waru o da anlaımazlığaa ihtarlar aavuruyorlar. Zira aaa-

tin bakimi onlardır ve kabine
nin mukadderatını da onlar 
tayin edeceklerdir. Fakat biz 
hükümette istikrar istiyoruz. 

" Temps ,, radikalleri muha
lefete sürükliyenlerin ihtilalci
ler olduklarını yazarak radi-
kallerin bunlarla birlikte yürü
yemiyeceklerini yazıyor : 

" Zira, diyor, hükumet mev
kiinde olsun veya olmasın, ra
dikallerin hükumete aid teçrü~ 
heleri vardır. Öyle şeyler gör
müşlerdir ki tekerrürünü isti
yemezler. Frangı korumak için 
B. Lavah iş başında tutma
ğa lüzum olduğunu bilirler. 
Ulusal birlik hükumetinin it 
başında durması şarttır. Fakat 
radikallerin etrafında . frangı 
devirmek iıtiyenler vardır. 
Bunlar ihtilal programlarının 
muvaffakıyeti için Cumuriyeti 
iflasa sürüklemek isterler. 
SoayaliatJer nizam ve muyazene 
UD8Urlaruu harab etmek kerar
lannı we~a wllıı a~ıkça biJdir-
mitlerdir. 

Bulgar hüküm eti, veremle mü
cadele etmek üzere bir kanun 
liyıhası hazırlamıştır.Bu münase 
betle beyanat veren profsör 
Yanulof, Bulgaristanda her se
ne ölenlerin sayısı 20,000 kişi 
olduğunu, 20 yıldanberi, Sofya 
şehrinde yaşamakta olan insan
lar kadar, yani 300 bin kişinin 
öldüğünü, binaenaleyh, bir ka
nun yaparak veremle mücadele 
edilmek zamanının gelip geç
tiğini şöylemiştir. 

Bulgar 
Ordusunda 
Değişiklikler 
Geçenlerde Bulgar askeri 

garnizon kumandanlan arasında 
değişiklikler ve yenı tayınler 
yapılmıştı. 

Bulgar Sü Bakanı General 
Sanefin söylediğine göre timdi 
de, tabur ve balak kumaamua
lan ....... c1a ela icap eden lt&
tOn tayin ve dejiıiklikleı- 7._
paJmqbr. 

bana atılıı kcn ve scrnra neler 
yapmaklığım ]azım geldiğini 

birer birer anlattı. Bunları can 
kulağiyle dinled;m.. Bay Ano
hin az fakat çok özlü söyler. 
Bir cümlelik ıfadesinde uzun 

Pataşiit uzmanı A11ohi11 
bir dersin önemli parçaları top 
lanmış gibidir. Onun için tam 
gazla işleyen motörün perva-
nesi görünmezçarklar çevı-

rirken ben sırtımda bir 
kadın için taşınması pek se
vinçli birşey olan bir yığın 

ipekle uçağa tırmandım. Bir 
sonbahar havasının ne tatlı 

güzellikleri vardır. Bahusus bu 
dekor Ankaranın olursa. Bir 
iki ateş, emniyet sesi duy
dum. Her zamanki gibi. 
Bunda hiç üsnomal bir şey 

yo. Tıpkı bizim planör
lerin kumandanları gibi. Bir 
sarsıntı hazlar hep... hep bizim 
akrobasiye mahsus Ş. 5 in pi
lot yerinde gördiiklerimizin 

Bulgaristan da 
Tayyarecilik 

Bulgaristanda son znmanlar

da tayyareciliğe çok büyük 

önem verilm~ğe başlanmıştır. 

Mekteb çocuklarına vanocaya 

kadar biitün gençlere tayya

recilik aşk ve merakı aıılan

maktadır. 

Bilhassa motörsüz tayyare 

tecrübeleri ve inşası bütün 

mektep talebelerine öğretil

mektedir. Bu maksatla bir de 

kurs açılmıştır. Aynı zamanda, 

Bulgar sportiztleri tayyare men

faatine müsabakalar tertip et

mektedirler. Yalnız bir kulüp 
geçen gün tayyareye 20,000 
leva hediye etibiştir. 

Bulgar hava kuvvetleri di
rektörtl Görai V asilefia M5yle
diiiae sar.. ·~ B..,.._. ta,,,a
..... mut ayma dojnl Bal .. -
riataaa komtu devlet merkez• 
leriai ziyaret edeceklerdir. 

Baı•aıı yıldız 

aynı. Sinsi sinsi, mahfazaların-
bir yılan gibi etraflarına sürü
nüyorlar. Görüyorsunuz ya her 
şey yolunda gitti. 500, 600, 
700. 800 den alanın sergi 

evlerinde teşhir edilen ma
ketirrısi şekillerini ve arka-

daşların planörlerle bir arı 
gibi sıçrayışlarını seyre dalmak 

çok cazip. Fakat 900 metrede 

B. Anohinin sesi yanı başım
daki ses getiren borudan duyul

du. Haydi Yıldız diyordu, Zaten 
hazırdım. Ne yapacağımı bili

yordum. Gaz kesildiğinden uçak 

koca bir kartal gibi havada sü

zülüyor, henüz susmıyan motör 
arasıra son bir takatle bir şey-

ler homurdanıyordu. Sinema 

perdelerindeki gözü kapah ça
tıların yan duvarları üzerinde 
yürüyen insanlar gibi idim. Fa· 
kat bu şuurlu ve ne yapbğtnı 
ve yapacağını bilen bir yürü-

yüştü. 
Kanatta dikmeler üzerinde 

son bir tembih ve ablış.. Bin 
bir özenle vücuduma sarıp bu 
kadar yükseklere kadar tqı
dığım bu iki çanta ipek, 
bir el dokunmasile bir fişek 
gibi açıldı. Başımın üstünde 
rüzgarla bir kat daha şiıen 
ve gerilen bu fişek ne gü
zeldi. Bu büyük ipek kubbenin 
hiç havalardan inmemesini pek 
haklı olarak istedim. Fakat 
olmadı. Havada benim sandı· 
ğım bu yığınlar, biraz sonra 
gene katlanıp büküldü ve bi
zim paraşüt dolabındaki müte
vazı hücrelerine konuldu. 

Zehirli 
Gazla·ra karşı 
Tedbirler 

Bulgaristanda çok büyük fa• 
aliyetlerde bulunmakta olan 

zehirli gazlarla mücadele cem· 

iyetleri teşkilab günden güne 

kuvvetlenmektedir. 
Bu uğurda ianeler toplan

makta, halka bir muharebe 
vukuunda zehirli gazlardan ne 

suretle korunabileceği öğretil
mektedir. Bu cemiyetltrin or

ganı olan Sofyada ( Gazlara 

karşı müdafaa ) gazetesi çık
maktadır. 

Gazeteler, tayyarecilikten, 
memleketin müdafaası için tay

yareye olan ihtiyaçtan, zehirli 
gazlardan babaedeu yazılar yaa 
maktaclarlar. Tayyare .. tan eJm
muı için her tarafta tepkküllea 
kendi aralannda para topla
ıaaktadırlar. 
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Dr. Goebelin bir söylevi 
Ar filimlerinin yedi şartı nelerdir? 

bir 
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Alfons Dödenin 
ölmez eseri 

• 
1 

yü iyatronun ku- Halkın zevki erbiye edilebilir ..• 
S a ) ) HükUrnet ve kanun sanat yaratamaz. O ancak arın yürü-

ar_a_ı_n_..___n_e_e_r_o_ uyor yeceği yolu düzeltmek gibi asil bir ödev görebilir 
Salondan göriiııen cennet hurileri, renga· BerJin, 20 (Ö-

renk aşk çiçek,eri kulis arkasında zel aytarımızdan) 
bunlara boyun eğmek şarliyle 
kendi varlık ve şahsiyetini ko
ruyabilecektir. Bu kanunlar 
sahne kanunlarının aynı ola· 
mazlar. 

. 
ıse 

Almanyanın Kay-
d iken 1 i çalılardır hs .. film - odası 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 
Elhmrada bu hafta muzik, dalgalanan büyük yelpazeler 

çıplak kadın, işve, macera ve sanki melteni rüzgarile üzerin-
aşk var, hayalın bu his ovun- de müphemiyetler dalgalanan 
Jarmı maddiğ hayat nasıl çer- bir denizdir, Müzik aşkın dili 
çi\feliyor onu göreceğiz. Büyük olmuş söylüyor, genç kız-
bir tiyatro görüyoruz, güzel lar yarım çıplak vücudlarile 
muhteşem antresinden herkes bu sese, aşkın bu sesine 
hıncahınç · giriyorlar. localar, tempo tutmuşlardır, localardan 
mevkiler hıncahınç do'uyor, mu- seyredilen bu muhteşem sahne 
2ik yüksek l<udretiyle, ihtişamlı alkışlar altında kapamr seyir-
bir parça çala çala muazzam · cilerin neş'esi localarda,mevki-
bir perde kalkıyor, hemen lerde kaynaşırken kapanan 
her filmde gördüğümüz şey- sahnenin içinde adam öldürü-
lerden birısi, iş öyle değil lüyor, katil zanni!e tevkif edi-
perdenin arkasında Ku - len aktor, maznun dansüz elle-
lisler arasında çıplak balet he- rinde kelepçe nasıl sahneye 
yetinin oynak kızları ne büyük çıkıyor]ar, localarda takdir ve 
bir alem içinde yaşıyorlar. Ha- alkış tufanı sahnede kulisler de 
yatı küçülterek tiyatro sahne- cinayet ve polis tahkikatı de· 
ıine almak, o hayat ki çok vam ediyor. Perde açıldıkça 
ağır çok yüklü ve çok uğraştı- ilahi melekler gibi balet heyet· 
ncıdır, onu süsliyerek ona neşe, leri oynak, dalgah oyunlarile 
ona gençlik ateşini vererek kaynaşirken localardan mevki-
muzik ile heyecan ve zevk ka- lerden · alkış tu{anları yine 
tarak ortaya atmak işte roman- perdeyi örtüyor, bir taraftan 
cıların işte tiyatro rejisörlerinin muzik, aşk ve efsane sahnesi 
marifetleri, bu filmde bu mari- takdim edilirken için için sab-
fet pek iyi işlenmiştir. Sahneyi nede ihtiras, kan ve cinayet 
locadan seyrederken nasıl tarif oluyor, Elhamra bu hafta ha-
edeyim bir kış manzarası her ta- kiki hayat ile sahne hayatmı 
raf kar ve buz, ormanlardan kris- aşk, muzik ve neşe deseni 
tal buzlar sallanıyor, ufuk karan- içinde bize prezante etmekte-
hk her yer donuk ve soğuk, dir. Elbamra idaresi tamaşa 
genç bir aşık bu karakışın hr- hayatının en ince bir kolleksi-
bnaları arasında aşk ateşinin yonunu eline geçirmiş birer 
bararetiJe pejmürde sine açık, birer her hafta bir şaheser ı 
baş aç.ık, gönül açık ufuklara uzatruaktadır. Meslekte ehliyet 
Besleniyor, yerde kımıldayan, sinemacılık kudreti böyle olur .. 
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:ICLEC>P.A.TR..A. 
Gelecek hafta sinemacılık dünyasında şimdiye kadar görül

memiş bir inkılap yapacaktır. 

Siyah gözler 
Senenin en büyük filmidir 

AJb aydanberi Parisin muh- ğuoa en büyük delildir. Harry 

telif sinemalarmda gösterilmek· Baur gibi dibi bir sanatkar ile 

te olan ve belki de bazı sine- Simone Simon gibi parlak bir 
maların mütemadiyen göstere

cekleri ;ı Siyah Gözler " filmi· 
nin pek yakında Tayyare si

nemasmda gösterileceğini ha
ber aldık. 

Bütün Avrupa matbuatının 

medb ede ede bitiremedikleri 
bu filmi Beyoglunda " Sümer ,, 
sineması mütemadiyen dört 
hafta göstermiştir. 

Memleketimizde ancak bir 
kaç filme nasib olan bu maz
hariyet .. Siyah Gözler ,. in ne 
derece yüksek bir film oldu· 

yıldızın elele vererek vücuda 
getirdikleri '1 Siyah Gözler ,., 

bu senenin en yüksek ve en 

güzel bir filmidir. 
Bir çok okurlarımız, daha ev-

velden bize " Siyah Gözler " in 
ne zaman ve hangi sinemada 
gösterileceğini sormuşlardı. Bu 
yazımızla okuyucularımızın me• 

rakJanm tatmin etmiş oluyoruz. 
Gelecek hafta Siyah Gözler 
için daha f az1a malümat ver
meyi de eimdiden vadediyoruz. 

geçenlerde resim 
1i bir broşür çı
kardı, ve bunu 

son Berlinde top
lanan arsıu]usal 

film kongresine 
armağan etti. 
Kongreye gelmiş 
bulunan herkese 
gönderilen ve Al- Htiler ve Almanyanm sinema diktatöıii olan kadm 
man film odası başkanının yazdı manı olduğunu anlatarak olur. 
ğı gibi, arsmlusaJ ilgileri film Bu daha eyi ve daha meyve 
yolulada .ilerletmek istiyor, bu verici bir yoldur zannederim. 
broşürün başına Rayh - bakanı Bir ulusu ar ve ar yapanlara 
Dr. Jozef Göbbelin film bak- yaklaştıran en doğru yol ger-
kmdaki söylevi konmuştur. Dr. çekten budur. 
Göbbelin söylevinde film ile Yaratıcı filmlere ve film arı-
ilgisi olanlar için o kada göz 
önüne alınacak şeyler vardar ki 
bunun tekrar anlatışlı yayımı 
herkes için faydalı olabilir sa· 
nıyoruz. Rayh bakanı Göbbel 
film ve filmciliğin temeli için 
"şöyle diyor: 

"Siyasa ve ekonomiyi birbi
rinden aYJran şeyleri ortadan 
kaldırmak ve bunlatı birleştir

mek arm en yüksek ödevidir. 
O, uluslara fayda kaygısı ile 
meydana gelen aynhklarm 
ötesinde elbirliği ile çalış-

mak, barışıp anlaşmak yo-
lunu gösterir. Bir ulusun 
en asil kültür ifadesi 
orada gorunur. her ulus 
kendi arını kendi düşünce 

ve duygusu ile kendi hüne
rile yapar. Ar'm en büyükleri 
nihayet yine kendi memleket
lerinin çocuğudurlar. Bu dün
yanın ölmez ar yaratıcıları an
cak kend lerini göklere çıkaran 
atılış kudret ve ce?aretini yine 
ana toprakları üstünde kendi 
uluslannıo bağrına dalan kök
lerden alırlar. Aslında nasyo· 
nal, halktan doğan ve halk 
için olan ar ancak onu yara· 
tan yüksek ar adammnm ken-
di ulusuna sıkı bağlarından 

aldığı kuvvet ve enerji il~ 

Ooebels 
mn yaratma kuvvetine yüldet
mek istediğim ödevin, yan ih
tiyar tarihin yuğurup sertleştir· 
diği bu ar kanunlarının ona 
da konulmasının ne kadar ağır 
ve güç olduğunu biliyorum. 

Sahnenin filme üstünlüğü 
düşüncesi artık ortadan kalk
malıdır. Sahne kendi dilini 
film kendi ifadesini kullanıyor. 
Kulislerin alaca karanlığında 
tahammül edilebilen bir çok 
şeylerin kuvvetli jüpiter lam-
balarinın ışık denizi içinde bo
yası meydana Fçıkıyor. Şüphe 
yoktur ki tiyatro yüzlerce yll· 
lık varlık ve ananasına daya
narak bütün kuvYetiyle filmin 
vasililiğini yapmak istiyecektir. 
Sanat noktasından, bunu kirip 
kendi ayakları · üstünde dav
ranmak film için bir hayat ve 
ölüm meselesidir. 

FiLM YABANCILIKTAN 
KURTULMALIDIR 

ikincisi : Film ktitleleri eğ
lendiren aleladelikten kendisini 
kurtarıp başım, ağırlıksız, gök
lere kaldırmalı lakin halk ile 
o'an sıkı ilgisini hiçbir zaman 
kaybetmemelidir. 

1 HALKIN ZEVK r· RBIYE 
EBILIR 

Halk:n zevki değ.şmez can
sız bir şey değildir. O, eyi ya-

hud fena yolda terbiye edile
bilir. İşte bu terbiyeyi yapmak 

ve lüzum görülürse maddiğ :fe.. 
ragatla yerine getirmek isteği 
filmin ar bakımından yüzünll 
ağartacaktır. Üçüncüsü filmin 
ödevi solgun bir eatetizme yar
dım değildir. 

HAK EVi 
Bilakis, pek geniş bir alan

da yayılm~k kuvvetinde olan 

kendi kültür alanmclan taşarak 
armulusal bir önem ahr. Çünkü 
hangi yurtta, hangi ulustan 
olursa olsun temiz ve leke:ı·z 
insan gönüllerini ta içinden 
titretip heyecana getirmek in· 
sanhk arına yaln:fan en büyük 
sıfathr. Bir ar, ne kadar halkçı 
olursa, onun coğrafya sinirle
rini aşarak ve bütün dünyaya 
yayılan daha geniş bir alanda 
kendi millj varhğını iddia eden 
milli kültür sınırları yaratmak 
kuvvet ve canlılığı ( vitalitesi) 
o kadar büyük olur. Göthe ve 
Wagner, Shakespeare ve By
ron, Moliere ve Carneille ken
di milletlerine arsıulusal bir ar 
yaratarak birer kültür serveti 

Almatı si11emacıllğ1nıll en mühim siması Leni Rie;eustahl 

oldular. Çünkü onlar ruhlarınm 
derinliklerinde en iyi bir Alman 
en iyi lngiliz ve en iyi bir 
Fransız idiler. 

HÜKÜMET VE KANUN 
SANAT, AR YARATAMAZ 

Hükllmetler ve kanunlar 
sanat ve ar yaratamazlar. On· 
lar ancak ar'ın yürüyeceği yolu 
düzeltmek gibi asıl vazifelerini 
yerine getirebilirler. Onların 
yapbkları bu yardım ve ileri
letme gayretlerind~n, sanatkar 
hükümetin ilgisini görür. Bu 

. yardım ya sanatkarlara resm1 
va.zife verilerek yahut takdir 
ve ulusa ar'ın önem ve kıyme
tini ODllD eD ewJı Jaf&JDll ele• 

Fakat filmin ulusal ve arsıulu- filmin diğer güzel sanatlardan 
sal önemi düşünülürse bu yeni ziyade gelimenin bütün anla-
ve modem yaratıcı ar vasıta- miyloe bir halk an olması 11-
larının yüzlerce yıllık anana ve zımdır. Lakin halkçı ann en 

tarihine dayanan ar vasıta

ları arasında onlarla boy ölçü
şerek yaşıyabilmesi için uyması 
lazımgelen bir çok şartlar ta
bii görülmelidir. Film ancak bu 
prensipler üzerinde ar kudre
tini gösterib yükselebilecektir. 

FiLM ARININ 7 TEMELİ 
Bundan sonra Dr. Göbbels 

film, onu yapanlar ve yaratan
ların ayak uydurmak zorunda 
oldukları film arının yedi te
melini sayıyor. 

Birincisi diyor: Her güzel 
aanat gibi filmin de kendi ka
avnl•n •ardır. FW.. ancak 

büyük ödevi halkın acı ve ıe· 
vinçlerini söyleyebilmek onu 

ar vasıtalariyle yaşatabilmektir. 
Demek oluyor ki film gilnün 
acilik ve güçlüklerinden kaça
rak yalnız gerçeğe yabancı re
jisörlerin ve yazıcıların tipinde 
yer bulan bir rüya dünyasında 
kendisini kaybetmekten sakın
malıdır. 

MANEVi MEYVE 
Dördüncüsü: Dünyada kendi 

kendini doyuran tek bir giizel 
sanat yoktur. Ar için yapıJa
eak maddiğ _feragat onun ma
aeYİ me.rvui ile bol bol ide-

Sajodall bir sahne 
Bu hafta yine klasik bir filim 

göreceğiz. Edebiyat ileminde 
büyük bir mevki alan ve mu
harririne dahi unvanını kazan· 
dıran meşhur bir romanın filmi: 
SAFO .. 

Tarihin meşhur bir kadını· 
nın ismini taşıyan, tabiata ay
kırı bir tarikatin banisi olan 
bu kadının ismini taşıyan bu 
roman, La Dam O Kamelyaı 
Nana gibi bir tez müdafaa 
eden büyük eserlerdendir. Ya· 
pdan filim romamn canlandı
rılmış bir kopyasıdır. Filmi 
seyrederken insan romanı oku
muş oluyor ve ayni bayabn 
içinde yaşıyor. 

Düşkün bir kadının, Safo 
heykelinin yapılmasında model
lik yapan ve bu yüzden ken
disine 04 Safo,, denilen meşhur 
bir kokotun derin ve temi:ı 

bir aşk ile bütün fenalıklardan 
sıyrılmasmı pek heyecanlı bir 
surette göstermekte olan bu 
filim klasiklerin başında gel
mektedir. 

Tayyare sinemasında göste
rilmekte olan Safo filminde 
çok derin bir aşk hikayesi, çok 
ahlaki bir netice vardır. ibret 
gözile görülecek olan bu filim .. 
den alınacak dersler çok bü· 
yük olacaktır. 

····~····································· nir. Her hükümetin, yüksek bir : 
ar yaratıcısmın yaratma idare-. 
sini taş üstünde ebedileştirecek · 
büyük yapılara paraca yardım 
etmesi halkın acı ve gülünç 
heyecanlarının temsil edildiği 
sahneye maddiğ yardımlarda 
bulunması, bir ulusun resim 
kültür servetini koruyacak ga· 
)eriler kurması bugün pek ta· 
bii görülen şeylerdir. işte bun

ı;. Iar gibi hem hükümetin film 
arına da maddiğ fedakarlık
larla onun, bu yeni güzel sanat 
varlığının diğerleri arasında 
yaşamasına yardım etmesi de 
tabiidir. Aksi takdirde hükfı· 
met filmin ar kuvvetinin ulusal 
faydasmdan ve onu güzel sa
natlar aramna almaktan vazgeç-
melidir. 

FiLM ZAMANA UYGUN 
OLMALIDIR 

Beşinci şart olarak Dr. Göb
bels filmin bütün arlar gibi 
zamanımıza tesir edebilmesi 
için zamana uygun olmasını 
istiyor. Onun çözeceği sorgu
lar, diğer memleketlerin yahut 
eski tarihin koynundan tekdir 
ve takaza tophyabilir. Lakin 
bunların, bugünün inaanlarma 
hitab edebilmek için, bugüne 
uygun olması şartbr. Bu anlam· 
da film de ilk bakımda acayip 
ve aksi görülmekle beraber, 
bütün diğer arlar gibi, yaratl"" 
cı ve öğreticisi olacağı zamana 
uymak mecburiyetindedir. Al
tıncı şart : Bu esaslar üzerine 
kurulan filmin en büyük vasfı 
kendi ulusal çehresini koru· 
makla beraber, kendi varJık ve 
milliyetindenJgurur duyan ulus" 
ları ayırmağa değil belki bir
leştirmeğe çalışmasıdn. 

ULUSLARI BiRLEŞTiREN 
KÜL TÜR KÖPRÜSÜ 
O, uluslar arasına kurulaıı 

bir kültür köprüsü ve ulusla
nn biribirlerile anlaşmasına 

yardım eden bir kun•ettir• 
Ç&nldi o, ululara kendi adJJI 

ı 

~ 
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jinomo: l d Manisa ilbayı köylerde 
orsa ar a R h ı d h · T k ı •.: •.•. • . . ilbay Hacı a man ı a ır ı k o u un 

Ulusal urunlerımı- temel atımında köylülerle görüştü 
zin Fiatleri 

Türhofls 21-11-935 
Londra borsasında üzüm: lz

rnir peşin 35-50 Vedeli 25-46 
Iran pesin 27-36 vadeli 16-23 
Kalifornia tomson natürel seç
me peşin 36 vedeli 24 fantezi 
peşin 38 vedeJi 36 altın yaldızh 
ekstra seçme peşin 40 vadeli 
22 fantezı peşin 43 vedeli 29 
Girit pe~in 42-59 vedeli 42-44 
Korent peşin 45-70 vadeli 30-
45 Avusturalya eski mal peşin 
35 yeni mal peşin 40-50 Kap 
Pcşın 38 şilindir· 

Hamburg borsasında: Türki
ye mah No. 7 vadeli 14.50 
sekiz 15 dokuz 16 10 18.50 
onbir 21.50 Tilrk lirası. Yu11a· 
nistan Kandiye vadeli 15 - 32 
filorin Korent vadeli anıalyas 
leçme 32 - 35 rh. Iran sultana 
33-38 şilin. Kalifomiya sultana 
naturel vadeli S.05 Bakcr 5.80 
Gondenbleached 6.55. 

Nev-york lJorsasında: lzmir 
ıultana 9 crovns 30 1. kutu 
içinde 12.50 yeni mal peşin 
13,50 San Fransisko kaba 4 
dolardır, 

iNCiR 
Londra borsasında : Genuin 

natürel peşin 33 vadeli 22 
ekstra peşin 35 vadeli 24 ske
lcton 1 librelik 4 crown peşin 
SO vadeli 46 beı peıin 55 va
deli 49 altı peşin 60 vadeli 
53 yedi peşin 65 vadeli 58 on 
Pcıin 48 vadeli 38 beş peşin 
53 vadeJi 41 altı peşin 58 va
deli 44 yedi peşin 65 vadeli 50. 

New-York borsasında : Tür
kiye malı yeni peşin lS şilin
dir. lzmir yeni mal 13.5 San 
Fransisko kaha mal 25 1. ku
tuda peşin 4 ıilindir. 

MarsiJya borsasında: Cezayir 
12-IS kiloluk sandık 135 - on 
135 on 90 - 105 ispanya can· 
tin S Cosenza ekstra fleur 210-
320 Cosenıa 290 adi 280 fr. 

Hamburı? borsasında: Hazır 
bıal 24-26 rh. vadeli 14 T. lirası. 

YÜN 
Marsilya borsasında: Anadolu 

Yıkanmış 8-8.50 yıkanmamış 
4,SO - 5,50 fr. 

ZEYTINYAGI 
Marsilya borsasında: Tunus 

1 ci tasir cinse göre cif 390 -
40o ikinci tasir 375 • 385 infi
gcable 380 - 400 Cezayir sufine 
cinıe göre cif Marsilya 340 - 360 
horjas cinse göre cif Marsilya 
200. 210 Andalousie cinse göre 
hazır mal cif Marsilya 170 - 180 
Fdi hazır mal cif Marsilya 180 

r. 
Hamburg borsasında: lspan

Ya hazır mal ilk tasir 240 va
deli 1 ci ve 2 ci teşrin 240 
Peçeta ltalya hazır mal S60 va
deli 1 ci ve ikinci teşrin 560 
liret Fransa hazar mal ilk tasir 
sıo vadeli 510 fr. 
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Manisa öğretmenler birliği çok iyi çalışıyor 

Mamsadarı bu 1Tıa11zaıa 
Manisa. 23 ( Özel) - ilbay Kolun ilk gezintisi Kiraz yay-

Murad Germen dün yanlarında lasına oJacaktır. Gezı için la~ım 
kültür direktörü Naili Özeren olan eşyanın baz.ırhğına baş!an-
olduğu halde (Hacı Rahmanlar) mışhr. 
köyüne giderek üç dershaneli HiMAYE KORULLARI 
bir okulun temel atma törenin- llimiı. özel okuHarmda (Hi 
de bulunmuşlardır. maye heyetleri) yeni öğretim 

Törende bütün köylü bu!un· ve eğelim yılının faa 1iyetine 
muş ilbayın devrim karşısında başlamışfordır. Geçen yıl bir 
okul, Cumuriyet rejiminin kül- çok okullu kimsesiz çocuğun 
türe verdiği önem, okulun, kitab, kalem, defter, yiyecek 
köy hayatında oynayacağı rol, ve giyecek gibi mühim ihtiyaç-
birlikte çalııma, ulusal larmı gideren bu kuramtarm 
ödevlerimiz üzerine ver- bu yılda verimli ve gönül ya-
diği söylevini büyük bir pıcı alanlarda çalııarak bırçok 
ilgi ile dinlemişler ve "Başla- kimsesiz yavruları sevindirece-
dığımız gibi başaracağız, köyü- ği kestirilmektedir: 
müzü kültür işine kavuştura- ARTJRMA VE YERLi 
cağız,, demişlerdir. MALI HAFTASI 

Törenden sonra Parti oca- 12 Birinci kanunda başlayacak 
ğına gidilmiş orada da köyün olan "Artırma ve yerli mallar" 
tarım ve esenlik işlerini ilgilen- haftası için şimdiden bazırhk-
diren konular üzerinde konuş- lara başlanmıştır. 
malar yapdmıştır. Köy ilbaym Kurumun idare yönetimine 
yardımile bir yıldanberi topra- avukat Mitat lspekter HikmP.t, 
ğına uygun " Coşkun buğday" öğretmen Azmi Önakın. Şev}{i 
adı verilen yeni bir tip buğday Dinçer v~ tüccardan Kemal 
ekimine başlanmıştır. Bütün Yilaız geçmiştir. 
köylü bu tip buğdayın başağı- Kurum geniş ve tatbiki müm-
nın çok, tanelerinin dolgun, di- kün olacak 7 günlük bir pa-
ğerlerine nazaran daha ve- rağraf hazırlanmıştır. Hafta 
rimli olacağından üretmekte içinde Cumhuriyet alanında bü-
olduğunu söylemişlerdir. Pamuk tün kurum üyeleri. okullar ve 
mahsullerinde piya~anın istediği balkan iştirakiyle bir toplantı 
şekilde düzeltilmiş olduğunu, yapılacak bir çok hatipler haf-
ekonomik durumlannda yüz tanın kamusu üzerine söz söy-
güldürecek kıvamda bulundu- liyeceklerdir. 
ğunu söyliyerek gösterilen il- Halkevinde ve he.ikan top'u 
giye saygılannı sunmuşlar, ko- Luluaduğu yerlerde konferans· 
nukJarım büyük bir sevıi içinde lar verilecek, kent'io önemli 
uğurlamışlardır. yerlerine dövizler aıılacaktır. 

ÔGRETMENLER ilimizde çıkan ürllnJer Ü7-erine 
BIRLICINDE bir de sergi kurulacaktır. Yerli 

Öğretmenler kurumu yeni malı satan mağazalar arasında 
açhklar1 birhk binasında çalış- fitre mllsabakası yapılacak bi-
malanna başlamışlardır. ıı;miz rinciye mükafat verilecektir. 
haikımn okuma ve yazmalarını Kent'in radyo ve ainemasın-
ilerletmck için gece dersane- dan da bu it icin faydalana-
leri açacaklardır. Bunun için 
gereken hazırlıklara başla-
mışlardır. 

DACCfLIK KOLU 
Dün akşam bütün öğretmen

ler birlik binasmda hir toplan
b yaparak ilimizi daha yakın-

dan tanımak, bedensel çahş· 

cakhr ... 
Mert Adam 

~~Dar:91!'A1-~~..7Z. 

Mua~lim Doktor 

Tavuk hırsızı malarına . hız vermtk amaciyle 
Tepecikte Hilil mevkiindc birliğe bağlı " Dağcıhk kolu-

A~met Hulôsi 
ALATAŞ 

Bağçe sokağında oturan Mus- nu ,, kurmuşlardır. Bu iş için 
taf a kızı Sıdıkanın tavuklarını ( 5 ) kişihk bir id:?re kurumu 
Çalan Etem kııı 35 yaşlarmda ayrılmış başkanlığa da llbayi-
.~ane suç üstünde tutulmuştur. miz Murat Germen seçilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"arlıkları içinde yabancı arlan Dr. Göbbels son oıatak, film 
anfamak fırsatını verir. Yedin- bu şartlara ayak uydurursa, 
<:İsi : Filmin ödevi doğruluk ve yeni bir ar kuvveti olarak 
~~İi varlıktan aynlmamakhr. dünyayı kaplayacaktır, diyor. 
d 

1 
me boş, patetik şeyler ka- O, önüne geçilmez bir ar ön-

b ar, kulis sihirbazlığı da ya- cüsü olarak, tecrübe, eskilik 
s ahcıdır. Bunlar ona üveyanası ve ananeleri ile kendisinden 
a nenin verdiği ve ağırlık daha kuvvetli olmakla beraber 

etmekten başka bir ft:ye yara- ifade ve sanat kıymeti nokta-
~ıran, kendisinin olmıyan bir sından kendisinden üstün ol-
h o çantası gibidir. Bugünkü mı yan diğer arlar ortasında 
/Yata canlı ve mücessem bir ünlü bir yer alabilecektir. Onun 
~ a~e verecek olan tabii ve eksikleri bulunması belki <\e 
t og~ filim, daha iyi, daha kendim için faydalı olacakhr. 
e111ız ve realist fakat daha Eakimit bir tarihi olm.dajı için 
Rküıel bir dünya yaratmak içia film keadi ala11mı istedıj'i gibi 
'1llanılacak en blJlk kanet- cloldanal.ilecek Ye rakib sanat-

le-rden biridir. lula boy ölçilıebilecektir .• 

iç hastalıkları dokto~u 
Kemera~amh sokak No.20 

Cim'IIZ7..7,77/~t.i'9.'J!.if2"'"~ 

• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hutaneai 

Rontken mütehaassaaı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürü_yemiyen ve bilhassa 
R,AŞiTIK çocuk1ara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler •kak fına 
lalr..- Ne. 25 
Telefoa: 2542 

H 3. .. (182) 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at 
253 Üzüm kurumulO 75 13 50 
180 S Gomel 9 11 
99 H Alyoti 11 50 12 
58 Şmlak Z bi. 10 50 15 
70 S Süleymano 8 50 15 
35 Manisa B Ko 11 13 
49 Ş Bencuya 10 11 
28 Koo ittihadı 11 11 
18 M j Taranto ~ 25 10 25 
13 Alyoti bi. 10 10 

7 Kadı O Ah. 10 10 50 
5 Ş Riza Halef 11 25 11 25 
S Emin 11 50 11 50 
820 Yekün 

q41429,5 Dünkü satış yekünu 
442249,5 Umumi satış yekunu 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
70 ton Buğday 7 75 7 75 

9 128 Kumdarı 8 50 
11 Börülce 3 3 

100 Susam 15 
28 balye pamuk 43 50 

381 harar " 

ıs 

47 , 
Para Piyasası 

23-11-1935 
Alış 

Mark 50 20 
(sterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 95 
Belga 21 ıs 
İtalyan lireti 10 17 
lsviçre Fran. 40 62 
Florin 84 87 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 
50 70 

624 
8 30 

79 35 
21 50 
10 27 
41 
85 50 
5 27 

24 

Kestelli cinayeti 
iki şahidin yeniden 

dinlenmesi karalaşırıldı 
Kestelli caddesinde derici 

Aliyi öldürmek kasdiyle taban
ca kurşunuyla yaralıyan bele
diye et takil:i memuru Şükrü-

Sobalarınız için halis 
·~z~·~·g:~·i<l~k"i~;i.lı]~·~:;<l~~·kö~·ü~ü~· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, ...... ~ Dolma Bah~e 
Kestane Pazarında Bardakçılar sokak No.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar· 

daki kurnaş fabrikası marnulitmdan olan mevsimlik ve kıtlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci lrnrdonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zar;.ıfet itibarile herkesçe malüm olan mamulatım muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

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

Perakende sabş yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddcıi Sağırzade biraderler 

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

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiro w lu 

Araba kazası 
Alsancak Mes'udiye cadde· 

sinden geçen Ahmet oğlu lb
rahim idaresinde bulunan 498 

sayılı yük arabasını dikkatsiz

likle sekiz. yaşlarında Şefik kı

zı Fahriyeye çarpbrarak bel ve 

bacaklarından yaralanmasına 

sebebiyet verdiğinden yakalan
mı,tır. 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 

Kemalpata icra memurlu
ğuodan: 

bmirde Akşehir bankasına 
borçlu Örenden iriboy Muta· 

faD1n iıbu borcundan dolayı 
ipotekli bulunan Örenden A· 
rıkaJU mevkiinde Teşrinievvel 

341 yıl ve 48 sayılı doğusu 

küçük Ahmet batısı Hae1 Ah

met oilu hacı Osman vereaeai 
poyrazı hacı lbrabim kıbleıi 
gemici oğlu vereseaile çevrili 

3676 M. M. bağ petin para ile 
birinci ve ikinci aç.ık arttırma-

) ..ı ç•karılmasına karar verildi. 
Birinci nstilne bırakılması 

24112/935 yılına mUsadif Sah 

nün muhakemesine dün Ağır· Pazardan mada hergün 

günü saat 11 de Kemalpaşa 
icra dairesinde sahlacğı ve bi
rinci arttırmada tahmin edilen 
400 lira kıymetin yüıde 7S ini 

bu1maz.ı1a birinci artbrma geri 
bırakılarak ikinci artbrmaya 

ceza mahkemesinde devam dörtten sonra ikinci Beyler 
edilmiştir. sokağında 81 numaralı mu-

Bu duru~mada suçlunun avu- ayenehanesinde hastalarını 

kah müdafaasını yapmış ve 3 kabul eder (3436) çıkarılacağı ve ikinci arttırması 
lira alacak yüzünden Şükrü ile Paris fakültesinden diplomalı 8-1-936 yılma müsadif Çarşam-
Ali arasında münakaşa çıktı- 01, tabipleri ba günü saat 11 de olacağı ve 
ğını, Alinin kasaturaya benzi- M v J bu arttırmada kıymetin yüzde 

b. t ht · ı ş-k tı7~Uer ı~ro!!u yen ır a a pnrçasıy e u - LI 15 ini bulursa en çok arttıran• 
rünün başına birçok defalat Kemal Çetindağ ihalesi yapılacağı ve bulmaua 

vurduğunu ve ~vine girinciye Hastalarını her gün sabah 2280 No. kanun mucibince beş 
kadar bu şekilde dövüldiiğilnii saat dokuzdan başlayarak seneye tecil edileceği ve bu 
söyJiyerek demiştir ki : Beyler - Numan zade S. 21 yerin vergi borcu satış bede· 

- Müekkilim baıına müte- numralı muayenehanelerinde linden çıkarılacağı taliplerin 
addid defalar vurularak ıer kabul ederler. yüzde yedi buçuk pey akçası 
semletilmietır. Baıa vurmamn Telefon : 3921 
çok tesirleri vardır. Cuma ve sah 8 den 10 a veya banka mektubu vermeleri 

Avukat burada Roma ceza kadar memleket hastanesinde bu yerin t•rlnameıi herke.in 
kanunundan uzun uzadıya bah- görebilmesi iç"n tarihi ilindan 
aetmiı ve neticede Şükrünün ,_.. ___________ ' 20 giln müddetle açıktır. Daha 

takib memuru olmak hasebile ı Satılık C fazla malümat almak istiyenle-
yanında bulunan tabancayı rin Kemalpaşa icra dairesinin 
kendisini müdafaa iç.in çeke- 934.608 saıh dosyasına miira-

k Ş Celal Bayar Bulvarı üzerinde caat etmeleri lüzumu ilin olu-
re ateş ettiğini ve ükrüyü kain 4 numaralı ev (870 lirasi 
Yaraladıgw ını so"yliyerek cezaıı- k k ) nur. 3807 (3502) se iz senede ödenme üzere 
nın bu noktadan tayinini iste- 5500 liraya satılıktır. 
miştir. Yeni yapılmıştı , Şehir ga· 

Mahkemece yapılan tedkikte zinosile denize çok yakından 
şahid Tevfik ve Hüseyinin tek- nezareti vardır. Bahçesi ge-
rar celbedilerek dinlenmelerine niş, havası günesi, ziyası 
karar verilmiı ve duruşmanın boldur. Her türlü konforii 
devamı başka güne bırakıl· haizdir. Senelik iradı 650 
mıttır. liradır. Müracaat yeri Büyfik 

Kardiçalı Hanı numara 66 -·-Sarhoş kadın 
Karataşta Salih aile evinde 

ot.uran Mehmet kızı Ayşe Mu
azzez adındaki !kadın sarhoş 
olup aym aile evinde oturan 
Mehmetle kavgaya tutuşmuş 
bu suretle halkın rahatını boz
duğu gibi polis memurlarına da 
hakaret eylediğinden yakalan
mıştır. 

lzlnsrz bı~ak ta,ıyanlar 
Kececilerde Derviş oiJu Nuri
nİll n.ttlnde bir kama ve Bar
han 6j'lu '·-ili• daHlade ,.e 
bir fİf buJUDAl'ak . Ü•llllf ve 
zabıtaca\ lium g.elen muamele 
yapılmıştır. 

Telefon 3118 J 15--1 J 1 

Sat!lık ev 
Namazgah civarında Sanm

sak sokağı Tahtalımesç.it kar

şısında 89 N o. da alta odalı 

iki salon iki koridor bir kiler 

bir yemek odası ve mutfak bir 
kızma hamam ve soğukluğu 
bir bodrum ve müteaddit yer
leriade auyu bir büyük bahçeyi 
Jaaft .., .. bWdlr. TMtt ...._ 
Jana mezldir hanedeki •alaibi 

bay Rifata milracaatları llAn 
olunur. 1-5 (3500) 

Müjde 
Okumadan 

Geçmeyiniz 
Meşhur tandır kebabcısı 

merhum Bay Hüseyinin aynı 
nefasette tandır kebabını, ku
zu başlarını ve tandır güve
cini baklava ve saireyi ya
pan kalfa•• Ali usta ızmir 
Birinci Belediye sokağında 
alh nıımaralı dükkanda 26 
teırinisani 935 salı gününden 
itibaren işbu yemekleri yap
mağa başlıyacak lokantadaki 
temizlik ve yemeklerin nefa
seti tqrif buyuracak veya 
yemej'i dairelerine ve ellik· 
~ s•tirtecek olan 
muhterem milfleriJerin tecr!l
beleri ile abat olaCakbr. 

- 1-3 (3509) s 7 



··············~~~~····'i:i·~i~~-~~~··············· 

Norveçyanm halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sallş Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Okumadan Geçnieyiniz 
.. ,.Ç!IY yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
il. edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik

tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmi~ olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mabsulitı ithalat ve ihracat müessese
sinin; hmir mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fazla malümat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 428 Numaralı Çırpı Zirai Kre

di Kooperatifinden : 
Posta kutusu 234 Tel. 2413 

~~~~&iJiiia!B ~~ 

428 Numarala Çırpı zirai kredi kooperatifi anbarında mevcut 
( 59,000 ) kilo arpa üçe taksim suretile ve açık müzayede usulü 
ile sataşa çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, Bayındırda 
Ziraat bankaşından öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat arpanın beher müzayede kaimesi için ( 90 ) 
liradır. 

ihale 27 ikinci teşrin Çarşamba gÜnüdür. 
14-17-19-21-22-24-25-26 3698 ( 3443) 

Devlet Demiryollarından : 
1V1uhammen senelik kira bedeli 72 lira olan Alsancakta Deniz 

' iskelesi avlısı içindeki 600 metre murabbaı kömür arsası 9/12/935 
tarihinde saat 15 de açık artırma usulü ile lzmirde Alsancakta 1 

8 inci işletme komisyonunda kiraya verilecektir. 
isteklilerin 540 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve işe 

girmeğe kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle 
ayni gün ve saatte komisyona müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta 8 inci işletme komisyonundan parasız 
alınır. 24 - 27 3794 (3504) 

- Kok ye maden kömürleri için ton ve kilometre başına 
tam bamuleli vagonlar için 1, perakendeler için 2 kuruş ücretli, 
kömür sobaları için ton ve kilometre başına tam hamuleli vagon
lar için 3 ve perakendeler için 3,50 kuruş ücretin D. D./102 
numaralı tarife zeyillerile beraber 1-12-935 tarihinden itibaren 
8 inci işletme mıntakasına da teşmil edilecektir. Tafsilat istas
yonlardan alınabilir. 

24~27~29 3809 (3505) 
17 ve 24 lkinciteşrin Pazar günleri Buca alanında yapılacak 

at koşuları münasebetile saat 11.35 de başlamak ve son tren 
13.35 de tahrik edilmek üzere yolcu miktarına göre lzmirden 
koşu yerine müteaddit tenezzüh trenleri yapılacaktır. Bu trenler 

zimette Alsancak, Kemer, ve Kızılçulludan yolcu alacaklar, av-
dette Kızılçuliuda durmıyacaklardır. 

Avdet trenleri 16 da başlayacak ve ihtiyaca göre tahrik edi
leceklerdir. 

Gaziemirden gelecek yolculan öğleden evvelki günlük trenler 
getirecek ve dönüşlerinde Koşuyerinden (17.28)de geçen Seydi
köy treni götürecektir. 

Bilet ücretleri: Asker 
1 il ili IH 

Alsancak ve Kemerden koşu yerine yalnız gidiş 20 15 10 9 
,, ,, ,, gidiş dönüş 30 20 15 14 

Kızılçulludan koşu yerine yalnız gidiş 8 7 5 4 
Gaziemirdan koşu yerine yalnız gidiş 8 7 5 4 

,, " gidiş dönüş 15 10 7 6 
Ailelerile birlikte seyahat eden beş yaşına kadar çocuklar 

(Beş yaş dahil) parasız naklolunurlar, daha büyük yaştaki ço-
cuklar tam ücrete tabidir. 17-24 3738 (3475) 

Muhammen kira bedellerile miktarları aşağıda yaztlı Salihli 
istasyon simsar barakalarımız 3/12/1935 tarihinde saa~ ] 5 te 

) pazarlıkla kiraya verilecektir. lstiyenler aşağıda yazıli t eminat 
parasını istasyon veznesine vererek alacakları makbuzla kanuni 
mani bulunmad~ğına dair beyannameyi aynı gün ve saatte Bas
mahanede komısyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Salihli istasyonu ile işletme kalemindedir. 
Muhammen bedeli Ebadı Teminat miktarı 

2400 K. 27 M 2 180 K 
2400 21 180 . 
2400 20 180 

300 19.25 23 
. 20- 24 (3769) (3485) 

Muhammen kıra bedellerile evsafı aşağıya yazdığımız gayri 
menkuller 3-12-19~5 tarihinde salı günü saat on beşte büfe 
pazarlıkla ve arazı açık arttırma ile kiraya üerilecektir. istekliler 
aşağıda yazılı teminatı istasyon veznesine vermeleri alacakları 
makbuzla kanuni mani bulunmadığına dair beyanname ile ayni 
gün ve saatte Basmahanede komisyon reisliğine bizzat veya 
tahriren müracaatları. 

Bu işe ait şartnameler Bornova istasyonu ile işletme kale
mindedir. 

Bornova büfesi 
Bornova<la arazi 160 M2 
Bornovada arazi 2034 M2 

Muhammen kirası 
30 lira 
60 " 

4 

Teminat 
225 K. 
450 K. 

30 
20-24 3798 (3486) 

Muhammen senelik kira bedeli 120 lira olan Alsancakta bi
rinci kordonda eski etfaiye karşısındaki 12 kapu No. lu baraka 
kahvehane ve önündeki bahçe 2 - 12 - 935 tarihinde saat 15 de 
açık arttırma usulile lzmirde - Alsnncakta 8 inci işletme komis
yonunda kiraya veril~cektir. 

isteklilerin 9 lira muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe 
kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle ayni gün 
ve saatta komisyona müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta 8 inci işletme komisyonundan paıasız 
alınır. l9 - 25 3714 ( 3479} 

Juvantin Saç Boyaları 
INGiLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlannda hazırlanan 

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

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

Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

İsar Maden Suyu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Y avrularımzın mektepteki 

derslerini hazıdamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual-
lim (Z. M.) e müracaat. 

H ... 3~ (15 L . ...; 

MTATO 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Izmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL K~EMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 
agız ve burunda yaşayan bütün mikroplan 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her ev<le her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

macunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güveniler~li· 
raesgle · seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu hoş ve leu:etlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLİN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde dişleri beyazlatır ve parl~tır. 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd 1 • ~e
den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 

IRALIK BÜYÜK. HAN 
lzn:ıir vak~flar direktö lü~iindeJI; 

. lzmırde. ~emeraltı caddesinde kain (Büyük Salepci oğlu h8:nı) 
dımekle bılınen hanın 26 - teşrini sani - 935 tarihinden itibaren 
bir senelik icarı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usutile ~ 
arttırmaia konmuştur. Bu handa 18 dükkan 1 kahve, 1 deP0 

6 büyük ve küçük garaj, 1 yazıhane ve 32 oda vardır. t 
Tahmin oluna~ senelik kira bedeli (8000) liradır. Muvakkat 

teminat (600) hradır. ihalesi 9 -12 - 935 Pazartesi günü ıaa 
15 de lzmir vakıflar direktörlüğünde toplanacak komisyon 
önünde yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 sayılı artbr0l8

' · 

eksiltme ve ihal kanunu mucibince ve bu iş için hazırlanıı>1.~t 
olan hususi şartname uyarınca hazırlanarak en geç ihale .i{üd0

' 
saat 14 e kadar vakıflar direktörlüğüne makbuz mukabdın e 
teslim edilecektir. f 

istekliler hususi şartları bildiren kağıtları her gün Evk• 
varidat memurluğundan parasız alabHirler. r 

Dışarıdan istekli çıkdığında 6 kuruşluk posta pulunu berabe 
gönderecek olanların adreslerine birer şartname yoilanır. 

17-24-1 3741 (3476 ' 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler ınohilyelerile süsleyiniz· · " 

Merkez: 
İzmir 

lkinci Beyler 
Sokak 

Nu. 102 
Tl. 3778 

şube: 
Ankara 

rt ııır 
Annfs •. 

Cadd 51 

ti•" Kınacı 426 
Nu.5 'fel.1 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
OBERON vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü

künü boşalttıktan sonra 14 

ikinci teşrinde Rotterdam,Ams

terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8 

ikinci teırinde gelip 14 ikinci 

teşrinde Anver , Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg liman

ları için yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru 20 ikinci 

teşrinde gelip yükünü tahli

ye•en sonra Burgas, Varna ve 

Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

CERES vapuru 21 ikinci teş
rinde gelip yükünü tahliyeden 

ronra 25 ikinci teşrinde An
vcrs, Rotterdam, Amsterdam 

\'e Hamburg limanları için yük 
a'acaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 

FREDENSBURG vapuru 28 
ikinci tetrinde geJip yükünü 
1 ah1iye ettikten sonra 21 ikinci 

teşrinde Rottcrdam, Hamburg 

Copenhage, Dantzig, Gdynia 

Gotel:urg, Oslo ve lskandi
nnvya limanlarına hareket ede
cektir. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 

tetrinde beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter-

dam - Hamburg - Copenhage

Dantzig - Gdynia - Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup doğ
ru Anver - Gdynia limanlanna 
hareket edecektir. 

SERVİCE MARJTtM ROUMAIN 
DURUSTUR vapuru 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü· 

künü tahliyeden sonra Köstence 

Sulina - Galas ve Bryla liman
ları için yük alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru 20ikinci 

teşrinde gelip 21 ikinci teşrinde 
Malta - Cenova - Marsilya ve 
Barselona limanlarına yük ala
caktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et
ınez. 

Faıta tafsilat için ikinci Kor- 1 
donda Tahmil ve Tahfiye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 

olunur. İ 
Telefon: 2004-2005-2663 ' 

[ 

N. V. 
W. F. H. \ 7an Der 

Zce & Co. 
SOFIA motörü Halen limanı

mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
almaktadır. 

AMSEL vapuru Halen lima
nımızda olup Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük almaktadır. 

A VOLA vapuru 9 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
Bremen ve Anversten yük 
çıkaracakbr. 

HANAU motörü 11 ikinci 
teırinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleniyor. 30 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacakbr. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımı%da olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci teşrinde bekleniyor Nev
york için yük alacaktır. 
EXERMONT vapuru 18 ikinci 
teşrinde bekleniyer. Nevyork 
için yük alacakbr. 

EXARCH vapuru 30 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır~ 

EXECUTIVE vapuru 15 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

EXILONA vapuru 31 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

Service Direct Danubien 
Tuna hattı 

ALISA vapuru Halen liına
nımızda olup Beograd, Novi
sad, Komarno, Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
alacacaktır. 

Annent Deppe - Anveu 
ESP AGNE vapuru 5 ikinci 

tefl'İnde bekleniyor. Anvers 
llirekt için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 
teşrinde beklenıyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middclhavs 
Linje (D/S. A/S Spanakelinjen 

OSLO 
BANASERAS motörü 21 

ikinci teırinde bckleniyor.Dnn
kerk ve Dieppe için yük ala
cakhr. 

Jobnston W arren Lines 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyer. Li
verpool ve Anversten yük çı
karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Braila için yük alacakhr. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

KA5E 

L • 
1 

zn '"r Tramvay ve Elektri• 
os 7eterinden : 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın : 
1 - 25-11-1935 te saat dokuzdan on beşe kadar 
2 - 26-11-1935 te saat dokuzdan on ikiye kadar 

Tilkilik, Şeb, Fettah, Evliyazade, Dibek, Menzil, Kaba 

3 
soğan, Osmanzade,Namazgah ve Y apıcıoğlu sokaklarında 

- 28-11-1935 te saat dokuzdan on beşe kadar 
4 - 29-11-1935 te saat dokuzdan on ikiye kadar 
Kepekli ve Abdullah efendi sokaklarında kesileceği $ayın 

ebonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. 

YENi ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpooi Hattı 
OPORTO vapuru limanımız-

olup Liverpol ve Svanseadan 
tahliyede bulunmaktadır. 

BULGARIAN vapuru 18 son 

teşrinde gelip 20 son teşrine 

kadar Liverpool ve Glaskov 
için yük a1acakbr. 

ROUMELIAN vapuru ikinci 
teşrinin sonunda beklfnİp Li-": 
verpool ve Svanse'dan yük 
tahliye edecektir. 

Londra-Hull hattı 
1. BULGARIP N vapuru 18 

son teşrinde Londra ve Hull
den ~elip tahliy~ce bulunacaktır 

OPORTO vapuru ilk kanun 

Doktorı 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka, antina tram\'"ay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

iptidasında dönüp Londra ve 
Hull iç;n yük alacaktır. 

TİLKİLİKTE 
Yeni "f zmir,, eczanesi 

~ 1 
1 
1 

The General Steam Vavi
qation co. Ltd. 

............................ ; 
Eczacı istiyenlere l PETREL vapunı 19 ~on teş

rinde gelip 21 son teşrine ka
dar Londra için yük alacktır. 

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

Muktedir diplomalı bir eczacı 
eczacılık veyahut müdürü mes
ullükle iş aramaktadır. İstiyen-
1 er Yeni Asır gazetesinde çin
kograf bay Zekiye müracaat-
ları. 1·5 (3507) 

Altın 1 

Damlasınıj 
Eczacı başı 

1 8. Ferit 
Yapar 

Taklitlerine aldanmayınız 

Depo: 

• 
Si fa 
Ec anesı 

ft ekteple~ alım satım k<ı mis
yonu başkanlığından kız 
erkek liseleri pansiyonlarile er
kek öğretmen ve san'at okulları 
müşterek ihtivaçiarı. 
Cinsi azı çoğu kili fi 

K. S. 
l nci nevi ekmek 60000 70000 12 50 
Koyun eti 11000 15200 38 
Kok kömürü 190000 220000 3 

tutarı 

L. K. 
8750 
5776 
6600 

muvakkat teminat 
L. K. 

656 25 
433 20 
495 00 

Yukarında yazılı okulların üç kalem ihtiyacı kapah zarf usu

lile üsterme 28-11-1935 Perşembe günü saat onalbda kültür 
direktörlüğünde toplanacak komisyonda yapılmak üzere eksilt

miye konulmuştur. Gösterilen pey akçelerile teklif mektuplarını 

. üsterme günü saat onbeşe kadar komisyon başkanhğına verile
cektir. 

isteklilerin şartnameleri görmek üzere her gün saat on ikiye 

kadar kız lisesine ve üstermc gün ve saatında komisyona mü-
racaatları. 12 16 20 24 

Taze Kars 
Sütlerimiz geldi 

Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
rağbet üzerine bu defa da Kara ıüt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağlan getirtilmiştir. 

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

OsrGm· 
/.40 İ5TİFAD~LİDİR 

OSRAM liboratuvarlarmm yeni 
meydana getirdikleri OSRAM 
" D " ampulleri fennin bir mu
cizeıi telakki ediliyor. Çifte spi
ralli olan OSRAM " D ,. lam
balan tabii sarfiyatla pek çok 
ışık verirler. Cereyandan tam 
manasile istifade etmek isti
yenler 

Osram"D,, 
ampullerini diğer lambalara ter
cih etmelidirler. Adi ucuz lam
balara nazaran yüzde 40 istifa- ~~~~
delidir. 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZA YJF ve KANSIZ olanların can kurtaranıc:Ur. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin serilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoıtur, herkes içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

larına tavsiye ederler. 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mah ıhlamur Te 

salep ile baıka çeşit . ye
mek baharlanmızı, birinci 
kalite çamaıır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lapartanın Ö% gül 
Ye çiç.ek suyunu firmamı%ı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çefitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diı macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalannı bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
Iannın genel satış yeri yalmz depomuzdur. 

Telefon : 3882 

· lzmir Defterdarlığından: Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükümet karşısında Sevim pa•tahaneai. SekerciJerde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali GaHp mDeaaeaeJeridir. 
1 - 30 {h-3) (3393) 

Keten çar.tısında tornacı Mahmuf Saidin dükkanında vergi 
borcundan ötürü haciz edilmit olan Torna tesviye makinasi ayın 
27 inci Çarıamba günü saat 11 de müzayede suretile sablaca
j'mdan almak istiyenlerin orada bulunmaları. 3808 (3503) 
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----------------------------------------------------f r ansa ve lngilterenin cevabını Roma nasıl karşdadı'/ 
F ansa UI slar Sos e es· 
Bu şçıl bir •• 

Paris 23 (ô.R) - Italyan 
htıkümetinin berkitelerin tatbi
kini protesto eden 11 sonteş
rin tarihli notasına cevap ola
rak başbakan ve dış bakanı B. 
Lava! tarafından 19 sonteşrin 
akşamı Italya sefiri B. Cerru
tiye verilen şifahiğ cevap no
tasının metni şudur: 

"ltalya bükümeti 11 sonteş
rin tarihli notasile, Cenavrede 
irtibat komitesi tarafından tat
bikine karar verilen tedbirle-

nilecek inancısı idi. Bundan 
ileri gelen yükenlerin yükünü 
Fransa, kendisini ltalyaya bağ
lıyan dostluk bağları dolayısile, 
bir kat fazla duymaktadır. 

" Bununla beraber cümhuri
yet hükümeti, 7 ilkteşrin taı i
hinde konseydeki bütün bükü-

gey T a 
Italya ile olan dostluguna rağ· 

men Fransız hükumeti bu gö· 
rüşün zaruri ve önane a-eçilmez 
neticelerini çıkarmaktan istinkaf 
edemezdi. Çünki andlaşmanın 
yüklediği yükenleri tatbikten 
geri kalmak, müşterek güvenin 
en esaslı unsuru olan Pakt hü· 

• 
" t 

• • 

zararlara rağmen kendi iştira
kiyle kararlaştırılmış olan ted
birlerin tatbikıni muayyen ta
rihinden, yani 18 Sonteşrinden 
geçe bırakmak imkanını bırak· 
mamaktadır. 

"Fakat Cumhuriyet Hüku
meti, Uluslar So~yetesinin di
ğer üyelerile bir fikirde olarak 

w ını bi dirmiştir 

yolda çalışmağa devam ede
ceğini bilir. 

" Bir çözgenin bulunmasile 
bergitelerin hükümden düşme
sine intizaren Fransız hükü
meti bu tedbirlerin ltalya hü
kümeti tarafından zannedildiği 
gibi hiçbir düşmanlık barakteri 
olmadığını bildirir. Uluslar sos· 

• 

nin bergitelerin tatbikine kari' 
Italya tarafından verilen pro
testo notasına cevaplan Ro
maya varmış ve ancak d~ıı 
gece yarısından ıonra resııııl 
Stefani Ajansı tarafından net• 
redilmiştir. Şimdiye kadar yet
kili çevrenlerde bu cevablarııı 
nasıl karşılandığı hakkında taııı 
bir ihtiyat muhafaza edilmek· 
tedir. Bununla beraber iyi ba• 
ber alan çevrenlerden alına• 
işaratlere göre bu cevaplara 
yapılan en büyük stem Cenev• 
rede alınan kararların Italyay• 
gö:e usül bozuklukları v~ 
ltalyanın Habeş hareketleri 
karşısındaki reaksiyonunun bak• 
lılığı hakkında ltalyan notasın• 
da ileri sürülen delilleri redd• 

zum görmüş ve netice olarak çalışmamakla bu notaların du· 
Fransız hükümetinin bu tedbir- rumu olduğu noktada tutmala• 

ndır. Ancak Fransız cevabı 

rin, kendi fikrince, mesuliyet
leri ve sebep olacağı vahim ne
ticeler üzerine F ran11z bükü
metinin dikkatini çekmeye lü-

Jer hakkındaki kararını bildir- lehinde kayded.len bir nokta 
mesini istemiıtir. varsa o da bu notanın sonun· 

" Bu genel görüşe cevab ola- daki samimilik ve F ransı:ı: hii· 
,.k Fransız hükumeti Cenev- kümetinin İtalyaya karşı besle• 
rede Uluslar ıosyetesi Konse- diği dostluk hislerine dayan~· 
yinin, mesuliyetlerinin vahame- ı ı ·. l/Ja/Jada l/abeş imparatom sarayıııda11 rıkarkeıı Rcmadan bir ma11z111a rak anlaşmazlığın barışçı bıt 
tini tamamamile takdir ederek, met.ler de!ege_le~inin i.nkar edi- j kümetlerınin ikride tatbik ka- şuna da kaaidir ki pakt bü· yetesinin rolüne inanan ıtalya çözgeye bağlanması için ço~· 
it 1 Habeş anla mazi - lemıyecek badıselerı uluslar biliyetini tehlikeye düşürmek kümlerinin tam olarak tatbiki, da bu hakikati inkar edemez. tanberi başlamış olduğu gayre : a yan - ş ıgına lere memnuniyet verici bir ne 
ltalyanın meşru menfaatlerini sosyetesi andlaşma bükümlerile olur. bergitelere rağmen, anlaşmaz- Cumuriyet hükumeti bunun ticeye varmak azmile deva~ 
de koruyarak nihayet vermek karşılaştırdıktan sonra, ltalyan İşte bu sebeptir ki Fransa lığın barışçıl bir çözgesini hızla böyle olması dileğini tekrar kararını kesin olarak bildirmıf 
'-in tam bir bitaraflık kayaısı delegesi müstesaa olmak şar- araştırmak vazifesini kendisine eder ve ortadaki anlaşmazlığın olmasıdır. 
.... • • 1 . 'f ki 1 1 12 . hüküm etini İtalya ile dostluk o· - 'b tt ı· • • ce· ile yaptığı teşebbüslere iştira- tıy e, ıttı a a ta yanın incı yükletmektedir. Italya hükumeti uluslar ailesi ve arsıulusal bir- ıger cı e en, svıçrenın 
kini hatırlatır. ltalyanının şim- maddeye aykırı olarak harbe ilgilerini korumak kaygını•, Fıansanın bu alanda hiç bir liği menfaatine çözüleceği vahı da, silah, cephane ve sa· 

d k d 1 .. t tt'". . k d tt'kl İtalyan ulusu hakkındaki his- vaş gereçleri ambargosunu ftadl· iye a ar arsıu usal iş birli- muracaa e ıgını, ay e ı e- gayreti esirgemediğini ve Ulus· ümidlerini bildirir." ya gibi Habeşitana kartı .• ~ 
Jine içsel iştiraki konseyin bu rini hatırlatmakla iktifa ede- !erin ve nihayet kendi ekono- !ar Sosyetesinin hareketlerini Roma 23 (Ö.R) - lngiltere, tatbik etmek kararını bildirdığl 
bitaraflık kaygısının en güve- cektir. misinin de bundan göreceği tasvibinden kuvvet alarak ayni Fransa ve lsviçre hükumetleri- cihetle takdir edilmektedir. 

il . ..... . , ............................................................................................................................................................................. ............................................................. ......................... . . 

in giliz Kabinesinde 

... 
Malcolnı Macdoİıald 

Bay Gu tere sü 
dominyonlar bakanlığına 

bakanlığına at~ndılar ... 
Londra, 23 (Ö.R) - lngiliz 

kabinesinde ancak gelecek haf
ta için beklenmekte olan deği
tiklikler dün akşam ılan edil
miştir. Bunlar çok mabdud kal
maktadır. 

En önemli degişiklik yeni 
kabinede Sü bakanlıilının şim
djye kadar Hazine Finansal 
danışınanı olan B. Cortere ver 1 
miştir. Henüz 4.> yaşında olan 
ba genç bakım muhafazakar 
partinin ümitlerinden biridir. 
Sil bakanlığı işlerini pek eyi 
tanır, zira 1918 den 1929 a ka
dar ve bundan sonra 1931 den 
B. Macdonaldin yerinini B. 
Baldvine bıraktığı 7 Haziran 
tarihli ilk kabine değişikliğine 
kadar sil bakanlığı finans da
nışmanlığını yapmıştı. 

Sü bakanı Lord Hallifaks, 
kabineden çekilen Lord Lon
donderry yerine özel müdür 
Lordu bırakılmaktadır. Yeni 
kabinede eskisine göre olmıyan 
yalnız bu bakandır. 

M. Malcolm Macdonald ile 
B. Thoma; arasında becayiş 

yapılmakta, birincisı sömürge 
bakanlığından Dominyonlar ha· 
kanlığına, ikinci de dominyon· 
lar bakanlığından ıömtirgeler 
balı:anhi'ına ıreçmelı:teclir. Say-

M ıı/ı a/e]ct başkanı Ati/re bir sosyal"/ ıopla111tmı rııı 

lav seçilemiyerek uğradığı mu- saylav olmaksızın Lord Başba-
vaffakıyetsizlikten sonra bu B. kan mevkiini muhafaza ediyor. 
Nalcolm Macdonald için bir Bu da başbakanın ulusal birlik 
terfidir. fikrinin ve kabinenin bu ka-

Kendisi şimdiki bnlde saylav rakterinin mümessili saydığı 
olmaksızın kabinede bakan Makdonaldları kabinesinde tut-
kalıyor. Babası B. Ramsey mağa ne kadar önem verdiğini 
Makdonald da ayni suretle göstermektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Bir lngiliz grubunun An
karadaki teşebbüsleri 

Ankara 23 (Özel) - Bir lngiliz grubu kurulacak olan demir 
sanayii için hükümete müracaatta bulundu. Grub memlemetimizde 
100.000 ton demir istihsal kabiliyetinde olan ayni zamanda L!n· 
yitten de bavagazı ve benzin çıkaran bir fabrika kurmak iıte· 
mektedir. Teklif alikadarlarca tetkik olunUYor.. 

Filistinde karışıklık 

Italyada 
Müthiş kasırga 

Roma 23 (Ö.R) - Resmiğ 
olarak bildirildiğine göre müt
hiş bir kasırga güney ltalyade 
ve Sicilyada büyük tahribat 
yapını~, 70 kişi ölmüştür. Ga-

lacioda 36 ev yıkılmıştır. Ahali 
vaktında kaçabilmiştir. Mesi· 
nada 9 kişi ölmüştür. Bamola 
Limana arasında 6 kiıilik bir 
•ile boiulmuttar. 

-

~ııdüsle Ömer ca11ıiı öuiiude ııiimayış/er . I . 
Kahire, 22 ( Ö.R ) - Mısır dan yahudileri himaye içın a 

1
• 

gazeteleri Filistindeki ulusal nan tedbirler hasebiyle beye 
partilerin de lngiltere tarafın- canda olduklarını yazıyorlar. 

Fransız Kamutayı 28 
sonteşrinde toplanaca~ 

Paris, 23 (Ö.R) - Önümüzdeki 28 sonteşrin Perşembe g~ e 
açılacak olan kamutayın toplantı tarihinin yaklaşması üzerııı 

"ze 
parlamento çevrenlerinde gittikçe daha ateşli bir çalışına go ıı 
çarpmaktadır. Bununla beraber bu sinirlilikten ve kayoaşnıad~ 
ileri gelmiş bir faaliyet değildir: Finans komisyonu büdçeP~: 
müvazenesini tem n için inçelemelerine devam ediyor. Ancak f· 
çok güç hır iştir ve bir taraftan gruplar arasında, diğer ta~ 
tan Finans komisyonu içindeki hararetli münakaşalarda bU11 

ileri relmeklfıcliı:. 


