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1 imtiyaz sahıbı : Ş i eşriyat müdüru: · 

1 insan ruhu ve insan 
şuuru hakkında 

tetkikler 
i Başmuharrir ve u~;A~OGLU - • 
, HAKKI iTİ , 
1-- Nı:G ş:s:~ 
• A.BC> . .. . ei in Hariçiçin 
Devam mUddetl,Turkıy ç 2500 . 1 

Sene}'!!_ . :.. · · · ·- 700 1800 
1

. - - - [300 

Attı a11/ık. · · -~N :zo~ı 1 

Makale serisi yazımı:ı:ın müsaadesiı· 
!iği yiizilnden maalesef salı gününe kaldı ı 

JI TELEFO : ., 
Yeni Asır matbaasında basılmıtbr. 

Hepimizi 
· düşündürecek 
bir meseledir 

Memleket mahsulleri üç beş 
h · 'ce deyıl önceye göre da a ıyı ıllık 

ğerlerle satılıyor. Beş_ . y 
. enJ ı~ sa~ 

endüstri planı yenı Y ' 

baları yaratıyor. db;rlerin 
Devletçe alınmış te k .. 

verimleri el ile tutulaca '. gd~:ı 
k d barız ır. 

ile görülecek a ar 'k 
Bununla beraber el!onoınl 1 

1 · sayı akalkınmanın örnek erı 
lacak bir genliğe raıt~n::~ 
yorsa işsizlik azalınıyor. a 
ıatın 'alma kabiliyeti artınıyor. 
Bir memlekette genlik ha_l~ılne 

bT eti ı iştira kuvvet ve ka 1 ıy 
1 

U 
"I ··1 b'li Maalesef bu 11 ç 
u çu e ı r. • 'ldir. 
müsbet bir durumda degı 

Filhakika bizim memlekette 
. b' "n sa· iısizlerin sayısı hıç ır gu k 

· · l'k e o· yılmamıştır. iş ve ışsız 1 

. 'nde yer nomi siyasamızın ıçı dı. 
Y 1 rastla gı • alamamıştır. a nız . d 

ınız bir hakikat vardır kı 0 a 
· 'derin sayımemleketimizde ışsı h · 

ıının az olmadığıdır. Her angı 
. k d unda veya 

bır devlet a ro.t kU Ok 
hususi bir müeeseıede ııı 
büyük hır memuriyet a~ dış 

1 ellenn e olsa yüzlerce nsan 
k 

,_ Ue 011ya tavsiye me tup ... rı 

koşuyor. . d ar· 
Oknrlanmız gazetemız . e g ıı-

nıüşlerdir Geçenlerde bır m 
• lnıak iste• easese 0ç memur a k 

ıniş tavsiyelerle karşılaşmanı~' 
nıli;acaat btıcumundan kehn 'rl. 

k .. tan sini kurlarına ıçın 
ınüracaatlarda gazetemizin ta· 
vassutunu istemiştir. 

Bize başvuranlann sayısı ftç 
ylizü aeçmiştir. Oç menıuriyebt.e 

o k" ~k " liç yliz talip.; Bu uçu . 
misal olmakla beraber üzerınd.e 
durulması gereken bir meaeled!r 

Tlitün işleyen sosyetelenn 
önlerinde her gün sabahları 
daha güneş doğmadan iş bula· 
bilmek için bekleşenlerin sayısı 
yüzleri aşıyor. Günde yirmi beş 
veya elli kuruş kazanabilmek 
· · d uykudan ıçın gece yarısın a 
kalkan, tütün mağazalarının 
önünde saatlerce bekleyen ve 
ııonund~ yinıı işe giremiyerek 
dönenler pek çoktur. 

Tütün mağazalarına . i~te 
h- 1 k" .. k bir yevmıye ıle oy e uçu . d'I 
işe alınmak içın ~avsıye 1 e 
nenlere her gün rastlıyoruz. 
Y. b • lar önünde ıne u magaza 

d ·an ekmek kavgasından og k 
zabıta vakalarını bile sık sı 
işidiyoruz. k ti 

Bu durumda memle e 0 

işsizlik yüzünden çektiği sıkın· 
tıya canlı bir örnektir. Dene
cektir ki buna karşı ne yapıla: 
b·ı· ? B' d'" batı devletlerı ı ır . ız ıger • . . k. 
gibi zengin bir ulus degılız 1 

işsizlere devlet bütçesinden 
yardım edelim.. Bu mütalaalar 

d • u sa· bir dereceye kadar ogr . 
yılabilir- amma her gün bıraı 
dh ' ··1·· kar•ıda a a artan ışsı z ıge • 
elleri kolları bağlı seyirci ka: 
!amayız. iş ve işsizlik ekonomı 
siyasamızın içinde yer ~imalı
dır. Memlekette işsizlerın sa· 
yısıııın mutlaka bilinmesine za: 
ruret vardır. Netekioı ekon.omı 
bııkanliiı bu meseleyi çerpvıe-

Habeş hücumları birbiri ardınca devam ediyor. ltalyan 
tebliğleri müphemdir.Ronıada endişeler doğuran da budur 
d 25 (A A) - Reyler Lon ra, · 

Ajansından: . d 
ltalyanlar şimal ceph~sın e 

.. ün süren muharebeyı ken
u? g. . kazandıklarını iddia 
dılerının d Habeşler bu 
etınekdelerse e k 

biinden alınan haberlere göre 
geçen salı günü Habeş ordu
sunun en güzide askerleı inden 
mürekkep ( 25000 ) kişilik bir 
kuvvet Makallenin garbından 
hücuma geçmişler ve karşıla
lannda, bu mıntakadaki ltalyan 
kuvvetlerinin sağ cenahını hi
maye eden ve kuvvetli mevzi
lere yerleşmiş bulunan iki fır
kalık Eritre askeri bulmuşlar

dır. 

r ~I 
ateşine tutmuşlardır. 

Piyade muharebeleri per
tembe sabahı tekrar başlamıı 
ve ltalyanlara göre bn muha
rebeyi kendileri kazanmışlar v_e 
Habeşlerden yüzlerce esır 
almışlardır. 

b . fasılası:ı: olara 
mubare enın . . . 1 

ttig" ini bıldınyor ar. 
devam e d. 'ld' • · 

Adisababadan bil ırı ıgıne 
.. Habeşler bu muharebe

gore, . . den itimadları var-
nin netıcesın , 
d Ve hedef Makalledır. Habeş hUcumunun ![Sld -ırDiğer taraftan Italyan mena· 

---""----=ır5.,,.......~~~ 

ı 
ROMADA BÜYÜK ENDiŞE 

VARDIR 
Paris, 25 ( Ö.R ) - Habe

ı,ıistanda Tigre cephesindeki 
hareketler Italyan Kamuvunu 
endişeye • dllşlirmiiş olmalı ki, 
bala tafsilAtı bir türlü verilmi
yen bu hareketler hakkında 
eski ltalyan başkomuatnı Ma: 
reşal De Bono " Popolo dı 
Roma gazetesinde Tembiyen 
cepheslndeki harb hareketleri 

lfabc~ltrin lı iicıımla1 ile yılılırtlıkla11 yerli ita/y an aska/eri hakkında aşağıdaki millihaza-
deti karşısında llerl Hal- 1 mamlyle durmamiştır. ları gösteren bir makale neş-
yan mUtrezelerl, iki fır- Geceleyin Habeşler bir retmiştir: 
kalık kuvvel kUlllyeye miktar llerlemlf bulunu- Bu hareketin de büyük bir 
doQru çekilmişlerdir. yorlardı. Çarfamba sa- muharebe ehemmiyeti ve sev· 

1talyanlar Habeşleri yanlar- bahı, kısa bir topçu ha· kulceyş bakımından iineıni var 
dan vurmak için, ana vatan zırhQından sonra ltal- gibi benziyor. Zira Habeşler 
kuvnetlerindcn müteşekkil bir yanlar mukabil taarruza Tembiyen cepheıinin arkasına 
üçüncü fırka daha göndermiş- geçmlflerdlr. ltalyan pi- geçerek cephe merkez'inin arka 
lerdir. ltıılyan topçusu, hücuma yadesl hUcuma kalkmlf hatlarla muvasalasını kHmek 
kalkmış bulunan Habeş kuv- ve bunun neticesinde 
vetleri karşısında baraj ateşi çok kanii sUngU muha- istiyorlar. Bu bakımdan, yapı-
açmış ve Habe~ saflarında mü- rebelerl olmu,tur. lan hareket bir umumiğ taarruı 
bim boşluklar yapmıştır. Bu esnada Jtalyan bava kuv- ' olmaktan ziyade hızlı bir mu• 

bir mitralyöz yuvası Fakat yine taarruz ta- vetleri, Habeşleri mitralyöz kabil taarruz sayılabilir." 
, · de Du/Jaların . 

c;,nuP ctp,ıtsın • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........... i{;;b;·····;iCası üzerine Zecri · tedbirler 
Nabas paşa bir koal~syon kabinesi 
teşkilini ka~~ .... ~~~-~Ş .... ~~lunuyor 

. 1 ..... ;Ü~akerelere hemen başlanacak 
Ingılterey e ---,-

Kahire, 25 (Ö R) ~ Royter \ 

ajansının ayları ·~ild!~ıyor~r~l:~ 
bas paşanın nı. ay k birım 
. eddetmıyere 

rıcası r .1 müzakereye 
evvel Loodıa ı e b"t"n par· k .. ere u u 
girişebi~e s~:erinin iştirakile 
tiler ml!mes • kabul et· 
bho kabine yapmagıd' Bunun 
. • . bildirilınekte ır. 

tigı . M kabinası bekle-. . yenı ısır d 
ıçın . . 1 uluscutar an 
nildiği gıbı ya nız 
ınllrekkeb olmı~ac_aktır.azeteıi· 

Ulu~çu "Elbılag,: g h 
. d' d .. ine gore Na as 

oin bıl ır ıg d • · tirmiş 
Paşanın fikrini egış d • • • " 

b bi şu ur. ~ 
imasının •~ e Al' • o • el büro başkanı ı { . 

Kralın oz artisi rei· · 
Mahir paşa, Vafd P. b"· Kalıucde cadılılerı tnta11 polıs k11 vl'elleıi 
. Kral fuadla lngılter~I u . . temektedirler. Bu şart- düşünü olduğu gibi yakında 
aıne Jngı tere mesını ı M . · • · 
k·metinin Mısır ve h d )ar içinde lngiltere • ısır yapılacak yenı seçımın netıce· 

u da düşünülen mua e e: .. kerelerinin açılması için, ıini beklemek artık habis ko· 
arasın 1 1 · hallı muza 1 d 
. kdı ve ınese e erın .. , h a a tarafından evvelce nusu o amaz ı. ,. 

oın a . k reye gırışıl· Na as p ş •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ınil.za e ••••••••••••••••••••••• b 1 · · ü d t k ha için hemen •••••••••••••••••••••••••••••k'"d'. d cemiyet bayantın1n öy e yüz üst n e tu ma , cı-

••••••••••··· 1 tutmuş· ta ır e d' ·ı . .. k 1 •-:•:• idne almak yo unu 1 bir icabı sayılan çalışan- ıseye ı gı gostermeme yan ış 
sının • aklı Fakat zarur d b k 1 1 . . lik 

Mesai yurtları açac · d 1 alı•mıyanlara yardını e e- are et o ur. ş ve ışsız 
tu. ·ı ·ı miş ol u· arın ç ' 'd' Ek · b k 1 • bu çalışmanın ı en e bilmesi çareleri düşünülmelı ır. mevzuu _ onomı • a an ıgının 
·unu sanmıyoruz . . b k _ S ııl ha atın icapları bunu esaslı meşgul olmaga mecbur 
g .. konomı a an osy y d b. 1 d' Ç k Bizer gore e t abit amirdir. . bulun uğu ır meee e ır. lin Ü 
lığı işsizlerin saryısını he ları Iııizliğe karşı tedbir alnııyın işsizliğin hepimizi d6ılindllre· 
eylemek ve bunlar~ it ıa ~ar- ve onlan korumak için llzel cek bir durumda balundutu 
bazırlaınak ödevi 1 e arp karvlara baş vurmıyan biç bir kanaabndal"'·. - · 
şıyadır. . . dil~m~diği . nluı yoktur. Bu it~ d~ faala "Halııtkı <>oalır.o61u 

)fli:ılere ıf teının e . . , . ı 

Balkan antantı, berkite
lerin artmasına taraftar 

Londrada müsaid şekilde karşılanan 
bu haber Önemle incelenecektir 
Londra, 

(Ö.R) - Ce-
nevreden ge
len haberlere 
nazaran zecri 
tedbirler komi- t.J.ı:''.'<.l~,":11'1• ~~~~;;';') 
tesi ayın yirmi 
dokuzunda bir 
toplantı yapa- , 
caktır. Bugün 
Cenevrede U
luslar Sosyete
si koridorların· 
da bazı önemli 
görüşmelere şa 

bit olunmuştur. 
Söylendiğine 

göre Küçük iti
lif ve Balkan 
antantı delege
leri, mütecavi
ze karşı Ulus
lar Sosyetesi 
paktının on al- ;;;i.._......;.,...""'-.._;;...;,.;........:~....ı..:..ıo.;_;:,,.....::_,;[._...,,.""".Jiil'1:2 
tmcı maddesi-

. t tbik' d B. Eden Ctnn•rıw gılmrk üzere rşil<' Londra 
Din a ın e istasyonunda veda ttfiı-or 
betaet göıterilmemesini iste- Balkan paktını im;ı:.a eden 
~ektedirler. Bu devletler kom- devletlerin bu birleşik kararını 
bınezonn arasında, zecri ted- k dikk t d • b 1 I 
b. 1 · t b'L• h ço a e eırer u muı ar 
ır enn at l&ı uauıunda tam ve hiç te makiıı bir tekilde 

bir. anlaşıua elde e"dllmi9tir. kartılamaruıt"_rdır. Çünkll or-
Gueteler, ldçilk u~tla - &na4 .. -~ şohi/tdt 



Kültür 
Üç yaşında 
Değerll bir fikir 

mecmuası 

Geçen 15 ikinci kanunda 
" Kültür " ün 48 inci sayısı 
çıkmtf ve böylece her on beı 
günde bir lzmir muhiti üzerin
de değerli fikir ışkları parla
tatan bu gizci mecmua iki yıl· 
lık bir çalışma devresini mu· 
vaffakıyetle bitirerek üçüncü 
yılına ayak başmışbr. 

Türkiyede umumiğ olarak 
gazeteciliğin, fakat bilhassa 
fikir gazeteciliğinin ne kadar 
güç başarılır bir iş olduğunu 
bilenler "Kültür" ün bu başarı· 
ıından dolayı hem onu, hem 
de lzmirin aydınlık muhitini 
tebrik etmeği bir ödev saya
caklardır. Elitleri daha kalaba· 
lık olan Istanbulda bile hafta· 
lık veya onbeşlik gazetelerin 
yaşayabilmek için daha ziyade 
"Magazin" kılığına büründük
lerini görliyoruz. Bunun içindir 
ki "Kültür "ün çok ciddiğ bir 
programdan hiç ayrdmıyarak 
çetin fikir ve bilgi yollannda 
iki yıl aksamadan yürüyebil
miş olması, onu çıkaran arka
daşların ve başta Asım ismet 
ile Dr. Necati Kipin sebat ve 
enerjisine olduğu kadar mec· 
muayı yaşatan muhitin de ay· 
dınlığuıa teref verir. Hele 
• Kültür " ün yanmda " Fi
kirler " gibi diğer bir fikir 
ye meslek mecmuamum 
daha bulunduğunu gözö• 
nünde tutarsak, lzmir'in 
büvilk bir ticaret iskelesine 
yaraşan it iıpekillaıyonlan ya· 
moda dilşilnüt ispekilluyrııla· 

rıııa da büyilk bir pay ayırdı
ğını görerek mubitizle ISvDn· 
meğe bak kazanmz, sanıyoruz. 

"Kültür" bu iki yıl içinde 
bize, maddiğ hiç bir menfaat 
kaygısı gözetmekaizin, Türk 
kültürünü yükseltmeye vo ya
ratmağa çalıfllll arkadaşların 
bir çok güel yazılannı verdi, 
bunların arasında, fikri ilgilen• 
.direcek konular üzerinde gil· 
ıel tahliller, eyi araştırmalar 
ve yine fikri besliyeçek fay• 
dalı tercemeler .ıördük. Bura
da, birkaç cild dolduran bu 
zengin neşriyatı birer birer ha
tırlatmağa yazık ki imkln yok· 
tur. 

Fakat geçmişten ziyade ge• 
leceğin değerini bildiğimiz 
için "Ktıltür" ün şimdi bize 
daha dolgun ve olgun bir 
program vadettiğini memnuni• 
yetle kaydedelim. Ve ·eğer bu 
sevimli mecmuaya beslediğimiz 
ilgi bize bu hakkı veriyorsa· 
her vakıt derin bir ihtiyacı· 
mızı karşılıyacağı muhakkak 
olan klasik veya modern ter· 
ceme yazılar yanında, arbk 
kendi kuvvetile ylirilyecek 
çağa gelen "Kllltnr" ün kendi 
muhitimiz, kendi ıoıyetemiz 
üzerine daha derin bir dikkatle 
eğilmesini de dileyelim, 

Klasikler ve Garp dilfüntirlerl 
bize biç ıtıphesiz çok ışık 
verebilirler. Bu ışıktan azami 
istifadeyi çıkararak kendimizi 
görmek, anlamak ve tamam
lamak yalnız kendimizin yapa
bileceğimiz bir ittir. Buaun için 
eğer yanılmıyorsak, okurlıın 
arasında Ege bölgesinin her 
tarafına dağılmış öğretmenler 
bulunan (Kültür)lln ve dediğimiz 
aynile (Fikirler\için de variddir. 
Bu öğretmenlerin gözüyle bize 
Ege muhitini, köylerini tanıttık• 
larını ve ibtiyaçlıın üzerinde, 
lüzumanda yaralan üzerinde 
durduklannı görmek isteriz. 
Biz öyle istiyoruz ki, bu kıy

metli mecmualan okuyanlar. 
ayni zamanda onlann işleyen 

birer organı, isterseniz birer 
aytarı olsunlar. Şuna inanımız 

vardır ki o zaman "Kültnr" 
adında beliren amacına daha 
!ı:olay ~r!şebilece~lir. · 

a& anunusa • 0 "& 
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____..._ --- Hamburg 
,, Ş E llİR BABBRLERİ ! Piyasasında üzüm 
;ı 

·ı~ ve incirlerimiz 

Enstitü C. H. P y~rdım komite U"" • • <~ Hamburg kuru üzüm piya
nı vers ı te-,' sası rapor haftası içinde dur

gunca geçmiştir. Bunun gibi 
fiatlarda yeni yılın başlamasile 

lzmir 
gezdi 

Sipariş atelyesinin sinin verimli çalışmaları Talebeleri 

açılma töreni ı Şimdiye kadar 20421 lira toplandı hafriyahnı } d lstanbul üniversitesi edebi· 
yapı 1 H kk B le ikinci reis seçildi yat fakültesi talebesinden bir 

Dün öğleden sonra saat 15,30 a l a l grup şehrimize gelerek Berga· 
da, Cumuriyet Kız enstitüsü C. H. P. yardım kurumunun çocukları, kendilerinden bek- ma harabelerini gezmeğe git-
sipariş atelyesinin açılma töreni büyük komitesi dün parti bina· lendiği ve olduğu gibi, insaniğ mişlerdi. Talebeler dün Berga-
yapıldı. Kültür bakanlığı tara· sında İ!bay Fazlı Gnleç'in baş· vazifelerini de seve se.,.e yap· madan döndüler ve öğleden 
fından memlekette moda fikrini kanlığında toplanmıştır. Dr. B. maktadırlat. Yardımlarını esir- sonra yı.rşarbay Suat Yurd-
yaymak ve enstitüden yetişen Huliısinin saylavlığa seçilmesi gemiyen bu hamiyetli memle- koru ile beraber lzmir bafri· 
genç kızlarımızın ameli sabada üzerine açılan aktif komite ket çocuklarına, huzurunuzda yatına giderek orada antikite· 
bilgilerini artıtmak için açılan ikinci başkanlığına teci- bir kerre daha teşekkür etmeği ler direktörü bay Salahattin 
bu atelye, lzmirin iftihar ede- merlerimizden B. Hakkı Balcı bir borç biliriz. Kantarın verdiği izahatı dinle-
ceği bir müessese haline geti- seçilmiştir. Aktif komitenin Buudan önceki aylık top- mişler, hafriyatı gezmişlerdir. 
rilmiştir. Açılma töreninde ilbay hazırladığı bir aylık mesai lantı raporumuzda söylediğimiz Bundan sonra Kadifekalesi· 
Fazlı Güleç, C. H. P. başkanı raporu okunmuşur. Raporda gibi hazırlanması gereken yeni ne çıkarak bay Suat tarafından 
ve Yozgat saylavı B. Avni Do- ezcümle deniliyor ki: listeler üzerinde incelemeler şehir hakkında verilen izahatı 
ğan, Müstahkem mevki komu· "Büyük komite toplantısını, yapıyoruz. lzmirdeki emlak ve dinlemişlerdir. 
tanı general Kerameddin ve geçen ayın 18 inde yapmıştık. akar sakiplerinin de bayır cem· Kafile bundan sonra Karşı-
bir çok güzide zevat hazır bu· Bugün ikinci, aylık toplantımızı iyeılerine yardımlarını rica edi yakaya giderek Kız Muallim 
lunmuştur. yapıyoruz. Aradan geçen bir yoruz . lzmir zenginlerinin. mektebinde verilen müsame-

llk önce, akşam kursu tale- ayı mütecaviz zaman içinde, yoksullara, kimsesizlere ait olan reyi seyretmişleri ve şehrimiz· 
heleri tarafından hazırlanan el- aktif komitenizin ne işler yap· bu ricamızı kabul ederek yar- den ayrılmışlardır. 
biseler, canlı modeller halinde tığını, şu kısa raporumuzda dımlarını esirgemiyeceklerini 
genç kızlanmızın Üzerlerinde anlatmak istiyoruz: umuyoruz. 
teşhir edilmiş; ondan sonra da Geçen bir ay içinde dört Komitemizin muhasip üyesi 
ders halinde olan ak,am kuran toplanb yaptık. Geçen ava aid bugüne kadar olan finansal 
talebelerinin devam ettikleri raporumuzda, 00 beş gurubun durumumuzu anlatan bilançoyu 
ıınıflar gezilmiştir. Talebenin para toplamaiia başladıklarını okuyacaktır. Gerek bilanço ve 
şapkacılık, biçki ve dikiş kı- bildirmiştik. Yaptığımız dört gerek yaptığımız işler hakkın-
ıımlarında gösterdiği mugaffa- toplantıda, tııhsile çıkacak olan daki düşündüklerinizi lütfetme· 
k t k t kd. " ül nizi rica ediyoruz. Verdig-iniz 
ıye ço şayanı a ır gor - uncular ve gümrük komisyoncu-

müştür. !arı listesini hazırladık ve ait 
direktifler, bu hayırlı iş üzerin· 

E · d. k J b deki çalışmalarımızda, bize reb· 
nstitn ıre tör üğü u mü· oldukları gruplara verdik. Lis- her olacaktır. 

nasebetle törende hazır bulu- teler haricinde kalmış bakkal· Komite tardından verilen he· 
nanlara bir çay ziyafeti ver• larla küçük iş yapan diğer es· saplara göre bu yıl şimdiye ka-
miştir · • nafımızın da bayır cemiyetle- dar toplanan pa:anın yekiınu 

• • rine yardım etmek isteklerini "20,421" lira altmış iki kuruşa 
Öğrendiğimize göre enstitü gö:ıönüne alarak, bakkallar baliğ olmuştur. Bu paralardan 

tasafmdan açılan sipariş ate!- cemiyeti yönkurulunu toplan· 3665 lirası Halkevi sosyal yar-
yesine lzmir halkı büyük bir bmıza çağırarak kendilerile dım koluna 1351 lira öksüzler 
alaka göstermektedir. Alınan konuştuk. Bu zatlar, bayır ce· yurduna 3500 lira Kızılaya 1500 
siparişler fazladır. miyetleri adına balkın yardım· lira Verem mücadele cemiyetine 

1500 lira Himayei Etfale 1500 

Kuşadasında 
Tarihsel eserler muha-

faza edilecektir 
Kuşadası belediyesi tarafın

dan, yıkılmaması İcab eden ba
zı tarihsel anıdların tesbiti için 
bir heyetin Kuşadasmda ince 
leme yapmaKı istenmişti. Kül
tür direktörü B. Ali Riza, an· 
tikiteler direktörü B. Salahed· 
din Kantar, belediye mühen
dislerinden Behcet ve nafia 
mühendislerinden B. Mebmedali 
Kuşadasına giderek tetkikatta 
bulunmuşlardır. 

Heyet, Kuşadasındaki Kur· 
şunlu ban ile Kuıadası kalesi
nin şarkındaki Kara kapıyı ve 
Selçuktaki Akedük ııu köprü
sü ayaklanndan üçünün yıktı

nlmasına karar vermiştir. ·----Eczacı Kemal Aktaş 
Hilal eczanesi sahibi Kemal 

Aktatın iki gündür rahatsız 
olduğunu haber aldık. Zümrilt 
damlası kolonyasının erkek ve 
dıti kokularile meşgul olan rek
lim üstadımızı telefonla evinde 
yokladık. Bizi neş' e ile karşı· 
hyan aziz Eczacımız afiyette 
olduğunu ufak bir kırıklık do· 
layısile hekim arkadaşların is· 
tirahat tavsiye ettiğini söyledik· 
ten sonra meşhur grip ve nez· 
le ilacı Korizol Kemalin başı
mın ucunda buluuması beni biç 
basta eder mi demekte idi. 
Hastalığında bile Korizol Ke· 
mala reklami ihmal etmiyen 
aziz arkadaşımıza afiyetler di· 
teriz. 

SUih ve tabanca 
taşıyanlar 

Kemerde Şemseddie oğlu 
Hilmide bir konduracı bıçağı, 
lkiçeşmelikte Yunus oğlu Ah
med de bir bıçak ve Salih oğlu 
Mehmed Fahride bir tabanca 

~ bulunmuıtur. 

!arını toplıyan komitemizin ça- lira Türk Maarif cemiyetine 
ğırışını memnuniyetle karşıla- 750 lira Kız talebe yurduna 
dıklarını bildirmişler ve bakkal "266., lira da umumi masraf· 
esnafının yapacakları yardım- lara verilmi~tir . 
ları toplama işini de seve ae· Komitenin bankada 6389 lira 
ve yapacaklarını söylemişlerdir. mevcut parası vardır. 

Bakkal esnafımız için liste Çalışmaların seyri çok mem-
yaparak bakkallık yapan yurd- nuniyetle karşılanmış hayırse· 
daşlarımızın finansal durumla- ver halkımı.zın yüksek hamiyeti 
rını, mensub oldukları cemiyet takdirlere layık görülmüştür. 
ile cemiyetlerin bağlı bulunduk- Müzakereler esnasında geçen 
lan esnaf ve işçi birlikleri şef· yıl taahhüt ettikleri paraları 
liği daha iyi ~ildigı-· için, kim- mali vaziyetlerinde bir deği· 

tiklik bulunmadığı halde ver· 
lerin ne kadar para vereceği- mekten kaçınan ve sayısı pek 
nin tesbiti işini kendilerine az olan bazı hasislere karfı 
bırakhk. Para tahsiline başla· alınacak tedbirler etrafında da 
mak üzere bizden makbuz al· baZl görüşmeler yapılmışbr. 
dılar. Bundan sonra; diğer es
nafımızın yardımlannı top1amak 
ve gereken işleri yapmak üze
re kendilerini çağırarak konu· 
şacağız. 

Şimdiye kadar listeleri ya• 
pılıp tahsile çıkmış olan grub· 
farı geçen hafta.ki toplantımıza 
çağırarak, kendilerinden mala
mat rica ettik. Gnıplann bize 
verdikleri haberler, memnuni· 
yet vericidir. Hamiyetli Izmir 

Şarhayın tedkikleri 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dün belediye fidanlığını tedk.ik 
etmiş ve vilayet makamında 
valiyi ziyaret etmiştir. 

Bay Vehbi 
Trakya mıntakası Umumi 

mnfettişliği köy bürosu şefli· 
ğine 120 lira ücretle Selçuk 
müze memuru B. Vehbi tayin 
edilmiştir. 

SİZ DE DUYDUNUZMU ? 
Çlinki dün bütün lzmir lıalkı vapurda, tramvayda, oto· 

büste, trende, çarşıda, kahvelerde, evlerde hep ve yalnız 

NiNON 
Şaheserler şaheseri filminden bahsediyorlardı. Zira gelen· 

ler, büyük filmlerin tanıtbğı en güzel ve tatlı ses olan 

JEAN KIEPURA 
Ve " Çardaş Fürstin ., " Sevginin Sesi .. filmlerinin 

unutulmaz iki komigi 

PAUL KEMP ile PAUL HöRBiGER'i 
Görilp dinleyerek emsalsiz iki saat yaşadılar. 

O HALDE SIZ DE 

ELHAMRA 

Yaban domuzlarının 
derileri 

Mahsul mıntakalannda çok 
liremiş olan yaban domuzları· 

nın derilerinden istifade için 
ziraat mıntaka ml\fettişliği lz
mirdeki bazı debağlarla bun· 
!arın satın alınması için bir 
anlaşma yapmıfb. Son günlerde 
fazla vurulan domuzların Iz
mirdeki bu debağlara getirilen 
derilerini evvelce kararlaştırı

lan fiattan daha ucuza satın 
almak istedikleri görülmilıtür. 

Ziraat mücadele müfettişliği 
ziraat veklletine müracaatla 
bunların evvelce kararlaşbnl· 
mış olan fiatla ziraat dairesince 
satın alınması için tahsisat 
gönderilmesini istemiştir. 

Vekilefu;ı bu yerinde milra• 
caatı kabul edeceği ıannedil· 
mektedir. ----· 

Bir işyarlığa 
talih • • 

yırmı 

Antikite milzeıinde açık olan 
depo ve nakliyat işyarlığına 
memur ıeçmek için düu yapı 
lacak müsabaka fubatın birinci 
cumartesi gilnüne bırakılmıştır. 
Zira yirmiden ziyade olan talih· 
ler arasında yalnız üçünün 
veıikalan vardır. Gerek eski· 
!erden ve gerek yeniden talib 
olacaklardan berkimin bir ve· 
ıikası ektik ise müsabakaya 
ıokulmıyacaktır. ----
Yeni kız 
Enstitüsü 

Y angm yerinde Erkek liıe· 
sine giden yol civannda iııta 

edilecek olan yeni kız enıti • 
tüsll binasınm projesi killtür 
bakanlığından şehrimize gel· 
miştir. 

Yalnız iki ay evci enıtitü 
için ilaveten on bin metre mu· 
rabbalık arsa tefrik edilirken 
bu arsanın 26 numaralı adadan 
tefriki icap ederken yanllflılda 
25 numaralı adadan aynlmış 
olduğu görülmüştür. Şubat top· 
lanb devresinde bu bata dü
zeltilecek ve yeni enıtitft bi
.ııasının temel atma töreni ya· 
pılacaktır. _ ........... ..,,. __ 

Bir düzeltme 
Dünkü sayımızda Kemeral

bndaki soygunculuğun bay Meb
med Aı•m Şenocağın gramofon 
mağazasında olduğu yazılacak 
yerde Mehmed Ali yazılmışbr. 

... ~~f!_ri_k-.~ ' .• 

görülen yükselme cereyanı da· 
bi bu aralık durmuştur. Rapor 
haftası içinde lzmirden alınan 
tekliflerde geçen haftanın fiat
lanna karşı hatta 100 kilo ha· 
şına orta hesap bir lira kadar 
ucuzluk dahi kaydedilmiştir. 

Buna rağmen Türk ve Alman 
tacirleri arasında rapor haftası ) 
içinde kuru üzüm üzerinden 
bilfiil işler yapıldığı zannedil
memektedir. Çünkü Hamburg
da hazır mallar lzmirden iste· 
nen son fiatlara nisbetle 100 
kilo başıııa tekrar bir lira ka· 
dar ucuza teklif olunmaktadır. 

INCIRLERIMIZ 
Hamburg incir piyasası hak

kında bu hafta dahi önemli 
yenilikler ve değişiklikler işi
tilmemiştir. Fiatlar, yani kilosu 
68-70 tanelik Ektrisma geüuine 
lzmir natürel incirleri için Türk 
ihracatçılarınca yapılan teklif
ler yine 13 liradır. Ancak Türk 
ve Alman tacirle-ri arasında bıı 
aralık bilfiil işler olduğu işitil
memiştir. Çünkü Hamburgdaki 
atok mallar dahi pek o kadar 
çabuk sürülmemektedir. Bunun 
sebebi bavalann Almanyada 
buglln dahi pek milliyim geç
mesidir. Sıcaklık derecesi sıfır 
etrafında ınıp çıl.maktadır. 
Sözgelimi Berlinde bu yıl kayd
edilen en aşağı sıcak derecesi 
2 ve 3 den fazla olmamıştır. 

•••••••••••• 

iftira mı etmişler ? 
Dün Kahramanlarda Şehit

ler caddesinde oturan Ramazan 
oğlu Hllıeyinin karısı 25 ya
tında Meleğin, süpürge ile dlSğ
düğü 4 yaşındaki oğlu Rama · 
zanın ölümüne sebebiyet verdi[:ı 
zabıtaya şikayet edilmistir. 
Hadise tahkikahna müdde' 
umumi muavini bay Mftmtaz r • 

koymuştur. Adliye doktoru ta · 
rafından yapılan muayene v , 
otopside çocuğun dayaktan öl · 
mediği anlaşılmlfbr. Çocuk 
uzun zamandanberi sıtma has
talığına milbtelA idi. Aynı za
manda müzmin bir de sarılık 
hastalığı vardı. Bu haıtahklar 
yilziinden ölmüş olduğu tesb · t 
edilmittir. 

Hava kuvvetlerine 
yardım vergisi 

Maliye VekAletlnln yeni 
bir tamimi 

Bazı mal sandıklan haYa kuv
vetlerine yardım vergiıi kan11-
nunun tatbiki dolayısiyle hem 
kanun hükümlerini ve hem de 
daha evvel teahhiid edilen aııa 
aidatını kesmekte olduklan an· 
laşıldığından Finans Bakanlığı 
alAkaWara dün telgrafla bir 
tamim yapmııtır. Bakanlık bu 
tamimde: 

"Hava kavvetlerine yardım 
vergisi kanunu ile alınan ver· 
ginin 935 büdçesinin numaruız 
bir faslına irad kaydedilmesini 
bu vergiyi vaktinde yabrmıyan· 
!ardan alınacak yüzde on zam 
cezalarının da 41 inci fasbn 
ikinci maddesine irad kayde· 
dileceğini, kanunun neşrindeo 
evvel maaşlarından yüzde iki 
kesilmesini teahbüd edenlerden 
1 Kinunusaniden itibaren ev
velce teabbüd edilen yüzde iki 
üye aidabn kesilmemesi lizım 

geldiğini" bildirmektedir. -Bir eve saldırmışlar 
Karşıyakada şimendifer cad· 

desinde Saadetin evine hovar
dalık maksadiyle tecavüz edip 
giren Süleyman oğlu cemal ve 
Ali oğlu Ahmet tutulmuşlardır. 
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Edebi Roman 
1
. • ........................ d ""phe ıyım 

Kendim bile ken~imb::i!u kalbim 
bu çarpan kalbın 

. ld ., una inanamıyorum __ . 
O ll g k beni çıgnıyerek 

- rneınek bası yapan ız d b kınadı . 
Kaç yıldır, onu sev t' Bir daha ar ına a : 

· t d'k d" duygularıın geç 
1
' ? Hep 0 müstehzı 

ı .. s e ı çe sev ım, ,, . e 
8 

k F kat ben· ş a " Serbest bir ustünde durınıyarak yın si işitiyorum. 
ve kadın,. dediın. :~kın bile kökü karşılr5klı e~-Heyhat! Asıl burada aldanı· · dayanmalıdır: en u 

d . . duy- nıyete . - k danı değil-
yordum. Kendi ken ınıı '"ksek ınana layı a 
mamak l•stedı'kçe bir az daha yu . Bu ınacerada bana 

sin Deınır .. " - . 
f 1 d !arın ge- 1 k ayı bile verınegı 
ırıyor. Beşeri uygu ' bir insanı P ( H _ 

çici heveslerin ilerisinde yaşı· çok gördüğünü, ancak 
1 

d~~ . 
. k d ti yavaş k ) üzerine ince e ıgı 

Yan hır aşkın u re d dite ve a~ b" deoeçte bu-
yavaş ben lig" ime sarılıyor u. · e saglam ır 

. h e kıvra· eserın .. ı· k " rolünüz Ne yazık kı oş yer d • nu soy ıyere 
nıyorum.O son kozunu s~ratıma l~n (::ızlık) olmaktan başka 
fırlattıg" 

1 
dakikadanberı Suna, b~r de· ildi) dedi ve bu 

K Yor ar· bır şey g "bi yüreğime 
ayanın babasını tanımı ·· feri hançer gı . 

tık K. bil" onun hayatına soz k beni kapı dışarı ettı. 
. .• ım ır . b. yabancı saplıya~ad onra maksatsız, 

gırecek her hangı ır O gun en s . b" 
. . k fakat 'd 1 • bir adam ı,ribi hıç .. ır Kayayı benımsıyece N d 1 ea sız · Jduın Us-

b D - ·ı nıi? e en k b )nıaz o . en .. Hayır... egı 
1 

yde zev u - · · 
· · ıya· şe ka" ve enıegımı o feragatın mahiyetını an . .. b'"tün ze 

"bi bır tune u k" eme planlarıma 
madım, neden onun gt . ? d .. ·m ına ın • 

·ı ttıın ver ıgı . bu " medeni· 
kızın ı·nanını suiistima e · 1 ·· ınıyoruın, 

e sure t biri kulak-Eğer affedeceğine inansamb·:· kundakçısı" a 
N B .. 1 mutlu ır yet 1 or. Planlarımı yırt· 

e çılgınlık... oy e . · Jarıında çın ıy k kları üs-
günü umabilir miyim? Geçmıkş k akinamın ırı . . 

l t rma ına ' m d ağlamak ıstı-
bir rüyayı hakikata u aş 1 lık f" de hırsım an 
kendi hesabıma bir insank un Neden düşünüyo~um 

. h Jdir artı .. yoruın. Çünkü düşünduren 
payı aramak bır aya . . bunları? 

'"zlerımın Biliyorum siz de so d 
ciddiyetine inanmazsınız, batta 0 Bur. gücüme inanıyor, sınır· 

k t ken· en, - ile basta ol-
kendim bile vakıt va 1 !erimin sağlaınlıgı 
diınden şüphe ediyor,. buoçldaur-_ - mı sanıyordum .. 

lb ınıyacagı ·· ··kfı"yebilecek 
Pan kalbin benim ka ıın B · ölüme suru . 
ğuna inanamıyorum. olan":

1 
müthiş Zatüı reeden yıne 

Ne kadar değiştim bayan d miyle kurtulmak ka· 
Yen· onun yar 1 k tmag· a 

Şenii!. Bir zamanlar' onu • f tınalar opar 
d. B" hızla yere famaa ır 
ım sanmıştım. ır tt" 

kuvve· ye 1
• Su"" \ oı 

Çarpıldım. Gururumu, • 
. . . übe sa· 
hını, incelemelerıne tecr r• • ıs 

Endüstr~ .. progfamı ., _ı 
. l melerinı mart a' .ı 

aportörler, ınce ~l olacaklardır 
na kad,~_:r~ta~ın~a~m~·-a;::m::;ışw;- planını - k Endüstri 

.~ . . . beş yıllı . 1 . • 
Ankara, 25 (Özel) - Ikıncı . ali komisyonlar ış er~nı 

. t gösteren t bakanlıga 
hazırlamak için faalıye. 1 raporlarını r· !er de 
t '- . . . Komısyon ar . olan rapor or 
eKmıllem ştır. e seçilmış klardır 
arzetınektedirler. Kongrec k d r hazırlamış bulunaca k d · 

ına a a · yına a ar 
raporlarını mart ay 'hayet Hazıran a . 

· lanı nı · ı · t spıt ikinci Beş yıllık Endüstrı P faaliyet şekıl erı e 
k ondan sonra 

tamamen hazırlanaca • 

edilecektir:_. 

1 
___ ş ..... ~~hı:-. 0-ş~ahL.ı~ . 
ran . la hamlelerin-

[ran kadınlarına ınkı P 1 dı 
b. . · d ha hazır a den ırını a d eski kıyafet ve yaşı:-
A) Kadınlar arasıo a kk" hakkında 

Tahran, 25 (A. - l hareketteki tara 1 
• t. ai 

1 da baş ayan l . kadının ıç ım 
yişten kurtulma yo un ·ı·yet gaıete erı, 

T h ve vı a d" 1 makaleler yazan a ran. ti kaydetmekte ır e.r. uniyetfe 

hayGattakil rolüb~·~ü~he:::;~:a;afından büyüfık d~~ g;;::ıeştirilen 
azete er u . ş hinşah tara n ktı.-

karşılanan bu ileri hamle~ınh' le r·ınden biri olduğunu yazma 
. . mu ım e 

inkılap hamlelerının en 
dırlar. 

hafta herkesin dilinde 

BOZAMBO 
. - b tle karşılandı • 

Görülmemiş bır rag e DEVRi ALEMi 
AYRICA : Duglas Ferbanksın 

Renkli MIK! 

Bu 

T~ ı • 
r ıımı 

bir hukuk hakimi 

ephesinde: 

Saro"nun da barı~ 
iein ''alı~a('af'rını .• ~ .• t-ı 

söy liiyor 
Vıyana, 25 (Ö.R)- Avustur· 

ya çevrenleri B. Albert Sarraut· 
nun yeni Fransız kabinesini 
teşkil etmesi üzerine umumi
yetle lngiliz - Fransız iş birli· 
ğinin Uluslar 5->syetesi otörite
sini takviye edecek bir isti· 
kametle sıklaşmasını bekle-

Habeşler Maka~~enin batısında bir 
çok sevkülceyş noktalarını aldılar 

mektedirler. Yeni Fransız 
kabinesinin Fransız siyasa· 
sına yıne barış istika-
metinde bır inkişaf vereceğine 
emniyet beslenilmektedir Viya· 
nada bu münasebetle iki kaygı 
beliriyor. Birincisi ltalyanın yen 
kabineyi nasıl karşılıyacaqı, 
ikincisi ise Avustnrya için ulus
lar sosyetesi prestijini artırmak 

-~--·-~~----~---------------ltal yanlar, binlerce ölü verdiklerini gizlemiyorlar 
Adis Ababa, 25 ( A.A. ) -

Havas muhabiri, Dagahur c> 
varında büyük bir Italyan uça
ğının düştüğünü ve içindeki 
dört ltalyanın Habeşlerce esir 
edildiğini bildiriyor: 

Adisababa, 25 (A A) - Roy- . 
ter işyarı Makalle yakınında 
pek şıddetli bir muharebenin 
devam etmekte olduğunu bil
diriyor. 

RAS SEYUM VE KA SSA 
ZAFER KAZANIYO R 

Adisababa, 25 (A.P,' - Res
mi olmayan bir menba, Ras 
Seyum ve Ras K~ssanın,~fıaka~
lenin batısının b iı çok IT'lih;rn 
sev kulceyş nokta!arı ele geç:r 
diklerini bildiriyor. Habeş'er 
12 top, 112 mitralyöz ve ın.i· 
himınat zapte!mişle rdir. 

HABEŞLER MÜST AHKE.ı1 
MEVKiLERE GIRD!LER 

Dessie 25 (A .A) - Roytc r 
Ajansından : Kuzey ceph esir,J .,. 
ki büyük muharebe hakk :r.da 
buraya ge!en haberler b" mu
harebenin Habeşlerin tam bir 
muzafferiyetile neticelendiğini 

bunların on tane ağır topla ve .k 
yüz küsur mitralyöz zaptettı -

!erini bildiriyor. 
Habeşler Italyan taarruzunu 

püskürtmüş, Jtalyaııları . üssül
harekelerire atmış; hır çok 
müstahkem mevkie girmiş ol
duklarını bildiriyorlar. 

JTAL YANLAR BiNLERCE 
ÖLÜ VERDiLER 

Adısababa,25 (A.A) - Ha
vas aytarı, Habeşlerin ş i mal 
cephesinde kazandıkları mu
zafferiyetin hakikaten mühim 
olduğunu ve ltaly~n!.ırın . bi~
lerce ölü verdık!erıııı yerlı bır 
kaynaktan öğrenmiştir. 

ROMA, HABEŞ ZAFERiNi 
YALANLAMIYOR 

Roma, 25 (Ö.R) - 106 nu
maralı resmi tebliğ: Son gün
lerde Ras Kasa ve Ras Seyyum 
ordularının cenubi Tembiyende 
bücume geçmek üzere harekete 
geçtikleri haber alınması üze
rine Makalle ile Tembiyen ara· 
sında hazırladıkları taarruz pla
nını bozmak için 19 son Ka
nunda 3 ncü kolordu ve cenup 
şarki istikametinde iler:leyerek 
iki köy işgal etmiş ve bu kı-
sımdaki kuvvetlerin Tem· 
biene doğru ilerileır;esinin 

önüne geçmiştir. 21 de bir 
Eritre kolu Tembiyc:nin şa r 

kından garbına doğru ıl erl iye · 
yerek düşmana hücum etmiş 
ve ikinci siyah gömlekli fırkası 
şimalindan cenuba yürüyerek 
düşmanı gerilemeğe mecbur 
etmiştir. 

22 de bir Habeş grubu 
mühim kuvvetlerle hücum 
ederek ikinci kara gömlekli 
fırkasının mukavametini kırma· 

komite de · erli 

-
• 

\ 
\ 

• 

ı amacını gilden bir hareketten 
ilgi kesmemek zaruretindedir. 

Yarı resmiğ "Reichspost,, 
gazetesine göre İngilterede B 
Edenin ve Fransada da B 
Flandin'in dış işlerinin idaresin ı 
Üzerlerine almalsrı Uluslar sos
yetesine müsait bir inkişafır 
işaretidir. 

Bütön küçük vezaif devleti< 
bu hareketi takviye etmcEdıı 
ler. Bunda her kesten zivac! 
Avusturya için hayatiğ 1' 
menfaat vardır. ,, 

Mısır' da 
~ Kabint:' buhranl ht·

nii:l hallt•dil.-ıned i 
Kahire, 25 (A.A) - Unıurr 

' kanaate göre Vaft partısin 
kabine kurmaktan istinkaf ,. 
mesının efkarı umumiye 
hoşnutsuz 'uk uyandırması m• 
temeldir. Bu durum kı; 

işini kolaylaştırıyor, gıbid i r. 
Kralın Liberaller başk: 

Muhammet Mahmud veya ı 

paşalardan birini kabina k ı 
maga memur dmesi ibtiı 

dahilindtd .r. 

l ltrb.-şlrı/rı hır znfrr şmliklni Alanya da 
de ~ritre k~lu i~inci k.ar~ göm- 1 Son kanundan 24 son kanuna 
leklı fırka ıle bırleşmıştır. Böy· kadar bir hafta içinde 17341 Yer sarsıntı) arı 
lece ltalyan manevresi muvaf- Jtalyan askeri ile 1~000 ton ı 
fak olmuştur. Ana vatan as- h 1 • k" Af "k 0 uyor . .. .. .. arp ma zeme · ı şar ı rı aya 
k.~rlerınden 27 subay olmuş, 19 doğru Kanaldan geçmiştir. 980 Alanya 25 (Özel) - Bir haf 
subay yaralanmıştır. 389 nefer asker ve 400 sivil aksi istika-
· ·ı · · 1 d tadan beri gündüz ve g ece y e ı o u va yara ı var ır. tt . f 

Eritreli kuvvetlerin zayiatı me e geçınış ır. sa rsıntıları devam ediyor. Şim-
bir kaç yüz ölü ve ya- Asmarada son bir kazada d ilik maddiğ zarar yoktur. 
ra'ıdır Ha be . t "'h' telef olan ltalyan tayyarecileri- s· A . k 
d.· T şl zda~ıa 1 mub ım- nin cesetierini taşıyan Davaleka lf merı an 

ır. ayyare er uşmanı um· N r d _ 
bardıman ederek ve istikşaf- vapuru ~P~ ıye ogru Kanal- ı' vapu fU yandı 
!arda bulunmak suretiyle ha- dan geçmıştır. 
sım hareketlerini bildirerek Fenla~d~ya Kızı~haç seyyar 

1 
Tokyo, 25 (Özel) - Pornon 

yardım etmişlerdir. hastanesını Habeşıstana geç- j adındaki Amerikan vapuru, 
AFRiKA YA TAZE KUVVET- mek üzete Cibutıye taşımakta çıkan bir yangın neticesinde 

LER GiDiYOR olan b:r vapurda Kızıl denize ! battı. Vapur tayfaları sahile 
Portsait 25 ( Ö. R ) - 17 girıniş t . . yüıerek çıktılar. 

1 
1 ' 

bazı parçaları ile 

TAYYARE 
SINEMASI TELEFON : aısı 

fZZ//X. 7zzrTI/~"/./.C.6J':7/TJ':. '/ZZ/77/.//7//J!/>V/,'////J'//J'//h 

Bugün senenin en zarif, en fantazi Fransızca sözlü ve 
şarkılı büyük komedi.~i 

Gece Bülbülü 
il . .\ N H Y 

Tarafınd an tem ~i l. edi len gençlik, zevk, neş'e , aşk 
nıu sıkı ve kahkaha filmi 

AYRICA : . FoK.'s"'fii~'k'Ç".;";tii;iü''d'ı.i'nya haberleri 
.. ~tınada Beşik taş Takımının Fütbol maçı 

IV!usı kı ustadları serisinden Johanns Bralım'ın Labohem 
meşhur ninnisi • 

SEANS SAATLARI: 



f • lrahffö 

•• 
YENi ASIR 

Türkiye ve Boğazların tahkimi 

Olüm Stüdyosu ''Türkiye yüzünü ileriye 
ve . elini yenileşmeye 
doğru çevirmiştir ,, 

l!~x.~~~.'!.!~ ... ~~!~~ ... ~!!.~.~?· 
"Y"azan. ; F"red Smi'ttı 

Biilem sayısı: 4& 

Gözlerimi açtım Vadenin çehresinde 
korkunç bir değişiklik vardı 

Dara'nıo ve Atossa'nıo oğlu 
olan Iran hükümdarı birinci 
Serhas'ın ( miladdan önce 465 
485 ) adı, Türkiyenin ltalya 
tarafından muhtemel bir hucu
ma karşı bir hazırlık tedbiri 
o!mak üzere Çanakkale'nin 
stratejik noktalarını tahkim et
mek h•ısu unda Fransaoın mu
vafakatini istemesi üzerine ga
zetelerde yer aldı. 

Uykumda kabus içindeydim. 
\Xf adeyi beni öldünneğe çalı
şırken görüyordum. Rüya ile 
lıakikat arasında küçük bir 
fark vardı. Filhakika Wade 
yanıma gelmi, beni sarsıyordu. 
Gözlerimi açtım. Onun gözleri 
ve çehresi beni adeta korkuttu. 
Çenesindeki bıçak yarasının izi 
bugün daha kı7ıl görünüyordu. 

- Kalk dedi. Norris burada. 
Ona hiç cevap vermeden 

çehresindeki değişikliğin se
beplerini araşbrmağa çalışıyor
dum. Bu hatlarda ve bu vazi
yette onda görmeğe alışmadı
ğun, daha doğrusu tanımadı
ğım bir şiddet vardı. Yüzümü 
yıkadım, sonra banyo salonuna 
gittim. Bir duş almak istiyor· 
dum. Buna ihtiyacım vardı. 

Duşla biraz kendime geldikten 
sonra büyük salona döndüm. 
Norisle Vadeyi orada konuşur 
buldum. Wade tekrar duru
munu, tavrını değiştinniş, se
vimli bir hal almı~. 

Norise elimi uzatarak: 
- Hoş geldiniz dostum de

dim. Geçen cumartesi akşa
mından beri sizi arıyorum.Şimdi 
nasılsınız? 

- Demir gibi sağlam. Dün 
sa hah başıma çok garip bir 
şey geldi. Bunu biraz sonra 
anlatırım. 

Norrise 
kalktım. 

Wadeyi takdime 

Norris buna mahal bırak

madı: 
- Zahmet etmeyiniz dos

tum. O kadar çok konuştuk 

ki iyice birbirimizi tanıyoruz. 
Fransadayken aynı alayda ça
lışmıştık. Yani ben Wadenin 
alayında fen heyetindeydim. 
Merkez hastanesinde de bir
likte bulunduk. Ben Wadeden 
daha talili çıktım. Omzumdaki 
yaranın tedavisi çok sürmedi. 
Sırası gelmişken şunu da söy
liyeyim: Ben doktor Oarrovla 
da orada tanıştım. 

Noris kafasını Wadeye çe
virerek: 

- Siz de Darrowu orada 
tanıdınız değil mi? 

Wade başını kaşıdı. 
-Doktor Darrov mu dediniz, 

Hatırlamıyorum. Nasıl bir adam 
~u? 

- O zaman ince zarif bir 
delikanlı idi, Çok acemi bir 
Fransızcası vardı. Fakat ka
dınların hoşuna gitmekteydi. 

Bu muhavereye karışarak 
iki tanışık dostu oturmağa da
vet ettim. Ve Norise dönerek 
şunları söyledim: 

- Noris şunu bilmelisiniz ki 
Wade benimle beraberdir. Her 
işte beraber ... İşlerim başımdan 
aşkındır. Wade benim sağ ko
lumdur. 

Noris mubafızımın çehresini 
tedkike koyulurken hen de 
Norisi tedkik etmekteydim.Hay
dut herifin yüzünde bir riya 
perdesi vardı. Hakiki hüviye
tın ı gizlemeğe çalıştığı muhak
kaktı. Bize şunları söyledi: 

- Bizim gemilerden birine 
davetliyim. Buraya gelmeden 
önce bir telgraf almıştım. Şimdi 
gitmeğe mecburum. Siz de re
fakat edebilirsiniz. 

Wacleye baktım. Başıyla tas
v:b etti. 
N~ 
- l.hrrowun anlattığına gö

re "'bk bizimle beraber•in 
o~nny dedi. Şu halde hir;ikte 
aeaıiye ııider, teşkilatımızın 

nasıl faaliyette bu:unduğunu 
anlarsınız. 

Norrisin Buik otomobili kapı- J/ 

daydı. Ben Norisin yanında 

yer aldım. W ade arkada 
oturdu, Böylece Brodwaydan 
geçtik. 

Nnrris hem otomobili idare 
ediyor, hem de anlatıyordu: 

- Danny itiraf et ki planı
mız şaşılacak kadar mükem
meldir. Bugüne kadar bütUıı 

işlerimiz yolunde gidiyordu. 
Eğer bir veytanın müdahalesi 
olmasaydı. Düşmanımızı mey
dana çıkarmak ve bu hususta 
acele davranmak lizımdır. Ben 
en çok eski baldızım Luiz 
Nielson hınzırından şüphelen· 

mekteyim. Düşman karargahı• 
.oın başlıca ajanı o olmalıdır. 

Ben bn sözleri yan hayret 
ve yarı hiddetle dinliyordum. 
Çebremde bir değişiklik mi 
oldu bilmem. Nerrİ• sordu : 

- Ne diye sarardınız Dan
ny ? 

- Önünüze dikkat etseniz a •• 
Az kaldı bir adamı çiğneye
cektiniz. 

Sustu. Cen devam ettim: 
- Miss Nilsondan şüphelen

diğinizi söylüyordunuz. 
- Evet ondan kinci bir ka

dın daha tasavvur etmiyorum. 
Kız kardeşini boşadığım için 
bana hıncı var... Eğer ba
şırndan geçen bikiveyi bil
seydiniz muhakkak bana hak 
verirdiniz. ilk karım, yani 
Luiz Nilsonun hemşiresi çok 
güzeldi. Fakat bir türlu geçi
nemiyorduk. Ben ne yapsam 
kötü görünüyordu. Bilakis baş
karlarının bütün yaptıklarını 
beyeniyordu • Bu vaziyetten 
usanmıştım. Eski karım gizli 
projelerimizden hemşiresini de 
haberdar etmişti. Daha garibi 
Durbenle Darrow Luizi çılgın

casına seviyorlar. Onları teshir 
etmek, batta büyülemek için 
neler yapmıştır bilemem. O 
Durbenle Darrowu aleyhimde 
kullandı. Onları harekete ge
çirdi. Böylce beni tacize baş
ladı . 

- Bu son günlerde sizi na
sıl taciz edebilmiştir? Ne yap
mıştır anlamıyorum. 

- Fakat bütün bu cinayet
ler birer kaza değilya... On
ların her birinde Luizin parma
ğı var .. 

Bilmedi -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mütecaviz yakalandı 
Kemerde Tepecik sokağın

dan geçmekte olan kunduracı 
izzet oğlu Cemili çakı ile sol 
kolundan yaralıyan Mustafa 
oğlu Ziya tutulmuştur. Ziyanın 
üzerinde bir miktar da esrar 
bulunmuştur. 

Çanakkale, Serhas ordulan, 
miladdao önce 480 de gemi
lerden köprü yaparak üzerin
den geçmesinden beri şöhret 

almış ve Boğaziçi ile beraber 
Asyanın Avrupaya girmesinin 
ilk yolu olmuştur. 

Uzunluğu 10 mil, genişliği ise 
bir ile dört mil arası. . da olan 
bu boğaz, Marmara denizi ile 
Ege denizini birbirine bağlar. 

Rodos adası Ege denizinde
dir ve Fransız Başbakanı B. 
Lavalın yakın dostlarından bi· 
risi olan F erdinand de Brinon 
İnformation gazetesinde yazdı
ğı bir makalede tam bir iş ve 
elbirliği yapabilmek için Tür
kiyeye, Lozan nıuahedesinde 
kaldırılmış olan, boğazları tah
kim hakkının verilmesi kafi 
gelmiyeceğini , Rodosun da Tür
kiyeye verilmesi ve yahut bu 
adada başka bir rejim tesisi 
gerektiğini söylüyordu. 

Ada, 1923 den beri ltalyan
larıo elindedir. 

Lozan muahedesi, Boğaziçi ve 
Çanakkale boğazını gayri aske
ri bir hale sokmuştur. Büyük 
harptan evvel, büyük devletler 
le yapmış olduğu bir muahede
yegöre, Türkiye bu boğazları 
Türk olmıyan herhangi bir 
gemiye karşı kapayabi !mek 
hakkını haiz bulunuyordu. 

Bu noktanın askeri ehem
miyeti, 1915 de müttefikl~rin 

burasını zorl adıkları ve tam 
bir muvaffakiyetsizliğe uğra

radıkları sırada tamamile sabit 
olmuştur. 

Siyasal mahfillerin kanaatına 
göre, Fransa, muabedelerin 
yeniden gözden geçirilmesini 
İcab ettireceği dolayısile F ran
sa, Türkiyenin bu teklifine 
yanaşamıyacaktır. 

Öte taraftan iyi haber alan 
lngiliz aytarlarının verdik
leri malumata göre, Bay La
val, Londrada Akdenz ile Ka· 
radenizi birbirine bağlıyan Ça
nakkale üzerinde Türk baki· 
miyetinin tam olarak tesisine 
yardım edeceğini Türkiyenin 
Paris büyük elçisine bildirmittir 

Augur imzası ile yazı yazan 
bir lnğiliz müşahidi ise lngil· 
tere hükümetinin Rusyaya karşı 
takınnacağı tavrı tayin etmek 
gibi mühim bir mese'e karşı
sında bulunduğunu söylemek
tedir. 

'iT'"'t·"i\~"" ... ,', ,·.,.,... -i_ ',, 

SIHHATEVI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha s talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ::ı:~~a::::r:i e:e s::ğ~: 
rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan baılar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz hasta kabul 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4-5 

eder. Her vakıt nöbetçi 

Bu muharrir, Türkiyenin 
teklifi hakkında Nevyork Ti
mes gazetesine gönderdiği bir 
haberde diyor ki : 

"Bu mesele, yalnız boğaz
larda gemilerin serbestçe sey
risefer etmeleri üzerinde değil. 
lngilterenin Rusya ile istikbal· 
deki münasebetleri üzerinde de 
tesir yapacaktır. 

Bugün Türkiye, Rusyanın sa
dık bir müttefikidir. Bununla 
beraber, Sovyetler, günün bi
rinde Çarlık devrindeki şart• 
!arın yenid"n başgöstereceğini 
de hesaba katarak Karadeniz 
limanlarındaki bütün Rus liman
larının dışarı dünya ile olan 
muvasala yolunu Türk toplan
nın insafına bırakmak istemez
ler. 

Deyli Telgraf gazetesinin 
lstanbul aytarı J.H.Walton, son 
yazdığı yazılardan birisinde 
Cumhuriyet Türkiyesinde Bü
yük Britanyaya karşı dostluk 
duygular. gelişmiştir. 

Bu muharrir, Atatürk'ün ar• 
tık Türkiyeyi "Avrupanın hasta 
adamı., olmaktan kurtardığını 

yazdıktan sonra diyor ki: 
"Büyük Britanyanın son on 

yıl içinde Türkiyede diplom&tik 
alanda muvaffakıyetle tem
sil edilmesi, bir yakınlaşma ar• 
zusu uyandırmıştır. 

Bizzat Atatürk, lngiltereyi 
takdir etmekte ve lnğilizce öğ
renmek için büyük bir zamanını 
sarfetmektedir. 

Türkiyenin müdafaasını or
ganize etmek yolunda Sovyet 
Rusyanın büyük yardımları 

dokunduğundan bahseden bu 
aytar, şunları yazmaktadı . 

" iki sene evvel Türki eyi 
ziyaret eden Sovyet Harb ko
miseri Voroşi!ofun, Anadolu 
tarafındakı Çanaklrnle boğazını 
teftişinden ziy<.desiyie ist;fade 
edilmiştir. 

Kemalistlere erkinlik savaşın
da ilk yardım elini uzatmış 

olan Rusyanın dostluğu, Türk 
cumuriyetine kendi yurd işlerini 
düzeltmek imkanını bağışlamış
tır. 

Türkiye, şimal huc!udunda 
korkulacak bir tehlike olma
dığına güvenerek yüzünü ileri· 
ye ve elini terakkiye, yenileş

meye doğru çevirmiştir ... 
"Literary Dlgeat,. 

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

Bir zimmet davası 
Zimmetine para geçirmekle 

suçlu Sahil Sıhhiye müdürlüğü 
muhasib ve veznedarı B. Fuad 
Ziyanın muhakemesine dün ağır 
cezada başlanacaktı. Tahkikat 
evrakına göre zimmete geçi
rilen para 1200 liradır. Fakat 
maznunun hastanede tedavi 
altında bulunduğu anlaşıldığın
dan muhakeme başka bir gü
ne bırakılmıştır. 
Muslukları kim çalmış?: 

Taşçılarda ve Kırkağçb Ka
zımın üzüm deposunda çalışan 
Hüseyin oğlu Mümin evvelce 
depodan çalınmış olan su mus
luklarını bir horda vatçı dükka
nında görmüş ve zabıtaya ha
ber vermiştir. Tahkikat netice• 
sinde muslukların sabıkalı Üs· 
kliplü Recep tarafından çalın
dığı anlaşılmış ve tutulmuştur. 

Kanlı şaka 
Vakıfhoca sokağında Nusre

tin dökümhanesinde çalışan 
Hüseyin oğlu Mehmed ile lbra
him oğlu Ali arasında şaka 
yüzünden çıkan kavgada Ali 
eline geçirdiği bir kürekle 
Mehmedi boynundan yaralamış

_ tır, 

Birşayıa 
••••• 

Manisada önemli 
bir tahkikat 
yapılıyormuş 
Dün gece tevsikine imkan 

bulamadığımız bir saatta, Ma
nisada tarikat işleriyle uğraşan 
beş kişi hakkında tahkikata 
başlandığını haber aldık. Hak
larında tahkikat yapılanlann 
adları bile şayıa kabilinden 
işidilmiştir. 

Bu hususta mahallinden ala
cağımız kat'i ve doğru malü
matı salı günkü sayımızda 

vereb leceğimizi ümid ediyoruz. 

Almanya 
Harb gemileri 

yaptırıyor 
Londra, 25 ( A.A ) - Deyli 

telgrafın emiu bir kaynaktan 
haber aldığına göre Almanya 
yakında 26 şar bin tonluk iki 
zırhlı ile 20 bin tonluk bir 
uçak gemisi yaptıracaktır. 

Zecri 
tedbirler 

- Baştara/ı 1 net sayfada -
tadaki vaziyet berkitelerin 
tatbiki fikrini zayıflatacak bir 
durum kazanmış değildir. 

Bay Eden, alakalı devletler 
manzumesiyle ilk fırsatta te
mas ederek bu husustaki mil· 
talealarını teshit etmek kara• 
rarındadır. 

Yeni Fransız kabioasının zec
ri tedbirler meselesiude ne ııe· 
kilde bir hareket tarzı takına
cağı belli değildir. Deyli tel
graf gazetesi, B. Alber Sarra• 
utun hararetli bir milletler ce
miyeti tarafdarı olduğunu Mor
ning Post yeni Dııı Bakanı B. 
Flandenin ltalyan dostluğunu 
bozmamak hususunda Lavalden 
ğeri kalmıyacağını yazmakta
dır. Ayni gazete B. Alber Sar
rautun Milletler cemiyetinin ya
nağına tatlı tatlı şamarlar in
direceğini de ilave ediyor. 

Tarım---
---öğütleri 

1 Çamlarda 
Tırtıllarla nasıl mü
cadele edilmelidir? 

Son yıllarda lzmir ve bava
lisindeki çam ağaçlarında tır
tıllar mühim zararlar yapmak
tadır. Mıntaka ziraat mücadele 
müfettişliği, çam brtıllan mü
cadelesi hakkında bir tamim 
hazırlamııı ve bütün kazalarla 
nahiyelere devlet demiryollan 
müfettişliklerine, kültür ve Ol" 

man direktörlüklerine gönder• 
miştir. 

Çam tırtıllları ile mücadele 
çünkii tırtıllar bu zamanda ağ 
kiselerinde toplanmıt bir yumak 
halinde bulunurlar. Bunları top• 
!ayıp toprağa gömmeli •eya 
yakmalıdır. Evlerde, bahçeler· 
de, hastanelerde, mekteplerde, 
parklarda, çocuk bahçelerinde, 
istasyonlarda ve demir yollal'l· 
nın sınırlan içinde bulunan çam 
ağaçlanndaki tırtıllar martın 
sonuna kadar temizlenmelidir. 

Çam tırtıllannı temizlemiyen
ler meıul tutulacaktır. Kışın 
yapıhrıa fayda verebilir. Ya
zın yapılacak mücadelenin 
faydası yoktor. Mücadele şekli 
hakkındaki bildirimde şu nok
talara dikkat edilmesi tavsiye 
olunmuştur: 

Çam tırtıllan denilen kurtlar 
soğuk zamanlan ağın içinde 
geçirip havalar ısınınca ağdan 

çıkar ve etraftaki çam yaprak
larını yir, uğradıklarl dalları 

çıplak bir kılığa sokarlar. 
Tırtıllar mayısta toprağıv 

· içinde kelebek olmak için alay 
halinde ağaçlardan göç etmeğe 
başlarlar. Bu tırtıllar insanın 

tenine değdiği zaınan kaşındı· 
nr ve kabartır. Bunlar mayısta 

keselerden çıktıkan sonra ağ· 
keselerini toplayıp yakmakla 
fayda yoktur. 

Tırtılın ağlarının kesilip ya· 
kılma zamanı kıştır. 

ihracat vaziyetimiz 

Oda son vaziyet hakkın· 
da bir rapor hazırladı 

Mühim ihracat mahsullerimi
zin son ay içindeki sahş fiat
ları ile ihracat vaziyeti hakkın
da Ticaret odası tarafından 
bir rapor hazırlanmıştır. 

Bu raporda deniliyor ki: 
Çekirdeksiz kuru uzumün 

piyasaya ilk gelişi 15 Ağus
tostur. O tarihten 31 Birinci 
kanun 1935 gününe kadar 
lzmir borsasında 69197 ton 
(485697 çuval ve 4090 torba) 

üzüm satılmıştır. 1934 yıh mev
sim başlangıcı olan 4 Ağustos
tan 31 Birinci Kanun akşamına 
kadar borsadaki satış miktan 
36154 ton 254214 çuval ve 
982 torba) idi. 

Geçen ay içinde limanımız
dan yabancı memleketlere 
4414,8 ton üzüm ihraç edil
miştir. 1934 yılında ayni terib
teki ihracat miktarı 2995,14 ton 
idi. 

Birinci kanun 1935 içinde 
borsada satılan üzümlerin ikin
ci teşrin ayına göre fiyatların
da 7 numara üzümlerin kilo
sunda 2,37 buçuk kuruş, 8 nu
mara üzümler de 1,94 kuruş 
9 numaralı üzümlerde 2,19 
kuruş, 10 numarada 1,25 ku
ruş ve 11 numarada 75 san
tim, 12 numara üzümlerin kilo-

sunda da 3 kuruş düşüklük 
görülmüştür. Bir aylık satış 

miktarı geçen ay satışından 
5202 ton ( 36430 çuval ve 521 
torba ) noksan olmuştur. 

iNCiR 
Koru incirin piyasaya ilk 

geliş tarihi~len 19 Ağustostan 
31 birinci kanun akııamına ka
dar borsada 22757 ton (196192 
çuval) incir satılmıştır. Ayrıca 
17648 torba da hurda satışı 
olmuştur. 

1934 te ayni tarihte borsa· 
daki satış mıktan 19816 ton 
(170829 çuval) incir ve 3648 
çuval hurda satılmıştır. 

Geçen ay limanımızdan mub· 
telif ecnebi memlelı:etlere 
2103,6 ton incir ihraç edil· 
miştir. 1934 te ayni tarihteki 
ihracat miktarı 1812,2 tondu. 

PIY ASA DURUMU 
Birinci kanun 1935 lzınir 

borsasında satılan incir fiatTerİ 
ile İkinci teşrin satış fiatleri 
arasındaki fark şudur: SüzlDe 
incirin kilosunda 4 kuruş, pa· 
çalın 1,31 kuruş, hurda incirin 
kilosunda 87,5 santim yükseliş 
görülmüstür. Bir aylık satış 

mıktarı geçen ay salışındaıı 
22488 ton (15973 çuval) nok· 
san olmuştur. 
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Konsey, 

Cenevre 2S (Ô.R) - Sovyef 
Rusya-Uraguay anlaşınazhğının 
ınüzakeresinde Uraguay dele· 
gesi Sovyet dıt işleri başkan~ 
tarafından istenilen deliller• 
bildirmekten iatinkiif etmiş ve 
ıneselenin Uraguay için _iç~el 
bir mahiyette olduğunu bildır· 
miştir. d 

Konsey ,lpakbn ikinci ınad .. e· 
sinin ikinci fıkrasına g_o~c 
uzlaştırma kararı vermek açın 
rey birligı" · vermek lazım oldu· 

d" lo· ğunu gördükten sonra ıp 
ınatik ilgi kesiminin ınuvakk~t 
olduğu ve iki tarafın da ınu· 
said bir fırsattan istifade ede· 
rek münasebetlerini iade ede· 

• ve cekleri umudunu göstermlf 
banş menfaatlerine aykırı ve 
münasebetlerin iadesini güç· 
leştirici hareketlerden sakın· 
maya iki devleti de davet et· 
miştir. 

Şili mümesaili aolaflllayı 
bozmak istemediğini, fakat bu 
davada hükiinıetinin Uraguay 
hükümeti bibi düfündüğünü 
bildirmiştir. 

KABUL EDiLEN KARAR 
suRETl 

Cenevre 2S (ô.R)- Uluslar 

ııvcuıu;~'TI 

Bükteşleıı bir f!Öt üııfq 
• • 

100 
celsesinde S. j ileri ıllrerek vermekten istinkaf 

soıyeteıınınfı d n Urago•Y bil· ettiğinden, 
S.C.B .. tara n a apılan müra· "Sovyet mllmesaili bu diyevle 
küınetıne, karş•.. ~eme yazılan iktifa ettiğini ve .. rtık meseleyi 
caat üze~ıne ::rin kesilmesi dünya kamoyunun takdirine 
diploına~ik b kt da şu karar bıraktığını bildirdiğinden, 
mese~esı J ~~ tir : "Uraguay mümessili de ba-
suretı kab ~ !6 S 5 C B diseııin dünya kamoyuoun tak-

"U mumessı , · · · · ra~Y 'fesi hududunu dirine bırakılmasını kabul et-
i T ı-.inın vazı e çı ~.. . karşısında Sov· tiğinden, 

açbgt ıthaın1 • t afından gös· "Paktın 2 nci maddesinin 
yet hük~~etb earn ddilleri bu- ikinci fıkrasına g6re herhangi 

iJmesı ıs en • k ter dah'li bir İl oldniunu bir uzla~brma hateketine a-
nuıı ı il 

Londra cenaze töreni 
Kral Edvard, babasının cenaze töre
nine gelenlere bir ziyafet veriyor 

Belgrad, 2S ( A.A) - Kral 
naibi Prens Pol, müteveffa 
lngiliz kralının cenazesinde 
bulunmak nzere Londraya git· 
miştir. Bıılgar kralı Boriı aynı 
ıebeble Londraya gitmek nzere 
diln akşam buradan geçmiştir. 

Tnrkiye murahhas heyeti de 
aynı trenle gitmektedir. 

SEKiZiNCi EDVARD 
ZIY AFET VERiYOR 

Londra, 2S { A.A ) - Kral 
babasının cenazesinde bulun· 
mak üzere ge'en kral ve prens
lerle delegasyonlar başkanla
rına Pazartesi günü akşamı bir 
akşam ziyafeti verecektir. 

TEVFiK RÜŞTÜ ARAS 
LONDRA YA GiTTi 

Cenevre, 25 (Ô.R) - Tür-

1 

kiye dış işleri bakanı B. Tev· 
fik Rüştü Aras, Sovyet Rusya 
dış itleri halk koıııiıeri 8. 
Lıtvinof ve Romanya dıt itleri 
bakanı B. Titllleıko kral Jor• 
jun cenaze t&reniode bulun· 
mak üzere Londraya hareket 
etmişlerdir, 

Londra, 25 (Ô.R)- B. Eden 
öğleden ınnra gelmiştir. B. 
Eden cenaze töreni için Lon· 
draya gelecek ecnebi dışişleri 
bakanlarına yapılacak kabulü 
hazırlamaktadır. 

Londra 25 (Ö.R) - Kralın 
cenaze merasimi glinü bankalar 
saat on birden on befe kadar 
kapalı kalmağa karar verınit· 
!erdir. Bütün mağaıalıır da 
kapanacaktır. 

Alman pr9. bakanı 
Üç yıl ~onra Alman . .ıda mecburiğ 
askerliğin başlıyacağını söyliyor 
Kolonya 2S (Ô.R) - Propaganda bakanı B. Goebellı, gaze· 

lelerine Almanya aleyhinde yalan, yanlış malümat veren ecnebi 
gazete aytarlarının hareketlerini şiddetle tenkid eden bir ıöyle· 
vinde şu noktaya işaret etmiştir: 

"Bugünkü Almanyanın üç yıl evvelki Almanya olmadığını gll· 
renler aradaki büyük farı · hazmedemiyorlar. Üç yıl ıonraki 
Almanyada askerliğin iadesıni görecek olanlar da belki de bu 
hakikat 6nünde apışıp kalacaklardır. 

Almanya kuvvetlenmek mevkiindedir, kuvvetlenecektir. Alman· 
y~yı bu arzusundan hiçbir kuvvet döndüremez. Çünkll bu isteği 
bızzat Almanya milleti izhar ediyor. Sizi temin ederim ki bu 
günkil sefalet, oıa ıeıae aonra bizim en tatlı hatıralanmız ola-
caktır." 

Skopçinada gürültülü -
bazı hadiseler oldu 

Belgrad, 25 (A.A}- Skopçina gürültülü üç celseden ıonrı 
toplantılarıoı 3 şubata bırakmıştır. Muhalifler, bilhassa Yevti9 
grubu, n'.iznamenin müzakeresine mini olmalı istemişler ve büylik 
gllrültll çıkarmııjlardır, HükUınetin mecliste az bir ekseriyet elde 
edeceği sanılmakta ise de vaziyet ne de olsa karışıkbr. 

Fransanın lskenderıye ticaret mü
messili büyük bir kaza geçirdi 

Kahire 25 ( Ô. R ) - Fransanın lskenderiye ticaret mümes· 
sili, otomobilinin bir lngiliz hastane otomobilile çarpışması üze· 
rine ağır surette yaralanmıştır. Mümessilin kafa tası parçalanmıt 
ve ve saç derisinin bir kısmı yüzülmüş olarak Avrupa hastane· 
sine götürülmüştür. Vaziyeti umud~uzdur. 

Akhisarda tütüncülük 

Bir tütün satış kooperati
fi kurulması muhtenıel 

~-;;-~~---~·-- ~-Akhisar, 24 (Özel) - Ak· 1 kuraklık yüzünden giderilme· 
hisarı tütüncülükle şöhret bul- sine imkan bulunamamış olma· 
muf bir iıtihsal memleketi sınd:ın ileri gelmiştir. 
olarak tanımıvan yoktur. Tür• "Özü kuru bir hastalık de· 
kiyenin en iyi tütün yeti11tiren ğildir. Ancak" bu dert tütllu-
memleketleri arasında yer al- !erdeki kuvvetliliği alarak kilo 
mış olan bu şirin ilçeye bir basmamasına sebebiyet verir. 
vakitler yılda bet milyonu aşkın Hefif tütün ise iymale aalih 
tüt.ün p~rası girer, diğer toprak d.~yildir. Bu yüzden fi.atlar d~-
ürilnlerıle l.u milyonlar 7-8 şuk ve pıyasa oeşesı:ı: geçti. 
rakamına kadar yükselirdi. Fakat bunun bu yıl da teker· 
Tilrkiyede tütiln sergisi açmak r~r edeceğine ihtima.I ve· 
şerefi 928 senesinde Akhisara rılemez · Satış :ıamanlann· 
nasib olmuştu. Bu yüksek da zürraın üzerine çöken 
gelir senelerce devam ederken ümitsizliği yeni hazırlıklar ta-
memleketin imnrınıı büyük mamc';' .d~ğıtmış, • b~vanın mü· 
fırsatlar bahşetmiş olduğundan saıt. gıdışı umuma hır ümit ve 
yepyeni bir Akhisar meydana ıevınç yaratmıştır. 
getirilmiş, lzmir - Bandırma • Geçe';' .yıl. yedi bin hektar 
hattı üzerinde b ·' ~-ıan şehir- t~tiln. dıkılmış 2 milyon 8 yü:ı: 
fere nisbetlc ;., ıısara daha ~ın kılo mal alınmıştı. Bu yılki 
şirin bir çehre H ,imiştir. işte d a_:ı:ırlı~l~r. b_undan aşağı olma· 
Akhisar bugün bu güzel ve •i· d~gı gı~ı ıstıhsal miktannın da 
· h Y ort milyo • · k rın çe reyi taşıyor. zi • nu geçecegı mer e· 

Birkaç yıl önce tütün fiatle- d ne e saglam bir kanaat var· 
rindeki panikler gerçe bu ır. Hu kanaati doğuran yuka-
şirin çehreyi donuklaştırmaya rı.~~ _ya:ı:d~ğım 2ibi havanın iyi 
s~beb oluyordu. Lakin hüküme· gı (}'•. y~gmu~n bol ~l~ud~r: 
tın bugün ite elkoyması ile pi- oumu~dek~ rl ıstibsalinı 
yasa paniklerine nihayet veril- daha emoıy.etlı bı~ ~atış kana· 
mit olması, her yer gibi Ak- hudan geçırmek ıçın aynı za· 
hisarı'da bu teblükeden' kur- manda bazı yeni teşebbüsler 
tamıştır. Geçen sene ile ondan d.e • vardı~. Bunlardan biri, 
bir önceki yılın kuroyucu fiat- zıraı kre~ı kooperatifinin kolu 
!eri Akbisari yine eski haline altınd.a. bır ."!~llin atış., koo· 
getirmeğe yetebilmiştir peratıfı tesısıdır. 

Her ne kadar b ·k. Bu alanda ilçebay Cavid Me· 
u sene ı sa- t' ü d'I •. tışlanmızda b"r h t . I'k ınay z rraın ı egıne uygun 

oldu ise de b~ d artailrte" 81,z 1 tedbirler almakta, memleketin 
.. ô 

a unıere ayakta duran ihtiyacına el 
arız olan "k d d' · 'd .

1 
. zu uru,. er ının koymakla isabetli bir yararlık 

gı erı ememif, daha doii:ruııı yapmaktadır. 
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lngiliz stüdyolarında 
.............................................. ........ 

''Katil,, filmi Londrada 
büyük rağbet kazandı 

[ 
1 

t 

LONDRA 21 iKiNCi KANUN 
lngilız stüdyolarında çevrilen 

ve iki yıldan beri çeşitli ilan 
tekiUerile halka reklam edilen 
" Katil " filmi nihayet geçen 
hafta Londranın üç sinemasın
da birden gösterilmeğe baş
lanmıtbr. 

• Katil " filminin gösterildi
ği ilk gün her üç sinema
da bir tek boş sandalye bu
lanamamıı, fiatlara zam ya-
pılmış olmasına rağmen bir 
ırftnde 160,000 kişi bu filmi 
ae yredebilmiştir. 

"Katil" filmi, mana bakımın
dan bir cinayet romanının mev• 
ııuunu anlatmaktan uzaktır. Bu 
film dlltündürücüdür. KIAıik 
aahnelerle dolu olmasına rağ

men lngiliz halkının bu filme 
gösterdiği rağbet, logiliz hal
kının ciddi filmlere ve ciddi 
mevzulara olan sempatisini glls
termektedir. 

BÜYÜK FELAKET 
Londradaki sinema stüdyo

larından biri "büyük felaket" 
adında bir filim çevirmeğe 

başladı. Bu filimde, Titanik 
vapurunun batmasına aid sah
nelerin çekilmesi için büyllk 
masraflar iht yar edilmiştir. 

/ulie Hayda11 "011ja,, 
/ilminde 

BiR INGILIZ YILDIZI 
HOLL YVOODA GiDiYOR 
Ingiliz sinemacılık Aleıninin 

tanınmış simalarından John 
Pervy Hollyvooddaki stüdyo
lardan birinde üç yıl çalışmak 
üzere bir angajman imzala
mışbr. lugiliz gazeteleri. Holly
voodun mevcudiyetini muhafaza 
için mütemadi bir şekilde Av
rupadaki tanınmış sinema yıl· 
dızlarını ayarttığından şikayet 
etmektedirler. 

LONDRAYA GELENLER 

Amerikalı film yıldızlarından 
NeiJ Hamilton ve nişanlısı 
Francess Pay lngiltereye gel
miştir. iki nişanlı Londrada 
bir ay kadar ikametten sonra 
Amerikaya döneceklerdir. 

KADIN HIRSIZLARI 
Paris, ( 21 ikinci kanun ) -

Sine kulübte sessiz filmler fes
tivalı yapılmıştır. " Silah ar
kadaşlığı ,, filminden sonra 
şimdi de " Kadın hırsızları ., 
filmi çevrilecektir. Bu jilmin 
en güzel manzara arı ltalyanın 

Piza şehrinde çekilecektir. 
Rene Devillers, Jan Murat, 
Natali Paley filmin en önemli 
rollerini Üzerlerine almışlardır. 

•• J11tellıjeltfc Service., /ılmıni bü>•ıik muva//akıyelle temsil eden "Oertıu-
• Mkhatl,. in so11 bir resmi. 

' 
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" Gece bülbülü ,, Hanri Garat'ın 
temsil ettiği zarif bir komedidir 

Geçen hafta iz. 
mirin büyük sine
maları sanki söz
birliği etmişler gibi 
ağır ve ağdalı filim
ler gösterdiler. Ha
yatın en koyu fa
cialarını musavver 
o:an bu filimlerde 
in s :ı:ı denilen mah
lükun ne dereceye 
kadar istıraba ta
hammül edeceği pek 
aşikar olarak yara
tılıyordu. Pakat ay
ni istırabı seyirci 
de çekiyordu. Bu 
hafta tayyare sine
ması, sanki sey;r
cilerine yaşattı:) bu 
heyecanlı saat!eri 
tadil etmek ve on
ların hayat~ıırına 

bir parça zevk ve 
neş' e kat~ak ister 
gibi, kahkahalı ve 
şarkılı bir filimle 
programını yaptı. 

GECE BÜLBÜLÜ: 
Fransızların en 

gözde sinema yıl
dızlarindan birisi olan 
Hanry Garat tarahndan tem
sil edilen bu filim baştanbaşa 
zevk, heyecan, kahkaha ve 
musiki ile doludur. 

"Hanry Rua., ismi altında ter barları, bu barlarda yapı- kılarla seyredilecek olan dans 
bir gramofoncu mağazasında lan muazzam numaralar ve numaraları ve bilhassa filmde 
memurluk yapan bir genç ola- Hanrinin başından geçen çok: rol sahibi olan bayanlann gey• 
rak görünüyor. Taliin bir lütfü diği tuvaletler umumiğ a!Akayı gillilnç sahneler seyircileri sa-. 
ile bu genç, taht ve tacını ter- celbedecek mahiyettedir. Biıı 
k atlercce güldürüyor ve neş' eli, b F ransanın tanınmış eo ko- eden bir Prensin yerine geçi- u g&zel filmi bütün okuyucu• 

mik artistlerinin vazife aldık- riliyor ve hükümdar oluyor. Fa- zevkli saatlerle zevklendiriyor. lanmıza hararetle tavsiye 
ları bu filimde Hanry Garat kat bu arada Parisin monmar- Onun filmde söylediği pr- . ederiz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 
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" Yqil Domino,, /ilmİlli ya1atan Daniele D<Vrieut Pek yalıındn " Mt
yerling., ve "Matma;re/ M11zar,, filmlerinde görıiltı:elıtir. 

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

G. Antep Filmi 
Vedat Orfinln nezaretin
de çevrilen filim çok 

bel)enlldl 
G. Antep, 22 kanun (Özel)

Burada bir müddet kalması 
C. H. Partisince sağlanan filim 
direktörli Vedad Ürfinin An
tebe dair yaptığı filim Halke
vinde gösterildi. Saylav Ömer 
Asım Aksoy, ilbay Ali Riza 
Çevik, şarbay Hamdi Kutlar, 
filim direktörü Vedat Ürfi il~ 
beraber filmi seyrettiler. Eser 
çok beğenildi ve takdir olundu. 
Şarbay Hamdi Kutlar, Avru
puya dönmezden önce G. An
tebin bir de turistik filmini 

Bugünkü maçlar 
Orta mektepler arasında ya

pılan lik şampiyonasına dün de 
devam edilmiştir. Dün şampi
yonanın en mühim karşılaşma• 
larından birisi olan Lise-Mual
lim mektebi maçı vardı. Halk 
sahası çok kalabalıkb Ve maç 
çok heyecanlı oldu. M~tevazin 
bir oyundan sonra tarafeyn 1-1 
berabere kaldılar. San'atlar-
Ziraat maçında San'atlar 
kımı 1-2 galip geldi. 

• • • 

ta-

Bugün yapılacak lik maçla-
rından Altıoordu - K.S.K. kar-
şılaşmasına ehemmiyet veriliyapmak için incelemelerde bu-

lunmağa Vedat Ürfiyi memur yor. Altınordu mağlub· olduğu 
etti. takdirde hem tam manasiyle 
&abıkah dolandırıcılar şampiyonlukdan uzaklaşacak 
F evzipaşa bulvarında sabı- hem de betinciliğe düşecektir. 

kalılar dan Hüseyin oğlu Cemal • • • 
ile Ramazan oğlu lbrahim üç Futbol heyeti reisi Suad 
kAğıd açmak ıuretile saf bazı Yurdkoru mıntaka ve Parti 
yurddaşları aldatarak parala- başkanımız bay Ami Doğanın 
nnı dolandırdıklanndan ubıta· arayı bulmuı herine i.tifuını 
ca tutulmllf)ardır. , , ıeri alauttır. 

Çu. Cinsi Fiat 
Buğday 7 7 

100 ton "' 
80 Nohut 8 8 

500 P. çekirdek 2 62 2 62 
15000 kilo Pamuk 42 42 

Para Piyasası 
24-1-1935 

.. 
Ahş Sabt 

Mark 50 15 50 62 
İsterlin 621 50 623 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 50 80 
Belga 21 15 21 35 
İtalyan lireti 1 O 02 1 O 05 
İsviçre Fran. 40 75 41 
Florin 85 20 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Silini 23 37 23 87 

Hayvan 
hestalıkları 
1935 yılında vilayetin baytar 

işlerine dair baytar müdürlü
ğünce yıllık bir rapor hazır
lanmasına başlanmıştır. Ziraat 
Vekaletine gönderilecek olan 
rapora göre geçen yıl hayvan 
hastalıkları vaziyeti çek mem
nuniyet verici bir tekilde az
dır. Hastalıklarla . müradele 
hakkında raporda mufassal 
malumat vardır. 

Bir kllo rakı çalmıt 
Kemerde Kağıthane cadde

ıinde tütüncü ve rakı bayii 
Hakkının 60 ıayıh dlikkAııının 
6nündeki moıtradan bir kilo 
rakı çalan sabıkab Balıkesirli 
Ali otlu Hlaeyin hıhlhıtllflur. 

"• 
Hergün a--- Bir fıkra 
• 

Yazan: Eczacı Ktmal AktM 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mavi boncuk?! 
Nazar değmemek için bit 

ilaç vardır. Mavi boncuk! Ond 
nereye asarsak oraya nazar 
değmez. Nazar değmek mef• 
humu var mıdır, yok mudur ne 
dersiniz, it şüpheli gibi .•. Ma• 
teryalistler böyle şey mi olur 
dirorlar, diyorlar amma geçen• 
lerde ölen meıhur profesör 
Şarl-Rişe ile Frend Kuroyd çok 
salahiyetle böyle tesirler, böyle 
duygular ol11maz diyemiyorlat• 
Bir zamanlar garibe olarak dil• 
şünülen şeyleri şimdi ilim ağız• 
ları ele aldılar,izahata kalktı· 
lar. Nazar değmeğe gelince 
ben kendi hesabıma değerle 
değmez arasındayım. Beniın 
nazarımın değmediğini hep gör• 
dük, lzmirin kışını bititmek üze• 
~eyiz. Daha soğuk görmedikı 
bayır soJiuk demi yelim de bahat 
bayatından ayrılamadık. Ki• 
nunlarda sobalar, kaloriferler, 
mangallar, paltolar hep c\inle• 
niyor. Şubatta kışı bekle di• 
yorlar. Ben Şubata da mavi 
boncuğu asacak ona da nazat 
degdirmiyeceğim. Şayed bu 
sene kışı böyle ba,bar gibi 
geçirirsek felek hesab başın· 
dadır diyeceğim. Geçen sene· 
nin karlı kışlarının mabsubunıı 
yapıyor olduğuna biç şüphe 

etmiyeceğiz. Malümya yanlış 
ı:ıesab Bagdattan döner derler, 
bir kaç sene iycapsız ve fa:ıla 
kışlar oldu, galiba bir besab 
yanlışlığı vardı şimdi mabsub 
ediliyor demektir. Hesabları 
alt üst eden bir şubat kışı 
olursa diye ben şubata da 
büyük bir mavi boncuk ha
zırladım ... - ·-Maaaları devlrmı,ıer 

Birinci kordonda Mitatın lo· 
kantasında sarhoş olarak ma
saları deviren ve polisın dave· 
tini dinlemiyen Muammer, 
Hıfzı ve Cevdet hakkında ta· 
kibat yapılacaktır. 



---

'Müslümanların 13 Anası 
kaç yaprak bir heyecanlı - tarihinden İslam Yazan : Tokdil , 

'----· euıem sayısı: 2t 
iki gözü kör olan bu adam asasını kaka kaka evine 
vardı, koynuna gençliğinden_ kalmış bir hançer soktu 

etmiş ve güya Islamlık dava· 1 tikali çok seri tesirler idi. Mu· 
- Elbet .. Allaha ısmarladık. güdmeğe başlsmıştı. Ab· hammedio Ebubekir ve Ömerle 

Ömer Bu vaadın tanılmış, 
sevilmiş yüksek bir ağızdan 
çıkmasiyle müsterih ve fakat 
bu istirahata· nedir? Kimdir? ' . 
gibi düşünceler katarak evıne 
geldi. 

Karısını ve kızını karşısına 
alarak olanı, biteni anlattı. Ka· 
rısı şüpheli şüpheli kocası~ın 
yüzüne bakıp tebessüm ettı~
ten sonra Hafasaya döndu, 
onun gözleri garip bir .~a~ltı 
ile parlamıştı, hepsinin gonlun
de gizli bir şüphe dolaşıy~r 
fakat birbirlerine izbar edemı· 
yorlardı. Hepsi de, 

~:ı~ab bin Ebi bunu gizli siya- görüştüğü günden birkaç gün 
setine alet e~mek için kabul sonra idi ki lslı\m olmuş Beni 
etmişti. Bu cepheden ınuvaf· Ev• kabi!esindan bir ima sa· 
fak olacağını düşünüyordu. .. habe Amır bin Adı cuma na· 

Bilmek manasına .. g.ele n şı~r mazından ayrılırken bağırmıştı: 
araplarda birçok bılıcı = şaır - Ya Muhammed dur! Beni 
yarattığını tarihlerde okuruz, bekle 1 
Muhammedin bu zamana ka· Muh•mmed amanın elini ta-
dar geçen hayatında ve bun· tarak hôcre~ine götürmüş : 
dan sonra geçecek hayatın~~~ - Ne d'yecek~in ya Amır? 
birçok şairler onu methett~gı - Ben artı!< fazla heyecan ve 

'b' birçokları da maletmege gazeb duymağa haşladım, göz· 
gı ı, bütün talakatlarile uğraşıyor· lerim sonradan ama olmasına 

1 d 
rağmen artık hayattan bezmi• 

ar ı. d ı· k "' B ulann içinde ku ret ı a- bir haldevim .. 
dınl:r da vardı. Ve nitekim - Neden ya Amır? 
U binti Mervan adında - Biz her cephede mnvaf-

smha !ıir kadın şair bütün fak olalım, Bedirrl.. mıızafft>r 
meş •ır ı ı ve beyecanile, irticalen olalım. A·la ıa !{İvene!im de 
~y: oııııedehücumlarinşat edi- hal:\ U•m~ gibi k:ıra aıtızlı bir 

u ~na deli diyor, sar'alı diyor, kadın biıim a'eyhımizde at-
yor. d 1 hü sın, tutsun, bunu da kuv .. etle 

0 
zamana ka ar yapı. a~ - yapsın .. Bu caiz değil 

cunıların en kuvvetJıs,oı yap· - Peki ne yapalım, ben 

h
. Mübadil bonosu, banka 
ısse senetleri ve bilumum 

hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı sahn alır. 

Adres : lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de müracaal 
TELEFON : 3903 

!-30 (107) S 7 Pa. S. Pe. ,. -- , 
Gümüş kupalı 1J 
İZMIR ~ 

TAVLA 
Şampiyonluğu müsabakası 

Alsancakta 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazdınız 
. Şubatın birinci gününden 
ıtıbaren müracaatlar ka- ı 
imi edilmiyecektir. 

\ıl 2 • 15 (81) H 3 

'7.///_ ·il 

M
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ua .. lim Dokto~, 

1 PARDAYANLAR 
-76-

- Evet 1.. 
Alis tırnaklarını Papasla ara

sını ayıran kafese taktı. Ağzı 

köpllrüyordu. 
- Bunun sonu ne oldu 

biliyor musunuz ? Benim Ka
t~rin elinde bir cinayet ale
tı olmaklığıma sebep oldu. 
Gecelerimi, güodüzlerimi kor
ku içinde gaddar Katerinin 
şüphelend ği adamların kolları 
arasında geçirdim. Yıprandım. 
Fraosuva Dömonmoransinin 
metresi olmağa çalıştım. Dün
yada souk bir hayal gibi yaşa
yan bu adamı aldatmağa mu
vaffak olamayınca biraderi Han
ri.yi ayarttım. Sana pek fena 
bır hayat sürdüğümü anlatıyo
rıım. Artık yetişir daha ziyade 

"le!., 

• 'ek eyi 1 Mademki çocu
guu ölmediğini öğrendiniz o 
ha~de sizi serbest kalmaktan 
kim men edebilir ? 

- Bunu nasıl isbat edebi
lirim? 

Papas güldü. Kızcağız: 
- Bu pek meşuml Evceğiz 

pek vahşice! 
Diye hınçkırıklar içinde mı

rıldandı. 

-YAZAN : Mlşel Zevako 

Allahın karşısında diz çök
tüğüm gibi sfain önünüzde yal
varırdım. Kleman 1 Beni bu ce· 
hennemden kurtartaracağını 

tekrar ediniz. Her dakikalan 
ıstıraba uzayan bir paçavra ol
maktan kurtarmanız için söz 

verınız. Beni affettiğinizi de 
söyleyiniz. 

Papasın dudaklarında beliren 
gülümseme kayboldu. çehresini 
buruşturdu: 

- Size karşı ne gibi bir 
hizmet yapabilirim? 

Sözlerini söyledi. 
Alis, kilisanın sessizliği için· 

de uzun bir aksi sada hıısııle 
getiren bir sesle: 

- Ah kurtuldum( 

Diye bağırdı. Bu sesin çın· 

layışı kızı büsbütün korkuttu. 

Etrafına bakındı. Rzakta bir 
iskemle üzerine oturmuı ihtiyar 

Loraoın gl>lgesioi gördll. O 
vakıt yavaş ve titrek bir sesle: 

- Kim olacak? Diye söy!e
yip, hem dllşünürken, içlerın· 
de gezen ukde başka idi. Ha· 
fasa duramadı ve babasının el· 
lerini tutub öperek, başına 
koydu ı 

- Baba ben galiba Muham-

medin kansı olacağıın. ' 
dedi. Bir an derin bir ıü· 
küt ve süklinet bllkliın sürdil. 
Birbirlerine daha başka birer 
bakışla baktılar ve Öıoerin ka· 
nsı kızını yavaşça çekerek ko
casına imalı bir tebessüınle g!z 
kırptıktan sonra aldı, götürdu .. 

ıuağa çalışıyordu. ~u kadın onun çirkef ~öz1 erhi ıluymı-
, . rı dı'nç ve dul bır kadın· d • ·ı· f k t h kk ırı ya , • yor ej!ı ım, a 11 a m sabn 
dı. Birkaç çocuğunu bagrına hakkı yerine getirir. 
basıoış yaşatıyo~d~!. onun ya· - Hayır ya resul 1 Bu kn-

ası ancak şaırlıgıne mlin· dını müslümanlık ve in · anlık 

A~ınet Hulôsi - Siz bir san'ata başladı

ALA TAŞ "' mz. Ben de sizi bu sanatta 
yükselmenizi kolaylaştırdım. 

lç hastaltlkan ' işte hepsi bundan ibaret( 

- Kleman beni kurtarabi· 

lirsiniz 1 Ölümden, rezaletten 

kurtarırsınız. Bunun için de bir 
sözünüz kafi.. Kleman işte 

sizden bunu istemeğe gelmiş
tim. Bu mesleğe girdiğinizden 
çok memnun oldum ve işitti· 

ğim zaman da kalbine biraz 
merhametin geldiğine de kani 

oldum. Artık sert bir kalbe 
sahip değilsiniz. Dedim. Kle

man, sana çok fenalık yaptım 
Büyüklük göster... lyı kalpli 
ol... Yalnız beni affet. 

rm r kalmıştı, onun deli dolu, namına ortadan kaldırmak la-
as! bag· n 'açık, saçları da. zım. 

Mütehassısı ~ - MerhametslıSiniz l Pek 
Kemeraltı .Şamlı sokak No.20 zalimsiniz.! perışan, .•• ğınık gezıoesi, inşad . ettı~ı - Doğru de~il. İ 

.. lere ayrı ve ' kuvvetlı bır · - Size isvan etmiş o'ın.ı1dıın 
, TELEFON: 2"?80 ~ - Benim merhametsiz bir 
V/77'7.T/,r'/ThC/z.t'J/AY/'//,'//Yn zalim olduğumu kim söyledi I • 

Dedi. 

:•:hiyet vermişti: Bedirin Mu· tekrar ediyorum ya Mı;ham-
ff Muhammedi etrafında ıned ! Bunu ortadan J · aldrrı.nak 

zd:b:~ çok )sfam toplam~sına J~zım, ~ bır~k "eni, ben gid~-
• Usına bala hınçlı ınşad yım, gozlcnm ı ör olduiln ha!· 

6' ÇOCUK ~ !~;den hiç bir şey istediniz 

HASTALlKLA RI Alis titredi. Bi. ümit , ışığı 
••• 

Bedir muharebesinin Islim-
belirmişti. , Ellerini şiddetle lara yüz giilıılesile fitne ve df~

sadmda yaya kalan, yaptır. ıgı 
bütünün hiçbir tesirini görıntn 
Abdullah bin Eb~ k~lb .~ 
yine . kan•ık ve fasıd. bır ~kı 

ragınen .J t . de onu öldürey:m, bir kadın-

ve terennüml,erı,ıelıslr.arl e mış ~e d go·· u·· a~ k b' . 1 - ır, z ,ı ır mıi• ilmnnın 
eşideleri batta sam arın ag- onu öldürme~ini do<!ru buıwıva-

ı\ıÜTEHASSISl sıktı: r. Be~cet z -Oh! Bu müm~ü~-0~~··· 

- Eveti Sizi kurta;mak için 
ne yapayım? 

n d b"I aa'•ı'p bir hisl..: ka~ışık caaınızı d'' il " zın a ı e o • r1' . " ~ s nuyorum, işte hu-
getuneğe başlakI!ış~ı .. B~. ar ın- nun için, hen "özleri olmavan 

" ·.., " • ı.a kabul 
f • tA•ıvarak sureta Islaııır .. 1 

, 
~ \", , ' ' 

" "" .. ,JJ!!ifiBl.m 
NAZARI DiK!\:AT§ 
TURAN y ag , Fabrikalarının 

tbah sabunları 
Marsilya, çamaşır, mu k · Turyağ 
N f

. . • ıarı ko osın, 
e ıs zeytın yag • de bezir yağları 

Açık ve koyu renkler 
PERLODENT diş macunu T n Hurma tuvalet 

. B b Fatma, ura ' bunları 
Verda, Rozmarı, at • sa 

· üzellik yağı 
Şampuan, Baronya kremı: g 
Traş sabunu, Traş k~emı saire • 
T ursil, eğe tozu, polıtut ve in çeşıtlel'ınl 

Bilumum zeno "k Kardiçeli Han Ome~a 
· Bll

1
Y:u thanesi ittisalindekı 
ıcııre OMENI 

S. KAL .. 

T 
. evinde bulursunuz. 

~,C,~~ · Telefon : 275t · 

~en o ka~ııu ~·. iirmeğe veya 
o meyı,: gıdece<7rm hu bir içti
hattır. Bana i ı. n v • " ya r ı.ı' ! 

. - Korkarım ~-ııi ka}-lı de-

. rim Amır! 
- B~na d ·a ccler, rt :-.ı·ntun 

1 

A\·ru.,..ı tetkk ~eyahatıu· 
dan ,Jönmü. : r. Hasta'arinı 
her ı, i: o 11.3) dan ra'lt on 

. istiraha!ını a l ahhn a;:ers :n~ z-. 
- Vaz ~eç ! üçe kauar l cy:cr soka1;, ,. 
- Geçemiyece \':m. daki kıliniğiı. d~ ka',. q · 

- · Peki zit Amır. fakat mek!edir. Telefon 3990 
dikkat ve teenni ile ):ıart,ket . IS.7) t3601)'. 
et.. k1ıo::ıııı::ı=ı::i:!ı:ı::ı~~;:~ir::i;-~;oU 1 

- Allahaısmarladık,ben onun ~UŞADA Si SULH HUKUK 
evini bilirim. HAKIMUGIN <J EI': . · 

- Sana se'amet V'i hiyır O 'd ' dilerim. rınan ı aresi ta ra fından 
• Tireıı · n Hacı Mchmed!er kö-

. • • · · · ' · ~ünden Ali oğlu Mahmud ile 

. • . • . . • . kardeşi aleyhine :ıçılan tazmi-
lki gözü kör ohm hu ada.n nat dava~mıu yapılan duruş-

asasını kaka ltaka evine ''ardı, masında: Dava olurıanlarıo yeri 
koynuna gençliğinden kalmıs bulunmadığından usulün 141 ve 
eğri bir hançer soktu. H~rm;ı: 142 inci maddelerine tutunarak 
ıiisinı ~ım.;ılo .. ,ör!tü~teıı ,,Ol}~~ duruşmanın , açık bır<ıkıldığı 

. acelecı bır liıs.e tekrar sok?ga 29 • l - 36 Çar.şamb.a: günü·saat 

. çıktı. 'f e rıkarken karısıuın el 10 da Kuşı1da ı Sulh Hukuk 
'yordam. ile yü~ünü, göz~nü' öpe· . ~ak yerine gelme Itri gereği 
, relı: veda etti. , ;' ı 1 • .. ılanen bildirilir. ı \' 1 

~- ~-~·- Ht-· . • S111111 ı·e':t.1 - -- ~ ~- ~22 (.133) 

. ı~r~at J1an~asl rzmir ~"uhesind~~:
1 

. Kaymakam Nihat bey caddesinde l<ain eski Ziraat ' baolı:ası 
binasının bir senelik kirası 'müzayedeye çıkarılmıştır. 
. Te~lif edilen ~ira bedeli haddi layık görüldüğü takdirde kat'i 
ıbalesı 12 Şubat 936 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
" ~~- ~usus~a daha faz!a.· malümat almak isti yenlerin şube direk-
torhıgune muracaatları ıları olunur. 24 - 26 -~ (125) 

KAŞE 

NEDKALMiNA 
ıı ... ı .,ı • ' ... -1'"• . 

. ' ~ Sonu · \\~r -

" 
" • • 1 t t • 

~. L. 
(Q) r · 

' ' ' 

\DAQ~ 
OSRAM ~ 

Gifte Spir:ılli yani OSRAM " D ı· b ! .. am a arı 

~l~ktrik cereran•ndan azami derecede 
ıstıfade temin ederler. Çifte S . il' 
1 

I , , , pıra ı 
.o lna arı say~sinde ucuz lall)balara naza-
ran yüzde 40 daha uc'uzdurlar. uSRAM 
'.' D " ampullerini tercih etmeniz karınız 
ıcabıdır. Ambalajı üzerindeki " D · • 
t
. d'kk " ış:ıre 

' ıoe ı at ediniz. 

... 

Tarım mücadele istasyonu di . 
rektörlü~ünden: ~ . 

Bornova ziraat mücadele istasyonu il r k 'f . su yo arının tamiri 1259 
ıra e~ı le açık eksıltmeye konmuştur. isteklilerin 29-1-1936 da 
saat 13 de 94 lira 44 kuruş teminat '-b 
b'ıl • · d · ma15 uzu ve bu ı"şı' yapa ecegıoe aır v~sikaları ile berabe .. d 1 • • 

1 
· r muca e e ıstasyonuna gel-

me erı, şartname, plan ve ke ifler · .. . 
rüleb'I •· ·ı-

1 
ş ıo mucadele ıstasyonunda gö· 

ı ecegı ı an o unur 14 . -18-22-26 104 (73) 

Zıraat Bankası 1 • zmır şu' e-
sinden: 

Kilimciler çarşısında S h <l 
kain olup bankamızın t u,u af n an müfrez lS No.lı kısımda 

asarru unda bulun ·· .. • 
antresinin mülkiyeti mü d k an uç goz magaza ve 

·ihale 12 ' Ş b 1936 zaye ~ye çı arılmıştır. 
u at Çar amb .. .. 16 Satış ş ırtnamesini görmek ' d \gutu saat da yapılacaktır. 

yenlerin Şube direktörlüğün:e m~raaca:t~~arı ~:~iı:~tn~~-~ıa k isti· 

26-28 lQO (136) 



&ahlle• 

Kutadası ıulh hukuk hakim
liğinden: 

Orman idaresi tarafından !YVH lllll Kuşadasının Saz değirmeni 
mevkiinde bahçıvan Ezrail oğlu 
Hasan ile işçisi Mustafa aley
hine açılan tazminat davasının 

yapılan duruşmasında: Dava • 
olunanlardan Mustafanın yeri 
bulunmadığından u~ulün 141 ve 
142 inci maddelerine tutunarak 
duruşmanın açık bırakıldığı 

29-1-36 Çarşamba günü saat 
10 da Kuşadası sulh hukuk • 
hakyerine gelmeleri geregi ila-

• Tabii meyva usarelerile hazı 
mış yegane meyva tuzudur.rlan· 

nen bildirilir. 223 (132) 

Kuşadası Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Orman idaresi tarafından 
Bayındırın Emir mahallesinden 
tahtacı lbrahim oğlu Veli aley
hine açılan tazminat davasının 
yapılan duruşmasında dava 
olunan Velinin yeri bulunma
dığından usulün 141 ve 142 
ıncı maddelerine tutunarak 
duruşmanın açık l:ıırakıldığı 
29-1-936 çarşamba günü saat 
10 da Kuşadası Sulh Hukuk 
Hakyerine gelmeleri gereği 

ilanen bildirilir. 
221 

• 

-

Mide, barsak, 
kara ciğer böb
rek hastalıkla
rında fevkalade fay
dalıdır. Hazmı ko
laylaştırır, inkibazı 
izale eder. 

Karahisar Maden Suyul 

' 

,, 
f'- ~ { ,:t,.,. 

'-"" 

l .,.. -~ 

-v,:r ~-

,,...s-; $ ~ ..... ,:;p' < 

~---,~--------·-~----·~--' _ ... _ ..... 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Milli Emlak Müdüriyetinden : 
D.No, ( Kapalı Zarf Usulile ) 
442 Tepecik Sakızlar Sürmeli ve Lili So. 68.9.11.70.72 eski 68. 

70 tajlar mukaddema Sürmeli so.da 68 No.lı hane ile tah
tında lıliden 9-11 No.lı kahvehane elyevm arsa ile ittisa
linde tahtında 68-70 eski No.lı dükkanı müştemil 72 
No.lı ev 2800 lira 

'166 Darağaç Paralı köprü Selamet so. Fabrika yanında bila 
No.lı 1495.97 metre murabbaı arsa 8400 lira 

473 Turan Menemen caddesinde 36 eski 196 taj No.lı 1205,68 
metre murabbaı üç oda koridor, koridordan ayrılmış bir oda 
mutbah, tulumba, bahçe, kuyu su yel değirmeni çamaşır
hane iki havuz bodrum cephesinde parmaklık müştemil ev 
3150 lira 

483 Göztepe yeşil lzmir sokak 15 No.lı altı odalı 
avluyu nıüştemil ev 3000 lira 

291 Bayraklı Haliliye sokak No.17 üç oda bir aralık bir mutbahı 
müştemil ev 1680 lira 

667 Buca aşağı mahalle istasyon caddesi 21 eski 57-81 taj No. 
lı fevkani dört oda, liofa ufak sandık odası balkon tahtani 
iki oda taşlık bodrum taraça mutbah avlu kuyuyu müştemil 
303,45 metre murabbaı mesahalı ev 14000 lira 

. J Burnova lstabullu oğlu sokak 11 eski 11 taj No.lı bir sakaf 
altında dört oda koridor mutbah ile üstünde daha bir oda 
diğer sakaf altında iki oda ve diğer bir sakaf altında bir 
oda ve çamaşırlık ile kuyu ve büyük bahçeli ev 2310 lira 

879 Tepecik Halkapınar kasaba demiryolu 26-28 No.lı 13 dönüm 
172 metre 12 dekar 119 metrelik sebze bahçesi 1400 lira 

798 Buca istasyon caddesi 102 eski 94 yeni No.lı dört odalı 
bir köşk hizmetçi odalarını müştemil evin 8 - 48 hissesi 
1750 lira 

71 Bayraklı Burnova caddesi 55 No.lı iki oda bir mutbah bir 
aralığı müştemil kargir ev 1260 lira 

647 Bayraklı tebtddül sokak üç No.lı fevkani ve tahtani salon 
hayat mutbah büfe kuyu bahçeyi müştemil ev 1260 lira 

Yukarıda yazılı menkuller on gün müddetle arttırmaya konul
muştur. ihalesi 6 şubat 936 perşembe günü saat 14 dedir. 

Sa!ı~ı münhasıran gayri miibadil bonosu iledir. 230 (1~5} .• 

lngiliz 
Kanzuk 

ECZANESi < I 

Beyoğlu-lstanbul 

Sobalarınız· i:;in hali~ 
·~z~~·i~i<l~·k·k;ib'i~··~~d~~·kö~·ü;ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 

.: .... i(o·i<·······oo·l:MA······sf\fIÇE······* 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magaz:::sında bulaca[csınıı, 

TAN OTELi 

Müsteciri Beşir Korkut 
lzmirde Basmahanede Dibek sokağında 12 numaralı Hacı 

Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aç
tım. Gerek binası ve gerek mobilyası yeni bir hale ifrag 
edilmiş olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi müştemilatı havi bulunmaktadır. Temizlik, eırıniyet ve 
müşterilerin huzur ve rahatı her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzında hususi ihtimam gösterilmektedir. Ote· 
limizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimadımız vardır. 

lznıirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

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

Büliln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

DAIMON 
Cep KALEM fenerleri 

En son icat edilen bu fenerler ayni mürekkepli dolma 
kalem şeklindedir, yirmi beş gram ağırlığında olup bu 
fenerlerden bir tane her insanın yanında ve cebinde bulun
ması lazım olan zaruri ihtiyaçlardan biridir. 

Numarası 1908 dir 
fZJ'./L/,/L/J/7///7/7ZT/:CLLTLTZZZK!Zlrzx77L/L///////7J'///. 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
Ödemişli 

'ı I 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. ·-Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis-

limsali olan EfJ markasını arayınız 
"" .. 

e~mbeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl pa"lıyan dişler 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

·lADYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının ~o leri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin . 
Ağızdaki mikrobları % 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı? Fev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlabr. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin kazandığı 
başka en mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete sebeb bu 
hususiyeti vardır. Evvela diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz d{ 

BADYOLiN 
Kullanmıya başlayınız! 

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

lzmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 

agız ve burunda yaşayan bütün mikropları 

anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 

1 
I! , 

ı~mir viıayeti defterdarlığın -
dan: 

lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
hacz edilmiş lsareis mahallesinden lkiçeşmelik caddesinde kain 
eski 83 yeni 75 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir 
gün müddetle satılığa çıkarılacağından pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık talısilat kalemine gelmeleri. 14,18,22,26 }06 (72) 

..,...._ -._,. . " - - -· -- ... - -- .......,.._ - ·- ... 
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N. V. 

F ratelli Sperco W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı . Haraç~ı 
mohilyelerile süsleyiniz ... 

• 
Vapur Acentesı 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru 25-1-1936 

tarihinde beklenmekte olup 
yükünii tahliye ettikten sonra 
Burga1 • V arna ve Köstenceye 
hareket edecektir. 

GANYMEDES vapuru . 2~:2: 
36 beklenmekte olup y~kunu 

ANGORA vapuru 20 s~n 
k ·nuoda bekleniyor. 24 son ka· 
a kadar Anvers, Rotter· 

o una 
H bur« ve Bremeo 

daın, am ,. 
1 Yük alacaktır. liman arına 

ANDROS vapuru 3 şubatta 
. 7 şubata kadar 

beklenıyor · 
Rotterdam, Haınl:ıurg 

Anvers, "k 
limanlarına yu tahliyeden sonra AnversH-Rot

terdam • Amıterdam ve aın· ve Bremen 
burg limanlan için yük ala- alacaktır. • 
caktır. American Export Lıne 

CERES vapuru 10-2-936 da EXMOUTH vapuru 2 .'~-
gelip 15-2-936 tarihinde An· batta bekleniyor. Nevyork ıçın 
vera-Rotterdam-Amsterdaın ve · 

b reket ükliyecektır. . 
Hamburg limanlarına a Y - Lınes 
edecektir. Jobnston w arren 
SVENSKA ORIENT UNE Liverpool 

NORRUNA vapuru elyevm DROMORE vapur~ 18 so~ 
1. A rs-Rot· d bekleniyor. Lıverpool ıuıanıını:ı:da olup nve kinuo a 
terdıun-Hamburg - Coperıhage- "k çıkanp Burgas,Varna 
Gd • . O 1 e iskan dan yu • ·n y·u·k alacaktır ynıa-Daozıg· s 0 

v_ • ·"k t ı"I 
u ve Kös ence T • 1 

dinavya limanları ı.;ın > V lann isiınlerı, ge me 
1 apur "f 1 • a. acaktır. 36 . navlun tarı e erı 
HEMLAND motörü 5-2-~ taribJerı ve · 

tarihinde beklenmekte o.up hakkında biç bir taahhüde gı· 
yükiinü tahliyeden sonra ~n- rişilnıe:ı:. W F Hıuıri Van Der 
vera-Rotterdam-Hamhurg- ~- N. V. • • 

h . Gdynia - ü s.o C Pen age-Danzıg· . . Zee & 0 • N 
ve lskandioavya limanları ıç . n Birinci Kordon Telefon o. 

Yiik alacaktır. AIN 2007 -2008 
:sERvrc MARiTıME ROUM 1 .. ---~~~~-· 

PELES vapuru 30-1-936 da !E TOR 
gelip 31-1-636 tarihinde M~l~a J DOK 
~~·::..k~;. Barselone ıçın H luA s'ı (rel 

Yolc11 kabul eder. .. u 
ilandaki barek~~ . t~ri~~:~~= 

navluolardaki degışıklik 
1 

t 
acentemiz mes'uliyet kabu e • 

lııeı. . . . . Kor· 
Fazla tafsilat içın ıkıncı . 

donda Tahmil YI Tahliye bın~sı 
•rıı:asında 72-4 nuınara a 

cen· FRATELLI Sperco vapur~ . 
talığına müracaat edilınesı rıca 
olunur. 5-2663 

Telefon: 2004-200 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı • 
d n oıada her gun 

Pazar a ikinci Beyler 
dörlt~:::n;: numaralı oıua
.okagt . d hastalarını 
yeııebanesın e ( 3436 ) 
kabul eder. 

A 

................ 
••••••••• 

:··············s···ı·fiii"AT·····s;iiicyağ•. 
: . b ı k yagıdır 
: n h,.lis Morına a ı 
: Norveçyanı .. "l .. tür 
: . d f suıu rnuş 
: ıkı e alk sattf Yeri 

eırıc 

sAŞDUR~K 
HAMDİ NUZflET. = 

S ıh ha t ..... ~~~.~~:.~.~ ........ J 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

k lıi• Filarmonik 
Cu .,.. ur Baş ao · . 

O f ı•"' •0 den· r k e st r as 1 s e J 1 gı erlere atanmak liıere 
ık olan Y fülilt Obuva Klarnet, 

. Orkestra kadrosunda aç d Kontrbas Alt Saksafon 
Pıyaoo,Keınau Viyol ViyolonsT ınboo Tuba 

1
°' .. alanların 

Fa K t ro ' · · ıaz arı .-go, orno, T rompe .' Gaz Baterısı k dar Jstanbul 
Tenor Saksafon Akordıyon, 10 dan 17 ye a farı çok 
7 3 3 . ·nü saat • dao bu ,.:ı: 

• - 6 Cumartesı gu . , 
1 

yapılacagı~ tnrüınanlart ile 
Galatasaray Lisesinde sınaAv.rtar. tlerin kendı Ens· alan. 142 
• . bil ıs b • •vurıtt ıyı bir surette çala an . dilekçe ile .... (129) 
birlikte Siııa\' komisyonuna bırer 217 

3 
4-5 

26-2s-1-2- - = · 
20-25- .. -=-25-27-30-2-s-10-ıs- _ ~·· . - -

- • 1 arından: 
Devlet denııry~. Bandırma tr~nler!~1aemt:: 

1-2-1936 gününden itibaren k:::dırmaya Pazartesıİ,~e Cumar
ğişiklik yapılacaktır. Jzınirden Pazar, Salı, Perte . Pazar, 
Cuma günleri (1201) sür'at katarı Bandırınadan lz~ırGarşaınba 
tesi günleri (1207) ın~h\e~~2r~~(~t katarı. Pazartes~~reket ede· 
Sah Perşembe günlerı (. 208) muhtelit ~atar . leıniyecektir. 
Cuma, Cumartesi günlen (l .. 1 de ınuhtelıtlerVış urlar pazar, 

d .. · gun er 1 d r up cektir. Ekspreslerin işle ıgı 1 da duracak ar 1 
' gelecekler 

Ekspresler de bütün istasyon ar "nleri Bandırınayla . Baodır· 
S b Cunıa gu C 8 gün erı 
alı Çarşamba, Pertem e,b Perşembe, um 

ve Pazartesi, Sah, Çarşaın a, . 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

THURSO vapuru 7 ikinci 
kinunda Liverpool ve Svansea· 
dan gelip tahliyede buluna· 
cak. 

AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
kanunda bekleniyor.Londra için 
yük alacaktır. 

THURSO vapuru 15 ikiaci 
kinunda bekleniyor. Li1'erpool 
ve Glasgov ıçin yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nonda Londra, An\'er ve Hull· 
den beklenip ayni zamanda 
Londra ve HuJI için yük ala
caktır. 

DUTCHE LEY AT LIN 
AQILA vapuru 5 ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bu1unacak• 

NOT : Viirut tarıh'eri , va· 
purların isömleri ve nav:un iic
retlerinin değişikliklerinden me 
ıuliyet ka L ul edilmez. 

Merkez: 
l:ımir 

ikinci Beyler Soka!, 
Nu. 102 

Ti. 377 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Cadde ,j 
Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramny cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

ETALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatrı fiyatlar 

llehınet Tevlık 

• 

Elektrik, telefon ve mab:emeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mnmessili 

ı•eştemalcılar 77 • 79 Tel. 3233 

AL TIN D Al\:LASI 
Eczacı başının 

büyük şaheseri' 

Koku 
Ve 

kokuculuğun 
HARıKASı 
•••••••••••••••••••••••• 

Altın 
Damlasını 

YALNIZ 

O yapar. 
Benzer isioıli 

Taklitleri11i 
Şiddetle red edioiıı: 

Um. DEPO: . 

Ferit Şifa eczanesi 
d ·ı esı ıoadan kalkacaklardır. üracact e 1 m · (131) d 

Fazla tafsilat için istasyo;~~29m 224 a Fidam Meraklılarına Müj e 
o;;- •• .. .., ünden : Türkiye ve Avrupadan gelirilmi7 en turfanda ve nadide 

lzml•r ftha)at. g_Ull1 Ug' Tesbit No damıılıkl:ırdan aşılanmış ve gayet itina ile yetııtirilmit muh-
cınsı 121 telif cins ve yaşta meyva fidanları ucuza aatıbktır. Görmek 

K. G. Eşyanın risi !ı;ıcuk . at 14 de açık ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
3 500 Kuz•• de 

2 
q36 p4zartesı sıı l . "tbalat çiftliiie, perakende aloıak ve aiparit vermek istiyenlerin 

1 

Tek, fakat kat'i çare 

Tecrübe edenler
den sorunuz ! 
Baş, diş, adele ağn

larile üşütmekten rnüte
vellid bütün ıslırablara karşı yegane müessir tedbir 

bir kaşe 

G 
almakbr. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz J 

Genel istek üzerine (Tir· 
yaki) Harman çayını hu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 Ye 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine rnlljde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur \'e 
aalep ile başka çeşit ye· 
mek baharlarımı:ı:ı, birinci 
kalite çamatır ve badana 
çividini, G5ztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz giil 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirainiz. 

•• iliiima'I 

Nestlı ve Turan fabrikalarının tanınmıt çeşitlerini 

Karı ındo, Besi. Her boy dİf macuna ve fırçalannı (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayuıız. 
Bütlio Türkiyede tanınmıt ve denenmiş (Arti) kuınq boya
lannın genel satıı yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

lzmİ\" vilayeti defterdarlığın· 
dan; 
lsıısının vergi borcundaa ötürü tahsili emval yasa11Da göre 

haczedilınit birinci Karantina mahallesinde tramvay caddeain
de kain 425 ve 425/l sayılı ev ve dükkln tarihi ilandan itiba
ren yiroıi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey slirmek 
istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine gelıneleri. 

14-18-22-26 105 ( 71 ) 

lzmir ithalat gü.. rüğünden: 
K. G. Eşyanın cinsi Tesbit No. 

546 Kullanılmış kesilmiş otomobil dış 30 
lbtiği parça halinde 

Yukarıda yazılı eşya 10/2/936 ncı pazartesi günü saat 14 de 
açık ~rtırı?a suretiyle ~ahile aatılacağıudan işine gelenlerin itha
llt gümrUgU satı, kouıısyonuna müracaatları ilan olunur. Y 10 - • . . . ,..elen erıo ı j o ü 1 . ·ıı 1 

ukarıda yazılı eşya t 1 ··g· ıııJan ışıne o D:ı,durakla Batak hanına m racaat etme erı ı n o unur. 
d b'I sa ı •- ·ı· o

1
uour. ·---------~~~~ 6 26 h 3 (74) artırma suretile a 1 e liracaatları ı an ' 
38 

) "ti - 8 • • 
&Üaıriiğü satıf komisyonu"a nı 109 ( 1 "' 

~ . . "' ~ - !6 8 110 (132) 
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iF a • es 
Sar o kabinesinin parlamento hayalı fırhnasız olacak 

--------------------------11111111---------=-----------------

Fransız ve lngiliz hükumetlerinin şim i daha sıkı bir anlaşma ile hareket· 
leri bekleniyor.ltalyanlar da yeni dışbakan landeni fena gözle görmiyorlar 

Paris 25 (Ö.R)- Gazetelerin 
tefsirleri hep yeni kabine bak· 
kında dır. Sağ cenah gazeteleri 
B. Lavalin devrilmesine teessür 
göstermekte iseler de, büyük 
haber gazeteleri ve sol cenah 
gazeteleri dış işleri bakanlığına 
B. Flandin'nin gelmesini mem· 
nuniyetle selamlıyorlar. 

GAZETELER NE 
DiYORLAR? 

Yeni Başbakan B. Albert 
Sarraut, programını şöylece hü
lasa etmiştir : Frangın korun
ması, banşın korunması ve sa
mimiğ seçim. " Petit Parisien,, 
diyor ki: 

" B. Sarraut frangı koruya
cağını söyledi. Buna inanılabi
lir. Programım bilmeden önce 
kendisini tanıyorduk. Onun ta
rafından frangın değersizlendi
rilmesioden korkutamaz. ,, · 

" Figaro ,, Sarraut kabinası
nın mutedil bir kabina, bir 
" merkez " kabinası olduğunu 
kaydediyor. 

"Journaf,, aynı mütaleadadır: 
"Kabinada, radikal-sosyalistle
rin yı;nında, merkez cumuriyet
~iler, halkçı demokratlar ve 
eumuriyet federasyonu üyeleıi 

vardır. Bu da gösterir ki bu 
kabina, sosyalistlerin umdukları 
gibi çıkmamıştır. Şu halde 
bunlar ya renksiz bir oy ve
recek, yani müstenkif kalacak• 
Jar, yahud da, radikallan 
takib ederek, kabineyi açıkça 
tutacaklardır.,, 

FJRTINASIZ BiR DURUM 
.. Malin,, yeni kabinanm par

lemento hayatının fırtınasız ola
cagını kaydediyor: "Herkes 
bu kabinanın sadece seçimi 
idare için yapıldığını biliyor. 
Onun vazifesi bu itibarla ç<ık 
mahdut olecaktır. Kabına doğ
rudan doğruya seçim üzerine 
müdahale edecek değildir de 
onun için. Onun için asıl mes
ele Saylavlar kurulundan ilk 
güven reyini koparmaktır.,, 

" Oeuvre,, yeni kabinenin 
kazanacağı ekseriyet hakkında 
tahminlerde bulunuyor: "Radi· 
kal-sosyalistler gibi, birleşik 

. sosyalisl:er ve asıl sosyalistler 
de kabinenin l~hinde rey ver
meğe lıarar vermişlerdir. Şu 
halde ilk reyde kabine 320, 
330, belki 350 reylik bir ekse
riyet kazanacaktır. 

KABiNE BÜYÜK 
EKSERiYET KAZANACAK 

"Ere, Nouvelle,, de kabine
nin sakin bir bayah olacağını 

ve as.ıl rolünün seçimi yapmak 
olduğunu belirtiyor. Bununla 
beraber memleketin büyük bir 
ekseriyeti bu kabineden mem
nundur. Bu, bir "merkez., ka
binesidir. Ne sağ, ne sol müf
ritlere yer vermemiştir . ., 

"Ordre., başbakanın şahsı 

üzerinde duruyor: "B. Albret 
Sarraut siyasal karyerini tam 
bir zarafetle yapmıştır. Şimdi

ye kadar iç bakanı, müstem
leke bakanı gibi mühim ba
kanlıklarda bulunduğu gibi, 
daha bir defa batbakan da ol· 
muştu. Bu onun ikinci kabina
•du,. 

ğini tahmin etmektedir. Bu
nunla beraber, " Daily Tel
gra ., fın fikrince lngiliz ve 
Fransız hükümetlerinin şimdi 
daha sıkı bir anlaşma ile ha· 
reket etme1eri beklenebilir. 8. 
Albert Sarruat Uluslar Sosye· 
lesinin ilk müdafilerinden bi
ridir, Yeni Dış şleri bakanı B. 
Flandin'in otoritesi de Uluslar 
Sosyetesine bağlılığın artaca-

ITALYA VE YENi 
FRANSIZ KABiNESi 

"Morning post., gazetesi 
ltalyanın da B. Filandin'in 
F tansa dışişleri bakanlığına 

gelmesini fena bir gözle göre· 
miyeceğini, zira geçen sene 7 
son kanunda Fransa ve ltalya 
ar asında Roma andlaşması 

yapılırken başbakanın B. Flan
din olduğunu hatırlatmaktadır. 

nın mevziiğ kalmasının kendisi 
için ve Avrupa için bir bayat 
meselesi olduğunu gözden kaçı
ramaz. 
SARONUN MÜHiM DIYEVJ 

Londra 25 ( A.A ) - Deyli 
Telgraf gazetesi yeni Fransız 
kahinesinin dış siyasada lngil
tere ile sıkı bir el birliği ile 

• 

• 

devlet adamıdır. 
Moming Post gazetesi ise, 

Fllinden'in bir çok nutuklaril• 
de sabit olduğu üzere ltalya 
ile bozuşmamak arzusunda La• 
valden geri kalmadığını ve hl· 
naenaleyb müfrit zecri tedbir· 
lere gidilmesine karşı duraca· 
ğını yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 
Saro kabinesi şimdiye kadar 

Lavalın Cenevrede takib ettiği 
siyasadan ayrı bir siyasa ile 
dünyayı hayrette bırakmıya· 

caktır. Cenevrenin iki yana· 
ğına tatlı tatlı öpücükler ko11· 
do.-~ '!ak, Milletler cemiyetinde 
ko.. .lı:tif emniyetten bahsede· 
cek fakat Fransanın cenubi 
prki hududunda 250 bin kişi· 
lik bir Franınz ordusuna teka· 
bül eden bir anlatmayı boı· 

• mıyacaktır. 
SEÇiM KABiNESi 

Paris, 25 (A.A) - Fransı:ı 

' matbuatı, Saro kabinesinin bit 
parlamento seçim kabinesi ola• 
cağında müttehit ise de dış 
ıfiyasası hakkında ayrı ayrı mü• 
tıleadadırlar. Bav Clıautmıp .Ja~ rıw, , ,,.ı-rıuıı , Bay fia .: . • ·ı Bay Pa 1 bö ... O'IT 

DEYLI TELGRAFIN siyasa yolunda devamına te- ALMANLAR NE DiYORLAR? çalışacağı mütaleasını ileri süre- Sağ cenah, Flandenin ltal· 
TAHMiNi minat sayılabilir. Bu bakımdan Bertin 25 (Ô.R) - "Berliner rek diyor ki: yan aleyhtarlığından dolayı 

l.ondra, 25 (Ö.R) - Ingiliz yeni kabinenin parlamentoda Tageblatt,. gazetesine göre yeni Saro, Hararetli bir Milletler endişe göstermekte, sol cenahta 
gazeteleri yeni Fransız kabine- iyi bir kabul kazanması lngiliz Fransız kııbinesile Fransanın cemiyetitaraftarıdır.Ve Flanden Flanden ve Pol Bonkur'daıı 
sinin devrilen kabineyle aşağı kazetesi tarafından beklen- dış siyasa rejimi değişmiyecek- de ötedenberi Fransız·lngiliz Milletler Cemiyetine kat'i bit 
yukarı aynı siyasayı güdece- mektedir. tir. Fransa Afrika andlaşması- teşriki mesaisini istiyen bir aakat siyasası beklemektedir. .... ••..................... , ................................................................................................................................................................................................. . 

lngilterede ulusal matem 

11 O bin kişi kralın 
önünden geçti • 

cenazesı 
Londra 25 ( Ö. R ) - Dün 

akşam saat 21, 10 da, yani 
Kralın cenazesini ziyaret için 
açık tutulan Vestminister kapı

larının kapanmasından bir saat 
önce bolun önü ve yakın so· 
kaklar misli görülmemiş bir 
ka!abalıkla hali dolu idi. Her 
_sınıfa mensup on binlerce kim
se VestminiRter boluna girerek 
Kralın cenazesi önünden geç· 
mek ve son bir tazimde bulun
mak için saatlerce bekliyorlar
dı. Cenazenin teşhir edil
digi noktaya varmak için, 
kafileye katılanların bir sa
atten fazla beklemeleri ve 
yüzlerce metre mesafe katet
meleri liizımgeldiği düşünülürse 
kafilenin uzunluğu ve kesafeti 
hakkında bir fıkir edinilmiş 

olur. Hal böyle olunca, o saa
ta kadar, yani bir gün içinde, 
kralın cenazesi önünden 11 O 
bin 512 kişinin geçmiş olması 
hiç şaşılacak bir şey değildir. 
Bir çok kimseler krala son 
Hevgi hatırasını göstermek 
üzere, daha kalabahk saatler
de, bir kilometre mesafe ka
tetmeğe mecbur kalmışlardır. 

ISP ANYOL HEYETi 
Madrid 25 (Ö.R)- ispanyayı 

kral Jorjun cenaze töreninde 
temsil edecek olan dış işleri 

bakanı akşam cenub ekispresi 
ile Madridden Paris yoluyla 
Londraya hareket etmiştir. Ba
kan istasyonda lngiltere ve 
Fransa büyük elçileri tarafın

dan ıelamlanmıttır. Ordu na-

mına gidecek iki general de 
bugün hareket edeceklerdir. 

BELÇiKA HEYETi 
Brüksel, 25 (Ö.R) - Kabine 

1 

' ı 
' ! ' (,; . ' 

. j: 1 
' 1 

Yrni kral .<ckiziıııi Edvaıd 

Belçika hükümetinin lngiltere 
kralı beşinci Jorjun cenıızesin· 
de temsil edecek heyeti tayin 
etmiştir. Heyetin başında baş
bakan ve dış işleri bakanı B. 
Van Zeelan bulunacak ve ulu· 
sal savga bakaniyle iki gene
ral da beraberinde bulunacak
tır. Bilindiği üzere cenaze tö
reninde kırat Leopold ili ile 
prens Şarl de bulunacaklardır. 

iKiNCi GON 
Londra, 25 (Ô.R)- HaTa11111 

Akdeniz güvenliği 
Alman basını, lngilterenin teşebbü

sünü müsait şekilde karşıladı 
Bertin, 25 (Ö 

R.)- Yarı res
mi "Korrespon ~~ 
densDiplomatik 
ve Politik" ga
zetesinin Ak
denizde karşı
lıklı yardıın me 
selesi üzerinde 
yapılan müza
kereler hakkın 
da lngiltere la· 
rafından ulus
lar sosyetesine 
verilmiş mub· lllılllilwl..;.,o.;;;.:.;~;...ıı~~l:...~i:l:.l~ 
tıra doJayısile Alrnan-lngiliz si/alı adıadaşlığı . Oentral Fon Du 
şunları yazıyıor: Oolfc ve general Hami/ton 

- " Almanya kendi menfa· Bu noktayı kaydettikten son-
atleri tehlikeye düşecek olursa ra Vilbelmetrassenin organı 
Londra paktının yine ayni şunu ilave edıyor : 
derecede vicdanla tatbik edil- - " Bazı c;evenlerde yapıl-
mesi lazımgeldiği kanaatında- dığı gibi, Almanyanın Lokar-
dır. Bu bakımdan lngiliz no- no paktını düşüncesizlikle ve 
tası Alman çevrenlerinde iyi bir taraflı olarak fesbetmeğe 
bir tesir yapmıştır. lngiliz no· niyet beslediğini söylemek 
tası karşıliklı yardım mese· mertce bir hareket değildir. 
lesi hakkında lngiltere ile Ak- Bazılarının Almanyaya açıkça 
deniz devletleri arasında ya- atfettikleri temayüllere aykırı 
pılan müzakerelerin ancak olarak Almanya kimseye karşı 
ltalya - Habeş meselesine aid bir tahrik sivasası güdmemek-
olduğunu temin etmektedir. tedir. ,, 
•••••••••••••••••••••••••••••m•••••••t••••••••••••••••••t••••••~•••••••••••••• ••••••••• 
yağmurlu ve sisli olmasına 
rağmen bugün de lngiltere 
halkı kralın ceaazesi önünden 
geçmek ıçın ayni tehalükü 
göstermiştir. 

Kalabalık o kadar çoklu ki 
intizamı muhafazaya memur 
edilen polisler bu in1&n dalga
ııaı ı&çlGlde aeTk Ye idare 

edebiliyorlardı. Şehrin ortasın
da böyle misli görülmemiş bir 
kalabalığın birikmesinden do· 
layi münakale vasıtalarında da 
önüne geçilmesi imkanı olmıyan 
bir sıkışma olmuş ve bu kü
çük Vestminister · holüne bir 
kilometre me~afeye lıadar 
kendini hiHetttirmiıtir. 

1 B.Grandi 
Italyan notasını 
lnglllz dı' bakanlıfiına 

verdi 

B. Uıaliı.iı 

Londra, 35 (Ö.R)- ltalyanıll 
Londra büyük elçisi B. GsanJİ 
Akdenizde karşılıklı yardılll 
meııelesi hakkındaki lngiliz no• 
tasına cevap olarak ltalya bii' 
kümelinin Berkiteci devletlere 
gönderdiği nota metnini dıf 
İfleri bal•anlığına vermiştir. 

Habeş 
isyanı bastırıldı 
Adis • Ahaba 25 (A.A) -"' 

Havas Ajansına göre; Godalll 
ilindeki isyanı tertib eden 1t 

tarafdarlarile cepheyi terkedell 
Ras Galosanın T sana gölü cİ' 
varında tevkif edildiği bildiri• 
liyor. Bu sebeple ihtilal filtll 
bitmit görülüyor. 


