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Şimdlkl çah,ma ,ekli 

Seneler yürüdü. Umumi harp 
başladı, fakat MilJi Kü
tüphane i~i asla durmadı. Har
bın herkese yüklettiği büyük 
vazifeler, ilim yuvası yapmak 
proğrammı sarsmadı. Hatta o 
kadar ki, bir taraftan Beyler 
sokağının sineması ve Milli 
Kütüphane mütevazi ve fakat 
muvaffakıyetli yolunda yürür· 
ken, esas kütüphane ve sinema 
binasına da başlanmış idi.Harp 
bitti, fakat inşaat faaliyeti de 
biter gibi oldu. Mütareke, Yu
nan işgali zamanlarının felaketi 
ve durgunluğu tabiatile bu milli 
müessese üzerinde de tesirini 
gösterdi. 

Fakat istirdad olunca, cumu-
riyetin halkm ihtiyacından 
doğan bir nur halinde herkesin 
hüviyetinde feyizleri başlayın
ca, bu devrin sulh, irfan, fazi
let esaslarına dayanan ülküsü 
harekete gelince, Milli kütüp
hanenin bu kuvvetli cereyanın 
başında bulunması da çok tabii 
idi •.. 

Bu defa iş başında bulunan-
lann alakası daha çok kuvvetli 
idi. Çünki; istenilen ışık ken
dini göstermit ve milli kütüp
banecil;rin ideali bu ışığın 
aJbnda tahakkuk yoluna gir
miş idi. 

Harb içinde başlanmış kü-
tüphane ve sinema binalarının 
yapılması için menbaJar hu~un
du. yoksul halinde beledıye· 
den umumi meclisten ufak te
fek, müzaheretler gösterildi 
ve fakat herşeyden evvel Milli 

kütüphaneci arkadaşların şa~!· 
ticari, ictimai haysiyet ve ıtı· 
barları ve iş görmek kabiliyet
leri rol oymyarak lzmire, Tü~
kiyede emsaJi bulunmaz hakı
katen avrupai bir kütüphane, 
yine Türkiyede emsali belki 
az bulunur hakikaten güzel 
bir sinema yapıldı. 

Mukaddes bir fikri ve ülkü
yü kendine iş edinenlerin yeis 
ve fütura kapılmadan, yılma
dan uğraşmaları halinde, hatta 

- Son11 2 i11ri salt.';ede -
~e:ftk. İnce 

CıwıJwriyetin Ve CımıJıuJ'iyet Esednin Bch'çi.'::i, Sabnlılru·ı Çıkar Siuasi Gazetedir Yeni Asır matbaasmda basılmıştır. 
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Diğeleri kadar kat'idir 

Fransız gazeteleri yeni bir arSıulu&al konferansın 
korkulacak ihtimallerle dolu olduğunu yazıyorlar 

"Londra müzakereleri esna
sında F ransanın menfaatlerini 

Londra 21 (Ö.R)- lngi
liz matbuatt Alman hükO-
metlnl akıl ve tedbire mükemmelen vikaye etmiş olan 
davet etmeğe devam edl- B. FJandini alkışlamak için he-

it 1 men hemen bütün sıralardaki 
yor. Belçika, Fransa, a • saylavlar ayağa kalkmışlardır. 
ya ve lngilterenln bir Senatoda dışişleri bakanı diğer 
askeri yardım projesi bir muvaffakiyet bekleyordu. 
hazırlamak Uzere bek- kürsüden indiği ıaman uzun 
lendlğinden daha çabuk uzadıya alkışlandı. 
anlaşmış olnnalarından YENi KONFERANS KOR-
hayrete düşen bu gaze- KULU iHTiMALLERLE MI 
leler Almanyayı, bUIUn DOLUDuR? 
bu ulusların kendisine Paris, 21 (Ö.R) - "Ordre,, 
karşı koyduklarmı gör- gazetesi ars:ulusal bir sulh 
mek istemezse, yapılan konferansı toplanması ihtima-
tekllfleri kabule davet linden pek memnun görünmi-
edlyorlar. .y;,:, .. ;,,. yor: 

Paris, 21 (ÖR) - ~u~tk- Alma11 baka11laff Hitl,•ıitı izahatını di11liyor 
11

Eğe~ A~ma~ya kab~l e~:r-
şam dış işleri bakan~. 

1 
·d'k:u· B FLANDEN BÜYÜK BiR verilen söylevin saylav]ar oda- iyidir. Bunlar başlı başına bir Çok m ~a ~.re e:A laçı a~a ır: 

dinin beyanatmı d ın el Hı e.n . MUVAFFAKIYET smda ve Senato'da büyük bir program teşkil eder. Fransanm mik g~nış üırkp anta"liçhol vası 
sonra saylavlar o ası azı- NDI ff k" t k d _ k k 1• 1 yas a m za era sı anma. 

· . d'J . t" 8 KAZA muva a ıye azan ıgmı ay- uvvet ı oması ve herşeyden k t .. . k 'k 
rana kadar tatıl e ı mış sr. u .. . d d k d' k" .• k . uvve muvazenesı, e onomı . ·ı k 1 1 Parjs 21 (O.R) - "Fıgaro,, e ere ıyor ı: once endme güvene bilmesi k lk f' 1 d l k 
tarihte yem scçı ece say av ar ' . f d .. 8 Fl d' . '"zl . k ı::. d a ınma, ınansa urur u 

azetesi B Flandın tara ın an · an ının son so erı ço • cazım ır. S 5 . . 1 d 
toplanacakJardır. g . • .............................................................. ,.,,............... - o11u ıncı say a a -

········•··············•········ ······································································~ .. T.Öp ...... ~;k bayramı Roma~yadan F eliket haberi 
Muhacir gelecek. An-

ı b d •• · ıa,ma esası hazlrtandı 

Arsıulusa a yram un .. ~:!:"~~~i~~i:?.·~ı;;-n ~:~: 
Burnovada tes'it edildi vekil tarafından kabul edil-

miş olan Türkiye büyük el
çisi Hamdullah Suphi Tanrı·-·-·-

Atatürk toprak adamlarına ışık 
ve aydın yollar açt! 

D" Burnova ziraat mekte binde arsıulusal toprak bayram~ 
''dun d'J · t" Saat 15 de ilbay Fazh Güleç, Müstahkem mevkı tes ı e ı mış ır. . 

k t al Kerameddin Y arşarbay Suad Yurdkoru, Zıraat 
omu anı gener ' . 

d. kt" .. Zü' hdü Kız muallim okulu direktörü Mustafa Rahmı, 
ıre oru , . . l k · ·ı · 

K t 'tü .. ardirektörü bayan Nurıye ve meme etm ı erı 
ız ens ı su Y 
l t Zı·raat mektebinde toplanmış bulunuyorlardı. ge en zeva ı . _ . 
Misafirler ilkin mektebi ve fıdanlıgı gezmışler ve Adanadan 

· lb d'len bogv aları görmüşl\!rdir. Muayyen vakıtta okul 
yenı ce e ı .. ·ı b" 
direktörü tarafından arsıulusal toprak bayramı munasebeh e ır 
· f t verilmiştir. Ziyafet esnasında direktör bay Hilmi bir nutuk 

zıya e lb' ı · · · söylemiş, Naldöken köyünden gelen, milli e ıse erı geyınmış 
köy çocukları milli oyunlar oynamışlardır.. Bu ~yunl~r alkışlarla 
karşılanmıştır. Okul direktörü şu söy levı vermışlerdır: 

Sayın yurddaşlar. 
- Sonu yedinci sahiJtdt -

över, bugün df; bakanlığın
da, bakanlık ~ll1el sekreteri 
ve alakadar bakanlıkiar mü

messilleriyle göç işlerine dair 
iki hükumet arasında yapılan 
müzakerelerin neticelerini tet
kik etmişlerdir. Bu hasusta 
bir mukavelenin esasları ha
zırlanmıştır. Elçi çarşamba 

günü hükfımetile temas et
mek üzere Ankaraya hare
ket edecektir. Romanya ga
zeteleri on beş nisanda Tür
kiyeye muhaceret işlerinin 
tekrar başhyacağını ve geçen 
yıl mallarını satmış olan 
Türklerin gidebileceklerini 
yazıyorlar. 

Edirnedeki su 
neticeler "' agır 

baskını 
verdi 

Bir çok köyler sular altındadır 
sandalla gidiliyor köylere 

ISTANBUL. 21 (Telefonla) - Edirnedeki su baskını gittikçe 
tehlükeli bir şekil almaktadır. Suİar altında kalan Bosna köyü 

halkına ancak sandallarla yiyecek gönderilmekte, Edirnedeki 
su baskınma uğrıyarak maişetlerini temin edemiyecek vaziyette 
olanlara da yardımlar yapılmaktadır. 

Dün inmeğe başhyan sular gece yarısından sonra tekrar 
yükselmiştir, bu yüzden tren ve diier nakil vasıtaları durmuş 
şehirde tabiiğ hayat kaybolmuştur. Bosna köyünde mevcud 270 
evden iki yüzü suların altında kaybolmuş vaziyettedir. 

Kaıanova, Kırıkkale, Girişhane, Demirtaş Karaağaçtaki eva 
ve bahçelikler de tamamen sular altındadır. Karacak" .. 
'ftl"-· d k" oy numune çı ıgın e ı hasar çok mühimdir. 

Trakya genel enıpektörü uykusunu terkederek sabahlara 
kadar telefon baıında alikadarlara emirler vermektedir. 
Hiikümet, Kızılay kanalıyla muhtaçlara geniı yardımlar vapacaktır. 



Milli Kütüphane 
- Baş tam/ı Jna sa}'/ada -

paraaız bile olsa nelere muvaf
fak olabileceğine canla bir şa· 
hid olarak buaün lzmirio en 
kalabahk bir yerinde kendini 
göstermekte olau bu iki 
bina; Tilrklllk fçia, lzmirlilik 
için, irfaoiyatamıı için her va
kıt iftihar edilecek bir müe11e· 
sedir. MOessisleri de her •akıt 
milletin kalbinde yer tutarak 
mbıoet ve iftiharla anılacaktır. 

Şimdi devir; yeni, bina, yeni; 
faaliyet de; yeni olmak icap 
ediy~ Hakikatea milli 'kü
tüphaae 111ensW. artcaıdaşfar 

çabşblar, kütüphaneyi zengin· 
)ettirmek istediler. Fakat el
lerindeki sermayeden maada, 
gelecek seneleri• sinema ica
rı da binaya \>ailandığı için 
kitap almak ve kütüphaneyi 
zenginleştirmek proğramı tam 
hararetiyle tatbik olunamıyor
du . Lakin iıtikbalden hiç 
ümit kesilmiş degildi . Ha
lince çahşmaya, damla damla 
kitap ıermayesini artbrmaya 
utraşıyordu. Bir taraftan yan· 
gının, emvali metrukenin bı

raktığı kitaplan da hükümet 
bu milli müesseıeye bırakı
yordu. Bugün belki (IS,000) 
cUdi epice geçen kitaplar ora· 
sıaı bir ilim ha:ıinesi haline ko· 
yuyordu. 

izmirin kitap merakhlan, bir 
memleketin ancak bilıi ile ha· 
yat ve mevcudiyetini koruya· 
bileceğine kani olanlan, öldftk· 
ten sonra kitaplannın millt 1co .. 
tüpbaneye bırakılması vasiye
tinde bulunmaya başladılar. 

Bu, ebedi hayata ulaşanların 
son nefeslerinde bile ilim at· 
kınan geri kalanlara aşılanmak 
istenmesini göıteren necip ve 
ahlikt bir hareket halinde her
kesin kalbinde ayn bir yer tu
tuyordu. 

it bununla kalmadı. Her 
umumi kütüphanenin pnlük 
ve senelik ve istikballik ibti· 
yaCIDl tatmin etmesi için ayn 
ve oldukça mühim bir paraya 
ihtiyacını göı öatınde tutan 
hükümet tarafından, meclise 
teklif edilen ve mecliıce de 
kabul olunan bir kanun; umu· 
mi kütüphanelere yardım için 
Türkiyede netredilecek gazete, 
mecmua, kitap, reklam hatta 
şirketler plançolan gibi e•lad 
ve torunlanmız içia birer te· 
tebbu mevzuu olacak her mat• 
buadan birer nüshasının bet 
kDtOphaneye •erilmeaini mec· 
huri kaldı ve bu mecburiyeti 
lzmir Milh KDttlphanesine de 
tetmil etti. Şu halde lzmir Millt 
Kltlphanesi, T&rlriyenin btttGn 
matbaalan tarafından çıkanla
cak her tOrlO eserler, gazeteler 
için on para vermemek ve hiç 
para aarfetmedea kütüphane
sini doldurmak bahtiyarhğuaa 
uğramıştır. Millet için, milletin 
hayat ve saadeti için ve bu 
hayat ve saadetin meobaım 
tetlril eden Uim Ye fen İçin 
bu kadar büytlk fedakirhk 
gösteren millete karşı borcu· 
muzu 3deyebilmemiz, ancak 
bu ihaanlann kırııhğım çok 

çahtmak, o eserleri ıÇO'k oku
mak .suretiyle irfaniyatımıza ar· 
tınaak sayesinde kabildir. lKü· 
tüphanelerin eşiklerini a~ra
cak 'Okuma meraklılar1nı•, eku
duklanndan millet ve kendileri 
jçin birer nur ve terakki ham
leleri yaratacak evlitların çok .. 

1 
luğudur ki, gelecek zamana 

~ aid ümidlerimizin kuvvetlen· 

1 

mesine, Tilrk millellni a1ri mil· 
letler seviyesine yükseltmeye 
medar olur. 

l Bgpa lzmir •illi kütüpha-
1 nesi çok :zen(İn değilse de, 
j miUi isar ih1tarıJe hiyük zea• 

ginliğe namzettir. Her vatan· 
dat orada Tiidüyenin fikri .ba· 
yatma taalak eden bütla sa
zeteleri, mecmuaları, kitaplari 
bulabilir. Ne bahtiyarhk biz 
lzmirlilere ki, Türkiyenin en 
ilcra klSşelerinde çıkan Ye bize 
o muhitlerden de tarih hayat 
irfan bilgi taşıyan ve eğer bu 
son kanunun lzmire IMfll ol
masa idi belki isminden de ha· 
berdar olamayacağımız her tDr
lü kitap ve gazeteleri buglln 
kütüphanemizin rahat koltuk
ları lizerinde okuyabiliyoruz. 
insan; bu bOyük nimetin teıek· 
kDrlinii yapabilmek için bil· 
ton lmrlnln kitaplana ia· 
ıanı mllnbuıran iosaa yapan 
yaprakları aruında geçirmek 
iatiyor. 

Şimdi lzmir Milli kütüphane· 
mize terettlp eden bir ıon 
vazife daha var. O da; evvelce 
eıki klltOphanelerde, medre· 
reıelerde, camilerde, ıebUha
nelerde bulunup ta bugün esaıh 
bir karargah bulamadığından 
dolayı perişaohğa doiru giden 
Tnrkçe, Arabi, Fariıl veyahud 
diğer dillerle yazılmış kitapları 
da ne yapıp yapıp kendi ha· 
zine1i içine almaktır. içlerinde 
pek eski yazmalar da bulunan 
bu e1erlerin ziyaı halinde, b· 
mirin kadimafinulık ilhamı al· 
tında kalması çok muhtemeldir. 
O Izmir ki, kıymet ve kadir 
bilmenin, ilime ve fazilete lflk 
olmanın müateaaa bir tipidir. 
Bu kabil toplayıılaran yalmz 
lzmirdekilerine detil, blltlln 
lzmir muhitinde ktltGphanelİ 
bu unmayan yerlerdeki kitap
lara da tqmili lzmirin bugtınkl 
merkeziyetinin tabiit bir icabı, 
irfani ve milli borcudur. 

:R.e:ft.k İ:n.oe 
••••••••• 

ispanyaya 
yumurta ihracatı 

ispanyaya ithal ~d.ilecek !ü"' 
kiye yumurtalan ıçın yenıden 
5000 kentallik yumurta lisansı
nın dağıtıldığı Madrid Tllrko· 
fis şubeainden ıehrimiz Ttirko
fiıine bildirilmiftir. ikinci tri· 
mestr için de ayrıca lisanı 
dağıtalacaktu. ........ ,. 

Doğum 
Muharrirlerimizden bay Ab· 

dullah Abidin Oktayın yeieni 
bay Kemal Oktayın evelki ak .. 
ıam bir erkek ewlldı dan,aya 
geldiğini memnuniyetle haber 
aldık. Y avroya uzan ve mes'ud 
6milrler diler ana ve babaıını 
kutlularız. 

Çiçekçi MACAR 
Alsancak Meı'udiye caddesi No. 74 Telefon 3367 

~~~~~ ... ı~~~~~ 

Kubiliy Günü 
için her nevi çiçeklerle küçük büyük çelenkler 

Fiyatarda büyük 
Tenziat yapılmıştır 

kadar evel verilirse 
müşteri o kadar menun kalacakbr 

ŞEHİR B~BBRLBRİ 

Cellit gölünde faaliyet 
16,5 Kilometrelik bir kanal açıldı, 
faaliyet 937 yılında tamamlanacak 

........................................................................ 
Cellit siliiaüa karutma fa. aia sulan denize akıd.ıacakbr. dis ve iK-ilufo çahşdıklan 

a1iyeti ~ iledeaiftir. Bmıun tarilü TepillİeH·el ola- saba su bukınuaa ağram11 ve 
lstanbulda bulunan müteah· rak tespit edilmiştir. birçok tesisat mahvolmuştu. Bu 

bit allıendis bay Omıan ~eh· Sailık kanalının açılmasına soların bataklık halindeki ba-
rimirıe dönmüş ve dün Celllt bqlmmak için Koqnnar civa· kayasına rağmen işe tekrar 
gölü kurutma mınta'kasına ırmdan geçen küçük Men· baş1anmıştır. Sey1ab: kurut• 
gitmiftir. Denizden itibaren dereıin mecrası değiştirilecek ma ameliyesini bir ay dur-
Kozpınara kadar uzanan ana ve ıulan ana kanala verilerek durmuftur. 1937 Senesiuin 
kanal tamamen açalmıtbr. Açı· denize akıblacaktır. Cellld ilk teşrioinde bütün faaliyet 
lan bu kanalın uzunluğu 16,5 g61ll bu ıene behemehal kuru- sona ermiş ve kanalların açıl-
kilometredir. Kozpınann az tulacakbr. Miiteahhid; kanal masa tamamlanmış olacaktır. 
ileriainden CellAd g&Uine doğru açma itleri için 6 tane eksko- Kanahn üzerinde yapbnlacak 
unnacak olan ve (Sağbk kanala) vat&r makineıi kullanmakta- olan dokuz köprünün projeleri 
adım taııyan diier kanalın dır. Yakında bu makinelerden nafıa vekaletince tasdik edil-
açılmaıma Niıan ıonlannda daha iki tane getirilecek ve d ği için ba günlerde köprüle-
baılanacakbr. Bu kanal da onlar da ite baıhyacaktır. rin inpsı münakasaya kona-
açılclıktan t0nra Cellld gllll· Geçenki aeyllbdan mühen· cakbr. ............. şeker···r &hrikaıa·rımiz·············· 

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

Memleket içinde elli milyon liralık 
çok geniş ~!!..~~!~.~~~ .. ~yandırmıştır 
Şeker fiyatı indirilince istihlak yüzde 45 artmışt!r 

Türkiye şeker fabrikaları Çekoılovakya, AYU&turya, Ma- J 
TOrk Anonim ıirketi ilk umu• caristao, ltalya 94' Lehistan gibi 
mi heyet toplantısını yapmıı teker sanayiioin anavatanı sa-
balunmaktadır. Şirketin ilk 11laa Avrupa memleketlerinde-
çabıma yılına aid bu umumi ki fiatlardan da ucuzdur. 
heyet toplanbaı müııaaebetile AVRUPADA ŞEKER 
teker fiatlerindelri indirimin FIA TLARI 
bGytlk neticeleri ile Şeker Filhakika kriıtal tekerin ki-
fabrikalanmızın ekonomik faa· loıu Romanyada 31, Bulgariı-
liyetimiı Ozerindeki te1irlerinl tanila 38, Franaada 28, Avus-
hlilha etmek İltiyoruz: buyada 31,5, Çekoılovakyada 

ŞEKER FIATLARININ !2, Almanyada 38, Macariıtan-
INDIRILMESI da 46, Lehiatanda 49, ltalyada 

Htık6met ıeker •anayümizin 67,S kuruıtur. 
tahakkuka ile beraber onu Şeker fiatlarmın indirilmcsi-
JUkanda kaydedilditi gibi raı• nin ıeker iatihlAki üzerindeki 
yonel bir 111rette itletilmeai ve tesirlerine gelince, bunun ne 
iıtihsal maliyetinin indirilmeıl kadar verimli olduğunu 1935 
ıuretiJe tekeri ucuza malet- yıh Ajuato1UDdan itibaren 
meli pdniade bulundurarak Şubat 1936 ya kadar olan altı 
bir yandan bir kı11m bankala· ayhk taker aatqlarile 1934-35 
nmızın ittirakile "Ttlrkiye te· yılının ayni aylanna aid ıeker 
ker fabrikalan,.firketini kurar• aabflanmn aptıdaki mukaye-
ken, dijer yandan da şeker· •esi, bunu açıkça gösterınek-
d~n alauan iıtihlik resmini mü· tedir, 
hiın bir derecede indirmek su- Milli Şt ker fabrikalarımızın 
retilc halkın kolayhkla teker umumi Aiqlan ton olarak: 
istihlak edebilmesini bilfiil ta· 934 Ağustoı 935 Ağustos 
bakkuk ettirmif bulunmaktadır. 935 Şubat 936 Şubat 

1935 Yıh bUtçeainin Kamu- Ağustos 2890,200 4013,750 
tay tarahndan kabulllnl mOte• Eylül 3073,850 3884,250 
akip geçen Hraıiran içinde B. tefriıı 3740,lSO 6511,550 

yacı olan pancarı yetiştirmekte 
ve bu yüzden 400 - 500 bfo 
nüfus geçinmeldedir. 

Faaliyetleri memleket içinde 
50 milyon Jiralak bir hareket 
olan şeker fabrikalarımızın ge· 
çen ıene pancar paraaa olarak 
çifçiye dağıttığı para 4000000 
liradır. 

Kereste fabrikalarımız, şeker 
fabrikalaramızın ihtiyacı ıçın 
senede 350,000 lirabk sandık 
imal etmektedirler. 

Kömür bavzasımn bu f abri· 
kalar için yaptığı senelik kö
mür sarfiyata 350.000 iralık 
bir kıymet ifade eder. 

Devlet demiryollan, fabrika
ların faaliyet devreleri esnasın· 
da yevmi ihtiyacı lcar11layan 
5,400 ton pancarı taşamak için 
1,500 vagonu demiryoUarı üze
rinde daimi bir faaliyet halin
de bulundurmaktadır. 

Fabrikalar, pancar zcriyatile 
meşgul çiftçiye, temelli veya 
ödünç olarak xiraat aletleri, 
tohum ve avan• dağıtmak su• 
retile devamlı yardımlarda bu· 
lundukları gibi. 

Ziraat mütehassısları ekim 
sahalanru devamlı bir aurette 

inhisarlar 
••••• 

idare inde tasfiyeler 
Gümrük ve inhisarlar ba· 

kanhğında yapılacak tasfiyeler 
için komisyon teşekkül etmiş
tir. 65 yaşını dolduranlarla bu 
YaJI doldurmayıp ta kendile
riDden istifade cdiUaiyealer 
tasfiyeye tabi tutulacak'-dat-. 
Tasfiyeye tabi tutulacaklara 
hizmetlerine göre ikramiye ve
rilecektir. Tasfiye ve tekaüde 
sevkedilecekler bütün memle· 
ket dahilinde dört yüz kişidir. 

Mülkiye 
müfettişleri geldi 

Mülkiye baş müfettiş! INy 
Ali Sürur ve müfettiş bay 
Orhan Sami Ankaradan şeh
rimize gelmiıtlerdir. Müfettitler 
lzmir muhasebei hususiye işle
rini teftiş edeceklerdir. 

B. Emin 
Vapurculuk tirketi müfettit 

ve tasfiye komisyon vekili B. 
Emin lstanbuldan sehrimize gel
miştir. .................................... , ..... 
dolaşarak yeni aletlerile çalış
mak, mahsulü iyi yetiştirmek 
ve haşeratla mücadele etmek 
hususundaki ikazlarile çiftçile
rimizin bilgilerini arttırmakta· 
dırlar. 

Fabrikalar, pancar küsbesini 
parasız olarak dağıtmak sure
tile ziraat sahasındaki k&yl6-
lerin hayvan yemini kolayca 
tedarik edebilmelerini temin 
ettiği gibi, Devlet Demiryollan 
da, demiryolları güzergilı ye 
civanndaki çiftçilik istifadesini 
temin için tarife üzerinde yap
hgı tenıilit ile bunu daha 
geniş bir sahaya intikal ettir· 
miştir. 

Fabrikalarımızın bugüne ka
dar dışardan getirtilmekte olan 
pancar tohumunun, memle
ket içinde yetiştirilmesi hu
susundaki teşebblisü ve mu· 
vaffakıyeti ise bilhassa kay
dedilmeğe değer bir hareket 
olmuştur. 

Tarım ve ekonomi bakımm· 
dan olduğu kadar mektebleri, 
kütüphaneleri, hastaneleri, mu• 
yenehaneleri ~bi kültür ve 
sosyal sahalardaki faaliyetleri· 
le de memle\(et içinde umumi 
bir hareket uyandırmlf olan 
milJi şe1,er fabrikalarım•zın bir 
elden idarelerinin, ilk faaliyet 
yılına ait bu verimli mesaisini 
büyük bir memnuniyetle kay· 
dederiz. 

iıtihlAk resimlerinde yapılan i. teşrin 4536,850 6684,850 
ve Devlet bütçesinden 3 milyon 8. klnun 5842,650 6875,350 
lira bir fedakirhiı istilzam et• i. kiaun 4724,250 6499,000 
tiren bu teazillt ve şeker fab- Şubat 3687 ,SOO 6426,000 EL HAMRA Sinemasında 

TELEFON:aa7a 
rikalanmn faaliyetlerini daha Halkın ucuzca şeker tedarik 
Yerimli kdmak için ahnmıı olan edebilmesini temin iç·n ihtiyar 
tehirler, ilk hamlede derhal edilen ve ekonomik olduju 
faydalı neticelerini vermiıtir. kadar sosyal bir bereket olan 
Şeker fiyatlarından yapalan fiyat indirilmesi işinin ilk ham-

tenzilltın verimlerini tebarftz lede vermiş olduğu bu net ceyi 
ettirmek için şekerin Haziran kaydettikten sonra, şeker sana· 
ortalarına kadar olan fabrika yiinio kuruluıuyle bütün mem· 
fiatlannı gözden geçirmek li· leket bakımından husule getir-
zımdır. miş olduğu muvmam da gözden 

Bu fiyat tenzilatın yapıldıit uzak bulundurmamak lazımdır. 
o günlerde fabrikalarda, kristal Filhakika sa~ece bir sanayi 
teker için toptan 37 kuruı idi. müessesesi dei 1 doğrudan 
Perakende satış yerlerinde iıe, doğruya ehemmiyetli bir ziraat 
bu yerlerin fabrikalardan uz.ak- faaliyetinin de muharriki ol· 
lığına 1ıöre, 39-40 kuruş ara· mak itibarile tetkik edilmeıi 
sıoda değiımekte idi. icap eden şeker sanayiinin bu 
Buıün kristal ıekerin kilosu kl\l'uluşuyle memleket içinde 

fahrikalarda ve en mühim pi· ekserisi çiftçi olan halkımıza 
yasa yeri olan f stanbulda 25 yeni verimli bir zirai faaliyet 
kuruıtur. Şekerin memleket sahasl açılmıştır. 
içindeki bugünkü fiatı ise, şe• Bugün bu yüzden 13 viliyet 
ker sanayii bizden çok eski dahiline 40,000 hektarlık top· 
olan komıularımızın fiatlarından rı.k üzerinde 80,000 çifçi aileıi . 

Bugün matinelerden itibaren yepyeni iki hakiki 
şahuer takdim ediyoruz 

1 .. SEKOYA 
KAPLAN KIZ 

Şaprak ve şaşırarak seyredeceğiniz sinemacılıfın 

bakikt bu mucizesi 

2-HAVA 
Kahramanları 

Afk, vazife, :ıevk, Defe, hayecan ve kaoramanlık filmi 
Seanslara dikkat : 

3 de Hava kahramaulan 5 de Sekoya - Kaplan kıl 
6 15 de Hava kahramanları 8 de Sekoya· Kaplan kıı 
9 15 de Hava kahrauaaalan 
Saat ediden itibaren birinci mevki 25 kunattur . 



YENt ASIR Sahife a 

Son Telgraf Haberleri 

Fransa Türkçeye çevıren: R. 8 • 1,Ürk kUŞU klÜbÜ 
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Diplomatları 
arasında -

Çar Aleksandgır .dbeizrzeakt oKnuatykau~:kı:~: lzmirde şube açıyor - Şişhane f acıası 
lunduğu otele 
Luiz nihayet-a-nl-am-ış_tı_k~i:..lm--..-b ... in_e_.in-di-rd-:-i-ği--:'darbe 0 kadar suçluları adliyeye verildi Pari ·, 21 (Ö.R) - Fransız 

k d. · · qı'ddetıı· idi ki olduğu .. yerde d" 1 ti d ··h· paratorla Katya en ısını ve Y . •••••••1111••11••••""""""""""""""""""""""""""""'""""""••• .. •• ıp onıa arı arasın a mu ım 
kocasını aldatmışlardır. Kont sendeledi. Düşmemek ıçın tu- Istanbul 21 (Özel) - Şişhane tramvay kaza- yada tahsil eden paraşütçülerimiz bu mektep- değişiklikler olacktır. Şimal 
Stragofskiye gelince o da se· tunmağa mecbur oldu. . aından maznun bulunan vatmanla iki ray kum- Jere muallim tayin edileceklerdir. vilayeti valisi Tnnus Rezidanlı-
vişen çiftlerin suç ortağından Otelin taşlığı önünde bır cusunun evrakı istintak hakimliğine verilmiştir. Ankara 21 (Özel) - Memleketin bazı mm- ğma, Tunus Rezidanı Fas Re-
başka bir şey değildir. Kateri- araba durdu. içinden büyük lstanbul 21 (Özel - Ankarada olmuş bir takalarmda Flokseraya karşı mücadele edile-

1 ·· 1 k .R b't' ktı kt" FJ k J t k ı d zidanlıg~ ına tayin edilecek, Fas naya ağır söz er soy ere çı- üniformalı bir us za 1 ı çı • intihar hadisesini matbuat kanununa aykırı ola- ce ır. 0 sera 1 mm a a ar an nakledilecek 
kıştı. Longşamdaki geçit res- Oradan geçenler: mahsullerden menşe şehadetnamesi aranacaktır. rezidam ve eski Sürya Fransız 

1 B. R rak neşrettiğinden dolayı Tan gazetesi aleyhine Ankara 21 (Özel) - Manisa v1·1a~yetı· Sıhhat komiseri B. Ponaot Ankaraya 
mine kendilerini almağa ge en - Bir Rus zabiti... ır us tahkikat yapılmaktadır. d" k 
Kont Strogfskiye yol verdi. zabiti diye birbirlerine seıleni- . ıre törlüğüne Afyon Sıhhiye direktörü Bay büyük elçi olarak gönderile-
Tekrar Napoll.ye do"nmek ve Ankara 21 (Özel) - Türkkuşu klübü llkba- Zühdü tayin edilmiştir. kt' T k b'' .. k 1 •. yorlardı. B Ö ce ır. o yo uyu e çısı 
Katerinayı de birlikte götür- Katerinaya gelince: harda lstanbul .. lzmir - ursa ve Adana ile di- Ankara, 21 ( zel ) - Söğüd'de bir sulama ukaüd hakkından istifade 
mek tehdidinde bulundu. Bôy- _ Aman yarabbi diyordu.Ne ğer mfihim viliyetle:rde şubeler açacakhr. Rus- kooperatifi kurulması için tertibat alınmaktadır. edecektir. 

:·:ü~:~'.·Y·~.:~~:kı:'~ :~:: :~:~~~ •:r;;;."1~r~:!~' y.:~:. ......... If "H;;ry~;·~·~·~· .. bi;· .. ;~k~i~~i ................... x;·~;·ik~d;i~T'f~lik~t··büy .. ·iiktü·;····· · 
uyla kafa tutuyordu, Sen Ger-

men ormanında imparator Alek· çağırtıyor. B• ı k d• k d s b k 
aandr ile teati ettikleri sözler- kil;~:it :::~:.~:!~ '!:~~~~i ır u us, en 1 en ine u as ını bo··ıgesı·nde 
den sonra kendinde bütün dün- d d .. d 

olan merdiveni dör er or er d 1 b k d 
ya ile mücadele edecek kuv- çıktı. Salonun kapısını vurdu. a a et tat ı· e emez 1 o••rtAı ı·dare vardır 
vet buluyordu. lycab ederse Kalya heyecan içindeydi El-
iki aene veya on sene belde- lerini şakaklarına dayamış ola-
yecek... Hiç bir şey, hiç bir rak irkildi. Gözlerinde müthiş 
kuvvet kendini bu kararından bir korkunun alimetlerini ta-
\lC\iİremiyecek... ııyordu. Gözbebekleri haddin-

Katya seviyordu ve ıevili- .. B d den fazla büyümüştu. u •-
yordu. kikada kendisine verilecek ha-

Luiz bazan yalvarıyor, hazan berin bir ölüm darbesi kad~r 
onu tel'in edecek kadar ileri d merhametsiz olacağı ıanne ı-
varıyordu. Nihayet Katerinayı lebilirdi. Dudaklarına kadar 
düşüncelerile başbaşa bıraka- gelen 
rak hareket hazırlığına girişti. _ Giriniz 
Telgrafhaneye kadar giderek Kelimesini teleffüze imkan 
kocasına bir telgraf verdi. bulmadan kapı açıldı: Büyük 
Herşeyden önce Mişelin mu.. üniformah zabit kapı eşiğinde 
vafakatini almak, onu vaziyet- durdu. 
ten haberdar etmek istiyordu. Katya gözlerine inanamıyor-

Katerina yalnız kalmıştı. du. Bu adam kalbinin hakimi 
Şimdi halinden imparatoru ha- olan adamdı. 
berdar edebilmek için bir çare - Aleksandr diye haykırdı. 
arıyordu. Koşarak açılan kollara abldı. 

Bu vakıtsız ziyaretci impara-* •• 
Sokaklarda haykırmalar vaT .. 

Halk bir taraftan bir tarafa 
laeyecanlı heyecanlı koşuyor. 
B r akşam gazetesinin fevkala
de nüshaları satılıyor. Bir mü
vezzi Bas-Dü-Rampar oteli 
&nünden de geçti: 

"Rusya imparatoruna sui
kast.. Son haberleri okuyunuz .• 
Longşam faciası,, diye bağırı

yordu. 
Katerina bu sesler karşısında 

sarardı. Kendinden geçecek 
ıibi doldu. işittiği heberin kal-
••••• ···································· 

Kadınlarımız 
duymasın 

lzmir kadınlık alemine karı
§88 eczacı Kemal Aktaşım mü
ennes feminen Zümrüd damlası 
kolonyası, Hilal eczanesinin 
erkek müşterileri arasında ma
alesef erkek koku kadar yer 
bulamamıştır. Ko~unun ~ile 
erkeği daha güzeldır nazanye-
sini güden erkeklerin baştan 
aşağıya maskülen kokuyu ter-
cih ettikleri, saym bayanları
mızın da bilakis müennes femi
nen cinsi tuttukları görülmüş
tür. Eczacı Kemal Aktaş bu 
ters olmuştur diyor, onun fik
rine göre erkek Zümrüd dam
lasının kadınlar, müennes koku
nun da erkekler tarafından 
kullanılması icab etmektedir. 

tordan 1>aşliası değildi. Heye
canından titreyen Katerinayı 
kolları arasında tutuyor, ııkı
yordu: 

- Tanrının beni kurtardı-
ğını sana söylemek için geldim. 

Katyanın cevab vermeğe 
kudreti yoktu. Sadece dadak
Jan içinde : 

- Sensin, sen diye mınlda• 
nıyordu. 

Genç kız ayakta duramıyor-
du. imparator onu bir çocuk 
gibi kucağına alarak kendi 
odasına kadar götürdü. Yata-

ğına yatırdı. . 
Onun kulağına kendı arzu-

sunu ve nihayet ona malik ol~
bilmek hakkını fısıldadı. Suı-
kastçıların hazırladıkları ölüm
den bir mucize kabilinden kur
tulmuştu. Bütün bu tehlüke~er~ 
Katya için göğüs germuıtı. 
Demek ki Tanrı onlann. birleş
melerine müsaade edıyordu. 
Katiller yarına kadar sağ kal
malarına müsaade edecekler 

miydi? .. 
_ Katerin beni sever mısın? 

Benim olmak ist~r ~i~in.? 
Bu sözler sankı bır ıksır te-

sirini yapmıştı. Yavaş. yava.ş 
dudaklanna hayat rengı geldı. 
Dikkatle Aleksandr~n gözleri 
içine bakıyor sankı onun ru-
hunu okumak istiyordu. 

ILK DEF~. 
Daha bir t~şi göriiJnıenıiş casus tıhnı 

• • 

1 1 
Kızıl Rus ihtilali 

Bugün 

L.A.L~lnemasında 

Pariı, 21 (Ö.R) - B. Herriyt "lnformahon,, gazetesinde lngiliz 
dostlarına hitap eden bir makale yazarak diyor ki: 

Almanya iki hata işledi: Biri Ren bölgesini işgal etmesi, diğeri 
muahedelerde göz önUnde tutulan hüküm usullerine müracaat 
etmemesi. Beni korkutan da budur. Bir millet kendi kendine 
adalet yapmağa kalkışırsa, haklı bile olsa, artık sulhun bahset· 
meğe imkan olmaz. Ben Sir Samuel Hoare'nin sözüne inanmıştım. 

Hala da lngiltereyi idealist sayıyorum. Ingiliz ablaklığına inanım 
vardır. Fakat arsıulusal siyasi cllretin hizmetkarı ve vak'anm 
suç ortağı olursa ortada hak kalmaz. Mesele Fransayı değil, 
hakkı müdafaa etmektir. Eğer muahedelere inan mahvolursa 
Artık Uluslar sosyetesine inanmıyacağım. Onu bir arsıulusal 
bilardo kuliibU veya bir fabrika, bir kağıd... paçavrası fabrikası 

sayacağım. 

Fransanın Ankara sefiri 

Tokyo sefirliğine tayin· 
emirnamesi imzalandı 
Pariı, 21 (Ö.R) - Elize sarayındaki bakanlar kurulunda dıt 

lıleri bakanı arsıulusal duru~ h~kkında gelen aon habc.~leri ar
kadaılarına bildirmiıtir. Dıııtl~rı .. baka~ı! .. ~as ge~e~ re1ıdanını~ 
B. Ponst'nun yerine Ankara buyuk elçılıgıne tayını hakkındaki 
emirnanıeyi cumur baıkanının imzas.ına arzetmiştir. 
Aynı toplanhda hava ordusuna aıd meseleler scörüıülmilştür. 

Beynelmilel deniz anlaşması 

Çarşamba günü 
Londrada imzalanacak 

Londra, 21 (Ô.R) - Son müzakereler yine Londrada yapıl
makta olan deniz anlaşması müzakerelerini unutturmuştur. Kon
feransın genel komisyonu bu sabah toplanmış Ye İngiltere, Ame-

rika Fransa arasında imza edilecek olan bu mukaveleyi ve bun 
ıeyl~lan protokolu gözden geçirm~~t~r Bunun ~942 s~nesine kadar 
muteber olacak ve Çarşamba günu ımza edılecektır. Bu muka-
velelerin hazırlanmasına iştirak etmemiş olan Japonya ile bazı 
ihtiraz kayıtlan ileri sürmüş olan Italya da ileride isterlerse bun
lara iştirak edebileceklerdir. Metinler paıartesi sabahı neıredile
cektir. 1 numaralı komite tarafından bu sabah şu tebliğ neşre

dilmiıtir: 
"Mukavele 20 mart çarşamba günü saat 16 da Sen Ceymis 

sarayının kraliçe An salonunda Ingiltere, Amerika ve Fransa 
delegeleri tarafından imza edilecektir. lrJanda delegesi serbest 
devlet adına bunlan imza etmiyeceğini bildirmiş ve cenubi Af
rika delegesi de iki ihtiraz şartı ileri sürmüştür. Muahedenin 
bir sureti ve müzakereleri:! aid bütün vesikalar hemen Uluslar 
sosyetesi sekreterliğine iönderilecek ve üyelerin habelT.a.r edil
mesi rica edilecektir. 

TAYYARE Sineması 

Nevyork, 21 (Ô.R) - Su baskınlarının hüküm sürdüğü 14 
devlette seyliplara kurban gidenlerin sayısı 240 olarak tesbit 
edilmiştir. 300 bin kişi melcesiz kalmıştır. Zarar miktarı 400 
milyon dolardır. Konektikut viJayetinde nehirler kabarmaktadır. 
Birçok şehirler su altında ve elektrik fabrihaları iş!eyemediğinden 
karanlıklarda kalmışlardır. 

Pensilvanya ve garbi Virjinyada kızıl haç difteri ve tifo 
hastalıklarının tahribatına karşı mücadele açmıştır. Nelide örfi 
idase ilan edilmiştir. Başkan Roosevelt felaket görenlere edilecek 
yardımla bizzat meşgul olmaktadır. Florida sularındaki avlanma 
seyahatini daha sonraya bırakmıştır. 

"Daily Nevs,, gazetesinin bileirdiğine ğöre kadınlar ve çocuklar 
Pittsbrug çarşısını yağma etmişler ve suların sürüklediği mikroplu 
yiyecek maddelerini toplayarak geçinmeğe çalışmışlardır. Bunu 
menetmek için polis kuvvetleri ateş açmaya mecbur kalmışlardır. 
12 kişi yaralanmış ve diğer bircokları tevkif edilmiştir. Diğer 
bir kasabada da halk mağazaları yağma etmeğe kalkışmış ve 
on iki kişi tevkif edilmiştir. 

Venizelos ...... 
Cenaze töreni 
Paris 21 ( Ô. R ) - Veni

zelosun cenaze töreni Ortodoks 
kilisesinde yapılmış, bütün Pa
ris Yunan kolonisi hazır bu
lunmuştur. 

Siyasal bilgiler akademisi 
Venizelosun hatırasını selam
lamıştır. 

Alman yanın 
durumu 

Londra, 21 (Ö.R) - Siyasal 
çevrenlerde Londra tekliflerine 
karşı Almanyada görülen ak
sülamele rağmen Alman hükü
metinin itilaf eseri göstererek 
fedakarlıklar kabul edeceği 
umulmaktadır. 

Hauptman 
31 Martta idam 

ediliyor 
Trento,21(Ö:R)- Hauptman 

31 Mart gecesi saat 1 de idam 
edilecektir. Gazetecilerle resmi 
makamlara idamda hazır bu
lunmaları için liizımgelen dave
tiyeler gönderilmiştir. 

Bugün 
Saat 15 ten itibaren 

1 •••••• 

Tren Saat ] 3,15 te 
Bugün Menemende Kubi- ~ 

lay abidesi önünde büyük 
bir ihtifal yapılacaktır. iz. 
mirden muhtelif teşekkülleri 
temsil eden heyetler, orta 
mektepler talebeleri, izciler, 
işçiler birliklerine mensup 
heyetler lzmirden hareket 
ederek saat 14,30 da Mene
mende Kubilay abidesi önün-

de bulunacaklardır. 
Dünkü sayımızda ihtifal 

proS?rammı yazarken Basma-
~ neden Menemene gitmek 

üzere hareket edecek trenin 
hareket saatı bir tertip yan
lışlığı neticesi 13,15 yerine 
15,15 olarak çıkmıştır. Tren 
Basmaneden saat biri çeyrek 

eçe hareket edecektir. 
'/27JJ..ZY../-X;•7.72"..//../'Lr..Z/.././7.7d 

Milli eınlak idart .. ~İn· 
deki zinınıet dava ~, 

Zimmetine para geçirmekle 
maznun Emlaki Milliye müdür
lüğü veznedarı Edib ile hazine 
Katibi Celalin ağır cezada mu· 
kemelerine dün devam edil
miştir. Edib: 

- Hazine katibi Celal, muh
telif zamanlarda davalara aid 
bazı masraf puslaları getire}f er 

TELEFON: 3t51 

Aylardanberi bekJencn Türkçe sözlü ve şarkıh büyük şark opereti 

1548 lira parayı vezneden al· 
mıştı.r .. Bunlar mahkeme harç· 
ları ıçın usulen verilmiştir. Be· 
~im hiç bir suçum yoktur. Me· 
ger bu puslalar sahte imiş 
sahtelik sonradan meydan~ 
çıktı. Hazinece hukuk mahke
mesine aleyhime dava açılmış 
ve bu paranın hükmen tahsili 
istenmişti. Hukuk mahkemesi 
davayı neticelendirdi ve hazi
nenin benden para istemeğe 
hakkı olmadığı neticesine va
rıp davayı reddetti. Binaen
aleyh benim dava harici bıra
kılmam lazımdır. 

~ ...... ···., . ~ ·. ~ .. ·,., :._' Ali aba 
Mes'ut Cemilin enfes bestelerile süslenmiş şaheserler şaheseri 

............................................................................................ 
............................... AYRICA Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seans saatları: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13-15 talebe seansı pazar iÜnü 13 te ilave seansı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dikkat : Bu filim i in meccani karneler muteber de ildir 

Dedi. Mahkemece iddianın 
serdedilmesi için dava evrakı
nın müddeiumumiye verilmesi 
kararlatbralarak muhakeme . 
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T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler ~ 

f!2'7~~,/7Z7,Z/:7/ZZZL7~~rL:z;,rz; rzzY.ZZZJC?TJ:z!'L7r7J 
Bolem sa ısı: 2e , 

Marguzun Ayşeyi nasıl Keşiş 
baskından kurtardığını anlath 

Bu sözler övünç vericiydi. 
Delikanlının kolları kabarmıştı: 

- Bu çalımsızlığımla Tarhan 
Hatunun yanına çıkacağım de
mek.. Saraya ne vakıt gireyim? 

- Cami dönüşü haber alır
sın. O vakıta kadar dinlen.Ta
zelen .. Ugurun açıktır Canbey. 

- lnşaaJlah. 

Bu kısa muhavereden sonra 
1, ~kçi Hüseyinin dükkanından 
ç .tı1ar. Akşama kadar şehri 
ı zdiler. Hıristiyanların mabedi 
önünde şaşkınlıkla durmuşlardı. 
Canbey ömründe kilise görme
mişti. Kapıda kılığ1ndan keşiş 

olduğu anlaşılan bir adam var
dı. Keşiş bunların kabasaba 
elbisE>lerine, silahlarına bakarak: 

- Genç silahşorlar Müslü
man mısınız, diye sordu. 

- Evet. 
- Kılığınıza bakılırsa çok 

uzak diyarlardan gelmiş ola
caksınız. 

- Aldanmadın... Çin sınır
Jarından geliyoruz. Bizim kom
şularımız olan Keraytlar da 
siz Nesturiler gibi Hristiyan
dırlar. 

- Keraytları tanır mısınız? 
Bana emniyet ederseniz evime 
kadar geliniz. Size Keraytlı 
birini göstereceğim. 

Canbey bunlan işidince Mar
guzu hatırladı: 

- Marguzu mu diye ba
ğırdı. 

ihtiyar keşiş eliyle işaret 
ederek susmasım ihtar etti. 
Sonra telaşla dedi ki: 

- Yavaş konuş delikanlı .. 
Tanrı aşkına bana adını söyle ... 

- Adım Can... Keraytlar 
içinde bir and kardeşim vardır. 

- Marguz değil mi? Gor
han senin doğub büyüdüğün 

kabileyi bastığı vakıt Marguz 
Kızkardeşini baskından kur .. 
tardı. Fakat buraya gelir gel
mez Gorhanın casustan Mar
guzu tamyarak zındana attı
lar. Kız kardeşine gelince onu 
da kaçııdılar. Kim kaçırdı 
hala belli degil.. 

- Alçaklar... Ben de bu işi 
aydınlatmaz, kız kardeşimle 

birlikte Marguzu kurtarmazsam, 
anamın, babamın öcünü almaz
sam bana canbey demesinler. 

- Sus arkadaş sus... Etra
f mızt saran casuslardan sakın ... 

- Dinle beni.. Siz ne biçim 
adamlarsınız bilmem. Ben gö
çebe bir Uygur askeriyim. As
lım Türktür. Beni dinleyen var
mış veya yokmuş düşünmem. 

Bizim hanımız Temoçindir. Baş
buğuma Kurt Cebe derler. Kı
lıncımı sorarsan en iyi Hind 
çeJiğindendir. Şahidi olduğum 
c! lizen bazlı klar, kaltabanlıklar 

beni o kadar hırslandırdı ki 

~ı~tt,;'>tı{( 

önüme leim çıkarsa çıksın mey
dan okumaktan korkmıyorum. 
Keşiş birşey söylemiyor, sa• 

dece yalvaran bakışlarla ona 
bakıyordu. 

- Peki amma kendin için 
korkmasan da kız kardeşin için 
korkmalısın. ihtiyatlı olmaz da 
onun peşinde olduğunu mey
dana vurursan Ayşeyi kurtar· 
man güçleşir. 

- Peki dediğin olsun. Ben 
şimdi camiye gideceğim. Cami 

dönüşünde sana uğranm. 
Keşiş kilisenin yanında yıkık 

bir kulbenin kapısını göstere
rek: 

- Borada sizi beklerim. 
* "'. UJu camiin kapısı baştan 

aşağı renkli çinilerle döşenmişti. 
Bu çiniler çiçekli yazılar şek

linde döşenmişti. Kapının üs .. 
tündeki yüce kubbenin tepesine 
beş yuvarlak oturtulmuştu. Bu 
yuvarlakların üçü altın yaldızli 
iki som gümüştendi. Camiin 
boyu 620, eni 440 ayaktır. Ya
pının bir parçası kubbesiz ol
duğundan gökyüzii körülebilir. 
Camiin içinde on dokuz mah· 
fel olup bu on dokuzun 
da Üzerleri kubbecikler ile 
ortülüdür . Uzun ve geniş 

mermer direklerin sayısı binden 
artık olduğu için yüzlerle avi
zeler ve şamdanlar camii ay
dınlatmaktadır. Avizelerden en 
büyüğünün üzerinde bin tane 
kandil ve mum yanar. Mihraba 
gelince o insana hayranlık ve· 
recek bir eserdi. Bütün mihrab 
renkli ve altın yaldızlı taşlarla 
bezenmişti. Bu taşlar imparator 
Konstantinin armağanı imiş ..• 
Mihrabın üzerindeki kemerin 
parlak, cilalı taşlarını u Tekeş 

Cengaver " Iranı istila ederken 
müşrik bazı kabilelerin otur
dukları yerlerden almış ... 

- Bitmedi -

T epeclk pazarı 
açılıyor 

Tepecik pazarı bugün törenle 
açılacaktır. Saat 8,50 de paza
rın açılışı münasebetile şarbay 
doktor Behcet Uz; Pazarların 
hayat ucuzluğunda temin ettik
leri faydalar hakkında bir nu
tuk söyleyecek ve pazarı aça
caktır. 

J;;j. 11 •••••• ' 

Kilovat tarifesi 
Geçenlerde toplanarak elek• 

trik kilovat tarifesini tesbit 
eden kilovat tarife komisyonu 
kararı tasdik için nafia veka
letine gönderilmişti. Kararın 

bugünlerde tasdik edilerek na
fıa komi.c;erliğine gelmesi bek
leniyor. 

SIHHAT EVi 
w 

IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N O E tedavi ederler 

Slı-IHAT EViNiN ameliyathan;si ve doğum 
t-:alonu fennın en son te-

rakkiyatına göre hazulaumıştır. 
HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !~adardı ... 

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

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her va kıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4.5 11·- 26 78 

Olimpiyatlara hazırlık: • 
Hergün 
--- Bir fıkra 

Bisikletçilerimiz için Ankarada üç ay
lık bir antrenman kan pı kurulacaktır 

• 
Yozall: Eczacı Kemal AkfQ.J 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Horlamak 
Uykuda horlamak, horlayan 

için değil de ayni odada yatan 
için pek milz'iç birşeydir. Bil-5 Nisanda Üçkuyulardan Seferihisara ğidib gelme 100 

kilometrelik bir bisiklet yarışı yapılacaktır 
mem benim asabıma dokunuşu 
itibarile insanı deli edeceğine 
inananlardanım. Horlayanın bu 
işte hiç te kabahatı yoktur, Ankara bisiklet federasyo

nundan bölge bisiklet kurluna 
gelen bir mektupta Berlinde 
yapılacak 1936 olimpiyadlarına 
diğer spor şubelerinde olduğu 
gibi bisiklet şubesinin de işti
rak ettirilmesi tekarrür ettiği 
ve ancak olimpiyadlar arefe
sinde Balkanlarla yapılacak te
mas neticesinde muvaffakıyet 

hasıl olduğu takdirde Berlinde 
yapılacak müsabakalara iştirak 
edileceği ve binaenaleyh son 
iki sene zarfında bisikletcile-
rimizin gösterdikleri faa-
liyeti ve 1935 senesinde 
Romanya turunda elde edi
len muvaffakıyeti gözönüne 
alarak aşağıdaki şartlar dahi· 
!inde olimpiyad hazırlıklarına 
nisanın ilk haftasından itiba
ren başlanacağını bildirmiştir: 

1 - Nisan haftasından baş
lıyarak haziran nihayetine ka· 
dar devam etmek üzere An
karada bir kamp kurulacaktır. 

2 - Kampa 935 Türkiye 
bisiklet birincilıklerinde en iyi 
derece alanlardan on bisikletçi 
alınacaktır. 

3 - Kampda idman ettiri
lecekler arasında her on günde 
bir (100) kilometreden )iUkarı 
olmak üzere yarışlar yapıla .. 
caktır. 

A - Federasyon olimpiyat~ 
lara iştirak edecek takımt 
kampa gelecek bu on bisik-

letçi arasından seçecektir. An· 
cak çalışan her bisikletçi böyle 

bir teması her zaman hak ede
ceklerinden bu gibilerin mağ· 

duriyetlerine meydan verilme· 
mesi için de aşağıdaki husu• 

&alın bölge bisikletçilerinin 
nazarı dikkate almalarının ve 
ona göre çahşmalarınm temini 
Bisiklet kurulundan istenmek· 
tedir. 

B - 100 kilometrenin iki 
saat elli dakikada koşulması. 

C : 100 Kilometrenin iki saat 
elli dakikada koşulduğıınun ait 
olduğu idman heyetince tasdik 
edilmesi. 

Ç : Bölgelerde çıkacak bu 
gibi bisikletçilerin hemen fede
rasyona bildirilmesi. Mezkur 
şeraıt dahilinde çahşacaklan 

bildirilecek bisikletçilerin kam .. 
pa davet olunarak kampta bu
lunanlar ile beraber yapılacak 
yarışlara iştirak ettirilecektir. 
Yukarıda üçüncü maddede 
zikredildiği üzere her on gün-

de bir yapılacak yarışlarda 
bölgelerden gelmi~ bu gibi bi
sikletçiler bulunursa kampta bu
lunanlar da dahil olduğu halde 
en iyi derece alacaklardan onu 
kampta bırakılarak mütebakisi 
bölgelerine iade edileceklerdir. 

Bu itibarla bölge bisiklet 
kurulunun verdiği bir kararla 
100 kilometre yarışta iki saat 
50 dakikayı bulabilecek müsa· 

bıkları meydana getirebilmek 
için ilk olarak 29 mart 936 
pazar günü sabah saat 9 da 
Reşadiyt! ilerisindeki Üçkuyu
lardan başlauarak Urla yolu 
üzerinde gidib gelme 50 kilo· 
metrelik bir bisiklet yarışı 
hazırlamıştır. 

Bundan sonra bu yarışa gi
renlerden S Nisan tarihinde 
yine Üçkuyulardan başlanarak 
Seferihisar yolu üzerinde gidip 
gelme 100 kilometrelik bir ya
rış daha yapacaktır. 

ittifaka dahil lwlüblorden 

yoktur amma o nargile gurul
tusu gibi nefes ile karışık bo-
ğuk ses te gecenin durgun, 
sessiz havasında insanın gırt

lağına sarılmış gibidir. Bir ln
giliz elektrik mühendisi bu işe 
çare bulmuş, uyuyanın bat 
ucunda bir elektrikli mik· 
rofon duruyormuş, horultu 
başlayınca mikrofon bu sesten 
derhal müteessir olarak horla
yanm koluna bağlı bir banddan 
iğne batar gibi bir elektrik 
cereyanı horlayana uyandırıyor-
muş. Bu horJayanın uykusunu 
uyuyamaması namına berbad, 
müz'ic birşey .•. Böyle bir adam 
nihayet bir gün isyan ederek 
mikrofonu kaldırıp atacak ho-
rul horul horlamasında devam 
edecektir. 

Bununla horlamak meselesi 
halledilmiş değildir, ben bir 
horlayan bilirim, bir defa uyu-
du mu horultusu evin önünden 
geçenleri durdurur. 

Acaba içeride birisi boğulu
yor mu dedirtirdi. Yolculukta 
trende vapurda, otelde böyle 
bir arkadaş insana gecesini 

Olimpiyatlarda dünya bisiklet şamıdyonaı;ı büsbütün karanlık eder. Alim, 
Ja~orilerilıden Amerikalı Viliam fen horlamağa bile bir çare 

vasıtasile veya bizzat bölge geçtiği takdirde o kuliib mü- arıyor. Ne olur, rüya görmeğe 
sekreterine bildirilmesi veya sabakanın yanş harici bı:akı· görmemeğe, hülya etmeğe et-

memeğe, kuruntuya, sinire, ya-
yazdınlması ve yarışları takib lacağı da bildirilmektedir. Bı- lan söylemeğe tezvir ve iftiraya 
edecek hususi otomobillerin siklet heveskarlarmın bu gilzel birer çare bulsa da insanlık 
hakem heyetinin bulunduğu fırsatı kaçırmamaları şayanı fizyolojik hastalıklar kadar ru-
otomobil önüne geçmemesi ve tavsiyedir. hi hastalıklardan da kurtulsa ... 
..•..••....•..••••••.......••••....................••..•..........•..................•••••....•.•..••••.....•...................... , 

emb iç be • a 
80.000 seyirci önünde gülleyi kazana
rak nasıl üniversitesini şampiyon yaptı 
Deyli Ekspres diyor ki: irfan bu rekoriyle Kembriçi 

şampiyon mevkiine kadar çıkardı. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Geçen hafta pazar gunu 
Oksford ve Gembriç fuıiversi
teleri arasında Vayt Sitide se· 
nelik atletizm müsabakaları 
yapılırken A. irfan isminde bir 
Türk gencinin büyük bir mu
vaffakıyet kazandığını telgraf 
haberlerimiz arasında yaz
mışhk. 

Her şeyden önce şunu ha
ber verelim ki Kembriç ve 
Oksford üniversiteleri arasın
da atletik ve deniz sporları 
rekabeti çok büyüktür. Oks
ford ve Kembriç karşıla~ması 
yapıhrken yüz bjne yakın in
san Vayit Sitiye dolar ve di
ğer spor hareketleri yan ya
rıya durur. 

Geçen Pazar günü atletizm 
müsabakalarında 80 bin kişi 
hazır bulunmuştur. Seyircilerin 
yarısından fazlası muhtelif 
üniversiteler ve mektepler ta
lebeleri idi. 48 saatlık mesa-
feden bu müsabakaları seyre 
gelen üniversiteliler ve mektep· 
liler çoktu. Müsabakalar baş 
hakemi, lngiliz atletizm fede-
rasyonu reisi mister G. Kor
vard'dı. 

Havanm soğuk olmasına rağ
men atletler bir geçid resmile 
müsabakalara başladılar. Üni
versiteler marşları bütün se
yirciler tarafından ayakta din
lendi ve 40 binden fazla tale
be bu mar~ları hep bir ağızdan 
söylediler. 

Milsabakalara başlandı. Önce 
yapılan sür' at ve tehammül ko· 
tularında hersene olduğu gibi 
OUford tefevvuk edi ordu. 

müsabakaların neticesini üze
rine alacaklardı. Sıra atmalara 
gelmişti. Evveli cirid mllsaba
kası yapıldı Ciridi Gembiriçten 
Robertson aldı. Şimdi puvanlar 
haşhaşa gidiyordu. Bununla 
beraber Oksford hilA bir pu
van farkile önde idi. 

Gülle müsabakasında Oks· 
fordun favurisi Tasmanyan is
minde bir ermeni, Gembriçin 
favurisi de F. R. Wehsterdi. 

Galatasaray kulübüne men
sub A. irfan ikinci derecede 
ihtiyat bir oyuncu olarak mü
sabakaya giriyordu. Vebıter 

T asmanyanla başı tutmak için 
çalışırken ikisi de 43 ayak 6 
inç üzerinde idiler. 

Kemberiçin antrenörü mü .. 
sabakanın kaybedileceğini fark 
edince Galatasaraylı irfana 
gülle atmak için üç defalık bir 
fırsat verdi. irfan ötedenberi 

ünsiyet ettiği gülleyi savurduğu 
gibi ilk atııta 45 ayak 
dokuz buçuk inçlik müs-
tesna bir rekor yaptı. Bu 
rekor metre olarak 13,86 dır. 
Talebe olimpiyatlarında alınan 
neticeden beş santim daha 
yüksektir. Ve beynelmilel re
korlar arasında sayılabilir. 

Müsabakada beklenmiyen bu 
hadise üzerine irfane hakkı 
olan daha iki atışı yapması 
teklif edilmişse de kabul et
memiştir. Deyli Ekspres gaze
tesi bu hususta diyor ki : 

-
11Türk irfanın Style'i çok 

şayanı di~kattir. Kembriçli 
Türk, üç atış hakkından yalnız 
birile iktifa etmek suretile, 
kendi rekorundan emin oldu-: 
ğunu gösterdi. irfan bu reko
rile Kembriçi, Oksfordun kar
şisında bir defa daha şampi

yon mevkiine çıkardı.,, ......... 
Difteri 

V akaları azaldı 
Vilayet umumi hıfzısııba 

meclisi sıhat müdürü doktor 
bay Cevdet Saracoğlunun baş-

kanlığında toplanmış, sivrisinek 
mllc~delesi hakkında belediye-

den gelmiş olan rapor Uzerinde 
görüşülmüş ve şehrin umumi 

sağlık işleri üzerinde bazı ka
rarlar alınmıştır. Şehrimizde 

tektük 

Alman 
Konsolosu 
Ankaraya gidiyor 

Şehrimiz Alman ve Yunan 
general konsolosları dün bele
diyede şarbay doktor Behçet 
Uz'u ziyaret ederek bu seneki 
panayıra iştirik için görüş
müşlerdir. 

Alman kontıo!osu yann Ao
karaya hareket edecek ve 
başka bir vazifeye tayin edilen 



Son söz Almanya hükômetine düşer 
Almanya bütün teklifleri top yekôn reddediyor. 
Ne Lahi divanı, ne de lngiliz - ltalyan askerleri in 

Raşla1U/l birinci safıi;ede -
meseleleri vesaire görüşüle
cektir." 

Fransa için bu gibi 
konferanslar korkula
cak ihtimallerle doludur 
Belkl bu yeni konferans 
ta. evvE.ikller gibi suya 
dU,meje mahkOmdur. 

"Fakat B. Flanden sadece 
bu teklife iştirak etmekle kal
mamıştır ve kalmamakla pek 
iyi etmişlir. Diğer cihetten şu
.r~sını ta<ırih etmek istemiştir 
lu eğer böyle bir konferans 
toplanacak olursa buna sadece 

lıdır. Yalnız bir nokta muhak
kakbr. Harp tehlikesini bert•• 
raf ettik ve ~imdi itiraf edebi· 
liriz : Bu tehlüke pek yalnn 
görünüyordu. 

BASTID GÖRuŞME 
TA VSlYE EDiYOR 

Pari.'f, 21 ( ~.A) - SaylavJar 
kurulu dışişleri komisyonu reisi 
Bastid radikal sosyalist parti
sinin en büyük gazetesi olan 
Depoche De T oulose da )'az
dığı bir makalede Almanya ifo 
müzakerede bulunulmasını tek
rar tav iye ettikten sonra 
diyor ki: 

kontroluna bırakılacak bitaraf mınt ka .. 
Londra, 21 (Ö.R) - Alman 

deJegasyonuyle yakından te
ma la bulunan mahfiller, Al
man bükümetinin beyaz kitap
ta ileri sürülen teklifleri tama· 
meo reddettiğini bugün bildi
receğini haber verıyorlar. 

Almanya bilhassa 20 kilo
metrelik bir mıntakaya ltalyan 
ve lngiliz askerleri gönderil
mesine muhalefet etmektedir. 
Almanya F r nsız - Sovyet pak
tının Lahey divanına bavale
lesine de muhaliftir. 

lngiliz hükumet mahfilleri 
Almanyanın bunları reddetme
sine esasen intizar; etmekte 
idiler. 

ALMAN CEVABI 
Bununla beraber Alman 

cevabında müzakereye de-

1 

garp devletleri İştirak ctmiyecek 
orta ve doğru Avrupa devlet
leri de davet edilecektir. Bu 
şartlar içinde müz.akerelerin 
d ha mü it olması ihtimali 
vardır. " 

"E\ts s 'yorn ga etesi müza
ı ere lerin ve siyasal buhranın 
bu 'lk devre m"n netices"nden 
m umun görünüyor: 

' El'miıde imd:den muvak
kat bir an şma ardır. Ueride 
belH de devamlı bir su h ku
r b.leceğiz. Fakat şimdi her 
şey Almanların kabulüne bağ-

"ftiraf edıJmek istensin \'eya 
istenmesin Hıtlerin Fransız -
Alman barı~ı hakkındaki mü
kerrer müracaatlan Fransız 
halkı üzerinde derin bir İnhba 
bırakmışdır. Halkın zihniyeti 
de hesaba katılmamıştır. Mü
zakere kararının umumi bir 
tasv b bulSlcağına şüphe yok
tur. Bu takdırde Fransa hattı 
hareketinde ısrar ed'!r gibi 
gözüken lngilizterde hem de 
.renli t düşünerek yapılanın 
önünde boyun eğen Belçika!ı

Jarın uygun bir hathbareket 
ıttihaz etmış olac2ktır. 

Bugün kim kaza acak? 
vamı mümkün kılacak ba
zı kayıtlar bulunacağı anla
şılıyor. Bütün iimialerini Lokamo devleftrıi konuşmalarına haif/ıyaıı sJJUı petısi -Deyü Ek :presJen-

ka zananamadıktannı Frans ka- ı tişmiştir. Bu nahoş bir zıddı mussuzluk telakki ediJor, 

K. S. K - Göztepe maçı bütün 
takımları alakadar etmektedir Salahiyettar lngiliz mahfil

lerinin fikrine göre Almanya, 
Lokarno hükumetlerinin teklif· 
Jerini reddettiği takdirde bu 
hükumetlerin yeni tekliflerde 
bulunmalan çok mümkündür. 

zanmışhr. Ingiliz gazetelerinin liltuf~ te~iifl~rin ... n_ıün_ak~ bile 
ALMANYA ŞIKA YET yaz.ılan bile uluslar sosyetesı eddemıyecegını. ilen .. s_ürert:k 

Bugün K.S.K-Göztepe maçı 
varda.r. Bu maç şampiyonanm 
mühim ka11ılaşmalanndan biri
sidir. Çünkü K. S. K takJmı 
lzmirsporu yenmesine rağmen 
Altay ve Altınordudan ancak 
bir puv n ileridedir. Ve bir 
yenilmek bu iki takımdan bir 
pnao :tJağıya dü mek demek-

1 

fakıyet olacaktır. Çünkü hali 
be.inci derecede gelen bu ta-EDEMEZ ile bu ilk yeni tema51n acısını ~lmany Jl yenıd-:n kü~k. -~ü: 

kt şurmeye te.şebbus edıldıgını kımın üçüncü ve belki de ikin
ciliğe kadar yükselmesi ihtimal Paris 21 (Ô.R)- Jstrazburgt~ unutt~ramıyaca ır. ,. kaydediyorlar. 

çıkan "Son haberler,, gazctesı Parıs~ 21 (Ö.R) - Tems., ALMAN GAZETELERi 
artık sözün Almanyada oldu- gazetesı dLko~dra . alnf?ş.m~~nlın KIZGIN 

dahiline girmiş olur. 
FRANSA NETiCEYi 

BEKLEYOR 
Paris, 21 (Ö.R) - Gazete

lerin Londrada Lokarno dev
letleri arasında hasd olan an
laşma hakkındaki yazıları umu
miyetle memnuniyet ifade edi
yor. 

ğunu kaydederek diyor ki : Almanya a ı tasır erını şoy e F k t l al k . 
Fransa gibi Almanyanın da kaydediyor: Umumiyetle Al- d arsıt u u dilin ank una na-
Lo d ·· k l · · t• d ha k kdı B ye e ve e e ·uçu n ra muza ere erının ne ıce- manya a va arışı r. · d- k ·..ıı!_ ? 

Bu maç ayni zam nda diğeı 
şampiyon ile alakadar Altmor· 
du, Altay ve lzmirspor takım
larmı şiddetJe alakadar etmek-sinden fazla fikayet etmesine Hitler Hamburg'daki nutkunda J e mıuır Muahedc-

h. b" b b k v k d klifl · · d b ere rağmen müthi~ silah-ıç ır sc e yo tur. a ıa Lon ra te enne ıma a u- lan ra · h • 1 k · hk · k v ki b b d · yme mua eae ere onseym ma ümıyet a.rarı agır l~m~ma a era er, emış· aykın olarak teahhütlerini bo-
dır, fakat önümüzdekı yazda dır kı: zan bir em1ekete karşı ihti-
yeni bir konferans yapılacaktır. - "Alma~ya ha.k müsavatı yat tedb.rleri alınmasında onu 
Hazırlanan şartlar da Alman sahasında bır santımetre ~er küçük düşürecek bir ey ola-
şartları hesabına katılmıştır. bile hıra amaz. Fakat v~u soı- maz. Fakat Alman gazeteleri 
Ancak fon Rebentrop çok )er Almanya_nı~ verecegı cevab bilhassa Laheye müraca:ıt edil-
nazla Londraya geldiğinden hakkında bır ı aret sayılamaz: mcsi teklifine kız rak ar ıu u-
müzakerelerde bulunamamış ve Buna karşı Alman_ ga~etelerı lu ~I ad~let divanında sosye-

~r ki o takdirde şampiyonlu
gun elden gittiğini kabu f!t· 
mek dü er. 

Bunun içindir ki, bugün K. 
S. K. t kımtnın bir imtihan 
daha vermesi lazımgelecektir. 

Gözlepe takımı için de ga
lib. yet çok büyü bir muvaf-

tedir. Zira mesela Altay takımı 
K.S.K. ile maçını yapmış olduğu 

için ancak Göztepenin galibi
yetidir ki bu takıma şampiyon· 
luk ümidini verecektir. Yoksa 
Alhnordu-K.S.K maçını beble· 
mek lazımgelecelctır. 

•• • oa 

"Phare du Loire,. diyor ki ~es
elenin esası hakkında istedikleri 
verilmiş olan Fransa neticeyi 
sükünetle bekliyecektir. Sem
bölik bir jest karşısmda bar
ba girişmek gibi delice bır fi
kir bertaraf edilmiştir. Alaıan
yanın seferberliğe mecbur edil
mesinden Fransa bir şey ka
zanamadı. B. Hitler ve arka
daşlan, ister samimi olsun
lar, ister olmasınlar, yeni bir 
harbın kimseye yaramıyacağını, 
galib için bile bir felaket ola
cağını ve harabeleri altında 
herkesin ezileceğini söylemek 
ile hakikati ifade etmektedir
ler. 

sadece konseyin "Evet,, cevap· son!uz kızgınlık gosterıyorlar. tenm bır oyuncağı olduğunu 

.!!!~!~ .. ~!?!~~!:~!!~~~ ... ~~~!:.?~: .... !!~:! .... ~.~~?.:~? ..... !~~~~~! .... !!a.: •..• ~?~?.~~i~?:.1:!~: .•.••.•.....•.......... 
asa pehlivanın mu ha emesi 

atil, en isi i müdafaa 
için bu cinayeti işlemiş 

SÖZ ALMANY ANIN DIR 
"Petite Gronde ., yazıyor: 

Artık müzakereye girşib giriş
miyeceğini söylemek Alman
yaya kalmıştır. Maddi olarak 
memnuniyet verici bir anlaşma 

umulabilir. Gerçi Fransa tek
rar askerleştirilen gayrı askeri 
bölgeyi kaybebniştir. Fakat 
Almanyayı buradan geri çevir

meğe hiçbir vaşıtası yoktu. 
Umumi bir anlaşma olunca, 
Almanya askeri işgali tamam
layacak ve istihkamlar da 
yapacaktır. Fransa yine berkite 
hakkım da kaybediyor. Fakat 
ilkbaharda Almanyanın da 
iştirakile yenı büyük bir kon
ferans oJacaktır. Bundan b:z 
bir şey kaybetmeyiz, B. Hit· 
lerin 25 senelik sulh teklifi 
orada hatırlatılacaktır. Yeni 
muahede imza edilinceya ka
dar Ingiltere Fransaya askeri 
teminat verecek ve ltalya da 
Stresa cephesine dönmüş ola
caktır. Fransanın diğer bir ka
zancı da ltalyan- Habeş sulh 
müzakerelerinin tacil edilmesi 
ve kollektif emniyetin muhafa
zasıdır. Hulasa, Almanyanın 

Londrada hiç olmazsa şimilik 

Italyanlar gerileyor 
Fransa bir şükran mukabelesi olarak ... _ .. .., ___ _ 

T~p~~te Çallı Mustafa ile 1 evinde oturan bu dört kiracı 
Denızhh Mustafayı öldüren ve erkeğin günün birinde Çallı 

tedbirlerden A 

zecrı 
Londra, 21 (Ö.R)- Royterin 

Adis-Ababadan aldığı haber· 
lere ıöre bu şehirde reami 
tekziplere rağmen sulh müza
kerelerinin veyaht muhasemata 
nihayet veya fasıla verileceğini 
konuşmaların başlamak üzere 
olduğu rivayetleri dolaşmak· 
tadır. 
Habeş mahfelleri bu hususta 

büyük bir kütumiyet muhafa
za etmektedir. Vaktife bir pet
rol imtiyazı işine karJşan Ban
ker Riket Cibutiten buraya 
gelmi~tir. Zannedildiğine göre 
pek yakında imparatorun ya
nına gidecektir. 

Kendisinin diplomatik bir 
vazife ile geldiği sanılıyor. 

HABEŞLER ZAFER 
KAZANIYOR 

Adis - Ababa, 21 (Ô.R} -
Ras Kassa ile Ras Seyumun 
lari ovasında bir taarru:za 
geçerek ltalyanları gerile
meğe mecbur ve bunlara 
ağır zayiat verdirmiş oldukları 
haber veriliyor. Dccaz Hailu
nun da Eritre cephesinde 
Alba Katakamı isgal ettiği 
bildiriliyor. 

FLANDENIN iFŞAATI 
Paris 21 (Ö.R - B. Flandcn, 

• vaz geçıyor 
Fransız medisinde dün verdiği 
nutukta ltalyan-Habeş ihtilafın
dan bahsederken muhasemabn 
ve Italyaya karşı tatbik edilen 
zecri tedbirlerin yakında .ıcon 
bulacağını ifşa etmiştir. 

LONDRADA 
HEYECAN VAR 

LONDRA, 21 ( Ö.R ) - B. 
FJandenin ltalya - Habeş sulh 
müzakereleri hakklndıı yaptığı 
tel~ih, milletler cemiyeti kon
seyı mahfellerindi! buyük bir 
heyecan uyandırı ... ~tır 

Bu beyanatın zecri tebirle
rin yakında biteceğine dair 
olan kısmı Jtalyan delegesinin 
Lokarno muahedesini müdafaa 
edeceğine dair beyanatına bir 
şükran mulcabelesi sayılmak
tadır. Sulh müzakerelerinin 
sanıldığından fazla ilerlemiş 
o~duğu dn tahmin edilmektedir. 

HABEŞIST AN SULH 
iSTiYOR MU? 

Milletler cemiyet. genel 
sekreteri, muhasamatın ta-
tiline dair olan teklife Ha
beşistanın cevabını almıştır. 
13 ler komitesinin Pazartesi 
günü yapacağı toplantıya bü-
yük ehemmiyat verilmektedir. 
Habeşistanın Paris eJçisi de 

bunların iki kardeşini yaralayan Mustafanın t · F t H . me reı:;ı a ma 
. asan pehlıvan ayağında lime yüzünden aralarında kavga 
lıme olmuş beyaz bir don, ya- edeceklerini, bu yüzden kan 
lı~ayak, sırbnda tersine giydiği dökülenegini, mahkemeye dü-
bır caket olduğu halde jan- ,.eceklerini biliyordu. Buna 
darına mufazasmda, maznun mani olmak için Fatmayı müte-
sandalyesiode oturuyordu. m~diyen evden çıkmağa davet 

Evvelki celsede müddeiu- edıyordu. Fakat bu çıkarma 
mumi iddiasını serdederek Ha- ~~zd~~oa kızan Çallı Mustafa 
san behiivanın, iki kişiyi öldür- b' 1 ıgerkarkadaş ve kardeşleri 

k 'k" . . . ır eşere Hasan pehlivana 
me ve. ı ı kışıyı de yarala- hücum etmişlerdir.Bu vaziyetin 
m~k suçundan idamını iste· naza!ı dikkate alınmasam rica 
mısti. Dünkü celsede maznu- edcnm. 

nun vekiU, müdafaasını yapmış 
ve maktul Çallı Mustafanın 
metresi Fatma ile Hasan peh
livanın evinde oturmakta ısrar 
etmesinden çıkan kaegada 
Çal!ı ve Denizlili Mustafa-

Jarm, kendilerini evden çı
karmak istiyen Hasan peh
livana bıçakla hücum ettik· 

lerini bunun, F atmanın ifade
siJe sabit olduğunu, Hasan 

pehlivanın kuvveti sayesinde bı
çağı Çarı. Mustafanın elinden 
almağa muv&ffak olduğunu, 
hatta bu yüzden avucunda de
rin bir de l.içak yarası bulun
duğunu söyJiyerek deırjştir ki: 

- Müekkilim, bu cinayeti 
meşru müdafaa vaziyetinde iş
lemiıtir. Aııl suçlu; ölenler-

Müdafaa esna ında maznun 
Hasan pehlivan; hiç durmadan 
ağ_la~ış, sıcak göz ya fart dök
muştur. 

Rei.~ .~ay Süreyya kendisine 
son sozu ne olduğunu sorunca 
Hasan p livan: 

-:- Halimi görüyorsunuz Ben 
katıl değilim ben ada ".ld-

d. ' m o ur-
me ı~. 

Demiştir. Kararın tefhimi için 
mukhakeme başka bir güne bı
ra ılmış!ır. 

-·-ıezuniyet 

Turgutlu istasyon memuru 
bay S~f5hattin Sülünere bir ay 
meıunıyet verilmiştir . . 

Hırsızhk 
Ba~ma?ede Sadık bey otelin 

de mısafır kalan Eskişohirli lb-
hi~ oğJ~ Mehmed Eminin ye
legı cebınden 47 Jirasa çabnm119 



tiahlte e 

Elhamra sineması bu hafta 
kaplan kız adile her kesi bü· 
yük heyecan ve büyük bir 
meraka sardıracak enteresan 
bir filim koymuştur. On yedi 
yaşında güzel bir k,z, babasile 
dostlarından birisinin çiftliğine 

misafir gidiyor. Babası bir 
kitab yazmak ıçın çiftliğin 

bir odasında tenha ve asude 
yazılarile meşgul iken genç kız 
korkunç ormanlarda dolaşıyor 
v~ cidden büyük bir ibret sah
nesi yaratıyor. Yavru bir ars
lan ile yavru bir geyiği alarak 
öğretiyor, birbirlerine tabiat 
sahnesinde düşman olan iki 

hayvana adeta bir ikiz çocuk 
gibi bakılıyor, nihayet rüştle-

rini isbat eden bu iki hayvan
dan geyik büyüyen boynuzla
ri1e ormandan dağlara azad 
edilirken yeleleri büyümüş kan-

lı gözlerile arslan da ayni yolu 
tutuyor. Hayatta ibret sahnesi 

gibi gösterilen bir hadise bütün 
Elhamrayı alkış tufanile doldur-

maktadır. Bu geyikle bu arslan 
bir jJÜD ormanda buluşuyorlar. 
Arslan aç gayiği parçahyarak 
yiyecek iken kardeşini görmüş 
bir insan sıfatile geyiği akşı
yor adeta yalıyor, öpüyor. Fil
min en heyecanlı ve meraklı 
sahnesi mini mini bir yavruyu 
ormanda bırakarak denize gi
ren kızm gafletidir. Zavallı 
masum yavru, nur topu gibi 
bir oğlandır, ormanda oynar
ken karşıdan üzerine doğru 
korkunç bir yılan gelmektedir. 

Elhamra salonlarında çığlık 
ve heyecan sesleri uyandıran 

koca bir engerek yılanı su 
gibi akarak çocuğa gelmekte, 
masum yavru elindeki deynek 
ile yılana vurdukça korkunç 
ejderhanın bir baston gibi di
kilerek çocuğa vahşi dilini çı
karması cidden tüyler örper· 
ten sahnelerden biridir. Kap
lan kız hayvan duygulannda 
her insanı düşündürercek, me

rakla eğlendirerek alakadar 
edecek enteresan bir filmdir. 
Sinemacılık aleminde feragat 
ve fedaklrlığın bir timsalidir. 

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

Vaziyet tekrar 
görüşülecek mi? 

- Baş tarnjı 1 inci salıifede -
B. Hitler bundan sonra Ren 

bölgesinin işgalini muahedele
rin ihlali şeklinde görmediğini 

ve Almanyanm kendine aid 
olan bir toprakta hükümraniyet 
haklarmı geri almaktan başka 
bir şey yapmadığını bildirmiştir. 

Buna mukabil Şansölye Al
manyaya karşı teahhütlerini 
... çıkça bozmuş olan bir çok 
devletler sayabiJeceğini bildir
meğe hazır olduğunu ilave et
miştir. 

YEl'fl ASIR 

A ha a ke 
Genç ız sevmeden yaşıyamaz. 
daima sevmek is· ediği bir erke 

nun 
ardır 

Amerikada çıkan "Movie 
Classic., mecmuası, sinema yıl
dızları arasında çok alaka 
uyandıran bir anket hazırladı. 
Anketin mevzuu, yıldızlar se
vebilir mi, ilk aşk, sevgi he
yecanı, aşkta ıstırap gibi Hol
livud'un tauınmış simalarını 

alaka1andıran sua1Jerden iba
rettir. 

ANKETE iLK CEVABI VE
REN MYRNA LOY ŞUNLA
RI SÖYLEMiŞTiR : 

- insan sinema hayatına 

kendi varlığını hediye ettikten 

sonra şahsiyeti tamamen deği
şiyor ve her gün biraz daha 
ciddi olarak eski şahsiyetini 
unutuyor. Holliyud hayatı bana 
biraz sun'i gibi geliyor. 

Yıldızlar sevebilirler mi sua
llnize ben kendi hesabıma 
müsbet bir cavap veremiyece
ğime müteessifim. Ben maki-

nadan 

tiklerini söylüyorlar. Bu pek 
manasız bir iş... Herhalde ben 
aşkta muvaffak olamıyacağım .. 

MARLEN DIETRIH'IN 
CEVABI , 

-Sualinizi soracağmız kim- A . 
'~ (." ..,. 

Benim hayatta sevgilerim dai
ma muvakkat oldu. Daha doğ
rusu ı1inema kendimi unutaca
ğım bir alet, iyi bir vasıta ye
rine geçti. Perdede iken rolüm 
icabı sever, elem duyar, müte
essir olur ve neş'elenirim. Fa
kat bu sevgiler orada kalırlar. 

ve f[enç Pranşa Tone /ilminde 
Aşk adında bir şeye henüz 
rastlamak benim için nasip ol
madı. Şu dakikada çocuğuna 
perestiş edercesine bağlı bir 
insan olduğuma bakılarsa o işle 
pek de alikalanamıyacağım 
anlaşılır. 

SiL VIY A SIDNEY ŞUNLARI 
SÖYLÜYOR 

- Zavallı Aona May Vong 
burada olsaydı size aşkın ne 
demek olduğunu anlatmakla 
bitireme~di. Bana kalırsa aşk 
bir genç kızın hayatında en 
büyük ihtiyaçlarından biridir. 
Genç kız sevmeden yaşayamaz. 
Onun daima sevmek istediği 
bir erkek vardır ve bütün in
karlara rağmen • her genç kız 
bir erkeği sever. Sevgi bir ih
tiyaç olduğu kadar da bir 
idealdir. 
Aşk hayatında ıstırap pek 

tabii bir neticedir. Sevenin acı 
çekmemesi mümkün mü.. Za
valh Vong hala böyle işlerle 
meşgul., 

Carol Lombard - insan sa
bah kahvaltısından evvel söy
lediğinizi hoş bir hikaye gibi 
dinlerse eyidir • 

Mae Vest - Erkek olmıyan
ları aşk kadar küçülten bir şey 
tasavvur edebilir misiniz? 

Doktor 

emal ~atir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü \·apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Yerli Mallar Pazarının 
Yeni Naklettiği Büyük Mağazanın 

Bulunduğu Mahal 

EMERA T 
•• A • me ad esı 

No. 36 - 4 dür. ( TELEFON 3308 ) 

Sayğı değer müşterilerimize arzederiz 
~ ............................................................. ~ .................... ., 

..i:!2 Mart 193& 

Hollyvoo 'ta 
iki tarihi film içi 
hazırlıklar yapılıyor 

--------·· Hollyvood (Mart) - HoHy- nın kahramanı olanlar asla bir-
vood' daki son muvaffakıyetle- birlerini istemezler, birbirlerinin 
rinden sonra sinema payıtah- olmazlar. Buna mukabil muhar-
tmı terkeder gibi görünen Ka
terin Hepburn önümüzdeki son 
baharda tekrar Broadvay' da 
görünecektir. Yıldız yakında 

başlıyacağı " lskoçY,a Kraliçesi 
Mari ,, filmini bitirdikten sonra 
Pe Berrie'nin şaheseri olan 

" Peter Pan'ı çevirecektir. 
MAE WEST EDEBIYATDAN 

BAHSEDiYOR 
Mae W est artistler içinde 

zekiiveti, kültürü ve esprisi 
hiç te eksik olmıyamdır. Bu
nunlaberaber çok defalar ba-
yağı görülen bazı sözleri ha
sebiyle onu bir şey bilmez 
aananlar vardır. Paramount'un 
bu kuruntuya(!) kapılan ya-
ıarlarından biri Lady Lou'ya 
(Mae W est' e) şu suali sor
muştur: 

- Mae mukayeseli edebiyat 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Mae bir dakika dü,ündükten 
sonra cevab verdi: 

- Bir Alman romanı iki 
ıahsm daha başlangıçta seviş
tikleri ve hayallerini ancak 
sonuncu sahifede tahakkuk 
ettirdikleri bir kitaptır. 

Bir Fransız romanı mukad
demede birbirlerinin olan bir 
veya iki şahsın vakitlerini niha
yete kadar karşılıkla istikrah
larla geçirdikleri bir kitaptır. 

Bir Amerikan romanında bir 
veya iki şahıs daha baş!angıçta 
ıevişir, derhal evlenir ve sonu
na kadar tam bir aşk içinde 
yaşarlar. 

Bir Rus romanında ise roma-

Norma Slrroı ff 

rir eserini bize anlatmak ıçın 
500 sahife yazar.,, 
NORMA SHEARER'IN FILMI 

Meytro Goldwyn Stefan 
Zveg'in Kraliçe Marie Antu
vanet eserini filme çekmeğe 
karar vermiştir. Fransız krali
çesi rolünü Norma Shearer 
deruh!e etmiştir. Bu filme aid 
olarak Pariste çekilmesi zaruri 
olan bazı sahne1eri tetkik için 
Norma Shearer ile Irving Thal
ber Mayısta Parise gidecektir. 
Dlş sahneler Versay sarayında 
ve bahtsız kraliçanın oynak ve 
feci hayatının geçtiği yerlerde 
çekilecektir. 

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

Ali baba 

Tayyare sineması bu hafta 
Ali baba filmiyle TUrk ictima
iyatının ince bir tarafını gös
termiş oluyor. Kırk harami
ler, binbir gece gibi çocuklu
ğumuzda dinleye dinleye hayran 
olduğumuz masallardan birini 

karşımızda görüyoruz.Londrada 
lngiliz stüdyolarında İngilizce 

olarak çekilen bu film, Kemal 
film tarafından Tü.rkiyeye ge-

tirilerek lstanbul şehir tiyatro
su aktörleri marifetile Türkçe

ye çevrilmiş enfes, fasih bir 
lstaubul Türkçesile cidden bir 
şaheser olmuştur. Ali baba 
lngilizleri çok meşgul etmiş, 
şarkın efsanelere kaçan ma
saUarm ı süje edinmek isti

yen lngili.r. sinemacılığı cid
cien değerli bir hikaye seç
miş olmakla büyük bir zafer 

kazanmıştır. Başdan başa ln
giltereyi meşgul eden bu şark 
filmi Fransada bilhassa :Paris 
sinemacılık aleminde büyük 

bir şöhret kazanmış. Diyebi
liriz ki, Alibabayı görmemiş bir 
Parisli kalmamıştır. Alibaba 
pek yüksek bir alaturka mu
zik ile başlayor. Mesud Ce-

kürdi bicazkarla neş'eli bir 
uvertur yapmakta kraneta, 
keman, santur ve kanun tatlı 
bir ahl!nk tutturmuş herkesi 
mestetmektedir . Ali babada 
kuvvetli bir saz takımı var, 
kuvvetli dekor, kuvvetli heye
can ve dehşet var. Kah 

bir aşk sahnesi, kah bir 
heyecan ve korku levhası 

hazan da yarım çıplak kızların 
raksları vardır. Harunürreşidin 

misafir olduğu gece pek enfes 
bir şeydir. Esir pazarında yarı 
çıplak güzel kızları getirerek 

teşhir et01eleri, sanki o ma .. sum 
kızların mahçup ve meliil ruh-

larını tempolayan bir Vuraneta 
vardır, öyle bir taksim yapı-

yor ki sabahiden, Kürdiden 
nehavende geçtikce mahçup esir 

kızlar, haris ve şehvetli gözler 
önünde vücutlarını teşhir et

mekten ölüyor, iffetleri zede
leniyor, benlikleri gidiyor gi
bidir. 

Ali baba tek bir kelime ile 
ruuziki kavvetJi, dekoru kuv
vetli neşeye heyecan, heyecana 
neşe katan hususiyeti ile gö
rülecek değerli bir eser 
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Müslümanların 13 Anası Milletler toprak ayramı 
~2 Martteas 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: &t Yazan : Tokdil 

Muhammed sözünü birdenbire kesdi. içinde garib bir 
his uyanmıştı. Kendilerinden ayrılanların biraz uzakta 
görüşmelerine,dayandığı dama bakışların gözü çarpmıştı 

·····························~·································································· - Hey! hey! Süfyanı öldür· Ömer, Ali,Züheyir, Talha, Saad Muhammed bir dıvarın dibi-
düler, başmı almışlar, Esid beraber Medinenin bir ne doğru ilerleyip arkasını 

Bu feryad çadırların içinde, saat kadar ötede Beni Nazirin dıvara dayadı, kendisini takip 
çadırların dışındakileri ayağa bulunduğu köyün yolunu tuttu- edenlerden kabile reisine dö-
kaldırdı. lar. Köy Line denilen bir nevi nerek: 

_ Ne? hurmahğın bulunduğu vahanın - Ey Nazir biliyorsun ki 
_ Ne? arkasında ve suluk, yeşillik bir müslüman arkadaşlarımızdan 
- Ne? yerde idi. bazılarını gerek kazaen, gerek 
Bir çok sual, bir çok harılb, Muhammed yaya yürümeğe ankastin öldürdünüz. Aramız-

gürültü, heyecan içinde birkaç çok ahşkın, yorgunluk bilmez daki mukaveleyi bozmayalım. 
kişi atlarma koştular, yallah! bir mukavemete sahip olduğu Bunların diyeti akrabalerına 
Medineye doğru çala kamçıl için hayvana binmekten sarfı· verilmek lazımdır. Kitabınızın 
koştular. nazar etmişlerdi. Arkad~ları da ahkamı ve kur'an da bunu 
. . . . . • • • buna uydular. Sabahın serin amirdir. 

Abdullah bu hali tahmin et- vaktinde yola çıktıkları için - Ya Muhammed bunu pek 
tiği için doğru yolu değiştir· güneş daha şiddetini göster· ali biliyoruz, bundan asla en-
mişti, gündüz öğleye kadar meden köye girdiler. Muham· dişe etmeyiniz, fakat bizim 
elindeki kelle ile koştuktan medin geldiğini gören yahudi çobanlanmızın hatasryJe vuku-
sonra dağların içinde bir ma- erkanı onu karşıladılar. Ve bulan bu cinayette öldürülen-
ğaraya sokuldu. bunların reisi kendi evine alıp ferin içinden ancak bir ikisinin 

Tahmini doğru çıkb, onun götürmek istedi. Muhammed: diyeti bize düşmektedir. 
uzağından geçen bir kaç atlı - Hacet yok! Zira öğle na- - Bunu ispat etmek lazım. 
yıldırım gibı etrafı tanyarak mazına Medineye dönmek lazım - Sizden ve bizden ve baş-
geçtiler. geliyor. Sizinle ayaküstü g6ril- ka kabilelerden görenlerin şa-

Abdullah geceyi bekledi.. şüp dönmek istiyorum. hadetine müracaat ediniz. 
Atlılar koştular, arkasından _ Emrediniz ? - Sonu Var-

takib ettiler. Gündüzlerinin bir a .. •• • •• •• • 
kaç gününü buna hasrettiler. Zabıta iki suçluyu yakaıtad 

Abdullah daima geceyi bek· -

1iyerek Medineye doğru sarp B 1 ı k t 
yollardan kucağındaki başla yol un ar yan2ın 1 o ası 
aldı. 

Sekiz, dokuz gün içinde Me
dineye ulaştı. Takipçiler onu 
bulamadılar. Toplanan asker 
başsız kaldığı için teker teker 
geldikleri S?ibi dağıldılar, Batnı 
Arne tenha ve ıssız kaldı, an
cak orada başsız kalan cesedi 
üşüşen yırtıcı kuşlar iramsaz 
oldular. 

. . . . . 
Abdullah mescidin dııandaki 

meydanhğma Süfyanın kesik 
başını fırlattı ve kendisini is
tikbal eden Muhammetle arka
daşlarına: 

- işte bizim düşmanlarımız
dan birisinin ba~ını ayakları
nıza atıyorum. Dilerim ki öteki 
düşman başları da bunun gibi 
hakkın zaferi uğruna ayakları
nıza atılsml 

Muahammed ilerileyek Ab
dullahı kucakladı: 

- Berhudar ol! AUahın rah· 
metine kavuş ... Alnından öptü, 
Abdullahda onun ellerine sarılıp 
öptü. .. 

•• 
Tarihler, sıra ve tarihi birbi-

rine uymayan vak'alar dizisile 
bu devreyi mütemadiyen küçük 
kazalar ve hadiselerle doldu
rurlar. Muhammed bu devrede 
hiç durmamıştır, mütemadiyen 
kendisine vuku bulan hücumları 
defetmekle ve bununla beraber 
hücum etmekle günler, aylar 
geçirmiştir. 

* • • 
Medinenin civarında barınan 

, Beni Nazir kabilesi müslüman
lardan birkaç kişiyi öldUrmüş· 
)erdi. 

Yahudiler ile Muhammedin 
yaptığı muahede mucibince 
ölenlerin diyetlerini akrabala
rına vermek lazımdı.Muhammed 
bu hadiseden son derece mü
teessir olarak arkadaşlarmı 
topladı: 

- Beni Nazirin yaptığı ha-
reket; t am bu mücadele sıra
sında pelc aşırı ve müessir ol
mustur arkadaşlar ! Benimle . ' 
beraber geliniz, kabilenin kö-
yüne gide!::n orada onların 
büyüklerile görüşüp ölenlerin 
diyetlerini ödemelerini isti yelim. 

Ashap hep birden muvafa
kat ettifer. 

da Zarifi öldürenlerdir 
Alsancakta yangın yerinde 

lbrahim oğlu Zarifin öldürül
mesile neticelenen cinayetin 
esrar perdesi adliye ve zabıta
mızın geceli gündüzlü faaliyet 
ve tahkikata neticesinde kaldı-
rılmış ve vak'anın failleri 
oldukları anlaşılan Giritli 
Mehmedaki ile Bursalı Kadri 
yakalanmışlardır. Tahkikata 
göre Mehmedaki ile Kadrinin, 
biçakla Zarifi vurdukları tes-

bit edilmiştir. Bunu gören şa
hit; vakayı tafsiliitiyle adliyeye 
haber vermiştir. Zarifin, vak'a 
akşamı Cumhuriyet meydanın-
da dolaştığı ve Mehmedaki ile 
Kadrinin beraberlerine alıp 
götürdükleri bir çocuğu takib 
ederek yangın yerinde ellerin· 
den almak istediği ve hadise-
nin bu hareketten doğan kav· 
ga yür:ilnden olduğu anlaşıl· 
mıştır. Tahkikata devam edil· 
mektedir. 

Bazı tedbirler alınacak 

Sinemalarda talebe 
seansları hususi olacak 

Çocuklara gösterilmesi tedris 
ve terbiye bakımından faydalı 
olan filmleri görmek üzere 
toplu olarak sinemalara götü
rülen talebenin, proğramsız 
hareket edilmesinden gürültü, 
yersizlik ve sinemada talebelerin 
nasıl bereket etmeleri liizım
geldiğini bilmemeleri gib! vaz
iyetlt-den ötürü menfi tesırlerle 
karşılaştıkları ve sinemaya gi
dişin bir zevksiziik haline gir· 
diği görülmüştür. 

Bundan sonra sinemalara gi
dilirken gözönünde tutulması 
lazımgelen noktalar ve alınması 
gereken tedbirler hakkında 
Kültür direktörlüğünden bütün 
mekteplere bir bildirim gön· 
derilmiştir. 

Hiç bir talebenin ayakta kal-
mıyacak; yer sayısma göre 
bir tane dahi fazla tale
be içeriye alınmıyacaktır. Bu-

nu temin ıçın mektebler 
kendi aralarında götürecekleri 
çocuk sayısına göre yapacak
ları programla hareket ederek 
götüreceklerdir. içeriye hiçbir 
sabcı veya başka bir kimse 
bırakılmıyacakhr. 
Sinemacı ile çocukların asla 

temasa gelmemesi için bütnn 
biletler talebe sayısma gö-
re bir öğretmen tarafın· 
dan alınacaktır. Her filme git
meden sinemada nasıl hareket 
edileceği ve filim mavr:uu hak
kında bir ders mevzuu gibi 
konuşulup talebe aydınlabla
caktır. Filim başladıktan sonra, 
yani geç gelmit olan me!ktep
Jer varsa bunların talebeleri en 
arka sıralara gürCltiisüzc~ otu· 
racaklardır. Sinem~lara ancak 
günün ders programı ihlal edil
memek suretile ve ders saat
leri dışında gidilebilecektir. 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. su Depozitosu 
No. Yeri Y. E. Nev'i T. L. 
578 Bornova Bayraklı sahi caddesi 10 Kahvehane 100 

1053 Kasap hızır ikinci ve beşinci 25/5 2515 dükkanın dört 40 
Sipahi pazarı bissede 3hissesi 

1089 Güzelyurt Azizler sokak 32-30/3 30/4 Ev, dükkan ve 400 
38 40 avlu 

Mevki ve numaralan yukarda yazılı emlakin bedelleri peşin 
ödenmek üzere sabşları 9-4-936 Rerşembe günü saat 10 da ihale 
edi!mek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoları veznemize yatı· 
rarak arbrma girmeleri ve yaularuıda üçer foto"raf· etirmeleri 

Köy çocuklarının ·oynadıklar ulusal 
oyunlar arasında tes'it edildi 

Tarım okulu direktörü 
' köylüye verdiği 

Türk vatanında Atatürkün 
mevkii izah etti 

- Bastara/ı l nci sayfada - ' 
Sizleri bugün buraya çağır• 

mamızıo sebebini birkaç kelime 
ile nnlatmakhğıma izininizi yal
varırım. 21 mart tarihi. devle
timizin de iştirak ettiği millet
ler toprak bayramıdır. 

Yurddaş)ar! 
Türk ulusunun anavatan sınır

ları içindeki nüfusunun dörtte 
üçünden fazlası, on üç m11yona 
yakın nüfusumuz toprak işinde 
çalışıyor. Tabiatın hırçınlıkları 
içinde didiniyor. 

• 

Üstünde yüz binlerce çeşid 
nebat ve hayvan barındıran 
tol!.~ak.' göründüğü gibi cansız 
degıldır. En çetin bir ilim fen 
~evzuudur. Ancak onu çok iyi 
bılmekle, onun dilinden anla
makla daha geniş ve verimli 
neticeler elde etmek mümkün 
olur 

DIİllkli merasimden bir intiba 
Je~den çıkarı~ y~preni ve genç Saym yurddaşlar! 
Turk Cumurıyetını kuran Ata- y d 

.20-2.? yıl ~ibi yakın bir geç· 
mışe goz attıgımız zaman görü· 
r&z ki toprakla çalışan Türk 

türk su işinde olduğu gibi utrku~~zuhn t~prak .. vHe t.!1-
çifçiye d k"' ı·· d kh rım e nıgı enuz yurumege 
yollar cl' oy uye e ışı başlıyan bir çocuk kadar genç-

aç 1
• tir. Atatürk rejiminin sayılama-

- yacak derecede çok ulusal ku

Dünldl nzetasimden IJlr mlt/Ja 
çi~çi~i ve. kö>:lüsli ancak birer Ankaramn tek ağaç bulun-
esırdı. Ekip bıçmekle ug" raşh" · 
halde hakir sayılırdı. gı ~_ıyan kı~Iarında bızza~ ç~t 

Türk k 
.. lü H k d" •. d ... 

1 
surmekle ışe başlıyan bır nu-

oy su en ısını egı ; . . .. . . 
sarayların debdebesinden, bin ~~ne çıfthgı, bır orman çift-
bir. cariye ile zevk alem- lıgı .yarattı. 
lerı yaşamaktan başka bir . Çıftçiye ve köylüye "efen-
şey. dilşünmiyen sultan1ar1n dımiz" unvanını verdi. Işaret-
pa~ışahların bitib tükenmez lerile köylü ve çiftçi her gün 
ıştı~ası kursaklarmı doyur- bir defa daha kalkıomakta 
maga çalışırdı. Türk ulusunu topraı· ının ve e • · · ' 

k f IAk u· megının tam 
ço e a e ı ve karanlık gün- mAnAsile sahibi olmaktadır. 

" -IZMiR Yii_,_ 
Tür A. 

----- ---

rumlan &ırasında ve kısa bir 
zam nda meydana gelen oku
lumuz, cumhuiyetimizio onun
cu yıldönümünde açılma töre
nini kutlufamıştır. 

Bugün ileri ulud ardaki ta· 
rım teknik kurul arı derece· 
sine erişmeğe ç hşan okulumuz 
yakın bir zamanda onlara ye
tişecek, ve Atatür c çocuk1arı 
bu alanda da daima en önde 
olacnkhr. 

O kulumuz bugünkü duıu· 
mor.da hem yurda bı lgi, çalış
kan, genç çiftçiler yetiştirmek 

ödevin~ yapmakla~ hem de Ege 
h?lge:ının tarım ışlerile aldığı 
dırektıflere O'Ore ilgilenmek-
tedir. " 

. f!cr köylü çifçi kardeşleri
m1zın kurumumuza dilediği 
zaman toprak ve tarım işleri 
üzerinde dilediği şeyi sorma
sım özcandan yah•arır ve biz-
leri ~elmelerile onurlandıran 
hcpinu~e okulunuz adına teşek
kürlerimi sunarım. 
Yaşasın Türk ulusu ve onun 

yüce önderi Atatürk. 
Davetliler hep bir ağızd n: 

" Yaşa ın Atatürk ,, diye ba· 
ğunuşltırdır. 

··~-

• 
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Kemalpaşa icra memurlu
ğundan: 

lzmirde tüccardan kadı oğlu 
bay Abmede ipotekle ezgayri 
teslimat 1686 bin altı yüz sek
sen altı lira 85 kuruş ile mas
rafa borçlu Armutludan ölü 
Mehmed Necati zevcesi Fatma 
ve oğulları Ahmed Hilmi ve 
Lütfinin borçlarındaıı dolayı 

tapunun 23-3-931 tarih ve 45 
sıra numaralı Armutlunun Kuş
tepesi nam diğer Adaiçi mev
künde doğusu kadimen hacı 
Hafız validesi elyevm hacı Ha
fız Mustafa batısı yol poyrazı 
kadimen Mustafa elyevm vere-
11eden hava lodosu kadimen 
Hüseyin elyevm Duman oğlu 

Ahmed ile çevrili 2757 metre 
murabbaı ve derununde bir 
armut ağacı bulunan bağın 

heyeti umumiyesi 300 lira ve 
yine 23-3-931 tarih ve 46 nu
maralı ayni mevkide doğusu 
kadimen lsmail ve Hüseyin ça
vuş elyevm vereseden çakır oğlu 
Mustafa batısı yol poyrazı ka
dımen hacı Hasan elyevm ke
rimesi Ayşe lodosu Mustafa 
elyevm vereseden Hava ile 
çevrili 3676 metre murabbaı 
bağın değeri 500 lira ve yine 
3-3-931 tarih ve 47 numaralı 
paşa tımarında doğusu Kulalı 

Hasan yetimleri batısı molla 
Bekir oğlu hacı Mustafa poy
ra:ıı kabadayı oğlu hacı Hafız 

lodosu yol ile çevrili 300 lira 
değerinde 2757 metre murab
baı üç kıta bağ birinci ve ikinci 
artırmaya çıkarılmasına karar 
verilmiştir. Birinci artır.:ııası 

29-4-936 tarihine müsadif çar
şamba saat 11 de Kemal
paşa icra dairesinde açık artır
ması yapılacaktır bu ıırtırmada 
satış bedeli tahmin olunan kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bu
lursa en çok artıran üstünde 
ihalesi yapılacağı aksi takdirde 
açtk artıranın teahhüdü baki 
kalmak şartiyle satış on beş 
gün daha uzatılacaktır. ikinci 
artırması 14-5-936 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 11 de 
Kemalpaşa icra dairesinde yapı
lacak verilen bedel ne olursa 
olsun en çok artıranın üstünde 
bırakılacaktır. Bu artırmanın 
şartnamesi herkesin görebilmesi 
ve bu gayri menkulde irtifa 
hakin sahiplerinin tarihi ilan
dan itibaren yirmi gün için 
açıktır. Artırmaya iştirak yüzde 
yedi buçuk pey akçesi veya 
banka mektubu vermeleri mec
buri yüzde iki buçuk tella
liye ve ferağ masrafı müşteriye 
aittir. Daha fazla malômat al
mak istiyenlerin Kemalpaşa 
icrasının 935-179 sayılı dosya
sına müracaatları ilan olunur. 

• 

742 (633) 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 

• 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

1 
D. operatör 

M. Nuri Ar~an 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numanzade so
kak 5 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
l\luayenehanesi 3125 
Evi 2980 

1-26 (591) 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkl_arın en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 
ağrısı, kırıklık, sinir, adele 

bel ağrılarına karşı 

GRiPi 
Kaşelerile korunmağa buiün her vakıttan 

daha. fazla muhtaç ·olduğunuzu unutmayınız 1 

G R i P i N, ~ 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir.Her eczanede bulunur.Fiatı 7,5 kuruştur 

lzmlr slclll ticaret me
murluğundan: 

[ Yako Askinazi Halefleri ] 
ticaret unvaniyle Izmirde Şadır• 
van altında Çerçioğlu sokağın· 
da 2 numarada kösele, kundu
ra hurdavatı üzerine ticaret 
yapan işbu şirketin ticaret un
vanı ve şirket mukavelenamesi 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1573 numarasına 

kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

1 : mukavelename 

Daimon cep kalem fenerleri 
lzmir sicili ticaret memurluğu 

ıesmi mühürü ve F. Tenik 
imzası 

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

Numarası 1908 dir 
ım;z:z:;Z;Q(/~ (.L71.Af/OU7~X/.ZJ!Jrımr/777.l:ZL7LZZ:ı 

Deposu Izmirde Suluhan civarında No. 28-9 hurdavatçı 
Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 

ONUN 

Bin dokuz yüz otuz altı se
nesi Mart ayının on altıncı 
pazartesi günü saat on bir sı

ralarında lzmirde Halimağa 

çarşısında 14 No.h dairesinde 
vazife gören aşağıda mühür ve 
imzasını koyan Izmir üçünllii 
Noteri bay Tahsin Amurun 
vekili bay Ali Raif Güııyerin 
yanına gelen ehliyeti kanuni
yeyi haiz bulunan zat ve hüvi
yetleri kanun nazarında şeha
dete ehil görülen kimselerden 
lzmir-Karataş Asansör semtinde 
Tramvay caddesinde 235 No.da 
tüccar katibi bay Moiz Yafe 
ve lzmir Karşıyakasında Bele
diye caddesinde 23 No. da 
otaran tüccar katibi bay 
Yosef Benaderet nam ,ahit
lerin tarif ve şehadetleriyle 

anlaşılan lzmir ahkamı şahsiye 
Sulh hukuk hakimliğinin ver
diği 24/Şubat/936 tarihli ve 
105 karar numaralı ilamla bu 
hususta veli sıfatiyle temsile 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 Nisan 936 Çarşamba günü 

mutad toplantılarına başlıyacak 
olan Şebir meclisi aşağıdaki 
ruznamede yazılı işleri müza
kere edeceğinden sayın üye
lerin o gün saat 16,30 da Be
lediyeye gelm~leri rica olunur. 

• Doktor 

Fahri Işık 

· mezun olduğu hissedar küçük 
çocukları 1335 doğamlu Hayim 
ve 1338 dôğumlu Salamon ve 
1926 doğumlu Culyaya vela
yeten ve nefsinden asaleten 
hareket eden ehliyeti kanuni
yeyi haiz olup lzmir Karşıya
kasının Banka sokağında 11 
No. lı evde oturan ölü Yako 
Askinazi karısı bayan ORO 

8 ASKINAZİ ve nefsinden asa· 
!eten hareket eden ve keza Kar
şıyakanın Banka sokağında 11 
N o. lı evde oturan Y ako Askina-

1 - Geçmiş zabıt hulasası 

2 - 936 yılı bütçesi 

3 - Encümenlerdeki işler 

4 - Şarbaylıktan yeniden 
verilecek işler 

745 (632) 
- Beher metre murabbaı 

yüz elli kuruştan altı yüz yirmi 
bir lira yetmiş beş kuruş be
deli muhammenle 63 sayılı ada

nın 13 sayılı arsası, baş sekre
terlikteki şartname veçhile 
7 - 4 - 936 Salı günü saat onda 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için kırk yedi lira
lık muvakkat teminat makbu
zu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün 
ve saatte komi!!)'ona gelinir. 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneler! 

Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

zi oğlu bay Muiz Askinazi an· 
!atacakları veçhile bir muka
velename yazılmasını istediler. 
Adı sanları yazılı şahitler ya
nında diledikleri soruldukta 
aralarında kararlaştırılan aşa

ğıdaki şeraitle kollektif şirketi 
akdeylerliklerini beyan ederler. 

M.1 - Şirketin mevzuu, mi
rasçıları yako Askinaziden inti
kaleden lzmirde Şadırvanaltında 
Çerçi oğlu sokağında 2 No. lı 

ticarethanede eski minval üzeri

----------· ne ahkamı şahsiye hakimliğince 

Kiralık Fırın 
Memleket hastanesi civarın-

da son sistem makina ve be
lediyenin tarifi veçhile yapıl-

mış fırın kiraya verilecektir. 
Talip olan lzmir Yemiş çarşı

sıncla 52 numaraya lbrahim 
Şinasiye müracaat etsin. 

- 1 I /;?1 

devamına müsaade olunan kö
sde, kundura hurdavatı ticaret 
işlerinin devam ve icrasından 
ibarettir. 

M. 2 - Sermaye, deftere 
yazılan malların kıymeti ile ala
cak ve nakdi mevcuttan öden
mesi lazım gelen mukayyet 
borçlar çıktıktan sonra kalan 
"21991,. Yirmi bir bin dokuz 
yüz doksan. bir Türk lirası ve 
" 

• • 
Yeni OSRAM "D,. !.;ınbaıarıdır. (,:ıft..: >ı"' alli oı.ııı bu 1 .ir.ı

balar diğer OSRAM lambalarına nazaran yüzde 20 ve ucuz adi 
lambalara nazaran da yli1cle hrk c:!::ha idare!idir. 

Çifte spiralli OSRA!\I "J,. ampuheı;nı a;ırri.en ambalajların 
ü:ı.er'" 'leki "f). ; " •·r~·"~ rl'l;l~,t ertini1 

il 
" . 

1 

NASl'R llACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
asır 

ILAC 

DOKTOR 

m 
ÔZAR.. 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ue müessir bir nasır ilacıdır. 

olup on altı hissede dört his
sesi bayan Oro ve üç hissesi 
bay Muiz'e ve üçerden dokuz 
hissesi de velayeten temsil edi
len küçüklere aittir. 

M. 3 - Şirketin ruerke:ı.i: 
lzmir şehri ve unvan ı"Y AKO 
ASKINAZI HALEFLER!,. şir
ketidir. 

M. 4 - Şirketin nev'i: Kol
lektiftir. 

M. 5 - Şirketin kar ve za
rarı sermayeler gibi on altı 

hisse üzerine tevzi edilmesi 
meşruttur. 

M. 6 - Şirketi ilzam ve ala· 
kadar eden umumi ve hususi 
akit ve muameleler, şerik ba
yan Oro ile hakkı idareyi haiz 
olan diğer şerik bay Muizin 
münferiden unvanla birlikte 
kullandıkları imzaları ile mute
berdir. 

M. 7 - Her sene sonunda 
bilanço yapılacak ve bütün 
masraflar çıktıktan sonra kalan 
safi temettüün bir kısmı 

veya tamamı, şeriklerin koy
dukları sermayelerine zam ve 
ilave olunabilecektir. 

M. 8-Şerikler, iaşe ve ev kira
sına vesair zaruri masraflarına 
mukabil her ay şirket sandı-

u • • ... 

bilecektir. Bilanço yapılırken 
alınan ve sarfedilen para tu
tarı mevıu sermayelere göre 
aralarında taksim olunacaktır. 

M. 9 - Şirketin müddeti : 
Bir Mart bin dokuz yüz otu:ı: 
altı tarihinden itibaren iki se
ne için muteberdır. 

Akidler başka bir diyecek
leri olmadığını beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine işbu mukave· 
lenameyi yazmakla beraber 
hazır bulunanlar yanında açık
ça okunub manası anlatılarak 

meal ve münderecatı arzularına 
uygun olduğu tasdik kılındık

tan sonra altını hepimiz ımza 

ettik ve mühürledi!c. 
Akidler: imzaları 
Şahitler: imzaları 

• 

Noter resmi mührü ve 
vekili Ali Raif Günyer 

imzası 

Umumi No. 2490 
Hususi No. 2152 
Bu mukavele suretinin daire 

dosyasında saklı 2490 umumi 
numaralı aslına uygun oldu~u 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz altı senesi mart ayının on 
altıncı pazartesi günü. 

Izmi sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve namına 

Ali Raif İmzası 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEtRU\NllAIS 

• 

\~f. F. il. 'an l)er 
Z e & o. 

Oliver Ve Şii. 
L TET 

Vapur Acentesi 
OENDRI HAN BıRiNol 

! • HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KUMPANYASI 

ORESTES vapıRa -e1yevm 
limanımızda olup yükünü tah
l!ye ettikten sonra on dört 
martta Aovers - Rotterdam ıve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 21 o:art
t a beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgns,Varna 
ve Köstence için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 23 marttan 
28 marta kadar Anvers,Rotter-

DEUTCHE LEV: TE LINIE 
HERAKLEA vapuru 16 marl

ta bekleniyor. 20 marta kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen limanlanna yük 
alacaktır. 

ANGORA vapuru 26 martta 

bekleniyor. Anvers ve Ham• 
burgdan yük çıkaracaktır, 

AMERICAN EXPORT LINES 

ORDO TEL. .2U&3 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart-
ta gelip Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru mart 
nihayetinde Liverpool ve Svan
sea'dan gelip tahliyede bulu
nacak, 

THRSO vapuru nisan jpti
dasında Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak. 

dam ve Hamburg limanları için 
yük alacakbr. 
SVENSKA ORIENT LINE 

EXCHANGE vapuru 19 mart

ta bekleniyor. Baltimor için 
yük alacaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

GRODNO vapuru mart ni
hayetinde Londra, HuJ ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak, ve ayni zamanda Lon
dra ve Hull için yilk alacakbr. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 
NORDLAND motörü lima· 

nımızda olup Rotterdam-Ham· 
burg-Copenhag-dantzig-Gdinia 
Goteburg·Uslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 29 martta 
beklenmekte olup Rotterdam 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve ls-
kandinavya Jimanları için yük 
alacaktır. . 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
BUGARESTI apunı • anı· 

mızda o p nyn· ~östence 

Sulin -Galas <e Br.a)'ia liman• 
Jarına hareket edecektir. 

ALBAJUL YA vapuru 17 ni
nisanda beklenmekte olup yü-
künü tahliyeden sonra 19 oi· 
sanda Malta, Marsilya ve Bar· 
selonaya hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 20 martta 

gelip 21 martta Malta-Marsilya 
ve Barselon için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

QUERNMORE vapuru 22 
şubatta bekleniyor. Liverpool 

ve Anversten yilk çıkanp Bur• 

gas, Varna ve Köstence liman
larına yük alacakhr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
DUBURG vapuru 25 martta 

bekleniyor. Hamburg ve An· 
ers'ten J'll p ardıktan sonra 

28 maıt"B katlar Rotterdam, 
Anvers ve Hamburg için yuk 
alacaktır. 

DEN NORSKE Middelbavslinje 
Oslo 

BA y ARD motörü 9 nisanda 
bekleniyor. lskenderiye,Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taahhGde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

ECZACI 
KEI\f~AL AKT AŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F em inen - Diti 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Ecı;,acı Kemal Akta,, koku· 

culuğu eczacılık gibi bir namus 

işi yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 
eden Kem'al Aktq diyor ki : 

Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde· 
diniz. 

Kemal A ktaı kokularının 
kibma varmağa imkan verme· 
diğini unutmayınız. 

Fenni 
ŞiFA 

ECZANESi 
Nikel 

Gözlftl1: 

NOT : Vürut tarihleri, va-

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 

• in lcabal ctttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

1.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

p urların isimleri ve .;avlun üc
re tJerinin değişikliklerinden mc 
suliyet kabul edilmez. 

BOY-.ASI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EYL""CJL 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

a·············~~~~~····~~i;·~~~~~··············~ . . . -! Norveçyanın hıtlis Morina balık yağıdır • 

E ıki defa süzülmüştür 
: Biricik Salıf Yeri • . 
E BAŞDURAK 

~ HAMDİ NÜZ~IET • . 
~ Sıhhat Eczanesi . 
=····························:·······································--

Izmirliler lstanbulda nerede huhışurlar 

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 l:r:mir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir ıenelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacakJar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BütOn bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Sarayköyde Aksekili lhtiyaroğlu Muhiddin tica-
rethanesi nden: 

Denizli Kestane pazarında küşat eylediğim şubenin satış me

murunun mezuniyetim haricinde ahardan namıma mübayaatta ve 

sipariş mektuplarına uamıma imza koyduğu mesmuatım· olmuş

tur. işbu şubemin salahiyeti sırf Sarayköy merkezinden verdi

ğim malları satmak ve bedelini göndermek olup gerek sipariş Has bağa, Amerikan çerçe· 
velerle, Fenni gözlük camları-
nm en tanınmış fabrika malı 
olarak yeniden K'etirmiştir. 

Toz, K'Üoe~, ıpor, tof6r, tay· 
yare K'özlDkhorl, baromet.·, ter
mometreler her yerden çok 
ucuzdur. 

1 
vermeye namıma mübayaata ve gerek imza kaymağa hakkı ol· 

1 madığı ve bu hususta her ne suretle olursa olsun vukua gele· 

cek mesuliyeti kabul etmiyeceğimi evvelce DenizJi gazetesiyle de 

ilan ettiğim gibi bu defa da Jzmir Yeni Asır gazetesile de ilin 
ederim. 

Sarayköyde 

TOPTAN 
PERAKENDE 

manifatura tnccarından Aksekili Jhtiyaroğlu 
MUHiTTiN 
(630) 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lim· 

balara nazaran sarfiyattan 

yü-ıde yirmi daha kirh 
olursunuz 

M. Tevfik BA vKENr 

Ele dırilc, telefon ve maln
m~ltti deposu Ve SimeM 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile mıktar ve evsafı aşağıda yazılı donyağı 

30-3-936 PazartE:si günii saat 15 de bmirdc Basmahanede 7 nci 

işletme Müfettişliği binasmda açık eksiltme usulile sabn alına· 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 105 Jira muvakkat teminat vermeleri 

ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye manii kanuniğ 
bulunmadığına dair beyanname ile ayni gün saat 15 e kadar 

komisyon reisliğine müracaatları la11mdır. 
Bu işe ait şartnameler lzmirde Basma hanede 7 inci ifletme 

Müfettişliğinden parasız olarak verilir. 
Cins ve evsafı Miktarı Muhammen bedeli 

beher kilosu 
Don yağı 

Kilo 
3500 40 Kuruş 

17-23 666 (589) 
- Mubammen üç senelik kira bedeli 750 lira olan Alsancakta 

Otobüsler durak mahalli civannda iskele avlusunda kain halen 
Nefsendikat benzin istasyonu olarak kullamlan 5 kapu No. h 
baraka ve önündeki bir parça arsa 28 - 3 - 936 Cumartesi giiall 
saat 10 da Alsancakta 8 inci işletme binasında komisyonda 
açık artırma usulile üç sene müddette kiraya verilecektir. 

isteklilerin 56. 25 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve İfe 
girmeye kanuni bir manileri bul:rnmadığına dair beyannamelerle 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Şırtnameler Alsancak komisyonundan parasız alınır. 
17 - 23 660 ( 590 ) 

Kereste nakliyatmdan hacmi istiabisi üzerinden ücrete tibi 
tutulmakta olan 12 tonluk parmaklıklı vagonlar 20-3-936 tari

hiaden itibaren asgari sekiz ton üzerinden ücrete tabi olacaktır. 
18-20-22 684 (598) 

Güzel Yüz 
f7.Jl".7'~.E;('.A"2J 

için ilk şart 

güzel diş 

için ilk ve en 

esaslı şart da 

• 

1 
Kullanmaktır 

RADYOLiN 
Mikropları yüzde yüz öldürür, dişleri fırçanın girmediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

.. besler ve hastalanmalarına mani olur 
EN MUKEMMEL, EN HOŞ, EN iKTiSADi 
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J(o/011yatla bir gece manzarası Jlitler Karlisrohede söy/eı•i11i veıdikte11 sollfa 

• 
1 • 

• r • 
1 • 1 sr ır 

Tarihte ilk olarak lngiltere taahhüt allına girdi 
Almanya konseyin kararını ister kabul etsin,. ister etmesin; · lngiliz, Fransız 
ve Belçika genel kurmayları ihtiyaç halinde derhal temasa geçecekJerdir 

Paris 21 (u.R)- Brükselden 
biJdiriJiyor : Saylavlar odasının 

dün akşamki toplantısında baş
bakan ve dış işleri bakanı B. 
Von Zeeland Londrada yapılan 

müzakereleri incelemiş ve ha
zırlanan anlaşma projesini oku
muştur. Halk ve elçiler locaları 
baştanbaşa dolu idi. B. Von 

Zeelandın nutku şiddetle al
kışlandı. 

TARiHİ BiR HADiSE 
Başbakan tarihte ilk olarak 

lngiJterenin belirsiz bir vaziyet 
karşısında seri ve kat'i teah· 

hütler altına girdiğini kaydetti 
ve hazırlanan tekliflere karşı 

Almanyanın alacağı vaziyet ne 
olursa olsun, teklifleri ister ka

bul veya reddetsin, ister bun· 
Jar.m tadili için müzakereye 

girişmeğe teşebbüs etsin, In
giltere, Fransa ve Belçika ge

nel kurmaylarının hemen ihti
yaç halinde derhal hareket im-

kanım hazırlamak üzere birbir
lerile temasa girecekJerini bil· 
dirdi. 

Başbakanın nutku 12 saylav 

müstesna olmak üzere bütün 
saylavlar tarafından şiddetle 

alkışlanmıştır. 

B. EDENiN DIYEVI 
Londra, 21 (Ô.R)- B. Eden 

on üçler komitesinin Londrada 
pazartesi günü toplanacağım 

avam kamarasında söylemiştir. 

Londrada hazırlanan anlaş

mayı izah ederken, B. Eden 

asıl takip edilen gayenin arsı
ulusal kanuna itimadı iade et-

mek olduğunu söylemiş ve 
Fransa ile Belçika toprakla-

rından b"r kısmının da arsıulu
sal bir kuvvet tarafından işga-

linin mevzuu bahsolmadığını 
bildirdikten sonra demiştir ki: 

ALMANYA SÖZÜNÜ 
TUTMALI 

-
11 Almanya hükümeti vaz

iyette baş gösteren ve bir fela
ket kalini alabilecek olan ger
ginliği hafıfletmeği kendisinin 
de istediğini bildirmiştir. Buna 
ne mikyasta hizmet edeceğini 
göstermelidir.,, 

B. Attle'nin müdafaasma ce
vap olarak ta B. Eden lngi
liz hükumeti tarafından takip 

edilen maksadın sadece Lokar
no muahedesi yerine yeni bir 
mnkavele koymak değıl, daha 
geniş bir mikyasta bir anlaş
maya varmak olduğunu söyle
miştir. 

B. EDENiN DİLEGİ 
Londra, 21 ( Ö. R ) - B. 

Eden Alman baş delegesi Von 
Ribentropu kabul ~derek Lo
karno devletleri anlaşması 
hakkında kendisine izahat ver
miş ve yapılan teklifleri Alman 
hükumetinin kabul etmesini 
dilemiştir. Çünkü Almanya ile 
bir anlaşma basıl olamazsa, 
lngiltere -bütün ikrahına rağ
men- Fransa ve Belçikaya as
keri bir ittifakla bağlanmak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Londra, 31 (Ô.R) - Alman 
başdelegesi Von Ribentrop bu 
sabah Berline hareket et-
miştir. 

HITLERIN YENi SÖYLEVi 
Berlin, 21 (Ö.R) - B.Hitler 

seçim mücadelesi için verdiği 
söylevler s\:risine devam ede-

Almatı/arın yeni yaptırdıkla!l Hindenbuıg zrplini 
rek bugün Hamburgta yeni bir rin sözleri merakla bekleniyor mış ve Führer Londra müza-
söylev vermiştir. Dış siyasasının ve durumu aydınlatacağı umu- kerelerine hiç dokunmıyarak 
nazik vaz;yeti sebebile Führe- luyordu. Bu ümidler boşa çık- Almanyanm alacağı vaziyeti 

sükutla geçmiştir. 
KONSEY TOPLANDI 

Londra, 21 (Ö.R) - Uluslar 
sosyetesi konseyi dün akşam 

saat 17 den 19 a kadar hususi 
celse yapmıştır. Bu celse Lo
karno muahedesini imzahyan 
dört devlet arasındaki anlaş
manın incelenmesi içindi. 

Celse kararsızlık içinde 
geçmiş ve delegeler Alman 
hükumetinin vereceği cevabı 

oğrenmeden bir karar vermek 
istemediklerini bildirmişlerdir. 

Pazartesi gün:l konsey topla
nacaktır. 

ELIZE SARAYINDA 
TOPLANTI 

Paris, 21 ( Ö.R ) - Bugün 
Elize sarayında Cumur başka
nının idaresi altında bir ba-
kanlar kurulu toplanmıştır. 
Asıl görüşülen mesele yeni se
çim idi. Bununla beraber ba
kanlar Londra anlaşmasına 
karşı diğer devletlerin ve bil
hassa Almanyanın vaziyetini 
gözden geçirmiştir. 
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Bitaraf devletler toplandı . . Konferans işjni bitirdi 

,. . .. Uç devlet anlaşması Ro-
Bıtaraf devletlerın de ba~ı taahh~d- nıada imza · ediliyor 
lere girişeceği zannedılmektedır 
Londra, 21 (Ö.R) - Bitaraf 1 

devletler murahhasları burada . 
toplanarak Lokarno muahede- · 
sini imza eden devletlerin ha
zırladıkları planı gözden geçir-
mişler ve konseyin gelecek 
toplantısında alacakları vaziyet 
hakkında görüşmüşlerdir. Top· 
Jantıya Danimarka dış işleri 

bakanının başkanl ğı a!tında 
lsveç, lsviçre, Holanda ve is-
panya elçi ve delegeleri iştirak 
ediyordu. 

Mümessiller Lokarno devlet
leri muhtırasının konsey üye· 
Jeri dolayısile bitaraf devletler 
ıçın yenı taahhütlere sebep 
olacağnıı kaydetmekte birleş· 
mişlerdir. Eğer uluslar sosye-
tesi konseyi bu projeyi kabul 
ederse, sosyete üyeleri buna 
riayet teminedilmesi mesuliyetini 
Üzerlerine almış olacaklarôır ki 
bu bakımdan ° bitaraf ,, de
nilen devletler bazı endi-

Bal' Fla11de11 

ş ~ler duymaktadırlar. Pazar· 
tesi günü konseyin toplan-
bsmdan önce bu devletle• de-

legeleri yeniden toplanarak va
ziyetlerini tayin edeceklerdir. 

Londra, 21 (Ö.R) - Berline 
hareketinden önce Von Riben
trop Lehistan dışişleri bakanı 

albay Bekin bulunduğu otele 
giderek onunla görüşmüş ve 
saat 15.30 da tayyare ile Ber· 
line hareket etmiştir. 

B. EDEN ÇEKERSTE 
Londra, 21 (Ö.R) - B. Eden 

akşam Çekerse hareket etmiş-
tir. Yarın akşama kadar orada 
başbakan B. Baldvinin yanında 
kalacaktır. Hareketten önce 
Portekiz dışişleri bakanı B. 
Monteiroyu kabul etmiştir. 

Londra 21 (Ö.R)- Dış işleri 
genel sekreteri B. Vansittar 
Danimarka dış işleri bakanını 
kabul etmiştir. Danimarka ba-
kanı Lokarno devletleri anlaş
ması hakkında bitaraf devletler 
mümessillerinin yaptıkları lop
Jantı neticelerini bildinniıtir. 

Roma, 21 (Ô.R) - Avusturya şanıııölyesi B. Sehusebnig ve 
Macar başbakanı general Gömböş saat 9,~0 da Panteona 
giderek kralların mezarlarına çelenkler koymuşlardır. Buradan 
ayrılınca meçhul asker abidesine de kısa . bir ziyaret yapmışlar 
ve oraya da çelenkler bırakmışlardır. iki başbakan saat 10 dan 
az evvel Venedik sarayına gelmişlerdir. 

Başbakandan yarım saat sonra dış işleri bakanları B. Val
denberg (Avusturya) ve B. Dekanya (Macaristan) da aynı saygı 
ziyaretini y;pmışlar ve saat 10,10 da onlar da Venedik sarayına 
gelerek meydanda toplanmış olan halk tarafından şiddetle alkış
lanmışlardır. 

Italyan başbakanı ile Avusturya ve Macaristan bakanları ara
smda ilk müzakereler saat 10,15 de hemen başlamıştır. Öğleden 
sonra 15 de bu konuşmalar devam etmiş ve temin edildiğine 
göre, üç devlet arasmdaki dostluk ve işbirliği böylece daha ilk 
günden teyid edilmiştir. 

Avusturya ve Macaristan başbakanları ve dış işleri bakanları 
B. Mussolini ile birlikte Kral tarafından sarayda yemeğe tutul
muşlardır. 

Akşam Avusturya ve Macrristan devlet adamları Italyan 
saylavJar odasının bir ce1sesinde hazar bulunmuşlardır. B. Mussolini 
bir söylev vererek üç devlet arasındaki dostluğu kaydetm:ş ve 
Avusturya ile Macaristanın, " Barbar aşiretlere karşı ,, harp eden 
ltalyaya hak veren biricik devletler olduğunu söylüyerek mertçe 
hareketlerini takdir etmiş ve ltalyan ulusunun onlara karşı olan 
teıckldirlerini bildirmittir. 


