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Bayram 
••• il ••• ıAmba Alaji dağı Habeşlerin elindedir. ItaJ .. 

Vicdan huzurunul J N JJ• • fahJ• b k )dıJ 
duyabilmektir lyan ar ege ıyı ıyeye . mec ur . a a" 
Sayan okurlarımız, bayramı

nız kutJu olsun .. 
Büyük insanlar bakımmdan 

bayram,bayabn binbir derdi ile 
yorulmuş kafalan dinlendirmek 
için en iyi bir fırsattır. Hayatı 
kazanmak için didişen, her gün 
mütemadiyen koşan insanlar, 
bugünlerde umumi tatilden is
tifade ederek vücutlarını, baş
lannı dinlendirirler. 

Fakat insanlar için yalnız 
vücud ve kafa dinlenmesi kafi 
değildir. Her şeyin üstünde 
vicdan huzurunu elde etmek 
zarureti vardır. 

Bayram denilince hepimiz 
çocukları ve çocukluğumuzu 

hahrJarız. Küçükler için bayram 
gönüllerine neşe saçan, onları 
yeni elbiselere kavuştnran iyi 
ve ulu günlerdir. Onlar bu 
gilnleri aylarca hayallerinde 
ya§abrlar. Fakat bayram gelin
ce bavallerine, dileklerine kavu- . 
ıanJar vardır;kav~amıyanlar da 
vardır. Birincileri eevinçten bas
hklan yerleri görmezler. ikin
cileri boyunlarını bükerek yeis
leriai kanlanna akıtırlar. 

Netekim bugün sokaklara 
dolduracak yavurucuklann çeh
relerine dikkat ediniz. Kimisi
nin göz bebeklerinin güldüğünü 
kimisinin de gözlerinin nemlen
diğini sezmekte zorluk çekmi
yecekainiz. 

işte bu ikinci kısım yavrular 
ticdan sahibi insanların huzu· 
runu kaçırmağa yeter. Bunla· 
rın hayatını biraz araşhrımz. 
Göreceksiniz ki kendilerinin 
biç bir kababatı olmaksızın da
ha hayatın manasını anlamadan 
feleğin kahrına uğramışlardır. 
Ya anası, babası ictimaiğ se· 
faletin kurbanı olarak ona la
ıım olan neş' e ve saadeti te-
min edememiş veya harblar, 
bastahklar onu ana babadan 
mahrum kılmıştır. 

Küçük yaştan yoksulluğun 
kurbanı olan bu bahtsızları 
ırüldürmek vazifesi cemiyetin· 
dir. Her varlıklı vatandaş ken-
disine yakm bulunan yavrunun 
kalbine biraz neı'e saçacak 
yardım vazifesini yerine geti
rirse cemiyet adma bu ödev 
yerine ğetirilmiş olur. 

Binaenaleyh vücudlarımızı, 
kafalanmızı dinlendirirken bu 
bahtsızlara da yardım elini 
uzahr onların kü:Jküu kalplerine 
biraz inıirah verebilirsek vicdan 
huzurunu elde etmiş bulunuruz. 

Bunuula beraber bu huzuru 
.kuvvetlendirecek ikinci bir fusat 
daha elimizin altındadır. Bugün 
fakir, zengin, orta halli hemen 
büyük bir ekseriyet dini bir 
vazifenin ifası yolunda evlerin
de kurban keseceklerdir. 
Kuı ban derileri, bağırsaklar 

hava kurumu adına toplattırı
lncaktır. 

Hiçbir fedakarlık tahmil et
meksizin bu fırsat, bizlere ha
va kurumuna yeni bir yardım 
nıilesi bahşeylemektedir. De
rUeri ve barsakları itina ile 
Mldamak vulrnbulacak talep 

_ 5"rıu 2 irıa sahijıde -
... ak.kı QcakoğlU 

General Nasibu kuvvetleri emniyetle Doloya doğru ilerliyor 
\ 

-----. 
lla!va11 kmşunlrm allmda yaralana11 Habeş askeı/.eri haslancaı tedavl allmda 

. Adis-Ababa, 3 ( Ö.R ) - ı rllmemlftlr. ltalyanlar 1 teıkil ediyor. Yakında beklen-
Adis-Ababa hükümeti:ıin nok- cenup cephesinde iaşe ~iyen .hAdiseler vukua 2,ıe-
tai nazarı şudur ki ,imal şarki hususunda mUşkUUHla bilecektir. 
cephsindeki durum henüz Ha- karştlafc rak Negelliyl iT A~ YAN TEBLJlil 
beşler lehinedir. Amba Alaji tahliyeye mecbur ol- Roma, 3 (Ö.R) - 147 nu-
Habeş kuvvetlerinin elindedir. muflardır. maralı Jtalyan tebliği: '-ı 
ltalyanlar bu dagm şimal cihe- ~e~er~J Nas?bunun ~uvve~- ff!<uvvetJerimiz Tembiyen~e Harl>m lldias/M ım11iydlt intizar ıdtn Habeşler 
tinin aşağı kısımlarına devamlı J~rı şımdı Vebı - Şebeh vad~- genış harp mıntak.aamı temıı• tu ıit gide anlaşılmaktadır. mişlerdir. Sömürgelerin aık.erit ı 
hücumlar yapmaktadırlar Bu sınde toplanmış bulunuyor. Şı- Je:nekte devam edıyorlar: Bu D\işmın bir kıç bin lli ver· tarihinde ilk defa olarak mo· 
h- 1 lt J 1 k · h maiden gelen bu kuvvetle şim- arada tayyarelerimiz Temienia ...ı.tU. Bizim uyiatumz ala •• HSrleıtiriJmit afak ve orta çapta 

ucum ar ayan ara_ço pa _a- di Doloya doğru ağır, ağır fa- yalçın geçitlerjne varmağa ça- 7arah olarak 30 a.Wt " 450 toplar barelrAta iftidk ....ı; 
lıya oturmakta ve agır zayıat kat emniyetle ilerliyorlar. Jışan peripn dütman kuvvet- •• Yata Ye 144 Erftreli U• ve havada eayıaız tayyare fi. 
vermelerini icap ettirmektedir. Ras Nasibu kuvvetleri Ga- )erini mütemadiyen bombardı- kerdelP ibarettir, lolan ela faal bir rol oyna• 
· Ras Kassa ordusu, ltal nale Doryada toplu bulunan man etmektedir. düşman boz- Havalanın ltalyın uçakla- mııtır. BIUilo bu harcklt inti• 

yanlar tarafından çev- Jtalyan kuvvetleri için tehlüke gununun ne derece feci oldu- nadan ikiıi yerlerine d&nme· xam içinde geçmiştir. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Beşiktaş bu akşam geliyor\ TÜRK KAFASI 
Misafir takım, yarın ilk karşılaşmayıls. Lavalin kihına vara

lzmirspor takımıyle yapacak mıyacağı dehalar yaratb 
Yarın öğleden sonra Istanbulda Altay - Güneş r· .. "falifl!raiiiiii.liiiiGiiliiiiii···ı: .. ·ı:avaı:···liuvır&Hii: .. , • · ı J k : den beklenmlyen bir hareketle TUrk ulusuna 
karşılaşması var. Beşıktaş K.S.K. 1 e de karşı aşaca 1 dll uzatmı,tır. Bu hareketin tamir edlleceıını 

--- I! _.,...._ __ 

Yamı İzmirspor lakımm111 karşısmda yer alarak olan Besiklaş kadrosunu lrşkıl eden oywıtular 
Beşiktaş takımı bu akşaml<i ile namzet olan Beşikta~ş takı- mının müdafii eski (K.S.K) Jı 

Bandırma trenile şehrimize ge- mı, çok kuvvetli bir kadro ile LUtf i de takımda yer almak 
leccklir. lstanbul pmpiyonlu- şehrimize gelmektedir. Söylen- llzere lzmire gelmektedir. 
iuna F enerbahçe kadar iddia diiine göre Galatasaray takı· - Sonu 4 linrü sahifede -

~.~.~.~~.!!~.~.~ ... ~~~!:~~: .... : ............................................ ~ 
Eski Franııı: başvekili Bay pek hoyrat bir kafa varımı ... 

LaYal Parilte çıkan •vn .. mec- Düne kadar Fransanın mukad• 
muaaının bir mubanirile koau- deratını idare etmiş buluna• 

·"' ıurkea FramaDıD iç wuiyetİDİ bir diplomat ağundan bu de-
aDlataut ve palan a.Sylemiftin rece bayaj-ıca bir söz beklene-
•seai ltir Tiirk kafa.. yeriae mezdi. Laval Türk değildir. Ve 
koymak iatiyorlar. Halbuki Tilrk olamaz da ... 
milliyet meaelesinde yan.alıyor
lar. Ben Türk deiitim. O.er-

i ~iyalıyım. iktidar mewkHni 
• kendi arzumla terkettiiim giln· 
denberi emirnameleri Tu\le 
ederek bana çabyorlar. Fran· 
aıı-Sovyet pakb mftnuebetiyle 
çabyorlar. Şimdi de jeze me
aeleaini clilleriae tlolayarak 
çatacaklarmıf ... " 

Bu cümlenin Vil mecmua· 
ıında intitar eden Frt1uızcaıı 
aynen ıudur : 

- Oll ve ut f airc d' lfWi unı ttlı 
dı 7urr. - mr. tfrdare l'antün prr
'id~nt du Consdl, qui mt uroit dans 
ıon bureau. On s'est trompc de 11a
tio11alilc I /t. ne suls pas Tur(, mais 
Au~·eıgnat .• Dıpuis Quc j'ai ••okmtai
remerzt Quifte. it pom•oir, 011 m'at
taQıu: suı /es drr1ets-/oisl On m'at
taQue suT le pade Franr.o-SovidiQuel 
On m'attaqıu.rail, mainlenant, ıur 
l'a/faiıc /eze? 

Biz B. Lavalı görüılerinin 
inceliğiyle tanınmlf bir diplo
mat ıanıYOrduk. Meier onda 

/.aval 
Fakat Türk olmanın ne ka

dar sonsuz şerefler tafıdığını 
olsun bilmez mi? 

1919 tan beri tarihin aeyrioi 
- LiUJ fil reviri na -



Sahife 2 

Bayram 
Vicdan huzurunu 

duyabilmektir 
- Baş tarafı I incl sayfada -

üzerine vermek ulusal bir 
ödevdir. Yerine getirilen her 
ödevin vıcdaolarda yaratacağı 
tabii huzuru duymak ayn bir 
zevk teşkil eder.Böylece ulusal 
ödevini yerine retirerek, boy
nu bükük bir yavruyu evindi
rerek bayram yapabilenlere ne 
mutlu. 
~akk.ı C>cakoğıu. 

Not: Anadolu arkadaşımızın 
kutuluk kereste hakkında ba-
na verdiği cevabı okudum. 
Her şeyden önce T arişin 
yapmak istediği kutu fab-
rikasından endişe duygu-
muz hakkındaki mütalea-
larının yanlışlığını ve böyle bir 
iddianın asla varit olamıyaca
ğını kendilerine şimdiden te
min ederim. Bilikis Tarişin 
böyle bir tasavvuru varsa bu
nu haber almakla çok sevindi
ğimi açıkça ifade edeyim. Mü
essesenin tezelden kurulmasını 
dilerim. Tariş'in muvaffakı
yetlerini canı gönülden istiyen
lerdenim. Bunun için kimsenin 
şübhesi olmasın. Bizim tenkid
lerimiz memleket ürünlerinin 
harice ihracını bahalılatdıran, 
hak ve mlisavat mefhumuna 
uymıyan mevzular etrafındadır. 
Bunun da müesseseleri alaka
dar kısımları üzerinde değil, 
prensibleri üzerinde durmak 
isteriz ve daima duracağız .• 
Münakaşa edilen mevzuun has
sas noktalannı yine prensibler 
bakımından aynca yazacağım .• 

H. O. 

inkılap 1 ----onteran )arı . . 
erısı 

İzmir Halkevinde (inkılap) 
ve ( istiklal ) konulan üze· 
rinde iki konferans verecek 
olan Erzurum saylavı Bay 
Nafi Atuf Kansu Pazar gü
nü şehrimize gelecek ve ilk 
konferansını Pazartesi günü 
saat 20,30 da Halkevi salo· 
nunda verecektir. ikinci kon· 
feransı da ertesi gün yine 
saat 20, 30 dadır. 

değiştiren hadiselerin bu kadar 
yabancısı mıdır? 

Türk kafası şimdi değil 
yumruğa fiskeye bile taham· 
mül etmeyen bir kafa olmuş· 
tur. Türk yumruğa, z"llete te· 
hammül etmediği için değil 

midir ki bütün bir dünya kendi 
aleyhine ayaklanmışken Sevr 
muahedesini bir paçavra gibi 
muzaffer kılıncının ucuyla par· 
çalamış, çizmesi altında çiğne· 
ıniştir. 

Lozan zaferini eğilmez var
lığıyla yaratan odur. 
Dünyanın hayretten fal taıı 

gibi açılmış gözleri linünde son 
asrın en ileri inkılıibını yapan, 
hayatiyet kudretinin ne kadar 
tükenmez olduğunu gösteren 
odur. 

Dünyanın en eski medeniyet 
tarihine sahip olan bir milletin 
bugünkü canlı ve imanlı duru· 
munu bay Lava! bilmiyor mu? 

Avrupa kasırgalar içinde 
sarsılırken gözler Türkiyeye ne 
kadar itminanla çevriliyor. Vak· 
tile tezyif edilen Türk bugün 
dünya sulbunun direği olmuş· 
tur. Laval bunu bilmez değil
dir, Şu halde niçin Türk düş
manlığı kisvesine bürünerek 
o bayağıca sözleri söylemiştir. 

Bay Lavalın sözü gaf tabi· 
riyle bile ifade edilemiyecek 
kadar ağırdır. Türk gençliği 
bundan mütevellit derin tees· 
ıılirünü Fransız dostlarının ku
laklarına kadar aksettirmeyi 
elbette bilecektir. 

Y'Ertl A~lft 

ş BİR BABBRLBRİ 
Suçlu müşahede altındadır Narlıdere cinayeti davası -

Kaplumbağa bir attan 
daha mı çok ko abilir? 

Genel savaman, katilin 
idamını taleh etti --Zimmet ve iflasdan suçlu 

Menemen maiye tahsildarı Ali 
Rizanın muhakemesine ağır 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. Maznun bundan ev· 
velki celsede şuurunda halel 
bulunduğıınu iddia ederek mü· ! 
şahede altına alınmasını istemiş 
ve müdafaaya taalluku itibarile 
bu dileği kabul edilerek ken
disi lzmir memleket hastanesi 
asabiye ko~unda müşahede 
altına alınmıştı. 

Dünkü celsede Doktorun 
verdiği rapor okunmuştur. 
Bunda memleket hastanesin· 
de bir müddet kalmış elan 
maznunun üzerinde senn 
bir levha görülemediği bildiri· 
Jiyordu. Raporda Doktorun 

maznuna sorm~ olduğu iki sua
le vermiş olduğu cevaplar hak
kında da !JU satırlar okun-
muştur. · 

Doktor - Karınca nasıl bir 
hayvandır? 

Maznun Ali Rıza - Kannca 
deveden l>üyliktür. 

Doktor - Kaplumbağanın 
sür'atı ne kadardır? 

- Kaplumbağa attan çok 
koşar. Raporun okunmasından 
sonra Maznun kendisini Is
tanbul tıbbı adli mliessesesine 
gonderilerek orada da mlişa· 
hede altına aldınlmasını iste
miş ve mahkemece bu dilek te 
kabul edilmiştir. Muhakeme 
başka bir güne bırakılmıttır. 

Müdafaa gelecek celsededir 

Dikili suiistimali davası 
sonuna geldi 

Dikili mahasebei hususiye 
suiistimaliyle maznun muhase• 
bei hususiye memuru Naci ile 
vazifelerini ihmal ederek zim
met ve ihtiliıa sebebiyet ver
mekle ıuçlu Hilmi, Ahmed 
Hamdi, ve Süleymanın ağır ce· 
zada muhakemelerine dün de
vam edilmiştir. 

Ba celsede Muhasebei hu
susiye idaresi avukatı ihtilas 
ve adi zimmet suçlarından 
17,077 liranın Süleyman Naci 
zimmetinde olduğu gerek ikran 
gerekse ehlivukuf raporlarının 
tedkiki neticesinde meydana 
çıktığını söyliyerek N acinin 
cezalandırılmasını ve idarenin 
zararının da tazmin ettirilme· 
sini istemiştir. 

Diğer maznunlar Dikıli mal
müdürli Ahmed, veznedarı Ah
med Hamdi, diğer veznedar 
Ahmed, lzmir muhasebei hu-

ödemişin 
adliye işlerı 

Manisa vilayetinin Durgutlu 
kasabasına bağlı iken Ôdemiı 
kaT.asına ilhak edilen Kerpiçli, 
Horzon, Veliler ve Süleymanlı 
köylerinin adli işlerinin de 
Ödemiş kazasına bağlandığı 
adliye vekaletinden vilayete 
bildirilmiştir. 

Arefe gUnU 
Balcılarda Piyaloğlu hanında 

oturan Salih oğlu Şiikrünün 
odasından 15 şişe esans ça· 
lınmıştır. 

suııiye merkez memuru Süley· 
man ve başkatib Hilmioin iddia 
makamınca beraetleri istenmiş 
ise de bu memurların Naci'yi 
kontrol etmiyerek vazifelerini 
ihmal ettiklerine ve bu mühim 
paranın Nacinin zimmetine 
geçirilmesine sebebiyet verdik· 
lerine idarece kanaat getiril
miş olduğunu söyliyerek onla
rın da tecziyelerini ve ihtilas 
edilen paranın da hepsi tara· 
fından ödenmesini istemiştir. 

Malmüdürü Ahmed ve iki 
veznedarın vekilleri henüz mü· 
dafaa için hazırlanmadıklarını 
ve Süleyman Naci de davayı 

aydınlatacak mühim bazı vesi· 
kalar ibraz etmek ınecbutiye· 
tinde olduğundan müdafaa için 
mühlet verilmesini istemişlerdir. 

Mahkemece bu dilek kabul 
edilmiş ve muhakemenin deva· 
mı 20 Marta kalmıştır. 

Komünist 
Suçluları evrakı 
Hükfuııetin manevi şahsiye· 

tini tahkir etmek suçiyle maz• 
nun komünistler hakkındaki 
tahkikat üçüncü müstantiklikçe 
ikmal edilmiş ve evrak esas 
mütalea için müddeiumumiliğe 
verilmittir. 

Bağ macunu 
Bağlar için kullanılmak üze

re 11900 libre macunun mem
lekete ithaline Ziraat Vekale
tince müsaade edildiği vilaye· 
te bildirilmiştir. 

Narlıdere köyünde kasap 
Mustafayı öldürmekle suçlu 
Kabrcıoğlu lbrabimin muha
kemesine dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

lbrahimin babası Hasan da 
bu münasebette ortak olarak 
maznundu. fakat veremden 
hastanede öldüğünden hakkın
daki dava sukut etmiştir. 

Mahkeme heyeti geçen mu· 
hakeme celsesinde maktul 
Mustafanın kansı Zehra ile 
kızı Meryem ve iki oğlunu tek
rar çağtnp cinayet hakkında 

kendilerinden bazı noktaların 
sorulmasına karar verilmişti. 

Dün bu şahidler dinlenmişti. 
Maktulün kızı Meryem önce 

kararı beklerken annesi Zeb
ranın babası ile b:rlikte 
Abbasın evine gidiyoruz diye 
aynldıklannı söylemiştir. 

Bir müddet sonra annesinin 
feryadı işitilmiş, dışarıya bak
mış babasıaın kanlar içinde 
yattığını göcdüğünü söylemiştir. 

Maktulün oğullan Hasanla 
Ahmed de şu ifadeyi vermiş
lerdir: 

- Babamızla annemiz Ab
basın çardağına gitmişlerdi 

Osmanın 
Cezalandırılması 

istendi 
Değinnendere nahiyesinde 

Abmetbeyli köyü civarında 

Yörük çadınnda karısı Ef;fle 
kardeşi Bekiri zina halinde 
yakalayan ve biçakla ö 1düren 
Yörük Osman hakkında üçüncü 
müstantiklikçe yapılmakla olan 
tahkikat bitmiş ve suçlunun 
ağırceza mahkemesine verilme
sine karar verilmiştir. 

iki kişiyi öldürdüğü için 
Osman hakkında Türk ceza 
kanununun 450 nci maddesi 
mucibince idamına bedel 462nci 
maddeye göre iki seneden beş 
seneye kadar cezalandırılması 

kararnamede istenmiştir. 

Burnova takımı 
Sökeye gidiyor 
Bayramın ikinci günü bir 

maç yapmak üzere Burnova 
' takımı Sökeye gidecektir. Bur
novalılara muvaffakiyetlec di • 
leriz, 

Yankeslclllk 
Dolaplıkuyu caddesinde Emin 

oğlu Mahmedin yanına sokulan 
tanımadığı iki kişi yankesicilik 
suretile 16 lirasını çalmışlardır. 

EL HAMRA Sineması TELEFON 2573 

................................... __ ................................... . 
Yalnız bayramın birinci ve ikinci günü cihan sinemacılığının yarattıgı, yalnız günün, hafta• 

nın ve nihayet senenin değil fakat şimdiye kadar vücude getirilen şaheserlerin de fevkinde 
bir film. 

ANNA KARENiN 
GRET A GARBO - FREDRIC MARCH 

Bayramın UçUncU CUMA gUnUnden itibaren senenin en heyecanlı filmi 

T ARZAN Vahşiler Arasında 
1'üRKÇE SöZLü 

biz evde idik. lbrahim çadıra 
geldi: 

- Baban nerede? 
Diye sordu ve gitti. Biz vak'

anın nasıl olduğunu bilmeyoruz, 
dediler. 

Maktulün karısı Zehra da 
demiştir ki : 

- Abbasın evinden dönli
yorduk. Bahçedeki çardağa 
yaklaşmış vaziyette idik. ibra· 
him ansızın hendekten çifte ile 
üzerimize ateş etti. Kocam 
Mustafa vuruldu. Hemen çar· 
dağa koşarak kızım Meryeme : 

- Kalk babanı vurdular, 
dedim,lamba o sırada çardakta 
asılı duruyordu . 

Meryemin kocası ifadeıinde: 
- Silah sesi duymadım yal

nız kaynanam: 
- Kocamı vurdular! 
Diye feryad etti. Mer-

yemle beraber dıpn çtktık. 
Kayınpederim henüz ölmemİftİ. 
Kimin vurduğunu bilmiyorum. 
Dedi. 

Evelki celselerden birinde 
müddeiumumi iddiasını serde
derek maznunun ölüm cezaaile 
cezalandırılmasını istemişti. 

Muhakeme karar için mar· 
tın 17 sine bırakıldı. 

Katil 
Cürmünü itiraf 

ediyor 
Alsancak Mes'udiye cadde· 

sinde ikinci Zade sokaiında 

evinin alt katında kiracı bak· 
kal Sıtkı ile metresi Sabihayı 
tabanca kurşunile öldüren Tif· 
!isli makinist Şükrü hakkında 
müddeiumumilikçe yaptlmakta 
olan tahkikat neticdenmİf ve 
suçlu dün tahkikat evrakile 
zabıtadan adliyeye verilmiştir. 

Birinci müstantiklikte ifadesi 
alındıktan sonra Şükrü teYkif 
edilmiştir. 

Şükrü, karısile Sabihanın gö· 
rüşmesinden hoşlanmadığını ve 
kendisi namuslu bir adam ol
duğu için bu görüşmelere te
hammül edemediği için evveli 
sabihayı vurduğunu ve sonra da 
Sıtkıyı yaraladığını ve boğdu
ğunu itiraf etmiştir. 

Söylendiğine göre katil Şiik
rü vaktile Tayyare piyango· 
sundan yirmi bin lira kazanmıı, 
evler satın alınış, fakat ıu6ru
na halel geldiğinden hastaneye 
düşmüştür. Adliyece tahkikata 
devam edilecektir. 

Cumaovasında 
belediye teşkilat 
yapacak 

Dün Dahiliye vekaletinden 
vilayete gelen bir emirde Cu
maovası nahiyesinc\e belediye 
teşkilatı vücude getirilmesi mu· 
vafık görüldüğü bildirilmiştir. 
Nüfusu iki binden fazla olduğu 
için belediye kanununun ikinci 
maddesine tevfikan Cumaova
sında belediye teşkilatı yapıla
caktır. 

Tayinler 
Urlanın Kızıl Bahçe nahiyesi 

belediye ebesi Müzeyyen Di
yadin kazası ebeliğine, lstıran· 
ca dispansesri eski ebesi F at
ma Armudlu köyll ebeliiin• 
tayin edilmişlerdir. 

Kanlı 
Bir nişan 

Geçen gün Tirenin Burgaı: 
köyünde bir cinayet olmuş, 

Süleyman adında birisi k.rda 
tabanca kurşunile öldürülmüştü. 

Adliye ve jandarmaca yapı
lan tahkikat neticesinde katil
lerin maktul Süleymanın nişan· 
!ısının ağsbeğsi deveci Durmu!J 
ile Durmuşun kainpederi Çakal 
Ali oldukları meydana çıkarıl· 

mış ve ikisi de yakalanmıştır. 
Bunların Süleymana nişanlan· 

mış olan kızı vermemek için 
aralarında çıkan kavga netice
sinde Süleymanı öldürdükleri 
anlaşılmıştır. Katiller hakkında 
takibata devam edilmektedir. 

iki vatandaşın 
teberrüleri 

ismini vermek istemiyen iki 
yurttaşımız, dün öksüzler yur
duna iki kurban teberrü ettiler. 
Adlarını ifşa etmiyen vurttaş
ların bu yüksek hareketlerini 
takdir ederiz. 

Zabıta habeı·leri: 

otlak meselesi 
Bozyakada Eski lzmir mev

kiinde koyunlarını otlatmak için 
Ali çavuşun tarlasına sokan 
çoban Cemal kendisine mani 
olmak istiyen tarla sahibine 
iki el silah attığından tahkika
ta başlanmıştır. 

Ka;ak kömür 
130 kilo kaçak kömür sa

tarken yakalanan Karantinada 
Ali oğlu Murtaza hakkında 

tahkikata başlanmıştır, 
Yaömurdan kaçarken 
Cumhuriyet meydanında at

tığı bir taşla oradan geçen 
Ahmedin idaresindeki arabanın 
fenerini kıran Marko adındaki 
çocuk arabacı Ahmedin kendi 
üzerine hücum ettiğini görmüş 

ve kaçarken düşerek gözün· 
den yaralanmıştır. 

Çocukluk 
lkiçeşmelik caddesinden ge

çen şoför Musa oğlu Şevkinin 

idaresindeki Cumaovası 3 sayılı 
kamyonun arka çamurluğuna 

atlayan Hüseyin oğlu 13 yaş
lannda Ahmed otomobilin dur
ması üzerine yere düşmüş ve 
ayaklarından yaralanmıştır. Şo
fir tutulmuştur. 
~V.A..,,!119!11o/1'!..,.,IV,Y,tr,>7'1.m 

Boı·sa Haberleri 
Dün Borsada 

Yaptlan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Cinsi Fiat 

46 M J T aranto 
10 H Alberti 

11 25 11 25 
10 75 10 75 

56 Yekün 
496045 Eski satış 
496101 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 

42 Buğday 
50 ton " 

7 12 7 12 

18 bal ye pamuk 41 41 
313 kilo " 

-,.//T ZL:T/ CT/Z-LZ'~"""' ... 

Bayram günleri 
HİLAL Eczanesi Bayram 

günleri açık bulunacaktır, 
/Lz:ir.Z~~EZ:l~:z'Jl!fl7l!.al 

Erkekden kadına 

Zümrüt damlasının Femineni 
kokuyorsun. 

- Hilal eczanesi bu kokuyu 
yaptıkça, ben de kadın olduk
ça Maskülen kokacak değilim 
ya ... 
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Çarın hiddeti bir yan~aşı 
g:bi biiden fJqran etmışti 

.. bakumadan da.....-
l(aterinaDID namu ve ~refillİ .,enç isoadlardaa kl)l'UIDall 

Fakat k&pekler orada oldu
iµna göre Katerin muhıakkalC 
ki evdedir. Perenaea LUide 
Katerinin hareketleri ae1e 
hamledilehilirdı"? 

Af ekuadr almacla bJıen 
bir lfke çİzfİIİyle meramnler
dea iadi. 

Kuaia •tladı " "Koat Şu
'ftlofma evlae ... ,, EmriDi vardi. 

o,.,. "....... polia -
rekt&rlDI çalırt*ü liiup 
alda ve birlikte löfJik saraya 

• 

mecbmiyetini keadisine ylkle
mit bulandupau bildiriyordu. 

Prenıea Luiz Çana yüksek 
dirayet ve lriyuetiae dayana ak 
keadiaine hak vereceğinden 
ıUphesi olmacbğmı illve eclF
yofdu~ 
._. ~.le bu dere• 

- ..... prttar içiacle impa .. 
ratora aadık tebaalan o!a 
Dolgorakileri nank&rlik ittiha· 
ma ilbnda barabaaamak isin •r··· ........ 



- Hatta daha evvel bile 
gcJirim. 

- Hayır o zamana kadar 
sizi Pariste kimse görmemeli; 
Geldiğiniz zaman bile kimseye 
raslamadan doğruca otel Me
meye gelmeniz lazımdır. 

- Öyle ise, Nisanın ilk 
haftasında bir gece gelirim. 

- Paraya ihtiyacınız var mı? 
Mareşal cevap beklemeksi

zin seyizi çağırdı. Kulağına bir 
şeyler söyledi ve birkaç daika 
sonra da masanın üstüne yu· 
varlak bir torba koydu. Par
dayan : 

- Oh 1 Çoktanberi f-#nıma
dığım bir tatlı .. 

Diyerek torbayı yakalayıp 

cebine soktu. 
Bu konuşmalardan bir .aat 

ıonra banda herkes uykuya 
dalmış iken Monmoransi ile 
Pardayan yataklarında düşü
nüyorlardı. 

Monmoransi karyolasında : 
- Dük dö Gizin ağırlığınca 

altın vereceği bir adama sahip 
oldum. 

Diye düşünüyor Pardayan da 
aamanlaktaki otlar üzerine 
uzanarak: 

- Başımı h:hlükeye koyu
yorum amma oğlumun da istik
balini temin ediyorum. 

Fikrini zihninden geçırı-

yordu. 
• •• 

Nisanm ilk günterinde yani 
ihtiyar Pardayamn yeni elbise 
fiyerek ve tepeden tırnağa 

kadar çulunu değiştırip Paris'a 
yaklaştı~ı ve oğlunun da Fran
sova dö Monmoransi ile görüş
mek için uğraşhğı bir sırada 
jan dö Piyen ile kızı Lüiz 

otel dö Meme de on iki gün
denberi hapsedilmiş bulunu
} orlardı. 

Mareşal Hanri dö Monmo
ransi kederle karışık heyecan 
içınde otelin birinci katındaki 
geniş odada geziniyordu. Ha
yatı azab içinde idi. 

Hanri, ]anı tekrar bulunca 
gençlik hayatının yeniden olan
ca şiddetile kabardığmı hisset
mişti. Jam unutmuş gibi idi. 
fakat onu tekrar bulduğu, gör
düğil ve ele geçirdiği dakika
dan itibar en lılli sevmekte bu
lunduğunu anlamıştı. Bu sevgi 
eıkiıi gibi değildi. Likin gu
rur ve azameti başka türlü dü
tiinmeaine mani idi. 

Kendi kendine düşünerek : 

bulmasını arzu etmem, birbir-
lerine raslamalannı istemem. 
Belki biraderim hali bo kadını 
seviyor. Ne yapmah? Janı ne
reye saklamalı? 

Sözlerini söyleri. 
Hanri dö Mormorausi bir sa

at kadar gezinerek yavaş yavaş 
sükunet buldu. Ayni zamanda 
Jan Dö Piyer ile Luizin bulun
dukları odaya gitti. Kapıya var
dığmda bir saniye kadar din
ledi. Hiç bir gürültü işitmediği 
için üzerinde taşıdığı anahtarla 
yavaşça bu kapıyı açtı. Sonra 
beti benzi sapsarı olarak eşik
te durdu. Janla kızı karşısında 
idi. 

Ana ile kız birbirlerine sarılı 
ve çehreleri bembeyaz keıilmif, 
yürekleri çarparak korku içinde 
birbirlerine bakıyorlardı. 

ilk evvel gözüne jan m,ti. 
Bu kadın bili güzel idi. Bir 
adım daha attı kapıyı kapadı 
ve: 

-S.U VM-

c Mart t93& 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lanacaktır. ve onun konuştuk-
lannı dinleyebiliriz: 

- Ben ltalyanları tanırım. 
Onlar düımamn geldikleri yeri 
bildikleri zaman iyi savaşırlar. 
Fakat siyah adamlar hem sağ
dan, hem soldan, hemde hava
dan uçtuktan zaman hiç te 
ho,lanna gitmiyecektir. Şimdi
den daha fazlasım söylemek 
batahclar." 
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Muhariplere son bir fırsat verildi 
Onüçler komitesi toplantısında, Fransanın teşeb
büsüne Türkiye-Rusya delegeleri de iştirak ettiler 
Bu teşebbüse Roma ve Adisabaha 

Cenevre, 3 (Ô.R) - Uzlaş• 
dırma gayretleri berkite te
mayllllerine galebe çalmıştır. 

13 ler komitesi bugün topla· 
narak sulh müzakeresine giriş· 
mek ve muhasamata nihayet 
vermek için muhasımlara yeni 
bir mllracaatta bulunulmasına 

aid blan Fransız teklifini mu• 
halefetsiz kabul ehniştir. Bu 
teklif Roma ve Adis-Ababaya 
bir ültimatom değildir. Şimdi· 
ye kadar arsıulusal münase
betleri lüzumundan fazla karış
dırmış olan bir harbın kapan
ması için Tluslar Sosyetesinin 
birlik arzusunu gli!termek· 
tedir. 

CEVAP ON MARTTAN 
ÖNCE OLACAK 

13 !er komitesi işleri aceleye 
getirmemekte ve her iki tarafa 
cevap için bir mühlet vermek
tedir. Filhakika Roma ve Adis• 
Abadan 10 mattan önce bir 
cevap vermeleri rica edilmek· 
tedir. 18 !er berkiteler komitesi 
de bu tarihe kadar tehir edil· 
diğinc{en Cenevrede bulunan 
bütiin. delegasyon başkanlan, 
batla B. B. Eden ve Flandın 
yarın Cenevreden aynlacaklar 
ve bu sonuncular Londra ve 

Parise dlineceklerdir. Zira S 
Mart sabahından önce Cenev
rede bulunmalarına bir lüzum 
kalmamıştır. 

Bu arada eksperler petrol 

berkitesinin tatbiki şekli hak
kında görüşmeğe devam ede
ceklerdir. Fakat bu ancak 18 
ler komitesi hesabına bir İs· 
tihbar vazifesi olacaktır. 
ÜÇÜNCÜ SULH TEKLiFi 
Şimdilik en mühim hadise, 

İtalyan-Habeş harbı başlangı
cındanberi üçüncü defa olarak 
bir sulh teklifi yapıldığıdır. ilk 
teklif beşler komitesi tarafın• 
dan yapılmış, bundan sonra da 
Hoare-Laval sulh projesi hazır· 
lanmış ise de kabul edilmemiş· 
tir. B. Flandinin teklifi- bilhassa 
Fransız dışişleri bakanından 
13 ler komitesi önünde de 
•öylendiği gibi - ltalyanların 
Habeşistanda kazandıkları mu
vaffakıyetlerle prestijlerini ko
rumuş olmalarından sonra daha 
fazla bir muvaffakıyet kazana
cak mıdır? Herhalde vaziyetin 
gerginliği aza'mıştır. Romada 
Fransiz teklifi müsaid bir şe~ 
kilde karşılanmıştır. 

FLANDININ TEŞEBBÜSÜ 
Paris, 3 (Ö.R) - Franız si· 

yasal çevrenlerinde B. Flandinin 
uzlaşma teşebbüsü hakkında 
iU izahat veriliyor: 

Italya böylece Fransanın ken
disi için dostane hareketinin 
yeni bir delilini görecektir. 
gerek Roma, gerekse Adis -
Ababa harbın - her biri kendi 
hesabına • bir bilançosunu yap
mağa vakıt bulacaktır. Habe
şistan ancak kendi toprağını 
düşünmeye mecburdur.Bir kısmı 
İtalyanlar tarafından işgal edil
miş olan bu toprağın müdafaa
sına Habeşler ileride daha zi
yade muktedir mi olacaklardır? 
Sulh müzakeresine girişmek 
için şartlar kendileri için şimdi 
ileride olacağından daha 

idir ? Ne-

1 
tarının dirayeti önünde açık 
bulunan mesele budur. 

ITALYANIN DURUMU 
lliğer taraftan muhasamata 

devam için Italyan·n da men
faatı yoktur. Şimdi yapılacak 
bir sulh Italyaya eline geçirdi
ği toprakları teşkilatı altına al· 
mak ve sulha kavuşturmak 
imkanını verebilir. Fransa-

11'pla11flda Türkiye adına s6z s6y0yen 
8. Cemal Hlısnü 

nın F astaki hareketi ltalya
ya misal olabilir. ltalyanın 
Habeşistanda karşılaştığı müı· 
külıitla karşılaştıktan sonra, 
Fransa şimdi Fasta herkesin 
saygısını kazanmıştır ve Fası 
fetheden mareşal Loyantey son. 
uykusunu orada, F a&lıların mu
hafazası altında uyumaktadır. 

iT AL YANIN KUDRETi 
·AZALIYOR 

Diğer cihetten Avrupanın 

kararsız ve ka~ık vaziyeti de 
ltalyayı, ulusal kuvvetlerini 
azaltmağa sevkedecek bir 
unsurdur, Halbuki Afrika har
bı devam ederse ltalyanın 
hayati kudreti ister istemez 
azalacaktır ve ltalyanın düşün
mesi lazımgelen en mühim 
meselelerden biri de budur. 
Fransa, B. Mussolininin siyasal 
dirayetine inanmak ister. Bu 
inanla vazifesini yapmış ve s:.da
katle bağlı olduğu uluslar sosye
tesi adına onüçler komitesi 
bu teşebbüsü ittifakla tasvib 
etmiştir. Artık söz Roma ve 
Adis· Aba banın dır. 

EDEN ve FLANDEN 
KOUŞMALARI 

Cenevre, 3 (Ö.R) - Sabah 
B. Flanden ve Eden, herbiri 
ayrıca bazı delegelerle görüş
dükten sanra buluşarak uzun 
uzadıya konuşmuşlardır. Öğ· 
leden sonra, 13 ler komite· 
sinin celsesinden önce, B. 
Paul Boncourla birlikte tek· 
rar toplanmışlardır. Bunun 
üzerine yapılan bir teklife uy
gun olarak 18 ler komitesi 
Roma ve Adis • Ababaya sulh 
için yapılan müraCliata bu 
hükumetlerin gönderecekleri 
cevaptan haberdar olmak 
ve ondan sonra berkiteler 
hakkındaki kararı vermek lizere 
toplantısını Pazartesi gününe 
talik etmiştir. 

ON ÜÇLER TORLANDI 
Uluslar sosyetesi tarafından 

ihtilafın barış yoluyla kapan
ması vasıtasını aramağa memur 
edilen 131er komitesi öğleden 
sonra saat 7 ,50de toplanmıştır. 
B. Flandın, karar suretini oku
muş ve böyle bir müracaatın 

on mart' a kadar cevap vereceklerdir 

1 
bilhassa son zaferler üzerine 1 
B. Mussolininin, prestijine leke 
sürdürmeksizin bu teklifi kabul 
edebileceğini ıliylemittir. Her
kesin teoıenni ettiği gibi bu 
teklif iki taraftan kabul edilse 
bile, bundan sonra birçok güç 
meselelerin halli işi kalacakhr. 
B. Flandin, Fransız hükumeti 
tarafından yapılan bu son 
anlaşma teşebbüsüne komitenin 
iştirakinin Uluslar Sosyetesine 
ancak şeref verebileceğini sliy• 
!emiştir. 

TÜRKiYE MURAHHASI 
TEŞEBBÜSE iŞTiRAK 

EDiYOR 
S. S. C. B. Adına B. Po

temkin ve Türkiye adına Bay 
Cemal Hüsnli Tan Bay Flan
denin sözlerine iştirak etmiş· 
lerdir. Bunun üzerine pro
je hiç bir muhalefete uğrama· 
dan kabul edilmiştir. Akşam 
Roma ve Adis-Ababaya bildi
rilen karar suretinin metni 
şudur: 

"Uluslar ıosyetesi komite
sinin 19 ilk kanun 1935 tarihli 
celsesinde kendisine verdiği 
vekıilet ve salahiyete dayanarak 
hareket eden 13 ler komitesi 
iki muhasım tarafa uluslar 
sosyetesi kadrosunda ve pak
tın ruhuna uygun olarak mu
hasamatın çabık kesilmesi 
maksadile müzakereye giriş· 

meleri için acil bir davet ya
pan 131er komitesi, verilecek ce· 
vapları öğrenmek için 10 Martta 
toplanacaktır." 

18 ler komitesi de sulh le· 
hinde yapılan gayrete verilecek 
cevapları anlamak için 10 mar
ta kadar beklemeğe karar ver· 
miş olduğundan delegeler Ce
nevreden aynlıyorlar. BB. Flan
din ve Boncour yarın Pariste 
bulunacaklardır. Fransız ve in· 
gilfa dış işleri bakanlart 10 
mart sabahı yine Cenevreye 
dönmüş olacaklardır. 

MUSSOLINl'DEN NE 
BEKLENiYOR? 

Paris, 3 (Ö.R) - Liyon'da 
çıkan Nouvelliste gazetesine 
göre, (talyanın harbın başlan
gıcında reddettiği beşler ko· 
mitesi tekliflerini şimdi rnüza· 
kere esası olarak kabul etme
sine pek ihtimal olmamakla 
beraber Habeşistanda kazan· 
dığı zaferlerle 1895 hezimetinin 
lekelerini silmiş olan B. Musso
lininin şimdi daha uysal dav• 
ranması mümkündür. Her halde 
cenevrede yapılan müzakere
lere miivazi olarak Cenevre ve 
Roma arasında da çok fıı!ll 
müzakereler olmaktadır. 

DAHA NELER 
YAPILACAK? 

Paris, 3 (Ö.R) - "Ôvr,. 
gazetesi Cenevrede müzakere 
meuzuu olan berkiteler mese· 
lesi hakkında şu iyzahatı ve· 
riyor: 

Muhafazakar partisinin bazı 
çevrenleri ve bilhassa Uluslar 
sosyetesi birlikleri,.B. Eden üze· 
rinde şiddetli bir tazyik yapa· 
rak yalnız petrol ambargosunu 
değil, bununla birlikte diğer 
bazı yeni berkiteleri hemen 
tatbik ettirmezse kendisile 
mücadeleye girişeceklerini bil· 
dirmişlerdir. Bunların nazariyesi 

kanının, seçim devresinde ilan 
ettiği nazariyeleri, iş başına 
geçince tatbik etmemesi kabul 
edilemez. 

Diğer taraftan, bazı lngiliz 
siyasal çevrenler Akdenizde 
berkitelerin tatbikinin şimdiye 
kadar lngiltereye 8 milyon ln
giliz liresına mal oldugunu ve 
berkitelerin Afrika ihtilafına 
nihayet vermesi lazım geldiğini 
ileri sürüyorlar. Berkiteci mem
leketlere Italyan vapurlaıının 
girmesini menedecek yeni bir 
berkitenin tatbiki fikri bunla
nn arasından doğmuştur. 

Pek iyi tahmin edilebilir ki 
bu berkite Mussoliniye pek 
ağır gelecektir. Yalnız manevi 
olarak değil, bilhassa maddi 
olarak : Zira Akdenizde her 
türlü Italyan ticaretini imkansız 
bırakacak ve ltalyan vapurları, 
kömür ve su almak için bile 
olsa. Port Sait, Cibuti, Aden 
ve diğer limanlarda duramı
yacaklardır. 

Bununla beraber, Londrada 
iyi haber alan çevrenlerin hissi 
şu merkezdedir ki lngiliz hüku
meti yeni berkitelerden kaç· 
mak ve Cenevre toplantısını 
48 saat sonra tatil etmek im

kanını bulsa bu fırsattan isti
fade edecektir. Ancak lngillz 
siyasasının böyle bir talika im· 
kan vermesi pek az muhtemel· 
dir. lngiliz hükümetinin şimdi 
yeni berkiteler tatbikine nasıl 
karar verebileceği de pek iyi 
görülmüyor. Çok muhtemeldir 
ki B. Eden 18 ler komitesini 
ittifakla Italyaya karşı bir ihzar 
teşkil edecek bazı kararlara 
sürükliyecektir. 

Mısır - lnglliz 
görUşmelerl 

Londra 2 ( A.A ) - Buraya 
gelen haberlere göre bu!l'ün 
resmen baılıyan Mısır - İngiliz 
müzakereleri, kurban bayramı 
dolayısile 9 Marta talik edil
miştir. 

Dikkat 
Azimet veya herhangi bir 

sebeble evinizde bulunan 
eşya ve bilumum mobilyala
rınızı gazeteye ilin vererek 
müzayede yapmak veyahud 
pazarlık suretile satmak is· 
terseniz " Fırsat Artırma 
Salonu ., na uğramadan ma· 
lınızı satmayınız. Çünkü bu 
müesses size bütün kolay
lıkları gösterecek ve malı
nızı gazeteye ilan vererek 
en yüksek fiatla ve az bir 
komisyonla satacağı gibi ge
rek mücedded ve gerek az 
kullanılmış bronz karyola, 
piyano, para kasası, yazı 
masası ve dikiş, nakış ma
kinaları ve sair her çeşid 
mobilyalar heryerden daha 
ucuz bir fiatla satılmaktadır. 

Adres: Yeni MUzayed.a 
Bedestanı No. 35·36 

Fırsat Artırma Salonu 
Aziz Şlnık 

Telefon: 2056 
1-8 (31 O) b. 2 - S.6 
Pa-Pr 

Sahne s 

Japon aşkı 
Japon edebiyatından 
Nisiyu sabahleyin gözlerini 

açarken ogün yapacağı müdlıiş 
vazife hatırına geldi. " Nissiyo 
lnuye .. nin verdiği vazifeyi 
yapmıyabilirdi. Bu takdirde 
( Kızıl mama ) ya müracaat 
etmesi lazımdı. Bunu yapa
mazdı. Çünkü kalbi en taze 
heyecanlar içinde çırpınıyordu. 
Bütün " imkansız ,. demesine 
rağmen Puyinu'yı seviyordu. 

- Ve ... Sevgiliye yaıık!.. 
- Ne olacak şimdi? 
"Nissko (nuye,. nin buyurul· 

tusu yerine gelecek ... 
- Yani! 
- Sus artık eyi kardeş ... 

* •• 
Nisiyu sevgiliyi deniz kıyı• 

sında gördü. ikisi de manolya• 
lar gibi sarı benizlerini sakla· 
dılar. Sonradan ikisi de kızar· 
dılar. Konuşmadan uzaklara 
yürüdüler. 

Nisiyu delikanlı okuluna git
medi ... 

Büyük mabut her yalanı bir 
dereceye kadar affederdi. Fa· 
kat kalbin istediğini inkar et
mek mümkün miydi? Genç ço· 
cuk hesaplı hareket etti. Kah-
vealtısını her zamandan biraz Osona'lı sevgili de çantasıaı 
daha isteksiz yaptı. Ablasının otların arasına gizledi. 
önüne koyduğu Pudingte gözü Konuşmadan yürüdüler .. 
yoktu. Bununla beraber ab· Bir yeşil gölgede birleştiler ... 
!asını kuşkuya uğratmamak Osonalı kız ağlamadı ... 
için önündekine hararetle sa-rıldı. Nisiya çok konuşmadı ..• 

Ablası içli bir kızdı. Nişan· Yalnız gönül arkadaıını 
lısını, şimdi bir mezarlık hatıra dedi ki : 
olarak tanıyordu. Ölüsüne - Uğrağımız esmer ufuklar 
bağlı kalan genç kızın gözle· olsun .. Deli mabudlara minnet 
rinde nemden başka bir şey etmiyelim. Sevgimizi bu dar 
bulunur mu? Sordu kardeşine: yola gömmiyeliın. Beraberce 

- Eyi Nisiyu... bugün göz- konuşuruz. 
lerin neden yaşlı... Dudakların - Peki, dedi, seven kız .. 
titriyor, Yoksa sen de hasta Kararını gizleme . • Ölümünü 
mısın? belli etme.. Nümayi,ten hoş· 

- Hasta mı, hayır ... Yahud lanmam .. Biçağın keskin olsun. 
ta "Evet., biraz gönül acım var. E 

Ç 
ğer kamın acırsa .. 

- ok mu seviyorsun Nisiyu 
- Bayrağım kadar.. - Kalbine yaslanırım.. Göz 
- B:rinden birini tercih pınarlarından tahammül zevki 

lazımgelse... aşırırım. 

- Gözlerimi yumarım! - Bu bir hıraızhk değil, gö· 
- Mabudlanmız cebreder• nül ortaklığı olur. 

lerse.. Ve .. AyrJırlar orada ... 
- Kalbimi parçalanml ,.* • 
- Müsaade alamazsen? Nisiyu, aldığı vazifeyi yaptı. 
- Beni acındırıyorsun iyi Ulusa acı katan şişman gli· 

kardeş., bekli, kara tüylü, tobrak.m 
- asabın yorgun galiba! Japonyalıyı tabanca kurşunuyl• 
- Bugün büyük kararım var. söndürdü. Kendisi de yama-
- Ne yaptın. Nisyu.. Sana cında söndü. 

yazık değil mi? * 
- Asıl ulusa yazık, toprağa • • 

yaıık, anaya yazık. kard.eşe Onlar Nisiyu ile sevgi\iıi 
yazık ... Ve ... yarım saat ara ile gökler ale-

- içerinde giıılilik kalma- minde yine birleşmistiler. 
malı... Çıplak konzş iyi kar- Rr11dN> Di!!'sf'lm r<'vire11: 
deş... .A..d..ıı:uu:ı. :13:1.1,get; 

·········•··········•··••···•·•···•···•·••·····•···•··•····· ·······················••< Klodet Kolber sade· 
tikten hoşlanır. Bu sade 
ve zarif elbise kalçaları 
ne kadar ince göster
mektedir. 

Klodetin şapkası da 
bayanların çok sevimU 
bulacakları biformdur. 

+ 
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"Olacak şeyler .. ,, Fredrik Marş'ın 20 aşkı 
Vells~in ilham eseri ''Eğer bir gün seversem 20 aşkımdanr 
olan film gösterildi sonra evlenme kararını vereceğim,, 

PARIS (ŞUBAT) 1 Yıllar geçiyor. insanlık üze· Hollywood: 
FREDRIC f 

Olacak şeyler... rine çöken meşum kasırgadan J 
iki seneden beri lngilterede sağ kalanlar, tayyareciler, mü- MARCH New· 

york üniversi
tesine devam 
ederken bir 
"Fiyeld Day,, 
günü - bahar 

270 bin lngiliz lirası sarfedile- hendisler, makinistler, maşinizm 
rek yapılan bu büyük film bi- kanunlarına göre yeni bir 

I 

! 

' 

Amtrika11 :ztvki11e 11yg1111 bır f otograf 
Oumaint A111ıey "Oolem,, Jilminıle 

tirilmiştir. H. G. Wells, Alexan· 
dre Korda ve sırf bu film için 
ıureti mab.susada Hollyvood'tan 
getirtilen trükaj kralı Ned 
Mann " olacak şeylerin bir şa· 
heaer olması için ellerinden ge· 
leni yapmışlardır. 

Olacak şeyler eylendirici ol
maktan ziyade düşündürücU bir 
filmdir. 

insanlık, fennin durmak bil· 
miyeo terakkiyatı ve insanın 
asla kanmıyan coşkunluğuyla 

nereye ıürüklcniyor? Filmin 
mevzuu bu sualin cevabını 

vermeğe çalışmaktadır. 
Filmde geçen hadiselere 

gelince, 1940 senesi noelinde 
dünyanın herhangi bir şehrinde 
de hindiler, oyuncaklar satılı
yor. Mevsimin en çok sevilen 
ıarluları terennüm ediliyor. 
Yalnız neşe, yalnız bayatın 

:ıevkleri düşünülüyor. Bununla
beraber gazetelerin manşetleri 
'"Harb rivayetleriyle,, doludur. 

Aile ocaklarındaki şenlikler
den bir sahn~ ~örüyoruz. Dost
lar, akrabalar hep ayni sami

miğ bava içinde toplanmışlar

dır. Çocuklar oynuyor, eğleni
yorlar. 

Gazetelerin hergün yeni ye
ni haberler uydurmaktan baş
ka birşey düşünmedikleri söy
leniyor, gazetelerle a!ay edili
yor. Nihayet gece yarısı ol
mustur. Çocuklar yataklarına 

girecekler.. Dostlar kapı eşi
ğinde veda ediyorlar. 

Ana topların gürlediğini ışı· 
tiyor. Harp başlamıştır. 

Harp .. 
Modern harp .• 
Zehirli gazlar, bombalar, ha· 

va hücumlarıyla insanlığı imha 
ctmektan başka birşey düşün
miyen modern harb ... 

Bunu veba, ve diğer salgın· 
lar takib ediyor. Medeniyet 
çöktükçe çöküyor. Vahşete, 
tabiiğ bayata dônüş başlamış· 
br. Ne ilim ne san'at kitabları 
blc:lt. Kuvvet ve kavga biricik 
Uk.i111 olmuılardır. 

dünyanın temellerini atıyorlar. 

Şehirler kuruyorlar. işsizliği 
yok ediyor, sulhu hakim kılı

yor, medeniyet ve terakki di
nini yayıyorlar. 

Dünyanın her hangi bir ye· 
rinde porselen, kristal ve çelik
ten ,ehir doğuyor. insanlar 
makinalarla elele vererek tabi
atı yeniden teshir ediyorlar. 
Kendi kendini yeniden yara!an 
insan suların ve göklerin haki
mi oluyor. Bununla da kanmı· 
y:>r Arzi iradesine ram ettik
ten sonra aya gitmek, zaman 
ve mekan mefhumunun sırrına 
erişmek isteyor. Cüretkar ke· 
şifleri aya götürmek üzere mu
azzam bir top yapılıyor. 

günü • üniver
sitenin geniş 

çayırında atlet
lik müsabaka
ları yapıldığı 

sırada F redric 
te soyunmuş

tu. Kroı Kon-
triye, mensup 
olduğu kızıl bu· 
lut grubu na
mına girecekti. 

Müsabaka be-
yecanı içinde 
Kros Kontriyi 
kaybeden Fre· 
dric, finişte ar
kadan ince ol
duğu kadar 
berrak bir genç 
kız kahkaha-

Dünyanın yeni hakimi : 
ileri, daima ileri d:ye haykı· 

rıyor. insan için ölüm saatin
den evvel dinlence yoktur. 

Fakat aya topun atıldığı da- siyle karşılaştı. 
kikada halk yığınları dinlen· Önceden, mü· 
mek, tevakkuf istiyor. Heykel- sabakada nal 
traşlar halkın hissiyatına tercü- topladığı ıçın 
man olarak makinalaş:na aley- buna ehemmi· 
hinde ayaklanıyorlar. Güzel yet vermek is-
sanatların, fantezinin ve şahsi- temiyordu Son-
yetin yeniden doğuşunu isti- raları bu kalı-
yorlar. Ve film koskoca bir kabayı kopı;-

istifham işaretiyle nihayet bulu- ram tanımış ol-
yor. mak için geri- Fredıik Marş bir ;i ... 

Teknik bakımından çok en· ye döndüğü zaman ince yapılı, hatta sempatiden da ha fazla 
fes olan bu filPl ilk defa ola- çok dikkatli bakışlariy!e ken· bir alaka duyduğunu hiasedi-
rak Londrada gösterildi. Bu- disini süzen bir genç kız yü- yordu. O kahkahayı tekrar 
nunla beraber bir çok noksa11- züyle karşılaştı. Ayakları tutul- işitmemiş olmak için müsaba-
ları olduğu muhakkaktır. Kri- muştu. Neş'esi hemen hiç kal- kaya girmekten sarfı nazar 
tiklerin umumi tahminlerine mamıştı. Halbuki ikinci bölüm· etti. Esasen müteessirdi. Tees-
göre "istikbalde neler olacak?,, de kazanması muhtemeldi. sürüyle yalnız kalmak istiyordu. 
filmi büyük muvaffakiyet ka- Fredric: Arkadaşlarının ısrarına rağ· 
zanacaktır. Zira l>uq-ün ihtizar .,... Acaba kaybedermiyim... men müsabakaya girmiyen Fred-
halini alan dertlerine uymak- Bir daha o müstehzi kahkahayı ric, üniversitenin arka bahçe-
tadır. yanı başımda işitirmivirn, diye sinde dalgın dolaşırken ince bir 

"Nereye gidiyoruz? Medeni- üzülüp duruyordu. sesin teşvikiyle uyandı : 
yetimiz, pek yakında ne ola- Fredric, bu meçhul ve sihirli - Siz, dedi. Neden müsa· 
caktır?" Bütün fikirleri işgal kızı hemen bir anda sevmişti. bakaya devam etmediniz ? 
eden bu sual değil midir? Ona karşı derin bir sempati, Fredric bu insafsız sesin sa-

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

Bir falcı kadının sözleri 
Jean Harlov kendisini çok korku
tan sözlerin boşluğunu anlatıyor 

Bir falcı Jean Harlow' a de
miş ki: 

- Senin ilerin karanlık .. Ö
nünde iki karanlık yol var .. 
Bunlardan birini tercih ede
ceksin. İki yıl içinde büyük bir 
hastalık geçirecek~in. Bu has
talık seni mezara kadar sürük
liyeb:Jir. 

Jean Harlow, 934 yılında 
falcının söylediği meş'um söz
lerden fena halde kuşkulanmış, 
ondan sonra buzurunn kaybe· 
derek fena düşüncelere 
dalmış, en ufak bir rahatsızlı
ğında kıyametler koparmış. 
Fakat hastalanmadığını ve yıl· 
dızının her gün biraz daha 
parladığını görünce kendi de 
bu inancına gülmüş... Motion 
Picture muharrirlerinden birine 
Jean Harlow şunları söylemiştir: 

- Ben iki yıl evvel haya
tımdan korkmağa başlamıştım. 

Ölümden korkuyordum. O 
meş'um falcının sözleri beni fe
na halde sinirlendirmişti. Ge
celeri, ne zaman gözlerimi ka
pasam hep o falcı kadının söz· 
)erin: hatırlıyordum : 

Bir gün gelecek, ölecek-
sın ... 

Herkes öldükten sonra yalnız 
ben kalacak değilim ya... Bu 
korkum geçti. Şimdi kendimi 
bir az daha kuvvetli buluyorum. 
936 yılında tali bana glllüyor. 
Benim belki de en uaurlu yılım 
bu olacaktır. 

sahibini artık iğnelememek için 
bir sebep görmüyordu. Ne fe
na ki bu defa da heyecanı ko
nuşmasına mani oluyordu. Bu· 
nunla beraber çeıaret etti: 

- Sizin alaylı kahkahamı& 
hedef olmamak için bundan 
vaza-eçtim. Hem ıiz beni takip 
ediyorsunuz. 

- Pek tabii, Çllnkü hoıuma 
gidiyorsunuz. · 

- Ben de ıize kartı demin· 
d.enberi bllyUk bir uaf duyu-
yorum. ilk balotta ıizi llyle 
ıevdim ki ..• 

- Adımı biliyor muıunuz? 
- Benimki Fredric. .• 
- Benimki Li11ie ..• 
- Sizi ıeviyorum ... 
-Hoşuma a-idiyor, IÖ:ıllnüzü, 

bir daha tekrarlayınız. 

- Alay ediyorsunuz. 
- Alay değil, hem ıizden 

hoşlandığım için diğer 19 ar
kadatım kadar ıizi de ıevece· 
ğimi umarım, 

- Nasıl 19 arkadaıını:ı: mı? 
- Evet, benim hayatta 20 

arkadaşım olacak... Bu yirmi 
aşk, benim için yarın hakkın

da en iyi bir tecrübe vesilesi 
olacaktır. Bel ki de tuhaf bu
lacaksınız, Ben sizden daha 
başka düşünüyorum. Ve kendi 
kendime diyorum ki: uBir genç 
kızın hayatında bu a-ibi atklar 
tıpkı bahar yağmurları gibi 
toprağı ıslatmadan geçer. Er
keği tanımadan ona bel bağ
lamak mümkün mü ... Ben, ıiz
den örnek edinerek yarınım 

hakkında karar vereceğim. 
* • • 

Fredric March'ın yirmi aşkın-
dan bahseden kadın yıldızlar 

Hollywood'un en şirin çocuğu
nun şimdiye kadar bu yirmili 
tecrübeyi bir kaç defa tekrar 
ederek genç kızlardan icap eden 
intikamı aldığı iddiasındadırlar. 
Fredric Marcb ise bu hususta 
sorulanlara şu karşılığı ver
mektedir: 

- Delikanlılık zamanımda 
bana kötü bir ders veren kız
dan intikam almağa karar ver
miştim. Bu kararımda durma
dım. Çünkü şimdiye kadar hiç 
bir kız tarafından sevilmedi
ğim gibi sevmedim de ... 
Eğer bir gün seversem - Yir

mi aıkımdan sonra - evlenme 

4 Marlt93& 

Bir yıldız 
Bir din kitabı 

neşretti 
Meşhur sine

ma yıldızı Duğ
lasın eşi Marie 
Pickford'un b.r 
din kitabı neş
redildi. Kitabın 
adı: Neden Al-
laha inanmıya· 

t' 

lımdır. Marie Pickford son yıl· 
!ar içinde felsefeye merak et
mişti. Bundan başka din kitap
larını okumaktan da hoşlanı
yordu. Daily Ekspress'in edebi 
sütunlar muharriri bu kitab ~ 
hakkında şu malümatı veriyon1 

- Sinema dünyasının birinci j 
ıevgilisi Mari Picford Allabta~ 
bahsediyor. Buna neden inan-

1 
mamalı .• Allahın yarattığı en 
güzel kullardan biri olan ilah" 
kadın bu eserinde Allahın 

1 
insanlara verdiği geniş çalışma 
sahalarından,ebediyetten ve b.-; 
zen de ölümden bahsediyor, 
Müellif bir fırsatını getirerek\ 
bayatta iki sevgilisi bulundu-1 
ğunu da bize bir sır gibi tevdi 
ediyor. 

1 - Annem ... 
2 - Kardeşim ... 
Bu iki sevgilinin ikisi de öl• 

müştür. Mari Pickford Allaha~ 
inanmak için bu iki ölümü bele 
)emek lüzumunu hissetmiştir. 

Bu, din kitapları yazan bir 
şahsiyet için bir zaaf değil 
midir? 

Analar 
Çocuklarını dövmek 
hakkına mallk midir? 
Dokuz ya· 

şinda bir çocuk 
Losancel o s t a 
adliyeye baş· 
vurarak annesi 
hakkında dö
vülme dlvası 
ikame etti. Ço· 
cuğun iddiası· 

na göre anne· 
ıi Mra. Mary Higuera bir sa
bah kendiıinl fena halde döv
muı, bu yüzden kolları fena 

halde ıişmiı ve güzelliğine te
ıir yapacacak şekilde yü:ı:ünli 

de bir tahta parçasile hırpa

lamıştır. 
Mahkeme günü davacı ço

cukla annesinden başka babası 

da adliyeye gelmiı .. Çocuk di
vasını anlatmış, ana iddialara 
cevap vermiştir. 

Mahkemenin kararı ıudur: 
- Kız çoçuğunu güzelliğine 

tesir yapacak şekilde döğen 

ana 180 gün hapse, ayrıca döv
mek bir suç teşkil ettiği için 
de ayrıca 180 gün hapse mah

küm edilmiş; bu hareketi ya

panın bir ana olduğu hesaba 
katılarak cezanın yarısı indi
rilmiş; yalnız 90 gün hapse
dilmesi kestirilmiştir. 

MEDiNE 
üzerinden ilk defa 

tayyareler geçti 
Şimdiye kadar tayyarelerin 

uğramadığın bir tek şehir 
vardır: Medine ... 

Uzun müddet bu şehre tay

yare uğraması yasaktı. Sonra 

hu yasak kalktı. Geçen ay 
içinde Mebmed isminde Mısırlı 
bir tayyareci hususi tayyare
sine atlıyarak Medineye gitti 
ve şehre indi. Tayyareyi gören 
halk korku ile kaçışmağa baş
lamış, bilahara gökten inen bu 
garib kuşu hayran hayran 
seyretmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kaza 

Şehitlerde Türkmen dokuma 

fabrikasında çalışan Hüseyin 
oğlu Sıtkı barekC't halinde bu
lunan dokuma makinasına eli
ni kaptırmış ve yaralanarak 
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·Müslümanların 13 Anası~ 
Milli EmJik müdtırlliğibıdeu ı DosyL 94 
Birinci kordonda klin fevkani llç oda tahtani iki oda 

bir mıdbah ve bir miktar avluyu havi 426 eıki numaralı 
96/99 metre murabbaı ile banyo termosifon ve mevcut 

lira • 
Doktor 

kalorifer tesisab 23,500 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak Bucada eski karuça yolu paradiso altmay ay Buca cad
desinde tahtani ve fevkani S oda mutbah ve dam ve 
ıofa balkon ve kapı ve bahçeyi müştemil 56 eski 54 

Merkez hastanesi 
Operatörü 

O gün Muhammed Ayşe ya• 
nında kalacakb. Muhammedin 
dışarıdan sesi geldi; 

- Zeyyid, içiriden bakırı al 
getir, hayvanları sağalım ! 

Bu uhudde ölmeğe giden fa
kat ölmeyen Zeyyiddi evlatlığı 
Zeyyiddi ona daima hizmet 
ederdi. 

Muhammed Zeyyidin getir· 
diği bakırı alarak keçilerini 
aağdı, lc.öpükleri kabaran sıcak 
sfitü tutarak Ayıenin odasına 
g rdi, stH: kırbasmı Hafasaya 
uzatarak: 

- Al Hafasa bir kaseye 
dök, hepimiz de içelim. 

Siıde ile Ayıe kalkhlar, bir
birlerine bakarak hafif birer 
tebessüm ettikten sonra Mu· 
hammedi karşıladılar, oturun· 
caya kadar ayakta durdular. 

Çorba, sütten ibaret olan 
yemek bittikten sonra Muham
med sordu. 

- Hurma var m? Ayşe! 
- Kalmadı! Ôğlen artan 

hurmaları bir fakire verdim •. 
- Eh hamdolıun doyduk, 

hacet yok! 
Arasından çok geçmedi ki 

bahis üç kadının verdikleri 
karara intikal etti, sözü Sôde 
açmıştı: 

- Ya Muhammedi Abdullah 
~n Cemit'in kannnı biliyor
_.uzt 

- Nud bilmem, Zeyneb 
ilıeniar akrabajll, ne olmuş~ 

e? 
- Uh11tt:a kocası ,eh~~ :ol

duldan sonra kimsesiz ve yal
nız kalch, dul bir kadın, eh 
oldukça güzel de gerçi ya,lı
ca ise de nihayet bir kadındır. 

- Evet ! Pek tabiidir ki bir 
erkeğe ihtiyacı vardır. 

- Değil mi? 
- Zeyoebe bir kaç talip 

çıkmış fakat kendiıi redetmiş, 
onun fikri başka imiş. 

- Ne imiş acaba? 
Ayşe söze karışb : 
- Muhterem eşim; Zeyne

bin size varmak fikrile sıze 
yalvaracağını duymuş 

- Kimden? 
-- Çok yakınlarından, fakat 

ya Muhammed ! Bi7. üçümüz de 
şöyle düşündük. Bu kadın 
güzel veya çirkin ne olursa 
olsun, Uhutta şehid olan 
çok sevdığiniz bir Müslüı. 
manın karısı idi, fukaraları çok 
seven bir kadındır, dili, eteği 
temizdir. Kocasuun ölümünden 
sonra yalnız kalmak istemiyen 
ve bizim yanımıza gelip senin 
kutsiyetin içinde yaşamak ar
zusuuq -taşıyan bu kadanm ara, 
mızda Y•iamasına biz razı ve 
bundan memnunuz. 

- Eğer size böyle bir tek
lifte bulunacak olursa reddet• 
meyiniz. 

- Sevgili karalanm aiz ha
kikaten alicenap ve kJymetli 
kadınlarm11-11ınıı. Benim takdir, 
tahmin ve anlayıtlanm daha 
ziyade kuvvet buldu, bu kadın 
bana baıvurursa mutlak ben 
de ona rıza ve muvafakat 
göstererek sizlerin arasına, 

Müslümanların anası olan siz
lerin arasına katacağım. 

- Layıktır ya muhammed I 
- Allahın adana kasem ede-

rim ki biz htpiınİL ondao hoş· 
nut olacağız, 11evt"ceii7.. 
. . . . . . 
o;..~üı~~aakin z~ynep :ıabah 

namazından çıkan Muhammedi 
Ayşenin odası yanında yaka
ladı, ona kapıya yol verirken 
bornüsünü açıp, saçlarını dö
kerek, 

- Ben sen·n akrabanım, dul 
kaldım, kocam senin uğrunda, 
Allahımn uğrunda öldü, benim 
sana karşı gönlümde rueyil var, 
beni kanhğa al ! 

Muhammed bir baktı, bu 
kadın her ne kadar çok taze 
genç olmasa bile endamına 
malik bir dolgun kadındı ve 
onu ötedenberi bilirdi, tenasü
bünü kaybetmemişti. Akşam-
dan dolduğu heyecanla bu te
maşanın tesiri karışarak: 

Yarın nikih yapılması 
için emir veririm, şimdi sen 
Sude ile beraber kaU sana da 
bir hücre yapbrayım. 

- Hayır ya Muhammed! Ben 
Sude ile yatanm. 

- Peki şimdi sen orada 
yat! 

Bu muhavere sırasında Ayşe 
dıpn çıkmıtb, Zeynebi gördü, 
gflldü: 

- Mubammed teklifini kabul 
etmedi mi? 

1 

MuhammedAyşeyi ıçerj iterek: 
- Evet sizin dileğinizi yerine 

getirdim ... 
- Nikah bugün mü? 
- Hayır yarın! 
içeri ~irmişlerdi. Ayşe: 
- Oh Muhammed diye yal

vardı: daha sabah! topla ashabı 
Zeynebin senin karın olduğu
nn iJan et! 

- Neden bu kadar buna 
teha ük gösteriyr, o kıskanmı-
yorsuJ' ?. 

- Seni kıskanacağım bir 
kadm de{{ildir. Belki Hafasyı 
kıskanırım. Bunu kıskanmam. 

- Avşe ! 
- Affet, samimi ıöyliiyo· 

rum. 
- Peki amma Hafasayı ni

çin kıskanırsın da bunu kı s
kanmaısın, bundan senin Ha
fasa ya kartı az çok bir 8fkeu 
ve kıskançlığm olduğu beliri
yor, doğu söyle .. 

- Ounn hazan gururu peyda 
oluyor, hırçınlık yapıyor, buna 
tahammül edemiyorum, ve sen 
bu zamanlarda onun haline 
rastladığın vakıt daima onu 
teskin ıçın mülayemet ve 
sevgi ile onu okşıyorsun, 
öyle anlıyorum ki Hafazayı biz
den daha çok sev;yorsun! 

'ionu ı•ar -

yeni ve 20 taj No. 1059,SO metre murabbaı ev 4000 
Yukarıda yazılı gayri menkuller on gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile arttırmaya konulmuştur. ihalesi 12-3-936 perşembe 
gUnü saat 14 tedir. Satq mlhıhaaıran gayri mübadil bonosu 
iledir. 563 (540) 

Göz Tabibi 

Is. Sala~ettin 
(Akgündüz) 
Merkez hastanesi göz haa

talıklan mütehassısı 
Fransanm Bordo bp f~tllt,ai 

göz kliniğinden mezun 
Muayenehane : ikinci 
beyler ıokak No. 79 

1-13 (505) H.3 
tiı'Jll"&JL !?AD 

1-

Mübadil bonosu, banka 
hi11e senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın ahr. 

Adres : lzmir Kemar 
alb Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

11-30 (107)S 7 Pa. Pe. S. • 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
• BAG VE SEBZE 

Tütün fidanları 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
d6rtten so·ora ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 
.......... lllİll ......... 

için 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Garbi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 
Cezai~ Han - Yemiş çarşısı 

IZMIR Telefon: 3809 
Çar. Cuma. Pazar13-13 (128) 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarına her gün on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler hamamı karşısında 43 nu· 
marada kabul eder. 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
HastaJannı her gfin sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket haıtaneıinde -
Göz Hetimi 
MlTATOREl 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat• 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

f229) 

•.................................................................................................................................•.......................................................... , .............................. .. 

sene~i 

934 
935 
935 
935 
915 
935 
934 
934 

·934· 
934 
934 
934 
934 
934 
93S 
934 
934 
93S 
935 
934 
934 
935 
93S . 
934 
934 
934 
934 
934 
935 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
934 
935 
935 
935 
934 
934 
9l4 
934 
934 
935 

935 

lzm r Vi ayeti 

T. Ne. mevkii 
· 1542 Hastahane caddesi 

S Hastahane caddesi 
43 Ba~tak caddesi 
43 BaŞturak caddesi 
21 Tramvay caddesi 

1469 , D~ij'irmendağ 
lll25 Q~~Jaıçık 
1563 H,stahane 
lltO " .. B~şturak caddesi 
~.Ş36 ı, Hdçeşmelik 
1531 . , Hastahane caddesi 
ŞJ.4, ikinci kordon 
896 Birinci kordoa 

J 165 K; · Nihat B. 
1091 Kömür pazan 
1186 K. Nihat bey caddesi 
1284 Başturak c~ddesi 
1224 Şamlı sokak 

54 Hii"ümet caddesi 
1083 ŞamJı sokak 
736 Çancılar 

1091 kömür pazarı 
124 Beyler sokak 

1308 Başturak cadd~ai 
1219 K. Nihat cadde.i 
1022 Barut ban 
1203 K. Nihat C. 
655 Kamnr pazarı 

1088 Kömür pazan 
1366 lkiçeşmelik 

1586 Molla reis 
1303 Kömür pazan 
1551 Hastahane caddesi 
1561 Hastahane caddesi 
1338 lkiçeşmelik 
1335 lkiçeşmelik 
1S9S Müftü 
1283 Baıturak 
1430 DamJaok 
1422 Damlacık 
1567 Ali ağa 

31 Başturak caddeai 
197 Kemeralb 
13 Karataı 

1188 K. Nihat C. 
1230 Tramvay caddeıi 
1230 Tramvay caddui 

3 H&kumet •2dddetıl 
1333 lkiçeımelik 
1178 K. Nihat B. 

314 K. Nibat B. 

No. 
43 
43 

110 
1

110 
44 
27 

106 
150 
104 
246 ' 

28 
8 
o 

11,7 
10 
17~2 
36 
8S 
53 
76 
7 

10 
6,1 
100 
44 

4 
12 
12 
2 

322 
42 
84 
34 
78 

2SO 
240 

2 
34 
6S 
88 

3 
100 

2419-1 
28/l 

2511-2 
74 
74 
1-2 
232 

11/11 

11/11 

Defterdar) ğındao : 

işi 

terlikçi 
terlikçi 
berli~r 

herb-'r 
ma.n~v 

es~ici 
Kasap ' 
nıanav 

man•Y 
kunduracı 
.kunduracı 

kahw~ci 
ke~apcı 
berlter 
köfteci 
kahveci 
manav 
k6mürcö 
mcanav 
ça~ 
kepekçi 
köfteci 

Ada 
Mehmecl Alı 
lımail Jia)(kı 
Hüseyin oğlu Behçet 
Hiseyia ojlu Be~ 
Mustafaı Ha,ı:i 
lbrahim oğlu Hadn 
Hasan oğlu Mustafa 
Riz• .qjfu, Alıaed 
Osmaa oğlu Ali . 
Hasan Fehmi 
Öm~r Avni 
Seli~ Refik 
Besim 
Hilseyin' oglu RifAt 
Rasim 
Salih oğla Recep 
lbrahim oğlu Mehmed 
Hasan oğla Osman 
Bayram 
HaWl 
Fikri 
Rasim 
Mehmed Ali 
Mutafa oj'lu Huaa 

m.-.. Cemal oğlu Maamaer 
lastik tamirci.ı Hamit uta 
fotoğiifca Abdanahmaa 
kepekçi Maaa 
börekçi Hayrettin oğlu Fent 
kasap SaJib otlu Yuuf 
kasap Melımed 
kömlrdl Ômer oğhı Mustafa 
kaadaraca lbrahim otlu Ahmed 
eskici Hasan Kemtd 
kunduraca M. Nuri 
kunduracı .Abdullah 
kömOrcl izzet 
helvacı Haaaa Bam 
lrund,&raa Hasan 
terlikçi Ahmed Ye Meh ed 
kunduracı Ha'811 
bakkal ye aktar Mehmed 
terlikçi Bohor ve oğlu Galanto 
kahveci Mehmed Ye Kimil 
bmir ban Remsi 
qçı Mutafa o. Hasan 
aıçı Şilkril 

Tabir uata 
HU.eyin Vud 
Cevdet 

afÇI 

fırıncı 
avukat 

avukat Cevdet 
1 L A N 

vergisi 
Lira 
18 
3 

22 
-26 
2S 
1 
2 
o 
s 
2 
9 

41 
1 

29 
ı 
o 
2 
8 
7 

21 
o 
1 
4 
2 
9 

13 
24 
1 

32 
20 
7 
3 
3 
2 
5 
9 
1 
1 
1 

13 
ı~ 
6 

11 
2 

S78 
18 
3S 
11 
90 

125 

Kr. 
00 
36 
55 
os 
19 
2S 
ıs 
87 
83 
64 
00 
71 
88 
17 
sa: 
70: 
25 
33 
64 
00 
20 
25 
50 
00 
37 
13 
30 
14 
60 
00 
00 
08 
7S 
61 
04 
00 
67 
2S 
25 
so 
00 
64 
12 
27 
50 
72 
49 
41 
02 
00 

lira kr.maktu 
10 00 50 00 

bubran % 15 zammı 
Lira 

3 
o 
s 
5 
'S 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
8 
o 
5 
o 
o 
o 
1 
1 
4 
o 
o 
o 
o 
1 
2 
4 
o 
6 
4 
1 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
2 
2 
1 
2 
o 

115 
3 
7 
2 

18 
25 

12 

Kr. 
60 
77 
19 
21 
02 
25 
'43 
17" 
J7 . 
53 
80 
34 
38 
~ 
so 
14 
45 
92 
53 
20 
04--
25 
90 
40 
87 
63 
86 
23 
sı 
00 
40 
62 
15 
52 
00 
80 
33 
2S 
25 
70 
80 
33 
56 
46 
70 
74 
15 
28 
00 
00 

00 

Lira 
3 
o 
3 
o. 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
1 
7 
o 
5 
o 
o 
o 
1 
o 
3 
o 
o 
o 
o 
1 
2 
4 
o 
o 
3 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
2 
2 
o 
1 
o 
o 
3 
6 
2 
o 
o 

o 

Kr. 
24 
50 
38 
00 
00 
23 
39 
16 
05 
48 
62 
51 
34 
25 
4S 
13 
41 
25 
00 
78 
04 
23 
81 
36 
69 
36 
37 
21 
00 
60 
26 
55 
67 
47 
91 
62 
30 
23 
21 
43 
S2 
00 
67 
00 
00 
37 
39 
05 
00 
00 

00 

yeldin 
Lira 
24 
4 

31 
aı 

38 
1 
2 
1 
8 
3 

12 
57 
2 

40 
3 
o 
3 

11 
9 

28 
-O 
1 
6 
2 

12 
18 
33 
1 

39 
27 
9 

' 5 
3 
6 

12 
2 
1 
1 

18 
19 
7 
ıs 

2 
694 
25 
48 
ıs 

108 
150 

72 

Kr. 
84 
63 
12 
~ 
12 
73 
97 
20 
05 
65 
42 
56 
60 
2S 
45 
97 
11 
50 
17 
98 
28 
73 
21 
76 
93 
12 
SJ 
S8 
12 
60 
66 
25 
17 
60 
9ç 
4? 
30 
73 
73 
61 
32 
97 
35 
73 
20 
83 
98 
74 
02 
00 

00 

Yukanda isimleri yazdı mlkellefler namma lzmirde Bqturak ID&liye pbeaince tarholmiap hisalarmda gı5ıterilen vergilere ait ihbarnameler kendilerinin terki 
ticaret ve san'at etmİf olmalan ve elyevm nerede buluad~• bilinememeai huebilo kenclileriae teblit edilememiştir. 

2395 aa>:ılı k~ranç vergili lwaumua 8' mcı maddeai deJAletil• haluku unl muhakemeleri lwamaunan (141) inci maddeli mucibince teblii makımma kaim olmak 
üzere keyfıyet alla olunqr. 58S fS41) 
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lzmir Sulh hukuk mahkeme· 
ıinden: 

lzmir Hazineyi maliyesi tara
fından lzmirde Şehitlerde Top· 
rak sokağında 28 sayılı depo-
lu evde Manisalı Hüseyin oğlu 
paçavracı Mustafa aleyhine 
açılan tahliye davasmın esnayı 
muhakemesinde M. Aleyh Mus-
tafaya tebltğ edilmek üzere 
gönderiJen davetiye varakası 
bila tebliğ iade edilmiş ve mü
şabir meşruhatma nazaran mu-
maileyhe tebligat yapılmak 
üzere bildirilen yukardaki ad-
rese gidilmiş ise de yapılan 
araştırma ve suruşturmada bu 
sokakta bu namda bir kimse 
olmadığı gibi bilende olmadı
ğmdan ikametkahı meçhul ka-
lan M. AJeyhe ilanen tebligat 
ifasına karar verilmiş olduğun
dan M. aleyh Mustafanm yev
mi muhakeme olan 19-3-936 
Perşembe günü saat 10 da 
muhakememizde hulunması ve-
ya bir vekil göndermesi gel
mediği takdirde hakkında gı
yap kararı verileceğinden da
vetiye makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

576 (542) 

PASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTILFOR PASTİLFOR 
PASTİL FOR .... ...._ ....... ~._...~......_.1ııı1ıı1ıı1ıııılıııı-'iiilılıııiııılııılılıııı.1ıı1t' PASTlLFOR 

PASTİL FOR PASTiL FOR PASTİLFOR 
PASTİL FOR PASTiLFOR 

Kullananlar 
.PASTİL FOR Ne7.Ieye, öksürüğe, nefes darlığına tu- . PASTİL FOR 
1

PASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- PASTİL FOR 
ları hastalanmaz, boğazları ağrımaz. 

PASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTiL FOR PAST iL FOR P PASTİL FOR 
PASTiL FOR p R PASTİL FOR PASTİL FOR 
'PASTİL FO ASTİLFOR PASTİLFOR 
PASTİL F STİLFOR PASTİLFOR 
PASTİL TiLFOR PASTİL FOR 
· · ~OR PASTI 
~AST R 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTiL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PAST~MW.a 

:OR 
FOR 

İLFOR 
ASTİLFOR 

OR P ASTiL FOR 
L FOR PASTİLFOR PASTİL FOR 

.... ;~.. . . . . ., . 

1
, q~ 
~~v -""""""' o'~o'••"-"-•·~-· -· ·~....:.=·---

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-

Şekil No. 9388 

Her zaman kullanacağınız her yerde arayacaR-ınız 

na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 
şif alı maden suyudur 

DAIMON 
Pil ve lambaları Daimon yıldırım marka olmasına dikkat ediniz 

Daimon yıldmm markalı pili dünyanın en fazla 
dayanıklı pilleridir 

~aml ..... '1QJI ............................... . 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
111 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Tele fon : 2067 

K.A.N"Z-c.T:IC 
ÖKSÜRÜKŞURUB 

Akseki Ticaret Bankası Türk 
Uianonim şirketinden: 

.. 
En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürü
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - IstanbuJ 

ilk ve orta okul 
ta le beterine 

Her hangi bir s~bepten ötü
rti derslerde geri kalanları ye
tiştiren. müsabakalara hazırla-

yan ve istenildiği gün ve saat• 
Jarda ders durumunu yoklıyan 

tecrübe sahibi bir özel öğret
men arayanlann gazetemiz 

idare müdürlüğüne baş vurma· 
la11 (H.2) 

Bankamızın 935 yılı hissedarlar umumi heyeti 30 mart 936 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de lzmirde Mimar 
Kemalettin <:addesindeki bankanın binasında toplanacağından 

hissedarlarımızın muayyen vakitte içtimada bulunmalarını dileriz. 
Şirket nizamnamesinin 25 inci maddesine tevfikan asaleten 

veya vekaleten laakal on hisseye malik hissedarların aşağıda 

yazılı ruznamenin müzakeresinde hazır bulunmak üzere 26-3-936 
akşamına kadar hamil oldukları hisse senetlerini banka merkezine 
irae ederek duhuliye varakası almaları ve heyeti umumiyeye 
vekil veya mümessil sıfatiJe iştirak edecek zevatın hissedarlardan 
bulunması meşrut olduğu ilan olunur. 

Akseki Ticaret Bankası idare meclisi reisi 
Hasan Sertes 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tetkik ve tasdikile idare meclisinin ibrası 
3 - T emettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı 
4 - MüddetJeri biten azaların yerine yeniden aza intihabı 
5 - Müddetleri biten mürakıpların yerine yeniden mürakıp 

intihabile ücretlerinin tayini. 1-3-4 (529) 

, ' 
Sobalarınız için hali~ 

·~zö·~g:ü"iCiai<·k~ii>ı~·ma<l~~·köm·rr~ii~· 
5Sömikok : Antrasit kömürü s 

~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
..... 'KOK"""'DöIMA ...... BAHÇE"'-~· 

Doktor 
~ Bütün dünyada tanınmış 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) llrmm-=-----· 
\~ 

HABIG 
Kibarların şaFJkasıdır 

Bayram HediyeSİliİ 
Her Zamanki Gibi 

Eczacıbaşı S. FERiT 
KOLONYA 

ESANS 
PODRA 

LÜKS 

KREM inden 

intihap ediniz. 
Koku, zevk, sanat 

üzerine söz yoktur 

Dikkat 
Eczacı başı 

S. Ferit 
Markası ve 

S. Ferit 
SiFA 
ECZANESi 

Hükümet sırası 

lzmir Esnaf ve Ahali 
bankası yön kurul baş
kanlığından: 

lzmir Esnaf ve Ahali bankası ortaklannm, senelik alelade 
genel toP.lantısı 20 Mart 936 tarihine düşen Cuma günü saa 
onbeşde İzmir Tecim ve endüstri odası salonunda yapılacakdır. 

Banka statüsünün 61 inci maddesine göre asaleten veya ve· 
kaleten 50 hisseyi temsil eden ortakların aşağıdaki gündemde 
yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar ittihaz etmek üzere 
toplantı gününden bir hafta evvel Merkez ve şubelerimize mü
racaat ederek girme kartı almalan rica olunur. 

T oplanbya vekaleten iştirak edeceklerin de; ortak olmaları 
şarttır. 

Müzakere ruznamesi 
1 - YönkuruJ ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1935 Yılı blançosunun incelenerek onanması ve yönkurul 

üyelerinin ibrası. 
3 - Yönkurul raporunda gösterilen kazancın dağıtılması ve 

dağılma gününün tayini. 
4 - 5-10-935 Tarihinde ölen üye Nuri Meserretcinin yerine 

yönkurul tarafından seçilen Mehmet Ragıp Nebi oğlunun, 
üyeliğinin onanması: 

5 - Kur'a ile çıkmış olan üç yönh:urul üyesi için yeni seçim 
yapılması. 

6 - Müddetleri biten iki murakıp için yeniden seçim yapılması. 
7 - Yönkurul üyelerine verilecek huzur haklarmın ve mura-

kıp ücretlerinin tayini. 28--1-4 (508) 

lzmir Liman işleri umum mü
dürlüğünden : 

1 -· Yeniden yapılacak yirmi bir bin beş yüz yirmi lira keşif 
bedelli Konak vapur iskelesi eksiltmeye konuln:iuıtur. 

2 - Eksiltme 25 mart 936 çarşamba günü saat 16 da b:mir 
Liman işleri binasındaki müdürler encümeninde yapılacakbr. 

3 - Muvakkat teminat yüzde 7,5 tur. 
4 - istekliler ihaleden en az beş gün evvel Liman iıleri 

umum müdürlüğünden diplomalı mimar veya mühendis oldukla
rma veyahut bu şeraiti haiz bir mühendis veya mimarın iş so
nuna kadar devamlı olarak İş başıuda bulundurulacağına dair 
resmi ve muteber vesaik gösterip en az yirmi bin liralak bina 
işi yaptıklarını isbat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan 
sonra üç yüz kuruş mukabilinde plan ve eksiltme evrakını istiye
bilirler. 

5 - Teklifler kapalı zarfla yapılacak ve dördüncü maddede 
göstenldiği gibi idaremizden aldıkları vesikalarla birlikte ihale 
günü nihayet saat 15 te müdürler encümenine verilmiş olacak
tır. Encilmea teklif oh11>an fiatları kabulde ve ihaleyi yapmakta 
mubtaSdır. 28. 1. 4 518 (514\ 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

manımızda olup 29-2-36 da An
vers-Rotterdam-Amsterdam ve 
Hamburg limanlanna hareket , 
edecektir. 

HERMES vapuru 9 martta 
Bıırgas-Varna ve Köstence li-
manları için yük aJacaktır 

ORESTES var,uru 9 martta 
gelip 14 martta Aovers - Rot
terdam ve Hambug limanlan 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 23 martta 
gelip 28 martta Anverı-Rotter
dam Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük a1acakhr. 
SVENSKA ORIENT LINE 
ERLAND motörü 13 martta 

beklenmekte olup yükiinil tah
liyeden sonra Rotterdam-Ham
burg-Copenhag-dantzig-Gdioia 
Goteburg·Uslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAİN 
BUGARESTI vapuru 12 mar· 

ta gelip ayni günde Kostenca· 
Sulina-Galas ve Brayla liman
larına hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 20 martta 

gelip 21 martta Malta•MarıiJya 
ve Barselon için yük alacaktır. 

ALBAJUL YA vaparu 16 ni
sanda gelip 17 nilanda doğru 
Malta - Marsilya ve Barselone 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tariblerile 
ıavlunlardaki değİ.fikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ikmal 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Te 1eton: 2004--2005-2663 

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

Zee & Co. 
HELGA L. M. RUSS va" 

puru 17 şubatta bekleniyor. 22 
şubata kadar Anvers, Rotter· 
dam, Hamburg ve B~emen li· 
manlarına yükliyecektir. 

ALAYA vapuru 2 martta 
bek1cniyor. 6 marta kadar An· 
veu Rotterdam, Hamburg ve 
Bre.~en limanlarına yükliye· 
cektir. 

ARMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

TROYBURG vapuru 25 şu
batta bekleniyor. Anvers, Rot
terdam, Hamburg limanlarına 
yükliyecektir. 
DEN NORSE MIDDELHA VS 
LINJE (DS. AS) SPANSKE-

LINJE) OSLO 
BANDEROS vapuru 4 mart· 

ta belclcniyor.lıkenderiye Hay
fa, Oieppe ve Norveç liman
Jarına yükliyecektir. 

AMEPICAN EKSPORT LINES 
EXPRESS vapuru 28 şubatta 

bekleniyor. Nevyork ve Balti
more için yük alacaklar. 

Johnıton Warren Lines 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 23 
şubatta bekleniyor. Liverpool 
ve Anversten yiik çıkarıp Bur
gas, Varna ye Köıtence liman
lanna ylik alacakbr. 

Vapurlann isimleri, ~elm~ 
tarihleri Ye navlun tarıfeJcn 
hakkında hiç bir taahhüde gi-
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

Doktor 1'10TEHAssısı 

Kemal Sa~ir Ur. Be~cet Uz 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehusısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü vapur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev. Telefon No. 2545 

Genel istek üterinc (Tir
yaki) Harman çaymı bu 
sene p;yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mala ıhlamur •• 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımııı, birinci 
kalite çamatır ve badana 
çividini, Göztepc papatya 
çiçeğini, İspartanan öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı sabcılarda da bulabi
lir&iniz. 

Avrupa tetkik aeyahahn
dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S.7) (3601 

NestJe Y• Taran fabrikalarının tananmıı çefillerini 
Kars südıı, Beaf. Her boy dif macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ~le (Nermin) Aç boyalarmı bizden arayıuıı.. 

Bütün Türkiyede tanınmıı Ye denenmif (Arti) kumaş boya
farının genci sattı yeri yalnız dcpomuzdur. 

Telefon : 3882 

Curr»ur Başkanlığı ff arı!. oı1İk 
orkestrası şefliğinden : 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere 
Piyano, Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klarnet, 
Fago, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Alto, Saksafon, Tenor 
Saksafon Akordiyon, Caz Baterisi sazları çalanlann 7-3-36 cu· 
m_art~si gü~ü saat 10 dan 17 ye kadar lstanbul Galatasaray 
Llsesmde sınavları yapılacağmdan bu sazları çok iyi bir surette 
çalabilen artistlerin kendi enstürümanları ile birlikte Sinav ko
misyonuna birer dilekçe ile başvurmaları. 142 217 (129) 

25-27-30-2-5-10-15-20-25-26-28-1-2-3-4-5 

Balıkesir ilbaylığından: 

YENi ASIR Sahife• 

Oliver Ve Şü. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCt 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapuru 8 mart 
Liverpool ve Svanaea'dao ge· 
lip tahliyede bu!unacaktir. 

TRA.NTINO vapuru 15 mart
ta Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Svanaea'dao ge
lip tahliyede bulunacakhr. 

Deutcb Levante Liae 
AUMNlAN vapuru 5 martta 

Hamburg, Bremen ve AnYers
teo gelip tahliyede bulunacak. 

NOT : Vürut tarihleri, va-
purlann isimleri ve navlun üc
retlerinin değiıikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

• • Fidan Meraklılarına Müjde ı 
Türkiye ve Avrupadan getirilmiı en turfanda ve nadide 

damıdıklardaa aşılanmıı ve gayet itina ile yetiıtirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyYa fidanlan ucuza satılıktır. Görmek 
ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek iıtiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına müracaat etmeleri ilin olunur. 

.. __________ 8 - 26 b.3 (74) ~-·· 

iLAN 
lzmir şark halı Türk ano
nim şirketinden: 

iz.mir şark hali Türk anonim .şirketinin hissedaran heyeti umu 

miyeai aşağıda gösterilen ruıoamei müzakerat hak kında karar 
ittihaz eylemek üzere 30 mart 1936 paıartesi günü sabah on 

birde şirketin birinci kordonaki 186 numaralı merkezmde adiyen 
içtima edecektir. Mezkür içtimaa iştirak arzusunda olup laakal 

beı hi11eye sahip bulunan hissedaraoın malik oldukları senedata 
veyahud hukuku tasarrufiyelerini, müspit vesaiki yevmi içtima-

dan evvel şirket katibi umumisine tevdi ederek mukabilinde 
içtima& iştirak hakkım bahşeden duhuliye varakası almaları 
lazım gelir. 

Ruznamei müzakerat 
l - Meclis idare ve mürakip raporlarmın okunması 
2 - Şirketin icrayı muameleye başladığı 1. teşrinisani 1935 

tarihinden 31 kanunu evvel 1935 tarihine kadar olan devrei 
faaliyete ait tanzim edilen bilanço ile kir ve zarar besabatınm 
tetkiki 

3 - Meclisi idare aaahğına intihap edilmiş olan şarl Mulioa
rinin intihabının taıdıki. 

4 - Müddetleri nihayet bulan mürakıplcrin intihabı, ve ücret 
leriııia ~yini. 

5 - Meclisl idare azalarlD• verilecek hakkı huzurun tesbiti. 
6 - Şirketin ilk teeuüı menrifinin tetkiki ile, tasdiki ve 

müessiılerin ibrası. 

ilin 

Kitibi umumi 
W. H. HALL 

(453) 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketin-
den: 

Izmir Yün Mensucatı Türk Anonim Şirketinin b:uedaran hey
eti umumiyesi apğıda gösterilen ruznamei müzakerat hakkında 
karar ittihaz edilmek üzere 30131936 pazartesi günü sabah saat 
onda şirketin Birinci Kordondaki merkezinde idiyen içtima ede .. 
ccktir. Mezkur içtimaa iştirak lrzusunda olub laakal beş hisseye 
sahib bulunan hissedarann malik oldukları senedab veyalıud 
hukuku tasarrufiyelerini müsbit vesaiki yevmi içtimadan evvel 
şirket katibi umumisine tevdi ederek mukabilinde içtimaa işti
rtik hakkını bahşeden duhuliye vesikası almaları lazımdır. 

il~ uznaınei r,.,ÜZ' kerat 
1 - idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması 
2 - Pilanço ve kar ve za~ar hesablarını tedkik ve tasdikle 

idare meclisinin ibrası 
3 - T emettüfin sureti tevzii. h~kkında ~a~ar ittihazı 
4 - Meclisi idare azahğma ıntahab edılmış olan Bay O. A. 

Heap'm intihabıoan tasdiki 
5 - Mnddctleri biten murakıbların yerine yeniden murakıb 

intihabile ücretlerinin tayini 

Çalışamıyor, 
uğramış 

düşünmüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
bat ağnaile si
nir ağnlann
dan kurtar
maia klfi ge-

lecektir. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBIPlN 
Bütün ağrı, aızı ve sanCJlan derhal dindirir. Soğuk algınlıkanu, 
gripe, romatizmaya, haf ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adele 

ve bel ağrılarile kınkhğa karşı bilhassa müessirdir. 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte spiralla 

METALLUM 
Lambasmı alarak diğer llm
balara nar.aran sarfiyattan 

yüıde yirmi daha kirla 

olursunuz 

M.TevfikeAYKENT 

Elektrik, telefon ve mabe
meleri deposu Ve Simeu 

fabrikaları mümessili 
Peştcmalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Bayram için herkes 
Hi;&ı eczanesine koşuyor 
- Sana Eczacı Kemal Aktaıın yeni çıkardığı Zümrüt 

damlası kokusundan getirdim cicim. 
- Maskülen mi 1 F eminen mi ?! 
- Bak kadın kokuyor, aşk ve füsun koknyor, dehşet 

bir koku ... 

hmirin meşhur { Baharçiceği ) ( Gönül ) ( Altıoruya ) 
( Yasemin ) ( Fulya ) ( ~on ha tara ) kokulan. 

Zümrüt damlası içme suyu talimatnamesinde yazılı maddele..· ahkamına göre 
Balıkesire getirilecek ıuyun kısmen proje ve sair fenni evrakı
ma mahallind tetkik ve ikmali işin mütahasıs bir mühendise 

ihtiyaç vardır. 
6 - Meclisi idare azaların• 1936 senesi zarfında verilecek 

1 olan hakkı huzurun tesbiti. 

J 

Kokusunun Femineni de 
1 t klilerin Balıkesir ilbaylıtına müracaat etmeleri .illn olunur. 1 

c 1-2 (54S) (~43) 

KAtibi Umumi 
H. F eni Beler 

• 
pıyasaya çıktı 
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a li r ca 
Durum karışmakta hatta vehamet peyda etmektedir 
Edenin beyanatına göre son uzlaştırma teşebbüsü de sonsuz kalırsa lngi tere 
B. Anierikanın iştiraki olmadan da peti-01 ambargosunu . tatbik ettirecek 

Ppris, 3 (Ö.R) - Berkiteler 
komitesinin dUokü toplanbsı 
hakkında şu tamamlayıcı malu
mat veriliyor: 

Fransız dış işleti bakanı B. 
Flandin, uluslar sosyetesi kon· 
aeyi tarafından ltalyan - Habeş 
lbtilafınm siyasal inkişafını ta-
kibe memur edilen on üçler 
komitesinin Sonkanun başmdan 
beri toplanmadığını ileri süre-
rek bu komitenin hemen top
lanmağa çağrılmasını teklif 
etmiştir. 

Bu teklifin kabulü üzerinedir 
ki On üçler komitesi bu 1abah 
1aat 11 de toplanmııbr .Komitenin 
muhasemata nihayet Yerdir
mek üzere Roma ve Adis
Ababa hükumetlerile daD1ş
mas1 muhtemeldir. 

B. Eden Fransız arkadaşının 
tekJifini blnip etmekle bera
ber, Eden üçler komitesinin 
bu toplantısının berkiteler ko
mitesinin şimdiki devresine 
hiçbir suretle nihayet veremi
yecegını kaydetmiştir. lngil· 
tere, on sekizler komitesinde 
temsil edilmekte olan petrol 
müstahsili devletler tarafmdan 
da kabul edilmek şartile, pet · 
rol ambargosunu tatbika ha· 
aırdır. 
· Uluslar Sosyetesi ko
ridorlarında 'urası kay
dedlllyor ki B. Edenin 
bu beyanatına göre bu 
son uzlafbrma te,eb
bUsU sonsuz kahrsa ln-
glltet'e Blrleşlk Amerika 
devıetlerlninl ı,urakl ol
maksızın dahi petrol 
ambargosunu tatblka 
hazırdır. 

Bununla beraber, Uluslar 
ıosyetesi çevrenleri, on üçlerin 
ıür'atle muhasımlann fikrini 
alabileceklerini, uzlaştırma te
tebbüsünde muvaffak olamaz
Jarsa berkiteler komitesinin, 
timdiki devresi dağılmazdan 
önce, petrol ambargosunun tat
bikine karar verebileceği tah
JDin edilmektedir. 

UYDURMA BENZiYOR 
Cenevre, 3 (Ö,R) - ·:oaily 

Mail,, gaıetesinin Cenevre ay
ları tarafından bildirildiğine 
göre Habeş imparatoru tara
fından gönderilen bir nota Lon-

ıl l u:, ~ot1111 

draya varmış ve oradan hemen 
dış işleri bakanı B. Edene bil
dirilmişbr. 

Ayni Aytaran verdiği habere 
inanmak caizse, Necaşi Habe
şistanda orduların şimdiki 
vaziyeti esas olarak kabul 

edilmek şartiyle sulh müzake
relerine girişmeğe ha1ır bulu
nuyormuş. Bn teklife göre, 
ltalya Habeşistanda şimdiki 

fiilen işgal altmda bulunan 
memleketler üzerinde ha kimiye· 
tini muhafaza edecekmiş. Ne-

caşi ltalya ile Habeşistan ara· 
smda tavassut ba:ıifesini gör
mesini lngiliz kralından rica 
etmiş. 

FLANDENIN UZLAŞTIRMa 
TEŞEBBÜSÜ 

Paris, 3 (Ö.R) - 8. Flandın 
son bir uzlaştırma teşebbüsün
de bulunmu,tur. B. Eden bunu 
kabuJ etmekle beraber berki
teler komitesi devresinin kesi
lemiyecekini bildirmiştir. De
meli oluyor ki, Roma, Adıs
Ababa ve Cenevre tarafından 
kabul edilebilecek son bir uz-

laşma teklifi yapmak üzera 131er den ibaret olduğanu bildirmif· 
komites~ takrar çabşmağa tir. lngiliz dıı işleri . bakam o ! 
haşhyacaktır. Zaten Neca- ıaman ltalyanın bu teklifleri 
şinin müzakereye hazır ol- istemediğini biliyor. Barut fı-
duğu iddia ediliyor • Ro- çısı yanında kibritle oynanmak-
mada, son zaferlerinden ıon· tadır. Baru~a ateş vermek ib-
ra, sulh istiyor. timali var 1 ,, 
Fakat Romanın 11 Ecbo de 
şimdi istediği Paris ., de on 
sadece şerefli üçler komitesi-
değiJ, ayni za- nin uzun zaman 
manda şanlı bir sahnenin önün-
sulhtur. Şu hal- de kalamıyaca-
de ltalya iki ğmı tahmin edi-
şeyden birini yor ... Fig:ıro ,, 
tercih etmek bilakis on ü\' · ~ -
mecburiyetiyle rin çahşmala-
karşılaşacaktır: rından çıkacak ... 
Ya on üçlerin netice hakkın· 
teklif edecekle- Jlabrş imparatom da akımsardır. 
ri uzlaşma şartlan, yahud OD se- uoeuvre., B. Flandini tebrik 
kizlerin verecekleri yelli ber- etmekle beraber pek fazla 
kite kararları. ümid beslemiyor. 

Fransız gazeteleri B. Flan- " Durum karıtmakta, 
deni sulh teşebbüsünden dolayı hatta öyle denlleblllr ki 
tebrik etmekle beraber Roma vehamet kesbetmekte
hükumetinin, Cenevrede 8. dır. B. Flandln tarafın
Eden tarafından söylenen sör.- dan Cenevrede yapllan 

Ctnerredetı bir göriiniiş 
ler basebile, on üçlerin sulh J teşebbüs. bazı devletler 
teklifini kabule p~k az müte- tarafından karşllandıfiı 
mayii olacağını tahmin ediyor- tenkldlere raömen, bU
lar. yUk değerde bir dlplo-

•• Journal., bu noktayı :belir- masl hAdlsesldlr ve böy
tiyor: "Gerçi on üçler işe baş- le kalacaktır. ltalyaya 
ladılar fakat 8. Eden son uz· yeni sulh tekllllerl yapı
Jaşbrma teşebbüsunün de 5eylül lacaktır.· Fırsattan lsU· 
de ayni komite tarafından Italya tada etmek ona dUfer.., 
ya yapılan uzlaştırma .tekliflerin "Ere HouvcJle,, de B. Flan-

· dini tebrik edi:rek muhasemabn 
yakında nihayet bulmasını 
temenrli. ediyor. Bu gazeteye 
göre: " F ranıta on üçler komi
tesinin toplanmasını tekllf et
miştir. Zira ne denirse densin 

B. Ffanderı 

Fransız Milleti ltalyan ulusunu 
sevmektedir . ., 

•'Petit Journal,, da di.in Ce
nevrede geçen .günün kederli 
plançosunu yapıyor: 

Bu gazeteye göre, birçok 
devletler, büyük tehJükeler göa· 

teren petrol ambargosunu tat
bika hazır değillerdir. 11 Ital· 

ya'da yeni bir berkite teh
didi albnda müzakereye 
girişemez. On üçlerin ve on 
sekizlerin birden çalıımalarına 
imkan yoktur.,, 

FRANSIZ VE INGILIZ DIŞ 
BAKANLARININ 

MÜLAKATI 
Cenevre, 3 (Ô.R) - lngiliz 

ve Fransız dış iıleri bakanları 
B. B. Flanden ve Eden bugün 
öğleyin yeniden mülakat et
mişlerdir. Franıız devlet ba
kanı B. Paul Boncour da bu 
görüşmeye iıtirak etmittir. Ra· 
kanların maiyetinde her za
manki mutad eksperleri de 
bulunmakta idi. H. B. Eden 
ve Fls.ındP.n on sekizler ko-

mitesinin dünkü celsesinde• 
;1onra ortaya çıkan duruma 
inceledikte,n ıonr~ Fransız dıt 
bakanı tarafından · hazırlanu 
bir karar suretinin metni hak
kında mutabık kalmışlardır. Ba 
karar sureti bugün öğleden 
.sonra toplanacak olan 13 )er 
komitesinin tasvibine arzedi-' 
lecektir, 

Karar sureti, on üçler ko• 
mitesinin Italya ve habeışiıtan 
arasında sulhu iade için her 
fırsattan istifade etmekten 
ibaret o)an vazifesini kısaca 

hatırlettıktan sonra iki muhasım 
tarafa barba nihayet vermek 
üzere müzakereye girişmeği ka-

bul etmeleri için bir müracaatta 
bulunmaktadır. Karar projesi 
ayni zamanda iki tarafın, sulh 
menfaati namına, bu teklife en 
kısa bir müddet içinde cevab 
vermelerini de istemektedir. 

Roma 3 (Ö.R) - Bakanlar 
kurulu bu sabah saat onda B. 
Mussolininin başkanlığmda Vi
minal sarayında toplanmıştır. 

Ottavada 
Bir hadise 

Eondra, 3 (Ö.R) - Ottava· 
dan Royter Ajansına bildirili
yor: Kanada Avam kamarasm

da .söz alan bir saylav, berki
teler aleyhinde şiddetli bir 
söylev veren Italya elçisi B. 
Pertucinin Kanadadan gitme
sini istemiştir. 

Başbakan B. Mackenzie King 
ıaylavın müdahalesine iştirak 
ederek ltalya elçisi B. Bertu
cinin esefe şayan sözlerini çir
kinlemiş, ve fakat arsıulusal 
kaidelere bir uyğunsuzluk ol
madığını söylemiştir. Fakat 
başbakan, böyle bir hadise 
tekerrilr ederse ltalya hüki
meti nezdinde şikayette bulun
mağa mecbur .kalacağmı da 
ili ve etmiştir. 
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RICHARD. VILM - KATE DE · NAGY - PIERR . RENİOR - JACQ CAT AİLENE 
beraber Fransanın en tanınmış sinema yıldızlazının iştirakile Bağdat çöllerinde çekilen milyonluk film 

BUyUk bir atk • Heyecanh b;r mevzu - Esrarengiz casusluklar - Yurt, vazife, ve arkadathk sevgllerlnl bir arada toplayan ,aheserler f&heserl 

Ayrıca FOY Türkçe 
ÇOCUKLAR için dört bayram günü öğleden evel saat dokuz ve onbir seanslarında 

Çocuklara· 1..0 ~6 · 20 kuruş 
büyüklere 20 · 25 - 30 kuruşluk 

Sözlü Dünya Haberleri 
Öğleden Sonra Seanslar 

Dört bayram günü 13 - 15 - 17 - 19 - 21,15 seansları vardır. 
HER SEANS SONUNDA : 

Her semte otobüs Kar.şıyakaya vapur temin edilmi,tir. 


