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imtiyaz ~abibi : Ş~VKE! BİLG~_N.. 
1 Başmuharrır ve umumı neşrıyat milduru: ı 

HAKKI OCAKOGLU 
~C>1'T~ Ş~Fl..A.İTİ 

Devam mUddetl ifürkiye için Fariç için 
8e~lik . . . . . . . NIOO 2500 1 

Altı aqlık . . . . . . 700 1300 1 

T![!~DR: 2897 

C U 11 A to IİISAll ıeae 

il Son Dakika: 
Haberleri 4 inci 

sahifededir 

Yeni Aaar matbaasında baaı)mqbr. 

• ıı-mr- ltalyanın tazyiki isteniyor 
Ingiltere - Fransa. arasında geniş ihtiliflar vardır 

1, Eden Italyan kuvvetlerinin zehirli gaz kullanmalarını ve ltalyan tayyarelerinin açık şehirleri bombardıman 
etmesini ti~detle protesto etti. ''Avrupanın istikbali bu meseleni~ halline bağlıdır.,, dedi. 

Cenevre 9 (Ô.R) - On içler komitesinin dün ajleden 
81>nraki ceı.eaiode ltalyan - Habeş harbmda arsıulusal muka· 
velelerine ve bilhaua ar.uılusal kızdhaç mukaveleaiae aylan 
~farak yapılan hareketler bakluncla tahkikata girifmek bere 
bir Fransız, bir lngiliz ve bir lapan yol hukuk miitavirinden 
aıürekkeb bir mali komite teşkiline karar verilmiştir. 

B. Erten bu komiteye hemen bir rapor tevdi 
ederek llalyan kuvvetlerlnln zehlrll gaz kullan
malarını ve Uel1an tayyarelerlnln afık .. hlrw 
lerl ve akdi elMtllyl bolllbardman etmelerlnl 
Protesto etmı,ur. Bu rapor mahallinde topla• 
nan malumata ve zehlrll gazlarla yapllan tah
dbat hakkında Habeflstanda oturan yabancı
lwın ifade ve tehadetlarlne dayanmaktad•r. 

Karıdıklı olarak Italyan esir ve yaralılarının Habeılerden 
gördilderi mezalim hakkında bir sara ltalyan notaları da 
komiteye tevdi edilecektir. 

Bu münasebetle şiddetli hır münakaşa açılmış ve lngiliz Ntcaşi vtliaht ile birllltJe U. luuaTKdhta 

dit lfleri INlkaaı, on içler komiteainin mulauemata nilaa7et 
9enilek..Jcia..Jld tarafa mlracaat. .Wii .bir •ıada ltalywt1, 
hllllda tuftm ıid.detlea4iı_..-. iati1' Jı,arek.me. iewam et
titfni lıa~ittir. 

B.Eden Roma hQllAm•U nezdinde, .kenllıl .. 
muha ...... b terke mecllur ebnek azere, ,..a 
bir taz;lk , ............ , lstemlftlr. 

FLANDININ CEVABI 
B. Flaadin lilgiHı alf bakanına cevab vererek, yapıl• 

müracaata lta)ya bUkümetinin tevab vermekte g..eeilanuİDİli' 
takib edilen mtlzakere usulünln yavafhtından ileri geldiğim 
ve Avrupa hududunda bat pıteren Ren meseleainin de 
buna aynca m&euir olduğunu bildirmiftir. Neticede Lokarno 
~tleri mllzakerelerine iıtirik etmek &zere Ceneneye 
selecelr olu ltalyu delegeai Baron Aloisi nezdinde lae
men on iÇier komiteaiyle miizakereye ıirİfmek &zere hlkl
metinden ruhaat ve salahiyet elde etmeğe çahtmaaı için ... 

lzmirde 
•••• il 

Bir hareket 
uyandırmalıdır 

Fransa Almanya ile görü~elerin kesilmesini 
ve lngilterenin te&hh •• nü Y aS1n1 istiyor 

1-irde pıe en çok bata• 
tey l.ayaba d•wpnlağu~m. 
~ ıtr oblfakti 
,.bet 1tiraf 

Din bGyik meillezı bır 8yiien 
farkaaz olmuttur. Yedi sekiz 
1eae enel burada hayat bu 
derece lllnİk değildi. Egenin 
d8rt yaQından Jzmire akın 
edenler itlerini bitirince g&nll
lerini açacak, kafalannı cli~en
direc:ek bir etlence yen bu
lurlarüa. 

Ejlence deyib te dudak blk· 
IDİy •• it aclamlan buna şid
detle mult.taçtarlar. Hayatın sert 
Yiizln& yamutatacak tatla ~ir 
•iızik ıeaini bile duymaga 
Laaret çeken bir şehirde her 
ıey cazibelİDİ kaybetmeğe mah· 
ktundur. Jzmir bUDUD caah lr
aeiidil\. it alemi derinleşen 
aeaizlilden ejleecelidikten za• 
'•tlrmlftOr.lç~bir 
louDı, biraz da bu y&deD1dliii 
•utank latanbula dlnmlfler
dir. Şehrimizin iktisadi ine• 
-- .. ,.. ..Mp&er ha 
Plikelojik zaafı ~· 

Bayllk ıehirlerin hareket 
kaJnata olmıp ilıti~ ~ 
dır. Ejlenceıiz medemı. ~~~ 
tehir olamaz. Harekewzlı11 
yaratan sebeplerle miicadele 
etmek bir vazifedir. Şuna b
niiz ki venı.li bir miicadele 
bmiri bir aeyyah pbri haline 
koyabilir. Bersıama, Efe~ .ha
rabeleri ile bmirin kendı ıme
ainde yatan eserler dünyanın 
her tarafından lzmire binlerce 
turist çekebilir. Antikite mtıt~
ha111slanaa gCSre bölgemız 
ltalya ve . Yunaniıtandan daha 
cazib, daha kıymettar. ese~
lerle doludur. Yeter ki tarı
hin bize hediye ettiği muaz: 
&am kaynaktan istifade etmeyı 
bilelim. • 

Şimdiye kadar, eski .. me~~
yetlerin yatağı olan ıehirlenmaz· 
de konfora, eğleaceye ebem· 
miyet veraPI oltaycllk, bug\iQ, 
... wfedilea ~ .... 

- - '/,I iilü ... ~ 

M. Cemiyetinin otoritesi
neaçıkçameydan okuyor 

Nevyork 9 (A.A) - Nevyork Timea ıazetesi Habet harbini• 
Negla ordulanam imhaaiyle bitmesi lbım geldiğini s&yliyen B. 
Muuolininin bu beyanabndan bah1ederek lliUetler cemiyetinia 
otorituine karp ba kadar açıkça meydan olr1una11aa ..01Ude 
etmui ilim demektir, diyor. 

BIJlk Britanya ıulh i!J.-tiae bu derece meydan -....... 
w .aııMe edemii. O.liıalırıieki •Jlanta A•~•m llltlll 
ie~ı.t Ye W,Utllefiiii lôilliaiidiati 
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Sahife a 

lzmirde 
Bir hareket 
uyand!rmalıdır 

- Baş tarafı I inci sav/ada -
kaç misli gelir elde edebilirdik. 
Her sene Y unanistana akın 
eden binlerce turist lzmire 
uğramadan geçemezlerdi. lzmir 
ılı:lim bakımından ne Kot 
Dazürü ne de ltalyan Rivye
rasını aratmaz. Tabiat gü
zelliklerini bol bol vermiştir. 
Yalnız bu güzellikler işlenme-
miştir. Eskiden konfor de-
niJen şeyi, eileaceyi akh-
mıza getirmezdik. Bun-
dan sonra ayni ihmali göstere
meyiz. Yurdun her bucağında 
hayat kaynaklan yaratan bir 
rejim, Ege yalı ikiaci bir 
Kot Dazür yapmayı elbette 
unutamaz. 

Sevinçle öğrendiğimize göre 
salahiyettarlar bu işe el koy
muşlardır. Kamulaya verilmek 
üzere bir kanun layihası bile 
hazırlanmıştır. Bunda Turizmin 
bütün iycapları düşünülmü.ştür. 

Devletçe planlı bir faaliyetin 
başlaması gecikmiyecektir. Be
lediyemiz de bu işe liyık ol· 
duğu ehemmiyeti vermelidir. 

1 - lzınir hafriyatı himaye 
edilmelidir. 

2 - Şehrimizde eylence ha
yatını teşvik edecek tedbirlere 
baş vurulmalıdır. 

Yeni hazırlanan kanunla ya
bancı sanatkarlardan alınmakta 
olan yüzde elli kazanç vergisi
nin kaldırılması düşilnllldllğüne 
göre bu iş daha kolaylıkla ba
şarılabilir. 

Şev-ke1. :eı.ıgt..n. 

T. 1. C. 1. 
Kongresi 

13 nisan cumartesi günü An
karada toplanacak olan umumi 
soor konO'resİ.n~ ı,mir k .. ll;.b,, 
murahhaslar bugünkü Afyon 
trenile Ankaraya hareket et
mişlerdir. Murahhaslar: 

Mıntakayi ve lzmirspor kulu
bünü Adnan temsil edecektir. 
Altay kulubü Ankarada bulu
nan Danyal'ı, Altınordu da 
umnmi merkez başkanı Aziz 
Akyürek'i tevkil etmişlerdir. 

Göztepe kulubü namma Şe
rif, Demirspor Lütfü Cemal, 
Buca Sadeddin, Bumava Be
dii, K. S. K. Uzun Suad, Ege
spor Cemal iftirik edecek
lerdir. 

Buseneki kongre pek yeni 
esasat üzerine yürüyecek ve 
Türk sporuna yeni bir veche 
verecektir. 
Arkadaşlarımıza muvaffakı

yetler temenni ederiz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fransa tarafından yapılan tek
liflerin hemen heınen ayni ol
duğu tebarüz ettirilmektedir. 

Kurulması düşünülen komite 
emrine askeri kuvyetler veril
mesi teklifi Almanyayı daima 
mağlup vaziyette tutmayı istih
daf eylemektedir. Böyle bir 
komisyonda Fransa ve mütte
fikleri bittabi daimi bir ekse
riyeti haiz bulunacaklardır. 
Fransız plim eğer vilcuda geti
rilirse Fransa ve müttefikleri 
bütün Avrupa meselelerinde 
son sözü söylemek hakkını 

haiz bulunacaklardır. Fransız 
planının bu tarzda yapılmış 
olması bu tekliflerin Alman ar
zularının büyük bir kısmının 
tahakkuk etmesini temin için 
verildiği kanaatini tevlid eyle
mektedir. Fransız mahafili 25 
sene zarfında hiç bir muahe
dede hiçbir değişiklik yapıl
mıyacağı kaydının yalnız arazi 
meselelerine aid olduğunu tas
rih eylemektedirler. Böyle da
hi olsa 31 mart tarihli Alman 
rnuhhrasmrn hüsnü niyetinden 
şüphe eden ve bu şüpheyi 
ileri süren Fransız tekliflerinin 
herkes için şerefli bir müza
kere yolu açabileceği sanılma
maktadır. 

YENi ASIR 

ŞEHİR B.&BERLBRİ 
•• 
Odemişde 
Yangın oldu 

iki ev yandı 
Ödemiş kazasının Beydağı 

nahiyesinde dağ köyünde otu
ran Bacak oğullanndan Hasan 

Şehir meclisi dün öj'lede Azadaıa a.,u at Mustafa Mi· tailiş imkinı o ıyacaktır. o;ıu Hüseyinin evinde yangın 
sonra saat 16 3() da Şarbay nür, ba meseleye kuvvetli bir B suyu istiyenlerin evlerine çıkmış, iki kat ve iki odalı ve 
doktor Behçet Uz'un başkan- teşhi.. koyarak Yamanlar suyu- kadar Münir arkadaşın detliği 130 lira kıymetindeki bu ev 
lığında toplandı. Eski zabıt nun böylece yapılacak bir teş· gibi belediye vesaitile yapmak içindeki yüz lira değerinde 
okunduktan sonra azadan Dr. kilit tarafı elan idare edilme- şimdilik mü.nakün deiildir. Mü- eşya ile yanmıştır. 
Kemal Salibin milstafi addı sinin daha muvafık olacajını saade ederseniz şimdilik bunu Yangın, bu evin biti.tindeki 
kabul edildi. ileri sirdi. Aksi takdirde ih- bu suretle tecrübe edelim is- F 

Yamanlar su~unun ucuz ola- d • 'b' 1 d - t - Ali oğlu fürahim karısı at-, tikara sapılabileceğini de ili ve te iğimız gı ı yapı ma ıgını ag-
rak l:ı:mirde satılmasının temi- k k maya aid iki yüz lira kıyme· 

etti. Bafkan izahat vererek şiş ve ihtikar görürse o va ıt k 
75 1

• ni için tarife encümeninin ha- b 1 N tindeki ev ile içinde i ıra dedi ki: ona göre bir çare u uruz. e-
zırladığı bir proje mev:ı:uu - Memba sularını belediye ticede tarife encümeni mazbata- değerindeki eşyayı da yak-
bahsolurken başkan i:ı:ahat ver- k 81 reye konuldu ve ekseriyetle mıştır. Halkın gayretile yangın tam bir kontrola tabi tutma • 
mek lüzumunu hissetti lzmirde söndürülmüştür. Yangında Hü-

k tadır. Fakat maalesef yine mani kabul edildi. 
evlert" elli litreliği otuz uruş- seyinin evinde bağlı bir de 
tan yukan olmamak üzere sa- olunamıyor. Çünkü herkesi Ruznamede başka birşey ol-

k d k"b k · dı" · • h ft t 1 1 ak eşek yanmıştır. tışa çıkarılması istenen bu su- evine a ar ta ı etme ım- ma gı ıçın a aya op anı ar 

ıo l'iJsan -·• 

[ KÖŞEMDEN l 
Zıttıma gidenler 

-2-
Bnnunla üçüncü oluyor, fakat 

ilç bin defa, üç milyon kere 
yazsam, sabahtan akşama ka
dar haftalarca, aylarca, yıllarca 
söylesem ne alan var, ne du-
1an var, kendi bildiklerine gi
diyorlar, amma; yalnız ben mi 
söz duyuramıyorum, yok a ca· 
nım? Nelerini görmüşler, neler 
çekmişler de yine huylarından 

bir türlü vazgeçmiyorlar. 
Hamamcının kara kedisi ma

salına döndürdük galiba! 
Ne demek istiyeceğim: 
Ne demesi olsıın, şu Odun

pazarının tüccarları, manifatu
racı! n hiç akbnıza gelmedi
mı? 

Nedir o ! Kendini bilenin o 
sokakdan geçmesını haram 
edecek halleri!.. 

Geçenlerde bir arkadaş an
lattı: 

yun bir de talibi bulunduğu kanı yoktur. Bizim Yamanlar btitçeyi müzakereye b.aş~amak _Yangının kaza neticesi çık-

ileri sürülüyordu. suyu için ahnan tertibat ile liıere celseye ~?!. ~~~!!~.ı; ........... ~ı!!.~.~!~.ş.'!!?!~~::: .............. ~•·ıı•••• ................ İlb~y .. Öd;~iŞJ;;"Jii·~·dÜ ............................. M~;akkat kabul suretiyle 

Tanıdığı kad:nlardan birisi 
birkaç defa o civarın iki soka
ğında hernasılsa alış veriş et
meğe gitmiş. Gençmiş, güzel
miş, oradaki dükkancılardan !? 
birisi ve birkaçı, kadının bir 
dükkandan alış verişini edib 
çıkmasına rağmen: Yeni mahsul yılı ümid Memleketimize ham zey-

verici durumdadır tin yağı girebilecek 
- Buyurun ! Bize de buyu

run! 

Ödemiş kazasında bazı iş
leri teftişe giden ilbay Fazlı 
Güleç şehrimize dönmüş vo 
dün sabah makamına gelerek 
geç vakte kadar çalışmıştır. 

1 
halkı, işlerinin başında sevinç Ankara Tiirkofis merkezın- ı 
verecek faaliyet içinde gördüm. den lzmir şubesine dün geltn 
Yeni mahsul yılı bize ümid bir yazıda muvakkat kabul 

piyasalarda zeytinyağı mahsu
latımızı tanıtabilmek için mem
leketimizde mevcud zeytinya
ğı fabrikalarında tasfiye edil
dikten sonra tekrar ihraç edil
mek üzere dışarıdan getirilecek 
olan Pulped' alivre ile ham 
zeytin yağının, 1499 sayılı güm
rük tarife kanununun 14 üncü 

ilbay, Ödemişte iki gün sü
ren tetkik ve teftiş seyahati 
hakkında gazetemize şu be· 
yanatta bulunmuştur. 

- Bu seyahatim umumi 
teftiş mahiyetinde değildir. 
Mahdud bazı itleri tedkik ettim 

Kefik ince 
Manisa saylavı bay Refik ince 

evelki akşam Afyon treniyle 
şehrimize gelmiştir. 

Refik ince bu sabah Öde-
mişe gidecek, birkaç gün orada 
kaldıktan sonra tekrar ,ehri
mize dönecektir. 

AJsancakta 
Bu akşam mühim bir 
konferans verilecek 

Alsancakta C. H. P. mahfe
linde bu akp.m saat 8,30 da 
çok mühim bir konferans veri
lecektir. Konferansın mevzuu 
havacılıkla alakadar olup zehirli 
gazlar ve zehirli gazlardan 
korunma tedbirleri etrafmda 
önemli malümatı ihtiva ede
cektir. 

Konferansı herkes dinliye
bilir. 

Tem, 
Şarbay doktor Behcet Uz 

dün mühendislerle birlikte Klll
tür parkta yapılmakta olan fu
var yerini teftit etmiıtir. 

Tayin 
Torbalı kazası malmlidürlü

ğüne Aydın vilayeti varidat 
mlidlirll bay Salih Hilmi tayin 
edilmiıtir. 

Bay Mahir 
Belediye baş bay~arı bay Ma

hir Kartal bakteriyoloji mües
sesesi baytarlığına tayin edil
miştir. 

verici bir durumdadır. Köylil usulilne tabi tutulmak suretiyle 
hallerinden çok memnundur. dışarıdan ginderilecek Pulpe 

_ Umumi yıllık teftişlerinize d'olive ve ham zeytinyağının 
ne zaman başlıyacaksınız? memleketimize ithaline izin ve-

- Bu defaki işim Ödemişe 
münhasırdı. Bütün kazaların rildiği bildirilmiş ve bu bapta-

ki icra vekilleri heyeti kararı umumi ve yıllık teftişini daha 
bir müddet sonra yapmak ni- da gönderilmiştir. Karar aynen 
V.,tjnde.,U.._ şöy edir : 

-- ~ wı cuuırHo:r ooıa}tsut: 

Mahkumiyet ihtiyaçlarını Italyadan temin 
edemiyen memleketlerin bu 
hususta ülkemize vaki olan 
taleplerini karşıhyabilm ek ve bu 

Cumaovası nahiyesinin Göl
cükler köyünde Hüseyin karısı 
Fatmayı dövmek ve iki aylık 
çocuğunun düşmesine sebebiyet 
vermekle suçlu Osman oğlu 
Mehmed çavuşla karısı Lem'a
nın ağır cezada devam etmek
te olan muhakemeleri bitmi~
tir. Çocuk düşürme suçu sabit 
olmadığından yalnız dövmek 
suçundan karı ve kaca sekizer 
ay hapse mahkum olmuşlardır. 

Esrarcılar 
yakalandı 
Dün Adliye binası arkasın

da jki esrar kaçakçısı tutulmuş
tur. Bunlar Bergamalı lsmail 
oğlu lsmail ve arkadaşı Maz
hardır. Taharri komiseri bay 
Lütfü öğle üzeri bunların bu
lunduğu :ıokaktan geçerken 
baş başa vurup görüştüklerini 
görmüş ve şüphe ederek yan
larına yaklaşmıştır. Komiserin 
geldiğini gören Ismail elinde 
bulunan bazı şeyleri yere at
mış ve bir kısmını de bir kib
rit kutusu içine saklamıştır. 
Taharri komiseri yere atılan 
ve bunların üzerlerinde bulu• 
nan esrarları alarak kendileri
ni taharri dairesine götürmüı
tür. Tutulan euar miktarı 15 
gramdır. 

K.paşada 
Bir cinayet oldu 

Kemalpqa kazasının Ören 
köyünde lbradalı Mehmed oğlu 
Ali ile Aksekili Hüseyin ara
smda kavga çıkmış, Hüseyin 
biçakla Aliyi öldürmüş ve Ali· 
nin arkadaşı Mustafayı da ağır 
surette yaralamıştır. 

Cinayetin sebebi katille mak
tul arasında eskidenberi mev
cud husumettir. Katil tutul
muştur. 

Bornovalıların 
bir dileği 

Yaz saatinin tatbik edilmesi 
dolayısiyle Burnovada oturan 
memurlarla saat altıda işlerini 

bırakan birçok fabrika memur 
ve müstahdemleri Basmanede 
ve Halkapınarda iki saat bek
lemek mecburiyetinde kalmış• 

!ardır. 5,30 treninden sonra 
7,45 de kalkan son treni bek
lemeğe mecbur kalanlar için 
saat altı buçukta bir tren ila
vesi rica edilivor. 

Amerikada 1500 sinemada birden gösterilmekte olan, üç haftadanberi lstanbulu koşduran 
coşturan mevsimin en göz llaınaşbrıcı zaferi 

Brodvay Melodi 1936 
orkestralar - en eglenceli 
hakiki bir ziyafet 

itibaren 

bir mevzu 

SiNEMASINDA 

maddesine göre kabulü muvak-
ı _ __., -· ·-- .. :,..J., :.ı...-.1!- =-:- 'l•Aril-

mesi iktisat vekaletinin teklifi . . 
ve inhisarlar vekaletinin müta-
leası üzerine icra vekilleri heye
tince kabul edilmiştir. 

Bölge 
Lik maçları 

Pazar günü bölge lik maç
larına devam edilecek lzmirs
por - Bornova, Demirspor -
Egespor ve Altay - Göztepe 
takımları karşılaşacaklardır. Bu 
maçların en önemlisi Altay -
Göztepe arasındaki son maçtır. 

Dün toplanan futbol kurulu 
bu haftanın programım tesbit 
ederek hakemlnini aşağıdaki 
şekilde seçmiştir. 

Alsancak alanında A takım
ları : 

Saat 11 de Demirspor-Şark
spor -Ege- hakem Sabri lzmir
spor. Saat 13 de lzmirspor
Bornova hakem Fehmi Altay. 
Saat 15 de Altay-Göztepe ha
kem Esat K.S.K. 

Halkevi alanında B. takım· 
!arı : 

Saat 9 da Demirspor-Şark
spor hakem Ahmed Ôzgirgen 
Halkevinden. Saat 10,15 Göz
tepe-Altay hakem 'Kadri Buca. 
Saat 11,30 lzmirspor-Bomova 
hakem Baba Altay. 

Hnlkevi Okullar !iki cumar
tesi günü Halk alanmda : 

Saat 15,30 Tecim lise•i-Ka
rataş orta okulu. 
Aynı gün Lise - Buca ortası 

aralarındaki lik maçı Bocanın 
Bergama seyahatı dolayısile 
geri bırakılmıştır. 

Halkevi sahasındaki lik ve 
hususi maçlar: 

Saat 13,10 den itibaren Hi
lal - Kahramanlar hakem Do
ğan, 9 Eylul - Devrimspor 
hakem Faruk, Kurultay - Te
pecik Türkyurdu hakem Cahid. 

Son saatta Turanla kuvvetli 
bir ekib arasında hususi bir 
maç yapılacaktır. 

- Bizde de var! Hele ha
nım gir de bak 1 

Diye kolundan tutmuşlar, ku
caklar gibi tavırlar almışlar, 

kadın yerön dibine geçecek bir 
sıkıntı içinde kendini dar at
mış o sokaktan dışarı ... 

Eve gidince bunu hikaye et
miş, ertesi gününe bir tertip al
mışlar .. Kadın yine o sokaktan 
giıya alışveriş etmek için geçmiş. 
Yine böyle tecavüzlere maruz 
kalınca, tenbih mucibince! Ko
lunu tutana bir tokat atmış, 
zaten arırnsınt1 .. u guden de 
var. Senmısin, bunu yapanl!I 
Almış koluna tutan herifi eline; 
basmış şamarı, basmış tokatı! .. 
Polisler müdahale etmiş, neti
cede tabii kadın haklı! .. 

Fazla söylemeğe hacet var 
mı bilmeyoruml Ne demek is
tediğimi, zıddıma giden şeyler
den en ehemmiyetlisini her 
halde anladınız. 

Lakin onu sizin anlamanızdan 
ziyade, tokat yedikleri halde 
hali bu çirkin hallerden vaz
geçmiyen o civarın bir iki es
nafı da anlarsa memleket için 
bir hayır olur. 

Öyle ise, eğer buular daha 
aıılaınıyacaklarsa bunun önüne 
kat'iyen ve şiddetle geçecek 
olanlar gözünü açsınlar. 

TOKDIL 

Burnova gc:nçler 
birliği kongresi 
Bonova gençler birliği sene

lik kogresi dün akşam Burno
vada parti binasında yapılmış
tır. 

Birliğin bir senelik raporu 
okunduktan sonra yeni idare 
heyeti azalarının seçimine ge
çilmiş ve yapılan gizli reyle 
azahklara Etem, Bedii, Nurid
din, Sadi, Süleyman ve Enver 
seçilmişlerdir. 

Bartın elektrığl 

Bartın, 8 (A.A) - Belediye 
şehrin elaktrik tesisatı için ek
siltme açmıştır. Keşif bedeli 
35,419 liradır. 

Polon ya başbakanı 
Peşt<•ye gideeek 
Varşova, 9 (Ô.R) - Lehis

tan başbakanı 19 Nisanda Bn
dapeşteyi ziyaret edecektir.Leh 
dış bakanı Bt!ck, Nisan sonun
da veya Mayısın ilk günlerinde 
Belg-rada gidecektir. 



1CJ filsen 193b 
~-

Türkçeye çeviren: R. B. 
45-

• • 
Kalya tayin emirnamesını 

., 

parça parça ederek yere attı 
Sakın bu isteğiniz i~-:" • - 1

- imparatorun bu v~sika-
paratorun iradesinden ilham dan haberi var mı? dedı. 
almış olmasın ... O kadının bu- Bu genç, ki~dar nazarlaar 
raya gelmesini istiyen lmpara- Potapofu titrettı. 
tor m d ? - imparatorun malumatı 

u ur. F k b 
S .. ·ar mı bilmiyorum. a at en - Madam, imparator, a 

majesteleri nezdındeki teşebbü- imparatoriça tarafından ~ön-
sümden asla haberdar değil- derildim. 
dirler. Katya kat'i bir jestle tayin 

- Şu halde General benden iradesini ihtiva eden parşö-
ne istiyorsunuz? Katerin Miha- meni alarak parçaladı. 
ilovna saraya mı ge]melidir. Potapof şaşırmıştı. lmpara-
Kışhk sarayda,benimle aynı çatı tora ne cevap verecekti? Va-
altında mı yaşamalıdır? Evimde zifesi böylece suya düşmüş 
ıni onu görmeliyim. Benden bulunuyordu. Katerini sara-
herşeyi istiyebilirsiniz .. , Fakat ya sokmak için neler yap-
b mamıştı? Fakat karşısında 

unu değil... b" 
- Kocanızı her gün tehdit kinin ne kadar yaman ır şey-

eden tehlükelerden yalııız bu tan olduğunu bilseydi ona göre 

k b 
tedbirler almayı düşünürdü. 

çare oruya ilir. d 
Bu kadar genç bir kız an 

- imparatoriçe, elleri üze-
rindeki hermin örti!yü sıkmakta böyle bir mukavemeti kim uma-

İdi. Vucudu bir elektrik raşe- bilirdi? 
. b Id General hcrşeye rağmen bu 
sıne tutulmuş gi i sarsı ı. 
Rengi daha sarardı. Gözleri Dolgoruki prensesinin eği~m~z 
b. b B" k cesaretine hayrandı. Becerıksız 

üs ütün dalgınlaştı. ır aç 
dakika süren bir sükuttan son- polis şefi eğildi. Parça parça 
ra cevab verdi: olan iradeyi toplamağa koyul-

) du. Katyanın yerinde başka 
- Buna razı olmaktansa ö - f ı· 

bir kız olsaydı bu şere e ıya
ıneyi tercih ederim. 

. kat için bütiin servetini ver·. 
- Siz değil madam ımpara- H lb k 

lor ölecektir. Bunu size haber meğe razi olurd~.. a ~ ı 
f d . Mı"haı"Jovna bu tayını kendıne 

vermek te benim vazi em ır. 
Ya imparatoru her gün tedbir- karşı bir hakaret saymıştı. 
. d k General bir dakika düşündü: 
ıızce ziyaretler atkasın a oş-
maktan kurtaracaksınız. Yahut - Ne yapmalı? 

k Dünkü suikasttan, bugünkü 
ta sevdiğiniz haşmetli varlı k .. 
· · k ·· red cevabından sonra mev 11 
ıçın günün birinde sıca goz 
Yaşlan dökeceksiniz. büsbütün güçleşmişti: 

- Somı l7m· -jt . ,,. rzL7.Z/JJ.LL/...L7.ZZZ7.77-7L7..7h 

YENi A~IR ~ahite s 
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Son Telgraf Haberleri 

Koca Sinan lhtif ili B. Sarra ut 

Sinanın 
başında 

Süleymaniyedeki kabri 
büyük ihtifal yapıldı 

Türkün şecaatını kılıcıyle gösteren Kılınç Aslan 
Sinanı'da odur ne San'at aleminin 

• 
ıse 

lstanbul 9 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Büyük Türk mi
marı Koca Sinanın hatırasını 
eınmak üzere bugün I" oca Si
ııanın Süleymaniyedeki kahrı 

başında büyük bir ihtifal ya
pıldı. Ihtifalde bulunan binlerce 
kişi söylenen nutukları alkışlarla 
karşıladı. Sinanın san'at üstün
lüğünü gösteren eserler hak
kında geniş malümat verildi. 
Süleymaniye camiinde toplanan 
binlerce talebe, Sinan hakkın
da verilen izahatı dinlemiş ve 
ihtifale istiklal marşile son ve
rilmiştir. 

... ...• 
Söylev verecek 
Paris, 9 ( Ö.R ) - Fransıı 

vilayet gazeteleri birliği ya
kında böşbakan B. Sarraut'un 
hazır bu'unacağı bir ziyafet 
verecektir. Bu ziyafette B. Sar· 
raut Fıansanın iç siyasası hak
kında radyo ile yayılacak bir 
nutuk söyliyecektir. Bundan 
sonra vereceği diğer bir nu-
tukJa B. Albert Sarraut, hü· 
kfımetin umumi siyasasını teş· 

rih edecek ve dış meselelerden 
bflhsedecektir. 

Almanyadan mü 
tehassıs gelecek 

Ankara 9 (Özel) - Havuz· 
larla fabrikaların islahı için 
Almanyadan bir mütehassıs 

celbi kararlaşbrıldı. Mütehas· 
sısa yılda 12000 lira ücret veri· 
lecektir. 

Nüfus yazımı 
hazırlıkları Gece saat 21.30 da lstanbul 

radyosunda mimar Kemaleddin 
Altan, Sinan hakkında değerli Ankara, 9 (Özel) - 937 yı-
bir söylev verdi. Sinanın Türk lında yapılacak olan geniş nü-
olduğunu ve eserforini Türk iııaıwı rsrlİ: Siilıymam ı·r camu fus yazımına aid kanun hususi 
zevkilc hazırladığını söyliyen hayatında istihkam ve köprü- niyetini bütün dünyaya yay- bir komisyonda tetkik ediliyor. 
mimar Kemaleddin dedi ki : cülükte mahir bir kurucu oldu- mak gibi büyük bir vazifeyi Ayni zamanda nüfus kütükleri 

- Sinan Türktür ve Türk ğunu isbat etmiştir. Sınan öz başarmıştır. yenileştirilecektir. 
Sinan bizimdir. O anayur- Türk kanındaki hasleti düş- Kılınç Arslan kılınç sal- Atatürk günü 
dumuzun temiz topraklarında mania ön safta dövüşerek gös- ladığı yerlerde Türkün şecaa- Bartın, 8 (Ö.R) - Atatürk 

tım, fazilet ve cesaretini nasıl günü münasebetiyle şehir bay-
refahı kurmak için, san'at termiştir. göstermişse Sinan da sanat raklarla donatılmıştır. Bu gece. 
abideleri yükseltmek için doğ- Sinan, 50 yıl süren baş mi- •1 . d . .f . .. fener alayı yapılacaktır. Hal-a emın e aynı vazı eyı gormüş-
muştur. 23 yaşında Konyadan marlığında bu yurdun dört tür. Onun büyük hizmeti dai- kevinde genel bir toplantı ya-
lstanbula gelen genç Sinan bucağını sanat eserlerile süs- ma Türkün kalbinde yaşıya- pılacaktır. Proğram çok zengin-
askerliğini yapmış ve askerlik leyerek Türkün yüksek mede- cakhr. dir. 
·······························••••»••·········································································································································· 

Romanyadan muhacir geliyor Hava taarruziarına karşı 

"' . Katerina, Bassenayadaki kü-
çük salonda iki sevimli köpe
ğiyle halılar üzerine uzanmıştı. 
Gözlerinin kanlı olmasından 
ağladığı belliydi. Suikasttan 
sonra imparatordan aldığı 
mektubu bir tılsım gibi göğ
sünde taşıyordu.Zamanı zaman 
mektuba eJJerini sürüyordu. 
Katerina bu yalnızlık içinde 
derin bir düşünceye dalmıştı. 
Bu sırada emniyet direktörü 
general Potapofun geldiği ha· 
her verildi. Halbuki o impara
toru bekliyordu. Zihnini altüst 
eden suikast haberinden son
ra genral ne kara haber getir
mişti? Sinirlei kopacak gibi 
gerihnişti. 

aber eri-_.___J~.ı~-• -1 ngı ere Ak 
tertibat 

en izde 
aldı 

Büyük salonda kendisini 
bekleyen genralla karşılaşınca: 

- Ne eyi haberler getirdi
niz general? 

Diye sordu. 
- Katerin Dolgorukiye im

paratoriçeden haberler götü
rüyorum Prenses ... 

- Ne demek istiyorsunuz? 
Neymiş bu haberler? 

General sarılmış bir parşo
rneni çıkararak okudu : 

"Allahın inayetiyle bütün 
Rusyaların imparatoriçesi olan 
biz l\:arie F eodorovna, Dolgo
ruki prensesi sevgili Katerin 
Mihai'o\•naya ömrü oldukça 
samı ıınızın matmazel donörlüğü 
Şerefini veriyoruz.,, 

Katerin ilk şaşkınlık daki
kası geçince vaziyeti anladı. 
Nefret ettiği saray esaretini 
kabule davet ediliyordu. Bu da 
niçin ? Düşmanlarının yeni bir 
manrvrası karşısında mı bulu
m•vordu ? Onun tabındaki is
tıklal arzusunu, hürriyet aşkını 
bildiklerinden bu tayini redde
deceğini umuyorlardı. Böylece 
İmparatoriçe ve Çarlık ailesiyle 
resmi olarak arası açılacak 
daha nazik bir vaziyete düşe
cekti. 

Katerina Potopofun göz"e
tine gözlerini dikerek dikkatle 
baktı. 

DUn Borsada ~ 
Yapllan Satışlar 
~il.o 

uzum 
Çu. Alıcı 

96 F Solari 
18 T Debas 
4 S Emin 
118 Yekiin 

Fiat 
11 25 13 
10 25 11 25 
12 12 

503271 Eski sahş 
503389 uumi satış 

Zeytinyağı 
Kilo Alıcı Fiat 

5626 Muhtelif 23 375 24 75 
Zahire 

Çu. Cinsi Fi at 
1318 Buğday 6 25 6 SO 

275 balye pamuk 41 25 41 25 
58 kiloA. B. içi 52 52 

Moskovada 
Yarısı Türkçe, yarısı 
Rusça bir mecmua 

çıkarllacak 
Sovyet mabafilinden öğre

nildiğine göre Moskovada 
UJüm akademisi yakında her 
üç ayda bir defa neşredilmek 
üzere yarısı Türkçe, yarısı 

Rusça bir mecmua çıkaracaktır. 
Uliim akademisi müdür mua

vini B. Krişinski ve şarkiyat 
alimlerinden evelki sene lstan
bula gelip dıl kurultayına iş
tirak etmiş olan profesör Sa
ıuolloviç tarafından idare edi
lecek olan bu mecmuaya Türk 
ilim adamlarından da yazılar 

alınacaktır. 
Mecmua ilmi mahiyette ola-

caktır. Sovyet Rusyada hususi 
bir ilmi komite yalnız Türk 
ve Sovyet kültürel münaebet
lerile meşgul olmaktadır. Rus
yanın terakkilerine ait bir film de 
bu ayın onunda Sovyet konso
loshanesinde lstanbul matbuatı 
m ;,im essi il erin t! gösterilecektir. 

Yeni Türk ediplerini ihtiva 
eden Rusça bir antolojinin de 
Sovyet Rusy:ıda hazırlanmakta 
oldu2u haber almmıştır. 

lığına 
• olunacak .. manJ 

~~-----·--------~~~~~-Ankara, 9 (Özel) ·- Romanyadan memleketimize gelecek 25 
bin muhacirin Çorum, Kayseri, Konya ve Bolu viJayetlerine yer

leştirilmesi takarrür etti. 
Ankara, 9 (Özel) - Cenub hudutlarımızda altın kaçakçılığının 

önüne geçilmesi için hükümetçe ciddi tedbirler alındı. En ufak 
bir hareket, büyük cazalarla karşılanacaktır. 

de-

il 

• 
yenı 

~~~~~~---~··-----~~~~~ 

Londra 9 ( Ö. R ) - Deyli Telgraf gazetesi, Akdeni1deki 
lngiliz hava ve deniz işleri hakkında malumat veriyor. 

Geçen Eyliılden itibaren Maltada ve sair nskeri limanlarda 
haya taarruzların dan korunmak için fevkalade tedbirler alınmıştır. 
Maltada 90 zabit, hava taarruzlarına karşı korunma kursuna 
devam etmişlerdir. Sahil müdafaa tertibatı en son mükemmeliyet 
derecf"sine getirilmiştir. 

Hava müdafaasına göre teslih edilmiş kruvazörler, fılonun 
selametini temin için munzam bir vasıta olmuştur. Akdenizde 
yenı deniz üsleri vücuda getirilmesi mevzuubahstır. 

Azana Kanlı 
Yeni kabi~~eyi kurdu Bir savaş oluyor 

Madrid, 9 (0.R) .- Başba- Adis-Ababa, 9 (Ö.R) - Be~ 
kan B. Azana yenı muv.akk~t gündenberi Cenub cephesinde 
Cumur başkanına kabınenın Gaze Dav civarında şiddetli 
istifasını vermiş İse de Cumur muharebe olmaktadar. iki tara-
b~ş~an~ kabin.~y~ em~iy~tini fın zayiatı ağırdır. ltalyan 
bıldır?.J•I ve hukumet ıktıdar tayyareleri mitralyozle Dagabur 
mcvkunde kalmıştır. Zaten şehrine hücum etmişlerdir. 
B. Azananın istif ası sırf şekil C l ,.. A . k I 
meselesi idi ve yine hükümetin enu )] nıerı :.u a 
başında kalacağından kim:;e Paris 9 (Ö.R) - Biitün ce-
şüphe etmiyordu. nubi Amerika, Fransız planına 

SINEMASI TELEFON 3151 

Bugün Her Seansta 

karşı harekete geçmiştir. Buna 
sebeb Fransız planında Avrupa 
için rüchanlık gümrük tarifele· 
rinin teklıf edilmiş bulunması
dır. 

Italyan tebliği 
ANNA BELLA - JEAN MURAT - JEAN PİERRE AUMONT 

CHARLES V ANEL gibi en yüksek Fransız artistlerinin kudretle 

temsil ettikleri şaheser film 

AA on Uçuş w ıgs:;: 

Wii e 

BUyük bir aşk romanı - Heyecanh hava harbleri 

Ayrıca : l'iirkçe sözlii l~OKS dünya Jıaberleri 

Seans Saatları : Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi ve 
Pazar günleri saat 13 de başlar 

•a• , 

Roma, 9 ( Ö.R ) - 180 nu· 
maralı teblis:!; Gondar bölge
sinde aşiret başkanları mutava
_,ıe ve halk lehtar nümayışle-
rine devam ediyor, Tayyareler 
düşmanı takip içın çok faali-
yet göstermekte ve yürüyüş 
halinde bazı ltalyan kollarına 
erzak yetiştirmektedirler. -
Sinop tiitiin piyasası 

harareti i <reçi yor 
t'ı .. 

Geçen hafta açılan Sinop 
tütün piyasası çok hararetli 
geçmektedir. iyi cins tütünlerin 
kilosu 100 kuruştan 143 ve 
169 kuruş aı asmda satılmakta
dır. 
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Lokarnocu devletler 
bugün konuşuyorlar ... . 
lngiltere mavi kitab ne~retti. Gizli· 

vesikalar ifŞa ediliyor 
Almanya bir taraftan sulh teminatı verirken 

taraftan vardiği sözü yalanlamıştır 
öte 

Cenevre, 9 (Ö.R) - Yarın 1 Jen Alman vesilesinin esassız· 
Lo!~arno devletleri arasmda Jığmı göstermektedir. Çünkü 
ço't mtıhim bir müzakere baş· Almanya bu iş'ara biç bir iti-
lı::; lcakbr. Bu içtimaa Alman l razda bulunmamıştır. 
ı ı\tırasma cevab olan Fran- ALMANYANIN TEMiNATI 
sı ~ muhtırası iJe Fransiz sulh Diğer bir vesikaya göre 27 
p nrıı verilecektir. son kanunda Sir Samuel Hoa• 

INGILTEREYE GÖRE re Londrada Alman dıt işfari 
Londra, 9 (Ö.R) - Dışişleri bakanı Von Neurath ile görüş· 

b~ kanmın gıyabında Londrada müş ve Von Neurath Lokarno 
resmi çevrenler Fransız planına muahedesini imza eden diğer 
kartı kafi bir vaziyet almak- devletler de taahhütlerine harfi· 
tan sakınmışlardır. Bununla yen riayet şartiJe Almanyanın 
beraber iyi haber alan lngiliz Lokamoya riayet niyetinde ol· 
mahafilinde söylendiğine göre duğunu bildirmişti. Halbuki bu 
Fransız planında dikkate değer teminattan bir ay ve birkaç gün 
teklifler olduğu kanaatı vardır sonra Almanhükumeti 7 martta 
ve bunlar lngiliz kabinesince Lokarno muahedesini feahede-
dikkatle incelenecektir. rek Ren bölgesini işgal etmiştir. 

MA Vl KIT AB B, EDENiN MEKTUBU 
Londra, 9 (Ö.R) - Almanya lngilterenin Bertin sefirine 

ile lngiltere arasında Avrupa gönderilen diğer bir mektubta 
sulhunun organizasyonu ıçın şu nokta habrlablmaktadır: 28 
yapılan müzakere ve muhabe- Şubatta bir Fransız gazete· 
rat hakkında bir lngiliz mavi sinde intişar eden B.Hitlerin bir 
kitabı intişar etmiştir. Bunda mülakatı üzerine Fransız elçisi 
bir çoğu şimdiye kadar ne,re- B. Poncet şansölyeyi ziyaret 
dilmemiş vesikalar vardır. Bu ederek mülakatta ileri sürülen 
vesikalar 1934 Haziranından 8. Ribeııtrop fikirlerin Almanya taraf1.4dao 
1936 ya geçen müddet içindir rek lngiliz hükiimet~nin fikrin- yapılacak bir teklif olduğu 
ve 59 tanedir. ce Fransız - Rus paktında Lo- manasında mı olduğunu ve şu 

Birincisi 24 haziran 1934 de karno muahedesine aykırı bir takdirde bu tekliflerin ne ol• 
Fransız elçisi tarafından jzah şey olmadığını bildirmiş ve doğunu sormuş, B. Hitler me• 
edilen bir Şark pakti proje· Alman hükumetinin de Lokar· seleyi tetkik için birkaç gün 
sidir. 26 mart 1936 tarihinde no muahedesini imza eden mühlet istemiştir. 6 martta B. 
1ngUterenin Bertin elçisi Sir 'devletlerin ve bu meyanda Al- Eden air Filipse giade~ 
Erk Filips'e gönderdiği l.ir manyanın hak ve vazifelerinde bir mektupta üç büyük garp 
mektubda B. Eden müzakere· bir değişiklik olmadığını tas- devleti arasında münasebetlerin 
lerin tam bir tarihçesini yap- dik edeceğini bildirmiştir. iyileştirilmesindeki ehemmiyeti 
mıştır. 19 Temmuzda Italya ve Bel izah ediyordu. B. Eden ilave 

ŞARK PAKTI çika sefirleri de bu görüşle ediyor. Ertesi gün Alman bü-
Buna göre, 5 temmuz 1935 de mutabık olduklarını bildirmişler- yük elçisi Lokarno muahede" 

Sir Samuel Hoare Almanya dir' Böylece mavi kitap 7 Mart sinin feshini ve Ren bölgesi· 
bliyük elçisine bir nota vere· kuvvet darbesi için ileri sürii- nin ifsrali kararını bildirdi. 

Fransız sulh plinı 
Uluslar sosyetesi konseyinin Mayıs 

toplantısında görüşülecektir 

n. Lıfr111(J/ 

Paris, 9 (Ö.R) - "lntran
sigeant,, gazetesi şu haberi ve-

- antant 

YENi AS• 

Habeş delegesi V. Maryan 
............................................................................................................ 

lngiliz dış bakanını ziyaret 
ederek durumu izah etti 

Bir ita/yan tankı: 
Cenevre, 9 (Ö.R) - Onilç· dış işleri bakam B. Eden Ha- terkine doğru yeni bir merhale 

ler komitesinin ikinci celse· beş delegesi B. Volde Maryanı almadan Cenevreden ayrılmağa 
sinde B. Eden muhasamatın kabul ederek görüşmüştür. Ha- mütemayıl görülmiyorlar. 
nihayet bulması için fikrince b~ş delegesi hükümetinin, ltal- Cenevre, 9 (Ö.R) - Lord 
harb hareketlerinin h~men ta- ya ile başbaşa kalmamak şar· Halifaks Cenevreye gelmiştir. 
tili şartile müzakere açılması tiyle, sulh müzakerelerine ha- BiR GAZETEYE GÖRE 
prensibinin kabulüne lüzum zır olduğunu teyid etmiş ve Paris 9 ( Ö. R ) -- " De-
olduğunu söylemiftir. Fransız ihtilafın başındanberi takib et- bats ,, gazetesi ltalyan - Habeı 
dış işleri bakanı B. Flandin ise tiği hareket hattına sadık ka- diviıı üzerindeki müzakerele-
sulhun iadesi için tekrar mü- lan Habeşistanm Uluslar sos- rin şimdiki vaziyetini şöylece 
zakereye girişilmesi meselesinin yetesi kadrosunda ve sosyete- kaydediyor : 
harb hareketlerinin tatiline nin iştirakiyle müzake:re niye- ~- Eden ltalyaya karşı taki-
bağlanamıyacağını, zira bir tinde olduğunu bildirmiştir. bat açılmasını istedi ve uzlaş-
mütareke imzası için de zecri Öğleden evvel B. Eden on ma hareketine mani oldu. Mu-
tedbirlerin JiğYI hakkında ön- üÇler komiteıi baı~m B. de hasamat durdurulursa zecri tet-
ceden bir anlaşmaya ihtiyaç Madariaga ve Uluslar sosye- birlerin de"'kalkması lizımgele-
olduğunu söylemiştir Komite tesi umumi sekreteri B. Ave- ceğini kabulden istinkaf etti. Bu 

b F akıllıca bir hareket değildır ltal-
n.-ına ir ransız, bir lngiliz nolle görüşmüştür. yanın yapbklannı kimse tasvib 
ve bir lıpanyoldan müteşek- ON ÜÇLER TOPLANTISI etmiyor. Fakat bütün ordulan 
kil bir delegasyonun 8. Aloiıi Cenevre, 9 (Ô.R) - Bazı galib vaziyette plan ltalya 
ile temasa geçmesine karar çevrenlerde on üçler komitesi- tazyik edilerek mi sulh elde 
verilmiştir. nin paskalyadan sonraya talik edilebilir? Bahusus ki Habet 

HABEŞ DELEGESiNiN edilmesi fikri varsa da bazı meselesini Avrupanın umumi 
ZIY ARETI delej(asyonlar ve bilhassa lngi- durumundan ayırmak doğru 

Cenevre 9 (Ô.R) - lngiliz liz deleg&Hyonu muhasamatın olmaz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman sulhu 
ile 

mi? 
Bir Fransız plinı 
mümkün ola.bilir 



__ Sanlfe_ s ..... ....,.._.""""_.._, ______ ...,.. ________ .... _..,.. __ _!ENI ";;,ıt< 

----~-........ 
ıo Nisan 1936 

ltf aiyemiz nasıl çalışır ? 
Son senelerde vuku bulan büyük 
yangınlar - Itf aiyenin kurbanları 

Güneşin doğuşundı.n ayın ve ·ı; h_a~ekete gelince çavuşlar ate· 
Yıl~ızların eriyifine kadar biz· ş~ ıd~reye b~ş.larlar. Y ~n~ın~a 
lerı, itfaiye binasındaki yangın ruzgarın tayını çok mubımdır. 
kulesinden elindeki dürbünüyle Çavuı, ruzgirın karşısına su 
gözliyen bir ateş düşnıaniyle hortumunu sıkmıya başlar. 
Yanyanayım. Küçük dürbün ko- Yangın, ateş çocuklarının en 
caman şehrin en uzak yerleri- büyük heyecanıdır. Çocuklar 
ni bile ayaklarımızın ucuna ge· ateşi gördükleri zaman adeta 
tiriyor. Azılı ateşin en büyük zevkten ve heyecandan sarhoı 
düşmanının, bizlerin huzurumuz olurlar. Ne zevklidir o bilse-
İçin şehre savurduğu bakışlar- niz:... Heyecandan neferlerin 
da tecessüs, haset ve ihtırasın ellerinin titrediğini görürsünüz. 
Yerine tertemiz bir şefkat ma· Bazan çok tuhaf vaziyetler de 
~ası okuyorsunuz. Ateş çocu· olur. Bina sahipleri telaşla güya 
&una adını sordum : bizi ikaz için akıl öğretmek 

- Onu ne yapacaksın? isterler. işte bu dakikalar bizim 
Dedi ve ilave etti: için çok kötndür. 
- Bu vazife bana bir az da _ En büyük yangınlarda 

furur veriyor, Başkaları hayat- kaç makine birden hareket 
arını emanet ederek uykuya edebiliyor? 
büyük bir sükun ve itimad için- itfaiye direktötii ibra/tim Oiinay _ On makine birden ateşe 
de Yatabı"lı'yorlar 200 000 ı"nsan yangın başlangıçlarım haber k b 1 A b ı · d · ' çı a i ir. ma una zmır e 
fİİnde bir saat için de olsa verirler. 

22 
lüzum görülmemiştir. 

aııa itimadlarını ve hayatları· (2222) ateş telefonu' dur. 22 _ Bllyiik yangınlar? 
111 emanet ediyor. işitildiği zaman hazırhk başlar. _ Son seneler içinde lz:mir 

- G b 1 · d k T"lefon memuru derhal ateı ece nö et erın e uy u- ~ üç bllyük yangın geçirdi. lçle-
nu~ ı zil"ıne ba•ar. Öte taraftan da • ge miyor mu? • rinden en bUyllğU Kemeralbn• 

- insan yangın kulesine derhal elektrik ve ıu şirket-
çıkbktan sonra habrına gelen 
Y.alnız vazifedir. Dürbünle şeh
~n en uzak yerlerini tararken 
~zen yanıldığımız oluyor. Bü

Yuk bir ateş görür gibi olu
Yoruz. Dikkat edince bunun 
Yangın olmadıgını anlıyoruz. 

YANGIN ZİLi ÇALIYOR 
d l~aiye dirc~;törünün odasın
. ~ ıken acı acı bir zil çalıyor 
'.dı. Saniyeler içinde sanki koca 
ıtf . . aıye binası seferber bale ge-
lıyor. Direktörün gözleri ııaatta. 
~faiye_ bölükleri dışarı çıkar-

eu dırektör söyliyor; 
h - Malcinalar 54 saniyede 
areket etti. 
- Yangın nerede? 
- Mühim birşey olmasa 

gerek... Eğer yangın büyük 
olsaydı, birinci grub hareket 
ederdi. 

- Yangını nasıl haber alı
yorsunuz? 

· g~/P4..~ . ....:. 
/zmir it/aive grubu 
. . h daki Ekmekçıbaşı yangınıdır. 

ferine tertibat alınması ıçın 8 " b d "k" ·aza ve dllk-
ber verir. Vaktin gece oldu· ura a on 1 1 mag .ı..ı 

. _ icap ,_.....gob. ,. . 
ğunu farzedelım. Efrad ve za sinema facıası da çok ehemmı· 
hitan için uykudan kalkma ve yetli idi. O zaman da sekiz 
giyinme için ayrılan vakit azami kişi sinema binaıiyle birlikte 
bir dakika'dır. Nıımara nefer- yan:Oıştı. Geçen sene lkiçef• 
leri yangın musluğunun üzerine melikte bir otelden çıkan yan· 
deve boynuzu vidalıyan hare.· gında iki kişi yanmış~. . 
ket emri verilir. Bunlar zaruri hadıselerdır, 

..,.. , Bazan itfaiye memurları ara
sında yaralananlar da bulunur. 
Aşağı yukarı bütün nefer, ça
vuş ve zabitlerimiz bir kaçar 
defa yangınlar esnasında ya
ralanmışlardır; 

itfaiye direktörü ve kuman
danı bay lbrahim Günay sö· 
ıüne şu cümlelerle nihayet 
verdi. 

- Gece yarısı, şehrin uyku· 
da bulunduğu bir sırada teh
lüke zilinin tiz sesini işitmek 
çocukları heyecana getir'.11ek 

• için kafidir. Sonra, bel~ı de 
!/Jaiye makiııalaruu!mı biti tuhaf bulacaksınız. Nasılkı ga-

- Yangın büyük olursa der- YANGIN SAHA_SINDA zeteciler hadise çıkması için 
hal alev verir. O zaman taras- Yangın sahasında bır nefer gizli temennilerde bulunurlarııa 
ıud kulesi haber verir. Taras- su başında kalır. iki numara, bizde düşmanı çıktığı yerde 
ıud, ateşin yerini, hatta soka- otomobilin ateşe yaklaıtığı sı- boğmak için aşağı yukarı aynı 
i'ını t · d s· haber rada hortumları düzelterek ar· temenniyi tekrarlarız. 

ayın e er. ıze . "f • I • ..a..cı.n.a:o. .Jciilge"t 
verilir. Baıan polis ve halk da kasını takıbeder. Çı t agız ıgı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •f • F k t b" Al 
h ··•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ · d b t hd'tl mani sulh teklı ettı, a a ır .. 
azırız d" ışın e, azı a ı ere lb . F 

" ıyor. değildir. Diğer esas da, bütün man su u gerçı ransayı ra-
ESKI TELEKKILER dünyaya şamil olması esas olan, hat bırakacaktır. Fakat şarkta 

" Boersen Zeitung ,. Alman fakat !ıiç olmazsa Avrupada Almanyayı istediği topraklan 
h~ki.iınetinin Fransız plil~~n! bölge bölge tahakkuk etmesi almakta serbest bırakması şar-
dıkkatle gözden geçirecegını gereken karşılıklı yardımdır. tile. Nihayet bir' gün gelecek 
teınin etmekle beraber planda Nihayet bütün devletler mu- ki Fransa Alman bekomonye-
Yeni hiç birşey olmadığı müta- abedelere riayet etmezlerse bir sine karşı baş kaldırmak bile 
laasındadır: "Yeni şekle bürü- şey yapılamaz. Fransa 25 .~e:. istese, bütün dostları ezilmiş 
ııen eski telekkilerdir, bunlar nelik Alman sulh f~r~ülunu veya inkiyad etmiş olacağın-
ınuahedelerin tatbikine, silah- eline alarak 25 se~e ı~ın ?11;1" dan, pek geç olacak, zaten 
ların tahdidine, başka tabirle ah~?e~e~in ve ~r~z~ ~azıyetını~ Ren bölgesindeki Alman iı-
F ransız hekemonyeıinın muha- degıştırılmemesını ıstıyo~. V~ tihkimları Fransanın her ha-
faıasına nezaret etmek üzere kıa m_uahedel_erdv~.lad~azıfvkzı; reketini felce uğratacaktır. 
b" A kT yetlerı ebedı egı ır. a a 
hır vrupa komisyonu . ~eş ." 11 her dakika münakaşa mevzuu 
akkındaki Fransız teklıfı dık-

1 1 d 25 e sonra 
k - o mama ı ır. sen 

ate degeı !,, .. Ti yeniden tetkik edilebilir. 
HAK MUSA VA ZID SiY ASET 

Paris, 9 (Ö.R) - "Lyon Re· "Nouvelliste de Lyon,, di-
publicain,, gazetesi Fransız sulh yor ki: Frans~ Avrup~da. kol-
plinının ana hatlarını şöylece lektif emniyetı kurmagı ıster-
kaydediyor: Fransız hükumeti ken Almanya gelecek fütuhata 
arsıulusal münasebetlere esas yol açmağa çalışıyor. 
olarak hak müsavatını ilan edi· "Eclaeurem del'Est,, Ayni fi. 

man a, Rus a hariç 

Yeni bir kaynak bulundu 
Adana belediye hududu 

içinde Kurttepe yolu üze
rinde bir tesadGfle çok iyi 
ve bol suyu olan bir 
kaynak bulunmuştur. Yapılan 
tahlil neticesinde salAbet de
recesinin 3 olduğu anlaşılmıştır. 

Bu su, şehir içinde damaca
nası yü:ı: kuruşa satılan Amanos 

,1 ............................................. , 
1 PARDAYANLAR 
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- Ben kim miyim? Bu ehem-
miyetsiz bir şeydir. Asıl önemli 
olan Betizi sokağı yerine Sen' de 
Nis sokağında Deviniyer pan
siyonunun en içerideki salo
nunda toplanan şairleri söyle
mektir. 

Şövalye söyledikçe Hanri dö 
Monmoransi omuzlarını bükü· 
yor, batını eğiyor, belini kan
burlaıtırıyordu. 

Kral dokuzuncu Şarl: 
- Bu ne demek oluyor? 
Diye bağırdı: 
- Şevketmeabl Hanri dö 

Monmoransi'nin sorduğu şeyin 
beyhudeliğini ve bizi burada 
bulunduran işle ilgisi olmadığını 
söylemektir. Bunu kendileri de 
bilirlerler. 

Şövalye O kRdar Serbest soy• 
liyordu ki kral bile kendisini 
takdir etti ve gülümsedi. 

Hanri inler gibi içini çekerek 
cevab verdi: 

- Eveti 
Diyebildi. 
Kralın ise ınpheıi artmıştı. 

Adeta bu sözlerden lirkmüştü. 
Her elde kıı.lbine saplanacak 
bir hançer aramağı Adet etmit 
olan kral Şarl kaşlarını çattı. 
Beyaz alnı sarardı. Öfke ile: 

- Her halde bu sözlerinizin 
«ltında bir maksad olsa gerek .. 
Betizi sokağını söylediniz, han
gi konak idi, söyleyiniz. 

Diye bağırdı. Çünkü kralın 
aklına fesatçıların toplandığı 
yer olan Kolini'nin konağı ı.ıel
mişti. 

Hanri başa gelecek felaketi 
anlayınca bir yalan uydurmağa 
karar verdi. Zira Şövalye Par
dayanın ortaya attığı söz ya
bana atılacak şeylerden değildi. 
Son bir gayretle zihnini topar
ladı ve derhal: 

- Şevketmeabl Düşes dö 
Gizin konağını söylemek isti
yordum, bu da bir kadın mese
lesidir dedi. Dokuzuncu Şarl 
güldü. 

Kralın gülmesi bitince, Fran
sova alnından akan terleri si
lerek söze başladı: 

- Şevketmeab, adaletinize 
inanım olduğundan kaçırılan, 

hapsedilen iki zavallı kadının 
kurtarılmasını yalvarırım. 

Dokuzuncu Şarl, Fransova dö 
Monmoransiye garib garib bak
tı. Gözlerinin bakışı acaipleş
mişti. Bir sinir buhranı geçiri
yordu. Bir eliyle başını uğuştu
rarak: 

- Eveti... Pek doğru .. Mon-

YAZAN : Mltel Zevako 
moransi davanızı söyleyiniz. 

- Yüce kralımız, Jan Kon
tes dö Piyen ile kızı Sen'de 
Nis sokağında oturdukları ev
den zorla kaçırıldılar. Bunlan 
da yapan huzurunuzda bulunan 
Hanri Moomoransidir. 

F ransova bu sözleri ağır ağır 
ve kardeşiue bakmaksızın söy
ledi. Kral: 

- bitiyor musunuz Hanri? 
Ne cevab vereceksiniz? 

- Böyle bir feyden haberim 
yok.. işin ne olduğunu bile bil
miyorum. On yedi senedir böyle 
bir kimse bile görmedim. Şu 
halde ad.alet istemek benim 
hakkımdır. Bana karşı kin bu
rada bütün dehşetini gösteriyor 
ve beni asılsız bir cinayetle il
gilendirilmek isteniyor bu bir 
hiledir. 

Sözlerini F ransova işitince 
gayet metin bir sesle: 

- Huzurunuzda asılsız bir 
söz söylemek cesaretini göste
remem. işte Şövalye dö Parda
yan dün bütün günüııü ve saat 
on bire kadar geceyi otel Do
memede gizli olarak geçirmiştir. 
Eğer müsaade buyururlarRa 
Şövalye gördüğünü ve işittiğini 
söylemeğe hazırdır. 

Dedi. Kral: 
- Daha yakın geliniz de 

söyleyiniz! 
Diye buyuruğunu verdi. Şö

valye iki adım ilerliyerek say
gılarını sundu. 

Mareşal Hanrinin benzi kül 
gibi olmuştu. içinden de: 

- Ahi Bu da Pardayanın 

oğludur! Aceba babası gibi mi? 
Diyordu. Şövalye: 

- Ulumuz! Madam ki işin 
özü üstündeyiz. Şimdi Monsen
yora sormaklığıma müsaade 
ediniz. Hikayeme nereden baş
lıyacağım? 

O di. Mare al Hanri dö 
Monmoransi: 

- Sözlerinizden bir şey an
lıyamıyorum. 

Cevabında bulundu. Parda
yan karşılık olarak: 

- Bunda anlaşılınıyacak bir 
şey yok. Her hikayenin başı, 
ortası , sonu vardır. Şimdi uğur
suz arabadan mı? Vekilharç 
Jil'in kepazeliğinden mi? Yoksa 
Bastilden gelerek sizinle gö
rüşmek istiyen adamın sözlerin
den mi başlıyayım. 

Hanri bu son sözlerden, Şö
valyenin kendisile Kitalan ara
sında geçen konuşmaları işitti
ğini anlayınca başı döndü, göz
leri karardı ve sendeledi. Kendi 
kendine: 

- So1111 var -

Hergün 
1 

Bir fıkra 
~------ı Y11zan: Eczacı l(emal Aktas .•.•....•.•.•...•....•.....•.... ~ 

Affedersiniz?! 
Affedersiniz demekte heı 

hangi işlenmiş bir kusurun iti
rafı vardır. Çoktanberi muha
bere etmediğim bir ihtiyar dos· 
tumdan dün bir mektup aldım, 
eski tarz Arap harfleriyle yaz· 
mış, affedersiniz , daktilo· 
graf makinem yok, el yazım 
çok fena ben affınıza güvenerek 
arap barflerile yazıyorum di
yor, bu af meselesini mektu
bun bir kaç yerinde bir kaç 
defa tekrar etmiş, kendi ken
dime bir düşündüm, bey gidi 
dünya hey dedim. Tarihin bu
güne kadar getirdiği arap 
harflerile yazı yazmak dü
nün tarihinde kaldı, o yazı 
bugün af istenerek yazılan bir 
şey oldu. Balkan barbında 
iltihad ve terakki düşmüş, mu
halif parti iş başına geçmişti. 
Evelce itihatçılık bir nevi fa
zilet idi, muhalif parti işa 

geçince itttihadcıyım demek 
hemen heruen ayıp telakki edi• 
liyormuş gibi bir mizah gaze• 
tesi Istanbulda Köprü üzerinde 
birisinin bir başkasının aya• 
ğıoa bastığını gösteriyor , 
Ayağı acıyan zat hiddet· 
lenerek küfür eder giin 
ittibatcı herif diyor, ötekide 
ittihatcı babandır diye cevab 
veriyordu, ihtiyar dostumun 
bana affedersiniz arab harf
lerile yazı yazıyorum demesini 
bu ittibadçı hikayesine pek ben 
zettim. 

Tarihin devrim zamanlannda 
yaşıyanlara dünü de bugünü de 
bilenlere tuhaf gelecek daha 
neler vardır. Yalnız şurası mu
hakkak ki insanlar yaülfetlerin
den pek çabuk sıyrılıyorlar veya
bud biz Türklere has bir haslet 
bunu '>ize yaptırıyor. Dünün 
bütün nesi var, nesi yoksa hep· 
sinden uzakJaştıkı;a yadırga

mak şöyle dursun, dün bize 
pek acib gelmektedir. Yine 
yaşasın durum, yaşasın bugün 
yaşasın yarın ... 

• 
Satış 

50 62 
623 

8 30 
79 50 
21 40 
9 94 

41 05 
85 50 
5 27 

23 87 

Italyanın tazyiki isteniyor 
lngiltere - Fransa arasında 

geniş ihtilaflar vardır 
- Baş tarafı I 11ci say/ada -

AÇIK T ALIMAT 
Cenevre 9 (Ö.R) - 8.Mus

solini tarafından gelecek hafta 
iptidasında Cenevreye gönder
ileceği bildirilen hususi ltalyan 
delegesinin gelmesi sabırsızlıkla 
beklenmektedir. B.Musıolininin 
elçisi ltalyan - Habeı ihtilifının 
halli içim hiç şüphesiz açık ta
limatı taşıyacaktır. 

Diğer taraftan Habeş hiikü
meti de Cenevreye bir mümes
sil göndermeğe karar vermiştir. 

MEKSiKA VE EKVATÖR 
Paris 9 ( Ö.R ) - Ekvatör 

hükümetinin Uluslar Sosyetesi 
paktının 16 ncı maddesine da
yanarak ltalyaya karşı tatbik 
edilen zecri tedbirleri, kendi 
hesabına ilgaya karar verdiği 
ltalyan kaynağından bildiril
mektedir. 

Cenevre den bildirildiğine 

Habeşistanda muhasemat kat'ı 
olarak kesilmedikçe, zecri ted· 
birlerin hiç bir ş~kilde hafifle
tilmesine nı.zı olamıyacağını 
18 ler komitesi baıkan' 8. de 
VascoocelloH gönderdiği bir 
nota ile bildirmiştir. 

NOKTAI NAZAR İHTiLAFI 
Cenevre 9 (A.A) - Havas 

ajansının diplomatik muhabiri
nin bildirdiğine göre, dün 13 
ler komites'nde yapılan müıa
kereler ltalyan-Habeş anlafmaz
lığının sulh meseleJıinde lngil· 
tere ile Fransa ara11nda nok· 
tai naı:ar ihtilafı bulunduğuau 
göstermiştir. B. Eden zehirli 
gazların kullanılmasını yasak 
eden 1925 muahedesini ltalya 
ile Habeşistanın birlikte imza
ladıklarını hatırlatarak bu mu
abedenin tehirli gaz imalini 
yaşak eden yeni bir madde 

miştir. B. Eden, u Avrupanıııı 

istikbali bu meselenin halline 
bağlıdır,., demiştir. 

GENiŞ TEZADLAR 
Londra, 9 ( A.A ) - lngiliz 

gazetelerinin Cenevre muha
birleri Fransız ve lngili:r: nok
tai nazarları arasında genit 
tezadlar bulunduğunu bildir
mektedirler. Fransa Almanya
nın LClkarno devletleri tekUf
lerini reddetmiş olduğunu ileri 
sürerken lngiltere bir uzlaşma 
gayretleri sarfına devam et
mektedir. 

Timesin muhabiri diyor ki: 
lngiliz hükümeti müzakere 

safhaları müsaade eder etmez 
Milletler cemiyeti konseyi önü
ne Lokarno paktı meselesini 
vazedecektir. Milletler cemiyeti 
konseyi o zaman gerek Fran
sanın gerek Almanyanın tt.~-

· cektir. 
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Kimya harbına hazırlık 
Kimya harbının dehşetlerini önlemek 

için en eyi usôl aynı silahlarla 
mukabeleye hazır olmaktır 

Esecelsior gazetesinde Jean 
Quatremarre yazıyor : 

Berlinde .Şarlottenburg şose

ı;i üzerinde, Tiyergarten'in agaç 
ları arasına yarı gizlenmiş bir 
vaziyette, çok gösterişli büyük 
kurşuni bir bina vardır. 

Kimya harbı işte hurada 
hazırlanmaktadır. 

Hiç hayale kapılmamalıyız: 

~--·-•..,•-c-wserw-•tftn.."' - "" 
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Almanlar harb etmeğe mechur 
kalırlarsa, ellerinde bulunan 
vasıtalardan azami derecede 
faydalanacaklardır. Kendi ta
birleri veçhile "T opyekfın harb,. 
yapacaklardır. 

Maskrli eıkciııılıar/J heyeti 

Almanya hiç bir zaman kim
ya sılahını kullanmaktan vaz 
geçmemiştir. Alman alim
leri, senelerdenberi, laboratu
varların esrarlı aleminde, yeni 
gazlar aramakla meşguldürler. 
Hükümet de, harb halinde 
bunların geniş ölçüde imali 
ıçın gereken organizasyonu 
yapmaktadır. Bu sahada em
niyetle çalışabilmektedirler, 
çünkü va'nız tecrübel er husu-

labileceği gibi yalnız bir harb 
• ihtimaline karşı hazırlıklı bu

lunmak mevzuubahis değildir. 

Onlarca fabrika, şimdiden tür
lü gazlar ve hususiyle fosjen 
yapmaktadır. Mesela resmen 
faaliyeti aspirin gibi ilaçlar 
yapmaya inhisar eden Kolon
yadaki Leverkusen fabrikası
nın, kimsenin asla ziyaret et
mediği ve içinde aylardanberi 
gaz imal edilen atelyeleri var
dır. 

TEHLÜKELI BiR GAZ 
Fosjen ve iperit gibi en ta

nınmış gazların dışında, kom-

Maskr/ı pi;m,/ı· r1'kı'ılm 

unda değil, bu gazların iınali şularımızın, hususiyle tehlikeli 
hususunda sırların muhafaza yeni bir gaz keşfetmiş olduk-
edilmesi güç bir iş değildir. !arı sanılıyor. Bu gaza karşı 
Günün birinde Hamburgdaki şimdi kullanılan küçük maske· 
veya daha yakın bir zamanda ların hepsi tesirsız kalacaktır. 
Raynşdorfdaki infilak nevinden Göz yaşı getiren gazlar fas-
bir kaza, daha zararsız işlerle Iından olduğu için tek başına 
uğraşdığı sanılan falan fabri· az zararlı olan bu gaz, maske-
kanın büyük mikdarda gaz )erin filitre edici kömüründen 
imal ettiğini bütün dünyaya geçtikten sonra çok daha teh· 
ilan etmektedir. lükeli olmaktadır. 

Almanyanın bu sabadaki 
gayretlerini ispat etmek için 
romancıların muhayyelesine mü
racaata lüzum yoktur: Vak'a· 
!arın sıralanması bunun için 

afidir. 
DOKTOR STOLTZEN

BERG'IN ESERi 

rikaları, milli bir tröst içinde 
toplanmıştır: İ. G. F arben • İn· 
dustrie. Bu tröst, doğrudan 
doğruya hüklimetin kontrolü 
altında bulunmaktadır ki, bu, 
bütün kimya endüstrisinin or· 
dunun emrine verilmesine mu
adildir. 

Bu organizasyonun ilk neti
celerinden biri, artık Alman 
kimya endüstrisi hakkında hiç 
bir istatistik neşredilmemesidir. 
Bu endllstri ~ubesine mensup 
fabrikalann ne yerleri, ne sa· 
yısı , ne de imal kapasiteleri 
bilinmektedir. 

GIZLl RAPOR 
Harp halinde gaz imali or

ganizasonyunu bütün teferrua
tiyle tesbit eden bir gizli ra
por az zaman önce hazırlan· 

mıştır. Bu rapor, evvela Al
manyanın son harp esnasında 
gaz imali hususunda karşılaş
tığı güçlükleri zikretmektedir. 
En mühim mesele, gaz yapmak 
için lazımgelen bam madde
lerin tedarikidir. Rapor, Al
manyada uzun senelerden· 
beri yapı agelen tecrübe
lerin neticelerini anlatmak· 
tadır: Gaz imali için lü
zumlu olan ve Almanyada bu· 
lunmıyan kükürt ve klor, bi· 
rincisi madence çok fakir olan 
bir sulfattan, ikincisi de fabri· 
ka ve lağım sularının taktirin
den çıkarılacaktır. Bu işleri gö
recek olan fabrikalar şimdiden 
tayin edilmiş ve bu yeni ihti· 
yaçlara göre cihazlanmıştır. 
Boğucu gaz, kimya silahları 

içinde en korkunçlarından biri 
olmakla beraber, bu sabada 
tek değildir. Bir harp halinde, 
Almanlara göre, yangın bom
baları ve yangın çıkarıcı mad· 
deler~e çok ehemmiyetli işler 
görecektir. Bu mevzu üze· 

Bir çok seneler, müttefikle
rin yaptıkları kontrol dolayı

aiyle araştırmalar güçleşmiş 
olduğu için, gaz işlerinin büyük 
sepesiyalisti doktor Stoltzen
berg, Rusyaya, Samara yanında 
T rotzk' a gönderildi. Orada 
resmen, Rus hükümeti hesabına, 
fakat Alman ordusu delf'gele· 
rinin kontrolu altında çalışıyor. 
Bir çok tecrübeler yapıyor, ve 
ışin dikkate değer tarafı şura
sıdır ki bütün yardımcıları 
en basitinden, en büyüğüne 
kadar, istisnasız, hepsi Al
mandır, bunlar, nefyedilmeyi 
kabul etmiş" ve kendilerine, an
gajmanlariyle beraber, yaptık· 
ları İti ve öğrenecekleri sırları 
kimseye açmıyacakları na dair 
bir teahbütname imzalattırılmış 
gönüllülerdir. Bugün Almanya· 
nın, o zaman yapılmış olan 
tecrübelerden istifade ettiği 
aşikardır. 
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Alman hüküıneti için, sanı-

lçınde arsenikli bir ilaç bu
lunan bombalar vasıtasile gaz
lama tecrübeleri de yapılmıştır. 
Bu tecrübelerin gayesi ht"rhan· 
gi bir sahayı yaya kuvvetler 
için geçilmez hale koymakta· 
dır. 

Almaoya şimdiden bazı gaz· 
ları büyük miktarda imal et
mekle kalmıyor, aynı zamanda 
bir harb halinde bu sabada 
derhal harekete geçebilecek 
şekilde organize edilmi+tir. 
.Almanyanın bütiın kimva fab· 

rinde meseleyi aydınlatı· 
cı mahiyette henüz gizli 
tutulan bazı malümat toplamaya 
muvaffak oldum. 

DÖRT NEVİ BOMBA 
Bir Hamburg müessesesi 

(Staltzenberıı-). yangın bomba
larının tesirleri ve bunlıudan 
korunma çareleri hakkında ta
limlere yarayacak tecrübe bom· 
balarını askeri otoritderin em· 
rine amade tutmaktadır. Şimdi 
ikisi bü · 

ideal köye doğru 
-

Modern bir mektebi, spor alanı,parkı 
müzesi olan bir köyümüz: Donduran 
Bu köy sulama işini kendi kendine başarmıştır 
Aydın Yenipazar nahiyesine çok titiz. 

bağlı Donduran köyü. harabe- Bu köyün bir kanal işi var. 
!erini bugün de sinesinde sak- Geçen yıl Direcik köylülerile 
ladığı Osmanlı kulesi, Eski elbirliği yaparak Yeni pazar vl" 
cami ve çeşmeleriyle tarih ba- Nazilliden de bazı arazi sahib-
kımından önemli bir yurd kö- !erinin iştirakile Akçaydan bir 
şesidir. Köylü, bu tarih eser- sulama kanalı açılmıştı. Açılma 
!erini bozmadan muhafaza edi- törenini o zaman yazdığım bu 
yor. Donduran köylüleri; son kanal şimdiye kadar koopera-
yıllarda şuurlu çalışmalariyle tif bir şirketin elinde yürütül· 
vilayetimiz köyleri içinde önem· müş, Bu kooperatif bugüne ka· 
li bir yer kazandılar. (280) evli dar tescil ettirilmediği gibi 
(930) nüfuslu olan bu köy halkı müsaadesi de alınmamış. 
( 8000 ) lira sarfiyle mo· Bunu gören nahiye müdürü 
dern bir mektep yaptırmışlar· yalnız bu iki köyü değil, bü-
dır. Bu mektebe vilayet büt- tün Yanipazar ovasını ilgilen· 
çesinden yapılan yardım (400) diren bu kanalı köy sandıkla· 
liradır. Üstünü köy balkı ve rina mal ediyor. 
köy sandığı vermiştir. Bu suretle hem bu çok 

Bu köy Yenipazar köylerinin önemli iş yürüyecek ve hem 
içinde en geri bir köydü. Bu- de bundan bütün köyler fay· 
gün her bakımdan en ileri yü· dalanacak ve köy sandıkları 
rüyor. da iyi bir gelir elde ederek 

Mektebte her hafta köylüye köy salması olmadan köylerin 
bir müsamere veriliyor. Mek· mecburi masrafları yürütülecek. 
tebin ocak ve kızılay kurum· Ben Donduranı, okuyucuları· 
larının şehir mektebleri kadar mıza cumuriyetin köylüye ver-
verimli çalışmalarını gördllk. diği köy kanununun köylümü· 
Öğretmen lsmail ErgllvC'n ta· zün kalkınmasında oynadığı 
!ebeleri kadar köylünün de büyük rolün muvaffak olmuş 

uyanmasına çalışıyor. Köy işle- bir örneği olarak sunuyorum. 
riyle yakından ilgileniyor. •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Donduranlılar, geçen yıl iç Zabıta haberleri: 
bakanlığından bir örnek köy 
planı getirmişler bu plana göre 
mektebin arkasına spor alanı, 
önüne cumuriyet alanı, park ve 
inkılab alanı ve müze yapa· 
caklar. iki tarafı da evlerle 

Yaralanma 
Keçecilerde Şükrü Kaya 

caddesinde Arif oğlu Hakkı 
ile amele Mahmud oğlu Eşref 
aralarında çıkan kavga sonunda 
Hakkı çakı ile Eşrefi göğsün-

döşenecek, bahçe ve alanların den yaralamış ve yakalanmıştır. 
yerleri belli edilmiş kazıkları Sarhoşluk 
çakılmıştır. Namazgahta, lrgadpazarında 

· Sosyal bakımdan köyde pek aarhoş oiup bağırmak suretile 
belli bir kımıldanma var. Ye· halkın i tirabatını bozdu-undan 
me, giyme, temizlik işlerinde Nesim oğlu Uya yakalanmıştır. 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
olan dört ayrı maddeten bom· 
balar imal edilmektedir : Fos· 
for, elektron, aluterm, sod· 
yom. Bu minimini bombaların 

kutru ancak 4 santimetre· 
dir ve çok fazla ihtiyatla 
kullanılmaları lbımdır. Pat
lıyacakları yerden en aşafı 
50 metre uzakta bulun· 
mak İcab ediyor. Şimdiye ka· 
dar tamamiyle meçhul bir mo· 
del olan sodyomlu bomba için, 
yalnız patlama yerinden daha 
fazla uzakta bulunmak yetmi· 
yor, aynı zamanda hususi bir 
elbise iiymek ve gaz maskesi 
takmak İcab ediyor. 

-Yangın bomba ve gazları, 
Alman kurmayının dikkatini 
çekmiş olan tek şey değildir. 
Uzak mesafelere gidecek ve 
patlıyacak füzeler için üç yıl 

önce yapılmış olan tecrübeler 
elde edilen neticelerin ebem· 
miyetsizliği yüzünden terkedil
miş gibi görünüyorsa da bu 
tecrübelerden bazılarında müs· 
bet neticeler de alınmıştır. 

DURDURULAN MOTÔRLER 
Bir seneden az bir zaman 

zarfında, otuz günde üç defa, 
sözlerine inanılır yabancı oto
mobil kullanıcılar, motörlerinin 
Sttaken tayyare kampı yakın· 
larında ve hep aJ nı noktada 
kendiliğinden durduğunu gör· 
düler. Bir asker yanlarına yak· 
!aşıyor, telaş etmemelerini ve 
birkaç dakikaya kadar hare
ket edebileceklerini söyliyordu. 
Aynı hadise Debritz kampının 
yakınlarında da husule geldi. 
Kollektif bir kendi kendine 
telkin hadisesi mevzuubahs 
olamaz, çünkü, bir kere bu 
adamlar birbirlerini tanımıyor
lardı, sonra da bu motör dur· 
maları hep aynı yerde ve seri 
halinde vukua gelmiştir. Al· 
man harb bakanlığının 1930 
danberi a!Akadar olduğu, mo-

racak bir fizik vasıtanın vücu· 
dunu inkar etmek çok ihtiyat· 
sızlık olur. 1930 da, doktor 
Suman, Alman harb bakanlığı· 
nın büyük şubelerinden biri 
tarafından barutları uzaktan 
ateşliyecek bir ışıkla uğraşmaya 
memur edilmişti. 

ISTOK MESELESi 
Tetkik edilmesi lazımgelen 

ıon mesele, bir harbın başlan· 
gıcı için en vahim vaziyet olan 
istoklar meselesidir. Almanya, 
kesif bir şekilde gaı imal etme· 
ye hemen baslıyabilecek tesisa
ta maliktir.Başkaca da imal ma· 
hallerinde, iperit ve hususile fos
jen gazı ile doldurulmuş top 
mermilerinden büyük istoklar 
mevcuttur. Yangın bombaları 

imalinde sipesiyalize olmuş 
fabrikaların da istoklar vücuda 
getirmiş oldukları sanılabilir. 

Buna karşılık, muhafazası güç 
olan diğer bazı maddeler için, 
büyük mıktarda istok imal edil
memiştir. 

Demek oluyor ki, Almanya, 
bir harbın daha başlangıcında 

kimya silahından derhal fayda· 
!anabilecek surette hazırlan

mıştır. 

NiKBiNLiK iMKANLARI 
Almanya barbta bu gaz va

sıtalarından geniş ölçüde fay· 
dalanmaya cesaret edecek mi
dir? Düşmanın da dişe diş, 

göze göz, sistemini takib ede
ceğine göre bunun aksi tasar
lanabilir. Berlin üzerıne ayni 
şekilde bir hava hücumunun 
yapılması korkusiyle değil mi
dir ki, Ludendorf, 1918 de, 
yangın bombalariyle cibazlan 
mış bir hava filosunu Paris 
üzerine yollamaktan ••zieç
miştir. 

Korku ekseriya mantığı yo· 
la sevkeder : Kimya harbinın 

dehşetlerini ISnlemek için en iyi 
uıul belki de ayni ıilihla mu· 
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Bahar ve çocuk 
Mevsimlerin insan ruhlnıo• 

olan inkar kabul etmez tesirio1 

hepimiz biliriz. Hususiyle Ilkba· 
bar mevsiminin ruhlarda yarat' 
tığı tazelik, kanlarda cevvaliyel 
ateşi bilhassa genç kadınlar!• 
çocuklarda fazlasiyle müşahede 
edil; yor. 

Kadın, baharı ilk defa insao· 
lığa tebşir eden müjdecidir· 
Çünkü kadın, çiçeklerin meli· 
kesidir. O göğsüne taktığı kii· 

çük bir tabiat rozeti ile görün· 
düğü gün bahar gelmiş derit· 
Yalnız kadının bu kadar şiir 
severliği karşısında, tabiatın 

bezenmiş olduğu bin renk ve 
kokudaki çiçeklerinin niçin çık· 
tığını akıl erdiremiyorum. Buou 
da çiçekleri sevdiği için ıoi, 
yoksa onların güzelliklerine iıo• 

rendiği için mi koparıyor? Ne 
ise burası sayın Kemal Akta'• 
aid olsun. 

Gelelim çocukla çiçeğe: Ço· 

cuk çiçeği kadın kadar beniıo· 
semez. Fakat çiçekler arasında 
coşkun bir kelebek gibi sıçra· 

yıb koşmadan hoşlanır. Haz du· 
yar... Yalnız bu bahar güzel· 

likleri olan çiçekler arasında 
cemiyetin çiçekleri olan penbe 
yavrulara, soldurmadan, taze· 
liğini gidermeden korumak bizi 
düşen bir ictimai ödevdir. Çi· 
çekler, insanlar, tabiat tarafın· 

dan tahrib edilir. Fakat çocuk· 
lar sokaklar, aileler {cemiyet) 
tarafından soldurulur... Bunun 
içindir ki 23 Nisan çocuğa ve· 
rılen verilmesi ger<!kli olan mev• 
kiin bir tarihi olduğundan daha 

bugünden bu tı.rihin değeri 
karşısında vaziyetimizi almalı· 
yız. 

Tarhan Toker 

Bıçak taşımak 
Kemeraltında Ken'anın mey

hanesinde oturan lbrahim oğlıı 
Reşadın üzeri aranmış ve bir 

bıçak bulunarak alınmıştır. -·-
Yeni eserler 

Yaşayan mısralaı 
Güzide ediblerimizden hem· 

şeherimiz bay Raif Necdet 
Kestelli'nin "Yaşayan mısralar~ 

adında çok değerli bir eseri 
çıkmıştır. Bir çok ediblerin en 

değerli parçaları bu güzel eser 
içerisinde toplanmıştır. 

Edebiyat meraklısı okurları· 

mıza bilhassa tavsiye ederiz. 

, ''ı ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\ l ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki kıliniğin
de kabul eder. Telefon 3990 
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' IZMIRIN 
" Çok kazançlı ve 

çok tanınmış 
BİR KIRAATHANESI 

Devren satılıktır 

İstekliler hemen, Karşı
yakada Sütçü çıkmazında 
62 numaralı evde oturan 
Bayan Emineye baş vur· 
sunlar. 
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Haftalık piyasa durumu 
hafte 1188 çuval mal sahlmıı 
ve bu suretle son hafta satışı 
geçen haftaki sahşa tekaddüm 
etmiştir. Satış mıktarı geçen 
haftaki yekfınden fazla olmakla 
baraber hafta içinde fiatlerde 
biç bir değişme olmamıı fiatler 
bir düzüye gitmiştir. 

Zahire ve hububat piyasalarında 
mevsim icabı bir durgunluk vardır 

1 - 4 - 936 tarihinde teessüs 
etmiş olan çekirdehsi:r: üzlim 
piyasa fiatleri şu suretle teıpit 
edilmiş ve 7 ·4-936 akşamına 
kadar fiatler aynı auktarda 
devam etmiıtir. 

inhisar 
borsadan 

idaresi 
•• •• uzum 

içinde 
etmiştir 
Zeytinyağı 

hafta son 
mübayea 

Fi . 
Numara Az. Çok 

7 10,25 10,50 

lzmir ticaret ve zahire bor
sası tarafından neşredilmekte 
olan gündelik satış listelerine 
göre 1-4-936 tarihinden 
7-4-936 akşamma kadarki 
son bir ha~alık zaman içinde 
borsada cins ve miktar ve fiat
larına aşağıda işaretlediğimiz 
sabşlar olmuştur: 
Satılan eşyanın Haftalık fiatı 

en az en çok Cinsi Miktarı 

Buğday 
Arpa 
Kumdarl 
Mısırdarı 
Fasulye 
Sısam 

Çu. 
3516 

715 
5 

132 
91 

193 
kilo 

K. kepek 2600 
bal ye 

Pamuk 547 
Ka. ceviz kilo 
eski sahş 7760 
K. badem 
eski satış 1276 
acı badem 
içi eski satış 721 
Z. yağı ,, 17356 

çuval 
Çekirdeksiz 
üz.Um 1947 
Ra. üzüm 39 

torba 
il 

" 
1 

6 40 7 75 
406254 75 

4 25 4 25 
5 50 5 50 
7 so 7 50 

21 21 

3 3 

41 50 42 25 

12 50 14 25 

13 7S 13 75 

47 60 
24 50 25 375 

7 
6 

14 
6 875 

çuval 
siyah üzüm 137 6 875 7 50 

Haftahk borsa sabaJarını bu 
suretle topladıktan sonra pi
yasamızda alınıp satılmakta 
olan belli başlı ihracat eşyası
nın son haftaya aid nevi üze
rinden satış miktar ve fiatlarile 
haftalık piyasa durumları bak· 
kında tahkikata müstenid ma
lfımabmıı.ı ayn ayn aşağıya 

işaretli yor uz. 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

satıldığını yukarıda iıaretledi
ğimiz 715 çuval arpa sabşı 
nevi ve fiat itibariyle aşağıda-
ki surette ayrılmaktadır. 
Nevi Miktarı Sataş Haftalık 

çuval şekli fiab 
a:r: çok 

Yerli mal 51Shazır4,375 4,75 
Muhtelif 200 ,, 4,0625 4,0625 
Yekün 715 

Bundan evvelki hafta içinde 
ıse : 
Nevi Miktarı Satış 

çuval şekli 

tlaftahk 

az 

Yerli mal 114 hazır4,375 
Muhtelif 329 ,, 4,50 

11 750 vade.4,375 
Yekün 1193 

fi ata 
çok 

4,375 
4,50 
4,375 

Geçen yılm bu haftasında 
ise borsada Uşak nevi arpa
lardan kilosu 3,5 kuruş fiatla 
}'&.lnız 145 çuval arpa sabt
nuştı. 

Iki haftadanberi faal bir ha
le gelen arpa piyasasında son 
hafta içinde yazılmağa değer 
yenilikler görülmemiş yalnız 
talebler geçen haftakinden da
ha nazlı karşılanmıştır. 

Bu hal yeni mahsulün idra· 
kinden evvel arpa fiatlarında 
biraz daha tereffü Umidlermi 
tevlid etmektedir. Hafta içinde 
hazır mal fiatlarında biraz da
ha yükselme kaydedilmiş ve 
geçen hafta görülmiyen 4,75 
kuruş fiatla son hafta içinde 
muamele olmuştur. 

Önümüzdeki hafta içinde 
fiatlarda yeni deii~iklikler srö-

rülmesi ihtimali kuvvetli görül· 

mektedir. 

Pamuk 
Hafta zarfmda borsada sa

tılmış olan 547 balye pamu
ğun nevi itibarile satış miktar 
ve fiyatları bervechi atidir. 

Haftalık fiat 

Nevi balye 
prese 1 nci 422 
hazır mal 

Az Çok 
41 50 42 

prese 1 nci 125 41 50 42 25 
vadeli mal 
Yekün 547 

Bundan evvelki hafta satıı-
ları şöyle idi : 
prese 1nci1138 41 50 42 50 

hazır mal 
prese 1 nci 475 41 50 42 50 

vadeli 
prese 2 nci 17 40 50 40 50 
ha:r:u 
kaba 1 nci 28 ha 42 50 42 50 
hazır 
Yekun 1630 balye 28 harar 

Geçen senenin bu haftasm
da ise aşağıda işaretli pamuk 

işleri olmuştur. 
prese 1 nci 191 40 
hazır 

prese 2 nci 32 31 
hazır 
prese 1 nci 60 39 
vadeli 

40 

31 

40 

prese 1 nci 25 41 50 41 50 
eski satış 

Yukarıda gösterilen satışlar-
dan başka hafta içinde borsa
ya 281 balya pamuk sahşı not 
ettirildiği satış listelerinde gö
rülmüştür. 

Pamuk piyasası son hafta 
içinde durgunlamış ve fiatlar 
da tenezzüle baılamıthr. Hafta 
bidayetlerinde 42 kuruşta olan 
fiatJer hafta ortasında 41,75 
kuruşa düşmüş ve 7-4-936 da 
kapanış fiatleri 41 ,S kuruş olarak 

görülmüştür. 
Alakadarlann tahminlerine 

göre şu sıralarda pamuk piya
salannda görülmekte olan du· 
rumun bir dereceye kadar 
mevsim icabı olarak kabul edil
mesi lazımdır. 

Vaziyetin önümüzdeki hafta 
içinde tavazzuh edeceği umu

luyor. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

palamut iizerine muamele ya
pıldığına dair borsa satış liste
lerinde bir kayd görülmemiştir. 

Geçen hafta kentah 640 ku· 
ruştan 34 kental tırnak, 500 
kuruştan 1263 kental kaba ve 
377 kuruştan 347 kental refüz 
palamut sabşı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
390-440 kuruştan 1045 kental 
tırnak, 210-300 kuruştan 1768 
kental kaba ve 190-205 kuruş· 
tan 123 kental refüz muame
lesi olmuştu. Hafta içinde bor
sada palamut işi olmamış isede 
borsa haricinde epiyce mua
mele olmuştur. Geçen haftaki 
neşriyatımızda kaydeyJediğimiz 
veçh üzere barsa harici yapıl: 
mış muamele fiatlarand& eskı 
hafta'.ara ait fiatJara nisbetle 
küçük bir gerileme görülmüş· 

tür. 
Palamut ihracatçılarmca ec-

nebi piyasalardan vaki teklif
lerin kabul edilmemesi yüzün
den şimdilik alış verişlerde ba
riz bir durgunluk görülmekte-

dir. 

Son hafta içinde borsa-
da eski satış kaydile ki· 
losu 24,5 - 25,375 kuruş ara
sında fiyatlarla 17356 kil.o sıra 
malı zeytin yağı satışmdan 
başka muamele olmadığı borsa 
listelerinden anlaşılmıştır. 

Bundan evelki hafta içinde 
ise muhtelif nevilerdeo satılmış 
olan zeytin yağlanna ait mik
tar ve fiyatlar ayrı ayrı aşa

ğıda gösterilmektedir : 
Fi 

Nev'i kilos az 
Sıra malı 25000 42 

çok 
43 50 

" " 4450 
eski satış 
Yemeklik 8200 
Lapant 3000 
Sabunluk 25200 
Yekün 65850 

41 41 

40 46 
43 43 
36 75 42 

Geçen senenin bu ba~asında 
borsada zeytinyağı sahşlara 
şu şekilde cereyan eylemişti: 

N~vi kilosu 
Yemeklik 2700 
Sabunluk 12000 
Sıra 60800 
Yekun 75500 

Fiat 
az çok 

23.75 23.75 
23.00 23.00 
23.00 24.00 

Zeytinyağının son haftaya aid 
piyasa vaziyeti .aşağı yukarı 
geçen haftakinin aynıdır. Ala
kadarları nezdinde yapdığımız 
tahkikata göre, mevsimin iyi
ifen Jyıye ffer?emeJCte olmasına 
rağmen istihlak piyasalarından 
teklif edilmekte olan fiatların 
müsaadesizliği hasebile ihra
catçılar tarafmdan mal müba
yea edilmemekte olması elle
rinde kümeli mal bulunduran 
satıcıları harekete getirmiş ve 
bu suretle piyasaya son gün
lerde fazlaca mal arzedilmiş· 
tir. Bir taraftan piyasaya bu 
suretle fazla mal arzedilmesi, 
diğer cihetten memleket dahili 
ihtiyacı için yeni t~le~ler ol
maması piyasaya yem bır dur-
gunluk getirmiş ve bu durgun
Juk fiatlar üzerinde de derhal 
tesirini göstermiştir. 

Hafta içinde yemeklik eks
tra mallar · 45-46 ve sıra mallar 
ise, 43-44 kuruş arasında pi-
yasaya arzedilmiş ise de alıcı 
bulunmamışhr. 

Bu noktadan zeytiyağı fiat
Jarında tenezzül ihtimalleri be· 
lirmiş gibidir. 

Ç. üzüm 
Son hafta içinde borsada 

gündelik itibarile yapilan çe
kirdeksiz üzüm sabşlarının 
mıktan aşağıda iıarctlidir: 

Satış tarihi 
1 - 4-936 2 ,. u 

3 " IO 

4 ı&I ... 

6 " " 
7 " u 

Yekün 

Satılan çuval 
mık tarı 

351 
636 
300 
579 
61 
20 

1947 

8 10,75 11 
9 11,25 11,75 

10 13,25 13,75 
Bundan bir sene avvelki ayni 

hafta içinde ise fiatlar şu su
retle tespit oluomuşlu: 

Fi. 
Numara Az Çok 

6 9,00 9,00 
7 10,00 11,25 
8 11,25 12,00 
9 11,75 12,75 

10 12,50 14 
11 14,50 15,50 
iki senenin aynı haftalantJa 

aid yukartda iıaretli rakamların 
tetkikinden de anlaşılacağı 
üzere geçen ve bu seneki fiat
lar arasmda kuvvetli bir fark 
yoktur. 

Ancak iki senenin aynı ta
rihlerinde hesaplanan stoklar 
arasında bu sene aleyhine ola
rak fazlalık olduğu söylenmekte 
ve halen satıcılarla rençber elin
deki üzüm miktarı yirmi bin 
çuvaldan aşağı tahmin edilme
mektedir. 

inhisar idaresi de son hafta 
içinde borsada üzüm mlibayaa 
etmiştir. Mübayaatı 6,S-7,5 ku
ruş arasında fiatJarla 181 çuval 
çekirdeksiz, 6·6,875 kuruş ara
sında fiatlarla 39 çuval ve bir 
torba razaki ve 6,875-7,5 kurut 
arasında fiatlarla V>2 çuval siyah 
üz.ümden ibarettir. Mevsim ba· 
şından son t•ffbe k•dar 11964 
çuval çekirdeksiz, 2813 çuvaJ 
ve 80 torba razakı ve 1773 çu
val ve 2 torba şjyah üzüm mü
bayaa edilmiş olduğu hesap
lanmaktadır. 

Buğday 
Hafta iç.inde borsada sataldı

ğmı yukarıda işaretlediğimiz 
3516 çuval buğdaym nevi itiba
riyle miktar ve fiatJarı aşağıda 
ayrı ayn gösterilmektedir : 

Nev'i çuval Fiab 

Uşak 
yumuıak 747 
Uşak sert 495 

,, çavdarlı 125 
Yerli yumuşaklOO 

11 karışık 858 
AndifJi malı 45 
Cumur yumuş. 64 

Az Çok 

7,375 7,50 
7,375 7,75 
7,375 7,375 
6,75 6,75 
6,625 6,75 
6,75 6,75 
6,875 6,875 

Diyaribekir 
malı 

Urfa mala 
Yekün 

485 6,50 6,75 
597 6,40 6,50 

3516 
Bundan bir hafta evvelki 

buğday satış yekunu ise 2117 
çuvala baliğ olmuştu. Fiat va
ziyetleri noktasından geçen ve 
son haftalar fiatlan arasında 
göze çarpan bir fevkaladelik 
olmayıp vaziyette istikrar görüİ
müştür. 

Sair zehalr ve hububat 
Haftalık umum borsa satış

larına mütedair yukarıqaki ra
kamların mütaleasından da an
laıılacağı üzere z~hair ve hu
bubat piyaaalarmda mevsim 

Bu suretle mevsim başından icabı mahsus bir durgunluk 
son tarihe kadar lzmir borsa- vardır. Mamafih her cins eşya 
sında satılmış olan çekirdek- fiatlarında göze çarpan bir 
siz üzüm mıktan 503142 çuval 
ve 4330 torba olarak hesap· değişiklik yoktur. 
lanmaktadar. Sisam fiatlan fazla taleb kar· 

Geçen sene bu hafta içinde şısında yükselme meyli göster-
is , 2950 çuval çekirdeksiz mektedir. Pamuk çekirdeği 
üzüm satılmak snretile 1934 fiatlarında geçen hafta görülen 
mahsulü çekirdeksiz üzüm sa· yükselme karşısında son hafta 
satış mıktarı 297449 çuval ve içinde borsada bu madde üze-
1137 torba olara" tespit edil- rine muamele olmamıştır. 
mişti. Son hafta zarfında satıl- Piyasada yaz1lmağa değer 
.dığı yukarıda gösterilen 1947 . b.aş\<aca birşeyler yoktur. 
ç.uval üzüme mukabil ge~en . Abdi Sokullu 

• 
Sahlte.., 

Bağcılara ilan 
Ege bağ m111lakala1111daki satış awıtele111nizuı isitnll'li ve acmleleıin 

hofetlardan talrp edebilecekleri l'll vüksek perakcııde fialler şunlardır: 
Sat ıs 

mmtaka~u 

iz mir 
iz mir 
Manisa 
Alaşclttr 

TUl"f!Utlll 
Salihli 
Urla 
Çeş~ 

SeJe.rilıisar 
K.emalpaıa 
Soma 
Kuka/O( 
Balılu.str 

Ace11lr 
Es11af ve Aa!tali bankası 

•. Mcmuılar kooperatifi 
l(adıoğlu Ahmet 
Esna/ ve Altali bankası .. .. .. .. 

f>e1ake11de salış fiatlai 

iz mir 
" 
" 
" 
" 
" 

l!tlıtl torba f(İll 
330 kuruş 
330 .. 
341 " 
350 .. 
342 .. 
347 " 

Cezavirli Hüse.yill Av11i ve Faal Urla 345 " 
il " il 

" " 

" il 

I• ,, .. ,, 

il .. 
" " 

iz mir 
" .. 
,, 

355 " 
355 .. 
348 u 

349 " 
34() •• 

358 .. 
Bergama Hilmi ,,e Nanuk buaderlrr !Jer~ama 360 " 
Menemen Sa/ılı Nmi /zmir 136 " 
Aklıisar A1. ra/11t'ftill Mısım Akhisar 348 " 

Kıiküıtlerinıiz lwrş1111 miilıiiılii (50) el/işe.ı /riloluk toıbalarda saltlığa 
çtkanlmıştır. /Jeyndmilel şö/11eti haiz Londıada ( Dauiel Ori//lh) lftho
ratm•arında J'Op/11 ıla11 taltli/dr, ktikiirtkriftli'.İJt, ı•lizde <J<J,51 sa/iretk 
olduğu a11/aşılmıştır. 

l(Oküıtlerimiz l!agcılık t(lll so!l derece Joiddi ltassalan !taiz muzır 
madde/erdr11 tamamile iiri J1e rn yüksek ecnebi kiiklirt/erine. muadildir. 

2 - 6 Krrılmrlıı klikliıtleıl Türk a11011im şirkdi ............... . 
lzmirliler lstaıı bul da nerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lilt
tldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües· 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkaliideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Esnaf ve Ahali Ban

asınm 355 Defter sıra numa
ruında kayıtlı 500 liralık 

müessislik hissemin 367 numa
rala muvakkat hisse senedimi 
zayi eylediğimden yenisini ala
cağımdan eskisinin hilkmü ol
madığı ilin olunur. 

Büylik Kardiçalı hanında 44 
No. da Mühendis 

Şevket Lostar 
10-11-12 920 (748) 

iz.mir Asliye Mahkemesi Bi
rinci Hukuk Dairesinden: 

Davacı Gümrük idaresi 31 
kanunuevvel 341 tarihli beyan-

name ile lzmirde Alsancakta 
Eskişehir kutu fabrikası mü-

dürü Karapazarlı zade lsmail 
Hakkmın lzmire idbal ederek 

müddetinde ihraç etmediği 
kerestenin resmi otan 462 lira 

43 kuruşun kefil Eskişebirde 
Büyük Porsuk otelinde idare 
memuru Karapazarlı zade HO
seyin Hüsnü ile beraber her 

ikisinden maa faiz tahsili hak
kında açtığı davanın müddei

aleyhimanın g'ıyabında icra kı
lınan muhakemesinde dava 

ibraz olunan evrek suretlerile 
sabit bulunmasına binaen 462 

lira 43 kuruşun büküm tarihin
den itibaren ~o 5 faiz ve 25 
lira avukatlık ücreti v.e muha
keme masrafile birlikte lsmail 
Hakkı ve Hüseyindcn mütesel
silen alınarak davacı daireye 

teslimine dair mahkemeden 
çıkan 18 teşrinisani 933 tarih 

ve 331268 numaralı ihbarname 
müddciateyh hmail Hakkmın 
ikametgahı meçhul kalmasına 

mebni mahkeme divanhanesine 
talik edilerek bu bapta muk
tazi bilcüm!c merno;imi kanu
niye ifa edilmiş olmakla hu
kuku usul muhakemeleri ka<ıu
nunun mevaddı mahsusası mu
cibince teblig makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan 
olunu•. 923 (7461 

Bergama asliye mahkemesi 
başkatipliğinden: 

Turanlı nahiyesinin kadı kö
yiinden Adem oğlu Ali tarafın· 
dan 'karısı Şerif kızı .Ayşe aley
hine ikame eyledi~i boşanma 
davası üzerine müddeinin bu· 
zuru ile ve müddeaaleyhin te· 
gayyüb etmiş olmasına ve ila
nen yapılan tebligata rağmen 
icabet etmemiş buluninasına 

binaen gıyabında cari aleni mu· 
hakeme sonunda: 

Müddeaaleyha mezburenin 
lzmire gitmek bahanesile çıkıb 
gittiği ve bir daha avdet etme
diği ve halen nerede olduğu 
bilinemediğinden ve davacın n 
boşanma kararı verilmesi tale
binde ısrar etmiş olmasına ve 
bu husus hakkında dinlenilen 
şahitlerin şahadeti ve köy ihti
yar beyetmden gelen cevaba 
nazaran davacının haklı bulun· 
duğu ve binaenaleyh kanunu 
medeninin 131 ve 132 inci mad
deleri hükmüne tevfikan müd
dcaaJeyhanın davacı kocası Ali
den boşanmasına ve bir sene 
müddetle evlenmemesine ve 
bu yüzden mahkeme masrafı· 
nın uhdesine tahmiline 24-2-936 
tarih 52 esas ve 118 sayılı ka
rarla hüküm altına alınmış ol
duğundan işbu hüküm aleyhine 
itiraz ve diyeceği varsa temyi· 
zen itirazda bulunmasına aksi 
ta\<dirde katiyet kesbedeceği 
lüzumu ilan olunur. (743) -Denizli Asliye Hukuk Mah-
kemesinden : 

Denizlide Ucancı baş mahal
lesinde oturan Zinet tarafmdao 
kocasıİzmirBaşoturak Karaman 
M. 195 numarasında köfteci Ali 
Rızanın yanında lbrahim oğlu 
Alinin elyevm il:ametgabı meç-
hul olup aleyhine ikame edi
len boşanma davasının muha-
kemesi 5 Mayıs 936 Sah günü
ne muallak bulunmuş olmak!a 
müddeialeyhin mezkur günde 
gelmediği takdirde hakkında 
gıyap muamelesi yapılacağı ma· 
lümu olmak i"ızere keyfiyet 
ilanen kendisine tebliğ olunar. 

925 t 747) 



J 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman~ 

Çocuk hastal1kları ~ 
ıniitehassısı ~ 

Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka-
bul eder. ~ 

•/////////////////////.TTJI 

Muayenehane 
nakli 

Odemiş: Hastane cad
desindeki muayenehanemi 
sayın halkımıza ve köylüle
rimize bir kolaylık olmak 
üzere Gazipaşa caddesinde 
7 n11maralı binaya nakletti· 
ğimi, fukaraya da evelce bil
dirilen günlerde meccanen 
bakmakta olduğum11 bildi-
ririm. 

Doktor 
Ramiz GUndoğdu 

Ödemiş 
(670) 

lzmlr Belediyesinden: 
Karşıyaka'da su tesisatının 

temdidi için lüzumu olan (0,04) 
kutrunda bin yüz on mı:tre 
çelik boru ile otuz yedi aded 
T. ve üç aded vı.na başsekre
terlikteki şartname veçhile 
24-4-936 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir.Hepsinin bedeli muham· 
meni yedi yüz yetmiş yedi lira 
kırk kuruştur. iştirak için elli 
aeki:ı: liralık muvakat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
sa atta komisyona gelinir. 
7-10-14-18 900 [726] 

- Beş yüz yetmiş beş lira 
bedeli keşifli Değirmedağında 
Halil Rifat paşa caddesi ağzın 
dan başlamak üzere yüz otuz 
metre boyunda yeniden lağım 
yapılması işi başsekreterlikteki 

şartname ve keşifoame veçhile 
24-4-936 Cuma günü saat on· 
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak için kırk üç 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 

7-10-14-18 899 (725) 
1- Hava gazı fabrikasında 

mevcud yirmi beş ton font 
boru, altı ton demir parçaları 
iki yüz kilo tunç ve pirinç par
çaları, üç silindirli bir motor, 
bir büyük ve dört küçük eski 
dinamo ile yedi yüz parça eski 
avize ve şişe başsekreterlikte 
ki şartname veçhile 21-4-936 
salı günü açık artırma ile ihale 
edilecektir. Hepsinin bedeli 
mubammeni altı yüz yirmi do
kuz liradır. iştirak için kırk 

yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona ırelinir. 

2 - Metre murabbaı yirmi 
beş kuruştan 95 adanın üç yüz 
altmış metre murabbaındaki 

bir sayılı arsası başsekreter· 

likteki şartnama veçhile 21-4· 
936 salı günü saat onda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yedi liralık muvak· 
kat teminat makbuzu ile söy· 
!enen gün ve saatta komisyona 
gelinir. 

3 - Senelik kirası otuz lira 
bedeli muhammenli Namaz
gahta Misakı Milli mektebine 
bitişik 42 sayılı dükkanın bir 
senelik kirası başsekreterlik

teki şartname veçbile 21-4-936 
salı günü saat onda açık ar· 
tırma ile ihale edilecektir. iş
tirak için iki yüz yirmi beş 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatıa komisyona gelinir. 

3-5-9-14 860 (707) 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. lııkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi Beyogl11 • İstanb11l 
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BIÇAGINI 
KULLAN\ YOR 

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Y11nanlı 

D. No. Lira 
890 Reşadiye Güzelyalı mahallesinin Bozkır Nuri S. 39 5000 

eski 35 yeni 31 taj No.l•ı fevkani 3 oda koridor al
tında bir oda kömürlük matbah hala ve avlu içinde 
3 oliptüs 2 zeytin bir akasya bir badem bir servi 
ağacı ve kuyuyu müştemil 967,25 metre murabbaı ev 

667 Buca istasyon caddesinde 21 eski 81 yeni 57 taj 10000 
No.lu fevkani 4 oda sofa ufak sandık odası, balkon 
ve tahtani iki oda taşlık bodrum taraça, matbah 
avlu kuyuyu müştemil 303,45 metre murabbaı ev. 

670 Buca istasyon caddesi 21 eski 77 yeni 53 taj No.lu 8750 
tabtani fevkani beş oda bir sandık odası matbah 
taraça avlu kuyu salon koridor balkonu müştemil 
169,57 metre murabbaı kii.rgir t!V. 

684 Buca Halk soka~mda 4 eski 23 yeni 19 taj No. lu 7500 
tahtani fevkani 8 oda matbah koridor, salon, bod· 
rum, çamaşırhane bahçeyi müştemil 391,01 metre 
murabbaı ev. 

798 Buca istasyon caddesi 102 eski 94 taj No. lu altı 1250 
ve üstü 4 oda bir köşk, hizmetçi odası havuzu müş· 
temi! 3339,77 metre murabbaı evin 8/48 hissesi. 

885 Buca aşağı mahalle eski Mecidiye yeni Belediye cad· 10000 
desi 44 eski 34-34/l taj No.lu fevkani tahtani 6 
oda 3 sandık odası sota kor;dor matbah balkon bah-
çeyı miiştemil 1488,28 metre murabbaı ev ve altında 
dükkan. 

Yukarıd1 yazılı emvalin mülkiyetleri kapalı zarf usuliyle 10 
gün müddetle artırmaya konulr.,uşlur. ihalesi 20-4-936 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Satış münhasıran g~yri mübadil bonosu 
iledir. 906 (744) 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre hac· 

zedilen Ahmed ağa mahallesinde birinci Kordonda kain 8 sayılı 
tütün deposu tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından p~y sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ka· 
lemine gelmeleri. 1 O 14 18 22 926 (745) 

ıeuaıruı. ··-··---
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lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Satış Lira 
S. No. 
135 Buca aşağı mahalle Belediye sokak numara 6 eski 40 

dükkan 
136 Buca aşağı mahalle 9 çeşme sokak 27 eski 19 taj ve 50 

şimdi 27 taj numaralı dükkan 
137 Buca aşağı mahalle çay sokak 4 eski 2 taj ve şimdi 100 

4 taj n11maralı dükkan 
138 Buca yukarı mahalle intikam sokak 31 eski numaralı 20 

diıkkan 

139 Buca yukarı duatepe sokak 12 eski 10 taj ve şimdi 100 
12 numara taj dükkan 

140 Buca yukarı zafer sokak 7 eski 7 taj numaralı kargir 100 
dükkan 

141 Buca yukarı tınaz tepe 21,23 eski 17 • 1 taj ve şimdi 25 
n11mara taj alan dükkan 

142 Buca yukarı tinaz tepe 6 eski numaralı dükkan 20 
143 Buca aşağı mahalle üç kuyulardaki mecidiye caddesin· 100 

de 1 - 2 ve şimdi 1 numara taj alan kahvehane 
144 Buca aşağı nalbant Mehmed sokak 46 eski 30 numara 250 

tajlı fırın 
145 Buca aşağı nalbant Mebmed sokak 48 eski 32 taj 50 

numaralı dükkan 
146 Buca aşağı belediye 65 eski 75 taj ve şimdi 63 taj 76,70 

numaralı alan kahvehane 
147 Buca aşağı belediye 62 eski 50 taj ve şimdi 64 nu- 60 

marataj alan dükkan 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipler! 

l\Juzaffer EroğuJ 
Ken1al Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik Tedeavileri 

• 

148 Buca yukarı zafer 62 eski 48 taj ve şimdi 50 taj 400 
numara alan kahvehane 

149 Buca yukarı mahalle Bayram ağa sokak 1 eski numa· 55 
ra 1 taj numaralı halen ev halinde kullanılan dükkan 

150 Güzel yurt havra mahallesi şen sokak 27,27/1 eski 1500 
numaralı 93,80 metre murabbaı yağhane ve dükkan 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci tertip 
tasfiye vesikasile tesviye edilmek şartile on heş gün müddetle 
arttırmaya konulm11ştur. ihalesi 16 - 4 • 936 perşembe günü saat 
16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

1 - 10 7Pı7 ( ) 

İkinci Beyler sokak fırın 
karşısı N o. 25 

' Telefon: 2542 
H 3. (182) 



., 
ı 

L 

1 

ıo Nisan 193& 

F ratelli Sperco ı 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapwu elyevm 

lim.anımızda olup 28-3-936 da 
Anvers, Rotterdam, Aınster
dam ve Hamburg limaolan için 
yük alacalchr. 

HERCULES vapuru 6-4·936 
da gelip J 1-4-936 da Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanlara için yük 
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas 
Varna ve Köstence limanlan 
içm yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 t rihinde gelip 25-4-936 
tarihine kadar Anvers-Rotter· 
dam-Amsterdam ve Hamburg 
limanlan için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 
ROLAND motörü 29-3-936 

tarihinde beklenmekte olup 
Yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copeobage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Üslo ve Jskandinavya limanları 
İçin yük olacaktır. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yiikünil 
tahliyeden sonra Rotterdam 
l-lamburg, Copenhage, Dantzig 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanlan için yük 
alacaktır. 
SERvıc MARlTıME ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 16-4· 
936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta, Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 
PELEŞ vaµuru 21-5-936 

da gelib 13 - 5 - 936 da Pi· 
re, Malta, Marsilya ve Bar· 
celone hareket edecektir. 

ALBA jULIY Avapuru 7-6-
936 d beklenmekte olup 8 6-

Fenni 

'. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

AQUiLA vapuru halen lima· 
nıml'ıda olup Aıwers1 RotterA 
dam, Hamburg ve Bremea için 
ı·ük ahnaktadtT. 

ANGORA vapuru Hamburg 
Bremen ve An\"crstea yük 
çıkarmıştır. 
S. A. Royale Hongrois~ . de 
Navi~ation Fluviale et Marıtime 
DUNA vapuru 10 nisanda bek
leniyor .galatı:, Belgrad,Budapest 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacakhr. 

DELOS vapuru 13 nisanda 
bekJeniyor. 18 nisana kadar 
An ver·. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen Jimanlarıoa yük 

lacakbr. 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXMOOR vapuru 12 nisanda 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

D/S. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BAY ARD motörii 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, lskenderiye 
Dieppe ve Norveç limanlanna 
yük alacakhr. 

Vapurlann isimleri, 'elm~ 
tarihleri ve navlun tanfele!' 
hakkmda biç bir taahhüde gı· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

'936 da Pire, Malta, ManiJya 
ve Barcelone için JGk ala• 

cakhr. 
Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet k~b.ul e!~ez: 

Fazla tafsilat ıçın ık ancı 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine milracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

ECZANESİ 

HiLAL ECZANESİ 

ff~R NEVİ FENNi eOzLDK 
Altuı, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer

;evelerJe pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzakt~n 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför. gözlükler~e 
güneş ve toz ıözlükleri, bütün optik alemin bütün ıcabatı. Goz 

hekimleri için muayene kutulan, alat ve edevat deposu 
TOPTAN ve PERAKENDE 

Şekil No. 4611 

DAIMON 
M k "il" d··rt kö-.:e kürük cep fenerleri o kadar ar a ampu u o .,. ~ d her 

küçüktür ki bir yelek cebinde bir bayanın çanta~ın ~ 
zarnan bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. Agırhkgı 38 

•v• k kü Ü cep gramdır. 20 nci asrın en son icat ethgı ço ç 
fen "d' erı ır. •••••••••••••••••••••••••••••••• • • 11 ıl •••••••• 1 •• ••• '.' •• '' •••'' •••••••• •••• ••• •••• N 28 9 A d 1 

Deposu: lz:mirde Suluban civarında 0 • I na 0 ~ 
LJ d t .. Ödemı"şli Hüseyin Hüsnü licarethanesı r ur ava magazası 

' 
VENi ASIR ŞehOe • -

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRtNCt 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart
ta gelip Liverpool Ye Gla goy 
için yGk alacaktır. 

MARDINIAN v puru art 
uihayetinde Liverpool ve Svan
sea 'dan gelip tahliyede bulu
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Lİ\terpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak, 

GRODNO Yapunı mart ni· 
bayetinde Londra, Hul ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak, ve ayni zamanda Lon· 
dra ve Hull için yük alacakhr. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

NOT : Vürut tarihleri, Ya· 
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalar1nı her gün 6ğle

den sonra 3 • 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak S numarah muayeneha
nesinde k bul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
EYi 2980 

10-26 (591) 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda ileminio 1936 senesi 

için kabul etttiği 
.~ ...... 

Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumat ve elbiseyi yalnız 

~5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markah 

A R T 1 

BC>Y .ASI AL iZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EYLUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

HÜSEYiN KA YiN 

1 Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 

9 parça koltuk takımı 60 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 100 lira ipek kumaı 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7-13 

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

'I'AZE 'fEMiZ UCUZ 
JIM~ 

HAMDİ NÜZftET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcıs d r ! 

Vücudunuz.un grip, nezle, baş ve diş 
ağrısı, kırıklık, sinir, adele 

bel ağrılarına karşı 

GRiPiN 
Ka~elerile korunmağa bugün her vakıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız! 

GRiPiN 
Mideyi boz.madan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fa brik sının 

müteba sıs kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir .Her eczanede bulunur.Fiah 7,S kuruştur 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralla 

METALLUM 
Lambasım alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kiirh 

olursunuz 

M. Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrik ları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Ferit Kuvvet Şurubu 
!·: uvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve sıracalı kansız _____ ....,......, 

romatiımah hastalara :ıayıf 

bllyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına, 

demi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Bilyük şişesi 

SC> 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hnkumet sırası 

Evrensvl ee arsıulusal 

Paris panayırını geziniz 
16 Mayıs - 2 Haziran 1936 

34 ulusa mensup aooo den fazla tefhlrcl 
IKIMIL YON ZIY ARETÇI 

Satlcalar: Orada bütün dünyadan gelmiş sayısız müşteri 
namzetlerile tem s edeceksiniz:. 

Ahcdar: Bütün istihsal şubeleri içjn en son keşifler ve 
ıslahları ve en deği ik e ntiyonları bulacak nıx. 

1 - lS (661) 




