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Avrupa devletleri 
u itibarle blt&n 
pıtanda d&kDlen 
Fransada ıand,k
lere dikilmiş bu-
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habatımn birinci 
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ki bu vaziyetin 
a kendiliğinden 

Bir arsa içinde 
Çehresi fareler tarafından 

parçalanmıt bir ceset bulundu 

Cmn1mr.;geti;ı Ve Cmnhııriuet Esel'in in. B kçisi, Saba1darı Ç-ıkar Siyad Gautedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

nı tir ...... 
Orada kralla görüşecek ve Belgrada 
Yunan başbakanı ile gidecektir .. 

fJ I radda!l bır goru1111<1 
Dış bakanımız Yunan pay- daha tebariiz ettirmeğe yar-

tahbnda Kral Y orgi tarafından dım edecektir. 
k b··• d·ı k Temk ROfttl Aras Yunan 
. ~ "" e ı ece ve bu temas baıbakanı Metaksasla birlikte 
ıkı mlittefik devletin bütün ya- Belgrada gidecektir. 
kın prk meseleleri üzerinde Atina 29 (Ô.R) - Ttırkiye 
ııkı menfaat birli v ini bir defa dış itleri Bakanı B. Tevfik Rllştil 

Beltrrad .,ım 
Araa Cumartesi ginil Atinadan 
geçecektir. Belgrada Yunan 
deleguyonu ile aynı trende 
aitmeai muhtemeldir. 

Belgrad .. (Ö.R)-Yarı 
resmi Vreme pze ... ı 
dly.Gr ki: 

Mısırda neler olacak? 
lngilizler bugün bu endişe içinde 
vaziyeti yakından takib ediyorlar 

lntihabatta Vefd partisi zafer kazanacak 
Londra, 29 (Ö.R) - Kral 

Fuadın 61timunden soar,a Mıs -
fii .,... tdlkbali burada ol
dukça enditeli doınnçeler uyan
d1rmıştır. 

Ôlen kralın tecrübeli ve dip
lomat olduğu kaydediJmektc 
ve lngiliz dostu olmamakla be
raber lngiliz aleyhdarı olan 

Vaft fırkasının iktidar mevkiine 
geçmesine mini olduğunu te
barüz ettirmektedirler. 

Morning Post, genç kral Fa
ruka lngiltere ile sıkı bir an
laşma kurmak suretiJe iki mem
leketin ·menfaatlanna hizmet 
etmesini tavsiye ediyor. 

Kral Faruk, niyabet mecliıi 
kurulduktan sonra lngiltereye 

·dönecek ve askeri tahsiline de
VUI edecektir. 

Y~ni Mısır kralı Faruk 
Londra, 29 (Ô.R) - Man· 

cbeater Guardian" gazeteıi, 

kral Fuadın &Jnmli dolaytll1e 
dıfl-. bir makalede eliyor iri: 

"Mı11r, timdi baımda 011 altı 
yaıında _ıenç bir kralla, 
tarihinin buhranlı bir dev· 
resine girecektir. Gazete Mı· 
sır meselesinin Mehmed Ali 
paşadanberi geçirdiği muhtelif 
intikal devrelerini kaydettikten 
sonra lngiltere ile bir anlaşma 
akdı için cereyan eden milza· 
kerelerJe alikadar olarak istik· 
bal ihtimallerini tetkik ediyor 
ve ıunları ilive ediyor: -Mısı
nn istiklilini müdafaa eden 
Vafd partisinin bu intibabatta 
kat'ı bir muzafferiyet kazana• 
cağı muhakkakbr. 

Bununla beraber bu parti, 
lngiltere ile cereyan eden mil· 
zakerelerin neticesinden hiı 

- Sonu O ına say/oda -

Çok kanh muharebeler 
Habeşler cenupta kahramanca 
bir mukavemet gösteriyorlar 

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

Vehip Paşanın müstahkem mevzileri sarsılmadı 

Asnıaradan 
Londra, 29 (Ö.R) - Addis -

Abebadan bildiriliyor: 
Cenupta Graıyani ordusunun 

ilerileme teşebbiilleri timdiye 
kadar mühim bir netice ver-

bır manzaıa 

memi9tir. Sasabenekte üç gün 
evvel başlayan muharebe fid .. 
devam ediyor, Habeıler kah
ramanca mukavemet ediyorlar. 

Burada kurulu mllatahkem 

mevkilerin hiç biri Hnahnıı 
dejildir. ltalyanlar ıimdiye ka
dar inunca muazzam zayiata 
uiramıılardar. Bu zayiat mak· 
tul Ye yaralı on bine yakmclır. 
General Naıibu - Vehip Cpa{a 
ordusunun timaldeki bozguna 
rağmen maneviyatlan yDkıektir. 

Roma, 29 (Ô.R) - Marepl 
Badotliyonnn bir tebliği, Adiı 
Abebaya doğru ilerliyen mo-
torlu kıtatın Maksut'u iıgal 
ettikleri Mofer nehrini geçtik
lerini bildiriyor. ltalyan tebli
iinde ccnub cephesindeki hare· 
kit hakkında hiç bir kayıd 
mevcud değildir. 

Roma, 29 (Ô.R)- iki ltalyan 
deniz tayyare.ü, Muaua hare• 
ket llu&nd• kalkarak T .... 
•llilne sibaitler Ye buraya in .. 

- Solı11 4 jMi lllAl/ltll -

bil gorwuiş 
_ .. Yugoslavya, bolaz .. 

lar hakkındaki TUrk no
tasına cevabında TUrk 
hUkOmetlnln taleblnl ka-
bul etmlfUr. Yugoelavya 
~ların emnlyeUnln 
TOrk hUkGmeUne verll-

Ot !laal Mctak a 
meal, gayet hayırh ola
caıına kanidir. 

Bu meselenin böylece 
halll, Balkanların ve 
Anadolunun emniyeti için 
bir zıman ıe,kll edecek
tir. 

Kudüste heyecan 
~'Filistin bir yahudi yur

du olamaz,, diyorlar 

Prırlsltn Filistine rlden yaJıudi gmçkri 
Kud&a 29 ( 0. R ) - Filia- "lngiliz hllk6metiırin Fililtia 

tİllİn her tarafında araplann J meaeleı~ ~etme~i l~zım~r. 
yahac:lilere taar.nızlan de"'° Y okA timdikı vazıyetı daimi 
.etmektedir. Yahudi piri Şalom olarak muhafaza edeceiiz. Fi• 
Atelin otomobili araplar tara• liatin bir Arab memJeketidir Ye 
fmdan lap tutulmUf, fakat JO'" iSyle kaJmabdar. Sonuna kadar 
hma devam edebilmiftir. Ya- bu yolda mikadele edecejis. 
hadiler ziraat mahallllerini top- Yahudi aanayiine memJ!ke-
lamak için polisin yardamaaa tin kapalaruu kapıyacija. 
mjuamak mecburiyetinde kal· Arap ıaaayii yoktur, fakat 
IDlflarclır. Hlk6met haclattan yahudi sanayii vardır ve ha 
yabudilerin Fitiatin topraklan- aanayi tehltlk~ye. düttliW 
na ,umelerini menetmİftir. g6rtlne yahaclilenn çok CMI 

Kudlla arab fBrbaya 111ahat 11kılacakbr. Taleplerimize b-
partiai bqkanı aafatile aCSz ala· vutuncaya kadar çarpqacaja. 
rak ıu beyanatta bulunmuttur: - Sonu 4 üncu sahi/edt -

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

Yunan donanması manevrada 

27 parça gemi Egede 
büyük manevra yapaca ·-Atina, 29 (Ô.R) - Filo kum.odanı amiral Sakalaryo Falercle 
bulunan Yunan donanmasını teftiıten evvel ecnebi gazeteleriıuo 
muhabirlerini kabul r.tmif, tayyarelerle denizaJh gemilerinİD M 

Ti parça harp gemisinin yapacaia manevralar hakkında iyzalaa 
vermiıtir. 

Kralın avdetinden sonra donanmada disiplinin iade edi•it 
bulunmuı ytizlblden tayfa Ye zabitlerin derin ıevinÇlerine 
terdbnu olmuıtur. Amiral demiftir ki: 

- •Yunan l>ahriyeai yedi ıenedea beri ilk defa olarak IMa 
•adar fazla •emiyi faaliyete ıetirmiftir." 



-

c 
t 

~u 

in ' 

Avrupa 
ŞERİR BABBRLBRİ -·-Fran adaki intihaba-

tın sonunu bekliyor 
- B_, lara/ı ı illa sayja<ÜI -

büyik bir deiifiklik yapabilme
ıine ihtimal yerilemez. Ba tak· 
dircle muallak meselelerin halli 
istenilince Fraua, logiltere ve
ya ltalya dostluldanndan birini 
tercih eylemek meYkiine düşe
cektir. Çünkü ltalya mari 
Nilin ayaklarım bugün fiilen 

eline geçirmiş bulunuyor. ln
gilterenin bu emri vakii kabule 

temayül g~stereceği asla zan 
edilemez. Binaenaleyh büyük 

Heyet tetkikler yapıyor l Zabıta 
Merrıurları kur.::,u 

açılıyor Vapurlara kömür verecek bir teşki
lita ihtiyaç olduğu anlaşıldı Belediye zabıta memurfan 

kursu için belediye reisliği tara
fından bir proğram hazırlan
mışbr. Kurs belediyenin eYlen
me dairesi salonunda açılacak 
ve pazartesi günü ilk ders 
Şarbay doktor Behçet Uz 
verecektir. 

Britanya uluslar so11yetesi pren· 

siplerine kollektif emniyet da· 
vasma dayanarak ltalyayı Ha-

beşistandan çakmağa mecbur 
kılacak tedbirler alınmasına is
temekte devam eyliyecektir. 
Halbuki Fransa Roma andlaş· 

masiyle Avrupa iılerinde 
ltalyanın dostluğunu kazan-

mak mukabili olarak onun 
sömürge ihtiyacım kabul et· 

miş hatta müzaheret vadında 
da bulunmuştur. Bu vaattır ki 
zecri tedbirlerden beklenen 
neticelerin alınmasına engel 
olmuştur. 

Elli üç miUetin mütecaviz 
ilin e1lediği bir derlete karşı, 

alınan kararlarda samimiyet 
mevcut bulunsaydı, şüphesiz 

ltalya - Habeş harbını durdu
racak bin bir çareye baş vu
rulabilirdı. Işte samimiyet ol

madığı içindir ki müteca
viz devlet, 1-fabcşistana baştan 

başa istilaya devam eylemek
tedir. Fransa eğer ltalyan -

Habeş harbı karşısındaki bu
günkü durumunu değiştirmezse 

kendisini alakadar eden Av
rupa meselelerinde lngiltereyi 

yananda bulamıyacaktır. Nite· 
kim vaktile avam kamarasında 

"lngilterenin hududları Ren'de 
başlar" diyen lngiliz diplomat

ları Almanyanın yaphğa emri
vakii soğukkanlılıkla karşıla · 
mış bulunuyorlar. 

Yeni parlamento ile yeni 
Fransız kabinesi işe başladığı 

günlerde takib edecekleri siya
sete sarih bir istikamel vermek 
mecburiyetindedirler. Bu sara-

hat ifade edilmedikçe çok k&· 
rışan dünya vaziyetini düzelt

mek fÖyle dursun yeai yeni 
kant1klıklan önlemek mtımkün 

Şehrimizde bulunan ve lima
nan genişletilmesi için tedkikat 
yapan İktisad Vekileteti Baş
müşaviri ve eski Krop fabri
kası ikinci müdürü Fon Der
porten dün beraberinde lstan
bul ve lzmir liman işleri umum 
müdürleri Raufi ve Haımet 

olduğu halde şehrimiz ticaret 
odasına ziyaret etmiılerdir. 

Başmüşavir, oda ikinci reisi 
Şerif Remzi ve genel sekreter 

Yeni vapurlar 
Denizyollan işletme idareıi 

ay başında yeni bazı vapurlar 
sipariş edecektir. Bize gelen 
maJümata göre Denizyollan 
işi etme idaresi le lngiliz ve 
Fransız gurublan mümessilleri 
arasında yapılan müzakereler 
iyi netice vermiştir. Bu hafta 
içinde HoUanda ve Danimarka 
gurub mlimeasillerile de temas
lar yapılacakhr. -
Paraşut kulesi 
Türkkuşu kulübünün açılma 

töreni hazırhklarına dün de 
devam edilmiştir. Kulüb açıl
dıktan sonra Kültürparktaki 
paraşut kulesinin hazarlanma
sına baılanacaktar. Bu kuleyi 
Türk hava kurumu 15000 lira 
sarf etmek suretiyle yapbracak
tır. Paraşut kulesinin planlan 
Ankarada hazırlanmaktadır. 

M. Malater 
Geçen hafta şehrimize gelen 

radikal sosyalist partisinin ıah
siyeUerinden madam Malatere 
Sellier lstanbulda, Halkevi ta
rafmdan verilen bir çay ziya• 
f etinde tunlan 16ylemiştir: 

-"Eski Tnrkiyeyi aaraylar· 
da görüyorsak, yeni Türkiyeyi 
her halde mekteplerde arama· 
hyıı." 

Köpekler 
öldürülecek olmıyacaktır. Bu sarahatı inli· 

habat neticesinin veremiyeceği 
anlaşdmış gibidir. Acaba inti- Son günlerde k6peklerin 
baptan sonra yeni kurulacak şehrin yukarı mahallatında faz· 
kabine verebilecek mi? işte lalaştığını gören belediye bun-
merakla beklenilen nokta bu- lana itlafa için tertir,.t almlfhr. 
rasıdır. lsınlanlar darülkelp müesses~-
~•kkı C>oakoA-ı-u sinde muayene edilmektedir. 

••••• 

Cesed bulundu 
Bir arsada yüzü parça
lanmış bir insan cesedi .•• 
Hüviyeti tespit edilemiyen bu adamın 
on beş gün evvel öldüğü zannediliyor 

Dün gece saat 21 sularında 

lnetpap bulvannda 1 - 24 
numarala arsada teaffün etmiş 
bir inaan cesedi bulunmuştur. 
Hidiseye derhal zabıta ve 
adliye vaz'ıyed etmişlerdir. 

Gece geç vakit aldığımız 
malumata göre bu cesed, en az 
on beı günlüktür. 1-24 numa· 
rala metruk ve taş yıgmlarile 
dolu arsanın içinde bir taş 
Y•ianı üzerinde kendisine ufak, 
kal&bemsi bir yer yapmıştı. 
Orada yaşıyordu. Cesed basit 

bir yatak içinde, üzeri yor
ganla örtülü olarak bulun· 
muştur. 

Bunuıı zaruret yüzünden 
öldüğü de zannedilebilirse de 
henüz kat'i olarak hüviyeti 
tespit edilemediğinden bakkan
da fazla bir şey söylenemez. 

Cesed dcı hal memleket 
hastanesine kaldırılmışlar. Bu
gün adliye doktoru tarafmdan 
otopsi yapılacaktır. Cesedin 
çehre kısmı fareler tarafından 
parçalanmııtar. 

1 

Mehmed Ali Eten ile limanın 1 
ticaret ihtiyaçlarına ne dere
ceye kadar kifayet ettiği 
hakkında görüşmüş, bu hu-
susta odanın mütalaasını öğ· 
reomek istemiştir. Liman işle-

rinin ve vasıtalarının modern 
bir hale getirilmesi pro jeıi et
rafında da konuıulmuştur. 

Haber aldığımıza göre heyet, 
bilbaısa yaş meyve ihracabnın 
kolaylqbnlması ve sağlam 

Bay Lütfi 

bir düzene konulması itine bü· 
yiik ehemmiyet vermektedir. 

Odaca ötedcnberi bu mesele 
üzerinde etüdler yapılmı~ oldu
ğundan bu etüdlerin neticeleri 
heyete bildirilmiştir. 

Vapurlara lazım olan yaka
cak kömür lzmirde yoktur. 
Heyet bu mesele ile de meı
gul olacak ve limana uğraya-
cak vapurlara kömür verilmesi 
imkinını temine çahşacakhr. 

Nazilli gezintisi 
. ikramiye aldı Parti ocakları ve Altınordu 

Til , .... r Davi Sididen para spor kulübü tarafmdan tertib 
istiyen Hayriddin'i cürmü meş- edilen lımir-Nazilli tren gezin-
hud halinde ve müsademe ne· tisi Pazar günü yapalacakbr. 
ticesinde kendiai yaralandık- Pazar sabahı Alsancaktan tam 
tan ıonra yakalamağa muvaf- saat 7 de hareket edecek olan 
fak olan çalışkan taharri ko- tren akşam üzeri aaat 18 de 
miseri bay Lütfinin bu hare- d6necektir. 
keti emniyet miidD.rlfiğtınce Bu gezintiyi tertib edenler 
olduğu gibi iç Bakanlıkça da bir de gezinti programı hazır· 
takdir edilmit ve kendisi 120 lamlflardır. Gezintiye iıtirak 
lira ikramiye ile taltif edilmiş· edecek olanlar Nazilli Pamuk 
tir. Bay Lütfinin ikramiye ha· istasyonunu ve Nazilli Pamuklu 
valesi gelmiş ve mUkifab mensucat fabrikasını gezecek-
almııhr. ferdir. Istiyenler Aziziyede ka-

Biz de bu vazifeşinas zabıta larak çamlar arasında eyi bir 
amirini takdir ederiz, gün geçireceklerdir. 

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

Çal'da himaye kurulu 
66 fakir çocuğu giydirmiştir 

Çal Merkez okulu lıinıaye kurulu ve giydirdiği 66 çOc.uk 

Çal (Özel) - Çal merkez 1 
himaye kurulu okulun 66 fakir 
talebesini 23 Nisan günü te-
peden tırnağa kadar giydir• 
mek suretiyle sevindirmiftir. 
Çocukların korunması hususun-
da hassas bir şekilde çalışan 
Küitür işyarı Tarhan Tok er ve 
öğretmen arkadaşları, Kurum 
başkana avukat bay Hilmi Tö
remen, Uray başkanı bay Halit 
Parti başkanı bay ıbrahim, 
başkitib bay Ata, çocuk esir
geme kurumu başkam bay 
Ömer Özmen ve arkadaşlan
mn bu husustaki gayret ve öı:
vereoliklerini takdirle karşıla
mak liıımdır. 

Nisan günü gündüz ve gece 
olmak üzere merkeı: okulu lSğ· 
retmen ve talebeleri tarafandan 

koruma kurulu ve himaye ku
rulu menfaatana çok güı:el bir 
müaamere verilmiştir. Bu mü
samere halk üzerinde derin 
intibalar barakmııbr. Bu müna
sebetle oldukça büyük pay da 
menfaat temin edilmiştir. 

ŞiDDETLi BiR FIRTINA 
AGAÇLARI DEViRDi 

Çal, (Özel) - 22 Nisan ge
cesi çıkan şiddetli bir fırtına 

Yukanseyit köyünde 20 aiaç, 
merkez dere boyunda birkaç 
kavak ağacı, merkezde bazı 
evlerin pençere camlanm ve 
okul kurağınm yüz kadar kire· 
mini ve camlannı, Çıtak k&yü· 
nün minaresinin tepesini uçur
muştur. lnaan ve hAyvanca 
zayiat yoktur. 

Kursa belediye :zabıta me· 
murlarından maada belediye 
tahsildarları, belediye icra me
murları, temizlik isleri imir 
ve muakkipleri de devama 
mecbur tvtul~aır. 

• •••••••• 
Fuvar gazinosu 

Fuvar komitesi dün Şarbay 
doktor Behcet Uzun başkan
lığında toplanmış ve fuvarda 
yapılacak olan gazinonun plan
larını tetkik ederek muvafık 
görmüştür. Gazinonun inşası 
müteahhide verilecektir. Müna
nakasa şartnamesi huırlan

maktadır. 

Gazino fuvarm her sene ih
tiyacını görebilecek mükemmel 
bir halde olacaktı~ ....... -
Bahar bayramı 
Yarın 1 Mayıs bahar bayra

mıdır. Bu münasebetle resmi 
dairel~r ve mektepler tadildir. ·-·····-· BUst töreni 

Doktor Mustafa bey cadde
sinin deniz cihetindeki medha· 
Jine konulacak olan ve bey
keltraş bay Rabbın lstanbulda 
yaparak şehrimize getird;ği 

doktor Mustafa beyin büstü
nün açılma töreni önümüzdeki 
pazar günü yapılacaktır. 

~·····-· Şehir meclisi 
Şehir meclisi bugün saat 

16,30 da şarbay doktor Bcb
cet Uzun başkanlığaoda topla
narak Karııyaka tramvay ida
resi mülhak bütçesile bazı 'en
cümenlerden gelen mazbatalar 
üzerinde müzakerede buluna
cak ve nisan devresi toplan· 
bsı sona erecektir. ---
Çeşme hadisesi 
Çeşmenin Alaçah nahiyesin

de Muharrem K.aya'ya 6ldür-
mek kasdile silah atan Eminin 
muhakemesine dün şehrimiz 
ağırceza mahkemes'nde devam 
edilmiştir. Emin evvelce sinir 
hastahiına mllbtela olduğunu 
iddia etmiş ve milşahede al-
tına aldırılmııtı. Dünkü muha
keme celsesinde mazaun hak-
kında lzmir Memleket basta· 
nesi heyeti sıhbiyesince veril· 
mit olan rapor okundu. Bunda 
maznunun aklanan tam olduğu 
bildiriliyordu. 

Daha evvelki celaede müd
deiumumi iddiasını serdederek 
maznunun katil te,ebbtull su
çundan tecziyelİDİ iıtemifti. 
Karana tefhimi için muhakeme 
önümüzdeki sala gününe bara· 
ktlmıthr. 

EL~..A.1'4R..A. Sineması 7E~ff:ı0N 
1 mayıs bahar bayramı şerefine yaran matinelerden itibaren 

Sinemacıbğm f cdakirlık ve sürpriz haf tası yepyeni ve çok güzel 2 büyük film birden 

1- BEKLENiLMEYEN ŞAHiT 
MYRNA LOY - VILLIAM POVEL 

2 - HOLiVUT EGLENiYOR BING CROSBI 
MARION DAVIES 

Programa lllveten : Kediler ve piliçler renkli komedi ve canlı re.9imler 
Bu fevkalade programdan herkesin istifadesi için saat 7 den itibaren birinci mevki as kuruıtu 

Seanslara dikkat . ı - 5 9,15 de Bek}enmiyen Ş.hit 
• 3 - 7 " Holivut E lenı or 

Alış ve 
Scbllm yabana baJI 

lar tanmm ve duya1" 
verifinde gdya sadaka 
dar. Daha aoğrusu b 
ederlar. Eier &öaünüal 
aldanmazsamz aldan 
Yok aldırıt et · - · 
ettiler mi uliniz har ratorl 
Bunla~ içiı:Mlen ~ntileri 

kızdıklanm şu kabil ı,,İ#\kşa 
oluyor. Herif : ptında 

- Büyük iosaoJar"'hbetl 
çok çocuklara ehcmmif\ çalışı 
ririz, onları asla al~· Ka 
ayıbdır, günabdır. ima 

Diye ağız sahp dur u. B. 
- Hadi oğlum şur 

kadar şunu al ! 
Oiyib eline parasını 

duğuo çocuğa verdikleri yo, 
muhakkak -ı .... :ı.. · "' '° 

~·~------~ .J..ı.ı!' şeker parasını ~ bi uy 
gram şeker getiren ç e 
gramla, dirhemle ne a rat 
olacak.. iç 

Hele alışverişin bir başk 1 
rafı daha var ki, o bunda 
bedter de em caiz: 

Bir me tt kumaş 
terseniz, 

- Kaça bu? 

Malın d\eri 
mutlaka: 

- Dört ı~al Denir ... 

Hani baz rı: hiç bilemezs 
söylenenin Y rısım olsun ve 
derler. 

O Jaf çokt~ eskidi, bayat 
laştı, şinıdi hı\ bilemedin söy 

lenenin onda h;ni ver deme 
uin yeri geldi. )ört lira deni-

len mala iki lir teklif eder
seniz; gönlünü~ pphe gel
mesin, üstünüzdııuılll'. 

Sayması uzun idecek. 
Bakıyorum, rüyorumda 

Anadolu tabirine>. ''Ah_ş verit 
büsbütün gıcığa ~dı., ha• 11, 

tadı, tuzu kalmad Birde du· 
rurlarda: 

- iş olmıyor, hlder. alış 
verişte haytr yok. 

Diye şikayet ede•ır. 

Alış veriş böyle olu.r b, 
neresinde hayır o '.ur. ~dVl°
ket olur. 

Sadakat ve namus Ç\,cl .. 
den ayrılmıyan esnaf \ytl 
uğurunu buluyor da on\atni~ 
bulamıyor! 

Ne fayda ki: Cami ne ki 
dar büyük, cemaat ne kad 
çok olursa olsun imam bildiği 
okumaktan şaşmıyor. 

Değil böyle yazı ile ihtar 
hatta yırbnsan bile kimin um• 
runda.. Haramın tadı var diye 
yaphklarından geri durmazlar. 
Durmazlar ama erde, geçte de 
ticaret, san' at uhnesinden ca•· 
lağı çekerler. 

TOKDIL .... 
Pi istik 

••••• 
Eserler sergisi 

açılıyor 
lstanbulda müstakil re11amlar 

ve heykeltraşlar birliği tarafın
dan san'at ve san'atkirlanmızı 
tanıtmak gayesiyle pllstik san'
atlara aid seksen eseri han 
bir sergi açılmış ve muvaffakı
yet kazanmıştır. Bu san'atkir
lanmız gördükleri alaka ve 
teşvik neticesi olarak sergiyi 
lzmirde de açmağa karar ver
miıler ve bunun için belediye 
reisi doktor Behçet Uza bir 
mektupl~ müracaat etmişlerdir. 
Belediye reisi san'atkarlarımı· 

zm müracaatını ehemmiyetle 
'karşılamıştır. 

Plastik eserler ser 
panayır zamanına tesadn 
rilmesi tavsiyesinde butanlıl 



TOrkçeye çeviren: R. B. 
- at -

tyanın Aleksandrla izdivacı 
e~de merasimle yapıldı 

atorla K t . • - • -· • • . 
tileri a ~rınanın uzun tı. Bugün yemekte bır fazlalık 

Son Telgra:f 

ihracatın korunması için 
Dış piyasalara sun'i fiyat empoze 
eden firmalar ceza göreceklerdir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k Yenıden başla- olarak rahib Nikolaki ile Ge-
tıaıJarı J b l k s A 1 A d 1 e tında am anın bol neral Rebbinder de bu unaca - iDi mamU atın a ma 1yet 

hbetı başbaşa vererek tardı. 
ve satış fiatlarını 
hazırlanıyor çalıııtre ldalıyorlar, oku- ... kontrol için bir kanun 

' K yo.r ardı. imparator Yemekten sonra imparator 9 
ater h. · Ankara, 2 (Yeni Asar) - ı geçen iki yıl içinde bazı piya- şimdiden ciddi tedbirler atı-

l d 
ın ıt bıkmadan Katyayı koluna alarak sıgara-

bJa an b 1 kt ihracatın korunması için Eko- salarda rastlanan hadiselerden nıyor. 
B. un an tebyiz smı içmek için traçaya çı 1• u. ır pa•a f b. k k nomi Bakanlığmca yapılan ted- ilerj geJmiştir. Göçmenlerin mel\ıleket için-

b. · gra ı ır pa- Sonra da leyleklere e me d ·· k··ıAt - · · ' ır m dd kikler neticelenmiş ve esaslı smai mamulatında maliyet ve e muş u a a ugramamas• ıçın 
d. a eyi bir madde vermeğe gittiler. her türlü tedbir alınmıştır. 
l)or böyl . . ı· ti · d tedbirler alınmasına lüzum gö- sabş f.iatJarım kontrol için Eko-

elli ' ece on, yırmı Gündelik mefgu ıye enn en Kereste işi halledilmiq ve go·· 
)il ' rülmüştür. nomi bakanlıgıv nca bir kanun " ç-

Vezüv --
indifa halinde 
Napoli 29 (Ö.R) - Vezüv 

yanar dağının indifa halindeki 
a~zında bir yıkıntı olmuş ve 
200 metre uzakta diğer bir 
ağız açılmıştır. Buradan seyyal 
ve oldukça hızlı lavlar atmak· 
tadır. Bununla beraber bu lav
lar en yakın mevkileri de teb· 
did edecek mahiyette değildir. 
Vezüv yanar dağı etrafındaki 
bölgede bir tetkik seyahatı ya
pan rasathane direktörü, bura· 
daki köylerin tehlikeye maruz 
olmadıklarım bildirmiştir. 

Nil Menbaları y ~ d z madde yazılmış biç biri değiımemiıti. Kalya men evlerinin inşasına başlan-
OJ' ~·Bu maddeler mür- neşeli idi.Yüzünde bugünün bu- Meşru bir sebeb olmadan iç layihası hazırlanmıştır. mıştir. Londra, '29 (Ö.R)- Hariciyı 

to_pın korkunç bir ki- ıusiyetini yaşatacak biç bir ve dış piyasalarda normal fiya- Ankara, 29 ( Yeni Asır ) - ı~tanbul, 29 (Yeni Asır) - müsteşarı avam kamarasında 

b• .1 ı:ı. kt 1 parator tı bozanlar ve dış piyasalara Bugünlerde Romanyadan gele- Ha•ırlanan bir istatistigv e göre mavi Nil membaları üzerindeki 
ı "Jkularını kaçırtan Rus evica{iüeN.:ı~ u~~ • .. 

b ı :i- ,___.i ,_asalara sun'i fiyatlar empo- cek ilk parti göçmen kafilesi 935 yılı vergi tahsilah, 8,650,000 Mısır hukukunen ltalya ve Ha-
eı,asisi idi. küçllk bir serzenişte u unuu. 

f. ze eden fltdiitls:- aöu cezalar orta Auadoluda yerleştirile- lirası sabıkadan olmak üzere beşistanla aktedilen muahe· 
toriçenin 61ti ünden - Ben bugünün şere ıne, c d 

A- göreceklerdir. Aynca llendileri cektir. Göçmenleri karşılamak 165,568,000 liradır. Bu rakam deler mucibince makbul ol u-
~ gün sonra, ani 1 senin için mavi üniformamı gey- adliyeye verilecektir. Bu nokta, 1 ve mahallerine scvketmek için on bir aylık tahsilatbr. ğunu söylemiştir. 
1880 taribind impa- diğim halde sen benim için .............. ••••••••••• 

~~:~:7:~2: .7~ :: ;:~:;.b:~.::··:~çd·:o.::: ............ MiSirdB ..... ilç a}= .... M&tem ............ j'M~~~?_;~da 
Yaparak ıunlan söyledi: yine bir çocuk gibi kollarını K 1 h A k bl k k sı·yas"ı zı·yaretler 

tya rahib Nikolıki ile imparatorun boynuna dolaya- t 
ekten geliyorum. rak: ra ' USUSJ me Ü arJDJ 0 ur en Moskova, 29 (Ô.R) - ~it· 
de herzamandan fazla - Evet dedi. Senin bugün vanya büyük erkanı harbıye 
ık, belirli b r heyecan benim renklerimi taşıyan bir h ta go••zlerı•n• ebed• k t .. 30 ·sanda (bugün) Mos-

üniforma geymiş olmım çok aya ı ıyen apamış ır ~:;~ya ;~lecektir. iki gün evel 
yerindedir. Bana sıelince ben - Moskovaya geJmiş olan Eston· ı onun ne söylemek 

· i an mıt m ydi? Yoksa 
erinin tabii bir iycabı 

senin yanında neyim? Nazarı Kraiın ölümüne reğmen 2 Mayısta yapılması mukarrer ya erkanı harbiye reisi Gene-
dikkatı celbetmemesi İcab eden • • h b . k J ral Reck, bugün Mareşal Vo-

•nlamamazl ktan gelmek 

8 
IJıit~i. Hayr tle sordu: 

ehemmivetsiz bir şey... olan ıntı a at gerı a mıyacaktır roşilof tarafından ka.bul edil· 

Saat ·üçü vurmuştu. lmpara· Kahire 29 (Ô.R)- Üç aylık miştir. 
ll iyi kalb rahible ne 
n bakalı ? 

tor Katyayı kolundan tutarak resmi matem tutulması emre- .. Bir mülakat 
merasim salonuna bakan tenha dilmiştir. Bayraklar 3 mayıs 

Sen piye" bayramından 
.Yani ıelec k hafta için
ınle Allahın huzurunda 
•urette evlenmek iatedi-

bir salona soktu. Rahib Nikols akşamına kadar yarıya kadar 
ki ve General Rabbinder ora- çekili kalacaktır. Da.reler mayıs 
da hazır bulunuyorlardı. nihayetine kadar kapalı olacak· 

Bütün Sen Petresburg'un tır. 

asılzadeler mabfeUeri bu izdi- Kahire 23 (Ô.R) - Kralın 
S. .•. vaçtan tamamen habersiz ~u: ölümüne rağmen 2 mayısta 
16ylediaı. 

Majeste hugUn öğle- lundakları bir samanda dını yapılması mukarrsr olan intiba-
lonra için mavi bir robu- ayini mütakip General Bara- bat tarihi değiştirilmiş değildir. 
Pgiy~enizi rica ediyorlar. nof ve General Rileyf izdivaç KRALIN SON GÜNLERi 

'ı>~kı Öyleyse bej renkte taçlannı yeni evJilerin baş1arına Londra, 29 (Ö.R) - Kral 
~t d~n birini hazırla.. koyuyorlardı. .. . Fuadın son günleri hakkında 

ftl .:• llbparatorun arzusuna imparatorun ihtarı uzerıne şu mblfuDat veriliyor: 
f•~ ~tle mukabele etmiş, Rabib yeni evlilerin ünvanları· - "flört giln evvel kralın 
~. t•aıbnna bu emri ver· nı .zikretmişti. Çar böylece dili altında, ve boğazın med-

{Jltri burada evlenenlerin bütiln Rus· halinde kangren çıbanları pey-
llı61'ii •deki amazon kostü· yalıların imparatoru ~l~ksandr da olmuştu. Cuma günü dil 
111•1ldı.Çıkardı. Bir şezlonga Nikolaviç ile Dolgorıkı pren· ve damak delinmiıtir. ve emo-

Nilıa sesi Katerina Mihailovna oldu- rarji başlamıştır. Doktorlar 
ille 16 Yet imparatorun evlen- ğunu tasrih etmek istiyordu. emorarjinin öniine geçmişlerdir. 
18 l ~G olarak tesbit ettiği _ Sonu va' - Kral cumartesi günü doktor-
\le 0 llıuz da gelmişti işte . . . -· ların bir miiddet için yoklu-
elik rGn de biç bir fevkali- ık· vapur çarpıştı guv ndan istifade ederek kalk-

''"to,.~lnı.adı. Sabahleyı"n ı·mpa- 1 .. •.. Ö ş· 1 d · mıı ve hizmetçilerinin yardı-
ra'- bırlikte saraydan çıka- Paris 29 ıı .R)- ıma enı- 1 b d . . k d " Ilı \ M · 1 n miy e anyo aıresıne a ar 
talar. S'-tad at ge•inti"lerı·nı' yap- zinde Bravo ve arı vapur a d b ba nhk .. ttlar gitmiıtir. Bura a ir ygı 
"•Pli 0nra sarayın kı'lı"saıında Duvr açıklarında çarpıt • D k ı · k 
J.. ı b dralı g çirmiıtir. o tor ar enJe -
b .. ıh .. •dn iyini rubanı"de bı"rlı.kte Bravn battı. Yugos av au nh ......... un ıiyonla baygı ğuı önüne geç-

() ular. Mari vapuru batan. va~ur mişferdirl 
.. ile yem .. . d ld v mu" rette batından miibım bır kıs· taıer egı muta o ugu Pazar glinU kralın sıhhi va· 

e .._t birde hazır olacak- mım kurtardı. ziyeti değişmemiftir. Pazartesi 

C • 11 • 
11 b d günii baygınlık biraz daha art-• H. p. Kamutay gru un a mış, bir ltalyan doktorun Hi-

D 
popodermik eajektiyaonlan ile 

h 1 • • ı baygınlığın önüne geçmittir. 

)Ş akan o••nem J JŞ er Fakat krala antitetanik şınn-

h 
galarla birllkte kalbi takviye 

akk d h d• için enjeksiyonlar yapmağa lü-

ın a ı·yza at ver 1 zum göriilünce kral: 
BENl RAHAT BIRAKINlZ ! 

B •• • ·-• - ' • . "" ) - " Beni rahat ölmek için 
tıyük elçi uman Menemencıog u bırakamaz mısınız? Demiştir. 
Var · k itti Pazartesi günü öğleden sonra 

A k Şova yoJu ile Mos ova Y8 g krahn sıhhi vaziyeti iyileşmiş 
Kanı:t:~•, 28 (A.A) - C. H. P cereyan etmekte olan m~~;; ve bu yeni durum salı sabahına 
baş~anhğı g;ubu idare heyeti kerelerin son safhasını ~a h tı kadar devam etmiıtir. Kral 

C. H . .; an: bildirmiş ve icabeden ıza a salı sabahı bir çok ricali kabul 

gün öğled~~amutay grubu bu vermiştir. ) _ Büyük ve bazı vesikalar imzalamıştır. 
Tunca'nın b fonra Dr, Cemal Bükreş, 28 (A.A . vl bu Sonra hususi mektuplarının 
landı. D başkanlığında top- elçi Numan Menemencıog u getirilmesini emretmiştir. Kral 
Aras; ış akanı Tevfik Süştü sabah Varşova tarı~iy!e Mos- Fuat bu mektupları okurken 

1 - 4 Ma kovaya hareket etmıştır. .. l>irdenbire kendini kaybede-
toplanacak {'sta Belgradda 1 t nda dış bakanlık mus· rek ölmüştüv. 
~-eyine iştirA ko ~~ balkan kon- s assyo ı Roman yanın An- SON GÜNLER 
ilet d a ıçın h teşarı ave , 1 • e eceg" ini yarın are- k 1 . • Filotti orta e çı 2 B 1 ara e çısı ' _ 

- o.. ı ı k un mu-
letlerin v ga.z ar notasına dev- Raicoviceane, Titu es 0

; b t ü-
ernııı oldukları cevab- messili, Türkiye ına!f a aSg 

.. k memurları, ov
ba-

Kral yatakta hiç yatmamış; 
bir şeılonga konulan yastıklara 
dayanmak suretile geceyi ge· 
ceyı geçirmiştir. Kendisine son 
gününde oksizen verilmiştir. 

metanetine 

rahat göremiyor; 
doktorlara: 

l(ahiTeden 
yanındaki 

- "Arbk ölüyorum, bu son
dur" diyordu. 

Pariı 29 (Ô.R)-· Kral Fua
dın ölümü münasebetiyle Ulus· 

bir göıüniiş 
lar kurumu umumi sekreteri B. 
Avenol Mısır hükumeti başka
nına bir taziye telgrafı gönder
miştir. Arsnilusal iş bürosu 
baıkanı da ayni suretle hareket 
etmiştir. 

Berlin, 29 ( Ö.R ) - Riben· 
trop, bir müddetdenberi bu
rada bulunan ltalyan Ziraat 
Nazırı Rosini'yi kabul etti. 

Fransız zabıtleri 
Avusturyada 

Paris 29 (Ô.R) - Harbiye 
nezareti, bazı Fransız zabitleri
nin mecburi askerlik usuliinün 
tatbini tetkik için şimdi Viya
nada bulundukları haberini tet-
kik etmiştir. 

Arnavudluk 
büdçesi 

Tiran, 29 (Ö.R) - Arnavud 
saylavlar odası 1936 - 1937 
büdçesini tasdik ettikten sonra 
devresini bitirmiştir. Bu büdçe
de varidat 18,584,242 albn 
frank ve masrafta 18,879,627 
altın franktır. Büdçe açığı 

295,385 altın franktır. 

Fransa-Yemen 
dostlnğu 

Paris, 29 ( Ö.R) - Fransa 
ile Yemen arasında dost.uk ve 
ticaret muahedesi akdı müna· 
sebetiyle Fransa ve Yemen dı, 
işleri bakanları arasmda tebrik 
telgrafları taati oluumuştur. 

TAYYARE Bugünden itibaren F~m 
SINEMASI TELEFON 3UH 

Herkesin sevdiği, berkesin alkıfladığı iki yüksek, iki sevgili yıldızın iki güzel filmi 

1-HUCUM FiLOSU 
JACK HOL T tarafından büyük bir kudretle temsil edilen, hava tehlikes:ni 

ve tayyareci1erin kahramanlıklarını gösteren büyük film 

2 - BİR AŞK HİKAYESİ 
Güzel Macar yıldızı Magda Scbneider'in içten ~elen bir ilgi iJe oynadığı şaheser 

Ayrıca : Türkçe sözlü FOX dünya haberleri 

BU HAFTANIN SEANS SAATLARI 
Hucum filosu 15 - 18,15 - 21,30 Bir Aşk Hikayesi 16,45 - 20 

Cumartesi ve pazar günleri : 13,30 da Bir Aık Hikayesi ile seanslar başlar 
Dikkat . Çocuk haftası münasebetile bu hafta hergün her seansta 

• çocuklara duhuliye 15 kuruştur. 





ünAJman or 
esham fiatları düştü 

Berlin, 79 (Ö.R) - B. Gö
ringin Alman finans umumi 
kontrolörü vazifesine tayini 
üzerine Alman borsalarında 

bugün bir aksülamel görülmüş· 
tür. Sınaı esham üzerinde umu 
mi bir düşüklük kayded.Jmi tir. 
Bugün yapılan arzlar külliyetli 
ve anormaldir. 

Gazeteler tayin hakkında 
dün akşam neşredilen tebliğin 

şumulü üzerinde duruyorlar. 
Y alnrr ge11eral Göring' den 
doı{redan doğruya ilham alan 
"National Zeitung" bu haberi 
"Göring arkadaşın yeni vazi· 
frsi,. başlığı altında büyük 
harflerle neşrediyor. 

Dün akşam ekonomik mah
fellerde endişe \"ardı ve bu sa
bah borsaların aksülameli bu 
endişeyi teyid etti. Hiç şüphe 
edilemez ki Ccneral Göringe 
verilen bu yeni vazife Doktor 
Scbachtın otoritesini artırmak 

içindir. Esasen bu iki devlet 
adamı arasında şahsi münage
betlerin çok mükemmel oldu· 
ğu temin ediliyor. General 
Göringin yı>ğeni de bir sene
den beri ekonomi bakanlığın· 
da mühim bir mevki işgal et· 
mf'ktedir. Fakat ali kadar ma
hafil bu haberleri P"k itimad
la karşılamıyorlar. 

Dr. Schacht Nazi partis•ne 
men ub değildir. Sadece rejimi 
teknik bilgilerinden i•tifade 
ettiren bir mutaha~sısdır. Üçün· 
cü Rayh tahakkuk ettirdiği 
muazzam iş ve teslibat sanayi 
programını hiç şübhesiz ona 
medyondur. Esasen B. Hitler 
bu ekonomik iş arkadaşını ne 
nadar takdir ettiğini her vesile 
ile umumi efkAra bildirmek· 
tedir. Buna rağmen Dr. cba· 
cht partinin bazı müfrıt unsur· 
lan tarafından hergün aman
sızca tenkid edilmekte idi. 

Kolo el Bek'in hükumeti 
ele alması muhtemeldir 



TENi AS1R :ao rt*an ıeee 
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~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~=~~.~~~-.. ~~~ .. ~.~~.!~~~~~.!-~~! Jııpaı~tor sakalını k~~iş- ~~n top~kla~nı 'nti~ 
Elbamra sineması tarafından Haydar bey saraydan tekaüd mak üzere lsmail Hakkı bey terkeden abeşler ibutiye sığınıınşlaı· .. 

ş 

)akında lzmire getirilecek olan olunca Ahmed Mithatın (çengi) delaletile Istanbul opereti adile ................ a •• b •• a.b""a'n""ın'"""y"~ı~~~···;~tt~.'"''ö~".:'"'"~ı~~···İt;lyaalara i bu 1. 

Halk opereti dolayısile mem- piyesini bestelemişti, Türk sah- bir kumpanya kurulmuştur. Bu Excelsior gazetesinin hususi 
Jeketimızde tiyatro ve tiyatro- nesine çıkan ilk türkçe piyes kumpanya ilk defa olarak genç olarak Habeşistana göndermiş ha önce s~k~ımı ~aş et~iş şehrin yolunu tı\ıire fi 
culuk tarihinde operetin şim- bu {çengi) dir denilebir, {çengi) ruhlu bir muzik ile sahneyi bir olduğu muhabiri jean Davila olduğu da ıddıa edılmektedır. CIB 
diye kadar geçirdiği devreleri alaturka musiki ile beste- araya toplayabilmişti. lstanbul gazetesine Adis-Abebadan ya- Gerçi on gündenberi, Negüsü O zamand.anbtbafta için 
bir kuş bakışile gözden geçir- lenmiştir. Ud, keman, tef, tan- efendisi, Yedekçi, Kaşıkçı, zıyor : kimse görmemiştir, ve bu hal tenezzüh, bırk~Ç)nde\ik ı 
meği düşündüm. Türk tiyatro bu~ ve kanun ile zillimaşa Macun hokkası gibi eserler bu Birkaç gündenberi, bitkin, pyiayı teyid eder gibi görü- )andığı ve Dessıe2 ila 28 

1 
tarihi pek eski değildir. ve darbuka, gırenete ve çifte ilk sahnenin. mahsulüdür. Ce- aç, çıplak Habeş savaşçıları nllyor. beri şehirde Y8 ·inde btı 

Bir asıra sığmıyacak kadar nara çahmrdı. Haydar beyden mal Sahir, Ömer Aydın, Lüt- her yandan Adiı-Abebaya ak- Üç gün önce Negüsün rad- Avrupalı halk ~ya isim 
yakın bir zamanda Beyoğlunda sonra Çobacıyan'ın operetle- fullah Süruri gibi genç artistler maktadır. yoda söz söyliyeceği işitilince, maya başladı ve çindeki 
imdiki Tokatliyanın yerinde rinde kıymetli yer tutmuş bundan sonra yetişmişler, Sü- Dessie çekilişinin mahiyeti hakikaten sakalsız olup olma- bire bir şehir ınaf rı aşağıd 

(Naum) isminde bir zat bir bestekarlardandır. Çohacıyan reyya operetini kurmuşlardır. bu adamların anlatbklanndan dığmı görmek için yollara dö- Limanın üç ott mikdarı 
tiyatro yaptırmıştı. Sultan Aziz Türk musikisi etrafında çok Halk opereti diye yakmda fazla manzaralarmdan anlaşı- klllenlerin sayısı pek kabarıktı. maktadır ve hattl çuva 
de\•rine rastlıyan bu tarihte çalışmış ltalyada alafranga b.mire gelecek olan artistleri- lıyor. Fakat, onun yerine impara- ve bahçelerde aç! 
A\lfupa kumpanyaları gelip musiki üzerinde uğraşarak miz, yüksek ses ve san'atlarile Yorgunluktan ayakta dura- toriçe konuttu, ve bu da H_ail ...,_urCttlr: 

kd. I" k l S 1 . . . .... '- • 1 · k · H b 69 Na um tiyatrosunda oyun ve- Milano konservatuvarından dip- cidden ta ıre ay ı genç er- mıyaçak hale gelmiş, cephane- !t.,B.§Yffl '"un'iii ıaKalsız o - Bırço zengm a ı:v•dc\i gj 
rirlerdi... O zaman halk ara- loma almıştı. Türkiyeye geldiği dir. Lütfullah, Ali, Mehmed, si ve yiyeceği kalın~ır·outbn doğunu iddia edenlere hak aynı yolu tutmuşlardı 

1
. 

•ında orta oyunu, Zuhuri kolu vakıt ilk Türkçe opereti (Ari- Yaşar, Celil, Zeki, Orha~, gün..Jr'1"uerlni çok alçaktan verir gjbi göründü. imparatorluk saraym 
adıyle şöhret bulmuştu. fin hilesi) olarak ortaya atmış, Veli, Necati kıymetli gençlerı- makineli tüfeklerle biçen tay- TAYYARE HÜCUMU bir hazırlık vardır: S, 

K nlı Nigar, Yalova safa- sonradan Köse Kahya Leh- mizdendir. Jçle~~~e-=llyaııl .. e- yarelerden dehşete uğramış ltalyan tayyareleri Adisabe- eşyalar ve bavullar ka tohu l 
sı, Sakalh gelin, binbir direk le bici horhor operetlerini bahat, Nec~~, uu~ın_gibi )11k- olan bu .. Habeş yiğitleri ,, ar- banın ilstüne ilk defa görün- yüklendi. Bu esnada A 

3 batakhanesi, KBğıtane safası, yapm• hr. Çuhaciyan şark mü- sek kad•n artistle~ımız vardır. bk birer gölgeden başka bir dilkleri zaman şehirde büyük ltalyan elçiliğinde işgü haıy 
Ferhat ile Şirin, Knnlı kav>ok, ziğini Avrupa müziği ile mezç Dost Elen san'at~arlarındaıı. ~a şeY değildirler. bir panik oldu. Kiliselerin çan- metçiler, Mareşal Bad hara: 
Tahir ile znhrc, binbir gece ederak Türk sahnelerine çok JlJatmaıtJ Zo.ıo 1Urk sahnesı~ın Negüsün iftihar ettiği ve bU- ları çalındı, ve polis memurları General Grazianinin 

ibi oyunlar masallardan alına- yardım etmiştir. Gedikpaşa pıisafiridir. Halk operetiyle bı~- ylik masraflarla cihazlanmış trampetelerinin sesini işittirdi- için binayı temizleyip 
rak oynanırdı. Orta köyde tiyatrosuna karşı [ Operayı Jikle gelnıektedir. Operet tarı· 

0
Jan bu nıubafız lutaları tema- ler. maktadırlar. Şimdi 

E rşiyan isminde bir Ermeni Osmani tiyatrosu J adile Şeb- bimizin iki büyilk aiınasi çuha• ıııil• yok edilmittir. Derhal rumlar, ermeniler, bulunan eski Adisabeb 1 
ıengini; Azizden müsaade ala- zade başında bir tiyatro kum- cıyan Izmirde sefalet içinde YoUar asker ölüleriyle do- Suriyeliler ve Habeşliler sığına- yanlar da, yeniden Adis ha · 
rak evinde bir sahne yaptır- panyası kurulmuş, meşhur bü- ölmüştnr. lzmirde uzun mü~d<l ıuder, ve bunlann hemen cak bir rer aradılar. Tak iler ya ltalyan kıt'alarile b iy

08 mış, çocukları, aile erkanı yük lsmail, Küçük Muri, Ben- bulunnıuştur. )>epsinin üzerinde, asi Gallas hücuma uğradı. muzafferane bir giri Y iğitı 
Fransızcadan tercüme ettikleri liyan, Baltazaryan, Paçavracı Fısulyecıyan, madam Bayı kabilelerinin hücumuna kurban - Fransız elçiliğine gitmek üzr.re bavullarım sıkmış. 
piyesleri oyoamağa başlamış- IsmaiJ, Karakaş, Şabiniyan ile ile lznıirde evlenmiş ve uz gittiklerini gösteren ananevi için yirmi taler 1 Bütün bunlar büyük bı 
lardı. ilk defa Türkçe oyunu madam Benliyan, Rozalı, Bay- müddet Jzınirde bulunmuşlardt, ıulürn alametleri vardır. - Otuz! ve harekete sebeb olına1' cçeı 
abnede oynayan paçavracı zar, Mari Nuvart ile küçük O zamanlar Türk benliği, °" IMP ARA TORUN SAKALI - Kırk! Ve trenler daima ağzına 

1 m il, Şebireminli Frenk Mus- Eleniden mürekkep bir kum- manhbk içinde kendini korı- Bozgunda imparatorun vazi- Bazılan bu alh kilometre için dolu gitmektedir. 
tafa, büyUk lsmail, Fasulyeci- panya bu operetleri oyoamağa mağa çalışırken Osoıanh q. yeti pek milsaid olmamıştır. y6z talere kadar para ödedi- içlerinde bir çok Fral1 lllı~ 
yc:ın, Atamıyan, GUllü Agoptu. başlamıştır. Abdülhamidin za- maatından Türkçeyi iyi sö~. Kendini emniyet albnda bulun· ler. Ve çocukları' siJAhlan ve bulunan Avrupalı oı. h 
Gedikpa a tiyatrosunda teşek- maoına kadar gelen bu ope- yen Ermenilerden aktör ve Dlı2- durmak için savaş meydamnı eşyalarile ıeksen kişilik bir ların va:r.iyeti çok ha . u 

ül eden kumpanyaya sonra- ret kumpanyası Gedikpaşa harrir diğer unsurlardan d~a Pek acele terketmeğe mecbur kafile Fransız elçiliğinin yolunu Bunlar aylardanberi HabeŞ ~ 
dan Manakyan iltihak etmiş tiyatrosunun ortadan kalk- çok yetişmiştir. Tiyatro ve ope- kalan Negüs, kendisini çok an- tuttu. Fransız konsolosu onlan kfımetinden aylık naınırı• 1 

e Ahmet Fehim, Aleksanyan, maaile dağılmış, ara sıra ret tarihimize karışmış bu ~ - dıran Likamakas'ı yeri~e. bı~ak uykulu gözlerle karşıladı. Ge- para alm mışlardır. 
Ahmet Necip,Hamit, küçük Nuri operet kılıklı oyunlar oynan- dar Ermeniye karı• Rumlardan ınışb. imparator kendmınkıne fenler, elçitik mahzenlerine yer- Buna rağmen mesleki .~·U 
ile Osmanlı dram kumyanyası mış i ede meşrutiyetin ili- Türk sahnesinde Türkçeyi iyi benziyen elbi elerle giydırilmiş leşlirildiler ve kendilerine ye- siyetleri namına vazifele~ a 
teşekkül etmişti. Bu tarihlerde nına kadar bir durgunluk dev- söyUyen tek bir artist ıaste- olan bu adam, anane mucibin- mek dağıtıldı. şından aynlmıyan bu adsl1Y \ı 
idi ki memleketimizde ilk op- resi geçirilmiştir. 1324 den rebiliriz. O da 'fodori'dir. (Ter ce, Krallar Kralına çevrilecek En emin ve en konforlu bır şi~d~, imparatorun müce r).• 
reti yapan Haydar bey isminde sonra Çuhaciyanın operetleri dori), pandomiıııacı~ıktao yeti• darbelere hedef olmıya mah- aığnak addedilen Fransız elçi- lerını ve paralarıhı g6t { 
bir bestekAr yetişti. Kemani ihtiyarlamış Türk ve Ermeni şerek Türk sabnesınde büyil" kümdu. liği binası en fazla rağbet gö- tayyarelerin birer birer 
Haydar bey adıyla şühret bulan aktörleri tarafından pek sönük ınüş bir artistdi. Şimdi Elhamrll Zavallı Likamakas !.. Haya- ren olmuştur. rak uzaklaşmasmı seyrettıl ~ 
bu zat sultan Azizin saray mü- şekilde oynanmağa başlamıştı. Jtahnesinde seve seve seyrede: tmda yalnız bir gün impara- Nihayet, bir saat sonra, Uç tedirler. la 
zikasında bulunmuş binbaşı Umumi harbdan sonra da Mü- ceğinıiz: ( Halk Opereti ) yeril torluk etti. Bu şeref ona şans tayyare bir bomba bile atma- Yalnız imparatorun btıs), 
rütb ine kadar yükselmişti. sahip zade Celal bey başta ol- neslin yeni aktörleridir. getirmedi. Gallas'lar tarafından dan gittiler, ve halk kendile- tayyaresi harekete hazır bı 
•• • • • •••••••• •''
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kadın ayatımda matem· ıç ir 
özünde u kadar bariz görnıedim,, 

····················••&•••································································ 
"imparator diyor ki: "Memleketimln tamamlyetfnl muhafaza 

edecekf erini bilsem Habeş topraklarınuı en basit 
adamıyla bugün yerf mi dei)lştirmeye raziylm.,, 

ADJS-ABEBA: NiSAN ~ J faz.la kalmıyarak yoluna devanı 
Harar sokaklarında dolaşır- ettı. 

keo bana bir çeşme yalağı 
on.ünde su doldurmakla meş· 
gul, genç bir Habeş kadını 
gösterdiler. Belki de 29 yaş
Jannda vardı. Henüz çok genç 
ve mukavimdi. Çehresini kap
Jıyan mat renk siyahtan ziyade 
hınç rengine kaçıyordu. Göz
lerinin etrafını çok mağrur ve 
heybetli manalar sarmıştı. 

Her düşünceden ayrı, bu 
müste na güzellik bir Avrupalı 
kadında bile ender rastlanabi
lirdi. Onu bir defa yakmdan 
görmek istedim. 
Habeş hükümetinin yanıma 

tefrik ettiği tercüman onun kim 
olduğunu merak edib ctnıedi
ğimi sordu: 

- Hayır? 
Dedim, anlattı ı 
- Bu dedi. 1896 harbına 

iştiriiık eden, ihtiyar harbiye 
nazırı Ras Molugetta'nın geli
nidir. Kocası Ras Melinha da
ha harbın ilk günlerinde Adig
rEJt cephesinde ölmüştür. ltal
-;cnnlar onun kellesini kopar-

Matrmli bır llabeş kadmı 
mışlar ve Romaya gönder
mişler ... ,, 

Bu sözler beni daha ziyade 
alakalandırmıştı. Matemzede 
kadınla görüşmek arzumu ye
nemedim. Tercümanım bu işe 
delalet etti. Matemli General 
karısı benim bu arzumu kabul 
etmedi. Ben, diyebilirim ki ha-
yatımda matemi hiçbir kadın 
yüıünde bu kadar samimi ve 
bariz gördüğümü hatırlamıyo
rum. Genç kadın orada daha 

ADIS - ABEBADA 
ANLATTILAR 

Iınparator Haile Selassie 
umumi karargahmı Dessieye 
naklettiği zaınan bir akşam ça
dırlar arasında dolaşıyorınu ·· 
Isviçreli ınüşavirinin çadırı 
Önünde durmuş ve müşavirle 

görüşmeğe başlanıış.. Zeki im
parator ı::ıüşavirine hayatında 
mes'ut sayabileceği hadiseler 
geçip geçmediğini sormuş .. 
Müşavir: 

- Belki de bazı münferit 
hadiseler geçti. Ancak Habeş 
milletinin istiladan kurtuldu
ğunu gördüğüm gün çok sevi
neceğim, demiş. 

imparator da şu cevabı ver
mış: 

- "Siz belki de bir impa· 
rator olmanın çok mes'ut bir 
hadise olacağını zanneder ve 
beJki de bana ve mevkiime 
gıpta edersiniz. Bu büyük bir 
hatadır. Ben krallar kralı oldu-
ğum gUne kadar meı'uttum. 
Hem de ha ik ten mes'ut 2"n.-

Birkaç saat sonra, gece yansı, 
kabnna bindi ve sevgili Adis-
••••••• ••••••••••••••••••••••• ••••• • •••••• 
)erim oldu. imparator olduktan 
sonra bir gllnllm bile huzur 
içinde geçmedi. Şu dakikada 
memleketimin tamamiyetini mu
hafaza edeceklerini bilsem, 
Habeş topraklarının en basit 
adamiyle yerimi değiştirmeğe 
razıyım,,, 

Bunu söyliyen insan on mil
yon insana hükmediyor.· 

KUVVETLi Bl ŞAiR 
Haile Selassie Habeşistanm 

en tanınmış hatibi ve ayni de-
recede kuvvetli bir_ şairairiir. 
Cenub cebhesinde askerler, 
ltalyanların şiddetli hareketleri 
ve gaz bombaları karşısında 
isyan bayrağını çektikleri sıra
da kabine orada harb divanı
nın faaliyete geçmesini ve asi
leri idam etmesini istiyordu. 
Hatta kabine bu yolda bir ka
rar bile vermişti. 

Haile Selassie bundan haber
dar olunca cenup cephesine 
bizzat gitmiye karar verdi. 
Orada askerlerine hitaben bir 
nutuk söyledi. Bundan sonra 
isyan kendiliğinden unutuldu 
ve askerler eskisi gibi vazife
Jeri başına döndüler. iyi şiir 
yazan Heile Selassienin bir şii· 
rinden şu parçaları ahyorum : 

" Aym rengi {Ok kapalı ve :ziJıası 
rok az •. 8ö)'lece neş'eyi 11n11t11yorum •• 
VA./ışi lwşlafllı sesıe;Jni /iz/ıyorum. 
Onlar bana (Ok ;·alıant1dlTlar . . , 

O. O. Gallacher 

rioe boşuna para sarf ettirmiş vazıyette e ıyor. ,,.nı 

Neler olacak 
- BaştaraJı blrlnd sahifede -

kimsenin etek çekmemesi için, 
diğer partileri de bu müzake
relere teşrike devam edecek
tir. Maalesef Mısırdaki Ingiliz 
mümessiliyle cereyan etmekte 
olan görüşmeler şimdiye kadar 
işgal için miisaid hiç bir 
i h tim l uyandıracak gibi 
görilnmiyor. Mısırlılar, SUveyş 
kanalının kıyılannda ııkı sıkıya 
tahdid edilmiş bir mıntaka ha· 
ricinde Ingiliz kıtalarının bu
lunmasına şiddetle muhalefette 
devam etmektedirler. Belki 
ltalyanların Adis-Abeba üzerine 
ileri hareketleri Mısırlıları daha 
az itilafgiriz kdacaktır. Şimdi
lik kat'i bir anlaşma mümkün 
olmasa bile karşılıklı tezleri 
yaklaşbracak muvakkat bir an
laşmaya varılması temenni edi
lir. 

" Kral Fuadın saltanatı, bü
tün güçlüklere rağmen, Mısırın 
istiklale ve lngiltere ile anlaş
maya doğru bir ileri hareketi 
kaydetmesine imkan vermiştir. 
Bu terakkininin devam etme
sini dilemek yerindedir. ,, 

Rusyadaniifussayımı 
Moskova, 24 (Ö.R) - Sov

yetler birliği 16 kanun 937 de 
bütün Rusyada umumi nlifus 
sayımı yapmağa karar ver
mistir. 

tayyarecisi nered 
Paris, 29 ( Ö.R ) - Hab, 

imparatorunun emrindeki f tı 
sız tayyarecisi Dronet'nin ıı 
reye indiği araşbrılmaktacıı: 
ltalyanlar bundan haberleri 01 

madığını bildiriyorlar. Tayf1 

recinin ltalyada veya diğer b 
memlekette inmeğe mecbı 
kalmış olması ihtimali vardır· 

• c.r-"' « " a c g 

Sarı Hakkı 
yakalandı 

Dün akşam Burnovada Y~ 
nipazarlı San Hakkı odıy 
andan bir dolandırıcı yakı 
lanmıştır. 

Hakkı bundan bir haf 
evvel Bumovada Kavalalı Hi 
seynin yünlerini lzmirde b 
tüccara götürmekte olan b 
arabacıyı kandırarak yünle 
başka birine satmış ve par. 
sını alarak ortadak kaybo 
muştu. 

O günden beri aranılmak~ 
olan Hakkıya dün taharri m 
murları Tepecikte rastlamışlı 
ve kendisini yakalamak iste 
)erken Hakkı kaçmak istem 
ve yakayı ele vermiştir. 

Bundan sonra Hakkı Jaı 
darmanın muhafazası albnc 
Burnovaya gönderilm!ş, fak. 
Burnovada bir bchane ile tel 
rar kaçmak isterken ve ort· 
dan yine kaybolmasına ralli 
kalmışken yakalanmış, tahH 
kata başlanmcştır. 



Müslümanların ftalık Piyasa durumu 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

.~k piyasasında işler biraz dur~n 
.unı fiyatlarında yükseliş vardır 

Blllem sayısı: aa Yazan: Tokdll 

- Biz Küreyşi de bizimle beraber olmağa davet edi-
yoruz. Siz onlara karşı birçok harb açtınız, hepsinde de 
muvaffak olamadınız, bu adamın Arab diyarında bizim 

•1 buğday rekoltesi için alınan haberler müsaittir 
re fiyatlannda önemli bir yükseliş kaydedilmiştir 

İÇİade Detredilmit p k Fi. 

ve sizin satvetimizi bozan ve gittikçe yayılan 
bir nüfuzu hükümranisi var. 

Nevi Kilo Az Çok 
Yemeklik 1800 44,SO 44

1
50 - Albncl kı91m -

Sıra 10000 40 41 Hecin dwelerinin urtmda, 
Yekin 11800 harmanilerine blrilnmtlf yirmi 

Geçen hafta ise kilosu 4l otuz kadar Yahudi Arab Mek-
kuruıtan 6000 kilo ura malı ke kapılanndaa Mekkeye giri· 
zeytinyağı boruda aablllllf ve yorlardı. 
geçen aenenin bugllnlerinde Bunlar; beni Nazir'in Medine 
aşağıda glıterdiğimiz zeytin- eivanndan drtllmllt ve Hay• 

,
97 150 4

•
125 

hazır " gg U.50 40 oo_ yağa utatlan olmuttu. bere mğanmıı Y ahudileridi. 

50 
00 40 00 40 00 r Kibenin buluaduğu genif 

971 U75 4.375 ,. .. ndeli - Fi. meydanhkta hecinlerindea in· 
124 4. 5 2mci buır 14 00 37 38 38 Nevi Kilo Aı. Çok diler, onlan k&l'fllayan Klbe 
16 8.25 3° 25 .. karqık .. 12 00 36 36 yemeklik 1750 25,50 25 50 \ek~i, ne iatediklerini, niçin 
6 19. 19: ıc".ba linci• 00 2;~ : ~: Sıra 55900 24,50 25'.so ıelclilderiııi aordu, içlerinden 

460 5.50 S.SO ,. kanıık " 00 1 Sabunluk 19650 23,SO 24,SO Hay bin l\lıtap: 
3546ki.14.. 14. YekOn 406 328 . Yek4n 75300 - Ebu St)fyanı göaereğiz. 
e 406 36. 40 Bunclo bir hafta enel ııe Zeytinyağı piyuasmda iDev- Bizi onun yanına gltilr dedi. 
328 • bonacla yapılmat olan pamuk cad olan durgunluk el'n de- Medineli Arab hiç ıea çıkarma-

9000 ki. 3.25 3.25 ifleri qaj'lclaki tekilde icmal vam etmektedir. Hariçten dan öne düıtO, uğdan bir ıoka-
21085 59 63 50 edilmifti: zeytinyağı idbal edilec..7ıri hak- g .. a sapbla b dı tik 

• 2719 ı2: • Nev'i miktan fiab kmdaki f8Yİa zeytiny;ğ. ifle· ten IOIU'll ro.:.:::.. m~~ 
11800 40. !!:so balye az çok rini durdurduğu gibi fiatler örtülü bir traçua olan bilytlk 
İçindeki ublan etr•· Prese biriaci üzerinde de miieuir ohnut ve bir evin önDnde arap durdu •• 

durumları hakkında hazır 933 40,00 40,00 beı uidli ııra mallar fiati Kapının ağır tokmajım kaldar-
iz malimat : Prese birinci 38-39 kW'Uf& kadar dilpn6ttilr. dı vurdu: Gtlmm, gllmm! 

u.•k ':'hı liatelerine 1 amu : 
d 28 Dilan 936 tarih- Hafta içinde boruda ahmp 
• ~ . borada aablmaı ublclıtı boru blltenlerinden 
d ~ ve mikdarlarile anlatılan pamuklarm nevi. mık-

eki en az ve en çok tar ve fiitleri ıa ıuretle halba 
~iıcla rlaterilmiftir: edilmiftir: 

lllikclan laaftahk fiyab Nevi Mıktan Fiab 
çuYa( aı çok balya harar as çok 

1 

- Ne var, ne istiyorsunuz? 
- Ebu Snfyan evde ise onu 

g6rmeğe gelmitler 1 
- Sea misin Milnzir, gelen

ler kimlar? 
- Dıpndan geldikleri belli. 
Hay a6zii kesti : 
- Biz Hayberden geliyoruz, 

Beni Nazirdeniz, ben Hay bin 
Abtabım, arkadaıım Sellam bin 
Ebilbakık ve Kenane bin Rebi 
biz Ebu Süfyanı görmeğe geli
yoruz. 

Köle arkadan gelen kalaba
lığa bakb: 

- Hepiniz birden mi Ebu 
Süfyam iÖreceksiniz? 

• :- Ha1u, iıte saydım ya .. Üç 
klfl görüımeğe geldik. 
Kapı kapandı, yaram saat 

ıonra tekrar açılAn kapı ardına 
kadar açılmııb. 

- Bayanın ıizi bekliyor. 
Hay iki arkadaşiyle beraber 

harmanilerini eavura savura 
içeri girdiler. 

A 
vadeli 1405 40,00 40,25 Şimdilik vaziyette bir karar- Biraz sonra aralanan kapınm 

rpa Preıe birinci ıııhk vardır. FiatJerin alacağı arkaaından bap unklı bir kile 
haltaııın 162 çunl e.tri oa!ıt 83 41,00 42,00 ıekil hakkında fikir yllril!lile gllrtlndn: • ..:._ Ooİ H0;,.,İdi:Uz, ·ne · .. r: 

~-~~-hafta ~"~~ m~~& ı~-----~~---------~-~---ı-.~h~raada 697 çuval arpa hazır . 262 37,00 39 Çekirdeksiz üzüm gllnll ise çekirdek,U llZlim fiat· ı Nevi Mıktan Fiyat 
· Sablan maUann 510 Preae ilçi1Dcil S ı· l lan .xyle idJ: çuval Az Çok 

, li ıs ,..S oo 35 abı ıste eriae göre . son .,... 
er ınah kaydile Ye hazır . , ;, ' haft Fiat Uıak yumuıak 360 6,,,,, 6,25 3 s 2698 a içinde bofuda .. blaııı 1-.&. L-ı ,_ • 4 kuruı ara11nda Yek6n No. Az Çok " sert 120 6 6 ~ 287 rnvah da mula· Geren yılın bu..n...leri•de ise olan çekil'clekaiz üzlim miktar- 7 10 2S 11 ~ • d liikl" 40 7 ı ...... ~ JJ,- lan aıaiıd. ayn ayn giisle- • · e 

1 
1 ~ altında kilom 4,12S kiloau 40-4ı kurut arumda ~tir, ' 8 11.25 11. Malatya 76 S,62,S 5,625 

r..~ tnuamele p..mit· fiatlarla yalm' St~_Dalr• pr
1
e-: S•bı tarihi miktar çu•al 9 11.75 12.SO • Çaydarh 125 5,75 s,75 

-.çen haftaki aabflarcla birinci hazır pamua maame e11 22141936 146 10 12.75 lS.75 Urfa 402 5,25 5,50 
~ 4,75 den muhtelif olmQftu. 23 " .. 000 11 14.UO 15.08 Elim 24 6 6 25 

ile 4.25 kanıttan mua· Pamuk piJUU'ııda bu hafta 24 • • 576 Şu rakaaılııra ır11te, lb&m fi· Yerli ..ı.lüt 126 5,75 s:1s 
~ oldupna gllı• ıeçea haftaki fuli1et gllrille- 25 • • 590 ~tlanncla geçen ı..Ha1a ııiobet Tekir dağı 431 6,25 6,25 

Ja aid arpa fiatla· memiftir. Fiatlarda eaailı bir 27 .. .. 176 ıle bu hafta içinde 1.5 ıantim- Fethiye 93 515 6 25 
,., lllalıaaa bir tenentıl teaeulll bUI olmuut iH de 28 • • 171 lik bir tereffl wkaa ıelmit Çanakkale 390 6:25 6:2s 

Q ahalar mllbayaa huıuundaki Yek6n ~~59 isede geçen ıenenin bu hafta11 Diyanbekir 569 5,37,5 6,375 
~ •enenin ba aralana· tereddlltlerini açıkça ıöıter- ffatlannda ba hafta flatlarma Yek6n 21ı:.~ ._.... .. _ fi d Bu ıaretle çekircleaiz nıtım ""' 

'141 3,50 • 3,60 kurut mekte olduklannclan 'atlar a mevaimi batandan aon tarihe niabetle görlllmOt olan tereffll Buğday fiyatları son hafta 
fiatlarla Upk arpa· tenezzlll meyilleri hiııl olmut kadar boruda utılmq oı. farkı apğıda glıterilmlftin içinde eaaılı gerilemeler gös-

. 1280 çuval mal satıl- ve haftalık piyasa 39,S-40 ku- mal miktan 507150 çeval ve Geçen senenin bu hafta· termiftir. Geçen ve bu hafta 
\' eııi 11lf ara11nda dolquuı ve bliy- 4330 torba olarak heuplaıl- moda fi.at ylkaekliii içinde tablm14 olan ayni neft 

......... llrpa malıaulllntlıı ele lece de kapanm14br. mlfbr. derecen: buğdaylua ait fiyatlardaki ıre-
i> •e e !"'k u zaman kal· Palamut 1934 Senesi malıaultlnda No. Az Çok rilem• miktan vasati olarak 
•dar 'L ... pıyuada o zamana ıeçen yıha bu tarihine kadarki 

8
7 1·25 1.75 1,50 unlim kadar hesaplan-

1
.lc.a- ~~"•ca L--•-yabilecek Borsa sabf ütelerinde son 1 75 175 ktad ..._.."- 1 ....-fllll ubf miktan ise 309103 çuval 9 · • ma ır. 
etJe nıal bulundup ci· hafta içinde borsada palamut ve 11S3 torbadan ibaret idi. 1.50 2.00 Kunetli uncularla değirmen-
;... ~ fiaııan..ı. her g11ıı salıfl Japoldıjına dair hir kayıd Geçen hafta boruda oablaıı 10 1.50 1.00 eller elinde fazlaca mal bulun-
...ı1· ha tenezıill lla.,dedile- ve itaret garlllmemiftir. Geçen Hafta. • zarf11.a da pivuada kuY· maktad.ar. Ve •eni b•--'ay re--• tG 

1 
Ozüm miktan bu haftaki sabf li ' k " ..._ ... cıı., 1 eniyor. Bu itibarla hafta bonada aaajıda ifare!H yektınıuulan yalad 14 çuvalhk Yel bır faabyet ıllrlllememiı oltemız hakkında ahnu ha-

arpa m&bayaaıı huıu· palamut sabtlan olmufbı. bir fazlahk ılatermektedir. ohnakla beraber Oztlm fiatla- herler müsait görülmektedir . 
...:::;- aıııı-m hareket Neft Kentah Fiat 

1935 
aenoaİDİD bu lıaftuaadıı nada tedriceıl husule ıelmit Sair zehalr va hububat: 

~ırler. u çok İle borsada 
3490 

çuval çekir- olan yllluelmenin itlerin inki- • Mevllİm dolay11ile piyasadaki 
· .. l r müsaid gı'tti.ı;,; tak- T1mak 608 SSO 710 ıafıadaa dex.n uhcılann d&t· 11toklar azalmıt oldugu· odan 

" ~, a· dekıiz iizüm muamelesi ol• Kut )la :~ aıalıaultı arpalana Kaba 1565 545 650 idin fiatla mal aalniamak hun• muhtelif ıehair •e hububat 
Ya 

0
"'lanua dofni pS,.a· Refilz 44 550 550 ai"t:. miktadan baklanda ~.daki azımlıırıadan ileri ,.,ı- ilzerine ku~etli itler olma-k· 

arc1tt. arzedilebileceji &midi " eapa -161 400 450 -•-- b k ed eliti aiyleıaiyor. tadır. Bu itibar!A piya•da ya-
Yek6D 2378 yapuau u mu areı en aoma btihllk i aaalanndu -L! nlm.p değer yenilikler yoktur. 

llOD haftama fiat vui1eti etra- eklifle P Y •au Son Ye ıeçen yıhn bu bafta-
Geç• ıeaenia bu 11ralannda 

boruda palamat itferi ba su

rette cereyan etmifti: 
Tarnak 380 425 4!0 

• toprakb 162 370 370 
Tanaldı 970 300 320 
Kaba 462 215 270 
Refiz 450 180 190 
Yek6a 2424 

Son hafta içinde boraada 
palamut nzeriae muamele ya· 
pılmamıı olmakla beraber borsa 
harici yapılan .. ~ fiat 
darama geçea baftakiniD ayni 
olarak ıarOlmllftllr. 

Malın azhjı kAl'flllDda ıö•· 
terilen ittibah talebler fiatlan 
herııtm biraz daha aailamlaş-
hrmaktadır. 

Zeytinyağı 
Son hafta içind6" bonacla 

•bldıjııu yakanda ipretledi
iimiz nytinyailan oevi ve fiat 
Jtibuile aplaclaki iribidlr. 

fmda yapbjmm tetkikat ne- t . rde I~ v~ claba ••· lan içinde borıacla "tdau' olan 
tayicini de apflr& ifaret6yorm: ·~~ .laaftalara mabetı. bir ele- ayni c:İllll mal fiy~tlan aruan-

21-4-936 tarikiade çeldrclek· jipldik yoktur· clald f•rkları ghtermİf olmak 
siz &dm flatlan fa ıuretle Satıalarm ltaı&nk& hare- için qajıclaki cedyeli anedi-
teahit edilmitti: kette devamlan takdirinde çe-- yoruz : 
Na. Fiat kirdebis izim fiyatlanma illi· 

• ·:1 ·ı 1 
az çok mll&deki haftalar içinde biraz Et 

7 8 50 8 75 daha ylkaelecep ft fi,atlana m!.ien 
ti 1 a-= •.ı; 4> •• 

• .a 
8 9 9 25 yavq ,. ... ıeçen HneDİll ba 
9 9 75 10 aualanndaki fiyat derecaiai 

10 11 75 12 25 bulacajı iimid edilmektedir. 
ltba fiatlar 24-4-946 da 0,2S Bana raj'mea fiyatlar ne şekil 

ıantimlik bir ilerleme _glster- ahru alma meYcut i.toldann 
mit we 28-4-936 da 0,25 un- yeni m~ kadar temma-
tim daha tereffn etmiftir. Şu men elden çıkanJamıyacağl ve 
heaaba pre 28-4-936 akı•· yeni rekolteye bir miktar mal 
mında ilztlm fiatları fU rakam• devrediJecefİ tahmin ediliyor. 
lırla ifade olunabilir: 
Nu. Fiat Buğday 

az çok Geçen haftama 7728 çawal 
7 9 9 25 IJatday ubfma makabil •n 
8 9 SO 9 75 hafta içinde boruda 2756 pa-
9 10 2S 10 50 val bajday aabfa olmuftıır. 

10 12 25 12 75 Nevi, fiyat •• miktar1an qa· 
1935 .eaeai IÜMD••ın 28 nci ifc:Wd nrette tnplen-....... 

~-= ~ 8 .... ..a ..... 

flrah fiyab 
·az çok az çok 

8utday 3,SO 4,75 S 25 7 
Akdan 3.375 3,375 4 5 
Arpa 3,SO 3,60 3 SO 4 125 
Nohut 4,2S 4,25 8 25 8 25 
Sıeam 925 925 19 19 
PamDk 2 25 2 40 3 25 3 2S 
çekirdeji 

Genel balomdan bilumum ze
hair ve hububat fiyatlarmda 
ıeçen MDe aleyhine olarak ba 
sene u çok farklar mncat 
bulaamaktaclar. 

Abdi llokultu 

- Hoı bulduk. ohlratt ke
nuplım. 

Ebu Slifyan el çırpb, bİl'kal 
Qriye koprak miaafirlerin &a· 
lerine bir mau ve tarapla me
zeler ıetircliler •• 

Birkaç bardak ıarabta keJfi 
araaanda g6rilfmclere bqlacla· 
lar .. 

- Ebu Süfyan biz neye gel· 
dik biliyor musun ? 

- Bilaem sormazdım ya Ha,t 
- Mubammede kaqa hare-

kete geçtik. 
Ebu Süfyan güldii : 
- Ona karıı çok harekete 

geçtik anama.. 
- Amma11 yok. Bu sefer 

kat'i, biz yedi, sekiz bin kişilik 
bir ordu temin ettik. 

Binler; Ebu Snfyaaıa be1-
ninde sanki yılclınm teairİllİ 
göıtermiı gibi yerinden fırlaclı: 

- Yedi, sekiz bin mi? 
SeUam: 
·- Ne sandın ya, yedi ıekis 

bin! 
Kenane: 
..__Az mı? 
- Bırakın pkayıt Bu kuY

vet benim elİIDde olta Medi• 
neyi yerinden oynatır, Muham
medi ve arkadaşlanm öte dün
yaya gönderirdim. 

- itte bizde o kuvvet var. 
- Ne duruyonunui, bemm 

hlcum ediverini z! 
- Dur bele .. 
Hay bir bardak daha pnb 

aldı, yuvarladı, Aldığı eti ağ· 
zmda geveliyerek: 

- Biz Kureyıi de biaimle 
beraber olmağa davet ediyo· 
ruz. Siz onlara kar11 birçok 
harb açtınız, bopsinde de mu· 
vaffak olamadımz. Bu adamm 
Arab diyannda bizim ve aizia 
utvetimizi bozan ve gittikçe 
yayılan bir nüfuza bükümraniai 
var. 

- Ah b! 
- Ah yal bili onu ilt 

edemedik, bizleri yurdumuzclaa 
aürdü çıkarda. Medinenia bi-
tün havaJiai onun elinde, riin 
geçtikçe bertarafı zabtediyor. 
G lln geçtikçe berkeı ona tibi 
oluyor, MiislOman oluyorlar. 
Biz ondan intikam almak içia 
biltün Hayber'liler ayaia kalk
bk, atrafımızdaki kavimleri biae 
katbk. 
- Ebu Slfyan eller.ni çırpb. 

- Cariyeler l.ize ~b r-
tirin 1 Siyle 1 Hey, llyle 1 

- Ordumuz hazır, Kuren 
bize iftirlk içill hamlalnr .. 
biae iltihak edene bitin ordu-
aa emrini Haia eline yere-

ceiiz. 
Eha Sifyan beliadeki bu· 

çeri kabzeaieden tabip fırlattı 
hançer vızla11p bir talıtar• 
eaplamrken, harlurclı: 

- Y ann 1 Y ann 1 Karen 
ordusu aize kablacaktır. Y olcla 
daha nice kavımlar aramaza 
ahnz. 

- Ôyle iıe ordu on bin ~ 
tilik bir ordu olacak 

•liyea Ke-e 6nlndeki fa 
rab bardatım kaldınp bot_. 

~!I-&! na aı&Uo 
Hay: 
- Ancak eledi, 
- Ancak? 
- Ancak bir ~ ... 
- Hemen 11,W 

- Sottu Var -
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- Siz pençereden atlıyarak 
kaçtıktan sonra daha ziyade 
inkara fırsat buldu. 

Şövalye elini alnına vurarak. 
- Ne sersemlik yapmışım? 

Bunu düşünemedim. Çok yazık 
oldu. 

- Pekala! Bunu düşünmüş 
olsaydınız. orada kalacak mı 
idiniz? 

- Kalacaktım. Şimd • geçti. 
Bir şey düşündünüz mü? 

- Evet, kardeşime üç gün 
mühlet verdim. Bu müddetin 
sonunda ya ben onu öldürece
ğim, yahud o beni öldürecek .. 

Mareşal bu sözleri söylerken 
heyecan içinde idi. Sözleri kuv
vetli idi. Kat'i olduğunu bili
yordu. Sözüne devCim ederek: 

- Gelelim size, Şövalye si
zin için buradan çıkmakta bir 
tehlike olmıyacağı güne kadar 
benim konuğumsunuz. 

- Kusuruma bakmayınız 

Monsinyor! başka birisine söz 
verdim. 

-YAZAN : Mlşel Zevako 
Babasını 

Şövalye: 
aklına getiren 

- Benim için değerli ve ha
yırsever bir zattır. 

Dedi. 
Mareşal, delikanlının metres

lerinden birinin evine gidece-

ğini sanarak artık fazla üstüne 
düşmedi, yalnız: 

- Sizi aradığım zaman ne 
suretle haber göndereyim. Zira 

bu işte sizden başka güvenile
cek bir dostum yoktur .. 

- Monsinyor, her gün bu
raya geleceğim. Ve yahud gü
venim olan birisini gönderece
ğim. Şayed önemli bir iş kar-

şısında kalırsanız T eruanderi 
civarındaki Martoki Koni mey
hanesinde bulursunuz. 

Bunun üzerint! delikanlı, ken
disini kolları arasında sıkan 
Mareşale veda ederek dışarı 
çıkınca şüpheyi uyandırmamak 
için sakin bir yürüyüşle yoluna 
devam etti. 

YEN 81R 
su es E -=-

Yeni eserler 
••••••••••••••••••••• 

Endüstri 
Endüstri erbabı, işçi ve tek

nisiyenler için ayda bir çıkan 
bu güzel ve çok istifadeli mec-

muanın Nisan niisbası çikmış· 
tır. içinde: (San'at okulları me-

zunlar - iş kanunu - Buhar tür
binleri - Çelik ve düğüm - Fo-
toğraf notları - Elektrik kay
nağı - Radyoculuk - Minral yağ-

ları - Dokuma endüstrisi - Pra
tik işçi - Hizmet masası - Pra-

tik elektrikti - Sabunculuk -
Öğrenmek ister misiniz? - En-

düstri hareketleri) ve daha 
bir çok faideli ve pratik endüs-

tri mkvzuları vardır. ilgili oku

yucularımıza ehemmiyetle tav
siye ederiz. 

Göz Hetimi 

Tirede 
lstanbul eski Alemdar 
11hhat yurdu "926-32,. 

hekimlerinden 

DOKTOR 
SÜLEYMAN 
SIRRI TİNEL 

Muayenehanesini yeni cami 
yakınında portakal sokağı 4 ~ 
numaraya nakJetmiştir. Her !'...: 

gün hasta kabul eder. N 

H.3 1-13 (~ ~ 
":.l'.ZZZ/.7.7.77.7--7.LY-7_,;o:.zr,.., 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

MI TAT Q REL 1 Evi: Köprü ,·apur i~ke esi 

Adres - Beyler Numan :::!!.t~~f:l ~~: ~545 1 
Zade sokağı Ahen~~l-~ •1i==========~' baası yanında. 1 

~ 

· • 0 1llara: 23 
'f elefon· 3434 

• (229) 
tııi r•-ıııııııııı-ss• 

Doktor 

Fahri Işık 

p *-

A~1k artırma 
ile fevkalade 
hUyük satış 

lzınir Memleket Hastanesi 
llontken ınütehaassısı 

Her Nevi ~ONTKEN 
Muayer'lelerı 

Yalnız toptan satıŞiarı için Izmir umum acenteliği Nef'i ~ 
ve J. C. Hemsiye milracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci 

• 
' , - • • ,; ., >.IJ ., __ , 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 

30 Jira Yün kadife 
60 Jira Yün kadife 

LÜKS 
l 00 Jira ipek kumaş 

VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

1-13 (836) 

Izmir MiJJi Emlak Müdüriyetinden : 
Satış sıra No. Lira 
209 Üçüncü Karataş Dokuz EylüJ sokak 95 kapu 101-103 80 

taj No.Iu dükkan. 

212 T~~ec.ik Sürmeli sokak 42 ve 44 taj No. Iu 2 dükkan 350 
213 Bırıncı Siıleymaniye Tokaydın S. 21 kapu ve taj 120 

~o.lu 2 oda hayat ve avluyu rnüştemil ev. 
214 ikinci Karantina Arab Hasan çeşmesi yol üzerinde 200 

1750 adanın 23 parselinde mukayyed 9975 metre 
murabbaı mesahalı tarla. 

215 Balçova köyünde Ilıca deresi mevkiinde sağı ılıca 400 
deresi arkası dere ve su yolu solu Atanaşuladan 
metruk mahal önü yol ile mahdud maa müştemilat 
su değirmeni. 

216 Karşıyaka Dedebaşı Abdülkadir sokağında 26 No.lu 45 
131 adanın 7 parselinden müfrez 55 parselde mu
kayyed 374 metre murabbaı bağ ve içinde 3 · aded 
zeytini. 

217 Paradiso KızılçulJu caddesinde şarken Lokas bağı 150 
ve kısmen tarla garben Yağhane sokağı ile Paradiso 
caddesinin birleştiği mahal şimalen yol cenuben Pa
radiso KızılçuUu caddesile mahdud 2660 metre tarJa 

219 Alaybey Gündoğdu 3 eski 8 taj No.lu 1 odah ev. 100 
208 lki~ci Ka~antina eski Tuğla yeni Yol sokağında 6 55 

eskı 4 taJ No.Ju 1 oda bir hayatı müştemil ev. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertib tasfiye vesikasile ödenmek üzere on beş gün müddetle 
arh~maya konulmu~t~r. ihalesi 14-5-936 perşembe günü saat 17 
dedır. Alıcıların MıJlı Emlak müdüriyetine müracaatları. 

30-10 1103 {834) 

3 Mayıs Pazar günü sabah. 
leyiıı saat onda Birinci J(or. 
donda 218 numarada Çekos. 

lovııkya Vis konsolosunun Vt 

koosoJoshaneye ait bilcümle 

eşyaların açık artırma suretile 
aatıfscaktır. Satılacak eşyalar 
llıeyanında, Avrupa hlamula· 
tından gayet zarif ve nadide 

9 parçalı ipekli kanepe takımı 
PerdeJerile beraber, maondan 

ınarnul büfe, kontra büfe, kare 
)emek masksı anahtarlı ve üç 

tahtasile, 12 sandalyası, ceviz
den mamul Yatak odası takımı, 
aynalı do!ap, tualet, lauman 
ve komodınDsu, lngiJiı mamu-

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı No, 25 
T e)efon: 2542 

li 3. (182) 
arz 

ÇOCUK 
liAST ALıKLARI 
A~ OTEiiASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
latından 2 adet bronz kesme 

H115talarını her gün 11,30 birer buçuk kişilik iki direkli 
dan saat on ilçe kadar 

karyolalar ma bezli soıııyeleri, Beyfer sokağındaki kıliniğin-
gayet modern ve şık elektrik de ıcabul eder. Telefon 3990 

avizeleri, elektrik gece lamba- ':'':===========' 
ları, poker masaları, divan, • a -
kretondan manıut 7 parçalı DOKTOR 

~:~;p:.:k·:~ ş~7·i:::;.=~~: Hulu" sı· [r · I 
Avrupa mamulatından büyük 

ve küçük fevkalade 111adeni 
sobalar ma boruları, J{ösler 

markalı Alman piyanosu, baza
ran sandalyalar, şifopyereli 
kristal aynalı dolap, ınadenl 
masalar, bronz mangal, oıaon 

yazihane, yüksek sehpalar, 

Avrupa mamulatından iki kişi
lik masif ceviz karyola, iki 
kapılı kristal aynalı dolap Ve 
komodinosu, lake Uç kapılı 
kristal aynalı dolap, tualet, 

komodino ve peşkirlik, Avrupa 
buz dolabı, muhtelif hasır ta-

kımları, sahibinin sesi yarım 
salon gramofon 20 plakile be

raber, lngiliz mamulatından 
iki kişilik kesme nikel karyola 
ve somyesi, maon camlı .kütüp
hane, perakende Avrupa san

dalyaları, divar saatı, iki adet 
çiçekli kolona, orta masaları, 
muhtelif Jake ve ceviz kısıı 
karyolalar, muhtelif orrts m'1-

saları, yağlı boya tablolar, şö
mine aynası, heykeller, Deınirci, 
Isparta halı ve seccadeler ve 
saire bir çok eşyalar açık ar· 
hrma suretile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. Para 
11eşindir. 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 

1-3 (833) 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

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

l~rnlr beledlyeslnden: 
- Senelik kirası sekiz yüz 

lira bedeli muhammenJi Güzel
yalı deniz banyonlarının iki 
sene müddetle kiraı;ıı baş sek
reterlikteki tadil edilen şart
nanıe veçhile 8-5-936 cuma 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
İçin yüz yirmi liralık muvakkat 
teıninat ınakbuzu veya banka 
teıninat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli
nir. 22,25,30,5 1051 (812) 

- Kültürpark içindeki Fuvar 
sahasında yapılacak gazinonun 
inşası kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konacaktır. Muham
nıen bedel otuz hin liradır. 
)hale tarihi 6-5-936 Çarşamba 
günü saat 16 da belediye dai
resinde yapılacaktır. Fenni ve 
mali şartnamelerle projeleri al
mak istiyenler belediye daire-
8İndeki Fuvar bürosuna müra
caatları iJan olunur. 

1110 (835) 

No. 1/3, Posta kutusu 224 Telefon 3465 

G B i p 

\ 
\ 

i 

Bir tek kaşesi, 
en şiddetli ve en inadcı 
baş ağnlannı keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz:, 
kalbinizi Ye böbrek-
lerini7.İ yormaz 

Soğuk algınlığına, nezieye ve her 
türlü asabi ağrılara karşı yalnız ve 

DAiMA GRiPiN ! 
:K: .A. N9 z -u :K: 

Ö K S Ü R Ü K Ş UR U B lJ 

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

tesiri şayanı dikkattır 
INGILIZ KANZUK ECZANESİ :Beyoğlu - lstanbul 



• 

er 
ve 

Ydpuru 1 mayısta 
e Burgas, Var

liınanları içia 

N. V. Oliver Ve Şü. 
W. F. R. Van Der LlMiTET 

·zee & Co. Vapur Acentesi 
1E CENDEU HAN BdllNci 

DEUTCHE LEY ANTE LIN KORDON TEL MU 
ANGORA npuru balen li- THE ELLERMAN UNES LTD. 

maaızda olup Aaven., Rottu- MARDINIAN .apara -rt 
dam, Hamburg ve Bremen nibayetiacle Live~I ve Sıvu· 
Direkt için ..ı 7ülı:lemektedir. ıea'du gelip tüiyede baht-

SAMOS nparu 6 mayısta nacak. 
THRSO n,..... llİlaa ipti-bek lenı· yor. A-ye.. H••':=--

"" .... 

7 --s dasında l.aerpool ve Sna•ea· 
ve Bremendea yük çıkaracaktır cin m.ıip tahliyede t.bsulf 

AHDROS npsu 12 .. Jllla Glf()DNO vapuna ..t mi-

Doktor 

Sabiha 
Süleyıııan 

Y>cuk hastalıktan 
müteh888ısı 

... 

Puanla -•• laer ,_ 
öileden IOllf& 3 - 6 ya b· 
du lkiDci Be,m ıobk 81 
aan ınıll w,11,'naıleb· 
'-ul etler. beklnıi,.w. 16 _,_ bar lıa,eti • Londra, IW we Aa· 

yentea gelip talıı&yede bufu.. 
' Aovers, Rotterdam, Hamburg nacak, ve ayni zamanda Lon- --

OIUENT liniea 
· D -.61rü 30 
P 
8
Rotterdam,Ham-

. remen) Copen
g •. Gdynia ve Is-
lüııaatan için y&k 

RITıME ROUMAIN 1 
va!J'lnı 12 .!1!,."l:sta ' 

ı 
a ıre, 

anlarlna hareket 

ve &emen Direkt için yük dra ve Hull için yük aı.caktır. 
-•- _ ._.___ NOT : V .. t tarihleri. n--c ........ 
AMERICAN EXPORT LJNES purların ilimleri Ye naYlua ic· 

retlerinia deiifildilderiadea -
EXHIBITOR vapuru 20 ...,. suliyet kabul edilmez. 

yısa doğra beldeniyor.NeYJork ı .. !!!1111!191!!11111~1111!111.-... l!llll!lll• 
Paria fa ültesin ee diplomalı 

için yük alacaktır. 

SerYice Maritime Roumain 
Spanakelinje - Oslo 

BOSPHORUS motörü 9 ma· 
~ ..... ı..u-ı .. ıüvor. Yafa ve Is· - -
k d . · · ..r.k alacaktır· en erıye ıçın :r~ 

· · leri -ıme Vapurlann ısım • ';' - . 
tarihleri •e na•lnn tarifelen 
hakkında biç bir taahbude gi

rifilmez. 
N. V. W. F. Haori Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 • 2008 

METALLUM 
yeni çıkaa çifte aplrallı 

METALLUM 
Lambuıoı alarak diğer lam, 

balar• nauran sarfiyattan 
yüzde yirmi daha kirlı 

olursunuz 

M. Tevfik sAvKENT 

Elektrik, telefon ve malze, 
meleri deposu Ve Simena 

fabrikalan mümeuili 
l'ettemalcılar 77 • 79 

Tel 3332 

oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetin dağ 
Hastalannı her gün sabah 

sa.:ıt dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler • Numan zade .S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cama ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda ileminiu 1936 senesi 
iç.in kabul etttiği 

4C> 
Renk üıerine yüu, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumq ve elbiseyi yalnız 

i.6 
Kuruf ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markah 

A R T 1 

D. operatör 

. Nuri Artan 
lzmir memleket bastan~si 

hariciye şefi 

Hutalarını her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler·Numanzade so· 
kak 5 numaralı muayeneha
!lesinde kabul eder. 

Telefotı 
Muayenebane!i 3125 
Evi 2983 

10-26 (591) 

:SC>'Y'" .A.SI AIJNIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 :E~~~~ 

B A H A R A T TELEFON : 3882 

~····· . ······ .................. .. 
: ···-----···············-·········· Emlilft Milliye 

Satq ~ TAZE TEMiZ UCUZ --
~ llAC 
• -i HAMDİ NÜZHET 
~ Sıhhat 
• • 

Eczanesi 
• • 

~ BAŞDURAK ~ 
: BiiJik Salebçi oğlu hanı kartısmda : 
··•······ ............ .: ............................................... 

ICIANESJ 

BiUL ECZANESİ 

Sam 
No. 
191 Karfayaka Babarire Karakol S. 8 eski 'l1 taj N. 

60.20 metre murabbaı dı•arlı arsa 

Lira 
30.10 

192 Alaybey eaki Gllllii, yeni Dündar S. 20-22 eski 24 126 
taj n...,ala ana 180 metre murabbaı 

193 Alaybey eski GWJü, yeni Dindar S. 4·24 eski 81.60 
24-1 taj namarala 136 metre murabbaı arsa 

194 Karııyaka Bahariye Yemitçipqa S. 32 eski 34 
taj numaralı 150.50 metre murabbaı arsa 

195 Karşıyaka Donanmacı mahallesi eski Çoraklı, 
yeai Zafer S. 15 eski 39 taj numaralı 300.SO 

metre murabbaı arsa 
196 Karşıyaka Bahariye Karakol S. 14-1 eski 19 

taj na-ah 501.50 metre murabbaı arsa 

1 
199 Karşıyaka Osmanzade Birinci Güzel S. 20 eaki 

16 taj aamaralı 154 metre marabbaı ana 

1 200 Alaybey eKi GIWI, yeai Diadar S. 28:1 eski 
28 tajlı 122 metre murabbaı ana 

j 201 Kaqıyaka Babarire malıalleai Yeni S. S eski Ye 

1 taj aımarala 253.80 metre -abbaı ana 
203 Kaqıyab Oa•anıacle -ı.al'eli Repclitl:. C. 61 

1 eski 69-71 taj No. 155.50 metre mara arsa 

ı 
Yakanda yazalı araalana miUkiyetleri pefia para ile ld-ıek 

üzere IS gün mlddetle arbrmaya koaalmqtur. llaalui 4151956 
pazartesi günü saat 16 dadır. Alıolann Milli Emlik Mlidtiriye-

1 tine müracaattan. 18-30 [792) 

i L A N 

HER NEVi FENNi 9clZL0K 

F t:nni Gözlükcülük 
~ nılı:el, elektroy-L.!- il 

lzmir Yüa mensucatı Tlirk anonim şirketinin Halkapınar· 
daki kumq fabrikası mamuübadan olan mevaimlik ve kıtlık 
zarif kumatJ.arla, battaniye, tal Ye yün çoraplan, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cımlluriyet meydanı cİYannda 
186 nımaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
ıaazaamda ıablmaktadır. MezkUr fabrikanın metaaet ye 
zandet itibarile herkesçe mal6m olan mamulibnı mulaterem 
müıterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satıı yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim Frketi 

Perakende satıı yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarpıı Asım Riza ve biraderleri 

çev-.-ıe Ptntoak .k ~':u:,. ~ oloit, baa baga her türlü çer-
Yeya yakuıdaa b opı • •ilindirlık, ıiferik, iki mihraklı, uzaktan 
f°k~ ve toz ıra:~ı!r'~ \özlGkler, .tayyare ve toför gö:ı:lüklerile 

e ••!eri içia aaaayC:1•k fit&a optık ilemin bütün icabab. Göz 
ııtulan, alit ve edevat depoıu 

PERAKENDE 

Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 
Yünlii mallar rı F. Kandeıniro"lu 

S. Ferit ezacı 

Kolonya ve esansları 
30 ıeMye yaka bir ıaoıaıı

danberi azami muvaffakıyet ka

--. ee l&tif eıa sabit •ililm 
kokulardır ... 

Altın damluı 

Unutma beni 
Y....nn 

Ful 

Seaia ıcut 
llulııablaet çiç •. 

Dalya 
Manolya 

iıiınleri de yalnız ecuc:ıba

şının kokularına aittir . 
Benzer isimlileri bir şeye 

yaramaz almayınız 

M.DEPO 
S. Ferjt 

Şifa eczanesidir 
GUzeıllk ve sıhhat için ilk '3rt 

RADYOLiN 
kullanmaktu 

RADYOLiN Dişleri, dişler çehreyi güıellettirir. 
RADYOUN Dişleri, dişler mideyi sağlamlaıhnr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
~ RADYOUN dişleri temizler ve parlabr, mikroplan yüzde E 
: ,az aldörür, di, etlerini bestiyerek bastalanmalannı E 
: mani olur akız kokuıunu keser : .. .............................................................................. ..: 

vantilatörleri 
En son icat edilen bu vantilatörler bir k&ç&k pille i,ler 

autta bir kuruşluk sarfiyat yapar. Ağırlığı sekıett gram 
o&.p zarif bir irap içindedir. Bayanların el çaatU1Dda barlar 
cebinde tapr, herkesin yamada bulunmuı liDID olan bir 
ilatiyaçtı:r. 

DepHa : lzmirde Saluhau civannda No. 28-9 
Ödemi li Hüseyin Hiiınü 

lzmir İthalat gümrüğü müdürlü
ğünden: 

ltbalil fiimrüğü ambarının çatı ondele aaçlannın tamiratı 4637 
lira Ye 48 kurut bedeli kqiflidir. 

Qu tamir ifİ 2490 sayılı kanun hükümlerine göre açık eksüt· 
meye koomuıtur. ihalesi 11-5·936 pazartesi günli saat 16 da 
itba!At gümriiğG binamnda yapılacakbr. Bu ite ittirak edecek 
taliplerin mutlak aurette 936 yılında ticaret sicilinde kayıth ol
m- ve bu itleri yapbklanna dair nafia müdürlüğünden almq 
oldukları Yeaika ile birlikte ihale günllnde komİlyoaa ibraz etme· 
teri mecburidir. Bu it hakkında izahat almak proje ve fenal 
tartnamesi doıyasında olub levazım ve ayniyat servis ,eflifiae 
mllracaat ederek görebileceklerdir. 

Mnzayedeye iştirak edecek erbabı san'at yüzde 7,S hesabiyle 
347 lira 85 kuruş pey akçesinin ithallt ııfimrüğn Yemesine yabr
cfıklanna dair aldıklan makbuzu ihale gihıliode komil)'Oll& ibru 

'

· etmeleri lazımdır. 

. 
Erbabı san'aba nıallımu olmak üzere keyfiyet ilAn ollllllll'. 

30, 9 1085 (832} 



Avrupada 

n 

patlıyan haber 

' 
n 

aları 
rg hu 

gönderdi 
... anlar a Avusturya hududundaki garnizonla 

'Niederhade ağır topçu kuvvetlerile_jJ_ · 
Parjs, 29 (Ö.R)-Avusturya 

meselesi hakkında buraya bir-

~--=-~-~"'b~e~rı;e,r~gelmek-~ e Jttua-
turya ordusuna mensub kıtala
nn bir takım hareketlerini ve 

'j'er taraftan, Almanyada da 
rya hududuna askeri 

kuvvetlerin ve bilhassa Avus-
turyalı alayların tabşid edildi
;ini bildirmektedirler. Hava,. 
Ajansının Viyana muhabıri 
~yeti ıu suretle iyzah et
mektedir! 

TIROL HUDUDUNDA 
Avusturya ordusundaki en 

ehemmiyete• kıta hareketleri 

Zira siyasi çevrenler 
şamdan beri Viyanadall 
haberle meşgul idiler. 
Akşam gazeteleri bu 

dat haberini çok san 
bir şekilde bildirmişler 

Avusturya elçiliği , gel 
mi haberlere göre, A 
hududunun öte tarafınd• 
larla alikası olırc yan o; 
lik kıt'a hareketlerinden 
bir ıey yapılmadığını 
miştir. 

Fakat Royter Ajansı 
lomabk mubarrirJ son 
larda Bavyerının A 
hududuna tahşid edilen 
vetlerin arttığını zannet 


