


Sahife 2 

Tecim 
hayatında 
Müsavi şartlar 
içinde çalışmak 
esastır 

- Baştara/ı birilıci say/adıı -
piyasalardan kutuluk kereste 
getirmek hakkının münhasıran 
üzüm kurumuna verilmesinde 
isabet tasavvur edilemez. Ne· 
rede kaldı ki: 

Hariçten kutuluk kereste 
getirmek, güttüğümüz eko· 
nomi siyasasına tamamen ay
kmdır. 

Yerli mallarına yapılan hi
mayenin memleket keresteleri· 
ne de teşmili bir zaruret sayı· 
labiFr. Ancak bu durum ibra· 
racatımızı zorluklarla karşılaş

tırıyor. Hariçten ucuz kereste 
getirmek memleket mahsulle· 
rine dış pazarlarda rekabet 
imkanı veriyorsa meselenin 
görünüşü büsbütü değişir. Bu 
takdirde getirilecek keresteierin 
müsavi şartlar ve müsavi haklar 
dahilinde ihracatçılara dağıtıl

ması için yeni tedbirler düşün· 
mek icap eder. 

Tecim hayatında müsavi 
şartlar içinde çalışmak esastır. 
Bundan başka şimdiye kadar 
güdülen siyasaya göre lzmir
deki kutu fabrikalarının duru
munu da gözden uzak bu· 
lunduramayız. Zingal şirketi 

parça kerestelerden kendi 
fabrikasında yaptıracağı kutu
ların lzmirde on bir kuruşa 

satılabileceğini derpiş eylediği 
halde, hükümet şehrimizdeki 
fabrikaların vaziyetini düşüne· 
rek buna izin vermemiştir. 

Kereste ithali hakkının yal· 
nız üzüm kurumuna verilmesi 
bu sanayi erbabını da endişe 

içinde bırakmıştır. Üzüm ve 
incir gibi en değerli ihracat 
maddesini ilgilendiren hu mev· 
zu üzerinde büyük bir hassa si· 
yetle durmaya, şu ve bu mü
talealardan uzak olarak me· 
seleyi ulusal ekonomimize uy
gun Lir şekilde halletmeğe ih· 
tiyaç vardır. 

"F.l:akkı C>cak.oğ1 u. 

,Yeni mektupçumuz 
Vilayetimiz mektupçuluğuna 

atanan Çanakkale mektupçusu 
bay Alaiddin şehrimize gelmiş 
ve dün vazifesine başlamıştır. ----·-Polise karşı gelmlş 

Tepecikte Akşam sokağında 
sarhoş olarak karısı Ayşeyi 

döven ve mennetmek isteyen 
polise karşı gelen Fettah oğlu 
Ismail tutulmuştur. 

~········································· 
SON POSTA GAZETESi 
Sonposta gazetesi hüknmeti

mizin yol siyasasını tam bir 
tasviple karşılayarak bu teşeb
büsün cumuriyet hükumetimizin 
şimendifer siyaseti kadar, hatta 
belki de 011dan fazla ehemmi· 
yeti haiz olduğunu yazıyor. 

ZAMAN GAZETESi 
Zaman, Bayındırlık bakanlığı 

nın hazırladıji'ı yeni yol inşa
atı kanununun memleketin en 
esaslı ihtiyacını karşılayan bir 
iş olduğunu yazarak isabetle 
hareket edildiğini tebarüz et· 
tiri yor. 

ULUS GAZETESİ 
Ankara, 22 (Özel ) - Ulus 

gazetesinde Denizli saylavı B. 
Nec:b Ali " İran'da inkılab 
hareketleri ,, başlığı altında 
bir 01akale yazarak İran Ulu
sunun gösterdiği ilerleme ha· 
reketleri arzusunu alkışlamak· 
tadır. 

Şimdiye kadar sokaklarda 
kalın peçeli çarşaflar altında 
yaşıyan Fars kadınlarının Türk 
hemşireleri gibi aziz hürriyet
lerine kayuştuğunu beliğ bir 
lisanla anlatan B. Necib Ali 
İranda yeni bir hayat eserinin 
,doğduğunu da kaydetmektedir. 

YE:Nı ASIR 

--- --
ŞEDİ8 HABERLERİ 

• 

Komünist 
Suçlularının tah
kikatı ilerileyor 
Adliye koridorunda hadise 

çıkaran ve hükumetin manevi 
şahsiyetini tahkir etmekle suç
lu komünist Salahaddinle ar
kadaşları hakkındaki tahkikata 
üçüncü müstantiklikte dün de
vam edilmiş ve bazı şahitler 
dilenmıştır. 

Şahitlerden bazıları bunların 
ağırceza mahkemesinden çık· 
tıktan sonra koridorda jandar· 
maya karşı geldiklerini, yuha 
diye bağırdıklarını ve hüku· 
metin manevi şahsiyetini tah· 
kir edici sözler söylediklerini 
bildirmişlerdir. Gelmemiş olan 
bazı . şahitler Pazartesi dinlene· 
ceklerdir. 

Kan davası 
Mersinlinde kan davası yü· 

züodeo Boşnak Etemi tabanca 
ile öldüren Rüstem oğlu Fer
had ağırcezada 15 sene ağır 
hapse mahküm edilm;ştir. 

Yolsuz hareket 
Mevsim dolayısile Karaburun, 

ve civar iskelelere ufak motör 
ve yelkenlilerle yolcu taşınması 
menedilmiş olduğu halde bazı 
kaptanlann yine bu iskelelere 
yolcu taşıdıkları haber alın• 

mıştır. Liman riyasetince key· 
fiyeti vilayete haber vermiştir. 

Yumurtalarımız 
Almanyada rağbet gördU 

Yumur~alanmız muhtelif 
memleketler yumurtalarına ev• 
saf ve gıda itibarile çok faik 
olduğu Türkofisçe yaptırılan 

tahlillerle tespit edilmiştir. 
Türkofis bu raporu Almanya 

ile diğer memleketlerdeki muh
telif ticaret müesseselerine 
göndermiş ve son sene 
içinde yumurtalarımıza dış pi
yasalarda büyük rağbet görül· 
müştür. 

Geçen sene Almanya hüku
meti tarafından yumurtalarımız 
için verilen 10 bin kental yu
murta yerine Almanların yu· 
murtalarımıza fazla rağbeti ne· 
ticesi olarak seksen bin kental 
ihracat yapılmış ve yumurtalar 
sarfedilmiştir. 

Almanya hiikiiıneti de kon
tenjan listesinda Türkiye yu· 
murtalarına ona göre yer ver
miştir. Bilhassa hastalıktan 

kalkanlarla ihtiyarlara gıda 
itibarile Türkiye yumurtaları 
çok iyi gelmektedir. 

Bundan sonraki yıllarda Al· 
manyaya yumurta ihracımızın 
artacağı anlaşılmaktadır. ·----Kardeş şakası 

Karataşta Semercizade soka
ğmda oturan Hikmet bir resim 
meselesinden kardeşi Asım ve 
Kazım taraflarından döğülerek 
başından hafif surette yaralan· 
dığını zabıtaya şikayet etmiş 
ve tahkikata başlanmıştır. 

Yaralanma 
Evvelki gece saat 22,30 da 

lkiçeşmelik Bayram yerinde 
sarhoş olarak Mehmed Alinin 
kahvehanesinde gürültii çika· 
ran ve camları kıran Ali eğlu 
Hasan, Ahmed ve Muzaffer 
kendilerini kahveden dışarı 
çıkarmak istiyen kahveci Meh· 
med Aliyi bıçakla sol omzun· 
dan yaralamışlardır. Muzaffer 
kaçmış diğerleri tutulmuştur. 

Hırsızlık teşEbbUsU 
Basmahane istasyonu amba· 

rında bir vagon kapısındaki 
kilidi kırarak kömür çalmağa 

teşebbüs eden recep oğlu Şerif 
tutulmustur. 

Suudi krallığının bir müracaatı 

Taif kasabasında bulunan Türk em
laki, sahiplerine iade edilecek 

Arabistan Suudi krallığı dahilinde Taif ka· 
sabası civarında harab bazı emlakin tamir ve 
yerlerınin ıslahına mahalli hükumetince karar 
verilmiştir. Bu yerde Türklere aid emlak bu· 
lunması ihtimaline karşı hükumetimiz malumat· 
tar edilmiş ve mülk sahihlerinin bir yıl içinde 
müracaatla vesaikini ibraz etmeleri bildirilmiştir. 

ve yerlerinin ıslahına başlanacaktır. 

Bir yıl geçtikten sonra harab emlakin tamir 

Tamirden sonradan müracaat edib bak sahibi 
olduklarını ispat edecek olanlara yaplmış olan 
tamir ve ıslah masraflarını verdikleri takdirde % 
(25) i alınmak suretile malları verilecektir. Fa· 
kat tamirden 15 yıl geçtikten sonra eski hak 
sahipleri bu emlak üzerinde hiç biK hak iddia 
edemiyeceklerdir. 

Bir bildirim geldi '!7'il'/Z'/77r777'.-.~~ 

H · d · t 0 hlAk ~ Bugün 
angı eşya an IS I a ~Halkev1erinin açıl-

vergİSİ alınacak uıa yııdönüınüdür 
2458 Sayılı kanun izahname

sinin çamaşır, şapka ve hazır 

elbise gibi eşyaya ait hiikmü· 
nün değiştirilmesi hakkında 

Maliye vekaletinden Valiliğe 
bir emir gelmiştir. 

Vaktile pamuk, yün ipliği, 
pamuklu ve yünlü mensucatla 
beraber (pamuklu ve yünlü 
mensucat) da vergi mevzuuna 
alınmıştı. ldhalat umum tarife· 
sinin 12, 13 ve 39 uncu fasıl· 
!arına dahil sair pamuklu ve 

yünlü mamulatın vergi nisbet· 
Jeri ayrıca gösterilmek suretile 
pamuktan ve yünden yapılmış 

eşyanın mükellefiyeti teyid 
olunmuştur. 

Tarifenin 13 ve 40 ıncı fa. 
sıllarında ise pamuklu ve yünlü 
mamulat meyanında elbise, ça • 
maşır vesair giyecek eşya bi· 
rer birer sayılmış olduğundan 

bu gibi eşyadan da istihlak 
vergisi alınması lazımgelmek
tedir. lzahnamede bu gibi eşya 
ve maddelerin istihlak vergi· 
sine tabi olmadığı zikredilmekte 
ise de Istanbul ve lzmir gibi 
mühim ticaret merkezlerindeki 
maliye memurlarına yapılan 
tebligatla hu fıkra hükmünün 
tatbik edilmemesi bildirildiği 
ve bunlardan da kanunun tayin 
ettiği miktar ve teşebbüs'.er 
dairesinde vergi alınması la
zımgeldiği emredilmiştir. 

Oda tedkika• yapıyor -
Almanyaya yılan balığı 

ihraç edeceğiz 
Aramızda yapılan ticaret 

ve klering anlaşmaları ile biz· 
den en çok mal alıp satan Al
manya bu defa da memleketi· 
mizden Yılan balığı ithal etmek 
arzusundadır. Ekonomi bakan

lığı bunun için Yılan balığı av· 
cılığına büyük ehemmiyet ve· 
rilmesini arzu etmektedir 

Haber aldığımıza göre, Cel
Iad gölünde fazla yılan balığı 
bulunduğu bildirilmekte ve 
bundan istifade çareleri aran· 
maktadır. 

Lekeli humma 
Şubatın ilk günlerinde şeh· 

rimizde görülmüş olan bir le· 
keli humma vakasından sonra 

dün bir vak'a daha görül
müştür. 

Sıhhat müdürlüğü lazımge
len tedbirleri almıştır. 

Almanyadau birçok Hrma!ar 
şehrimiz ticaretodasına müracaat 
ederek külliyatli miktarda yı • 
lan balığı ithal edeceklerini ve 
bu balıkları kendilerine gön· 
derecek firmaların adreslerini 
istemektedir. 

Daha evvel de bu hususta 
incelemeler yapmış olan ticaret 
odası tüccarlarla temasa geç· 
miş ve memleketten Almanyaya 
yılan balığı ihrac edecek tüc· 
carların adreslerini tesbite baş
lamıştır. 

Ayarsız ölçüler 
lnh'sarlar tütün fabrikasında 

kanuna muhalif olarak ayarsız 
ölçü kullanıldığı ölçüler ve ayar· 
lar başmüfettişliği tarafından 

vilayete haber verilmiştir. Bu 
hususta tutulan tahkikat evra
kı da vilayete gönderilmiştir. 

ELHAMRA sinemasında 
TELEFON 2573 
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BUGÜN 
Dünya edebiyatının şaheserlerinden birini ve Fransız film· 

!erinin en güzelini göreceksiniz. 

FAKiR BiR 

DELiKANLININ 
HiKaYESi 

BAŞ ROLLERDE : 

MARIE BELL 
PIERRE FRESNA Y 

En zengin sahnelerde çevrilmiş hissi heyecanlı ve çok 
meraklı bir mevzu. Herkesin seveceği film. 

~lime Uive Paramount DUnya haberler! 

Halkevlerinin açılma yıldö· 
nümü bugün saat 15 de hal· 

~ kevinde büyük törenle kut· 
!anacaktır. Ankara halkevin
de yapılacak tören ve veri
lecek söylevleri dinlemek 
üzere halkevimizde Radyo 

· tertibatı alınmıştır. 

" Ankarac\aki törenden son· 
ra evimizin törenine başla· 

nacak ve halkevi müzik kolu 

tarafından bir konser veri
lecektir. 

Gece için de ayrı bir prog· 
ram hazırlanmıştır. Halkevi 
gösterit kolu tarafından saat 
20 de AKIN piyesi temsil 
edilecektir. 

Halkevlerinin açılma yıldö· 
nümü münasebetile gündüz 
yapılacak törenle gece veri· 
lecek temsile bütün yurtdaş· 
!arımız davetlidirler. 

Sayın halkımızın teşriflerini 

rica ederiz. 
w:zz:z:r:r//:77"ZZXl!J'lfV.///7ZL//L//) 

Otobüs 
Seferleri arttı 

Şarımızın muhtelif semtlerine 
işleyen otobüslerin yerlerini 
tayin için evvelki gün Şar· 
bay Behçet Salih Uz'un 
başkanlığında toplanan bütün 
otobüs sahihlerinin iştirakile 

bir toplantı yapılmıştı. 
Bu toplantıda Bucaya veri· 

len Izmir otobüslerinin tekrar 
Burna va hattına, halk otobüs· 
!erinin tekrar Buca ya nakille• 
rine karar verilmiştir. 

Yine bu cümleden olarak 
Reşadiyeye 20 otobüs, Tepe· 
cik hattına 6 otubüs ayrılmış· 

tır. Alsancak hattına lzmir. 
Halk, ve Karşıyaka otobüsleri 
grubundan üçer otobüsle ay· 
rıca 15 otobüs ki ceman 24 
otobüs ayrılmıştır. Bornovaya 
tekrar verilen lzmir otobüsle
rinden dolayı Bornovalılar 
memnun kalmışlardır. 

Bir mahkOmlyet 
Kuşadasında sara damında 

karısı Ferdane ile kızkardeşi 
Saniyeyi yaralıyan Muğlalı Ali 
ai'"ır cezada bir sene 9 ay 
hapse mahkum olmuştur. 

Nara atmıf 
Keçeciler caddesinde sarhoş 

olduğu halde nara atan ve 
gece bekçisine hücum eden, 
polislere hakarette bulunan 
Mustafa oğlu Hüsnü tutul· 
muştur. 

••••••••••••••••••••• 

itizar 
Yazımızın çokluğunda (Par• 

dayanlar ) tefrikamızı bugün 
neşredemedik. Sayın okuyucu· 
lanmızdan özür dileriz. 

23 Şubat""'""'& 

( KÖŞEMDEN } 

Bu da görülmemiş 
Dün bir sokaktan geçiyor· 

dum. Oldukça kalabalık bir 
kümeye rastladım, yolum on
ların yanından geçtiği için 
yaklaştım, bir de ne göreyim: 
lzmiri ziyaret :çin gelmiş üç 
seyyahtan birisi ayağını bindiği 
atın özengisine henüz yerleş· 
tiriyor, yanında atına binmiş 

arkadaşı ve diğer bir kadın 

var, manzara bu .. 
Bizimkiler pazarda adam 

agzı görmemişler gibi etrafına 
toplanmışlar, bunu seyrediyor
lar, herif özengiye ayağını ge· 
çirdikten sonra şaşkın bir ba· 
kışla etrafı süzdü ve yürüdü 
haydi arkasındaki kalabalık h 
beraber ... Bu kalabalığı teşkil 
edenlerin çokları çoluk çocuk· 
tu amma, içlerinde bayağı 

kelli, felli, burnu, kulağı düz• 
gün erkekler ve kadınlar dz 
vardı. 
Yüreğim öyle bir sızladı ki: 

Ya Bu herif arkasından bakı· 
nan rnfilenin bir fotografını 
şöyle ansızın alırsa yahut al
dıysa, aman yarabbi! Ne ayıp 
şey ... 

Tüylerim diken diken oldu 
ade 'l elime bir kırbaç alıp 

bu toplananları bir tarafa çe· 
kerek kötek alamadığıma 

hırslandım. 
Ayıptır, Ayıp! Hem o kadar 

ayıp ki yapılan çirkin ayıpların 
içinde çok mühim bir yer tutar. 

Aklınızı başınıza toplayıb da 
yaptığınız bu hareketin nere
lere varacağını, ne telakkiler 
uyandıracağını düşünmeniz la· 
zımdır. Evladlarınızı bu terbiye 
ile alışdırımanız boynunuza 
borçtur. Kendinizi onların ye· 

rine koyun ve siz de bir mem
lekette bir gezintiye çıkmış 

bulunun. Etrafınıza böyle bir 
sürü kalabalık toplansın. Siı 

ne hüküm verirseniz, ne 
düşünürseniz onlar da öyle 

düşünür. Heriflerin surat· 
larında bizden ayrı, gayri 
bir başkalık yoktu. Maymun, 
ayı da oynatmıyorlardı, arkala· 
rına takılıp onlarla beraber 
gezmekte ne mana olduğunu 

bir türlü anlayamıyorum, hani 
dün ellerinize teneke alıp tan• 

gırdatmadığınız kaldı bir .•• Bu· 
nu yapanlar ne kadar cahil ve 
görgüsüz olursa olsun yine 

ayıptır, yine ayıptır. 

TOKDIL 

Trakya haberleri 
Edirne, ( Özel ) _. Genel 

enspektörümüz General Kazım 
Dirik Tekirdağ, Babaeski ve 
Muradlıda incelemelerini biti· 
rerek dün şarımıza avdet 
etmiştir. General Kazım Diriğin 
muhtelif alanlarda uzmanlarla 
bütün ülkeyi adım adım do· 
!aşmak suretile yaptıkları ince• 

lemeler Trakyanın her yönden 
kalkındırılması için hiçbir ted· 
bir geri bırakılmamıştır. 

Edirne (Özel) ·- Halkevleri· 
mizde inkılap ve istiklal konu· 
!arı üzerinde ikişer konfeıııau! 

vermek üzere lstanbul C.H. 
Partisi başkanı ve Seyhan say· 
lavı Hilmi Uran şehrimize gel· 
miştir. Bay Hilmi genel müfet
tişimizi, llbaylığı ve Partiyi zi· 
yaretten sonra ilk konferansını 
Halkevinde binlerce dinleyici· 
nin karşısında vermiştir. 

Edirne (Özel) - Uzunköprü 
şar kurulu Trakya genel espek
törü general Kazım Dirk ile 
kor general Salih Onurtağı 

Uzunköprü halkına gösterdik· 
leri yuca ilginin unutulmaz bir 
andacı olmak üzere Uzunköp· 
rülülerin anıksal bemşerisi yap· 
mışlardır. 
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Türkçeye çeviren : R. B. -·-
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Son Haberleri 

Ağır endüstriye doğru R.Peker 
• •••• 

Müdire ve kızlar eğilmişlerdi. Fakat Bir heyetimiz demir sanayi merkez-
içeriye giren Çar değil Katya idi.. J • d t dk!k t "" .d. 

Bugünsöylev verecek 
Ankara 22 (Özel) - Yann 

(bugün) saat on beşte Halkev-

- Fenlandiya körfezine git- ki Katyabuşerefe hak kazan- eflfl e e } a yapmaga 2'1 ıyor 
mekten ne çıkacak? Oraya 1 mamışhr. Çok serkeş, çok dik ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••11 • 11 •• 

lerinin yıl dönümü ve yenı 

açılacak Haıkevleri töreni mü-

nasebetiyle partımiz genel sek
reteri B. Receb Peker Ankara gitmeyi neden bu kadar hara- kafalı bir çocuktur o ... Coğ- Başbakan ismet lnönii lsianbulda bazı ziyaretler yaptı 

retle istiyorsun? rafyayı hiç bilmez. Tarih bil- •••••••"""""" • •• • .................... a ............................. .. radyosunda bir söylev verecek
tir. Bundan sonra da Ankara - Evvela sizinle başbaşa gisi daha fazla değildir. Riya- Ankara 22 (Özel) - Yurdumuzda kurulacak 1 daha iyi bir şekilde işlemesini temine çahşa-

kalmak için.. Sonra sizi dinfew ziyede sıfırdır. Mavi kurdelayı olan ağır demir endüstrisi hakkında lngilterenin caktır. . . 
mekten hoşlanırım. Halbuki asla kazanamıyacak... Yalnız demir sanayi merkezlerinde tetkikatta bulunmak lstanbul, 22 (Özel) - Birinci umumi müfet-
Smolny'de müdirenin: "Evet Fransızcası eyidir.işte 0 kadar.. üzere Sümerbank direktörü B. Nurullah Esad tişlik iktisat müşavirliğine, iktisat vekaleti teftiş 

Halkcvinde bir müsamere verı-
lccektir. 

majeste .. Nasıl arzu buyuru- ",," ve Ekonomi Bakanlığı müste§an Faik Kurdoğlu, heyetinden bay Ziya tayin edildi. Almanya 
lursa majeste .. lrade sizindir Mektep müdiresinin endişe- yakında Londraya gideceklerdir. lstanbul, 22 (Özel)- Tarım bakanı B. Muhlis, h d•J 
majeste .. Emriniz gibi olsun Jeri büsbütün başkaydı. O öğ- Hususiğ olarak aldığımız haberlere göre Faik bugünkü ekspresle Ankataya döndü. Ve ya U 1 er 
majeste .. ,, Sözlerinden başka retmenleri ve öğretmen vekil- Kurtoğlu, Londrada bulunduğu müddetçe Türk· Istanhul' 22 (Özel) - Başbakan ismet İnönü Berliıı, 22 ( Ö.R) - Sosyal 
birşey duyulmıyacak.. Bütün )erini kendi odasında toplamış, lngiliz kleringi hakkında ela önemli görüşme· öğleden sonra Sipahi ocağına giderek Manej kurumlarda vazife alan yabudi 
bu sözler kadar can sıkan bu gecikmeden meraklanıyordu. lerde bulunacak ve bu klering anlaşmasının yapmıştır. üyeler tamamen çıkarı!mıştır . 
şey tasavvur edilebilir mi? - Ya imparatorun başına 

Kalya müdırenin sesini öyle bir felaket gelmişse ... 
garip bir tarzda taklid edi- Bir Nihilist suikastı daima 
yordu ki imparator bol bol mümkündü. 
gülmekten kendini alamadı. Fransızların verdikleri ör-

- Peki, gidelim Kalya. Şim- nekler o kadar sari idi ki .. • 
di Smolny'ye bir haberci yol- Her şeyden korkulabilirdi. He-
layarak orada saat beşte bu- le imparatorun cesaretine ne 
lunacağımızı bildireceğim. demeli ... 

ikinci Aleksandr, yaverine - Maiyet kölüğünün ne ka-
emir verdi. Sonra Kalya ile dar küçük olduğuna dikkat et-
F enlandiya körfezine hareket tinİ7. mi? 
etti. Polisler çarı uzaktaa ta- - Hatta bindikleri kızağa 
kib ediyorlardı. yaverlerini bile almadılar. 

imparator kolunu Katyaya - Ne tedbirsizlik... Birinci 
vermek için biraz eğildi: Aleksandr böyle bir çocukla 

- Smolny hoşuna gidiyor yalnız başına olarak gezintiye 
mu Kalya. Tieplovka'da kay- asla çıkmazdı : 
bettiğim amazonluk hayatından - Ya bu gecikmeye.. Gön-
sonra canını sıkıyor sanırsın.. derilen saiye ne demeli .. Zabi-

- Okadar fena değil... in- tinin haberini tebliğ etmekten 
san herşeye alışıyor. Fransızca başka bir şey bilmiyen cahil 
hocasını hiç sevmiyorum. Po· saiden hiç birşey öğrenmek 
lonyalmın biridir. Rasinin şiir- kabil olmamıştı. 
lerini gülünç şivesiyle ezber- Müdire : 
Jetiyor. O, Fransızca dersine _ Allah saklasın dedi. Ve 
geldi mi Tieplovkadaki (Kü-
çllk bayanı) düşünmekten kur
tulamam. 

- Eski mürebbiyen ne oldu? 
- Benim sevgili matmaze-

lim Trepo mu? Şimdi Odesa
daki Fransız konsol~unun ço
cuklarına mi\rebbiyelik ediyor. 
Mektublarını ne vakıt alsam 
onun ince ruhunu ifade eden 
satırları göz yaşlarımla oku
rum. 

Katya'nın sevimli çehresini 
ansızın bir keder bulutu kap
ladı. 

- Küçük bayanı hala çok 
sevmektesin Katya? 

- Herkesi sevmem. Fakat 
birini bir defa sevdim mi ilel-
e:bed severim 

,,. 
Smolny' de talebeler arasında 

heyecan büyüktü. imparator 
iki buçuk saattanberi Katya ile 
dolaşıyordu. Bu kızm ne kadar 
büyük talii varmış ... Alelumum 
bu kabil gezintiler kısa sürer 
ancak ahlakta birinci gelen 
talebeye inhisar ederdi. 

Geçen sene imparatorla ge
zintiye çıkan Vera Gavrilovna 
nın kızak gez ntisi üç çeyrek 
ıaattan fazla sürmemişti. 
Güneş gurub etmiıti. Gece 

karalhsı başladığına göre im-
parator ancak meşalelerin ışığı 
altında dönecek demekti. Bu 
dönüş cidden güzel cidden şa
irane olacaktı. Kazaklar meş
alelerle yolu aydınlatacaklar .•• 

imparator Küçiik Katyayı 
böyle muhteşem bir alayla 
Smolny'ye getirecek... Katya 
için ne umulma şeref bu ... 

Talebeler kendi aralarında 
konuşuyorlardı: 

- imparator Kalyanın ah
lakta sonuncu olduğunu acaba 
duydu mu? 

- Ben bunu doğru bulmu
yorum. 

- Sus... Küçük babamız 
Çarm hareketiai tenkid mi edi
yor•un? 

düşüncesini bi irmeden haç çı
kardı. 

Öğretmenler de müdüreyi 
taklid ettiler. 

* • ,,. 
Yeniden çanlar çalıyor. Mü-

dire, telaşlı tt!liş 'ı erkanı har
biyesiyle birlikte kabul salonu

na koşuyor. Talebeler gezinti
den dönen Çarı alkışlamak için 

sıra oldular. Sıralarda fisko~lar 
yapılıyor: 

- Neredeyse göreceğiz ... 

Kim bilir Kat ya ne haldedir? 

Ne kadar neşeli, ne kadar 
gururludur. 

- Küçük babamız cidden 
güzeldir. O ne zarafet, ne svelt 

vücuddur ... 
_ Bana göre Çareviçten 

(veliahttan)bile daha genç görü-
nü yor. 

- Daha narindir. 
- Gözleri daha mavidir. 
- Gümüşten mehmızlarını 

gördün mu? 
- Mantoc:u, hele atkısı si-

yah zibelindendi. 
- Elleri ne kadar güzel... 

Sanki bir kadın eli ... 
- Şapkasını Katyanm ba

şına koyduğu zaman, Katyanın 

ne kadar çok gururlandığını 
gördün mü? 

- Doğrusu imparatorun kas
ketini baıında taşımak aym 
derecede beni de sevindire
cekti. 

- Söylenenlere bakılırsa im
parator, Makedonya kralı bü
yük lskender gibi menekşe ko
kuyormuş .. 

- Bunu Katyadan sormalı .• 
- Cevab verir mi sanırsı-

nız? O şimdi çok mağrurdur. 
- Bana kalı~sa Katya, ah

lakta birinci gelen Vera lvano
voamn hakkını gasbettiğine 
göre, ondan özür dilemelidir. 
Çar lvanovnayı götürmeliydi. 

Müdirenin sesi duyuldu: 
ocuklar susunuz. •• 

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

Habeşe yardım 
lngiliz mali grupları 6 mil
yon isterlin veriyorlar 

Petrol berkitesi tatbik edilmese bile 
yardım devam edecektir 

Adis-Ababadan bır gön11111ş 
Londra, 22 (A.A) - Haber şistana ekonomik bakımdan 

verildiğine göre, Bir lngiliz yardım edilmesi lazım geleceği 
finans grubu halen Habeş im- fikrindedirler. 
paratoriylc 6,000,000 isterling Parlamanter mahafil, kabine 
liralık bir istikraz müzakE>re- nin hattı hareketini pazartesi 
sine ğirişmiştir. günü avam kamarasında teza-

Bu meblağın yarısı Adis - hür edecek efkara göre, ta-
Ababada yarısı da harb leva- ayyün edeceği zannında bulu-
zım bedelinin ödenmesi için nuvorlar. 
Londrada tesviye olunacaktır. 

Zecri tedbir taraftarı maha
fil, Habeşistana fmansal ve 
ekonomik yardımda bulunma
sına dış eksperlerinin muha
lefetine rağmen var kuvvet
leriyle çalışmaktadırlar. 

Ayni mahafıl, Milletler cemi
yetinin haysiyetini korumak 
matlup ise petrol ambargosun
dan fiilen vaz geçilmiş olması· 

karşılık hiç değilse Habe· 

18 LER KOMiTESi 
Cenevre 22 ( Ö. R) - Ber

giteler komitesi demlen 18 Jer 
komitesi başkanı B. Vascon· 
celles bu komiteyi 2 martta 
toplanmağa çağırmıştır. Bu 
toplantı göndeminde petrol 
ambargosu meselesi yazılıd\r. 

ITALYA HAYRET 
ETMiYOR 

Roma, 22 (Ö.R)- "Popolo 
di Roma,, lngilterenin Habe-

Gençlik - Aşk, Eğlence 
Talebe ve Sinemacılık Hayatını Gösteren BUJOk FHm 

•• 

Tokyo hükômeti 
anlaşmasında silahların Deniz 

tahdidine iştirak edecekmiş 

1o ıo an bır 

Paris, 22 ( Ö.R ) - japon
yanın Londrada deniz sifahla
larının cins itıbarile tahdidi 
hakkındaki anlaşmaya iştirak 
edeceği zannediliyor. 

Tokyo, 22 (Ö.R) - Seçim 
hakkında kat't malümat olma-
makla beraber şimdiki siyasal 
durumun devamlılık kazandığı 

tahmin ec!iliyor. Bildirilen neti
celer şunlardır: Matsehito hü 
kümet partisi 137, Soitali mu
halefet partisi 104, sosyalist 19. 

Londra, 22 (Ö.R) - "Mor
ning Post,, gazetesine göre 

Kandilli 
••••• 

Rasathanesi ıslah 
edilecek 

lstanbul, 22 (Özel) - Kan
dilli rasathanesine bazı modern 
tesisat ilave edilmesi takarrür 
etti. Rasathane direktörü Fa-
tin ve profesör Veber, bu iş 
için Ankaraya davet edildiler. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şistana finansal yardımda bu
lunmasına ltalyanın şaşmıya

cağını yazmakta ve meselenin 
18 ler komitesi önünde tahri· 
kini beklemektedir. 

TAYYARE 

lngiliz dış işleri baKanı B 
Edenle görüşen P'ransa elç11 
Corbin deniz anlaşnıasile bir· 
likte bir hava paktının da im· 
zasmı istemiştir. 

Tokyo 22 (Ö.R)- Son ha· 
bcrlere göre hükümet partisi 
155, muhalefet partisi 112, sos
yalistler 15 saylav hazanmışlar
clır. Bütün neticeler yarın sabah 
belli olacaktır. Yeni diyet ku-
rulunda hükümetin 466 saylav 
içinde 250 sa} lava dayanabile
ceği ve mutlak ekseriyeti elin• 
de tutacağı tahmin edilmekte· 
dir. 

Bir Postacı 
Atiyi 

boğuldn 
lstanbul 22 ( Özel ) - Ya

ğan yağmurlar yü1ünden lzmit 
ovasını sular basb. Yolunu şa
şıran bir nahiye postacısı atiyle 
birlikte hendeğe yuvarlanarak 
boğuldu. 

Deniz konferansı 
Roma, 22 (Ö.R) - Hüku

metin Loodrada imza edilecek 
deniz paktı hakkında durumu 
belli degildir. 

SiNEMASI 
TELEFON 31111 

• • 
GUZEL GUNLER 

(Siyah Gözler) fih~_in.?e Harry Baur'a oyun ar~adaş!ığı eden Simone Şimo~'un genç, ihtiyar 
küçük, buyuk, kadın, erkek herkesı alakadar eden nefıs hır filmi 

Ayrıca FOY -Türkçe Sözlü Dünya Haberleri 
Seans saatları 

Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 13 
15 talebe seansı Pazar 13 te ilive seansı 

Her 
akil Va ıtaları 

seans sonunda 
Karşıyaka ya 

her semte 
vapur vardar 

otöbüs 
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T emoçinin Rüyası 
' 

Türk tarihinden şanlı sahifeler_: 
_..;-pzz.zıı:z..ıroacr:zm:ıcı:::1 ____ 11El/.%.id ,.,,. 4 

Bölem sa sı: 12 , ' 

Mağarada Kurt Cebenin Gökçe ile 
görüşmesi biraz garjb oldu 

Cebe Canbeyi kollan ara- 1 
sında sıktı: 

- Bundan sonra senin ka
bilen Besed'dir. Eğer biri sana 
bayrağını sorarsa •Gök bayrak,. 
diye cevab verirsin. Biri çıkar 
da bayrağın önünde eğitmene 
kemikleriııi kırarsın. 

Cebe ııeşeli1di de-raııı etti: 
- Dinle oğlum, benim ya

nımda caıını IUç ııkılmıracak. . 
Baaa Kurt Cebe dedikleri gibi 
Şea Cebe de derler. Fakat 
ş1111&1 WNbıul... KaYgada sakıa 
5eüme geçeyim dmne... Kafam 
patlabnm. Seni dalıa şimdiden 
sel'llleie baflaıba. Ne giı:cl 
atın var. Bu sevimli hayvanın 
adı ne? 

- Sayuı böfriiL. 
- Hoş ad doğrusu ... Benim-

kisinin ada "'Kaşka,.titr. Yüz 
adımlık yoldan düşmanın ko
k- alu. ıuağı koltuğum 
altnı& ahp da ileri ıızatbğua 

vakıt d-rt aala kalker. Sellin 
mu:rağm yok.. Saaa bir mız
rakla bir de alta ,,ereyia. 

Cebe gevezcliğiıü bitiriace 
Canbey: 

- Bunlar l:ıepsi iri ama 
Gökçe beai bırakmaz, dedi. 

- G6kçe mi? G6k.çe biç 
b a söz mil aöyliyebilir. Gök
çe ııihirbaua bea de Kurt Ce
beyim. 

- Sonra dalauc var.. Ben 
kardefim Afaktan ela amla
mam. 

- Biz buraya T emeçinle 

bile biraz geriledi. 
Gökçe: 
- Kim imiş benim t"abatımı 

bozan diye bağırdı. 
Canbey: hı:aıea ellerine sarı

larak: 
- Kuuruma b&k.ayın. Ben 

ıelicdim. Y aJJımdaki yabaııcı 
değil, Kurt Cebeılir. 

EJiaizi epmeje geldi. 
Gökçe C-bqe gülüıııaedi. 

Cebe lıaatka bir hal almışb-

- Eğer dıirbaı: -. aı&a 
şimdi kırbacımla kafanı kırmış
tım dedi. 
Gök~ bu söılere kn:aa&ı. 

Bi1ikia giil&i. 
- Demek ıbenden korkmı-

yorsunuz dedi. 
Cebe cıeırab ver4i: 
- Ben ualıdan korkmam. 

Gi.kçe g-özterr,le Ceheyi ip-
-tiu elmif gibiydi. Ona öyle 
dikbtlt baktı ki Cdte gerile ıli. 
Gö&lerini fCl'C iaılir4i. Titre
meğe, aopk tet taDderi dik
meğe m.,ıalDl.fh. 

- 8ir dala .mirbazla İfe 
cirifmem. Ama• biyü ppdr,
- çöz dedi. 

Gökçe: 
- Bea -,- ,apaq dePiaı· 

86rle terle ~ da. .. 
Yüzüme dikkal.le ak... Kerk-..... 

Cebe iraz geaifledi. Kulağı
ma arkasıoı kapclıktaa anra 

üıtelcleriai saymap başladı : 
- Stur• ,,.,_ 

Büyük bir eser 
Oksforddakl yanaında 

r br 
Oksford'da Merton kollepo

de çıkan bir yangında kollej 
yatakl:ıaneleriuc1en lrir kı:alDI 

ile profesör Koldvel Tren~ırd
ın bü,rük bir kıymet izafe edi
len kütüpbanesi yanmışhr. 

Prefesöc Kold~eJ tamllllllf 
bir felsefecid.iı'. ln_gi.lterede bü
yük bir adı vardır. 0Jnlll ba
.:ııı ladtğt ve -liimünden •onra 
neşrini ruiyet ettiğı üç cüdlik 
bir eseri de bu yangında yan
mıftır. Kollej idarai, bw mü
essif rangmın en büyük ve 
ödenmez: :zararını pr-Ofeı:örin 

yanan eseri o!duğwıu beyan 

~- - · 
Nasıl seçerler 

Bir millet ,ereffne bu ka
dar kıskaıtç ohuabthr 
ioı'iJtere . • 

Kızlıktan 
Erkekliğe 
Kubkova lçtnde aftı 
alevinin ~anmasını 
bekliyor 

Bir kadın mı-

1 
)llHI. ? 

Vcıts-• er-
i 6/r. 111.İpilıı? 

Diını'atttrı tur 
lluı UJU U· 

k0tl mmi Çaios
lıı vakyalı l(u
belr. Kıı!ifto•a 
bıt g7INp ~ali 

«fqc ~iv. """*°" bir fMtfuı 
,fVnıi ~ .,-/uulq"' 
SDltta l:u2etz aftd: ""1.R ~llll./fJİJllHı 

ltaY11luıuı J!MÇ tcztdı st1.Jlı;ııuu şiiy.tt 
anWıpor: 

"t9JJ senesituU bJJIJam ana.trıPt bir 
oğlan doğur11111sınt bdtliyorMI. liatt4 
r.w;uffwı at/Jlu bile lıazula.şu. Ona 
Zdeat!i ll4vu flrl"n:6:ti. Dlrl ibz ve 
f>ir oğlan babası için aflına (f)t:Uğa
IUUI flJlltd. t1/r•suı.c i"'*elr (Ok göt ti· 
lem=fi.. Doğum J!Ünıl 6ôam aştı- , 
J!rd• .. ~ bti<J;,..~"· FtUıd • 

" Ganıiş ,, 01ta talisizliifini fJildiren fJir Jıalıer 
olimpiyatla - gd:irdi. Aliına r«ıtfu tfa kızdı. Bu , 
rıt1.a gi c1ea <IJC!lıi •etUlinı. 
Skating- ka-' "ffarp irinde ltobamuı <Jatriqaı!a 
yak ekibi 16 . siTJ~ fUl'Pı~(tfı tfii-trkrde biz ai~-
kifideo iba- aı Bru ,.,,._.. lıtr Uye çrlril-q-
rettir. Bu e-

1 

tik. Evt!e beni kiiçiilı 1uzlar gibi y,.... 
kibe da l:ı iJ tişiU"11rJAr;ı. Dilr4 .diJGnıeyi, -OrmfJ!i, 
o la n 1 a rdan nı işlerini yapma/t öiıemıte/fe mecbur 
ı.n• ihtipt . tahlJtu.ştttm. Hdtı.ti 6• 4'6 auıı-
..,uocalardv. 

1 
mı s:h,.,-ü. fla : 7rürıt.lllh!c•qia 
l'J'fUltkklıın ~u 6,,,. J'll.ll/Juuıthııı 

Y awi yalnız karutiım. 
sekiz kişi mü- ..._._. ___ ,..._., <>rı.11 hıdqlllı tuk.tıilçl4Fııia 
saba.katara İ!- sıı1da11l11ıç t?J!Ul&llP ytc1utl ta bv-
tirak etmcktediı-. C'lt)'ll ll•şlıub1'1r ıwı 6m oratlqflırrı . 

Bu ekibı tespit İçİll isıpte

reııiwı muhtelif ,-ederimde lsuır
lık müub:ak.a!an yapa'-t W'e 

16 kililik kadro, S3 kayakçı 
ar&MDdaa aynlımştır. Fotoirafta 
ıcwd.üğiinüz Misı Gracefnl t.e-

Amıem, ht.ipı•: ı 
- Kız sıa 1'•"'4 üıt.r•IC l!f!/lri4· 

sia. Eridi ofllcclıun, ıtliµldt. ~ 

aı.v hierler(fi. 

1(111'bH /IJ#l!Üllıtlii:u. stNtnlla. vui
rdi.ndt11 <balıSl!4ırien ~ li: 

birleşmeye geldik. Onun emri 

altında kavgaya and içtik. 
Eier Alalda babası da ardı

ınıulan gelmezse onlara arbk 

,.N • .----------•.. •p, yu arı lngiltere kadnı ka-• ,. 
yaltçıları arumda faapİJoaluğu 

"E.tltdt dllisaiıle t.JrUlJllDI u11q
t:ı.ktan sonr• ~t!uııltmn cıı..Udn
/an iin.ümk dıl/'11.f'(lr, erlu:l 5iltdtdüae 
lrirbir trmr luzuı lliJaRiaUJ.a H.· 
Juı.mıı•aat,/t bir lı.ıwıntaıa f11ılr1}'K
dum. Çıılqtıjfım bS.ropa g-Ulert.Ln 
l"Sfa lt11/iiP tufuııiız1f4ttnt.ılluı bir f:l'R( 

lcıza ıasılııdım. O 6etıi f!Ö'İilllZ .satıır· 
oı. Bense l<abadarwısuı. onıı rd· 
LıışlUll. Ormı rl/tTİllli OIR•Z//Utaa 
kttpdaı: 

yifit denmez. 
Sarp yalçın kayalarda atla

rıDI dört nala aiirmeğe başla
dılar. Canın sevincinden yüreai 
hopluyordu. Temoçiain emri 
altında vuruşmak, şanlı kav
galara ablmak utiyordu. Bir 
aralık babası anası hatırına 

g-elınişse de çabuk uııuttu. T e
vekeli atalar: 

- Türk ata binince baba-
sıoı bile unutur dememişler 
midir? 

Epice yol aldıktan sonra 
Gökçenin oturduğu mai?ararun 
başına geldiler. Cebeyle bir
likte atlarını köstddedilcr. Can 
mağaraya girdi. Gökçeyi yü
zükoyun yatmış görünce: 

Aman sesleıımiyelim, 

dedi. 

Dikkat 
Azimet veya herhangi bir 

aebeble evinizde hıılunan 
eşya ve bil lll1İln mobil1ala
rınızı gazeteye ilıia vererek 
müzayede yapmak veyabud 
p.azaılık suretile satmak is
terseniz " Fırsat Artırma 
Salonu ,. na uğramadan ma· 
lııuzı .satmaymız. Çünkü bu 
güesses size bütün kolay
lıkları gösterecek ve mal•
Dlll gazeteye ilan vererek 
en yüksek fiatla ve az 'bir 
komisyonla satacağı gibi ge
rek mücedded ve gerek az 
kullanılmış bronz karyola, 
piyano, para kasası, yazı 

mausı ..-e 1iikit, nakış ma
kinaları ve sair her çeşid 
mobilyalar heryerden daha 
ucuz bir fiatla satı!ıaaktadır. 

Adres: Yeni MUzayed~ 
Bedestanı No. 35 36 

j Fırsat Arltrma Salonu 
1 Aziz Şinik 

1 

T defon: 2056 
1-8 (310) lı. 2 - S.-6 

kar.anmıştır . fakat erkezi la
giltere müubaka1amıda seçme
lerde rpu'7aJI kaybettiği iç:n 
o· piya.tlara dal:ıit olmllDllJbr. 

Kadın t"careti 
İngilterede b.r senede 

123 kadın ticareti 
vak'ası olmuştur 

Scotland Yard'ın { Londra 
polis müdüriyeti ) hazırladığı 
bir istatistiğe nazaran 935 yı
lında Londrada 123 kadın tica
reti vak'ası olmuştur. Bunlardan 
sekiz vak'a mühimdir. Hele 
içlerinden biri Londramn aşağı 
mahallelcrindemeydana çıkanl
mış bir batakbanedir. 

Bu batalı:haueye ini bir bas
kın hazırlayan Londra polis teş
ki'atı lO kadar genç kadın 
bulmuştu . Bnnlarm bir kısmı 
Çinli genç kızlardu. Kalan kıs
mı Lehistanlı, Norveçli ve ln
giliz kadınlarıdır. Para mukabi
linde zengin ve varlıklı adam
lara satılan bu kadınların alıcı-
1arı ekseriya 1.engin mirasyedi
ler ve bıınaklarmış .. 

Fakat Cebe Canbeyi C:iııle

medi. Korkusuzca Kökçeye 
yaklaştı. Gökçe ayak gürültü
sünü itilince başını kaldırdı. 

Cebeye öyle ser sert bakmağa 
başladı ki Canbey korkusun
dan titremeğe başladı. Cebe ı Pa-Pr 

,~ _____ .,.&;...,_. lnanılmıyacak şey 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathanesi ve doğum 
•alonu fennin en son te

ralıkiyatına göre hazırlanmıştır. 

HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !..adardı•. 

SON derece temizlık, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EVlNIN vasfıdır: 

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

s. 4-5 6- 26 (78) 

Makine adam kendi 
katifinl yaralama'? 

Ingiliz: gazeteleri inarulmıya
cak kadar garip bir vak'a ha
ber veriyorlar. Vak'a Ameri
kada cereyan ettiği için inan
mamıya d:ı. bir sebep yoktur. 
San Digo'da, makine adam ka
şifi diye tanılan Mr. Henry C. 
May atölyesine davet ettiği 

misafirlerine, en eyi eseri olan 
bir Robot'u öldüreceğini, bila
hara tekrar yaşatacağını söyle
miş ve bazırlığa başlamıştır. 

İddiaya göre, makina adam 
şöyleuilenleri aulıyarak kendi 
halikı olan Mr. Henry C.May'i 
rovelverle alnından yaralamış
tır. Amerika kanunlarına göre 
makine adam şimdi suçlu mev
kiind.edir. Ve muhakemeıi icra 
edilecektir. 

- Bon.;ur Mira. tleıfim. Slınıı rasl
dıjutul mmıııa1tu111. Eriıf'i; ol4ıjıun. 

J!İİtıdenbui saı, lı'IC41ı1adtfım 111! öp
t~iim iti< Juulut oı.c.Jr.sırı deduıt. 

Onan pıotesloSJUta 11sbf ltıralıRUUituı 
Tatraklıınna ltDy'liiu dti lntSL lumdllT· 
dam. 

"Artılı n0tmal bir Jıayat yaşa!T'ak 
isfıJ•tN7Un. Volıta '1iifiiR /!Öl'ıtiikiutt111! 
uuıeJJiyorıım. OnlP uııdi lun4il.erine 
böy/p müllıiş bir sual sormamışltvdır: 
Ben neı•im? 

Orılar asla yabana bir "-'fi! pıı
ş.maı1u.şlıırdır. BaşWannm lnıkq

lanrıda bu sessiz isli/hamı. ll!iila eör
ıııemişterdir: Sen kimsirı? 

Aşk,. Bakmız buru/arı ıl.k defa 
o//lrak ba!ısedi/Ortı111., Bu miithiş ke
liJgvi llu<lııkltuıma !!dirin« turemeJı,. 
fm kendimi alamworunı. Onu larıı-
11w·orıım. fakat lanıracağımı ıınııı
yomm. Yrılnız o, yalmz 1t$lı .beni 
diğer erkdrlır eibi bir erltd 111pabı1ir. 
Onsuz J'l'-llİ Jıavatım eskisi kadar 
karanlık olacaklır. Onıı luıraretle 
bekliyorum; Aş~ r:eferrlt mı? Bana 
aşlc g-decd mi?,, 

lngiltere'de 
Bir eser fırbnalar kopadı 

Meşhurlu
giliz sahne 
artist 1 erin
den Greer 
Garson' in 
yazdığı bir 
eser İogilterede fırtınalar ko
pardı. Eserin adı "Gündelik 
lıayabmdan bir yaprak,, tır. 

Henüz kitap halinde çıkmıştır. 
ve bir piyestir. Yakında mu
harriri tarafından lngiliz sah
nesinde temsil edilecektir. 

Bu eserde "mutahassıs,, olan 
her ilın adamı bir başka bakım 
dan karikatörize edilmektedir. 
Mulıaı r:r ve san'atkar kendi 
ince görüşüyle, herhangi bir 
meslekte - mütabassıs - olmak 
için ne gibi şartlara malik ol
manın gerektiğini incelemekte· 
dir. Eser büyük bir rağbet 

_ı:ör111Uttiir. , 

• •• ı~ 

# 
. i" 

lzmit'te 

Hazin bir ders 
Sernard Shav ve kltab 

Bel'llard Sbaw ayamk bir 
billiyofildir. Kitapalan dolaşa
rak eski ki.tablan kanştırmak
tan hoşlanır. Son zaman~da 
eaki kitablar satan bir ldtab
cıdıı kendi eserlerinden birini 
balmuşlur. Kitabın kabında 
kendi eliyle şu satır yazıh bu
lwıuyord•: •M. Untelc saygı

larunla.. B. S., 
Bernard Shaw kitabı satı. 

almış ve onu utan dostuna 
şu ikinci dedik.asla göndenait
tir: "M. Untele hünneUerimi 
teyid vesileaile... B.S . ., 

Katil kim? 
Claay haber verea 

clngüe kalJI mi*? 
Tipto• b- ....... ------!t!ii! 

Köy kalkınması 
lz:mit, 22 (A.A) - Kocaeli 

muhasebei husıısiyesi köylüler 
birliğinin Hazira!la kadar üç 
aylık bütçesini 59 bin dört yüz 
üra olarak yapmıştır. 8-
15380 lirası ile köylerin ve 
köy yollarmın bayındırlık mu
rafına, 10850 lirası ziraat kal
kınma murafına, 3000 lirası 
sağlık ve dört bin ikiyüz lira
sı da Kültür itleri murefları
na lı:onmuştm. 

Geriye kalan kısım da.!iirliğin 
idare W'e müteferrik masraftan 
karfl ğı olarak ayrılmqhr-. 

Arsenal 
Takımı, Çelsiye 2-3 

mağlup odu 
Loudra 22 { O. R} - Be-

gün birinci clivizyon b1' mcıç
lan yapılırken hiç belı lenmireo 
bir hicliae oldu. Anenal taD

sabasınd ak i 
pelis .daire
ıiniıa telefo-

'le al.ib.lı 

ıı::absta imir
liğine bir ci
na)'Ct ~ 
..-«ildi. Ha
beri Çingene 
bd veri
yordu. Tc
lefenda ko-

' mı, Portsmat takımına iki A

yıya kaqı üç gofte mağliip et
du. Çel.si t:akılDI, rakibile 2 - 2 
berabere kaldı. St•k City d11 
Brookliıı ile ikişer sayı ile be
rabere kaldı. 

ltUŞ&ft ses 
şiy1e siyle
di: 

Fiailu ma- Ô/dinüUn kıuluı (Mrs. 
baUeaiade, Eüza fue VMianJ 
..ımlleain orl.uına gelen ar
uda yirai bq yaılannda tah
IDİlı edilen bir ceset vardır. 
Kim olduğunu bilmiyorum. Yal
nız şunu haber verebilirim ki 
bm katil değilim. Bıı cinayeti 
ifliyeoi tan.yorum. Katilin adına 
veremem. Verdiğim takdirde 
beııia de yaşamama imkin 
yoktur. 

Zabıta derhal hadise mal:ıal
liade işe vaı'ıyet etti. Öldiirü
leoi Mu. Eliza Jane olduğunu 
tespit etti. Bütün araştırmalara 
rağmen katili bulamayınca, ci
nayeti haber veren ç· .reae 
kadını katil diye teM etti. 
Bu kadın ifadesitıde: 

- Katili haber vemıdttcwae 
katil yeriae ~eçmeği tercih 
ederim, demiştir. 

Dansingli 
hapishane 
Brlkston hapishanesinde 

dansedllebHecektlr 
Brikston hapishanesi mah

puslara dans dersi almak için 
i~in vermiştir. Bazı kimseler bu 
hapishaneye alaylı bir surette 
"Senatoryum,, adını veriyorlar. 
Muhakkak ki hiç bir namuslu 
insan, höriyetini feda etmek 
pahasına olarak böyle bir ıe· 
natoryumda y~amayı iatemi
yecektir. Brikston hapiıbanesi 
borçlarını ödemiyen mahkum
lara mahsustur. lngiliz kanun
ları teabhüdlerini yapmıyan, 
borclarını ödcmiyenler hakkıa
da hapis cezaları kabul etmiş
tir. Geçen ıene Briluto11 lııapis
hanesinde yedi bini kadın 
olmak ii&ere 13000 mahbuı 
vardı. Hapishane kadınlar ve 
erkekler için üçer aınıfa ay
rılmııtır. Borçları 5000 lirada• 
atağı olmıyanJıır birinci sınıfta 
diğerleri ikinci ve uçuncü 
sınıftadırlar. Öyleya büyük 
mikyasta iflaslar ve borca 
sadakatsızlıklar gösterenlerle 
borcunu ödeyemiyecek hale 
düşen zavallı bir köylü bir 
sınıka olamazya... Garib değil 
mi ki burada da sınıf farklarJ 
konforda kendini gösteriyor. 
Brikston hapishanesini ziyaret 
eden bir yabancı burasını 
ya bir dınlence yeri, yahut la 
bir danııinır: zanneder. 

Arsenal takımının yenilmeııi 
üze1ine hemen bütün gazte!et 
ilaveler çıkardı. 

Isveçte durum 
t:stokholm, 22 (Ô.R) - ine~ 

komüaist partisinin bir 1asmt 
Sosyalistlerle tek_ cephe teıkili 
hakkında Moıkondaa gelea 
emre itaat etmemeğe kanr 
verınişlerd.iı'. Bunlar Sovyetleiİlı 
Cenevre aiyasasını ve bergiteter 
meaelesini şiddetle tenkid et
mekte, Kominternin Leııiıtiıı 
derslerine ihanet ettiğini iddia 
eylemektedirler. 

Ama yada 
Generaller komi .. 

tesi toplandı 
Lotldra 22 (Ö.R) - Buraya 

ıreJCD bir habere göre B. Hitler 
seaede iki defa toplanan geae
raller komitesini toplamışbr. 
Kom.ite Ren bölgesinin yeniden 
askerleştirilmesinin gelecek yıız:
dan önce söz konusu olmama
sına karar vermiştir. 

• • Borsa Haberlerı 
DUn Borsada 

Yapılan Sata,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 

91 H Alaayalı 
59 T Debas 
17 Ş Bencuya 
14 J Taragant 
10 H Alyoti 

11 
Fiat 

11 

9 H Alberti 
200 Yekün 

493353 Eski sahf 

11 50 
9 75 

12 50 
13 
9 50 

493553 U umi salq 
Zat.lre 

11 50 
10 7S 
12 so 
l:J 
9 7S 

Çu. Cimi fiııt 
273 Buğday 6 87 7 75 

50 M. Dan S 75 S 75 
7 Araka 8 8 

13 Fuulra 8 50 9 
9 Bulgar 11 11 50 

25 Akdan 5 5 
625 Paaak çek.ir 2 75 2 75 
413 balyepamuk40 75 41 

2344 kilo yapak 42 50 42 50 
........................................... 

Zayi 
Bulana ikramiye verilecek 

Dün yani Şubatıo 22 inci 
Cumartesi günü öğleden evvel 
ölçüler müfettişliği ile tayyare 
cemiyeti arasında sekiz parça
dan ibaret lngilizce yazılı fa
tura ve menşe şahadetnamesinİ 
zayi ettim. Bulanın büyük Kar
diçalı haoında 62 numarada ko• 
misyoncu Şevketin yazıhane· 

sine getirdiği takdirde meoı · 
nun edilecektir. 

S: 4 C48Z\ 
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Almanya bir tebliğ neşretti 
Londrada heyecanla karşılanan bu tebliğde 
Almanya bazı kapalı tehditler mi savuruyor? 
Eğer Almanya ihsas 

ederse, Ingiltere 
ettiği gibi Ren'in gayri askeri bölgesini işgal 

F ransanın yanı başında yer alacakhr 
Eğer Almanya, bu tebliğile 

kasdetmek istediği Ren gayrı 
askeri bölgesini askeri işgal 
altına almağa kalkışırsa Ingil
tere, Fraasaaıa tutacağı yola 
muzaheret edecektir. 

Paris, 22 (Ô.R) - Voj vi
layetinde Lamart şehrinde bir 
mektebin açılışı dolavısiyle ya
pılan törende B. Herriot bir ' 
nutuk söyleyer~k demiştır ki: 

-"Buraya gelerek Cumhu
riyetçilere cesar~t vermek is
tedim. Önümüzdeki seçimde 
daimıı vicdan hürriyetini, 
memleket içinde adalete ve 
memleket dışında uluslar sos
yetesine dayanan ve banşı mü
dafaa etmiş olan radikal par-
tisine bir el veriniz.,. • 

Bundan sonra B. Herriot 
Sovyet - Fransa pakbam tas
diki lehinde bir müdafaa yap
mış ve son söı olarak yeniden 
tehdit altında olan cumhuriyeti 
ve cumhuriyet müe11eselerini 
korumaları için cumhuriyetçi· 
lere hararetli bir hitapta bu
lunmuştur. B. Herriot şiddetle 
alkışlanmıştır. 

PAKT MÜDAFAA 
EDiLiYOR 

Paris, 22 (Ö.R) - Eclaireur 
de 11 Est,. gazetesi Fransız -
Sovyet paktının tasdiki için 
B. Herriot tarafından yapılan 
müdafaayı yerinde buluyor. 
Bütün vatanperver er ve sulhu 
samimi dostlan bu paktın tas
dikini istemelidirler. Almanya 
ile uzlaşmama kıymetini kimse 
inkar edemez. Fakat bazı ha· 
<liseleri göz önünde tutmak 
gerektir. Almanya müşterek 
emniyete, bölge paktlanaa 
iştirakten sakınmış ve git
tikçe tebditkir is.temleri 
ileri sürmüştür. Sovyet Rus
ya ise Cenevrede daima 
sulh için eyi niyetlerini göster· 
miştir. Fransız· Sovyet pakb 
ne Almanyayı, ne kimseyi teh
dit etmez. Almanyaya ve her
kese açıktır. Uluslar sosyetesi 
paktına uygundur.Bir müdafaa 
unsurudur. Fraasaaın orta Av
rupadaki taahhüt yükünü hafif. 
!etmektedir. Fransa daima mü· 
dafaa ettiği teze sadık kalmış· 
tır. Bu da: hakemlik, güvenlik 
sılallsızlanma sözleriyle hulasa 
edilebilir. 

MANALI ZIY ARETLER 
Parıs, 22 (Ô.R) - Bordo'da 

çıkan " France .. gazetesi Al· 
manyanın Roma sefirinin Mü
nih'e giderken Hitlerdea tali· 
Jimat almasını dikkata şayan 

" Örüyor. Bu talimat Avusturya 
meselesi icin mi idi? Yoksa 
Ren bölgesinin yeniden asker
leştirilmesi meselesi için mi? 
Bu sonuncu ihtimal Lokarno 
paktının çiğnenmesi olur. Bu· 
nun için re~mi çevrenlerde 
gösterilen endişeler sebebsiz 
değildir. 

ALMANY ANIN GiZLiLi(>! 
ENDiŞE VERiYOR 

"M. Malin., gazetesi de 
ayni endişelere tercüman olu

yor : Almanyada tutulan gizlilik 
endişe verici bir şeydir. Bütün 
sorulanlara Ren nehrinin karşı 
tarafından süküt ile mukabele 
ediliyor. Bu endişeler, telaşa 
kapılmak itiyadında olmıyan 
lngilizleri saracak kadar mühim 
olmuştur. 

İT AL YANIN DURUMU 

LEHLER ÇEKLERLE NE
DEN ANLAŞMIYOR 

Paris 22 (Ô.R)- journal de 
Rovea,. ' Lehistan ve Çekoslo 
vakya arasındaki anlaşmazlığa 
teessüf ediyor. Fransada sağ 
ve sol cenah partiler arasında 
F ransa-Sovyet paktının tasdiki 
için şiddetli münakaşalar ol
makta iken Lehistan ve Çekos
lovakya arasında da ayni mev
ı:u üzerinde şiddetli gazete 

Alman tayyare toplarından fJiri münakaşaları oluyor. Bu müaa-
ne göre de Almanya Ren böl· ı Ren bölgesini yeniden askeriğ kaşa harpten evvel Gürcüler 
gesini yeniden askerleştirirse işgal altına alınasıaı kendi ve Ermenilerin bir türlü anla-
Italyanıa durumu ne olacağını akalliyetleri için tehlike say· şamamalannı anlatmaktadır. Er-
aalamak istiyor. Çünkü ltalya maktadırlar. . meniler hilhassa Türkiye -
da lagiltere ile beraber Ren ALMAN TEBLICI HEYECAN den • Gürcüler ise bil -
bölgesine asker gönderilmesini UY ANDIRDI bassa Rusyadaa korkarlardı. 
meneden kefil devletler arasın· Berlin 22 (Ö.R) - Alman Şimdi de Çekoslovakya bil-
dadır. istihbarat bürosu, srlahiyettar bassa Almanya ve Macaristan· 
Romanın asıl kaygısı Avustur· bir meabadaa ıldığı bir habere dan, Lehistan ise bilhassa 

yayı Alman ilhakından kurtar· dayanarak, Fransıı-Sovyet pak- Sovyet Rusyadan korkuyor. 
makbr.Berliabu mesele lb:eria• tının Lokarno andlaşmasına Lehler Çeklere: - Sovyet-
de Italyaaıa şüphelerini dağıta• mugayir olduğunu bildirmek· !erin ekmeğine yağ sürüyor-

tedir. Bu paktın hem Cenevre suauı diyorlar. 
cak kadar kat'i vaidlerde buluna- protokoluaa, hem de Lokarop Çekler de Lehlere: - Al· 
mu, Ba tüpbeler dağılmadıkça andla•masına mugayir olduğu 
d ita) b F 1 ~ maaların ekmeg· ine ya;; sürü-a yanın em ransa, n· ilave edilmektedir. " 
a'ltere ve Belç"ıkaya hem 22 Ô R F yorsunuı diye karşılık veri-... ' Loadra, ( . ) - ran· 
Sovyetlere, hem küçük antantı sıı - Sovyet andlaşmasını Lo· yorlar. iki büküınetin Rus me· 
ve balkan antantına arka çe· karao aadlaşmasına mugayir selesi üzerinde samimi bir an-
virmesi ihtimali yoktur. Zira gösteren Alman tebliği burada !aşmaya varmaları temenni edil-

bütün devletler Almanyan&n derin heyeca:!.~~.~?.~~~?~: •••••••••••• !!'.~~~ .. ~~~-~~! ........................ . ...... Amerika· .. ···parlame to 
Deni~ ... i~Ş";;b·'iç~·ı75·-;üy~~·d~larlık 

tahsisat istemini kabul etti 
Loadra, 22 (Ô.R) - Fraaaa ı 

büyük elçisi ve deniı konfe
ransında Fransız delegasyonu 
başkanı B. Corbin dün dışişleri 
bakanı B. Eden ve Amirallık 
baş lordu Moasell ile görüş· 
müştür. Diğer taraftan, Fransız 
delegasyonundan Amiral Ro
bert, lagiliz deniz baş lordu 
Amiral Sherill ile müzakerede 
bulunmuştur. Bu görüşmelerde 
konferansın naıik konuları üze· 
rinde durulmuştur. 

ALMANYA DENiZ KON
FERANSINA GiRER MI? 

Paris, 22 (Ö.R) - lngiltere· 
aia Almanyayı da Londra de
niz konferansına sokmağı dü
şündüğünden şu son S?'üolerde 
fazlaca bahsedilmektedir. Fa-
kat bazı Fransız çevrenleriue 
göre Fransanın bunu kabul 
etmesi; "Versay,, muahedesine 
karşı yapılan tecavüzleri tasdik 
etmesi olur. "Figaro,, gazetesi 
Almanyanın deniz konferansına 
girıne~i için önceden bazı şart· 
!ar koşulması doğru olacağı 
fikrindedir. Bu şartlar şun· 
lardır: 

1 - Yapılacak muahede ilk 
önce lagiltere, Italya, Birleşik 
Devletler ve Fransa tarafın
dan imza edilmelidir. 

2 - Hava paktı meslesinde 
Almanya - lagiltere arasında 
mevcud olan ibtilif önceden 

Amrrika ıı //I mııkaıükmtırıı ıdııre tdm R. Roosevrlı 
biivıik def/İZ rop/aı111111 J?Öhft inde 

Zaten bu mesele üıeriade ı dayanarak fogiliz vapurlarına 
L d d .. ·· ı r olınık- gavri meşru bir rakabet yapan on ra a goruşme e 1 ·ı k 
t c! B lk" d b" !aşma yabancı kumpanya ar ı e re a· 
a ":. .. -~ ı e ır an . bet için alacağı tedbirler gö-

formulunun apans.z ne_şredıl- rüşül~cektir. 
diğini görerek sevinçli bır hay- AMERiKA TAHSiSATI 
rete düşeceğiz. KABUL ETTi 

LONDRADA BiR KONFE- Vaşington, 22 (A.A)- Mec-
RANS TOPLANACAK lisia deniz işleri encümeni ye-

Londra, 22 (Ô.R) - Büyük ni inıaat için 175 milyon do-
Pasifik Okyaaosta altı lngiliz lar!ık masrafı. k~bul, !•.kat in~a 
deniı yolu hattının himayesi edılece~ gemı tıplerının denız 
· · N' d L d da bir bakanlıgı tarafından serbestçe 
ıçın ısan a on ra ·ı · h kk d · ·ı b . seçı mesı a ın a ıstenı en 
konferans .. olaca~tır. Bu ha erı salahiyeti ret ile Londra deniz 
neşreden Mornıng Post,, ga- konferansının neticesini bek-
ı:etesine göre lagiltereain, hü- lemeğe karar vermiıtir. 
kiimetlerin geoit tablisalına Londra, 22 (A.A) - Haber . _ .. -

uz na e eşredildi 
Martın dokuzuncu günü Cenevre, 

önemli hadiselere sahne olacak 
Cenene, 22 (Ô.R) - 18 ler 

komitesini (Bergiteler komitesi) 
2 martta toplanmaya çağıran 
bqkanı, Uluslar Sosyetesi ge
nel sekreterliği •asıtasile şu 
kısa tebliği nefretmiştir: 

"Uluslar Soıyetesi pakbnın 
16 ncı maıldeıinde tasrih edi
len tedbirlere nezarete memur 
irtibat komitesi başkanı B. de 
V asconceUos, 18 ler komitesini 2 
mart tarihinde saat 15,30 da top
lanmağa çağırmaktadır. Komi
tenin gündeminde yazılı olan 
meseleler şunlardır: 

1 - ltalya'ya gönderilen 
maddeler üıerine konulmuş 
ambargonun petrol, kömür, 
demir, dökme, çelik gibi diğer 
meselelere de teşmil edilme
sini teklif eden takririn mü
ıakereıi. ,, 

EKSPERLERiN RAPORU 
Komite bu mesele üzerinde 

bir karar vermek için eksper· 
ler komitesinin hazırladığı son 
ıaporu göz önünde bulundu
racaktır. Bu rapor petrol am· 
bargosuaun, Birleşik Amerika 
devletlerince ltalyaya yapbk
ları petrol ıevkiyatıaın 1933 
senesi seviyesini geçmemesi 
için tedbir alınması şartile mll
essir olabileceği neticesine 
varmaktadır. 

Halbuki şartın şimdiki bılde 
tehakkuk etmediği malümdur. 
Gerçi Amerika hükümeti, şim
diki bitaraflık kanununa göre 
Cumur başkanına iki muharib 
devlete sevlciyabnı menetmek 
salahiyeti verilen maddeler 
arasına petrolua da katılma

sını teklif etmit ise de Se· 
nato bunu kabul etmemiştir. Bu 
şartlar içinde berkiteler ko· 
mitesi petrol ambargosunun 
müessir olması ıçm elzem 
olan şartlann mevcut olmadı
ğını kaydetmeye mecbur kala
caktır. 

B. EDEN CENEVREYE 
GELECEK MI 7 

Uluslar Sosyetesi çevreale
rinde lagiliı dış işleri bakanı 

B. Edenin komite topl~nbsında 
bulunmak üıere Cenevreye 
gelip gelmiyeceği hakkında ma-

Sofyada 
iki kişi idam 

edilecek 
Sofya, ( Ö.R ) - Hükumet 

darbesi davası hakkında harp di
vanı kararını bildirmiştir. Maz
nunlardan on dördünün beraetine 
karar verilmesi derin bir tesir 
yapmıştır. ilbay llçef ile bin
başı Stançef idama mahküm 
olmuşlardır . idam edilecekleri 
unnedilmiyor. 

Manisada 
lnkılab konferansı 

liimat yoktur.Bu hususta gelen 
haberler birbirinin zıddıdır.Bazı· 
lanaa göre B. Eden gelecek, di
ğerlerine göre baıka bir deleğe 
gönderecektir. Fakat lngiliı 

dış işleri bakanı Ceaevreye git· 
meğe karar verirse Fran111: 
dış işleri bakanı B. Flaadioia 
de 18 ler komitesinde Fransa
yı bizzat temsil edeceği tab· 
min edilmektedir. 

Bergiteler komitesinin top
lantı devresi on gün kadar all
recektir. 

Fransa, Ingiltere dıı işleri 
bakanları Cenevrede bulunul" 
!arsa, Habeş meselesinden da
ha az yakıcı bir ehemmiyette 
olmıyan diğer arsıulusal mete· 
leler üzerinde görüşmek imki
nını bulacaklardır. 

PARISTE BiR TÖREN 
Paris 22 Ö.R) - Birlepk 

Amerika devletlerinin koruCU111 
Vaşingtonun yıl dönümü dola· 
yısile Paris Amerikan kulübü· 
nün verdiği büyGk ziyafett• 
ba bakan B. Sarraut ve pro· 
fesör Siegfried onur konup 
olarak bulunmuşlardır. ilk h· 
ce B. Theodov Rousseau lagi· 
lizçe bir nutukla V aşiagtooa 
anmış ve Amerika büyük el· 
çisi buna cevap vermiştir. Soa· 
ra profes&r Heiaricb Siegfried 
büyük bir asker olduktan sonrı 
yüksek bir devlet adamı med· 
yetlerini gösteren memleketine 
bugiın hili büküm süren temel 
yasayı veren Vaşingtonua ese· 
rini tahlil etmiştir. 

B. SARONUN KARYERI 
B. Rousseau, bu defa Fran

sızca bir nutukla B. Albert 
Sarraut'aun sömürge idarecisi 
diplomat ve devlet adamı ola
rak dal budak saran karyerini 
çizmiş ve buna cevap veren B. 
Albert Sarraut, Vaıington kon
feransı delegeıd olarak Ame• 

rikada bulunduğunu hatırlatmıı 
ve o vakittenberi Amerikayı 

tam manasile sevmeğe başla

dığını söyliyerek Vaşingtoaun 
yüksek bir tasvirini yapmıfbr. 
Başbakan son söı olarak Fraa· 
sanın uluslar arasında uılaşma 
siyaııasından ayrılmıyacağıaı te· 
min etmiştir. 

Sar' da 
Alman hazırlığı • 

Londra, 22 (Ö.R) - "Daily; 
Telgrapb,. Sar bölgesinde bir ·ı 
geıi yapan bir aylarının bu böl· 
~edeki • ı:eniş Alman askeri 1 
hazırlıkları hakkındaki ifıaabnı ~ 
yazıyor. Aytar, Sarbruk şehri-1 
ninin yanı başında bir ha•a ! 
üssü yapıldığını görmüştür. Bu l 
üs iki kilometreden fazla b"ır, 

sahayı kaplamaktadır. Etrafı 1 
parmaklıkla çevrilmiştir. Polis' 
içeri girilmesini menedi-
yor. Son zamana kadar 
fakir ahali tarafından işgal 

Manisa, 22 ( Özel ) - Üni- edilm_ ekte olan bütün kışlalar, 
versite profesör.erinden Bay 
Ömer Celal Cuma günü akşamı tamır edilmiş ve gelecek asker·, 
Manisa Halkevi salonlarında leri kabul edilebilecek vaziyete 
istiklal konulu ikinci konferan- sokulmuştur. 
sını da verdi. Konferansta 500 Aynı aytara göre Almanya• 
kişi hazır bulunuyordu. Jstikla· Ren bölgesile Sar havıasınİD: 
lın büyük anlamını söylevinde yeniden askerleştirildiğiai bil·: 
belirten batib heyecanla alkış· dirmek için ancak bir •esile; 
laamı•br. b ki k d • e eme te ir •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • J d .. ·· G R ·.~·····•·••••••••••••••••••••••••••••••, 
a ın ıgına gor~, .. ece om~- mul konmasını lngiltere dıt 
dan b~r~ya donmuş olan Amı- bakanlığından iltimas etmiştir. 
ral Bıscıa ltalyanın imzasını A · d it 1 
1 . . . ynı zaman a a yamn 
ngılıı fılosunun Akdenizden m" k"" t b ü ' ti 
k·ı · · db" . um un mer e e s r a e çe ı mesıne ve zecrı te ırlerın . . . 

ilgasına bağlamak busununda Stressa cephesının ıbyasına da 
B. Mussoliniden hiç bir emir taraftar olduğu ilave ediliyor. 
almamıştır. Siyasal mahafil Tigre cep· 

Bununla beraber söylendi• hesindeki son ltalyan mu•af· 
ğine bakılırsa B. Mussolini ya~ fakıyetlerinden sonra, Duçeain 
P.'lacak anlaşmaya diğer bütün Habeş davasının halli zımnında 
sıyasal meseleler gibi bu mes- yeniden barış müı:akereleriae 
elelerin de diplomasi yolu ile girişilmesine muhalefet etmiy•· 
hallini ~ol~ylaıt~racaL bi~ f~r- ceği kaaaabada bulunuyorlar • 
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Sinema tankltı~ri: 

Bir fakir delikan
lın1n lhikayesi 

--
Elhamra sinemasında bu haf-

ta bir fakir delikanlının hika
yesi var. Bu süjeyi bundan tam 
yirmi üç sene evvel yine böyle 
bir kış gecesi küçük bir gaz 
sobası karşısında okumuştum. 

Hikaye hakiki hayattan alın

mış ve Fransada geçmiştir. 

Sinema süjelerini görüyoruz ki 
kah hayalden kah efsa
neden bazen tarihi vakayi
den alıyorlar; fantezilerini 
operetler dolduruyor, hazan da 

-böyle bir fakir delikanlının 
hikayesi ğibi hakiki hayat ma- ' 
ceralarından toplanıp yazılan 

romanlardan da alıyorlar. 

Bir fakir delikanlrnın hika
yesin: bana dediY,im gibi yirmi 
üç sene evvel bir arkadaşım 

okuttu, ht!r nedense bu dos
tumu bu roman çok a1iikadar 
etmiş, bana da okutmağı o 
zaman pek istemişti. Romanı 
dikkatle okudum, yirmi üç sene 
evvelki gençliğimde romanın 
pilatonik aşk tarafları gözüme 
çok ilişti, romanı hemen kemen 
o cephesinden gördüm. Yirmi 
üç sene sonra Elhamra sine
masında ayni hikayeyi sey
rettim. Romanın içine nüfuz 
itibariyle bir fakir delikaniı 
nın hikayesi büsbütün bana 
başka göründü. Hikaye şöy
lece üstünden bakılacak bir 
roman değildir. Fakir düşmüş 
bir delikanlı, çok zengin bir 
aileye kahya olarak giriyor. 
Bu zengin ailenin ihtiyar ve 
bunak bir reisi var, bu adam 
bundan kırk, elli sene evvel 
kendisine teslim edilen bir 
ailenin bütün servetini bir 
adamın ölmesile elde ediyor. 
Bu servetin gayrımeşru sahibi 
olmak için elinden geleni yapı-
7or.Bu ölmüş adamın genç oğlu 
kaybettiği servetten müteessir 
we melüL Zavallı genç. kız 
kardeşini 1ey11 mektebe ver-
uıiştir. Serveti ve istikbali 
7ok edilen bu genç kız 
ağabeyinden başka kimseye 
dayanamamaktadır. Fakir düş
müş delikanlı, babasının dost
Janndan birisinin delaletiyle 
milyoner bir ailenin kahyası 
oluyor. Hırsızlıkla sevet yaph
fuıı unutamayan aile reisi ihti
yar, genç kahyanın babasının 
•evetine konduğunu bilmekte 
ve azap içinde titremektedir. 
Ailenin zengin ve mağrur genç 
kızı ile fakir delikanlı arasında 
aşk duyguları belirmektedir. 
Ailenin bütün erkanı içinde pa
ra, servet hırs; etrafı sarmış 
genç ve namuslu kahyayı da 
beyhude yere böyle para ihti
rasını taşıyan bir adam zeha
bile ::'enç kız üzerinde tesirler 
uv.ı- tı. Filmde ve roman
da ıı.-..; ... ;Jt!t, para hırsı ve aşk 
birbirile karşılaşmaktadır. Bun
dan yirmi üç sene evvel aşk 
ve necabet duygularını görerek 
alkışladığım bu sujeyi yirmi üç 
ıene sonra para hırsı cephesin
den de tetkik etmeği ihmal 
etmedim. Romanda ve filmde 
necabet, para ihtirasına ga
lebe çalıyor. Hayatın ber safba
aında doğruluk ve ehliyetin 
muzaffer bir bayrak çekmesini 
insanlık nam ve hesabına çok 
iııterim. iffet, namus ve ehliye
tin hakiki zaferi ile mülevves 
ruhların çürüdüğü gün tabiatın 
adalet terazisi gramlarile ağır 
haaıyor demek olur. 

Yirmi üç sene ovvel bu Ro
mana kıymet vererek bana 
okutan arkadaşımı şimdi lzmir
de bulmak mümkiin olsaydı, 
senin fakir delikanlının hikaye
sini yirmi üç sene sonra git 
bir daha gör sen yin~ beğe· 
nirain diye tavsiye ederdim ... 

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

Satılık otomobil 
Eski model az kullanılmış 

yedi kişilik bir fiat otomobili 
ucuz satılıktır. Motörü kevvet
lidir otobüse kamyona da çev
rilebilinir. lstiyenler mezbaha· 
da görebilir. 
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VENi ASIR 

Yıldızların boş saatları 
Stüdyoda vakıtlarını nasıl geçirirler .. 

Girlslerin gündelik hayatı 
Adları dünyaya yayılan sine

ma yıldızları stüdyoda boş 

saatlerini nasıl geçirirler? Bu
na merak edenler az değıldir. 

Artistlerin, dünyanın en seçme 
kızlarını toplıyan stüdyolarda, 
daldan da'.a !·onan ke1ebckler 
gibi hiç r::ı:.:ü durnııyarıık son
suz bir aşk ve ihtira~ havası 

içinde yaşad klarını sananlar 
aldanırlar. Hayatlarını ve ha" 
yallerini sanata verenler için 
aşksız yaşamak nasıl kabil 
değilse onların hepsini birer 
Kazanova sanmak ta o nisbet
te manasızdır. 

Sonra artistleı i filmlerde 
deruhte ettikleri rollerle mu
hakeme etmek, onların biitün 
hayatını rollerinin kadrosu için
de görmek te saçmadır. Me
sela Tarzanı yaşatan Johnny 
Weismüller medeniğ hayattan 
uzak kalarak bakir ormanların 
yeknesak hayatına meftun olan 

/11s/cr lmıılı aın!awı .ı 

bir artist değildir. Onun için- j 
dir ki, W eismülleri boş saat
larında, yahut ta stüdyoda as
lanlar ve timsahlarla boğuşma 
devreleri arasında, Maureen 
O'Sullivan ile dama oynarken 
görebilirsiniz. Wei<;mü!ler <la
maya çok meraklıdır. 

CHARLES BOYER'YE 
GELiNCE 

Tiyatroya ve sinemaya ken
dini vermeden önce felsefe 
tahsil eden bu sevimli art:st 
felsefi ve sosyal <!serlere karşı 
sevgısını kaybetmemiştir. BoŞ 
saatlerini okumakla geçirir. 

YA SIL VIA SIDNEY'E 
NE DERSiNiZ? 

Silvia Sidney ne de olsa ka
dın kad1ncıktır. Boş vaktinde 

Atar/ene 111 50/l bir pozıı 

1 

' 

V.•ismıilfı'r dama oy11orkm 
yün örgülerden, hesap işlerin
den hoşlanır. Buna o kadar 
düşkündür ki sahne vaiilerin
den Henry Hathaway ve Fred 
Mac Murray bile "Üzüm üzü
mü göre göre kızarır.,, sözüne 
uygun olarak Silvia'dan örm~yi 
öğrenmişlerdir. 

ALBERT PREJAN ÇiÇEK 
MERAKLISI 

Albert Prejan çiçek merak
lısıdır. Boş zamanlarında ençok 
hoşlandığı şey saksılarıyla uğ
raşmak, çiçekler arasında dolaş· 
maktır. 

JESSIE MATTEwS SPORT-
• MEN 

Bütün lngiliz genç kızları 

gibi meşh>Jr yıldızlardan Jeşsie 
althews' de spora çıtgınca 

lişıh1ır. Boş dakikalarında bi
sıklete binmekten, patinajdan, 
yüzmeden hoşlanır. Bundan 
başka bahçevanlığı, beyaz tav
şan, tavuk yetiştirmcği sever. 

Marie Carfüıle gelince güzel 
uçurtmalar yapmaya ve uçurt
mağa meraklıdır. Küçükken 
buna alıımıştır. 

YA GIRLSLER NE 
YAPARLAR? 

Güzel 11ücutları ve danslarıyla 

Sylvll Sidnty örgü örüyor 
aalıneleri süsleyen Jirslere ge
lince onlar da bot saatlerinde 
bir kenara çekilerek aigarala
nnı içerler. Muaşakalanndan, 
tahakkuk etmiyen ümidlerinden 
hayallerinden görüşürler ... 

MARLENE BENZEMEK 
ISTLRSENIZ? 

Beyaz perdenin en şöhret
şiar yıldızı sayılan Marlene 
Dietrich modern kadınlığın en 
garip bir simasıdır da ... Elbette 
Marlen'e benzeyen, yani o tipte 
olan kadınlar çoktur. "Desire -
şehvet,. artistinin boyu 1,65tir. 
Göğüsleri, orta kalçaları dar
dır. Uzun boyu, uzun ve ince 
bacaklarına malum olan güzel
liğini, şöhretini vermektedir. 
Marlene Dietriche benzemek 
merakında olan bayanlar saç-

Simone Simon 
• 

lzmirlilere zevkli 
saatlar yaşatıyor 

iki ay ev11el gördüğümüz 

"Siyah gözler,. filmini henüz 
unutmadık. Bu filmde Harry 
Baur'a oyun arkadaşlığı eden 
Simone Simon'un yeni yetişen 
bir genç kızın haleti ruhiyesini 
yaşatmakta gösterdiği maha
reti, o filmdeki rolünü ifadaki 
kudretini bu sütunlarda al
kışlamış, bizimle beraber 
bütün lrmirliler de bu güzel 
kıza bağlanmışlardı. 

Yüksek biz sanat ruhu taşı· 
yan, her rolünü benemseyerek 
oynıyan Simone Simon bu haf
ta "güzel günler,, isimli filmi 
ile yine lzmirlilere zevkli saat- ::wııow .tmo11 
)ar yaşatmaktadır. !ardan birioin tercihi, hasta 

O, bu filmde de siyah göz- olan diğerinin tedavisi ve ha-
lerde kendisine refakat eden yatının kurtarılması ıçin iki sev-
jene Pierre Dumont ile he-

dalının bu aşklarını gizleme· 
raberdir. Yanlarında Fransız-

leri 11e sonuna kadar hasta 
ların en genç, en güzel ve en 

dostlarını kurtarmağa çalış· 
iyi artistlerinden bir çokları 
vardır. Onlar el ele vererek malan, bu meyanda genç• 

· · · !er.in eğlenceleri, zevkleri, neş' e• gençliğin samimıyetını gösteren 
d leri ormanlarda, su kenarların-çok güzel bir film vücu e ge-

tirmişlerdir. da yaşadıkları kamp hayatı, 
Film mevzu itibarile me- bir sinema stüdyosunda darül-

rak ile ve zevkle seyredil- fünunluların verdikleri balo çok 
diği gibi güzellik, dekor entresan sahnelerdir. 
ses ve müzik itibarile de çok Gençleri, gençler kadar da 
zengindir. Birbirlerini çok se- ihtiyarları şiddetle alakadar 
ven iki Tıbbiyeli ırencin güzel eden bu filim, baştan başa bir 
bir kıza karşı duydukları aşk şiir, baştan başa bir güzellik-
ve alaka, kız tarafından bun- tir. 

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

Güzellik telekkisi 

· Londralı Daily Ekspres ga
zetesi, son zamanlarda ıık sık 
değişen yüz güzelliği telikki
ıini bir anketle tespit etmeğe 
çalıştı. Derece alan çehreler 
şunlardır: 

Greta Garbo: Hollivut'u ta
hayyül eden bütün genç kız· 
ların h&tırlarına ilk gelen çehre 
Greta Garboya aiddir. iddiaya 
göre, Greta Garbonun bir 
benzeri bile dünyada yoktur 
ve olamıyacaktır. Onun çehre-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rengine boyamalıydılar. Mar
len'in gözleri hazan gümüşiye 
kaçan açık mavi renktedir.Fa
kat bakışlarında derinlere nü
fuz etmek istiyen bir mana 
bir kudret vardır. Mar
lene 'nin bütün giizelliği de bü
yüleyici bakışlarında toplan
mıştır. Marlene benzemek isti
yorsanı:t onun bakışlarını taklit 
ediniz. Kir ikJ · · · 

Sillmıa yıldızı 

Ann Dl'ork 

sindeki erkek ciddiyetini an
dıran mat renk ve mat mana, 
daima hulya ifade eden gözler, 
.arzuyle konuşan dudaklar şa
heser sayılmaktadır. 

Jean Harlov: Platin renkli 
kumral kız diye anılmakta.dır. 
'Gözlerindeki mani insanı düşün 
meie tevkeder ve bazı haris 
gürüaür. 

Katherin Hepburn: ağzının 
duruşu, histen yapılmış bir hat 
gtbi çehresini güzelleştirmekte
dir. 

Claudette Colbert: O, ıstı· 
raba an olmuş ve ıstırabı sev
miş bir çehrenin ifadesidir. 
Bütün hüneri, iç samimiyetini 
çehresinde hilesiz olarak ifade 
edişidir. Paulette Goddard: 
Çarli Çaplinin son filminde 
rolu bulunan Polet'in çehresi 
hakiki kadın manasını ve ka
dın mefhumunu 
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Müslüma ın 13An Si 
İslam tarihinden heyeca lı bir kaç yaprak 

Btilem sayı ı: 43 Yazan : To dil 

ura da ureyş kadınlarını 
atıldılar. 

hıncını alamıyan Hind, 
toplayıp harp sahasına 

--------------------ım 1 an n rkasından çok masile: nişancının oku gutlağının bir 
nedi, bir haberci Medineye - Nasıl bilmiyorsun, o hnrb· tarafından girmiş, bir tarafın· 
ftİ, kadınlar etrafını snrdı- da sen yok mu idin? dan çıkmıştı. 
Soluk soluğa yere ayak - Vardım, ya hatun! Vnr· Muhammed arkadaşlarının 

an bu üstü başı toz:, toprak, dıml Muhammed öldlirllldU di- bin ihtimam ve dikkatine rağ· 
, gözü kan içinde haberciyi ye işittim. Benden bunu mu men çulcurdan çıkamadı. Çu-

!Ukladılar. Kadınların ara- işitmek istiyordun.. lcurun içine atlayan bir kaç ar· 
la kabir sualine tutulan - Ô!düğünü görmedin mi? kadn ı onu Oı:erinde ona ağır· 
ılh meram anlatmağa çalı· - Görmedim! hk veren z:trbı soydular, ve 
Jrdu: Bedir muharebesinde - Ölilsllnü? omuzlarına alarak yukan çıkar· 
ıramanhk yapan ve fakat - G8rmedim! dılar. Muhammedin yDzhnden 
ıdun çıkmasıaa sebeb olan· - Nasıl bunu söylüyorsun? ga:ınnden kan akıyordu. 
lan birisi olan Abdullah bin - Ben işittiğimi söyledim! Müslümanlar a:ıalmışb, barb 
aaşın kansı Zeynep bu son Bu sıra Ümmü Seleme yaralı sabnesin n gerisinde Mubam· 
en habercinin yere serilmiş ile Zeyneb'in arasına girdı, medin etrafını alanlarla kai-
me bakmadan yakasma Zeynebe d&nerek: mışlardı, çoklara harbı terket· 
ıştı: - Bırak kardeşim! yaralı mişlerdi. 
- Ne oldu? t·an çekişiyor, Muhammed şe· Ebu Süfyan ortada garib bir 
labercii Zeynebe bakarak, bid olduyse onun eseri ölme- harb tavsaması görünce barba 
Uerini çevirdi: miştir, ölmez, hepimiz müslü- nihay~t nrilmesini emretti, 
- Sizden gidenler Allaha manız, o kuldur, AJlahından falrnt harbın koptuğu sahada 
ruıtu. aldığı ilbamlan bize vermiştir. Kureyşin olanca Tezalcti 
- Muhammed sağ mı? Bizde:61unceye nadar yadı yaşar belirdi. 
- Kocan şehid oldu... bırak şu yaralıyı rabatca can Vahşi, Hamıanm cesedini 
ıeyneb birdenbire irkildi ve versin. ölülerin arasında buldu ve gök-
ıe kendini toplayarak yaralı· . . • . . . . süne hançer sapfayıb kemik-

burnuna yaklaşıp : · · · · · · · lerini kırarak kanlı bir k ab 
- Allah ona rahmet versin, Muhammed evve!den lcaup gibi ciğerini söktü, her tarafı 
:in Muhammed sağ mı? baz1rladıkları ve farkına var- kana bulanmış ellerine nlarak 
Varalı son bir bı7.la : mı yarak yanana yaklaştıkları Hinde götürdü. 
- Baban öldürüldü, gözümle çukurlardan birisinin içine düş- - Al Hamz.anm ciğeri! 
rdlim.. müştü. Muhammedin ar alarm· "Hind., çıtgm bir vahşetle 
- Allabına kavuşmuş, Mu- dan birdenbire bir çahrh ile Vahşinin elinden ciğeri kaptı, 
ımmed sağ mı 1 kaybolması, yerin içine dcğru ıııırmağa. ge"meğa. yutmağa 
- Ben babanı müdafaa eder· gitmesi yanındakilere dehşetli başladı. Ciğerden boşalan, fış· 
m yaralandım. bir heyecan verdi. kıran kanlar Hindin her tara· 
L Yaranı bağlanz, iyi olur· Birkaç kişi koşuştular. f ını bulamışb. 
D, söyle Muhammed sağ mı? Kumye Muhammedin yara· Burada hıncına nlamıyan 
Yaralı ölgün bir süzii~le Zey- lanıb, sendeliyerek ilerliyerek Hind Kureyş kadınlarını top· 
tbi süzdükten sonra : dOşdüğUnü görünce haykırarak: Jayıp harp sahıısana atıldılar. 
- Bilmiyorum - Muhammedi ben öldür- \T e alayla tef çalmaya, hay· 
Dedi. Zeynebia ve yaralının dlim, artık yaşıyamaz. kırmaya, dansetmeğe lcoyul• 
afını kadınlar sarmışlardı, Diye bağırmış ve fakat sesi dular 

eyneb hırçın bir yumruk sık- buğazında kalmıştı. Küçük - Bilmrr'i 
·················~··············································································································· 

Doktor 

lemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü 'apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numarala mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

un es 
PİLLİ 

KULLANINIZ 

Dav et Demi --yoJlal'ından : 
20 • 2 • 936 Çarşam~a. günü saat 9 dan itibaren işletmemiz 

Alsancak ambarları ıçınde 170 çuval miktannda muhtelif cins 
t~prakh zahire il~ 29 çuva.~ incir ve hurda delliliyeıi ve belediye 
rusumu alıcıya aıt olmak uzere açık arbrma usuliyle satılacakbr. 

470 { 480 ) . ., ~ 

Artan bir olgunluk ve mu· 
vaffa\uyetle ellinci say1Sııu çı-

kardı. Baş yazısında Nihad 
lriboz işsizlik ve dilencilik adile 
çok derin ve sosyal bir mes
eleyi ele almış bunun sebep 
ve çarelerini canlandırmıştır. 
Asım Kültür, Karşıyaka ku

lübünde vermeğe başlanan ala· 
franga musiki ziyafetten aldığı 
intiba ile "Musikiyi niçin sevi· 
yoruz?,. Başlığı alhnda ilgili 
bir yazı yazmıştır. 

Doktor N. Kip'in "çocukla· 
rm cinsi insiyaklarınıo terbiye· 
sine,, dair bütün Aileleri ten· 
vir eden çok değerli ve ilmi 
bir yazısı vardır. 

Leman Dura, Şopenin bayat 
ve aşklarına dair makale sil
silesinin ikincismde, büyük ar· 
tistin san'at ve hususi bayatını, 
güzel kalemile güzel bir sur~tte 
yaşatmıştır. Okranyamn "hırs 
bakımile b:mir günlerinde "ya· 
zısı, ihsanın bütün öğretmenleri 
alakadar eder "Viyanada resim 
kursları,, Gene öğretmenler 
için "Pilin örneği., ite Sokra· 
bn, 650 kişilik bir halk mah· 
kemesi karşısındaki müdafaası 
vardır. Sokrat bı.ırada kendini 
mahkeme kartısma çıkaran 
sebebJeri derin, müstehzi ve 
çok mantıkı tahlili ile anlata· 
yor. Profesör Marsel Prenan 'ın 
da uzvi madde hakkında çok 
ılmi bir makale~i vardır. 

Edebiyat kısmında, büyük 
edip Maksim Gorgiyefin "edebi 
hayatımın batara., larınm ikin· 
cisi, Aytekin kültürün çocuk 
hayabndan alınmış güzel bir 
hikayes·, Panintan'ın "koreliğin 
hayatı,, vardır. Kültürü bütün 
okuyuculanmıza sunarız. 

Havacılık ve spor 
Havacıbk ve spor mecmua· 

sının 161 inci sayısı da çıkaut· 
tır. Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

lzmlr lclll ticaret m -
murtu undan: 

lzmirde ikinci Kordonda 72 
numarada sanayi ve zirat ma
kinaların, otomobil ve otomobil 
yedek ve teferruabnın ve sair 
eşyanın idhali ve sabşını yapan 
[Şarl P. BalJadur ve şürekası) 
şirketinin yeni teşekkül muka
velenamesi ticaret kanunu bil· 
kümlerine g6re, sicilin 1563 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

1: Sirküler 
2: Şirket mukavelesi 
bmir sicili ticaret mlldOrlUğii 

mührü resmisi ve F. Tenik 
imzası. 

lrkUler 
Mart 1934 tarihli sirkülerı

mizle (Şarl P. Balladur ve şn
rekası) unvana altında temdit 
edilmiş ve sicilli ticaretin 1163 
numarRsında mukayyet bulun
mut olnn kollektif şirketinin 
şeriki ve mes•uı azasından bu
lunan bay Harold 1.Şarno'nun 
bu defa ve kendi arzu ve ri
zaıile ve bir Kanunusani 1936 
tarihinden itibaren şirketten 
çekildiğini ve aynı sıfatla ve 
aktedilen şirket mukavele•i 
mucibince bay Lionel J.G.Al
bonun şirketi mezkiireye şerik 
olarak dahil olduğunu ve şir· 
ketin bu ana kadar bilcümle 
hukuk ve vecaibi yeni şerik
lere devredildiiini bildirir ve 
asygılanmızı sunarız. 
Şarl P. Balladur Harold 1. Şarno 

imzası imzuı 
Umumi No. 1082 
Dairede okunup ne olduğu 

anlahlan işbu 11-2-936 tarihli 
feshi şirl<et beyannamesi altın· 
daki imzalann zat ve hliviyet
leri dairece maruf Şart P. 
BaUadur ile Harold 1. Şarno'nun 
olduğu ve m\inderecatını ta
mamen kabul ve ikrar eyle
dikten sonra bizzat yanımızda 
vaz eylediklerini beyan ve tas· 
dik ederim. Bin dokuz yüz otuz 
altı yılı Şubat ayanın on birinci 
Salı günll. 

11 Şubat 1936 
Izmir birinci Noterliğinin 

remiğ mührü 
imza M. Bayraktaroğlu 

SlrkUler 
Yukarıda yazılı olduau vcç

hile bir kanunusani 1936 tari
hinden itibaren {Şarl P. Bala
dur ve Şürekası) şirketinden 
çekilen şürekadnn Harold 1. 
Şarnonun yerine ayni sıfatla 
Lionel J. G. Albon'un şirkete 
şer\k olarak dahil olduğunu 
ve lzmir birinci noterliğince 
tanzim kılınan 11-Şubat-936 
tarih ve umumi numaralı 
şirket mukavelenamesinde ya· 
zıh olduğu veçbile Şarl P. 
Balladur ve Şürekası şirketinin 
bir kanunusani 1936 tarihine 
kadar olan bil'umum zimemat 
ve matlubab ve hukuk ve ve· 
caibini deruhde ve tekabbill 
eylediğimizi ve eskisi gibi ve: 
( ŞARL P. BALLADUR ve 
ŞÜREKASI ) 

Unvanı tahhnda ve sınai ve 
zirai makinaların, otomobil ve 
otomobil yedek ve levazımının 
ve buna mümasil eşyanın idb.al 
ve satışı ile iştigal edeceği· 
mizi ve aşağıda yazılı imzalar .. 
dan her biri şirketimizi ilzam 
eyJiyeceğioi kayd ve işaretJe 
beraber hakkımızda gösterilen 
umumi teveccüh ve itimadın 

eskisi gibi devam etmesini 
diler ve saygılanmııı sunarız. 

Şarl P. Balladur 
ımzası 

Lionel J. G. Albon 
imzası 

Şarl P .Balla dur şirket firması 
altında şu suretle imza edecek
tir. 

Şarl P. Balladur imzası 
Lionel J. G. Albon şirket 

firması altında ou suretle imza 
edecektir. 

Lionel J. G. Albon imzası 
Umumi No. 1083 

• ~ . Dairede ok'!~~ ne _ ~l~ğ~ 

anlatıJan işbu 11-2-936 tarihli 
sirküler lbndaki Şarl P. B il • 
dur ve şürekası firmasiyle im· 
zaların zat ve hüviyetleri 
dairece maruf ve bu sir'küler mu· 
cibinoe mUnferiden imzaya me
zun bulunan şUrekadan Şarl P. 
Balladur ile Lionel J. G. Al· 
bon'un olduğu ve münderecatı
m tamamen kabul ve ikrar 
eyledikten sonra bizzat yanı

mızda vaz eylediklerini beyan 
' ve tasdik ederim. 

Bin dokuz yüz otuz altı yılı 
şubat ayının on birinci sala 
günü. 

11 Şubat 1937 
lımir Birinci Noterliğinin 

resmi mührü 
imza M. Bayraktaroğlu 

21 2 936 
Aslı gibidir 

lzmir icilli ticaret memurluğu 
Mührü resmisi 

F. Tenik 
Bin dokuz yüz otuz altı yıla 

Şubat ayının on birinci Salı 
günü saat on sularında ben 
aşağıda imn ve mührünli ko
yan Türkiye cumuriyeti kanun· 
lannın bahşettiği salıihiyetleri 
haiz Iımir birinci Noteri bay 
M. R. Bayraktaroğlu, iz.mirde 
Hükumet civarında Güzel lzmir 
hanında 5 Nt): da vazife gör· 
mekte iken yanıma gelen, iz
mirde Bornovada ArapgirJi so· 
kağında 25-27 Numarada otu
ran Şarl P. BALADUR ve 
lzmirde ikinci kordonda 160 
numarada oturan LIONEL J. 
G. ALBON bana müracaatla 
resen bir şirket mukavelesi 
tanzimini istediler. Kendilerinin 
kanuni ehliyetleri olduğunu an· 
Jadım: lzmirde Ballıkuyu ma
hallesinde hava sokağında S 
numaralı evde oturan arzubalcı 
Mehmet oğlu HÜSEYiN AK
GÜN ve lzmirde Karataıta 
tramvay caddesinde 188 numa
ralı evde oturan Ömer oğlu 
MEHMET AKMANSOY şahit 

ve muarrif ıfatiyle baz\r bulu
nuyorlardı. Bu şahitler·n şeha
dete mani halleri olmadığı so
ru arak anlaşıldı, Bunun üze
rine her ikisi şu şekilde takrire 
başladılar. Aşağıda yazılı şart
lar dairesinüe akdı mukavele 
ederler: 

1 M. - işbu şirket muka
velenamesi bin dokuz yüz otuz 
altı senesi Şubatının on birinci 
Salı gtinü tanzim edilmiştir. 

2 M. - işbu tirkct muka· 
velesi lzmirde Bomovada Arap
girli sokağında 25-27 numarada 
mukim Şarl P. Balla dur ve iz. 
mirde ikinci kordonda 160 nu· 
marada oturan Lionel j. G. 
Albon arasında akdedilmiştir. 

3 M. - Şirketin merkezi ti
careti lzmir şehridir. 

4 M. - Şirket kollektiftlr. 
5 M. Şirketin unvanı ( Şarl. 

P. Balladur ve Şürckas1 ) dır. 
Merkezi lzmirde ikinci kor· 

donda 72 A numaralı mağa
zadır. 

6 M. - işbu mukavelede 
yazılı mevad ve şerait daire
sinde şirl<eti ilzam edecek 
hususat için şirket nam ve 
hesabına olımılt vaz'ı imzaya 
salahiyettar şerikler şunlardır: 

A - Şirket firması altında 
münferiden imza edecek olan 
Şarl. P. Balladur. 

B - Şirket firması altında 

münferiden imza edecek olan 
Lionel j. G. Albon. 

7. M. - Şirketin mevzuu : 
Aşağıda ya zıh artlar dairesin
de ŞarJ P. Balladur ve şürekası 
şirketinin muamelatına devam 
ile eskisi gibi sınai ve zirai 
makinaların, otomobil ve oto
mobil yedek ve teferruabnm 
ve şirket mevzuuna dahil sair 

9.M .-Şirketin kar ve ıarann· 
da şerikler pğıda yazılı nis
bet dairesinde işlirik edecek· 
lerdir. 

A - Şarl P.B Uadur J'Üzde 
seksen. 

B - Lionel J.G.Albon yüz· 
de yirmi. 

Nisbelinde iştirak edecek
lerdir. 

l O M. - Şirketin başlangıcı 
bir Kônunusani 1936 ve niha· 
yeti 31 Kanunuevvel 1937 bin 
dokuz yüz otuz yedi tarihi olmak 
üzere şirketin müddeti iki ıe· 
nedir. 

11 M. - Şirket muameli
tınm idarei umumiyesi şerik
lerden Şarl P.BaUadur'a tevdi 
edilmiş ve mumaileyh işbu va· 
zifcyi ücretsiz olarak kabul ve 

deruhte eylemiştir. 
12 M. - Şüreka tarafından 

peşinen alınacak her bir meb
lağ kar hisselerinden tenıil edi· 
lecektir. 

13 M. - Her sene kanunu 
evvel ayının otuı birinde ıtne· 
lik blinço tanzim edilecek ve 
geçen on iki ayın kar ve za
rarı tesbit edilecektir. Tanzim 
edilecek işbu blinço ve heNp 
üzerinden şüreka kardaki hiı· 
seJerinden bakiye kalan mik· 
dannı alacaklardır. Zarar vu· 
kuunda zararın ıureti telifisl 
hakkında da karar ittihaz ede· 
ceklerdir. 

14 M. - Sirketio satışı ve· 
ya diğer bir irketle birleı 
mesi hususunda karar ittihaı 
etmek hakkı asıl şerik olaa 
Şarl P. BaUadur'a verilmiştir. 
Mumaileyh Şarl P. Balladur 
her türlü istikraz akdı ve ipo· 
tek tesisi ve buna mümasil 
muamelat için dahi karar itti
haz edebilir. 

l 5 M. - işbu mukavele ile 
teşekkül eden şirket Şarl P. 
Balladur ve türekiisı unvanlı 
şirketin bir kanunusani 1936 
tarihine kadar olan bilumum 

zimemat ve matlubahnı der
uhte ve tekabbül eyler. 

16 M. - Şeriklerden birinin 
vefatı halinde sağ kalan şerik 

şirketi tasfiye edecektir. Diye 
sözü bitirdiler. 

Verilen bu takriri ben ye
minli noter bir nüsha olarak 
tanıim ettim ve muhteviyatını 

yüksek sesle okudum ve .ne· 
alini anlattım. Arzulannın ta· 
mamen istedikleri gibi z:ıp· 

zaptolunduğunu tasdik etme· 
leri üzerine bu mukavele aşa· 
ğısmı hepimiz imza ettik ve 
mühUrledik. 11 • 2 • 836 

ikrar edenler : 
Şarl P. Baladur ve Lıonel J.G. 

Albon imzaları 
Şahitler : 
H. Akgün ve M. Akman 

imzalan 
Noter : Resmi mühürü ve 

M. R. Bayraktaroğlu imzası. 
Umumi numara 1081 
lsbu mukavelename suretinin 

dairede sakla 11-2 936 tarihli 
ve 1081 umumi numaralı aslına 
uygun olduğu tasdik olunur.Bin 
dokuz yüz otuz altı yılı şubat 
ayının on birinci sah günü. 
T. C. lzmir birinci noteri res· 

mi mühürü M. R.Bayraktar 
oğlu imzası 

21-2-936 
aslı gibidir 

hıuir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü F. Tenik imzası 

469 (481) 
&AA 

Doktor 
Merkez hasianesi 

Operatörü 

c~va A o 
Almanyadan avdetle has-

talarına her gün on beşle on 
eşyanın ithali ve satışıdır. ekiz ara ında 

8. M. - Şirketin sermayesi 
(65000) altmış beş bin Türk . İkinci Beyler sokak bey· 
lir sı olup (64000) altmış dört ler hamamı karşısında 43 nu-
bin lirasını Şarl P. BaUadur ' rnarada kabul eder. 
ve (1000) bin lirasını Liona] J. 1 Muayene hane telefonu 3315 
G. Albon nakden vaz eylemiş- J Ev telefonu 3203 
tir. 1 \ım:~mmıcm::ZJE::~2J.6.:;;..(~3;al~l 1111) .., 



....... 

.. 

\ 
\ ... 

ve çifte spiralli OSRAM "D,, 

ampullerini diğerlerine 

tercih ediniz 
Bu lambaların çifte spiralli az ce-
reyanla çok aydınlık vtrmelerini 
temin eder. Işık neşretme kabiJi
yetleıi elektrik sarfiyatları ile mu
kayese edilmiyecek derecededir. 

lzmir Yün mensucatı Türk anonim ıirketinin HaJkapınar
daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaılarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında sablmaktadır. Mezkfır fabrikanın metanet ve 
zar1&fet itibarile herkesçe malum olan mamulatını muhterem 
milıterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

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

Perakende sabt yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı A•ım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar ·Kemalettin caddesi 

Yünlü malJar pazarı F. Kandemiro v lu 

ŞekiJ No, 'J260 Şekil No. 9268 

DAIMON 
marka ampuller ampullerin en iyisidir. 2.5 3,5 3.8 

volt'uk ampuller her zaman için mevcuttur. Bütün dünya 
bu marka am ulleri tercih etmiştir 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Anadolu 
Hurda vat ma v azam Ödemişli Hüse in Hüsnü ticarethanesi 

lzmlr SlcllH 
Memurıuıundan ı 

[ Nafız Gözgördüren J ticaret 
unvanile lzmirde kemeraltı cad
:desinde 72 numarada saat ve 
gözlük ticaretini yapan Nafız 
Gözgözdürenin işbu ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümle
rine göre siciUin 1561 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği 
rlin olunur. 

lzmir Sicilli Ticaret Memuru 
F. TENIK 

SiRKÜLER 
lzmirde Kemeraltı caddesin

de Meserret oteli yanında 72 
numaralı mağazada 1 O Şubat 
1936 gününden itibaren 

NAFiZ GÖZGÖRDÜREN 
Unvanı altında saat ve göz

lük tecimi üzerine çalışmak

tayım. 

Bütün işlerimde lrnllanaca
ğım örneği aşağıda yazılı im
zamın gözönünde bulundurul
masına ve umduğum sevgi, iti
madınızın esirgenmemesini say
gılarımla dilerim. 

NAAZ GÖZGÖRDÜREN 
Şu suretle imza edeceğim; 
~AFIZ GÖZGÔRDÜREN 

Umumi No. 1822 
Hususi No. 21130 

Dairede imza ettirilen işbu 

18 Şubat 1936 tarihli sirküler 
altmdaki imzanın, zat ve hü
viyeti dairece maruf lzmirde 
Meserret oteli altında 72 nu
maralı mağazada saat ve göz· 
lük ticaretiyle uğraşan Mehmet 
oğlu Hay Nafiz Gözgördürenin 
olduğunu ve müvacehemizde 
imza ettiğini tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz otuz altı senesi 
Şubat ayının on sekizinci Salı 
günü. 

T. C. lzmir Üçuncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mühürü ve 
vekili Ali Raif Günyer imzası 

Umumi No. 1823 
Hususi No. 21130 

Bu sirküler nüshasının dai
rede saklı 1822 umumi numa
marah aslına uygun olduğu tas
dik kılındı. Bin dokuz yüz otuz 
altı senesi Şubat ayının on se
kizinci Salı gönü. 

lzmir Üçüncü Noteri Tahsin 
Amur N. A. RAiF GÜNYER 
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BAG VE SEBZE 1 
Tütün fidanlan 

PASTİL FOR PAST1LFORPASTİL FOR PASTİLFOR PASTiLFOR 
~ . . 
PASTiL FOR . . PASTILFOR 

için 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Garbi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

PASTİL FOR PASTİLFOR 
)>ASTİL FOR p .ft_.STiL FOR PASTİLFOR 
,. · F Kullananlar 
PASTiL OR Nezleye, öksüriiğe, nefes darlığına tu- PASTİLfOR 
~PASTİL FOR tulmazlar, ıesleri kısılmaz, nefes boru- p ASTİL FOR 
}> ASTİL FOR larıs hatalanmaz, boğazları ağrımaz. PASTİL FOR 

PASTİL FOR PAST iL FOR P PASTİL FOR 

Rahmi Karadavut PASTIL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 

Cezair Han - Y emiı çarşısı 
İZMIR Telefon: 3809 

Çar. Cuma. Pazar 1-13 (128) 

PASTİL FO ASTIL FOR PASTİL FOR 
PASTİL F STİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL TiL FOR TİL FOR 
PASTİ OR 

Göz He~imi 
MlTATOREL 

.PAST 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 

Adres - Beyler Numan PASTİL 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. p ASTIL FO 

Numara: 23 PASTl'L 
Telefon: 3434 FOR 

R 
:OR 
FOR 

İLFOR 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 
LtOR PASTİLFOR PASTİLFOR (229) PASTİL FOR PAS,TP,..111 

................................................ m::Jwak••-
. . . 

• •• '1• 

:K: .A. N9 z u :K: 
ÖKSÜRÜKŞURUBU 

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

tesiri şayanı dikkattır 
İNGILIZ KANZUK ECZANESi Beyoğlu - lstanbul 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Mütekait dul ve yetimlerin 1929 mali senesi nihayetine kadar 

bağlanmış 75 kuruşa kadar olan ayhklarının on ıeneliklerinin 
verilmesi için Maliye Vekiletinden emir gelmiıtir. Martın 15 inci 
güntinden itibaren Nisan nihayetine kadar bu mıktar maaı 
sahiplerinin mubaaebeye m8racaat etmeleri ilin olunur. 

. 2:t-1 471 1479 

• >i! > 

............... ~~~~·~~····'i:i·;;j~~·~~~············· .. 
Norveçyanm hc.lis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

l1mir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Lira 

39 Salhane Islahane sokağında 103 kapı 83 No. lu ev 40 
38 Reşadiye Y eniçay (T eceddüd) sokağında 16 eski 

12 taj numaralı iki oda bir bodrum ve bir mut-
bahı müştemil ev 225 

37 Burnova Arabkirli ıokaçınde 29 eski 31 taj 
numaralı fevkani, tahtani 6 oda sofa koridor 
mutbah tulumba çamaşırlık ve bahçeyi müşt· 
emil ev 2SSO 

36 Bucada Belediye caddesinde 33-35 eski 25-27 
taj numaralı dükle.in ve fınn 400 

35 Şehidler Azim sokağında bir oda ve bir ay)uyu 
müştemil 3 eski 7 taj numapah ev 131,25 

34 Karşıyaka Bahriye Hitem aokajmda bir oda 
ve avlu ve tulumbayı müştemil 8 c&l<İ 10 taj 
numaraJı ev 265 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertib mubrdil bonosu ile ödenmek iizere artırmaya konulmuş· 
tur. Alıcıların 27·2-936 perşembe günü ıaat 14 de Milli Emlik 
Müdüriyetine müracaatlan. 18-23- 396 (345] 

lzmir Mnhasebei Hususiye mü
dürlü~ünden: 

Idarei Hususiye akaıatından olup lzmirde Beyler sokağmda 
Aras mektebi altında kain 35 eski numaralı dükkan üç sene 
müddetle kiraya verilmek üzere 20/2/936 tarihinden itibaren 
5-3-936 tarihine kadar 15 gün müddetle artırmaya çıkanlmıştır. 
Kirasına talih olanlann ihale günü olan 5-3-936 tarihine mü.sa• 
dif Perıembe günil saat 10 da depozitoları ile encümeni vilayete 
mllracaatlan. 473 (478) 



23 Şubat t93G 
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Bozkurt,, 
Markalarına 

S iP ve DEPOLARI : 

YENi ASIR 

ve ,, Halk,, 
dikkat ediniz 

Türk halkının malıdır 
Henüz bir yaşında olan Halk traş biçağı 

yurdumuzda her sınıf halkın en çok tercih 
ettiği yegana öz Türk malıdır. 

lstanbul Marpuççular Yarım şişeci han Ardalı Fehmi ve Mehmet 
bmir Sulu han cıvannda 6 Ardalı Fehmi ve Mehmet 

TOPTAN SallŞ YERLERiMiZ: 
Menemende : Ucuzluk bakkaliyesi sahibi Mehmet 
Mani a : Hulusi Can 
Aydın : Ömer Kazım Avdinel 
Denizli : Ahmet Baki ve şeriki Salih 
Ödemiş : Eşmeli zadeler Onu bir kerre tecrübe ediniz. 

Her yerde tanesi Tirede : Şen Yılrnaz bakkaliyesi Salih çavuş 
Akhisar : Tütüncü ve müskiratçı Hilmi 

100 paradır. Kırkağaçta : Sütçü oğulları büyük bakkaliyesi 

En sağlam 

F ratel i Sperco N. ''· Olive Ve Şü. 
\~1 • i. il. \ 1 an Der LIMITET 

Vapur Acentesi Zee & Co. Vapur Acen~~i 
ROYALE NEERLANDAIS HELGA L. M. RUSS va- CENDELI HAN BıRtNCI 

KUMPANYASI puru 17 şubatta bekleniyor. 22 KORDON TEL. 2443 
ORESTES vapuru 28 şubatta şubata kadar Anvers, Rotter- THE ELLERMAN LINES L TD. 
eklenmel-. te o.up y~kiinü tah- dam, Hamburg ve Bremen li- LESBIAN vapuru 8 şubatta 

Jiye ettihten sonra Burgaz manlarma yükliyecektir. Liverpool ve Svanseadan ge-
Varı a ve Köstence liman1arı ALA YA vapuru 2 martta lip tahliyede bulunacak ayni 
için yük alacaktır. bekleniyor. 6 marta kadar An- zamanda Liverpool ve Glasgo-

UL YSSES vapuru 22 şubatta vers, Rotterdam, Hamburg ve va yük alacaktır: 
gelip 29 şubatta Anvers, Rot- Bremen limanlarına yükliye· EGYPTIAN vapuru 10 u-
terdam, Amsterdam ve Ham- cektir. batta Londra, Hull ve Anvcrs-
burg limanları için yük ARMENT H. SCHULDT ten gelip tahliyede ~u!unac~k 
alacaktır. Hamburg ayni zamanda Hull ıçm yuk 

ROYBURG 25 alacal<hr. SVENSKA ORIENT LINE T vapuru şu- ROUMElAN vapuru 14 şu-
VINGALAND motörü 20 bntta bekleniyor. Anvers, Rot-

1 
S d 

tcrdam, Hamburg limanlarına batta Liverpoo ve vansea an şubatta Rottcrdam-Copenhage gelip tahliyede bulunacakbr. 
D O yükliyecektir. s N · 

antzig-Gdynia·Goteburg- s- DEN NORSE MlDDELHAVS THE General team av ga-
lo ve iskar:dinavya Jimanlan LINJE (OS. AS) SPANSKE- tion Co. Ltd. 
için yük alaceıktır. LAPWıNG vapuru 14 şu· 

ERLAND motörü 28 şubatta LINJE) OSLO batta gelip Londra için yük 
R BANDEROS vapuru 4 mart- alacaktır. 

gelip otterdam - Copenhage- l k d . H NOT : Vürut tarihleri, va-
Dantzig - Gdynia - Goteburg- ta bekleniyor. s Nen erıyeı· ay- purların ı"sı"mleri ve nnvlun üc-

. fa Dieppe ve orveç ıman-
Oslo ve lskandınavya 1 manları ' retlerinin değişikliklerinden me 

~ahife s 

Boz Kurt bıçağı ve yenilikleri : . . . 
1 - Bir numaralı sert iki numaralı yumuşak sakallar ıçmdır. 
2 - Traş olacağınız günler biçağm dört kenarında gün isim-

lerile gösterilmiştir. 
3 - Ikrami-elidir. Küçük paketlerden çıkacak Boz. Kurt Bre

simli koponumuzla her satıcıdan bir küçük paket oı 
Kurt biçağı parasız alabilirsiniz. . k 

Bu kadar yeniliklere malik bir biçağı yurdumuzda ılk olara 
bir öz Türk ticarethanesi getirmeğe muvaffak olmuştur. 

Her yerde ısrarla arayınız ve her yerde tanesi S kuruştur. • 

ve en lüks Mobilye · al ede 
. . ..k 1 '-t lanna yükliyecektir. k b 

1 
d"I ıçm yu a acal1 ır. . AMEPICAN EKSPORT LINES suliyet n u e ı mez. 

SER~C MARlnMEROUMAIN EXPRESSvapuru28~batta ~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~~ 
ALBA JULIA vapuru 23 bekleniyor. Nevyork ve Balti- em al 8 Ş B g Çalışamıyor, devasız bir derde 

gibi mevustur şuba~ta gelip 24 şubatta M~l~a morc için yük alacakbr. L E T • 
~.arsılya ve Barselona ıçın jobnston Warren Lines zaneSİll e eVZ e 
yuk alacaktır. Liverpool 
PELEŞ vapuru 20 martta QUERNMORE vapuru 23 

gelip 21 martta Malta-Marsilya şubatta bekleniyor. Liverpool 
ve B rsclone için yük alacaktır ve Anversten yük çıkarıp Bur-

y olcu ve yük kabul eder. gas, Varna ve Köstence liman-
llandaki hareket tarihlerile larma yük alacakbr. 

navlunlardaki değişikliklerden Vapurların isimleri, ?'elm~ 
acenta mes'uliyet kabul etmez. tarihleri ve navlun tarıfele~ı 

Fazla tafsilat için ikinci hakkmda hiç bir taahhüde gı-
kordonda Tahmil ve Tahliye rişilmez. 
binası arkasında FRATELLI N. V. W. F. Hanri Van Der 
SPERCO acentesine müracaat Zee & Co. 
edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 -2008 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular S ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mala ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göz.tepe papatya 
çiçeğini, lspartanm öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalannm tanmmıs \eşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diı macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden araymız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

Sobalarınız i 
·ızo~gu·d~k·kr:-h·e·maa~~·köffiü~üf 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
iin giliz : An tras!,~ .. ~~~.~-~.~ .................. l ...... KOK ...... i50LMA BAHÇE 

Morina balıkyağının özü ve ba~mahsulü ki?1yaca iki kez: filitre 
edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesı çok kolay 

·r ter e t•r 
Hilal eczanesi bu yağı başka hiç bir yere vermemiştir 

ELA ET sizi 
1ezle, Ak r 

ve oun fena akibetler:nden 
korur, onun için mutlak 
evinizde bir şişe 

e erit 
bulundurunuz 

Taklitleri boşuna 
vakıt kaybettirir 

M. Depo 

• e it 
fa eczanesi 

•• 

' 
o 

v 

ugramış 

duşünmüyor ki 
GRi Pi 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
baş ağnsile si
nir ağrıların
dan kurtar
mağa lcafi ge-

lecektir. 

·l 
· Bütün ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınhkarına, 

gripe, romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adele 
ve bel ağrılarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 
olursunuz 

M.TevfiksAYKENT 

Etektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

o 

' Ayvalık - Burhaniye yolunun O - 11 + 190 kilometreleri ara-
sında v"' bedeli keşfi 15146 lira 94 kuruş olan kısmının kapalı 
zarf usulile eksiltme günü olan 6 şubat 936 gününde istekli çık
mamış olduğunndan aynı şerait dairesinde bir ay zarfında pa
zarlıkla verilmesine karar verilmiştir. Eksiltmeğe girebilmek için 
bedeli keşfin 0 0 7.5 olan 1136 lira 3 kuruş muvakkat tt:minat 
vermesi ve bundan başka nafıa işlerile uğraştığına dnir Balı
kesir Nafıa Müdürlüğünden tasdikli vesika göstermesi "zımdır. 

11-15-19-23 350 (315] 
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Belgrad 22 ( Ö. R ) - Çe
koslovak Başbakanı B. Hodza 
bu sabah saat dokuzda Bel
grada vasıl oldu. istasyonda 
Yugoslavya başbakanı B. Sto
yadinoviç ve elçiler tarafından 
karşılandı. 

Öğleden sonra B. Hodza B. 
Stoyadinoviçi ziyaret etti. On
dan sonra da Prens Pol tara
fından kabul edildi. Tuna mese
lesinin görüşüldüğü sanılıyor. 

AVUSTURYA KÜÇÜK 
ANT ANT A GiRECEK MI? 
Peris, 22 (Ö.R)- B. Hodza 

belgradda bulunuyor. Çekos
lovakya başbakanı Yugoslavya 
hükumet adamlarını Avustur
yanın da Küçük Antanta sokul
ınası lüzumuna kandırmağa 
çalışacaktır. Bu diplomasi faa
liyet sarfedilirken, Almanya, 
ltalya bir az daha ziyade ya
kmlaşmağa çalışıyor ve bu 
sevleti Tuna projesine kefil 
olmak projesinden vaz ieçir
mek istiyor. 

.. Petit Journal,, bu bakım· 
dan şu malumatı veriyor: 

B. Hodza Belgradda ilkönce 

anla rn 

rransız Clllnllr başkam bny Lebriill 
Diğer taraftan Alman bakanı bu akşam veya yarın Romaya 

general Göringin iştirak ettiği dönecektir. 
hususiğ av eğlencesi bugün Ber.in, 22 ( Ö.R ) - Yara 
nihayet bulacak ve başbakan resmi (D. N. B.) Deutsche Na-

a 

Sov,;tl lıaik111dtıll 
chrichten Burcau Fransız say-
lavlar odasında F ransız-Sovyet 
paktının tasdiki hakkındaki 
Alman itirazlarına cevab veren 

n anta • 
ırece 

a aşma da ili iş. 
adığını itiraf etti mi ? 

Sibirya!ı bir tip 
eski Fransız başbakanı B. Ed
var Herriot'nun söylediği nutka 
cevab olarak bir nota netre
diyor. 

FRANSIZ-SOVYET PAKTI 
Bu notada öyle denilmekte

dir: "B. Herriot 25 mayıs 1935 
tarihli Alman muhtırasından 
bahsederek Fransız-Sovyet pak• 
tının imzasından 23 gür. s '3nra 
Almanyanın böylece - bazı ka· 
yıtlarla - bu imzanın Lokarno 
paktına muhalif olmadığını ta· 
ımış olduğunu iddia etmiştir. 

u Salahiyettar kaynaklardan 
bildiriltliğine göre bu ifade ha
kikate aykırıdır. 23 mayıs 
1935 de Lokarno muahedesini 
imza eden devletlere gönder
diği muhtıra ile Almanya Fran· 
sanın imza ettiği muahede ile 
Rusyaya karşı giriştiği taah· 
hüdlerin Lokarno paktına uy
gun düıüp düşmediğini tetkik 
ederken uygun olmadığı netice 
sine varmıştır. ,, 

BiR DE ASKER! 
MUAHEDE MI 7 

Berlin 22 ( Ö. R ) - D. N. 
B. Ajansırıdan: 

Burada dolaşan bir şayiaya 
göre Sovyet Rusya - Fransız 

güvenlik misakına bağlı bir de 
askeri muahedename mevcut· 
tur. Bu muahedename, Sovyet 
genel kurmay başkanı General 
T ohaçevskinin Pariste bulun· 
duğn sırada imza edilmiştir. 
Bundan da anlaşıldığı üzere 
Fransız - Sovyet paktı doğru· 
dan doğruya Almanyaya tev· 
cih edilmjş bir harekettir. 

Avusturya meseJesiJe meşgul 
olacaktır. Fakat Belgradda, 
Habsburgların saltanatını iade 
ihtimaline kartı büyük bir em
niyetsizlik beslenmektedir. Bu
na rağmen, B. Hodza Avustur
yayı küçük Antanta yakla§br
mak projesini takibe devam 
edecektir. Bundan sonra Ma
caristanı da kandırmağa çalı
tılacakhr. Fakat bu daha güç 
olacaktır. Nihayet Fransa, ln
giltere ve ltalyanın ne mik
yasta Tuna nizamına kefil ola
cakları tayin edilecektir. 

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

ITALYA, KÜÇÜK ANTAN
TIN KARŞISINDA 

Fakat Almanya da oradadır. 
Roma protokolunu imza eden 
devletleri (ltalya, Avusturya ve 
Macaristanı) küçük antant dev-

letlerine karşı koymağa çalış
maktadır. Bunun içindır ki 
Almanya, orta Avrupa mesele-
inin Mussoliniyi ne derece 

alakadar ettiğini anlamak için 
ltalyada sundaj yapmağa kal
kışacaktır. 

"Journal,. da bu meseleyi ele 
alarak şunları bildiriyor: 

"Almanya, büyük Britanya 

ile ltalyanın birbirine hasım 

iki karargaha ayrılmalarından 

istifade edecektir. Fakat ita!-

ya Almanyanın hakiki niyetle
rini bilir ve bu taraftan tavi-

ıata girişmeye mütemayil de
ğildir. ltalya için, orta Avru
pada bir nizam unsuru oldu
ğunu isbat sırası gelmiştir.,, 

B. BECKTE BELGRADA 
GELECEK 

Varşova, 22 ( Ö.R ) - Dış 
işleri bakanı Klonel Beck'in 
önümüzdeki ilkbaharda Belgra· 

da giderek Yugoslavya hükü
metine resmiğ bir ziyarette bu-

lunacağı bildiriliyor. Diğer bir 
habere göre de, Lehistan ve 
Belçika arasında aktediJen 
ticaret muahedesinin imzası 
için Albay Beck 2 Martta 
Brüksele gidecektır. 

Italy alar na •• en n 
• • ltalyan ar, ai 

yeni mevzile 
ıc erı va isinde 

Londra 22 ( A.A ) - Roy
ter Ajansının harp muhabirle
rinden : 

Dün cepheden g elen telg raf· 
lar, ltalyan kollarının silah at
maksızın evelisi g ün 20 kilo
metre ilerliyerek münbit Buia 
ovasını geçtiklerini ve bu böl-
genin en mühim nehirlerinden 
biri olan Maiimesio nehri va
disine hakim yeni mevziler iş -

gal ettiklerini göstermektedir. 
Hatta dönen şayialara göre, 
ltalyan iJeri müfrezeleri Amba-

işgal et 

Alajiye çok yakın bir yerde 
bulunmaktadırlar. 

Italyanların şimdi işgal et· 
mc ktc olduğu Andcrat Makal-
lenin 35 kilometre kadar ce
nubundadır. 

ileri hareke ti bir topçu bom
bardımanından sonra başlamış 
ve tayyareleri takip eden ltal-
yan kolları hedeflerine hiçbir 
mukavemete tesadüf etmeksizin 
erişmişlerdir. 

ltalyan hücum kıtaatının ar
kasından gelen istihkAm kıtalan 

ler iş 

avvelki ileri hareketlerinde ol
duğu gibi hemen işe koyularak 
kervan yollarının adi yol haline 
ifrağına ve telefon hatları lesi· 
sine başlamışlardır. 

Bu yeni ileri hareketi ltal
yanlara bu bölgede münakale 
hatlarını ıslah ve şiddetli yağ
mur mevsiminden evvel başar
mak istedikleri yeni hamleler 
hazırlamak imkanını verecektir. 
Habeı kaynağından alınan 

haberlere göre, Ras Molugeta 

l Kral Edvar 
•••• • 

ilk söylevini 
• 

verıyor 

B. Benes ........ 
Bükreşe gidecek 

Bükreş, 22 (Ö.R) - Çekos· 
lovakya Cumur başkanı B. Be· 
nes'in gelecek mayısda Bük· 

reşe ırelerek Kral Karola bir 
nezaket ziyareti yapacağı te· 
eyyüd etmiştir. 

Londra, 22 ( Ö.R ) - Kral 
Edvard Pazartesi gilnil aaat 
16 da imparatorluk mahfillerine 
hitaben bir söylev verecektir. 
Dış siyasaya temas etmesi 

muhtemel olduğu için bütün ~ yetr ı· h 
dünyada alakayla bekleniyor. • 

ispanyada hicret Ayrupaya dfiııiiyor 
Londra, 22 (Ö.R) - lspan- Holivut, 22 (Ö.R)- Marlen 

ya hududunda göze çarpan bir Diyetrih ile bir film çevirmek 
hicret vardır. Bazı lspanyol üzere bağlandığı film kumpan-
aileleri Parise hicret ederler- yı;sı arasında anlaşmazlık çıktı. 
ken, Pari teki Komünist mili- Marlen, bu filmini çevirmekten 
tecileri de ispanyaya dönüyor- vazgeçti. Avrupaya dönmek 
Jar. iizere vapura bindi. 

.....•.........•.......•.•.............•.•.....•••••.•... ····························-· 
bir müddettenberi ltalyanların Öğleden sonra Mareşal Ba· 
gece gündüz kendi kıtaabnı doglio yeni zaptedilen l:>öJgede 
bombardıman ettiklerini bildi- bir torne yapmış ve azcümle 
rıyor. Buia köyünü ziyaret etmiştir. 

Royter ajansının Italyan şi- Bu suretle 10 şubattanberi 
mal orduları nezdindeki muba- Italyanlar Makallenin cenubun-
biri, Mareşal Badoğlio'nun Buia da 1850 k ilometre murabba• 
vadisındeki Addizul Megusde yeni arazi işgal etmiş oluyorlar. 
bulunan Rasat mevkiinden gön· ltalyan istikşaf uçaklarmın 
derdiği bir telgrafta diyor ki: pilotları cenuba giden patika 

20,000 kişiden müteşekkil ve yolların kaçaklar, ölüler ve 
olan birinci ltalyan kolordusu yaralılarla dolu olduğunu gör-
silah atmadan Buia ovasını düklerini söyJiyorlar. 
tamamen işgal etmişlerdir. Royter ajansının Adis-Aba-

Üç piyade fırkası sabahleyin badaki muhabiri bildiriyor: 
saat 6.30 da harekete geçer~k Burada bildirildiğine göre 
Gomolo ve Debra Aila tepe- Habeş hükumeti muhrebe ne· 
}erine varmıştır. ticelerini süratle bildirme mek 

Bu isimler 1895 de Ras Man· vaziyetindedir. Çünkü birincisi 
ğasa ile general Arimondi telsiz ve telefon tesisatı kafi 
arasındaki muharebeleri hatır· değildir. İkin,· isi de Italyanlar 
}atmaktadır. Bu fırkalar hedef- Habeş telsizlerini alabildikleri 
lerine, hiçbir düşmana tesadüf için Habeş genel karargiihları 
etmeksizin ıaat 11 de erişmiş- haberleri sai ile göndermeği 
Jerdir. tercih etmektedirler. 


