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'. imtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN t 
1 Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 

HAKKI OCAKOGLU . 

Scnt,~ 
Bari konsolosumuz salahlyetl 

, Vivana, 23 (Ô.R) - Oazelelcftn Ankllla-

1 .A.:SC>N'".E: Ş::E:Fr.A.i:T.İ 
1 

dan aldık/a11 malfımala göıe 70ıkfre Adis- ı 
Abeba elçilii!i11i /fi{rvettiğınden Bari 7 ıiık korı
so/osl11ğ11n11n sallihiyelmi Halırşe lıadnr teşmıl Devam mUddeU Türkiyeiçin,Hariç ıçin 

1 

Sene/ık • . . . . . . 1300_ 2500 = 
Altı avlık . . . . . . 700 · 1300 

edecekmış. Söıı/enişe göte bu son teabır Adis-
Abebada ge11el bır konsolosluk arılmcm•a kadar 
şımdllık mul'akllat kavdıı il! alumuştır. il TELEFO : 2697 

Fiatl " s " kuruştur. Cwıı1ıttriJıetin Ve Cum1uıriyet Eseriııi>ı Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir 
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•• za 
ncak 
verdi 

Türkiye ve Fransa delegasyon heyetleri dün gece ayni masada yemek yediler 

Sa cak me elesinde Lihi adalet divanının mütaliası 
soruldu. Divanın cevabını bekliyecekmişiz () 

Sancak meselesinde Türkiyenin -Sanki Türk malı satılabilirmiş gibi- pazarlığa girişme
mesini Berlin ve Romanın teşvik erine atfediyorlar. Bu şayialar bizden ziyade Frans•z 
efkarı umumiyesini aldatmıya yarar deniliyor.Biz pazarlık değil,Sancağın istiklalini istiyoruz ... , ' 

Ankara 23 (Yeni Asır muhabirinden) - Heyeti vekilenin 
geceki toplantısından sonra Cenevredeki heyetimize yeni ta
limat gönderilmiştir. Sancak meselesinin Konseyde önümüz
deki haftanın sonlarından evvel tetkik edilemiyeceği anlaşıl
maktadır. 

-~ . ' - '" . . . ... .... 

lesindeki müddeiyatına müzaherete karar vermiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Diğer dost devletlerin de bu şekilde hareket edecekleri 
zannediliyor. 

Cenevre 23 (Ô.R) - lskenderun Sancağı ihtiJAfı Fransız mahafiline kaygılar 
vermekte ve buhranla bir safhaya girdiği müşahede edilmektedir. Fransız maba-

- Sonu a Uncu sayİada -
Cenevre 23 (Ô.R) - Mevsuk kaynaktan öğrendiğimize 

göre bir dost devlet, sonuna kadar Türkiyenin Sancak mese-
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tehlükelil Italya, Sancak davamıza karş: büyük sempati ~esliyor Türk - Fransız konuşma
ları inkıta tehlükeleri 

atlatıyor 
Bir ~yu~-~ynadık- 3 - 4 Gün sonra Dr. Ar as - Kont Ciano mülikatı 
larının ? Italyanın şimal şehirlerinden birinde yapılacaktır 
farkında mıdırlar. 

Sovyetler 
Davamızda yanı
mızda yer ald!lar 

Jfö·idik konuşma sallasrn
clan siyam kem uşma srıha
suıa geçmeyi tcrcilı ettiklc
ri11i bildireıı Jıransız dost
lm·ım1z, ~imdi yeni bir ma
tıeı-rmıın zıeşine takıldılar. 
Maksatları, bizimle kendi 
aralarında hiç bir ildil6/ 
vokmıtş ta milletler cemiye
tiyle illUMf luıli1ııle imi§ia 
aibi yersie bir schap uyan· 
du-makl1r. 

Cenevredeki murahhasları
mız bu manevranın yürümesine 
meydan vermediler. Türkiye ile 
cemiyeti akvam arasında ihti
laflı bir nokta mevcud olmadı
iını. davamızın münhasıran 

Fransanın ahdşikenliği yüzün
den tahaddüs etmiş bir hak, 
bir .. rensip davası olduğunu 
gösterdiler. 

Türkiye, bu davaya bütün 
mevcudiyetiy)e bağlıdır. Zira 
milletimizi en yakından aJika
dar eden bu kadar hayati bir 
meselenin hakkaniyet yoluyla 
halline imkan verilmezse hiç 
bir zaman kendini emniyette 
göremiyecektir. 

Leon Blum mektubunda: 
"Tek bir kaygum vardır: o da 
ihtilafımızın hakiki sebeplerini 
anlamak ve buna çare bulmak· 
hr." diyor. Fransız başvekili 
bu ifadesinde samimi olsaydı 
o sebepleri pek kolaylıkla an
lıyacak, bulduğu çare ise bu· 
güne kadar devam eden f acıa
ları müzminleştirmek isteyen bir 
Çare olmıyacaktı. 

Sancağı hem tamamen ayrı 
bir entite olarak göstermek, 

-So11u ildnd sa/ııjede -
$evke1. ::S:l.1gl.n 

Kont Ciano da Ankarayı·ziyaret edecektir 

Ankara, 23 ( Yeni Asır mu
habirinden ) - ltalya hariciye 
nazırı Kont Ciano ile Tevfik 
Rüştü Aras'ın mülakatı etra-

Akdemz komşumuz Jtalyamll RodCJS Adasmdall gtizcl bir görünüş 
fındaki haberler burada büyük Aras'ın bugünlerde vukubula-
alaka uyandırmıştır. Şehrimiz cak olan ziyaretini iade için 
ltalyan mahafilioden çıkan ha- Kont Ciano önümüzdeki ay-
berlere göre Tevfik Rüştü larda A nkara'ya gelecektir. 

Roma, 22 ( A.A ) - Roma 
Sancak hakkındaki Fransız -
Türk anlaşmazlığını alaka ile 

- Sonu 4 üncü sav/ada -

Heryo 
Fevkalade 

Salahiyetle Ce
nevreye gidecek 

Bu haber hakkında 
mütemmim malOmat 

alınamadı 
lstanbul, 23 (Telefon) - Ce

nevreden bildiriliyor: 
Ne kadar şayanı teessürdür 

ki Fransa ile Türkiye arasmda 
-Sonu 3 üneü salıi/elk-

········································································································································::················································································•••& 

Uzüm kongresinde neler görüşülecek dakikada şu haberleri aldık .. 
,.. 
~on 

Mr. Eden, Sancak işinin hallini kolay
laştırmak için yardım teklif etti 

Biz bu teklifi derhal kabul ettik 
lstanbul, 23 ( T elefonJa ) -

Cenevreden bildiriliyor: 
Cenevrede büyük faaliyet 

hüküm sürüyor. Henüz gelecek 
hafta başında başlıyacak olan 
hararetli meclis müzake
releri başlamamıştır. Fakat 
diplomasi ınahafili~de en ziyad~ 
dikkatle b.kibedılen hususı 
içtimalar, delegeler arasın~a 
doğrudan doğruya yapılan go-
rtişmeler ve delegasyon şefle
rinin muhavereleridir. Bu ba
kımdan Sancak meselesi bugün 
çok geniş bir faaliyet uyandır· 
mıştır. 

- Sonu 4 ncD Sayfada - /t'fr. Eden Onevıld.e sııJıılı Eıaasu dBvJd. naztll Ptll Bonkurıa h>n4$u)'or 

Uzüm standarizasyonu 
ne suretle yapılmalıdır? 
Borsa reisi Mazhar lzmirlioğlu 

düşüncelerini anlatıyor 
Üzüm kongresi ve standari

zasyon mcse!esi etrafındaki an
ketimizi yapan muharririmiz dün 
borsa reisi Mazhar lzmirlioğlu 
ile görUşmüştür. Aldığımız cc- .. 
vaplan aynen y:ızıyoruz: 

- Üzüm kongresi etrafın
daki mütalaanız nedir? 

- Üzüm kougresinde nele
rin kouuşulması lazımgeldiğini 
tabii bu 1'oggreyi tertip eden
Jer dilş'ünürler. Memleketin bu 
en iyi mahsulünün revacınıo 

temini için bu koogrenio çok 
- Sonu 2 nd say/ada - Boısa ıcisi Mazhar Jzmiriioilu 
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En tehlükelil 
·-· 

Bir oyun oynadık
larının 
farkında mıdırlar? 

- &qtaıaJı birlnd sahi/ede -
hem ele ODU •İyui istiklalini 
taDtmamak ea dikenli bir di
YhlD mihrak noktumı tecahül 
etmektir ki cidden paradobal 
bir tekliftir. 

Fran81% do.tlanmıza fUDu 
açıkça söylemeliyiz, bizim ne 
kendi yüluek komiserlerine, 
ne de Suriye idaresine itima
dımız yokt11r. Halk hürri
yetlerini çiğnemek mevzuubah• 
olduğu zaman ne kadar bece
rildi oldukJannı psteren bu 
iki idare, adaletin timsali bile 
olsalardı yabancı tasalluta kat• 
lanmağa sebep olmazdı. Ma· 
dam ki, Suriye istiklaline kavu
şuyor. Hangi mantıkla, hangi 
hakkaniyet mefküresine uyula
rak Suriyeliluden çok daha 
evvel siyasi rüşdünü İııJpal eden 
ve son asrm en büyük inkılap
çılarını yetiştiren bir milletin 
evladlariyle dolu olan Sancakta 
yüz karası bir mandanın devamı 
teklif ediliyor? Bu izzetinefis ya• 
ralayıcı teklifleri yapan Fransız 
devlet adamının yeni Türkiyeyi 
idare eden eU~rin milli ıeref· 
lere, milli haysiyet davasına 
herşeyin fevkinde kıymet ver
diklerini anlamamış bnlunmaSl 
cidden şayaoı teessüftür. 

TÜRK tezi, TÜRK ırkının 
hak ve şeref sahasında tam bir 
müsavattan istifade etmesi fik
rine dayanıyor. Bu ana pren• 
siplen biıi va:ıgeçirecek bir 
kuvvet yer yüzünde mevcud 
değildir. Hatay Türklerine Su· 
riye Araplarından daha dun bir 
me•ki verilmesine asla taham
mülümfiı yoktur. Meselenin 
milli şerefimize taalluk eden bu 
noktası bütün dostlarımızın 
gözlerinden kaçmıyacak kadar 
ehemmiyetlidir. 

Fakat bu iıin aym derecede 
ehemmiyetli ve bayati olan 
diğer bir yüzü de vardır. Bunu 
müteaddit defalar ortaya koy
duk. Sancağın istiklali Türki
yenin huzur ve emniyete ka
vuşması için elzemdir. Şu son 
aylar zarfında Sancakta cere
yan eden vakayii gözden geçi
riniz. Ve bilha11a Cenevrede 
dostane görüımelerle bir neti
ceye varmak için gayretler 
sarfettiğimiz bir zamanda San· 
ca!daki F ranıız otoritelerinin 
laşnak çetelerini, arap aşiret
lerini siJiihJandırdıklannı dilşü
nünüz, hudutlarımızın emniyeti 
ııamıoa bu meseleye atfettiği• 
ıniz ehemmiyetin hiç tc müba· 
lagalı olmadığını anhyabilirsiniz. 
Muhakkak ki, hudutlarımız 
aleyhinde bir takım tertibat 
vardır. Yine muhakkak ki ha
zırlanan çeteler bir takım teh
lükeli oyunlara girişmek istiye
cekJerdir. 

Biı: şimdiden bu mnşahedeyi 
dünyanın gözleri önüne koymak 
istiyoruz ve ilin edi7oruz ki, 
şayed Türkiyenin sabır ve ta· 
hammül haddını aşan hadiseler, 

.. 
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ft_tlıspor 
Genel sekreterliği 

T eeasürle öğrendiğimize göre 
atiş Ye atlıspos kulübü sekre
teri bayan Aliye Doğan genel 
sekreterlik vazifesinden istifa 
etmiştir. istifanın sebebi Bn. 
Aliyeoin enstitüdeki vazifesinin 
dışarıda vazife kabulüne mü• 
sait olmamasıdır.Kulüp heyeti 
içtima ederek yeni bir sekre· 
ter seçmiştir. ...... --

Saatler 
Acaba bozuk mu? 

Elektrik, havagazı ve su 
saatlerinin bozuk olduğu şuna 
buna şikayet edilmektedir. Hal· 

baki bu gibi tikayetlerin doğ· 
rudan doğruya 61çü ve ayar 

başmnfettişliğine yapılması la
zımdır. Ba takdirde baımüfet

tişlik bir memurunu göndererek 
bozuk olan saati parasız olarak 

kontrol ettirir ·ve bozuk oldu
ğu tespit edildiği takdirde o 

saat hangi şirkete ait ise o 
şirket hakkında takibatı kanu· . 

niye yapbrılacakhr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
emrivakiler vokubufursa bun-
lann büttın meıuli7eti F ran• 
uya aid ol•cakhr. 

Fransa mandater devlet aı· 
fotiyle Sancaktaki isayişsizlik-

ten bütün bu tertipler ve tah
rikat sebeplerinden doğrudan 
doğruya mesutdur. Dürüst si
yasetinden aynlmıyan Türkiye, 
hakkına ye davasının doğrulu
ğuna inanan dostlarının tevec
clihlerine güvenerek Sancağın 
is'iklili için mficadelesinde de-

vam edecektir. Şimdilik bu mü
cadele pasifiktir. Fakat tabam
müJümüztin bir hududu vardır. 
Fransız do•tlanmıza tavsiye 
ederiz, ukm o hududu qahm 
demesinler. Açbklan emrivaki 
yola en tehlükeli bir yoldur 
ve kendi aleyhlerine dönebilir. 
Fesad tertipleriyle, çetelerle 
TÜRK'ün azmını gevşetebile
ceklerini umanlar hala maziden 
dera almamış olanlardır. An
kara ve bütün Türhiye gece 
gündüz heyecan içindedir. Mil
let gözlerini ULU ~efine ç.e· 
virmiı haykırıyor: 

Sulh içinde huzuru kalple 
mesaimize engel teşkil eden bu 
sarabatsızlık nihayet bulmalıdır. 
Hatay istiklaline kavuşmalıdır. 

ATATÜRK, milJetin sesini 
herkesten eyi duymasını ve onu 
tatmin etmesini bilir. Bu en 
nazik dakikalarımızda onun bir 
kudret hlrikası olan azmına 
güveniyoruz. 

Şevk.e"t Eil.Igl.n. 

Üzüm kongresinde neler görüşülecek 

Uzüm standarizasyonu 
ne suretle yapılmalıdır? 
Borsa • • re ısı Mazhar lzmirlioğlu 

düşüncelerini anlatıyor 
- Baştaraft I inci. salııfede -

faydftlı olacağını ıimdiden 
tabmin etmek giıç bir teY 
değildir. 

Bu kongrede müzakere mev· 
zuunu bilhassa üzüm mahsulü
nün standarizasyonu işi te,kil 
edeceği için bu iş üzerinde 
şimdiye kadar tetkikat yapan 
heyetin raporunu dinlemek fay· 
dalı olmakla beraber, ayrılacak 
tiplerin renginden ziyade dane 
üzerinde olmasının daha fayda
lı olacağı kanaatindeyim. Bizim 
mıntakamızda birçok türlü üzüm 
vardır. Bazı yerlerde üzümler 
hemen iJk •ezonda biter. Ma· 
nisa ve havalisi gibi yerlerin 
üztimleri iıe bütün sene meb
zulen bulunuyor. 

Bu itibarladrr ki standarizas
yonu dane itibarile yapmak çok 
daha isabetli olur. 

Böyle olduğu takdirde tip
lerin boyanması ve tiplerin iç-
lerinde mevcut bulunan karabö
celerin nisbeti ıtaodarizasyona 
daha iyi bir esas teşkil ede· 
bilir kanaatindey!m. 

- Standarizasyonu mftstah
sil mi, yoksa tüccar mı yapma
bdır? 

- Müsb•hsilin standarizas
yon yapması m6mk6n değildir 
zannederim. 

Bu işin ihraç iskelesinde ya· 
pılması daha muvahkbr. Şu 
kadar ki üzümlerin sergilerde 
taıtan, topraktan iri olarak 
kurutulması vazifesi de müs· 
tahsile düşer. 

- Üzüm kongresi nerede 
yapılmalıdır? 

- Kanaatime g6re 6züm 
kongresinin yetiıtiricinin ve 
Hiccarın tamamen iştiriklerini 

temin için lzmirde yapılması 
daha muvafıktır. 

Bu it Ankarada olursa belki 
semerelerini daha çabuk verir. 
Çtınk6 orası hükOmet merkezi 
olduğu için kongrenin alacağı 
kararlar ait olduklan makam· 
lara daha evvel gider ve for· 

Çıplak 
Köyünde bir yangın 
Baymdmo çıplak köyünde 

Hüseyin Karadoğana ait hay
van damında kazaen yangm 
çıkmış ve dam içinde bulunan 
beş baş öküz tamamen ve bir 
baş ta kısme~ yanmıı ve bun· 
lardan baıka çift alitı ile arpa, 
buğday ve zeytinyağı gibi za· 
bireleride yanmıştır. 

Bu yangmdan tahminen bin 
lira kadar bir zarar husule 
gelmiştir. Yangın, etrafa sira· 
yet etmeden söndürülmüştftr. 

maliteler daha çabuk ikmal 
edilebilir. 

- Standarizuyona herse
neki mahsul uyabilir mi? 

- Yukarıda arzettiğim gibi 
atandarizasyon tane bak1mın
dan kabul edilecek olursa her 
seneki mahsule göre, atanda· 
rizasyon mümkün olur. 
Arkadaıım Kızım Kırk-

ağaçlıoğlunun ankelinize ver
diği cevapta bahsettiği çuval-
lara çok üzüm koyulmaması 
meselesine gelince; her sene 
memleketimizden tizüm çuval· 
lan için mühim mikdarda 
para çıkmakta ve fazla 
üzüm konduğu için de fazla 
zedelenmektedir. Binaenaleyh 
beher çuvala 125 kilo üzüm 
konulmasını da çok goruyor 
ve çuvalların bacımlarını kü· 
çülterek yerli fabrikalarımızın 
imal edecekleri ellişer kiloluk 
torbalar şeklinde olmasını daha 
uygun buluyorum. 

Çünkü fazla sıklette olan çu· 
vallar hamallara baylı müşkii
lit verdiği gibi çengeJlerle de çu
vallar koparılmakta ve yukarıda 
da dediğim gibi bu yüzden 
her sene binlerce liranın harice 
çıkma11na Hbebiyet veriilmek· 
tedir. 

Son olarak şunu söylemek 
isterim ki bu iş üzerinde ıöz 
söylemek salahiyeti bizden zi
yade ihracatçdarındır. 

*** 
Biz, Mazhar İzmirli oğlu ile 

konuşurken orada hazır bulu· 

nan bir müstahsil de şu mühim 
noktalara iıaret etti : 

- Üziim kongresinde görü
şlllmesi ve kat'i karara bağ
lanması icap eden meseleler 
arasında zürraın kükürt, gök
taşı ve potasa meseleleri de 
yer almalıdır. Bundan başka 
kük\irt ve göztaşı tulumbalan 
ile bunların yedek parçaları 
gümrük resminden muaf ol
mahdır. 

Teşekkür 
Refikamın genç yaşında 

ölümü doJayısiyle bir çok dost· 
larımdan samimi duygularını 
bildiren mektup ve telgraflar 
aldım. Acımızın büyüklüğü 
karşısında bunlara ayrı ayrı 
cevap vermek imkanını elde 
edememekliğim benim için ,.y. 
r1ca bir üzüntü oldu. Aziı dost· 
!aramdan beni affetmelerini yal
varır, taziyetlerini bildiren ze· 
vata sonsuz teşekkür ve say· 
gıJarımı ibliğa gazetenizi tavsit 
eylerim. borsa reisi 

MAZHAR IZMİRLIOGLU 

TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON 3UH 1 
JA.N" ~IP"CJR..A..'nın en son ve en büyük filmi 

A K GÜNE 1 
Her filminde güzel sesi, yüksek sanatı ile kalpler teshir eden K 1 P U R A bil

hassa bu filmi ile kemal derecesini göstermiş dünyaya bir şaheser hediye etnıiştir 
•••.•.•.•...................•.•.•..................................... , .................................................................................................... . 

AYRICA 

SEANS SAATLERi 
Paramunt " Dünya haberleri " Miki " iri yarı adamI.u diyarında ,, 

Her ün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi Ye pazar günleri 1,15 de başlar. 

Göçmenlerin 
Vazlyetterl eyidir 

•• ·-·····- 1 Göçmenler için inşa edilecek 

kö1 yerlerini tespit ve göçmen

lerin vaziyetlerini tetkik için 

Kuşadası ve haYaliıinde tetkik· 
lerde bulonmağa gideiJ Sıhhat 

müdürü doktor Cevdet Şakir 
Saracoğlu ile Nafıa müdürü ' 
Tarbaa aydet etmiılerdir. 

Heyet göçmenlerin vaziyet
lerini çok eyi görmüş ve hepsi 

müstahsil vaziyete geçerek ça· 

Jışmağa başlamışlardır. Heyet 

Pazartesi gUnü Torbabya gide
rek oradaki göçmenlerin vazi· 

yetlerini ve inşa edilecek köy 
yerlerini tetkik eyliyecektir. 

f Mahsuılerimiz 
piyasalarda . ......... . 

Dörtyol portakall.n 
manyada çok b ... 

Türkofiı Hamburg 
den şehrimiz şubesine 

bir raporda yaf meyv.ıa 
Almaoyada çok beğeniWifl 
dirilmiştir. Raporda bilet' 
ğine göre lstanballu bir 
nın gönderdiği eJm.._ 
uğlam olarak Hambuısa 
olmuş ve beğenilerek ıipa · 
artmlmıştır. 

Yine bir rapora göre ba 
ne ispanyadan Hamburga 
takal gelmemiş ve memlek 
mizden bu sene ilk parti 
5000 sandık Dörtyol port 
Hamburg piyasasında k 
Jırcasıaa satılunşbr. 

başka Bremene 23000 
gönderilmiş, bunlar da çok 
ğenilmiştir. Türkofisia 
burg şubesine mütema 
portakal talep ve müra 
vuku bulmaktadır. 

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

Ortalar 
Lorıdfa11m bii11iik bit gazetesi ln

gilterenüı Oıta lıalli eı/u:k/rıiy/e ka
dınlan arasında bil a11ket yapatok 
bunlann tip/eti, yaş telôkkileti, day-

eulan, ideolojileri hakkında bil Jtkir 
vermek lıevesine ltapıl!ntşlır. Gazele 
anketin s1Jalletini bu sınıfa mell'mp 
erkek ı•e kadınların k11llandrk/arı 

eandlatm, kunduıala11n teflklr.rine, 
çeşit/erme kadar /~n götiiımüştiir. 

Ankete iştitdk edenlemı vctdıkleıi 

cevaplardan şu ndıce çtlwrtfabilır: 

Vasat deıecedelt.i lngtliz eıkqJi 
karısından daha muha/azaltlJıdu. 

Celu:tuıilı kesimini ve şapkasıntn hi
rıminl değiştilmesi i(in seneler tic se
ndn [!t.{ITlesine muhtaçtır. 

Vasat deıecedeki İngiliz kadını 
daha atak, daha lıeyrcanlc, daha ha-

yali gcniştv. Kendi ma/ııenııı•etinde 
can sıkmtısından o kadar bizaıdtt iti 

eksetiya Cla1k Oable, Oaıy Cooprr 
ve Vilüam Povell gibi matuf sinema 
yıldizlawıa gizli bir sevffi beslemekle 
avunur. Zahitcn 11eşeli ı·e Jii.tmsuz-

dur. Fakat onu ütkıilm üç kfıhus 
11ardu: 

J - Jlıiiyarlamak koıkus11 ... 
2 - Kocasının atlık hoşuna git· 

memele ltnıkusu ..• 
3 - Çocukla11m büyümüş ı•e evi 

teıkelmiş görmek luıt1msu .. 

Sarahat 
Amerikaoın çok zengin fab

rikatörlerinden biri yüzünün 
oldukça çirkin olmasına aldırmı· 
yarak Kaliforniyanın en güzel 
kızlarından biriyle evlenmiştir. 

izdivaç ak~amı muhteşem 
ziyafette kan koca çok, had
dinden çok içmi~lerdir. Alko
lün buhranı altında karısının 

hakiki hissiyatını öılrenmek 
isliyen fabrikatör biraz heye· 
c.:nla şu suali ıormuştur: 

- Değil mi sevgilim, be
nimle zengin olduğum için 
evlendiniz? 

Genç kız bu suale biraz 
daha yumupk bir cevap bul-

mak istemis, düşündükten 
sonra şu cevabı vermiştir: 

- Hayır, hayır... Böyle dü
şünmeyiniz. Siz zengin olduğu
nuz için değiJ, ben fakir oldu
ğum için siı:e Yardım. 
DUnyanın mefhur on 

blrlerlnden biri 
Amerika gazetelerinden biri 

dünyanın isimleri ağızlarda en 
çok dolaıan on bir şahsiyetin· 
den bir futbol takımı tertibi 
için okurlara müracaat etmiştir. 
Ünited Presı of America'nın 
direktörü Hugh Baillie bu takı
mın şu suretle teşkilini teklif • 
etmiıtir: 

Ruzvelt • Sekizinci Edvard • 
Hitler-Stalin-Blum-Papa- Bald· 
vin-Mu11olini-Franko-Liodberg
Joe Louiı •• 

Bir mUreHlp Atık 
Avaıturyaoın k&çük Wr 

sabuı olan Einsenstadt'ta 
"imli bir kıza işık oa.a 
mürettip sevdiğinden J1a 
lamayınca şimdiye kadar 
duyulmamıı suretle laa 
nihayet Yermek istemif Ye 

gilisinin büyük siyah aarr. 
ismini tertip ederek yum 
Bu koskoca kurşun 
tesirini göstermekte 
miş, az sonra mürettibin 
ketsiz kaldrğı gö,rill..,pıı! 
Derhal hastane7e kal 
meyus işçi yapılan ..... ~ 
neticesinde kurtarılmıfbr • 
eşsiz aşk misalinden çok 
teessir olan genç kız delik 
ile evlenmeğe razı olm 

Nezaket meselesi 
Ana şefkatle kızının lae ... 

eğilmiştir: 

- Yavrum, olan oı....~ 
kat bu adama söyle.,. Hif 
mazsa hatasını tamir 
Seninle evleı:sin •. 

- Ne: diyorsunuz anaeP.m:
Böyle bir teklifte bwu•~ 
kadar onu tanımıyorum ki.. 

Zamanımızı na..a 
kullanıyoruz 7 .. 

Belçikalı bir istatistik 
hassısımn yaptığı dakik 
saplara göre, her medeni · 
bir yılda 114 gününü uyk 
94 gününü çalışmağa, SS 
nü yemek ve tuvalet i 
67 gününü eylenceye, 35 
nü de mütalaaya veya yar 
çalışmalara hasretmektedir 
ayni mütahassısa göre i 
mütalaaya tahsis ettiği bta 
glln içinde 700 kitap obJ 
lir. Bir yabancı dil öirene 
Bu kabil işler için vakitleri 
madığını söyleyenler z 
rım organize etme'!ini bil 
Jerdir. itiraf etmelidir ki 
MÜ§abedede bir hakikat 
cuttur. 

:·································· 
Fikir kırıntıları : 

Moda 
Moda vefasız, a.üz'iç,&e 

Jerinde garip, süslerinde 
gın bir varlıktır ki bir 

.. nür, bir kaybolur. Ve 
gün yeniden doğar. 

( Viı//11İ/I 

Şayanı dikkat bir sa 
anlatmak için haddinden 
la kullanılan kelimeler 
yığın nikel para ile tı 

edilen bir altana benzer. 
( Br.aamaırhtıil 

Sıkılganlık hoşa gitmek' 
zusu ile muvaffak ol 
korkusundan mOteşek 

( Btau 
• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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OPTİ- 1 

MUS 
F ratel i Sperco \ 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIB 

KUMPANYASI 
Sis AGAMEMNON vapuru 

25-1-937 - 31-1-937 ye kadar 
Rotterdam·Amıterdam-Bremen 

ve Hamburg limanlan için yük 

alacaktır. 

Si HERMES vapuru 7-2-37 
de bekleomekto olup yükünü 

tahliyeden sonra Burgas, Var

na ve Köstence limanları için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
SiS GUNBORG vapuru 8 

ubata doğru beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra Rot· 

terdam, Hamburg. Gdynia ve 

lskandinavya limanları için yük 

alacaktar. 

SiS NORRUNA vapuru 18 
şub tta beklenmekte olup yü· 

küoü tahliyeden sonr Rotter

dam, Hamburg, Norveç ve ls

kandinavya Jimanlarma yük 

knbul edecektir. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
SUCEA VA vapuru 27 ikinci 

kanunda Pire-Malta ve Marsil· 

ya limanları için yük alacakbr. 
S/S PELEŞ .. apuru 12 şubat· 

ta beklenmekte olup Pire, Mal· 

ta ve Marsilya limanlan için 
yük alacaktır. 

Sis ALBA jULIA vapuru 
28-2-937 tarihinde beklenmek
te olup Pire, Malta ve Marsilya 
iimaoları için yük alacakbr. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasınd FRA TELLi 
SP~RCO vapur acentabğtna 
nıüracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kalml etmeı:. 
Telefon: 4142-4221-2663 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokoğı 36 numar~a 
nakletmiştir. Hastalanoı mus· 
takil olarak kabul ve tedav) 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) 

• \'. 
.. ,. ,..,_il. 'an er 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANDROS vapuru 20 son 

kinunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadftr Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
kabul eder. 

MANISSA vapuru 3 şubatta 
gelecektir. 6 şubatta kadar 
Rotterdam Hamburg ve Bre
men içın ;ük kabul edecektir. .. an•• 

Americao ~xport Unes 
The Export Steamship Corpo· 

ration • Nevyork 
EXMOOR vapuru 21 ikinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. . . . 

EXMINISTER vapuru akıncı 
kanun sonnoda beklenilmek
tedir. Nevyork için yükliye
cektir. 

EXILONA vapuru 3 şubatta 
beklenilmektedir. Nevyork için 
yük kabul eder. 

--••to:nıal-----American Exporl Lines • The 
Export Steamship Corporation 

Pireden ı.tktermalı 
EXCAMBION v puru 15 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA "pınu29~~ci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu· 
batta P .reden Boıton ve Nev· 
yorka hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Rire - Nevyork 18 glin 

•• O!!Dt• d 
Johnaton Warren Lioen Lt • 

Liverpool 
JESMORE •apuru 7 şubatta 

beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anversten yfik getirecek ve 
Burgas, Varoa ve Köstent·e 
limanlan iç.in yük alacakbr. 
Cie Royale Hongrose Danube 
~ 
Maritime Budape~te 

DUNA vapuru şubat orta· 
sında beklenilmektedir.Bclgrad, 
Novisat, Budapeşte. Bratislat'a 
Viyana ve Linz için yük ala· 
cakbr. 

_.,._. .... ,-4~50-+I ·--
Armement H. Scbuldt • H mhurg 

"TROYBURG vapuru otuz 
ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yiik kabul eder. 

GLMECKSBURG vapuru 8 
şubatta beklenilmektedir. Rot
terdam. Hamburg ve 8remen 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 28 şuba
ta doğru beknilmektcdir. Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 21 ikin
ci kanunda Köstence için yük 
kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
lıakkında hiç bir taahhiide gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

F eYit Eczacıbaşının 
Mütekamil eserlerinden 

Ferit diş macunu, suyu, to
zunu kullanmalda inci gibi di,
lere, sağlam, pembe dit etlerine 
sahip olursunuz. 

Ağız hıfzıssıhbaııoıo bütün 
icaptıırına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

S. FERl.T 
Şifa eczanesidir 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mabsuı getirildi. 

Müracaat yeri: Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - ız J. Parplnyanl 

TELEFON : 3987 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardtr. 
(2299) 

ya 
Şubat 

azımı 

ra 
ra 
e 

ayı zarfında gelecek 
kafi derecede Amerikan malı 
göztaşlarınıız vardır. Bağcılara 
kolaylık olmak üzere eh ven bir 
fiatle piyasaya arzedeceğimden 
alakadarların acele ederek al
danmamaları menfaatleri ikti
zasındandır. 

AHMED KADIOGLU 

iki tehlike işare Nezle ve baş ağr sı 

Soğuk algınlığmın bu ilk alametlerini GRıPiN ite bertaraf 
etmezseniz birçok ağ1r hastalıklara tutulmak tehlikesi baş gös
tc-rmiş demektir. GRIPIN Bütün ağrı, sızı ve sancıları derhal 
dindirir, gripe, romatizmaya, di§, sinir, adale, bel ağnlarile kı
rıkbğa karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPiN • 
ı arayınız. 

RADY .OLiN 

Y cışamak için di~H, hatta hem güzel hem sağlam dişli 
otmak lazımdır. Günde iki defa dişlerinizi RADYOLIN'le 

fııçalaymız. Muvaffakıyet kat'idir. 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norvcçya bahkyağlarınıo en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Bftyftk Salcbçiojlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fenerleri 
Geldi 

Acentası 

Hüsnü 
ldemen 

ikinci 
Kordon 

5513 

IZMIR 
5-10 (84) 

-
!!ZZ7J.ZZ2!l92Z~CZB.:zl:ll2ZJ~JO 

öz Hetirni 
İTAT OREL 

Adres A Beyler Numan 
z de okng. Ahenk mat· 

yanında. 
Numaro:23 

T clefon : 3434 
(229) .. 

ızrLrkZ27"...LZZJ 

HüSEYI 

Olivier Ve Şii. 
LfMITET 

V ap r Acentası 
İRİNCi KORDON REES 

BlNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hath 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kAnunda Londra. Hull ve An
verah:n gelip ylik çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
ver~ten jZ'elip yük ç.1karacaktar . 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 
a1acakhr. 

POLO vapuru ubatın so
nunda Londra, Hull ve An
ver ten gelip yülc çıkaracııktır. 

Uverpool hatta 
THURSO vapuru 25 ıkinci 

kanunda LiverpooJ ve Svanse
adnn gelip yülc çıkarncaktır. 

DRAGO vapuru 15 şubatta 
LiverpooJ ve Svansea 'dnn gelip 
yük çıkaracaktır. 

Deutche-Levsnte - Linie 
GALILEA vnpuru 2 şubatta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
tco yüb. çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlnrm isimleri ve 0 av!un üc
retlerinin değişiklikle rinden mc 
uliyet k bul edil e-ı. 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SACiLAM 

Yemek ve yatak oda!arı takımları sipariş üzerine kabul edilir. -
Eczacı Kemal Kmail 

AKTAŞIN 

Bahar çiçeği 
KOLONYASI 

Merkezi Kemeralh caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lzmirden götürülecek en şık en 
ince \'e en makbul hediyeniz 

Ecıacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuş, kokucufuk 
tiJemini şaşırtmış bulunmaktadır 
Hiliileczanesini, eczacı Kemal 
Kamili i indeki ciddiyeti, kolon
yalarım lzmirlilcre sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmamanıziçin 
şişeler üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

Emlak ve eytam bankasından: 
Esaı No. 

389 

Yeri No. Nevi 

ikinci Karalaş Şehitkemal 20 taj ev 
okak eski Elmas okak 

Depoıito 

T. L. 
200 

Mevkii ve numarası yukanda yazıh gayri menkulün bedeli 
peşin veya taksitle ödenmek üzere 25-1-937 paı rteısi günü aat 
10 da ihale edilmek kaydiyle pazarlıkla aç.ık arthrmaya ko· 
nulmuıtur. 

istekli olanlnrın yuka11da yaıılı depozitoyu veı.ncmize yatıra-
rak arttırmaya girme!eri ve yanlarında birer fotoğraf getir-
meleri ilan olnnur. 22-23-24 221 (123) 

lzmir liman 
ğünden: 

işletme nıüdürlü-

Tersnaede yaptmlacak olan azman çah ı ile at örtüsü duı 
ve Jiivebo açık eksiltmeye konulmuştur. Ek iltme 1 Şubat Pa-
7:art~ıi günü saat 15 te. Sefler encümenin?~ yapılacaktır. btek
lalerın 1 Şubata kad r ıdare levazım şefhğme müracaaUa muk-
tcxi vesika ve teminat hakkında malümat alın lan Han •>lunur. 

23-24 234 (134) 
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Cenevrede delegeleri en çok meşgul eden mesele 
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lmanya ile münasebetler işidir 
ispanya meselesi üzerinde endişeler çok kuvvetlidir 
lspanyol Cumhurreisi ispanyanın vaziyetini izah eden bir nutuk söyledi 

Roma 23 ( Ö.R ) - General 
Göring ltalyadao hareketini yi
ne tehir etmiştir. Dün akşam 
Napoliden ayrılan Alman nazı· 
rı bu sabah Romaya gelmiştir. 
Göring Almanyanın Roma se
firile birlikte hemen hariciye 
nazın Kont Cianonun nezdine 
gitmiş ve nıühim bir mülakat
ta bulunmuştur. Prusya Başve
kili bu akşam saat 19 da Ber
line gidecektir. 

Roma 23 (Ö.R)- Almanyaya 
avdet için hu!usi trenle Ro
maya muvasalat eden genera) 
Göring Mussolini ile iki saat 
kadar görüşmüştür. Bu görüş
mede evvelki mülakatlarda 
bahis mevzuu olan meseleler 
tekrar giizden geçirilmiştir. 

INGILIZ GAZETESiNiN 
MÜTALAASI 

Londra, 23 (A.A) - Ed~
nin görüşlerine terceman olan 
Yekahire Poat gazetesi Edenin 
nutkunun Alman matbuatındaki 
akislerini mütalaa etmekte ve 
Almanyanın ihtiraslarını mu
Yakkaten teskin için kendisine 
müsaadekar davranılması fik
rini kat'i surette bertaraf ey
lemektedir. 
CENEVREYI iŞGAL EDEN 

EN MÜHiM MESELE 
Paris 23 (Ö.R) - Dün Ce

nevrede delegeleri en ziyade 
meşgul eden mesele Fraosız
Alman, daha doğrusu bir ta
raftan Fransa ve lngiltere, 
diğer taraftan Almanya müna
sebetleridir. 

"Figaro" da Almanya mese
lesinin ilk planda olduğunu 
kaydediyor. Almanya, Avrupa 
karışıklıklarının tam merke
zidir. 15 seneden beri bu 
meselede daima aynı şe· 
kilde güçlüt<lere tesadüf edil
mektedir. Şimdiki sihirli bir 
tebeddül olacağını ümit etmek 
hayaldir. Fakat Joğduyu'nun 
galebe çalacağı ve hakiki müt· 
tefiklerin şimdi daha iyi tak· 
dir edileceği umulmaktadır. 

Almanyadaki Fransız sefiri 
Poncet'nin bir hitabesinde de
diği gibi : Eğer kimsenin kim· 
seye karşı fena bir niyeti 
yoksa, eğer kimse kimseye hü
cum niyetinde değilse bu sulhun 
tahkim edilmemesi ve ekono
mik bakımdan herkes için yı
kıcı olan teslibata bir had çe· 
kilmesi işinin imkansız olması 
akla sığamaz. Bu mantık sade· 
dir ve sade olduğu için muka
vemet edilmez bir kuvveti var
dır. Bütün mesul devlet adam
larının hareketine bu fikrin 
hakim olması lazımdır. 

iSPANYA HARiCiYE NAZiRi 
iLE GÖRÜŞMELER 

CENEVRE 23 ( Ö . R ) -
Fransız hariciye nazırı Delbos 
sabah Letonya delegesi ile 
Baltık memleketlerinin vaziyeti 
hakkında görüşmüştür Bundan 
sonra ispanya hariciye nazın 

del Vayoyu kabul etmiştir. Is· 
PDJ• hariciye nazın Reiaicam• 

l bur Azana tarafından söylenen 
nutku bildirmiş ve İspanyada 
ihtilafın askeri ve siyasi inki
şafı hakkında, bilhassa harici 
müdabalele-r bakımından iza-
bat vermiştir. 

Beynelmilel mıijrue/eu kamanda eden Madıidi müdafaa etkn cumhuriyetçi 
Alman muhaffif i Ludvig Benni kuvvetltr kumandanı general K.leber 

fakat Almanya ve ltalyanın da AZANANIN NUTKU 
bunu kabul etm.elerini ve kont- Valancia, 22 (A.A) - Aza-
rol tesisini şart olarak ileri sür· na belediye binasının balko-
mektedir. Bu kontrol lıpan- nunda binlerce kişi tarafından 

lspanyol Cumhuneisi A7.ana yanın yalnız kara hudutlarında alkışlanan bir nutuk söylemiş-
Ôğle yemeğini Fransız Hari- değil,aynı zamanda sahillerinde tir. Azana ezcilmle demiştir ki: 

ciye nazıriyle birlikte yeyen ve limanlarında da yapılma• - ispanya halkı cumhuri· 

ordular gönderilmesinin umumi 
bir harp tehlilkesi doğurduğunu 
herkes bilir. ispanya harbini 
tahdit etmek ve yabancılar 
tarafından kendi topraklarımız.
da yüz kızartacak bir şekilde 
tecavüze uğrıyan beynelmilel 

Ooering Ooebbe/.s 
kanuna riayet etmek vazifesi 
diğer devletlere düşer. Harbi 
tahdit etmek için ispanya hil
klimeti fedakarlıklarda bulun-

Sovyet hariciye komiseri Litvi· lıdır. Bu suretle ademi müda· yeti mildafaa etmek için icap muş ve silah sevkiyatımn kon-
nof onunla ademi müdahale hale siyasetine iştirak edecek ettiği mllddetçe mücadele ede- trole tabi tutulmasını kabul 
meselesinin bütiln safhalarını beş devlet arasında deniz •1>~ cektir. ispanya bir ecnebi etmiıtir. Fakat Cumhuriyetin 

k.k · · 1 ·ı 1 k l · k t ı·stı·ı.:sının arefes1°nde bulu- otoritesine Ye b&kllmetin hl-tet ı etmıştır. ngı tere ve u n sı mese esı açı ça or aya a 

F 'b. R d 1 k kt d z· 0 dd. b. nuyor. Tehlükede olan yal· kimiyetine dokunulmasına mü-ransa gı ı usya a span- çı ma a ır. 1~a cı ı ır saade etmiyecektir. 
yaya harp malzemesi ve gö- konb-ol tesis edilmezse verile- nız siyasi rejim değil, ayni Fas hakkında da Azana fUD· 

nüllü sevkiyatının men'i esa- cek bütün kararlar neticesiz zamanda memleketimizin istik- lan söylemiştir: 
sını tamamiyle kabul etmekte, kalacaktır. , islidir. Memleketimize yabancı Fa!t ispanya için daima bir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Madrid kapılarındaki muharebeler 
Cumhuriyetçiler de asiler 
kazandıkları haberlerini 

de muvaffakıyet 
yaymaktadırlar .. 

Madrid 23 (A.A)- Hükümet 
kuvvetleri yeniden Madrid'in 
şimali garbisinde Los Fransezes 
köprüsü yanında üçyüz metre 
ilerlemişlerdir. Cumhuriyetçiler 
Anhilar mevkiinde kanatları 
altında gamalı haç işareti bu-
lunan düşman tayyareleri gör
müşlerdir. 

Ayni zamanda bu tayyarele
rin şimdiye kadar hiçbir cep
hede görülmiyen bir tipte ol
duğu anlaşılmıştır. 

Salamanka, 23 ( A.A } -
Resmi tebliğ: 

banknotlar ihraç etmek niye
tindedir. 

Bilindiği üzere Burgos hü
kümetinin damgali pezataları 
Londra piyasasında üzerinde 
yazılı kıymetinden fazlasına te
davül etmekte ve Valance hü
kümetinin damgasız banknotla
rından yüzde 50 fazla değeri ha
iz bulunmaktadır. Yeni ihraç 
olunan pezatanın karşılığı al· 
tın mı yoksa gayri mP.nkul mu 
olacağı malftm değildir. 

Bildirildiğine göre ıpekülis
yoncular yağmacılardan killli
yetli miktarda damgasız peza
tayı hiç pahasına satın almış
lardır. Bunların niyeti gizli su• 
rette pezataları damgalattıktan 
sonra ispanyaya idhal etmektir. 

Bir mütahas11s lngiliz mat
buacısı bu iti deruhte etmiştir. 

man askerine tesadüf etmedi
ğini haber vermektedir. Fakat 
nasyonalistler arasında birçok 
Alman teknisiyenleri vardır. 

Salamanka, 23 ( Ö. R ) -
Mekke'ye gidecek hacılarla 
dolu vapuru bombardıman eden 
tayyarelerin Frarunz tipinde 
olduğu bildiriliyor. Hadise 
Ceuta Jimanmda olmuştur. Bom
bardıman kurbanları en çok 
kadın ve çocuklardır. 
!_ORTEKIZDEKI HADiSELER 

Roma, 23 (Ô.R) - Lizbon
dan bildiriliyor: Son günlerdeki 
tedhiş suikastleri hakkında tah· 
kikat devam ediyor. Her ihti
male karşı bazı Portekiz harp 
gemilerinde de tedbirler alın
mııtır. Bir bombanın natlama-

sile maarif nezaretinde harap 
olan daireler diğer bir nezaret 
binasına nakledilmiştir. 

Lizbon 23 (Ô.R) - Geçen 
geceki suikastier hakkında 
tahkikat faaliyetle devam et
mektedir. Tevkif edilenlerden 
birçoğu, suçları sabit olamadı
ğından serbest bırakılmışlardır. 

Roma, 23 (Ô.R)-Pariste çı
kan " Jour " gazetesi Lizbon 
suikastlerinin Komintem tara-
fından hazırlandığını Ye Mos
kovadan idare edildiğini iddia 
ediyor. Bu gazete Bolıevizmin 
hpanyada yerleımesi ihtimalini 
Portekizin kendine karşı doğ- · 
rudan doğruya bir tehdit say
makta haklı olduğunu yazmak
tadır. 

endişe mevzuu olmuştur. Fakal 
Fastaki haklarından vaz geçe
ceğini aıli llmit etmemelidir. 

GAZETELER NS: 
DiYORLAR? 

Madrid 23 ( Ô.R ) - Birçok 
akşam gazeteleri Cumhur reisi 
Azananın dün Valansiada sÖY" 
lediği nutku tamamile naklet• 
mişlerdir. Gazeteler devlet rei• 
sile her noktada, bilhassa bO• 
kümete müteallik olan fıkrada 
mütabakatlerini kaydediyorlar. 

" El F ormazione " Cumhur 
reisinin lspanyol milletinin ka• 
nunu esasiye hürmet azmini 
biltün dünyaya ilin ettiğini ve 
ispanyanın mazisini, halini ve 
istikbalini alayiısiz sözlerle taı• 
vir eylediğini kaydediyor. 

Komllnistlerin fikirlerini ya• 
yan .. Mundo Omevro ,, gaze• 
tesi de Cumhurreisinin hürri-
yeti mildafaa için bütün mil• 
Jeti etrafına toplamıt olan bll• 
kilmetin meırulağunu teyit et• 
tiğini yazmakta ve komüni.tler 
namına beyanatına iştirik eyle• 
mektedir. 
Diğer bir gazete, milli ve 

beynelmilel vaziyeti tahlildell 
sonra devlet reisi, meşru hü• 
kümet, sadık matbuat ve bil• 
tün millet arasında tam ve 
mutlak bir ahenk müşahede 
ediyor. 

MEŞRU HÜKÜME'l' 
Paris 23 (Ô.R) - "Oeuvre,. 

gazetesinde Geneveve Taboui• 
ispanya meselesinin şimdi bil• 
yük bir soğukkanlılıkla karşı• 
!andığını kaydediyor. ispanyada 
yalnız Valansiya hükilmetl 
meşru telikki edilmektedir ve 
bu hükümet zafer kazanacak• 
tır. Tabii böyle öldürücü ve 
uzun bir dahili harptan sonr• 
her hangi bir fırkanın sa• 
fer kazanabileceği nisbettel 
Hiçbir memleket Frankonall 
ispanyada bir faşist rejimi teıil 
edebileceğini artık ciddi olarak 
iddia edemez. Hariçten bir 
müdahaleye de ihtimal veril" 
memektedir. Umumi fikir itJr 
rin gevşeyeceği merkezindedil• 
Milletler cemiyeti mahafili d• 
şimdilik birşey yapmamanın eO 

iyi hareket olacağını ve biitOO 
bu meselenin bilyiik bir bet" 
nelmilel konferansta halledil• .. 
ceiini zannediyorlar. 

Bu son günler zarfında kıta
atımız Kımata eyaletinde 34 
kilometre ilerlemişler ve dün 
Alhama'da Granada varmış
lardır. Bundan maada elimize 
mühim mikdarda harp malze
mesi geçmiıtir. Diğer cephe
lerde hafif bir topçu düellosu 
olmuştur. 

Avila, 23 (A.A) - Burgos 
hükümeti damgalı kağıt para
lar üzerinde yapılan spekülas
yonu ve bundan mütevellit 
karışıklıkları ortadan kaldır
mak maksadiyle yakmda yeni 

Roma, 23 (Ö.R) - "Jour
nal" ın Avilla muhabiri İspan· 
yol asilerinin harp hatlarında 
hiçbir Alman kıt'asının muha
rebe etmemekte olduğunu bil
diriyor. Bütün muharebe hattı· 
nı ziyaret ettiğini iddi.ı eden 
Fransız gazetecisi hiçbir Al-

Hakkı Türegün ve Şsı. 

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

Ras Desta vuruşuyor 
Roma, 22 (A.A) - Baş eğ

memiş olan son Habeş şefi 
Ras Deıta Marepl Graziani 
tarafından idare edilen genit 
bir aakert hareket kaqmacla 1 

kaçmak mecburiyetinde kal
mışbr. 

ltalyanlar mühim mikdarda 
mitraly6z, tnfenk vo bir top 
iitiwn ebniperdir. 

IZMIR MINT AKASI 
... 

RESMİ FORD BAYii 
Muhterem Ford mu,ıerllerlna : 

937 Modelı• Otomobil ve kamyo~larını '~rmek üzere meşherimizl 
ıerefJendırmelerını reca eder. 

Birinci Kordon ı Cumhuriyet meydanı Akdeniz apartmanı Telefon : aaea 
Hakiki F ord parça ve akseıuvarlarım bayiliğimizden hakiki 

fiatlerine temin ~debilirsiniz. 
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Ayaz melitabı -
ve köpek sesi 
Mehtaph bir ayazda köpek 

ıesi, yirıni bin yıl önceki ma
ğara kapılarında söylenen şar
kıyı tekrar ediyor. 

Soğuk . . Kaskatı taş ve ki
remit damların altında o devrin 

adamları yahyor. Hiçbir yerde 

ışık, uyanıklık, sertlik ve cesa· 
ret yok .. 
Yumuşak yorganlar altında 

mahpus bava .. Beşerin on yedi . 

bin yıl sonra bulduğu yegane 
ablak ve medeniyet halvetidir. 

Köpekse; daha tabii kalmış, 
s1rtında eski ve değişmez el-

bisesi, sesinde eski ve ezeli 

ahenk .. Mehtaba doğru söyle· 
nip duruyor. 

* . :; 
Yazda ve kışta bu israf edi-

len mehtaba acırım. Bir avuç 
kömürle, bir kirli yorgana sa-

rılan insan .. Binlerce yıllık ka
pı yoldaşım dışarıda bırakmış .• 
Ve o artık yalnız başına ma· 
garanın türküsünü söylüyor. 

• • • 
Ayaz mehtabında bir köpek 

gibi şarkısmı söyleyemiyen, 
sesini, cesaretini unutan adam .. 

Mağarasını kendi elile yapmış, 
içinde uyumakta .. 

Uyan adam, uyan adam!.. 
K. ErgUneş 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 rtilal eczanesinden bildi-
i riliyor: 
5 Sayın müşterilerimiz, 
: Hilil eczanesi ötedenberi 

havadis kıhkh nazarı dik
kati calip reklamlar yapar, • 
bilirsiniz. Bu reklamcılığı 
adeta lzmirde tempo tut-
muş bir tarzda idi. Bir ae· 
neye yakındır ki bu cins 

• reklamları yapmamış bulu-
nuyoruz. R~klim yap-
nıamak bir nevi reklam yap· : 
nıaktır kaziyesini gjlllüyor- E 
duk. Dün Manisadan sekiz E 
İmzalı bir mektup aldık, bu E 

• cins iJanları neden yapma· : 
dığımızı soruyorlar. Eczacı E 
Kemal KAmil Aktaşın ilan· : 
lardan müstağni mi kaJdJ
ğıoı işaret ediyorlıJr. Hiç 

• hayatta reklamdan müstağ
ni bir9ey olur mu?f Gerek 
(Zümrüt damlası) kokumu- .. 
zun erkek ve dişi cinslerini 
ve gerekse Bahar Çiçeği, 
Gönül, Altın Rüya, Yase
min, Fulya, Son Hatıra ko-
kularımız ile bütün müstah
zaratımızı reklam "edişten 
vazgeçmiş değHiz. Bundan 
böyle müşterilerimizin hava
dis okurken cazip yaz•lara 
müteyakkız davranmalarını 
rica ederiz. · 

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

Dünkü feci vak'a 
Dün öğleden sonra Kından· 

.da feci bir vak'a olmuş, tütün 

ıük)ü çift atlı bir araba dev· 
rilmiş, tütün balyalarını yerden 

kaldıracak kimse bulunama· 
mışhr. o sırada gelen otobüs-

ten inen yirmi yaşlarmda esa
sen lzmirli olan bir genç ağ1r 

balyayı tek el ile kaldırarak 
arabaya yükletmiş ve hazıruna 

ben Kemcraltında HiJal ecza~ 
nesin<len Kemal Kamil balık 
yağı alıyorum ve içiyorum, 
kuvvetim ondan demiştir. ....... ~ 
Atlı spor balosu 

Kızılay balosunun 13 Şubat 
tarihine taliki üzerine 6 Şubat 

Cumartesi gecesi atış ve ath 
spor kulübü tarafından Anka-

ra palas salonlaı mda bir balo 

rerilecektir. 
Atlı spor kulübü çalışmala-

1oı genişletmiştir. Balonun iyi 

<>lnıası için bir tertip heyeti 
secilerek faaliyete geçmiştir. 

Dostlarınıız Sancakta bizimle 
Cenevreden bildiriliyor : Bir " dost devlet " Sancak meselesinde 

Türk müddeiyatına müzalı~ret kararı verdi 
- flaştaıa'ı 1 mrı say/ada - Diğer taraftan Delbos ve dolu Ajansının hususi muhabiri aJansmın hususi muhabiri bil-

fili Tiirkiyenin bu işi bir pazarlık Viennot Lion belediye reisi bildiriyor: diriyor: 
mevzuu yapmağa yanaşmama- Herriot'nun davetiyle pazar 'Suriye millicilerinden mürek- Lö Jur dünkü konuşmaların 
smm sebeplerini bu meselenin günü (bugün) bu şehirdeki kep kalabahk bir heyet bura- neticesiz kaldığını ve Milletler 
Türk miJfeti için haiz olduğu şenliklerde harici siyaset hak- ya gelmiştir. Heyetin _ Sancak cemiyetinin daha bir imtihan 
mukaddes mahiyette arayacak kında mühim bir nutuk söyli- ıiıeselesi hakkında Mil'etler geçireceğini yazarak "Kim baş 
yerde bermutas Roma ve Ber-. yecek olan Fransa Başvekili cemiyeti başkitabetine bir eğecek Türkiye mi, Fransa mı, 
Ünin "teşviklerine!., atfetmekte Blum'un nutkunda hazır bulun- muhtıra verecegı bildiriliyor. Cenevre mi?,, diyor. 
ve böylece bile bile kendi ken- mak üzere pazrr günü Cenev- Heyet azasından bir kısmı Sen Bris Jurnal da cemiyet-
dilerioi, daha doğrusu umumi reden ayrılmak niyetinde ol· şapkalı ve sivil kıyafette, di- ten çekiiip çekilmiyeceğiruizi 
Fransız efkarını aldatmagv a ça- duklarını biJdirmişlerdı"r. ğer kısmı da memleket kıya· k R I 'it ·ı feti olarak entarilidir. Bu he- sorara uı;ya ve ngı ere ı e 
lışmaktadırlar. LAHEY'E SORUYORLAR d Ş k dostluğumuzdan bahsediyor ve 

N 
Ed ·· yetin başın a Dürzü e ip 

lngiliz Hariciye azm en Cenevre, 23 ( 0.R ) - Mil- Arslan bulunmaktadır. bundan dolayı buna ihtimal 
havayı teskin etmek için p~k lefler cemiyeti mahafilinde de- YUMUŞAMAK vermiyerek diyor ki : 
çok gayret sarfetmektedir. Ih- veran eden bir şayiaya göre iYi ŞEYDiR - Milletler cemiyeti kararile 
tilaf Cenevredeki küçük An- Sancak hakkmda Lahey diva- Cenevre, 22 (A.A) _ Ana- ancak Suriyeye karşı son taah-
tant ve Balkan Antantı maha- nmm fikri sorulması ve cevap h b hüdümüzden cnyrılabiliriz . Türk-1" 1 d k dolu Ajansmın ususi mu a-
fiJini de çok kaygurandırmak- ge ınceye ta ar müza erelerin Jer Suriyece cıayanı kabul ga-

h. · h kk d b' k liiri bildiriyor: ,, 
tadır. Ortaya gürültülü bir va- te ırı 8 ın a ır no tai na- rantilerle iktifa etmezlerse an· zar tebellür etmiştir. Alakadar Sabahki Paris gazeteleri 
ziyet çıkmasmdan sakmı]mfık- h f d b Türkiye heyetinin tafep ve id- laşm~ imkansızdır. 

ma a il e u hususta hiçbir 
tadır. haber yoktur. dia!arım . ve buradaki tavır ve Akşam gazeteleri konuşma-

Balkan Antantını konseyde Maamafih önümüzdeki hafta- vaziyetine karşı mülayim gö- Jarın umulan neticeyi vermedi-
temsil eden Yugoslavyanın Pa- dan evvel herhangi, kat'i bir tünnıektedirler. ğini yazıyorlar. Entransijen di· 
~is sefiri Puriç ve Küçük an- haber verilemiyeceği kanaati Cenevre 22 ( A.A) - Ana- yor ki: 
tantı temsH eden Romanya vardır. Konsey bugünkü top- dolu Ajansının busuı:ıi muba- Türkler gerilememede çok 
Hariciye nazarı Antenesko bir Janlısında bir komisyon teşki- biri bildiriyor: azmetmiş görünüyorlar. istiklal 
uzlaşma zemini bulmak için line karar vermiştir. Bu komis- Bug~n yioe uıuhteJif heyeti tezini kuvvetle muhafaza edi-
mesut bir teşebbüste bulun- yona lngiltere, Fransa, Italya, marabhasalar 4rasında mese- yorlar. Biz Fransızlar anlaşma 
muşlardır. Onların davetiyle bu Amerika, Kanada, Brezilya lemiz hakkında hususi temas· arzumuza rağmen Suriyenin 
akşam Küçük antant ve Bal- murahhasları iştirak edecek- ]ar devam etmiştir. tamamiyetini koruyan tekJifi-
kan antantı delegeleriyle Tür- lerdir. Almanya gayri resmi Dr. Aras bu sabah Amerika mizden hiçbir zaman ileri geç .. 
kiye Haridye Vekili Tevfık surette iştirak edecektir. se. ırini kabul etmiştir. medik. Bu devrede . de uyuşu· 
Rüştü Aras, ikinci delege Nu- BU KAYNAKLAR MÜST A- Meselemiz konseyin ruzna- lacağa benzemiyor. 
man Menemencioğlu ve daimi KIL SANCAGINDIR meıioin sonlarındadır. Salıdan Pari Suvar, cemiyetin karar 
delege Necmettin Sadık ve Kudüs, 23 (Ö.R) _ D.N.B. evvel konuşulacağı tahmin olu· \termesini meıkak g6rüyor. Ve 
Fransa Hariciye nazırı Delbos'Ja Alman Ajansının Beyruttan namaz. Esasen haylJ çetin mü- meselenin bir daha talik edile• 
harir.iye müsteşarı Viennot ayni aldığı haberlere göre, Fransız- zakereleri istilzam eden bu ceğini yazıyor. 
yemek masası etrafında topla- Jarın Sancağm istiklale kavuş· meselede herhangi bir şekli Tan muhabiri Sandler ile 
nacaklardır. Iskenderun mese· ması fikrine muhalefet:erinde h'Jle varabilmek için hususi diğer diplomatların çalıştıkla-
lesinin konseyde raportörü olan baı.ı iktısadi sebepler de var- teru.as~arın daha birkaç gün de- rını ve ehemmiyetli koımşma-
lsveç Hariciye nazırı Sandler de mış. Son zamanlarda Iskende- vamına ihtiyaç görülüyor. ları yazarak bu içtimada biç-
ziyafette haıir bulunacaktır. run Sancağında yapılan tecrü- Konsey bugünkü içtimamda bir nihai karara vanlmaması 
·Yemekten evvel yapılacak dos- belerde zengin petrol kaynak· muhtelif mesaili cariy~yi gıi· ihtimaliuden ve bu takdirde 
tane istişareler .neticesinde bir ları meydana ÇJkanJmııbr. rüımüıtür. kOnseyde aleni mDnakaplarıa 
anlaşma esasmm bufunacağı NE iŞLERi VAR? KiM BAŞ EôECEK ? bertaraf edilme•İnin dupifi ili· 
ümit edilmektedir. Cenevre, 22 (A.A) - Ana· Paris, 22 (A.A) - Anadolu zumundan bahsediyor. 

....................................................................................... Jı••··············································································· .. ··•····· 
Türk - Fran~ız. konuşma· . Tahammül edilmez bir hal \ . , Paris sergisine 
-lan inkıta tehlükeleri • d k • • ? 

atı~tıyor Araplar Türk evlerine de ~:k.=.c2~, vı:!~?!~;-
s 1 •• b 1 ı d Beynelmılel Paris sergisine ovyet er. tecavuze aş amış ar ır iş.tiraki~.iz hakkında tim~id~n 

bırşey soylenemez. Vazıyctın 

D d Halep, 23 (Ö.R) - Fran· önümüzdeki hafta içinde te-
. avamız a yani• · sızların hudut mmlcalanna as· nevvürü b~kleniyor. Manisa 

rnızda yer c.Jd!Jar ker göndermeleri, aşiretlere ~ebusu Ref~~ ince ~u .hususta 
silah dağıtm-;_lara gün geçtikçe hır sual takrırı vermıştır. 
gen~şliyor. Sancak havalisine Jstan bu) da kar -llaştata/ı bamcı salli/ede

akvam cemiyeti çerçivesi da
hilinde cereyan eden müzake
reler birkaç defa inkıta teh· 
Jükesi geçirmiştir. Küçük an-
tant ve Balkan antantı namına 
Puriç ve Antenesko Türkiye ile 
Fransanm arasını telife çalışı
yorlar. 

Sovyet hariciye komiseri 
Litvinof ta doktor Arası ziya
ret ederek iki saat kadar gö
rüşmüştür. 

Sovyet Rusyanın . !:;.ancal~ 
meselesinde Türkiye ıle aynı 
safta bulunduğunu Belgradda 
çıkan Vreme gazetesi haber 

gönderilen. çerkes bölüklerin- lstanbuJ, 23 (Yeni Asır) -
deki efrada · ikişer sif ali veril· Soğuklar yine şiddetJcndi. 
mişlir. Bundan maksat kendi Gece başhyan kar devam edi-
fikirlerine .uygun şahıslar1 ıi- yor. Harard sıfmn altında 
lah1andırabilmeleri içindir. üçe düştü. 

Fransızlar hudut mıntakuına Romanya Başvekili 
yakın noktalarda arevt aşi- Ay sonunda Prag'a 
retine dört gündenberi silah gidecek 

. dağıtıyorlar. Taşnak Ermeni· Bükreş, 22 (A.A) _ Dışişleri 
lerinden müteşekkil 300 kişilik Bakanlığı müsteşarı Badolekso 
çetenin kadrosunu bir kat da- Pragdaki mali anlaşmalar mü· 
ha genişletmek için çalışılmak· zakerelerini iyi bir surette ne· 
tadır. ticelendirdikten sonra buraya 

lstanbul, 23 (Yeni Asır ) - hansamn Ankarn sefiri Ponso dönmüştür. 
Reybaniyede Fransız zabıta- tecavüze başladılar. Halk bu Tatareskonun bu ay sonlarına 

veriyor ve: 
- Sovyetler - Türkiye 

nasebetleri ancak böyle 
ııet\ce verebilirdi, diyor. 

smca aranan diğer Türkler de küstahça sarkıntıhklardao usan- doğru bu anlaşmaları imn için 
mü~ tevkif edildiler. Türk mahal- mıştır. Praga gitmes\ muhtemeldir. 

B Ö B k" Bu anlaşmalar, Romanya ile 
bir le!erinin ab!ukası devam ediyor. erut, 23 ( .R)- erutta 1 Çekoslovakya arasmda mevcut 

Antahya ve Kırıkhan'da soy· Amerikan kolleji talebeleri teslibat kontratolarının tatbik 
guncu!uk vakaları çoğalmıştır. Sancağın Suriye.ye bağh kal· tarzı ile alakadardar. 

"'-O'&<ıı..,YIJ!lln 

bu kadar 

~~ti! 
edalı ofdu- ki kendisini 
dirhem satıyor. 

Bir dürlü etde edilmiyor. Ar
kasından koşulunca ~;açlyor. 
Yalvarmak, yakarmak tesir el· ' 
miyor. O kadar tabiatsız bir 
fettan ki ekseriya gidip yağla 
yakalı, yırtık pabuçlu heriflerin 
koynuna giriyor da, ona diz çö
küp aşk nağmeleri okuyan, şık 
güzel centilmenlerin yüzüne 
bile bakmıyor. 

Bu vefasızh~ına, tabiatsızlı
ğına rağmen çapkına çok faz· 
la düşkünlük gösteriyoruz. On· 
suz hayat bize %mdan oluyor. 
Y oksutluğu bi;ıi serseme çevi• 
riyor, yürümemizi. görüşmemizi 
bile şaşırtıyor. Adeta aptal 
ediyor bizi.. Evlere hırgür so~ 
kuyor. 

Ha1buki mühim bir miktarda 
para cebe veya kasaya girdiği 
zaman insanın vücuduna kuv-

vet, harekatına fevkaladelik 
geliyor, her yerde itibar görü· 
yor, düşünceler değişiyor, 

betbinlik geçiyor, somurtkan 
çehre gülüyor. Sıkıntıdan, iş
sizlikten, geçim zorluğundan 

bahsedenler artık hayretle din
leniyor. 

Daha saymakla bitmiyen. tü· 
kenmiyen nice fevkaladeJikJeri 

var şu paranın... Var amma 
kendisi meydanda yok.. Hele 
son zamanlarda büsbütün orta
tan kayboldu. Nereye gitti, ne-

reye saklandı bilmiyorum. Onu 
hiçbir yerde bulamadım. 

Bir arahk tüccar mahallesin

de dolaştım, baktım ki onlar da 

onun peşinde... Nerede diye 

bana soruyorlar.Doktor kılinik
l~rini, avukat · yazıhanelerini 

gezdim, bir vakıtlar onlara uğ

rayıp geçmiı. timdi .. ah o gün
ler" deyip duruyorlar. 

Memurlara sordum ••Aydan 
aya geliyor, oduncu, kömürcü, 
bakkal, kasap, ev sahibi ı.ra:. 

smda kaybolup gidiyor,,dedi1er. 
Beyhude yoruldum. Hicran 

ateş1eriyle beyhude yaoap 
yalcıldım, anladım ki bundan 
sonra onsuz yaşamağa alışmak
tan başka çare katmadı. Ak
şam Ankara istasyonunu açtı

ğım zaman sanki benimle alay 
eder gibi hağırıyordu. 
"Hasretin gönlümde lakin 

kimbilir sen nerdesin ? ,, 

N. Özeren 
••• 

Şikago karanlıl<ta 
Şikago, 23 (Ö.R) -Elektrik 

işçileri sindikası grev ilan et
miş ve haber vermeden şehrin 
mühim bir kısmında elektrilt 
cereyanını kesmiştir. Grevciler 
gündeliklerin buhrandan evvel
ki hadde çıkarılmasını istemek
te ve talepleri kabul edilmezse 
grevi bütün şehire teşmil teh
didinde bulunmaktadırlar. 

Belediye reisile mülakattan 
sonra cereyanm yir•e verilme
sine ve grevin Pazartesi günü 
saat 17ye kadar talikine karar 
verilmiştir. Ankaradan Türk heyetine 

verilen yeni talimat hakkında 
Cenevr~de en ufak bir haber 

İskenderunda vataniler Arap· masını isteyen nümayişler yap· -------~....,_,.. ______ _ 

Jarı Türkler aleyhinde tahrike tılar. Şehirde bazı taşkınlıklar Aralarında itilaf mı var? 
bile yoktur. Türk heyetinin 
gösterdiği ketumiyet çok şa-
yant dikkd~ gör~lüyor ve Tür
kiyenin elındekı son kozunu 
henüz oynamaktan istinkaf et· 
tiği anlaşılıyor. 

lstanbul, 23 (Telefonla) -
Locdra radyosu, Fransız par-
lamento reısının, kabinenin 
fevkalade salahiyetle Cenev· 
reye gideceğini ve Sancak 
müzakerelerinde hazır buluna
cağını haber veriyor. Bu ha
ber hakkında yeni bir malumat 
yoktur, 

devam ediyorlar. Silahlı arap· yapıldı. Türk konsoloshanesi 

lar Türk mahallelerin-de evJere yakınında devriyeler dolaşıyor. Raporto·· r Sandlerle ne••• 1 •G .... 

~~hjr~~~e~in Blum anlaşmışlar lngiliz 
müstemlekelerinde 

Londra, 23 (Ô.R) - lmpa-

ratorluk ioldşaf encümeninde 

Sir Patrik Haman Ukranyah 

muhacir süsü takınarak lngiliz 

müstemlekelerinde yerleşen 

komünistlerin fesad unsurları 

olduklarını söylemiıtir. 

Varşova, 23 ( Ö.R) - Ge-
çenlerde yakalanan on komu- Sancakta Ji'rausız ıuandası kalacakınış!. 
nistin muhakemesine bugün ·· 
başlanmıştır. c~nevre, 23 (O.R) - Milletler cemiyeti konseyinin son top-

Prag, 22 (A.tt.) _Tuna neh- lantı~;ı dolayısiyle deniliyor ki: Sancak meselesinin Raportörü 
ri üzerinde yüzmekte olan buz olan lsveç hariciye nazırı Sandlerle Fransız başvekili Blum 
kütleleri seyrisefere mani ol- arasında hasıl olan itilaf şu imiş: 
maktadır. Gemi faaliyeti Mart Meselt: ileride kat'i şekilde halledilmek üzere Suriye v~ 
başlangıcına kadar tadil edil- Lübnan hariç olarak şimdilik yalnız lskenderun Sancağı üzerinde 
miştir. Fransız mandasını bırakmak!L. 
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mJJaşlaıafı 1 ind sav/ada - ı 
t~kibetmiştir. Tribuna gazetesi 
diyor ki: 
-" Türk-itatyan münasebet· 

ferinin salahı biraz da italya 
tarafından Türkiyenin lskende
run davasına karşı beslediği 
sempatiden doğmuştur. ltalyan 
.. yunan ve ltalyan - Yugoslav 
münasebetlerinin de salaha 
doğru gittikleri söylenmektedir. 
Bu ise, son Italyan - lngiliz an
laşması havası içinde Türkiye 
ile de umumi bir Akdeniz pak· 
tının yapılması ümidini uyan
dırabilir. 

Roma, 22 (A.A) - Havai 
Ajansı bildiriyor: 

Italya ile Türkiye arasında 

mahsüs bir siyasi faaliyet hü
küm sürmektedir. Türkiyenin 
Roma Büyük elçisi Hüseyin 
Ragıp ltalyanın Montrö muka
velenamelerine iştiraki hakkın ... 
da dışişleri bakanı Ciano ile 
müteaddit görüşmelerde bu
lunmuştur. 

ltalyanın buna iştiraki muhte
mel addolunmaktadır. Gaze
teler kont Cianonun Rliştü 
Aras ile görüşeceğini haber 
vermektedir, 

Roma 22 (A.A) - Ha"aa 
Ajansı bildiriyor: 

iyi haber alan mahafilin söy
lediğine göre elyevm diploma• 
tik yollarla Türkiye ile ltalya 
arasmda müzakereler cereyan 

etmektedir. Bu müzakereler 
Habeşistan harbi esnasında 
doğmuş olan Türk-ltalyan an· 

laşmazlığının giderilmesi mak· 
ısadma matuftur. 

Rüştü Arasın Cenevre dönü· 

şünde ltalyada tevakkuf etmesi 
ihtimal haricinde görünmemek
tedir. 

Roma 22 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Henüz resmi bir mahiyet al
mamış olmHkla beraber Rüştü 
Aras ile Kont Cianonun kar
şılaşmaları pek yakın addedil
mektedir. Bu karşılaşmanm üç 
dört gün sonra ltalyanın şima· 
linde bir şehirde vukubulacağı 
söylenmektedir. 

Diplomatik mesai ltalyanın 
Montrö mukavelenamelerine iş
tirakini temine ve Italyan siya
setine karşı Türk şilpbelerinin 
gideri•mesine matuftur. 

Gioroale D'ltalia gazetesinde 
bir makale neşreden Virginio 
Gayda, Roma ve Ankara ara· 
sındaki anlaşmazlıklann mcsu
liyetini "tabrikatçı ecnebi pro
pagandasına,, yüklemektenir. 

K on t Ciano da Ankarayı ziyaret edecektir 
Muharrir nasıl bugün Italya ltalyanm bir şehrinde Türkiye ltalyan - Halieş harbı Tür-

ispanya toprakları bakkanda Hariciye vekili Dr. Tevfik kiyenin emniyetsizlik duygusu-
bir taarruz fikri beslemiyorsa Rüştü Arasla ltalya hariciye nu canlandırmıştır. ltalyaya 
Türkiye bakkmda da hiçbir na71n kont Ciano arasında bir karşı tatbik edilen "zecri ted-
taarruz niyeti beslememiş ol- mülakat yapılacağı haberini birlere ilave olarak Akdeniz 
doğunu yazarak diyor ki : kaydettikten sonra Virginio ittifakını hazırlayan politika 

- " Eğer Türkiye anlaşmak Gayda şu fikirleri ileri sürüyor: kuşlrnlandırmalara başvurarak 
arzusu izhar ederse Italya da ltalya - Türkiye münasebab, ancak şarki Afrikaya münhasır 
bu arzuyu memnuniyetle kar• şimdiye kadar örten bulutlar• olan ltalyan askeri hareketle-

! dan eydmlanmak üzeredir. Bu- rinin Ak denizde de hami eler-şı ar.,, 
ltalya Afrikada meşgul iken nu kuvveden fiile çıkarmak de bulunacağı hakkında yalan 

Avrupa devletleri iJe işbirliğin- için ltalyanın hüsnü niyeti biç ifşaatta bulunmuştur. Şimdi 
de bulunmaktan imtina ettiği bir zaman eksik o)mamışbr. Italya ile lngiltere arasında 

bir sırada imza edilmiş olan Türkiyede ltalyaya karşı bes• Akdeniz anlaımasının tabakku-
Montrö mukavelenamesini mev- )enen emniyetsizlik şimdiye ka- kuyla ltaJyanın Akdenizde hiç 
zuubahs eden Virginio Gayda dar buna mani olmuştur. Tür- bir taarruz yapmak istemedi-
diyor ki : kiyenin meşru menfaatlerine ğine inandıktan sonra Türki-
-ltalyanın Montrö mukavele- ltalya hiçbir vakıt karşı gelme• yede ltalyaya yaklaşmak arzu-

namesinin Türkiye bakkmdaki miştir. Yunanlılan 1919da Ana- su başgöstermeğe başladı. ltal· 
ahkamına itiraz etmesine hiçbir dolu sahiline sevkeden Italya ya bunu memuniyetle karşılar. 
sebep yoktur. Bugün vaziyet olmamıştır. Bilakis Türkiye ve Montrö mukavelesi gibi Türki· 
değişmiştir. Milletler cemiyeti- Yunanistan arasında ittifak ak- yeyi aJakadar eden bir mesele· 
nin artık zamanı geçmiştir. Bu dine ltalya olanca gayret ve ye gelince ltalya mukavelenin 
yakınlaşma lngiJiz ve Fransız maharetini sarfetmiştir. Türki- hiçbir maddesine muarız değil-
siyasetlerinin Türkiye üzerinde yenin İtalyaya ka·rşı emniyet· dir. Ş'mdi hem Avrupada, hem 
yaptıkları iddia edilen tesire sizliğinde ecnebi tahrikat ve Akdenizde vaziyet değişmiştir. 
karşı bir ltalyan mukabelesi te... propagandaların tesiri çoktur. Montrö' de görüşülen meseleler 
lakki edilebilir. Bunların maksadı Tilrkiyeyi ltalya ve Türkiye arasındaki 

GAYDANIN BiR YAZISI hayati iç ve dış işleriyle uğraş• müoasebat kadrosunda ve iki 
Roma, 23 (Ö.R) - "Gior- maktan vaz geçirmektir. Nite- memleket menfaatlerinin umu-

nale d' ltalia" nın 23 son kim lskenderun meselesi de mi görünüşüne uygun bir şe-
Kanun tarihli nüshasında şimali buna delildir. kilde tetkik edilecektir. 
•••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ohio nehri kabarıyor 

Sulardan yüzbin kişi 
meskensiz kalmıştır 

Nt!vyork 23 (A.A) - Ohio nehri gittikçe kabarmaktadır. Ha· 
len Louisville'de seviyesi normal vaziyetinden 14 metre yüksek
tir. Cincinnatide Ohio'nun seviyesi 21 metreyi bu'muş ve bu 
suretle 1884 senesindeki rekoru kırmıştır. Tuğyan altı 
devlette tahribat yapmışhr. Ohio ve Misisipi vadileri bilhassa 
müteessir olmuşlardır~ Bu havalide 11 kişi ölmüş ve yüz bin 
kişi meskensiz kalmıştır. Zarar ve ziyan birkaç yüz milyon do
ları bulmuştur. 

Geçen mart aymda şiddetli bir tuğyana sahne olan Pittsbrghi 
yeniden sular basmıştır. Sular iç mahaUesini de tehdit etmek
tedir. 

Çeklerin Romanyaya yardımı 

o en askeri endüstri
esisine çalışacaklar • 

nın 
Bükreş, 23 (A.A) - Dış bakanlığı müsteşarı Badülesko Çe

koslovakya ile yapbğı müzakerelerdtı Romanyanın silahlanmasıoı 
temin yolunda esas itibariyle bir anlaşmaya varmıştır. Bu an
laşma ile gerek yeni silah satın alınması ve gerek eski silah 
borçlarının ödenmesi işlerinin hal ve tesviye edildiği bildiril· 
mektedir. 

Çekoslovakya Romanya askeri endüstrisinin teessüs ve inki
şafında yardım edecektir. 

Romanya başbakanı Tatareskonun bu yeni anlaşDiayı imza 
etmek Cz~re Prasıa S!İdeceJ?i bildiriliyor. 

Zabıta haberleri: 
Bıçak taşımı, •• 

Çorakkapı mıntakasında za· 
bıtaca yapılan silah aramasında 
Hüseyin oğlu lbrabimin fize-
rinde bir bıçak bulunarak alın
mış ve hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Tahkir 
Basmane istasyonunda dün 

bir hakaret hadisesi olmuş ve 
katar memurlarından Kamil ve 
kondoktör Hüseyin Hüsnü, 
Karşıyakadan Salhaneye kadar 
biletsiz seyahat ettiğini iddia 
ettikleri mektep talebesinden 
Şükrü oğlu Hakkıyı istasyon 
memurluğuna teslim etmek için 
itip kakmak suretiyle tahkir 
ettiklerinden yakalanmışlardır. 

Kömür geldi 
Son günlerde Fetbiyeden 

kayıklarla limanımıza mühim 
mikdarda kömür gelmiştir. Bu 
kömürler derhal satışa çıkarıl• 
mıştır. 

Bir çocuk bulundu 
Karşıyaka Soğukkuyu Çocuk 

yuvası cıvarında ufak bir yor· 
gana sarılı 9 aylık bir erkek 
çocuğu bilinmiyen birisi tara· 
fından bırakılmışhr. 

l.,vJ>ıta, çocuğu Çocuk yuva
sına teslim etmiştir. Bırakan 
aranmaktadır. 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRiKA No: 52 müş ve sorduğu suallere ters 
cevaplar vermek istemiştir •• 
Hatta hiç sıkılmadan, kendisi· 
niu bir haydut olmadığmı bile 
söylüyerek inkara sapmıştır •• 
Bu inadmda devam edecek 
olursa, kendisine başka türlü 
muamele edilecektir. 

1 miyle aydınlanacağı zannedili
yor. " 

..•............... ···············································~····················· 

VIL SOriRA ·. :l 
[MJ[SCSVM~ 

· "iii9iiizceiieii .. Çevii-e"rt:··· ......................... ziYA··rr~er .. 
Boşlukta önüne çıkan bir tente Hakkı Sabriyi 

muhii:hkak bir ölümden kurtarmıvtı 

Ne yapacağını şaşırdı.. Çok 
yorgundu.. N:çin daimi böyle 
ta1isiılik içinde yüzüyorlardı. 

Başı zonklamağa başladı .. 
Hayatında bu kadar ümitsiz ve 
bu kadar betbin olduğunu ha
tıılamıyordu .. 

Dündenberi ağzına bir lok
ma ekmek de koymamıştı .. 
Kendini tekrar karyolasının 
üstüne attı.. Ve yıllardanberi 
ilk defa olarak, hüngür hüngür 
ağlamağa başladı. 

••• 
Ertesi sabah gazeteler, zavallı 

Hardi hakkında. yeni yeni hava-

disler yazmağa başladılar. Bun
ların bir kısmı, "Gangester Hardi 
ile bir mülakat,, "Azılı haydut 
muhnbirimize 11eJer söyledi?" 
şeklinde uydurma röportajlar 
basmışlar ve hatta bir tanesi 
de pek ileri giderek .. Nasıl 
gangester oldum?,, diye bir 
roman tefrikasına bile başla
mıştı. 

Ayrıca hadise hakkında ye ... 
ni birçok yazılar da göze çar-
pıyordu. işte "Şikago tribune11 • 

den bir yazı daha: 
11 Dün Gangester Hardi, 

kendisiyle görüşmek istiyerı po
lis direktörünün .:zerine yürü· 

O vakıt şüphesiz herşeyi ol· 
duğu gibi anlatacaktır. Haber 
aldığımıza göre bo azılı Gan
gester şimdiye kadar yüz elli· 

den fazla vatandaşın kanına 
girmiş ve binlerce büyük ti~
rethaneleri soyup soğana çe
virmiştir.. Kendisinin Morgan 

teşkilatı elebaşılarından biri 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Dün büyük bir halk kütlesi 
hapishane:nin önüne toplanarak: 

- Bu adamın idamını isteriz. 
Diye bağırmışlar ve batta 

bir aralık içeriye girip linç 
etmek teşebbüsünde bile bu· 
lunmuşlardır. Fakat polisler 
yetişerek halkı dağıtmıştır. 
Vaziyetin yanna kadar tama-

Mesele aydınlanıyo .. 
- ıs -

Hakkı Sabri gözlerini açtığı 
zama·n, sabah olmuş, güneş 
epi yükselmişti.. Hayretle bu
lunduğu yeri muayene etti •• 
Albnda büyük bir tente vardı 
ve caddec\en geçen insanlar 
ufacık görünüyordu.. Geceki 
vak'a onu adeta deli gibi yap· 
mıştı.. Gözlerini korkuyle yum
du ve bir kaç dakika öyle 
kaldı .• 

Kendi kendine " Tannya 
çok şükür ki, kurtuldum, diyor 
idi. Yoksa, caddenin taşları 
üzerinde param parça olacak 
idim... ,, 

Dünyada bazen ne harikul• 
ade hadiseler olabilir... işte, 
Robert perdenin ucunu bırak
dıktan sonra, Hakkı Sabri boş
luklara doğru yuvarlanmış ve 
birkaç saniye ~onra karşı kar
şıya bulunacağı ölümü bekle
mişti... Fakat boşlukta önüne 

Baştara/ı hiıinci sahi/ede 
Bugünden itibaren Sancak 

meselesi hakkıodaki Türk -
Fransız müzakereleri yeni bir 
istikamet aJmışbr. Sabah, ra
portör Sandler ile mutabık 

olarak, Delbos, Tevfik Rilştil 
Arasla ve Türk delegasyonu· 
DUO diğer azalariyle tekrar si• 
yasi müzakerelere girişilmiştir. 
Fakat bu defaki müzakereler ... 
de dikkate değeri olan nokta 
şudur: Görilşmell:!r lngiliz Ha
riciye nazırı Eden'Je logiliz 
delegasyonunun diğer azaları
nın huzurunda cereyan etmiş, 
yani hakiki bir Türk - İngiliz -
Fransız konferansı şeklini al
mışhr. 

Meclis koridorlarında söy· 
Jendiğine göre bu görüşmeler 
gerginliğin azaldığı hissini 
uyandırmıştır.Bu muhaverelerde 
lngiltenmin bir nevi tavassut 
rolü olduğunu söylemek doğru 
olmamakla beraber hakikat şu
dur ki lngiliz delegeleri Sancak 
meselesinin hallini kolaylaşhr
mak için yardım tekliflerinde 
bulunmuşlardır ve gerek Tnrk
ler, gerekse Fransızlar bu yar· 
dım teklifini memnuniyetle 
kabul etmişlerdir. 

Sabahki görüşmeler, Eden'e 
Loodra hükümetinin lskende
run Sancağı meselesi hakkın· 
daki duygularını bildirmek im
kanını vermiştir. Yakın şarkta 
olup biten bütün işlerle yakın
dan alakadar olan lngiltere 
hala Filistinde bir manda va
zifesi gördüğünden Sancak 
meselesine daha fa:la bir ala
ka göstermiştir. 

Ingiliz hükümetinin ne mü-

talaada bulunduğu hakkınd• 
henüz bir haber yoktur. f ran• 
sı:ı mahafilinin ümitlerine bı• 
kıhrsa ln1?iltere Sancağa fil 
bır istiklal vermeği Fransa gibİ 
gliç bulmakta imiş (!) Fak•! 

. muhakkak olan şudur ki 
logiltere Fransız teklifleriPİ' 
daha oldukça tevsiine lil" 
zum gôrmektedir • f rao· 
sız mahafiJi, şimdiden dab• 
g~nit bir idari mubtariyette• 
ve bu rejimin mahallinde daiılll 
bir komiser bulundurmak sd' 

retiyle takviyesi imkamnd•• 
bahsediyorlar. Bu komiser AO' 
takya ve lskenderun için k•• 
bul edilecek rejimin fiili ol•• 
rak sıkı sıkıya tatbikine ne~· 
ret etmeye memur olacakmıt 

Sabahki lngiliz - Türk - FraO' 
sız görüşmelerinin neticesi bak' 
kında henilz müspet bir habel 
mevcut olmamakla berabel 
müzakerelerin vaziyetinde bit 
aalah hAsıl olduğu kaydedile' 
bilir. 

Bu mubaverelerden soo1' 
Fransız ve Türk delegasyoO" 
ları azalan Yugoılavyanm P•· 
ris sefiri Puriç tarafmdan 11e' 

rilen ziyafette hazır bulunınur 
Jardır. Romanya hariciye naıı~ 
Antenesko ile küçük AntaO 
ve Balkan antantı devletlerio~ 
Cenevre'deki daimi delegele 
ve lsveç hariciye nazın Sandlel 
de ziyafete iştirAk etmişlerdi" 
Türkiye ve Fransa arasınd• 
dostluk münasebetlerini hiçb~ 
şeyin bozmaması gayesine B•• 
kan antantı ve küçük antaol 
devletlerinin verdikleri ehelJJ· 
miyet burada bilhassa kayde' 
dilmektedir. 

••••• 
Fransız modüsü 1 Polis elbiseleri 
Türkofis lzmir tubesi mü

dürlüğüne gelen bir telgrafa 
göre Türk - Fransız modüs 
vivendisi ile Klering anlaşma
sının feshedildiği bildirilmiştir. 

Mezkfıı· anlaşmalar 13 - 4 ... 
937 tarihinden itibaren me· 
riyet mevkiioden çıkacaklardır. 
Yakında yeni anlaşmaların 
müzakerelerine başlanacaktır. 

Bugünkü maçlar 
Bugün stadyomda Jik maç

larının en mühimlerinden biri 
olan Altınordu-Göztepe karşı· 
!aşması yapılacaktır. Saat 15 de 
yapılacak olan bu maçın hake
mi Alaettindir. Bu maçı kaza· 
nan taraf milli küme maçların
da yer a)acakbr. Bu maçtan 
önce K.S.K-Buca, Altay·Ege
spor ve Demirspor - Burnava 
maçlan yapılacakhr. 

çıkan tente onu muhakkak bir 
ölümden kurtardı .• 

Yarası hafiflemişti, lakin 
halA kolunu oınatamıyordu •• 
Bir müddet geceyi düşündü ..• 
Ac;ıba Robert ne olmuştu? 
Onu yakaladılarsa, kimbilir za· 
vallı çocuk şimdi belki çoktan 
gözlerini hayata yummuş veya
hut da bin türlü işkenceler al
tında can çekişiyor .. 

Bunları düşünmek bile, tüy
leri ürpertmek •çın kafi 
bir korku ve heyecan veriyor
du •. işte Tanrı kendisinin haya
tını kurtarmıştı.. Şimdi yapı· 
lacak en mühim vazife eğer 
ölmediyse Robertin bayatını 
kurtarmaktı.. Fakat evvela, 
kendini göstermeden, tehlüke
siıce buradan uzaklaşmak la
zım geliyordu .• Her tarafı gü
ze!ce muayene etti.. Binanın 
üst kısmından ancak iki kat 
aşağıda bulunuyordu.. Demek 
ki geceki hadise, ya birinci 
veyahut ta ikinci pencerede 
vuku bulmustu .. 

Polis kıyafet nizamname~ 
mucibince vazife gören po: 
memurlan dünden itibar 
tulga (miğfer) giymeğe baş!~ 
mışlardır. Bu tulgalar yalo 
vazife esnasında giyilecek : 
vazife dışında olan memurf 
yine eskisi gibi kasket git' 
ceklerdir. Polislerin yeni ni:ıadf 
nameye göre yeni şekiJdelı' 
elbiseleri de ısmarlanmıştır. 

Bir zimmet davası 
ihtilas suretiyle zimmetine P~ 

ra geçirmekle maznun deniıY0 

ları işletme idaresi lzmir ace~ 
tetiği memurlarından Dursuo 
muhakemesine Ağ1rcezada dl' 
vam edilmiştir. 

1 Mahkemece, ehli vukuf ta~ 
fından tetkikat yaptırılması 
karar verilmiştir. 

"" Yavaş yavaş duvara do~-
yakJaşh.. Tente biraz ıne~ 
durduğu için müşkülat çe a( 

yor ve bütün gece nasıl d il' 
meden bunun üstünde durabl 
diğine şaşıyordu. I' 

Evelce işlerine yaramıyao tll 
borusunu, şimdi pekala k11 e' 
na bilirdi.. Yaralı kolunu bıır ,
ket ettirmek istedi. Fakat ~d' 
vaffak olamadı. Fena b• ~· 
acıyor ve büyük ıstırap ~eti 
yordu. Lakin her ne ol:~· 
olsun biran evvel buradan ıı' 
tulmak ve Robertin yardıf1l' ,, 

d .. caıa koşmak lazımdı. Bu u.,.. ~' 
ile kendi kendine kuvvetlı .o'' 
telkin yaptı ve kolunun acı ,ıı' 
sına bakmadan yukara tır"1 
mağa başladı. U$l 

Beş dakika sonra eıı ~ı' 
kata çıkmış bulunuyord0 • ğııı' 
hat bir nefes aldı ve ~8 ~ıJ' 
soluna bakmadan iler1ed•·6,,,, 
radaki bütün binaların ·ıdil' 
gesterlere ait olduğunu b; .. ~el 
. . b . b. fe 
ıçın, aşana yem ır / 

- Smm ·Va,. 



.. ~ ... ., tmftl ABIR ........ 
Bir Alman gazetesinin yazısı 

Akdenizde sulh Ankara 
ve Romanın menfaatidir 

Japon kabinesi dün akşam istif 8 etti A~anya iyi neticeye vardmasını diliyor 
Berlüa, 23 (Ô.R) - Rumi 

mabafil yalanda Temk Rllfttl ~ .. , ./,-.,.,, ,: .,.r 

Bir mebusun orduya ve donanmaya hakaret etmesi !';..: .. K.:a~o:·::: •• • d• ı• • • f h• h Jd• tekilde k~rt1lamaktadar. Yan 

uzerıne ıyet nıec ısının · es ı mu teme ır ~=~•po:r::-;!~.t:~ .:;:~ 
Japon yanın 

Tokyo 23 ( Ô.R ) - Bekle· 
nildiği here. ıiyaai partilerin 
Hirota kabinesine muhalefeti 
•ebebile diyet meclisi ile hü· 
klimetinia mllnasebabada bub• 
ran bqgiSstermiftir. Bq•ekil 
imparatorun nezdine giderek 
iki saat g6r6fmiiştiir. Bundu 
sonra partilerin vaziyetlerini 
değiştirecekleri ümidile diyet 
meclisinin içtimaı Pazartesine 
ta'ik edifmiştir. Fakat partiler 
vaziyetlerini muhafazaya kat'iy
yen karar vermİf olduklanndan 
buhran içtinapııı:dır. 
Şimdiden orduyu siyasi par

tilerden biriyle karıılaıtaraa 
ıiddetli bir hadise olmuıtur. 
Harbiye nazm bir beyanname 
neşrederek mebus Amada'nın 
nutkuyle ordu ve donanmayı 
tahkir ettiğini ve mebusluk 

diktatörlüğe doğru gittiği söyleniyor 
yazıyor: 

lagiliz·ltalyan centilmen an
laımaaı Akdenizde lngiliz-ltal
yan mlinaıeoetJeriıae normal bir 
ıekil vermiştir. Almanya timdi Roma sc/uimız Hllseyın RaJ!IP 

Akdeaizde diğer bir ~ndiıe unsuru olması ve gerek ltalıa, 
unaurunun da ortadan kalk- gerekse Türkiye içia meı'am 
masandan çok memnundur. k arıııklıklann önDne geçmek 

Kollektif emniyet s;yasetinin 
Akdenizde tatbiki müzakere- maksadile herıeyin yapılmasa 
lerden d a ıc!a bırakılmış veya hem Ankaranıo, hem Romanın 
unutulmuş olan bazı memle- menfaatidir. Akdeniı.de müda-
ket'erin menfaatlerine dokun· faa edilecek menfaatleri ancak 
muştur. Bunun yerine doğrudan ticari ve seyrüaefere ait olan 
doğruya müzakere siyasetinin Almanya, bu Türk-ltal7an m6-
geçirilmesi müreccahtır. Her- zal<ercleriniu iyi neticeye var-
kes bilir ki Akdeniıin bir sulh masına diler.,, 

• •••• 
Radekio ıııuhakemesi haşladı 

Sefirler mahkemeyi 
takip etmektedirler 

hayatında şimdiye kadar üç Tokı·oda Japon halkuun bu nilmayişı 
kabine deyirmit ba zatla orda liai•İD feshi tedbirinin önüne feshedilmesin\, yahut kabineye l luktan iskatını istemektedir. Bu M } h 
ve donanmanın iıbirliii ede- geçmek içindir. Fakat ordu an- kat'i tarziye verilrnesi hakkın- taleplerin kabulli ise filen mem· azoun ar İrçok suçlarla İtham olunuyor 
miyeceğini biJdirmiftir. .lqmaz taYll' ve hareketinde da ağır bir lisan kuUanmıı leket idaresinde askeri dikta- Londra 23 ( Ô.R ) - Mos- killeri maznun mevkiiade yer 

Amada buna cevap vererek ısrar etmektedir. Ya meclisin olllD meb'us Amadanın mebus- t6rliiğ0n tesisi demek olacaktır. ko•adan bildiriliyor: Casusluk, almıtlardı. EvvelA müddiumami 
d t lak• b. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·kast ve dah b0 k ı · b · k or uyu a ıre ıç niyeti ol· ıuı a ırço suç ar· ıt amnamesıoi o udu ve bil-

madığını bildirmekte ve beya- Bu··yu··k dostlug" 8 dog--ru ahara maznunlann sorgıajann• 
natmın stenograf ile zaptedil· baılaodı. 
miş tam metninin aepiai iste• Müddeiumumi ithamname· 
mektedir. Eğer ba metinde B sinde, Radek ve arkadaılarınıo 
orduya ve donanmaya kartı ulgaristan • y ugoslavya ebedAı dost- Sovyet rejimini yıkmak, Alman· 
bir hakaret manası bulunabi- yaya casusluk yapmak ve sui· 
Jirae mebus kendi.ine hara- 1 k h d • b • d 1 k kastlar tertip etmek auçundan 
kiri yapacakbr. Sonra harbe u mua e esı u gece ımza e i ece muhakemelerini istiyordu. 
nazırına hitapla illve ediyor: ithamnamede. Troçkinin Al· 
"Yokıa siz harakiri yapmalı· Bulgar Başvekili, beraberinde yirmi Bulgar gazetecisiyle manya ile müzakereleri esna-
1101%!,. sında mazounlarıa Ruayada 

Şimdi diyet mecliainia ıeahe- Bu sabah saat dokuzda Be1gradda bulunacaktır faaliyette buıundukıarı da biı-
dııeceği muhakkak tellkki Belgrad, 23 (Yeni Asır ) - ,__..,.."«!"'J'~~·'I!'"'~·-·· J dost ve müttefikleri olan Tür- diriliyordu. 
edilmektedir. Orda mahafilinin Bulgar baıvekili Köse lvaoof kiye, Yunanistan, Romanya, Bugünkü celse maznunlann 
fikrince intibabatta Miseito ve Bulgariatan ·Yugoslavya ebedi Çekoslovakya elçilerine de yer sorgulara ile geçmiş ve muba-
Seyuta (muhafazakAr ve libe- dostluk ve ademi tecavüz misa- verilecektir. Yaran bütün Yu- keme talik olunmuıtur. 
ral) partileri ara11nda aynLk lanı imzalamak üzere bug&n goslavya bir Bulgar-Yugoslav lfJP---------•• 
çıkacak ve ordunun müzabere- Belgrada mltteveccihen Sof- günü yaııyacak ve yarın gece Fransızca 
tiyle en sağ cenah partisi zafer yadan aynhmfbr. Bulgar bat· h d 

k 
mua e e merasimle imzalana- Oerenleıde 7 ıo(kıstlrım ıltıı•a ı ufa 

kazanacaktır. ve ili hararetle teıJİ edilmiftir. cakhr. tavassut rdm 011. Ullm Hususi ders elmak 
Tokyo, 23 (A.A) - Kabine Bulgu bqvekiline yirmi Bal· • .. • ... - la itham edilmekle tevkif olu- lstlyenlera 

Jıtifa etmiıtir. gar gazetec:İ8İ refakat etmek· T roçki nan gazeteci Radek ife arka- Franıızca tedris usulü çok 
Harbiye nazınnm Diyet moc· tedir. Keacliai Bulgar .. Ya· daılarının muhakemesine bu- mükemmel ve tecrübeli bir 

ı. ı b d d d k Mekslkadan lstonecek mi t h • d k d 11i. meselesinde uyuımak iste- goı av u u an a resmen ar- gün Moskovada baılanmışhr. za ususı ers verme te ir. 
Lmeai kabinenin diğer Azalan ıılanacaktır. Varşova, 23 (Ô.R) - Sov- Mahkeme salonu çok kala· Çocuklarına mütahuus ve 
arasında bir itiJAf bhal olma- Bulgar baıvekili yann sabah yet hükümeti Meksikadan bahkb. Başta Amerikan ve ciddi bir muallimden dera 
ı1na mAni olmuıtur. Bu vaziyet dokuzda Belgrada vasıl olacak Troçkiyi teslim etmesini istiye- Franııı. sefirleri olduğu halde aldırmak istiyeo babaların 
karş111nda kabine istifa etmeğe ve istasyonda baı•ekil Stoya· cektir. Eğer M ksika bunu yedi sekiz Avrupalı gazeteci nazandikkatlerini celbederiL 
mecbur kalmııllr. dinoviç tarahndan iıtikbal edi· kabul ederse, Troçkinin muha- muhakemeyi takip ediyordu. Yeni Aaır'da ( Yakup Ke-

Paria, 23 (Ô.R) - Japon Jecektir. Hazırlanan istikbal keme neticesinde idama mab- Maznunların tanmmış avu- nan ) adresine müracaat ediJ-
kabinesiain iıtifua Diyet mec• programında Yugoılavyamn f>lt'ns Pot ve l(ıal Bons kum olacağı muhakkaktır. katlardan beş altı tane de ve- melidir. 2-8 (133) S-6 
--..a.-~~.;:.;;.:.;;.;.:.~~---------ii&iiiii------~~~~~--iiiiiiilii~~~~~~~=..:~~~~~ 

Tefrike No:•a 

T elaşiyle acele acele ü11tilnll 
baıını aradı, bulamadı. koıtu, 
odaoan dört bir tarafım telqla, 
onu oraya, bunu buraya at&rak 
aradı. b aırada d1t kapı zor
Janmağa bqJamııtt. Meaek
fe kız, ihtiyatı elden bara-
lap, tellşanın beyecaaiyle odada 
Adeta gürilltiller peydahlandı. 
Dııandan: 

- lçerdeler? Kırın f 
Diyen K&sem Saltum ıeai 

2eliace Mahmut, itin farkına 
vardı. 

- Hıah J Dedi. Oldu ıimdif 
Mabmutta aarbotluk allmet· 

ı.n çoktu hayaya lranımlf, 
kaybolmattu. 

- Kaa a.utan balamaclla· 
• kolaYı nr, lrapııya lnram. 

- Kıramayız 1 
- Neden? 
- Kınlacak kapJardao de-

ğil. bak girmiyor musun, clıt 
kapıdan bile kaç kiti dayaDı· 
yor da kıramayorlar. 

- Ne olacak? 
- Anahtarım bulurum. 
- O anahtar bulananca1a 

kadar bizim canımıza palalar, 
anahtar atarlar da alır, gitti• 
........ Ver ıuradan prap 

- Mahmutl 
- Eb! Sen kan ... r 
Diye Mahmat atıldı, f8rap 

....w.iai 1akala11p lakar hlar 

--· kUar ictikt• ...,. 
oofbyarak Janlmap .......... 

kapıya dayandı, ağzını elinin 
tersile silip, bağırdı: 

- Ne oluyor dıprada? 
Diye bağardı.Mahmodun kapı 

arkasından böyle bağırma11, 
daıarıdakileri durdurmuıtu. iç
lerinden birisi: 

- Aç kapıyı! dedi. 
Mahmudun içtiği bir sürahi 

tarap beynine vurmağa bafladı, 
ilk galeyanla: 

- Açmıyorum lıapıyıl Sara· 
yıa harem dairelerinde ıizin 

ifiaiz ne? 
Diye bağırdı, fakat Köıem 

Sultanın acı bir kahkahası ve 
OD- arkasuulan: 

- Ôyle ise yiğitim! Senin 
tarayın harem dairelerinde iıia 
ne idi? .. 

Diyen kahırla sesi yükseldi. 
Mabmat bu Atim aesi alınca, 
ikinci sarboıluğanun tesiriyle: 

- Klle.t Kheml Sen misin? 
Fakat bm ... yın hlıırem dai· 
releriai11 en baıında gizli bir 
odama kapmaı açan adamım, 
çok mudur bu harem oclumda 

bulunmaklığım, söyle Kösem f 
a6yle 1.. Git yerine geliyorum 
ben ... 

Diye haykırdı. 
Kapının arkaıında o kadar 

toplantının dinlediği bu çirkin 
mukabeleyi K6ıem Sultan yal· 
nız olsa belki hazmedecekti 
amma, yaDJndakilerin bqlannı 
eğmeai ve yanındakilerin ya
nında hakaret edilmeai ujnına 
hiddetlendi: 

- Kma, kapıyı, ne duru
yorsunuz 1 Kmn. ikisinin de 
bqı ceUidda ti. 

Diye baiırdL Mahmut içeri· 
den glikremifti. 

- Kırın kapıyı r Kına ! içe
riye gireceklerin canlanaı da 
cam sribi kırarım, badi bakaLm, 
açmıyorum, kırılan kapıdan gi
recekleri bekliyorum. 

isyanını savururken kapıya 
atılanlar geri çelıı:ilmitlerdi, fa-
kat cellat Kara Ali ve uıak
lan kapıya y6kleadi!er, 

Kara Ali: 
- Ulan bea I Koekoca pa-

d''l8hın bile cananı aldun, sa· 
n:ı ma kaldı. onu da vırar vııar 
a'ınm, dayan hamal Ali kapıya, 
getir ıuradan bir balta 1 

Hamlesiyle kapıya dayandı, 
kapıya balta savuranlar, omuz
lar verenler arasında kapı ça
tırdarken bitin bu benglme 
araaında yan odanın anabtannı 
arayan Menekı~ kız, nihayet 
aaahlan bulmufba. 

Koıtu, yu kapıyı tcı.ı ve 
heyecaa içinde apı, geri dhüp 
kapıda he1ecaah bir k6plriifle 
kapanın lnnlclaimı Hyreclen •e 
gittikçe ... praben teairiyle 
harap olan Mahmacla kolundan 
tuttuju gibi : 

- Malamat, gel! Kapıyı aç
tım! Kaçalaml 

Dem. Mahmut bu ıözle bir 
darakladı, döndü, Meaekıe 
Kıza bakh, tatla ve sinirli bir 
tebeulimle ooa eğilip, duda
ğ'tndan 6pcrek, kolundan silkti: 

- Hadi ıitl Ben gtoliyorum, 
dedi, fakat binleabire Menekıe 
Kma bo,_. 18nhp •ltema· 

diytn kmlmağa uğraşılan kapı 
arkasında: 

- lçeri girseydin g6r8rdta 
Köseaı Sultani Bak be• Mc-
nekıe Kızla sevişiyorum, hattl 
kapımızı kırarken bile öpDfl 
yoruı. 

Demiıti, Köıem Sultan d .. 
yanamadı: 

- Kahrol! Mahmut! Kabron 
Seni de, onu da kahredecetim 
baıınııı alacaiım.. ' 

Mahmut acı bir kahkaha 
saldı: 

- Bre! Sarayın fabiıesif Sea 
bizi bulursan kabredersin, bu
lamazsan yanını ç.ırpar, Mab-
mudum diye ağlanın, geçen 
günleri hahrlaraın, bre fahitef .• 
Beni güzelim kanmdan ettin 
aklımı bapmdan aldın, anam~ 
dan ayardm, ne olduğu•• 
bilmez hale ıoktun, kendi 
halimde yaprken büsbütia 
beni mahvettin, bir de sara
yında güzel cariyelerle di% dize 
bq baıa bıraktıktan sonr~ 
arkamdan takibe koyuhaJor
sn, banlar senia belllana.. 

- !Hrt1111 Nlttd 



banlle & YENi ASIR 

Holivudun ahmaklıkları da çoktur 
Sinema payı ahında eş seneden fazla süren 
izdivaçlar mu .:·ak surette mesut olanlarmış 

Üstle Mima Loı• Altla Naddie Po/ey 

Üstle Ma!len 
Altla Bette Dm•is 

Solda: 
]eanne Bolkl 
Sağda: 

Mae Vest 

]oan Clav/ord 

Bir Amerikan revüsü sinema 5 - Greta Garbo bir sırdır. bütün kadınlar Holivudda ihti- 18 - Brodwayda iki gün 

24 2(anunusanı 1° 

Bu sene içinde 
hazırlanan filimler 

Afeliltc Bluncr Çekoslovakyalt meşhur Kayak yılaızı "' 
Sinema mevsiminin yarısını geride bıraktık. Bununla ber~ 

6nümüzde birçok cazip filimler vardır. Bunlar aras10da I 
vernonun çevirdiği Şehirler alev içinde, Louis Trenkerin "tJJ 
fornya imparatoru, Dolores Del Rio'nun Cennet perisi, Ja~ 

· Cagnay'ın işte Bahriyeliler filmi, Mana Gazanın Bekar evli _JI 

Hanz Albertin meşhur Kazanovası, Villi Friç'in Bokasyosu..,. 
dır. Yine Daiyel Daryöyü Yeşil Domino filminde göreceğiı ...... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünyanın cenneti nerede ? 

Errol Flynn cenup 
denizlerine gidiyor 
Bir Japon adasında yerleşecek 

paytabtına ait olan bazı düşün· Çünkü lngilizce konuşmayı bil· yarlamış sayılırlar. ilnn şerefine mazhar olan her 
celeri birer ana kaide şeklinde mez. 12 - Erkek yıldızlar şap· piyes muhakkak beyaz perde-
neşretmiştir. Bu düşüncelerden 6 - Holivudda yıldız olmak kasız gezerler. ye de alınır. 
çoğu çılgın:ık ve hamakatm için aranılan km: rsuz tipler 13 - Artistlere en çok kalp 19 - Artistler muharrirle-
bazan san'ah ne hale koydu- sarışın olanlardır. hastalıkları verenler filim müs- rin hendileri hakkında yazdık-
ğunu anlıyabiJiriz: 7 - Fakat sarışınların sayısı tahsilleridir. !arma ergeç kendileri de ina-

l - Holivudda muvaffak ol- ihtiyacın kat kat fevkindedir. 14 - Her yıldıza gelen nırlar. 
mıyan genç kız hizmetçilikten 8 - Mary Picforda saçları- mektuplarm sayısı san'at kud- 20 - Kaliforniyada büküm 
başka bir işe yaramıyan kadın- mn bukleierini kesmekle ah- retiyle mütenasiptir. süren rejim yüzünden evlilik 
dır. maklık etmiştir. 15 - Sahne vazileri muvaf- platonik sevişmeden daha pa-

2 - Kadınlar için Holivuda 9 - Sinema paytahtında 5 fafoyetkri kabiliyetli senarist- halıdır. 
gelmenin yolu yıldız olmaktır. yıldan fazla süren izdivaçlar lere borçludurlar. 21 - Birbirinden boşanan 

3 - Bir sahne vaziioin kıy- muhakkak surette mesut olan· 16 - Senaristler muvaffa- çiftler hayatta birbirlerinin en 
meli ilk filminde belli olur. lardır. kıyetlerini l abiJiyetli sahne va· iyi dostu olmakta devam eder-

4 - Yalnız bir muvaffakı- 10 - Şarli Şaplen bir dahi- zilerine medyundurlar. ler. 
yet bile bir sahne vaziini beş di!'. Zira Hamlet ve Napolyoııu 17 - Tiyatro piyesi yazan 22 - Bir kadın artistin yük-
yıl rahat rahat yaşatmağa ki- oynamak istemiştir. muharrirler senaryo yazanlar- sek bir anlayışı ve ruhu ol-
fidir. 11 - 26 yaşını geçkin olan dan daha zekidirler. malıdır. 
•••••••••••••••••••••ııııııaıııııııııııııeıııııııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııaıııaııaııııısııııeeıı ııııııaıııııııı•••••••••••••ııııııııııııııııııı•••••••••••••• 

Y e 8 onun şuhluğunu, güzelliğini 

en 1 
hiçe indirecek cümleler kullan-
mtştır. Bu yazı, Dolores Del 
Rioyu, yazıyı yazan münekkid-

ispanyanın esk· • 

filmi olores 
Yakın senelere kadar aşk ve 

güzellik memleketi olarak ka
lan ispanyada dahili bir harp 
başladığı gündenberi artık aşk 
~usnrnş, güzellikler yerini kanlı 
manzaralara terketmiştir. Aşk 
yapan lspanyol kızı şimdi cep· 
hede, Cumhuriyeti müdafaa 
eden milis saflarında yerini 
doldurmuştur. 

Bununla beraber bala, bir 
gün ispanyanın eski şaşaasına 

kavuşacağını ümit edenler var· 
dır. Holivudda bir firma günün 
mevzuu olan ispanya harbı 
başlayınca ispanyaya ait,(span· 
yo1ca bir filim çevirmiştir. Fil
min ismi lspanyoka "Cinsi ca
zibe,, mnnasına gelen "Kali
enle,,dir. 

Kaliente filminin başartisti 
Dolores Del Rio, bu filmin ha· 
zırlanmasında aynı zamanda 
rejisörlük vazifesini de gör
müştür. ispanyada bu filmi çe
viremiyeceğini anlıyan, alaka
dar fi m şirkt ti bunu Mekıi-

Dolo1es Del Rio ve portöneri 
kada çevirmiş ve Meksikanın vardır. Bu muharrir aynı za· 
engüzel plijlarından biri bu manda kuvvetli bir münekkit-
iıe tahsis edilmiıtir. tir. Dolores Del Rio hakkında 

Filimde bir gazete muharriri olmayacak ıeyler yazmış ve 

tcn intikam almıya sevkedi-
yor. 

Öyle bir intikam ki dünyada 
misline rastlanmamış olsun. Mu-
harrir Dolores Del Riyo'yu ha· 
yatında hiç görmediği halde 
yaptığı bu gaf ona oldukça 
pahalıya mal olmuş ve ~iç bek
lemediği bir yerde tanıştığı 
Do!ores'le derin bir aşk haya·• 
tına kendisini vermiştir. 

intikam almak arzusuyle mu
barrirle tanışan genç kız, onu 
kalbinin ince oklariyle yarala
mıya çalışırken kendisinin de 
büyük bir aşk önünde beyaz 
bayrak çektiğini görüyor. Arhk 
İş isten geçmiştir. Kaliente 
kahramanı diye kendisine uza
tılan iltifatlar, Doloresi düşün
dürecek bir şekil taşıyor. 

insan bu filmi seyrederken 
lspanyol ruhunu, lspan -
yol aşkındaki derinlikleri, 
lspanyol şarkılarındaki güzelliği 
görerek cidden mest oluyor. 

Bu filmin en kuvvetli tarafı 
ııLa Musasa,, Jarın - lspanyolca 
genç kız demektir - teshir edici 
rakslarıdı:-. Kaliente şarkısı da 
çok caziptir. Bu filmi pek ya· 
kında Tayyare ıinemas1nda 
ıeyretmemiz imkin dahil"ne 
girmittir. 

Veıa 

Okyanusya adalarını nünya
nm cenneti sayan adamlar var
dır. Onlar için bu adaların 
şarkısı veya bu adaların haya· 
hodan bir safhayı aksettiren 
herşey, bir melodiden ibarettir. 
insanların, bilinmiyen şeylere 
karşı mecliıbiyeti, sergü· 
zeşt hevesi mukavemet edil-
mez çekid bir kuvveti 
haizdir. Erroll Flynn bu yuka· 
rıda bahsettiğimiz tiplerden 
biridir. Sin~ma paytahtının ih· 
tişamı dünyanın her tarafında 
birçok genç kızların başlarını 
döndüren cazibesi ne olursa 
olsun o, Holivuddan ayrılmak 

Okyanus adalarına atılmak 
emelindedir. 

l(aune 

ErrollFfynn diyor ki: r 
" - Cenup denizleri bir b~,t 

ka alemdir. Ne kadar insaP -
· te• var ki oraya can atmak 15 bİ" 

ler. Onlarla benim aramda 0 
ricik fark, benim bu arı"f.,, 
filiyata sokmak azminde b~0 .. 
nuşumdur. Çevirmekte o t 
ğum filim biter bitmez ceot> 

denizlerine gideceğim. ,, 19 
Autre Anrore adını taş•Y',ı 

bu filim bir aya kadar ikd> ıJ, 
edilmiş pulunacaktır. Er~:ı. 
şu suretle düşüncelerini ıı 
etmiştir : . ·.,d• 

- Servet ve huzur ıç• fi, 
geçen bir hayatı terkedet 
teblükeli görülen böyle ~s 
bir seyahate çıkmak belki 

il 

diı 
t 

g 
aı 

k 
k 
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ilim llglel ile bir aala 
irca edllablllr mi? 

-21 -
Yazan: Avni Ulusay 

•y" HARFi 
Tevettüri bayabn son had

dini, hedefini ye kemli mer· 
tebesini "y" h.-fioia hece •e
ya salam ile bezimlenen keli
meler ifade eder .. Ttlrkçede 
"aymak. mastannıa mayası 
olan "ay" salımlı hecesi, bize: 
gaıJden vecde, karanlıktan 
aydflıt.hğa, ademden ıuura iDti
kal eden tevetttlrt bayabn il
kin kemalini, hede-fini g6ate
ren bir 86zdür. 

Hay kelimem de, te•ettlıt 
bayabn, bale raci vasf.anm 
iatikbale raci nrlığl le 
bağlandıitnı tlderir IHr 
kelimedir. Hay keHmeıi; 
ha + 8J = hiJ mr ki feyettlr 
Yarhğın doğduktan sonraki iki 
demini birleştiren bir •asıftan 
ibaret ola1or. AtaH• sanılan 
"hiy,, tam varllğl ile yam akta 
olan: "mefhuma,, delllet edea 
Ttırkçe bir kelimedir. 

Blylece, l&IDit ve sait harf
lerin mahiyetleriai dairevi ve 
ferdi vaaifelerild lala etmiı 
oluyoruz. Bu -- ... ,... ua
Jardan .onra, ba sa1eyi, Wır 
bakıda bildirebilmek için, ... 
cihazımızda dofan harflerilt 
zümrevl •• ferclt ka,.aldaruu 
g5sterea bir aalrte.e. cizelüa: 

itte, btitiıit":-J• miti_. 
DİD konufluk~ dUler., 
fuar ve idl'Ak- Sziy·o-d
jik iradesi ile seı ·.~
ıekilde glıtenlijimiz ~ 
larındaa çıkan 29 bama te IJf 
ıealerle idare olmar. • ka-
d lelm• •••••• h an• 
_.ıarla n W,le •uit Wr aa• 
ile vllcut bulması, fıtrabn bir 
R:azı defil de nedir? 

insanın diğer .....ıJiklar· 
4an ve meleklerden daha 
.._tas olmumua Mbebi aabka 
varhjını yaıatan bir ıuura 
malik olmumdadır. 

Biribirleriyle laece ve ıalım• 
lar, 16& •e kelimeler teıkil 
etmek Gı~re birleten harflerin 
ba bollatu naul temin ettikle-
rini bir mial ile vazuhlandar
mak J~ GIVUf ola ıu hikl
>'eJ.i ~brl&~ 

• V#Etiyle; ~f: OJUIUIDU 
içadetıııit ela1' .Wn Ue, bu iea· 
elam zamuın lallt&m~ bil· 
clirerek, ılst....._, Hlklllldar 
.......................................... 
çok kimseleri hayrete lfltlii'e-
bilir. Benim için sİD4"0a haıa
fına inti1&p ettiğim glladeaberi 
Okyanaıya adalannın g8zel6k
leri İçİDe ablmak bir hayal ga• 
yesi idi. Erroll ilk önce. Tahidi 
•dauna gidecektir. Oradan 
kendi se"etİlle glHDerek Ye 
kendisne ait olan vesaitle 
•okyaaustalka1bolm111 bir ada., 
iım · ni verdiği adaya gidecek
tir. Hakikatte baraaı biç te 
kaybo!mü' bir ada dejrldir. 
Japonyanm en lcud..etJi istib· 
lıulmatını ihtiva edenbfr yerdir. 

Buraya hiçbir yabancının 
ıirmesine mOsaade edilmez. 
Errol Flynn Japon aıilzadele· 
rinden birinin oğlunu kartar
•ata muvaffak olöuğa içindir 
iti iati11nai olarak bu askeri 
adada yerlqmesine mllsaade 

_ edilmitflr. 

AŞK MACERALARI 
PARDA YANLARIN ALTI 

YAZAN: MIŞEL ZEVAKO 

- 110- bakameYİ de 
çocuk maayene 

.,dilerek 1llçlan pa
.ımittir. 

Kraliçe birkaç dakika dütün• 
ceye daldıktan sonra başka bir 
kapıyı açtı Rojiyeri giSrdil. Ba 
adam 6ç giindenberi on sene 
kadar ibtiyarlallllf, omulan 
kanbarlatm1t. ıakaklan beyaz.
lqmqb. 

Krali,e .... ıu -ri Yerdi: 
- Şimdi relcli. Grose, Ke

rl1er ye Pejo'J& haber ver. 
- Peki .. dam emir buyu• 

l'W'IUDUZ. 

- Gelecek gece icin. sen 
i .. ret vermeğe memursan. Naa
fttteyMee iç •••t eoma, vakıt 
iyidir. Tam, lıerkeıio tath uy• 
lm;a cWdıi• ...... ,. 
Birbc kitiJI Sea J..,... Lnk

aerava kilisesinin çan kalesine 
çıkarac:abıa •.• 

Rojiyer titredi vo korkak 
bir tavır aldı. 

Katerin omuzlanm silkerek: 
- Deli mi oldun?. Diye dit· 

lerlni ıımdattı .• 
- Bizzat kendim gideceğim. 

Oğlumun ceDaze çanı bili ça· 
hnmadı. Onu ben çalacağım!. •• 

Kraliçe: 
- Oğlu bal Benim de oğlum!. 

Di1e diişüodO. O sôzllne de· 
na etti. 

- Hal.. Aklıma geldi; Lora71 
ae Japtm? 

- Telef oldu! 
- Ya Paai Garola? 
- Bilmiyorum. 
- Bilmek il--. Ba ,dam, 

ma ... aanı kaybetti1tten1 sonra 
herlaa1at kahraa, bizim icia 
eok tebllikeli bir mabl6k olur .. 
Ha1• pmdi git... Ben çahşa• 

•JIR ~ _ ... LI- ... _ ..;&.; 
OJ•Y~ ~ ca .... ~ sara-

rarak dkhede risd• niJıan 
oldu. 

Kraliçe masa hapna 

Ker • f •aa.t i 
g 

·-~ lhıilt Alda bir eda ile: 
- W.t•iı de, şu gördü

lhlz ıatranç tahtasının iize· 
1'fluteld albmı -dlrt gize hi· •1 taneleri ._,.unlar- Şu 
tartla ki, birinci gaze bir tane 
kondaktaa •om• ikinciJe 2X 1 
-=2 tane konsun.. Oçlhacllye 
2X2=4.. Dlrd&acllye 2X 4=8 
8efiaci7e 2X8=16- Altın· 
cıya 2X16=32. • Ve bu 
minval ile her mllteYali g&ze 
bir evvelkinia terbüni koysun
lar demit-.. 

Hilkllmcl• 1 
- Bir PJ me ki afltjri ol

sua 1 deyiace. 
- Hele· it• ~ Yer· 

ıialer yeter.. Cenlnada bu
luamuş. .. 

HlkBmclana irade.ı kerine 
dUetinin yerine ıetirilmaine 
teıebf>üs ol~·· GlrüJ .. 
mlif ki: 

Şatranç oyununun mucidi ta• 
rafıad•a iıtonen atiyeyi bulup 
'temia etmek içia, blk6mdarıa 
llkuiadeki bufdaJ claneleri 
değil, dlinyanm baidaylan da 
yetmi1or ... 

Hendeal nispet ile blJ&yllp 
gidea bu rakamlan ifade et• 
mek için da.,. dilerinde rak· 
kam adı da yoktur •• 

Şatranç OJODCU••-. ati1e 
iıtemelıte yaphğt bu o,_, hl· 
kimdarın hoıuna gittiii i• 
kendisini deterli ibıanlara gar-
ketmif ... ,, 

Bunun ıibi, dilde yapıl .... 
kelimeler; bet. alb ve daha zı· 
yacle lıeceli olabileceğinden 29 
barlın birbiri ile ulaflll&lan ile 
de bavaalasmı kavrayamıyacaiı 
bolluk ve tokhak hAlal olar. 

- s.ıur .,,, -

mini alarak ya•mağa bqladı. 
Fakat birdenbire durdu; ka· t 

lem elinden dilıtn. Hemen fark 
· On d6rt ikiz ~ olabUecek bir 1esle : ~ 

- Bu da oğla..,da. Skini 
mınldaıuh. 

Ba eSDada dokaımc:a Şarl 
maru katdtts lı8c:umlana tesi• 
riyle ugradıit nöbetin tesirinde 
titriperek ibadet oda11ndan ve 

sizli divanhanedea çıkb. Ve 
1atak odaıına gitti. Elbisesiyle 
Jataf a uzaıtdı. 

Urumaaına imki11 yoktu. Bir 
iki clakika bu bal ile yattıktaa 
sonra kalkb odası içinde tit

rek, batvelerle mUtemadi1ea 
dolatıyor • IJ••• perdeılftl'l 
açarak glMf iofd- - 4iJe 
bak.,ordu. 

Daima ya1nmdr1'a1cnıdurdufu 
Nebaos dö Ori,alGı ismindeki 
iki, çok sevdiği tazı endişeli 
pzleriyle efeaditerini takip 
ediyorlardı. 

Diılerini birbirlerine çarpa
rak: 

- Bunu dOıGnmemek için 
ne yapmalı? •• 

Odada ne kadar ııık var .. 
lıepıini yaldl. Ve camh 
bir kltlpltaôtlieclen el yaa· 
•iyle ,uaı_, bir kitap alda, 
bir koltuğa yaslanarak oku
mağa baıladı. 

l.mi 11Kral adı., olan bu ·ki
tap bbzat kral tarafından ya
zılmıt bir kitapta. Gayri ihti· 
yari titrek eli1le yapraklan 
çeYircli; son sabra, soa dloıle
ye kadar gelmiıti. Bu cllmle: 

- Hayvaa pyet 11kıttın· 
hru ... kelimeleriyle baıhyordu. 

Kral: 
- Sıkıştarıldı 1 Oh • • • Bu 

meş'um hal ve vak'a vukua 
geliyor L.. Diye bomardaaclı. 

Kitap elind• ..,_.,. ~~ 
ditt laall llatlbae ,dm ..... M4 
sea..aı dadaldan aramocln .. 
cDIİleler dlklllyorda : 

- lmdachma kotunu 1 •• it· 
te kendisini &JdürUyor 1.. Katil 

~Iİ de•amh olarak ten 
odilmlftir. 

J - (!50) Ukmektep fakir 
talelteleriae hllk ya ........ 

4 - llkmekteplere (180) 
lirahk kırtaıİJe verilmiıtir. 

5 - (600) fakir çoeup iç 
çamaıar dağıblmııhr. 

6 - (228) fakir çoetlk lfİJ• 
dirilmiftir. 

7 - Bu yd içinde kurum 
bieaaa dahilirade açılan ge..a 
oa.a orlasını (753) çocuk zi• 
yaHl ederek istifade etmiıtir. 

8 - Bu yıl içinde kuram 
W.8' clabilinde a91laa lçoc:& 
ı.Jc•• •llze..W (3421) aane ..,_,.t ederelN.tlfaili~ 

9 - Fakir ve zayıf aekıe1a 
~1• besleyici rada nri~ 
mittir. 

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

(BORS~j 
uzum 

Çu. Alıcı 
186 K Tauer 12 
136 M J Taranto 14 50 

Fiat 
19 
21 

76 1nhiııtr 9 25 
7) F So1ari 15 50 
S4 A R 0zftmcB13 75 
M H Alye>ti 12 50 
34 S Emi• 14 50 
21 Jtco11.. ıs 
12 P Klark 14 SO 
6 Sınlak otla 11 25 
647 Yeknn 

396972 Eski yek6D 
397619 lfmuml yek6n 

lncı.-. 

11 25 
17 375 
15 74 
14 75 
17 
ıs 2s 
14 50 
11 25 

Ça. Akca Fiat 
158- S A&aral 6 25 6 J5 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
132 Buğday 7 7 
98 Susam 18 50 18 50 

-~ !::.!!:~~-~ ..... ~ ..... 

lstanbul radyosu 
Saat 

var L Arkamdan gelen kim· 
dir? •• Kotiai L. H&knolar l .. 01-
cllrlnl& L.. Ôldlrlaaz L.. ~ 
berti•iz L. Şu Pardayaalan ela 
fıkenc:e •ehpaıına koyaaaz t.. 
Cevap nr L Ne olayor._? •• 
Slyle, Gizle, Kolini beni 61- 20 
cl._ek mi istiyorlar? .. 

12.30-14 aramda pllkla Ttirk 
musikili, havadisler, ha
fif .....ıki 

lıte onlarl... lmdatl... Koıea 
ana• tevkif ediniz ahi ••• ÔJil· 
JOram. 

18.30 Pllkla dans musikisi 
19.30 Konferans Selim Sım ta• 

rafaaclan 
Ptf üzeyye11 ve arkad8flan 
tarafından maliki 

20.30 Ômer Riza tar•fmdaa 
Arapça aepi1at 

On dakika kadar ıiddetli 
bir lıe1ecaa ve bahraa içinde 
kaldaldaa sonra elleri iiıeriae 
kalkarak deYam etti: 

- KaaL Her taıaf bnl... 
y aral»bll- Kantv d&kly~ 
Doktor Amro•az beai karta
nım. Korkaaç bir ku d...,.. 
içinde boğaluyonamL ... l.datL. 
imdat!... Kaçah• llari .. ,.._ 
Notrclam kili1elİllİD kalelerine 
kaçahml... Kan yllk1eliyorL .. 
Daima ,.abeliyor!... Oh..· Pa• 
riı, Paris nerede? ... Arbk bun• 
dan da uer lcalmacb. Her 
taraf kan içiade yandı. 

Bir saat ba korkunç klll•· 
IUD içinde boi"ftu. Nihayet 
bitkin bir halde aykaya dalda. 
Sabahleyin gizlerini açbjı 
ua:an her taraf ayclmlak ol
muıtu. Debıetli bir yorganla· 
ta tesiri albada her tarafa· 
mm kesikliği ayrı bir 11brap 
te,kil ecllyord&Dlftljl haluua 
tbeıladea kalkamıJOI'. Vum
cla yathj'I iki tazı ellerini ya· .,.. 

Birlraç dakika kadar banJan 
okpc:b. Sonra ayafa kalkarak 
eBerini yubn kaldmh. Glr
cllllderiDiD bir rl1a olmamada• 
dola)'I AHahma d•• etti. 

- .... -

20.45 Belma •• arkad8flan ta
rafında• maıiki 

21.15 Sttıdyo orkestrua, ajanı 
ve borsa haberleri, plilda 
811\atehap ıelolar ,. ; 

57 ...... 
•urafla 100 Wlometro,. 7 
kiıiyi rahat ralıat sltlrea 

muotla 
MERCEDE8 - BEflZ 

teaeuah etomobilleri Leldi. 
Laka • Konfor - Slnt. (Tak
Iİm Bahçe1i kart11ı No. 25 
latanbul) T elıraf adreıi: Di
ıel·Ltaabul, Telefen: 40.835. 
Adruialzi 1aııms. kataloğ 
ılnclerelim. Y eclek parça aer
gimiai zi1aret ecliniz. 

Salihlide büyük 
Deve ~reşleri 
31/ Klnuausaai/ 937 Pazar 

flnl Salihlide mevıimln en 
heyecanlı deft gllreti yapı· 
.Jacaktır. e... 45, ortaya 20, 
ayata . 10 lira ikramiye: ve 
ı&rett• iki sin evvel Sa
lihli' de buluaacak cle•elere 
muraf karplafl olarak ildfer 
Lira Ywilecekllt. 

S.7 ~6 (117) 

• 

, " 1 K Ftp~NL~~ 
Ea ~ daınıılıkwclu qılam11 llle7•e Rclulan (ıs • ıo ) 

çok eyı bakılmıı •••sız •e sGrbliz fidanlar ( 5 ) b11J1dn 
atdmakta~ır. Topdan mübara olunduja takdirde aynca 
" 10 tetaaıIAt yapılacaktır. lıtiyenlerin bmircle Bqdurakta 
imam ilanında SEBZE ve MEYVA aabı kooperatüiae 

llNcaetieri. H 2 Ça. Pa. 

l>alama muhtarlığından: 
Karaı..1d •alal.re Merkezi olan Dalama Pl'flllDm lıarita• 

yapbnlacaj'lndan. ba haausta Nafia Veklletince lbtisa• olaalana 
l)alama Kö1 odaııaa mlracaatlan illa olunur. 

22-24-26-28 219 (126} 

altZI ,. •• ,.... ll'tak bir kOlfet delflWlp. 
Zire oaırl k•blU kır•• ol• PERLO
DENT dtf macun. iMi kGltd ertadllll .......... ,"""· 
PERLOOENT COk ~ ....... 
'°lulunuıu da ~ 

A .. 

TURAN Fabrikalan mamuJAbdtr. Ayaı zamanda Tara 
tuHlet Hbunlannı, traı sabunu ve kremi ile gtızellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadar. Yalnız toptan sa

tqlar için lımirde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen• 
tük l!ief'i Ak,aaılı n j. C. Hemsiye m6racaat ediaiz. 

Po•ta KuL aa• Telefon a••• 

Solon, Yemek ve ,atak odaların1Z1 

Haraççı Kardeşler 
Mobilvelerivle süsleyiniz 

lstanbu 

iLAN 

iz mir 
Telefon 

3TI8 

Aydın zirai satış kooperatifleri it
tihadı idare meclisi başkanlığindan: 

Mevcut inetr aabf kooperatiflerimiaia Tanm sabt kooperabf· 
leri kanununa aymak ku.n •enaeleri Dzerine ittibadımızın tas• 
fiyeaine ltızum ıarlllmlf otclafuclaa umumi heyetin fevkallde 
olarak 6alhDDıdeld Şub,ba yirmi ikinci Pazartesi ılin& •hah· 
leyin uat onda K..,naarda incir kooperatifi binaııada toplan
muma karar verilmiıtir. 

Şerik kooperatıf1erimiı muHbhaslarının mezk6r ılinde teerif· 
lerpp rica ederiz. 

Mllakerat raınameai : 

1 - idare mediıi raporunun okunma11 " idare mecliaı·n· .bra m ... 
2 - Klnuauaani 937 ıayesi itibariyle tanzim edilen we tas

fiyeye eau tutulan muv.kkat blloço. 
3 - Oç :&aba tufiye he1etini teıkil etmek llaere iatibaba 

Y.e WfİJe İfİDİa 181'etİ İcraa lıakkıatla karar itU.•11. (J46J ------------ ··--.........-- .. -· 



oo~~-

Kemal ~a~ir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
' !7.1\!':~~~-P'Y' ;(::l 

b.mir ikinci hukuk mahke
mesinden : 

f zmir MHti emlak direktör
lü$!ü tarafından bmirde Tepe
cikte Sakn1ar sokağında 36 
1111maralı evde ve ayni sokakta 
46 numaralı dükkan şagili Şük-
rü arevhine açılan dava üıerine 
nakızdan sonra icra kılınan 

muhakem~ sonunda : Metruk 
mallar vekili Şüluünün tahliye 
olunan nizalı dükkanın iş~al 
keyfiyetini ispat edemiyerek 
yemin teklif evlemiş ve mah
kemece de gıyaben muhake
menin cereyanı dolayısiyle H. 
U.M.K. nun 337 inci maddesi 
hükmüne göre ilanen febliyat 
kılındığı ''e muayyen sekiz gün 
zeçtii!i halde Şükrünün $!'etme
mesi hasebiyle yeminden kaçm-
mış addo'duğuna ve yemin 
edeceği vakıalarm sabit olmuş 
sayıldığına dair verilmiş olan 
karar yine usulen tebliğ oluna
rak muayyen müddeti geçtiği 
halde yine mahkemeye gelme
di~inden Şükrünün münazaalı 
dükkanı dava ikamesinden ev-
vel tahliye etmediği ve dava 
ikamesinden sonra tahliye etmiş 
bulunduğu sabit bulunduğu ci
hetle tabliye davasının ikame-
sine ıebehiyet •ermi~ olduğun
dan masarifi muhakeme olan 
14.38 kuruıla davacı vekili için 
takdir olunan yirmi lira veka
let ücretinin Şükrüye yükletil
mesine temyiz yolu açık olmak 
üzere 26-11-1936 tarihinde gı· 
yaben karar verilmiş olmakla 
H.U.M.K. nun maddei mahsu
sasına tevfikan tanzim kılınan 
ihbarname Şükrünün elyevm 
ikamdgibmın meçhuliyetine 
mebni mahkeme divanhanesine 
talik kılındığı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 239 (142) 

•• • Yurd Şarapları 
Şarap ve sirkesini saygı 

değer müşterilerine tavsiye '. 
edeı. 
Yapım yeri : Yol bedestan 

Küçük hamam sokak No.3 
Satış yeri : Yol bedestanı 

ağzmda tütüncü Bay Ethem 
Ruhi. 
Taşra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yerine baş 

vursunlar. 
H 3 1-13 (ô5) ... ., .... 

Regina - Perma 
· En mütekamil ve en şık 
san·fil bir ondülasyon makine
sidi:-. Ku llan i:ln ve müşteri için 
katiycn tehlikesizdir. Türkçe 
katalok isteyiniz. 

Türkiye umum acentası : 
Hüsnü İdemeo, ikinci Kor

don 55/3 lzmir. 
3 - 10 (59) 

Adet 
2 
2 

14 
1 
2 
5 
l 
i 

6 
7 
1 
1 

1 

Tarafından ınevsim dolayısilc yeni çıkardığı kuınaşlar: 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• ================== SATIŞ YERLERi ================== 

rrr~rr:rr:mr~~ : rrr~r~ranr:rr~ 
IJirinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. ft~. Ş 

Kapların 
Nevi Marka 

Sandık AW 
Sandık ASF 
Kap 
Varil 
Varil 
Sandık 

Sandık 
Sandık AA 

Sandık p s 
Sandı M S C 50 

Sandık HN 

Sandık TTE 

No. 
361·2·4 
781/82 

200 
çeşit 

çeşit 

?93 
9267 

7747/52 
117 
158 
o 

o 

Sıkleti Kıymeti 

Kilo g. 
71 

234 200 
13 400 
85 
68 

466 
30 

140 500 

980 
635 

1 adet 
1 

16 
71 

55 
350 
30 

100 

100 

10 
200 

400 
50 
25 
20 
24 

100 

Cinsi eşya Tesbit 
No. 

Müstabzaratı tıbbiye harice 233 
Safi yün mensucat _ 660 
Esans anatol ve xurufu 241 
Kırmızı havyar 
Tuzlu balık 
Kuru balık 
l{utuda sığır dili 
Safi yün mensucat . 

Hamur makinası 
:Adi demir mensucat 
Eski Brik (araba) 

) 
) 

) 
) 

512 

661 

677 
654 
493 

M.S.mürettep lastik maske) 
M.S.mürettep lastik boru ) 456 
Fotoğrafçılıkta müstamel 406 
müstahzar 

00 

1 
t-.) 

1 
l..O w 
-....! 

...... 
o 
1 

t-.) 

1 
l..O 
w 
-....! 

Yukarıda y3Zılı eşya 8-12-2-937 günlerine rastlıyan günde saat 14 de açık arttırma suretiyle 
birinci kalem doğruda~ doğıuya harice ve müt'!akip diğer kalemler dahile satılmadığı takdirde ayni 
günde ecnebi memlekete götürüimek üzP.re satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrilğil satış 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 24-2 229 (144) 
~~~~~=-'!'!!. ~W!:~-_,_-!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!li!!IS 

ızmlr beledlyesind~n: 
l - Beher metre murabbaı 

yüz dli kuruştan 61 sayılı 
adanm 667,25 metre murab
baındaki 15 ve 16 sayı lı ar
salara bin lira seksen sekiz 
kuruş bedeli ınubammenlc baş 
katiplikteki şartname veçhi le 
9-2-937 Salı günü saat on al
tıda açık ariuma ile ihale edi
lecektir. iştirak için yetmiş altı 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yfız elli kuruştan 58 sayılı ada
nın 233,00 metre murabbamda
ki 15 sayılı arsası dört yüz 
yirmi dört lira elli kuruş bedeli 
muhammecle başkatiplikteki 

şartname veçhile 9-2-937 Safı 
günü saat on altıda açık ar
tırma ile ihale edil~cektir. iş
tirak için o\uz iki liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün Ye sa~tte encü
mene ,gelİn\r. 

3 - Beher metre murabbaı 
yüz eli kurpştan 63-hyıh ada-
nın 313,S me re mtrrahbaındald 
26 sayılı arsası dört yüz yetmiş 
lira yirmi beş kuruş bedeli mu
hammenle başkiitiplikteki şart
name veçhile 9-2-937 Salı günü 
saat on altıda açık arlırma ile 
ihale edilec~ktir. iştirak için 
otuz altı liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge· 
linir. 24-28-2-6 240 (143) 

,~ 

Karahisar Maden Suyu . . . 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na; hazımsızlığa karşı eı1 iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
· Bardak içiniz 

lzmir Posta telgraf ve telefon baş 
müdürlüğünden: 
Boğazlar mukavelesi münasebetiyle sürşarj edilip 29-10-936 

tarihinde tedavüle çıkarılan ve 6 adetten ibaret serisi .. 95 kuruş 
olan hatıra pulları posta gişelerinde satılmaktiidır. 

. • . . ~:J8 ). ·11~1) 
- "' .\ .. 

" 

Bozulan .. gözler .. diizelmtl 

ler. Bundan dola)'ı göfl' 

Osranı lrnl nin giizel ziy" 
ile muluifcıza ct11zek Iazı1' -
dtr. Osro11z 1~1 ni 11 aydın 

ucuzdur ı·e az · sarfiyatı 

ile ıe111inal alıuuı ah11mı 

Olmmıık içiıı çifte ispir'f 
~ ı:e 125 (DLm) li O s rD 

~ ~~ l~I ampulu lı·ullauılnıalıdlı 

y " 

OARA 
amp11lleri ucuz ayclmlık temin ederi' 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

En ea'.<i naıırları bile pek kısa bir zamanda tamamen 
kökünden çıkarır. _ · ~ 

Umumi deposu: lngiliı Kan~uk eczanesi her eczanede buld"1 
Ciddi ve müessir b:.:ı:~!,~,:!!:, J 

"6'T"fii"f,...i -~- -----·- .....- .· 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullan•~ 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz., Yalnız makaS1 

dikkat ediniz. ~ 

#- 'M'Wi?'• 

Bağcılar!. Tütüncüler!, 
Öt d b · · ·1 ·· L k. A A niit1" e en erı erışı mez un !iazanmış ımyevı vrupa o 

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
R A il M i K A 1: 1\ il A V U T 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

. IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 

... . 


