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Gazlardan 
Korunmak 
l~in ••• 

General Mazlumun Üniver
aite agulu gazlardan korun
llla i~in, ge~ende verdigi kon 
ferans, kulaklar1m1zi dört 
•~arak dinlemekligimiz ge
rekti. • 

<;ünkü, agwu gazlar, bu 
gün i~n birtak1mlannda1 es
ki (dev) ve (ein) masallan 
libi belli belirsiz bir ürkün
tii uyandumakla kabyor. 

Ancak , d~ünülürse, bunu 
'bir masal yerine koymak 
doiru olmad1g. ~ar~rbuk gö
tülür. 

Generalm anlatbg. 1eyler, 
'1•r1n1n sava§lar1nda birer 
l>irer yerini bulacakbr. 

Mikrobun, bombarun, agu-
111 l'aZln ba1hca rolü oyniya
taklrn bu tepeden inme sa
"•~lanl karti timdiden amk 
bulunmak U.ter. 

Savq, nerede, nas1J, ne 
Yiizden kopacak? Bunu kim
~ bilmiyor. Bilinen fey, böy
~ bir aavqta herkesin ken
dt bq1n1n derdine dü1ecegl
~ir. Gazlardan korunma, i~in 
illc Japdacak it s1ginaklara 
"iiuab sald1n1m arkas1 abn
._.101 beklemektedir. 

General Mazlumun dedigi 
libi cvlerid merdiven ara
hlcJ.rmda, bodurum katla
l'lnda birer 91gi...k yeri yap
~k dogru olur. Söz ölüm 

• • • YENI ZAFERI IZ 
~ok heyecanl1 bir celseden sonra bay Mahmut Esat Bozkurt 

tranivay davas1n1 hükiimet lehine kazand1 
Ankara 26 ( A.A ) ls- leblig olunan karar selähi- belediyesinee güzergählarm lundugunu, feshi istenen 926 

tanbul tramvay §irketi tara- yet, §ekil ve esas noktala- istiml~k ve tesviyesi i§lerinin mukaveleleri münhas1ran ye-
fmdan baymd1rhk bakanhg1 rindan kanuna muhalif oldu yap1lmastna bagh olub bu ni hat i§asma matuf olmayip 
aleyhinde ikame edilen ve gu cihetle iptalini istedik- §art yarine getirilmediginden mukavelelerde bundan ba§ka 
$urayi devlet devair dairesi leri usul itibarile evvela §lt- bakenhgm iddia ettigi gibi maksatlannda mevcut bulun-
heyeti umumiyesinde hak- ray1 eevlet kanunun idarei §irket .zimmetinde muacceli- dugu §irket~e yap1lmao1 ta-
kmdaki karar bugiin veril- yet kesbetmi§ bir bor~ ta- ahhüd edilen hatlar i~in be-
mi§ olan davada iki tarafm 1 savvur edilemiyecegi, akit- lediyece ist:imläk yap1lm1§ 
ileri sürmü§ rlduklan tez §U lcr arasmda musavat bu- olan Fatih Edirnekap1 hat-
idi. lunmas1 Hukuk esaslarm- bm §irketmde hemen in§a 

$irketin tezi; dan olub bakanltgm re- cyledigi, 926 mukaveleleri 
Baymdirhk bakanhg1 ile sen ald1g1 fesih karan bu 

tramvay §irketi arasmda ak- esasmda ihläl eyledigi, fesih 
denilen 21 ve 24 Temmuz kararile 923 mukavelesi hü-
1926 günleme~li iki muka- kümleri avdet edince tarife 
velename ile kararla~hr1lan tezyidinden dolay1 fazla ah-
vecibelerden yeni hatlar in- nan paralarm bir k1sm1, 926 
§asma müteallik olan k1sm1 mukavelelerile taahhüd edi-
§irket tarafmdan ifa edilme
diginden bakanbkca bu mu-
kavelelerin feshedildigi ve 
mukavelelere tevfikan yük
seltilmi§ tarife mucibince 
tramvay ücreti olarak halk-
tan f azla ahn an iki milyon 
küsur liramn iadesi hakkmda 
30 Temmuz 934 günleme
cinde ittihaz edilip 1 Agus-
934 gülemecinde kendilerine 
-~~-.... ....... ~·····-'""";.......,,.. 

getirmegi gibi, sözünü et-
mekle de sava§ hemen gel
mez. Ancak bugünden tetik 
bulunmak, yarm, karga§ahga 
dütmekten insam kurtar1r. 

davalara aid hükümlerine 
göre bakanbgm bu muka
veleyi kendi kendine feshe 
selähiyeti bulunmad1g1 ve 
muhakemeye müracaatla hä-
kime feshettirmek te§ebbü
sünde bulunmas1 läz1m gele
cegi ve tramvay §irketi ka
zanCJ i~in te§ekkül etmi§ bir 
ticaret ~irketi olmasile hak
kmda ticaret lianunu hüküm
leri dairesinde muamele ya
yap1lmas1 muktezi oldugu ve-

1 lev dava olunan müdafaalar1 

-----*-*-.1 makbul sap1la.rakb~r.~lar ~anu
nu hükumetlerme g1d1lse b1le ev 

lip ve yerine getirilen veci
belerle kar§tla~m1~ oldugun
dan bunun heyeti · umumiye
sinin rr.ütalebesiahaks1z bu-

1 Gürültü 
~1karan 
Bir Ma~!. 

mucibince, hükumet~e ser

mayesi isvi~re frang1 olarak 
kabul edilmi§ olan §irketin 
hissedarlarmm bu mukave-
nin feshi yüzünden mukte
sep haklarmm ihläl edihne-

sine imkän olmad1g1 bu se
beble Bakanhk~a yap1lan 
fesih muamalelesinin ne usul 
ve ne de esas itibarile ka
nunlara mutabakab bulunma
d1gmdan iptali dileginden 
ibarettir. 

- Sonu Yarm ----oo---
konyada 
Grip salg1n1 
Konya 26 ( A.A ) - ~e

hirde grip salgm bir halde
dir. S1hhi komisyon kararile 
mekteblerle, kahve, kazino
lar, hamam sinema gibi ma
haller bir hafa müddetle ka-

: Sivil Tayyare 
Mektebi 

1stanbul, 27 (Hususi) 
Hükiimet Ankaradaki sivil 
tayyare mektebi a~maga ka
rar nermi§tir. Mekteb mü
dürlügüne me§hur tayyareci
miz Bay Vecihi tayin edil
mi§tir. 
• 
ltalya- Fransa 
Aras1nda 
Karakedi 

Belgrad- Roma hükume
tinin ecnebi mallarmm ftal
yaya girmesini azaltmak hu-
susundaki karari Fransada 
heyecam mucib olmm1tur. 
italyaya ithaJät yapan Fran
s1z tüccarlar1 bu karar üze-
rine Fransaya ithalät yapan 
italyan tüccarlarmm mallar1-
nmda Frans1z hududunda 
durdurulma1ar1 i~in Fransa 
hükumetinden telgrafla rica
da bulunmu§lard1r. Bu müna-
sebetle Frans1z hududunda 
toplanan emtia ak1llara hay
ret verecek kadar ~oktur. 
<;abuk bozulmak istidadmda 
olan imtia yerjnde ve pek 
ucuz fiyatle satilmaktadir. 
Bu münasebetle bugün ital-
ya Hras1dda ~ok dü§rnÜ§tür. 

Bergamada 
Hayvan sergisi ac;1kh 

Ziraat bakanhgmca dün 
Bergamada a~1lm1§ olan hay-
van sergisi i~in tetkikatta 
bulunmak üzere Bergamaya 
giden viläyet baytar müdü
rü Bay Adil bugün gelecek
tir. 1 velemirde §irkete ihtiratta 

bulunulmas1 ve mublet veril
mesi läzim geldigi halbuki 
ihtar yap1lmad1g1 ve muhtet 
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Yak1nda ((HALKIN SESi» ndc: 1 
CANAKKALEDE 
TÜRKLERLE KAR~I KAR~IYA 

Bu eser, 25 Nisan 1915 te Kumkale as
ker ihracma i§tirak edip bundan 8 ay son
ra da bogazlann kati tabliyesinden evvel 
agar surette yaralanan bir Frans1z top~u 
zabitinin sade ve dolCunakh habrabd1a. 

Bu manas1z ve kanh te1ebbüse i§tirak 
etmit olanlar, ~ok kerre ac1 ve daima can
h surette yadedici olan bu sahifeleri seve
ceklerdir. Bu kimseler bu sahifelerde ~ek
tikleri bütün sefalet ve iztiraplarm ve ahl
d1klan bütün mücadelelerin tasvirlerini bu
labileceklerdir, zira bu yanmadanm darac1k 
cephesinde beraber harbetmi1 olanlar i~in 
habaralar mü1terektir. Bu kimseler i~in 
Seddülbahr, Krithia, Norta körfezi, · Kereviz 
Dcre ve A11baba gibi pek malum olan 
isimler hahzalarda ayi yeisli intibalar1, ayni 
f eci hattralan uyandtracakbr. 

Diger okuyucular da Büyük harbm eo 
harikulade maceralanndan biri hakkmda 
c:anb ve samimi bir müiahade te§kil eden 
bu mütevaz1 notlarla ~ok aläkadar olacak
lardir. 

DIKKAT: Bu heyecanh tefrikam1zda 

t!__mdiye kadar Türkiyede hi~ bir yerde ne,
~dilmcmit k1rka yak1n canh ve kanh harb 
~has1ndan al1nm1' resim de bulunacakbr. S 

Birka<; güne kadar tefrikaya ba- ~ 
§hyoruz. Sab1rs1zhkla bckleyiniz. ~ 

verilmedigi cihetle §irketin 
mütemerrit bir bor~lu vazi
yetinde say1lam1yacag1 esa
sen 1911 mukavelcsinin me
ri bulunan 10 cu maddesi 
mucibince feshin kabul edil
memi§ oldugu, §irketin 1926 
mukaveleleriyle yapmasm1 ta
ahhüt ettigi yollarm yapll
mamas1 evvelemirde istanbul 

11;~ 
l11idll 
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Son yap1lan Demsey - Cim 
Londos ma~mm para kazan
mak i~in dam§tkh dü§ünüklü 
bir ma~ oldugunu Amerikan 
gazeteleri yazmaga ba§lam1§-
lard1r. Bu skandab ortadan 
kaldirmrmak i~in yeni bir 
ma~ yap1lacag1 söyleniyor. 

11'"''1 1';11 1i;_q ~ 
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Habe§ - italyan Harb1 Muhak-
k k G .. ··1·· ' . ! a oru uyor •••• 

1 -------„~ ----- -
Hahe~istan, ilalya l~an1an1ile Hrz1rlann1adan 

Sald1rn1ak Niyetindcdir ... 
Berlin ( Radyo ) - Adis 1 Resmi Habe§ mahafili ital-

Ababadan alman duyumlara yanlar tarafm birdenbire ya

göre, Habesistan ile italyan 
Somalisi arasmda bitaraf bir 
mmtaka tesis~ i~in sm11 ~ize
cek karI§tk bir komisyon 
te§kili maksadile Bal~1kta 

olan italyan - Habe~ görü§-
1 meleri kesilmi§tir. 

Zira ltalya bu komisyonda 
Habe§ ordusunda hizmet gö-
ren Avrupah zabitlerin yer 
almas1m kabul etmemi§tir. 

GörÜ§melerin kesilmesi do 
lay1siyle durum buhranh sa
y1hyor. 

Londra ( Radyo ) - Adis 
Ababadan bildiriliyor; 

p1lmakta olan askeri haz1r
hklardan ho§nutsuzluklar1 giz 
lemiyorlar. 

t~erilerden alman duyum
lara bak1hrsa, muhtelif a§iret 
reisleri, a§iret cengäverleri
nin italyanlarma kar§t k1zgm
hklarm1 gü~lükle tutuyorlar. 
A§iretlerin muharipleri ltaI
yanlara yeni takviyekuvvet
leri gelmez-en önce, hemen 
saJd1rmak istegindedirler. 

Adis Ababadaki ingiliz 
sefi.ti ~arp1§manm önünü al
mak i~in son bir tebbü§te 

-bulunmu§ iselde bunun bir 
oetice vermesi §Üphelidir. 

Mihracenin 
lerinden: 

intikam1 resim-

Mihrace, kendinden ge~mi§ bir halde yere dü§en Konta 
bir tekme vurarak ~ekilib gitti„ 

-------------0000-----------------
Bu eser iki ü~ güne kadar bitiyor. Okurlarim1za ad1 sam 

bütün dünyay1 tutmu~, ~arkhlar kadar Garphlanda cesaret 
ve cengäverligina meftun ve meclub etmi~I 

Bir Türk kahraman1n1n 
bir~ok krallara meydan okuyan aslaeca maceralarmi "gene 
forma 1eklinde paras1zca dag1tacag1z ... 
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IJNam1k Kemalin ölmez eseril 
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izin vermezsed onu da 
dökmem. Gönlümd saklar1m. 
lsterse her damlas1 zehir ol-
sun. Kavkgaya gideceksin 
degil mi? Vatan i~in gide
ceksin degil mi? Beni de 
unut. Ben„. ben bir mektu
bunu bile istemem. in§allah 
selämetle gelirsin. 0 vakit 
burada bir kul bulursun. Ben 
her vakit kulunum„. Y ok 
eger.„ of! Sanki her Iak1r
d1y1 söyledik~e cigerlerimden 
bir alev kopuyor da bogaz1-
ma sarahyor. 

Islam 
- Bari ben tekmil edeyim. 

Eger vatamm i~in §ehit ola
cak bahtim var ise o zaman 
sen de istedigin adam1 ihti
yar edebilirsin. 

Zekiye 
- Allah yüz bin kere ca

mm1 alsm. Bana~f gözünün 
önündc eUedmle i ; gönlümü 
paraladacaksm?„ Sen §ehit 
olursan m1? 0 vakit beuim 
dünyada ne aläkam kahr? 
Ben ni~in ya~ayacag1m„. Ha
yabodan b1kanlara dünyada 
ölümden kolay bir §ey mi 
olur? 

Bir kere yüzüme bak! Ölü
den ne fark1m kalmh? 

(Kendi kendine) 
Acaba birbirinden ayrilm1~ 

ta telef olmu§ iki garibin 
tokragma havada birle~tire-
cek kadar olsun felegin in
saf1 yok mudur? 

(Ä,1kane bir tavar ile) 
Gel bayim„. Benden bir 

yemin istemiyor muydun? 
1-\Jemleri muhabbet üzerine 
yaratan Rabbimin bin bir 
ismine hadederim ki dünya
da da ahrette de Zekiye se
nisdir, senin olacakhr. 

Islam 
- isläm da senin„. 

Zekiye 
(Läk1rd1s1m keserek) 

Sus! Y emin edeceksen is-

ne dü§ünüyorum bilir misir? 
Buradan gittikten sonra zih
nimde kalacak hayalimi kis
kamyorum da beni bütün 
bütün unuttugunu istiyorum. 
Delilik„. de~l mi? 

Jslfim 
- Allah a§kma biraz kay

ret, barak ki veda edebile
yim. Benim gönlümü demir-
den mi zannediyorsun? 

(Kendikendine) 
Vazife yolunda her §eyi 

feda etmege dünyada herkis
den ziyade kendimi musta-
bak bilirken on yedi ya§mde 
bir ktz kadar olamadtm. Ben 
kederimden aglamaga ~ah§I
yorum. O merhametinden 
gü1mege ugra§J yor. 

(Biraz dü§üdükten sonra) 
- Buodan sonra ölürsem 

hatta senin i~in bile gam yi-
miyecegim„. Vatanda senin 
gibi bir k1z görmek indimde 
sana malik olmaktan büyük
tür. 
(Uykudan uyamr bir hal ile) 

Hem„. emin ol... dü~man 
üzerime gelse degi, yanar 
daglar, knyruklu y1ld1zlar 
atsa yine ölmiyecegim. 

Zekiye 
Ümit.„ Hayal!„ 

Islam 
- Sen Allahm adlini bil

mez misin? 
Zekiye 

-- Bilmekle ne olur? 
(Arkas1 var) 

~~•::t.••oo••mm~ 

~ izmirin 
~ Babas1 

1 
UJusal l~on1an 

1 
':azan: SIRRI SANLI ~ , 

lzmirlilerin büyük bir ~ 

1 
aläka ile takib edecekle- ~ 
rinden emin oldugumuz bu ~ 
milli romanm tefrikasma ~ 

: yakmda ba§hyoruz. : · 

~~••oo••~~JJ 
Bir F1rsat 

temem. Agzmden bir ·yalan 
~1kabilecegini bir dakika dü
iünsem o dakikada ~1ld1nrim. 
Ah! Bilsen seni gözüm nas1l Kar.§•yakada sahilde Salih 
görüyer?„_.Gönlüm nasal gö- pa§a caddesinde ~ok güzel, 
biliyor?.. büyük bag~eli bir ev acele 

Yüzüne bakbk~a Allahm sabbkbr. lsteyenler gümrük 
ihsam ~ canlanm1§ önümde ge- kar§ismda Meyveter gümrük 
ziyor zannediyor. Sen erkek- sokagmda 7-9 numaraya ve 
sin„. Belki böyle ~eyler hab- ya 3186 telefon numarasma 
r!n~gelmez. S~n!._gö~dük~~~b~~ v~~s~r. ___ (!:_1.Q) _ 

~irketimiriz hissedaran heyeti umumiyesinin 30 Mart 1935 
tarihine müsad1f Cumartesi günü saat 11 de §irketin lzmir-
de Bahribabadaki idare merkezinde~ale1äde olarak ictimaa 
davet olundugu ilän olunur. 

En az yirmi hisse: senadatma malik olup i~timada haz1r 
bulunmak arzusunda olanl hissedaramn hamil bulunduklari 
hisse senetlerini i~bu:ilän 1' tarihinden itibaren en ge~ on 
gün i~inde §irketin merkezi idaresine veya bir bankaya 
tevdi etmi§ bulunmalari ve hisse~senedatmm:müddeti kanu
niyesi zarfmda tevdi etmi~ ~olduklarm1 mübeyyen bir kit'a 
ilmühaberleri hamil bulunmalari läz1md1r. 1 

1 - ~~~!!~~~! h?.!!~~!~~!!:r mura- 1 
k1p raporlarmm okunmas1. 1 

2- 1934 hesap senesi bilän~osu ile kär ve zarar hesabi-
mn tasvip ve kabulu ve idare meclisinin ibras1. 1 

3 - ldare meclisine äzä . se~mek, äzäladan baz1larman 
memuriyetini ticdit etmek ve idare meclisi äzälarmm huzur 
haklarin1 tesbit etmek. 

4 - - 1935 senesi i~in hesaplar1 tetkike memur bir mura
klp tayin ve murakabe ücretini tesbit etmek. 587 (60) d: 2 

( Halkm Sesi ) 

Maslak Ve Topkap1da Esra 
• 

rengiz Iki CinaYtet 
----------------oooo----------..-----

A1aktüll erden Birinin Y iizünün Derisi Yüziil-
n1ü~tür, Katiller Me~huldür 

istanbul adliyesi iki mü- müddeiumumilige bildirmi~-
him ve esrarengiz cinayetin lerdir. Kirk ya§larmda ka-
tahkikatile mefguldür. Bu dar tahmin edilen bu adam 
cinayetlere kurban gidenler- vücudunun bir ka~ yerinden 
den birinin cesedi, Maslak b1~akla vurulmak suretile öl-
yolu üzerinde bir heßdek dürülll\Ü.fWr. 
i~inde, digcri de Topkop1 Adliy doktoru tarafindan 
surlarmm kogukJarmda bu- cesed muayene cdilmi§ ve 
lunmu§tur. morga kaldmlmt§hr Dün ya-

Maslak yolunda. hcndek p1lan tahkikata ragmen cc 
i~inde bulunad cesedin, bir sedin hüviyeti tesbit sdilme-
hiristiyana aid oldugu anla- digi gibi cinayetin i~ yüzü 
~1lm1~hr. ~ Ccsedin elleri ve de anla~tlmam1~tar. 
kollar1 baglanm1~1tkim oldu- Zab1ta tahkikata devam 
gu anla~1lmamak i~in yüzü- ediyor. Dün o civarda bir 
nün derileri b1~akla yüzül- fOk kimselerin ifadelerine 
mü,tür. müracaat edilmi!ltir. 

Cesedin üzerinde, iki kur- tlk tahkikatta iki ki~i zan 
§Unu eksik bir tabanca bu- altma ahnm1~br. 
lunmu~tur. Zab1tanm tahmi- Cesedin bir muallime ait 
minine göre, cinayet ba~ka oldugu rivayeti dola§makla 
bir yerde i§lendikten sonra beraber, cesedden biraz uzak 
maktülün cesedi, Maelak ci- ta bundan bir hafta evvel 
varma getirilcrek bu hende- M1s1ra gitmek i~in pasaport 
gin i~ine ablm1~tir. Zab1ta almt§ olan Ahmed adh bir 
ve adliye bu esrarengiz ci- Araba aid oldugundan da 
nayen faillerini aramaktada- ~üphe ediJmektedir. 
dir. Cesed otopsi i~in mor- Cesed, Arab Ahmede aid 
ga kald1nlm1~tir. oldugu anla,ahrsa. bunun pa-

Dün de Topkapada kale rasma tamaen öldürülmü' 
i~inde bir crkek cesedi bu- oldugu tahmin edilmektedir. 
Iunmu§tur. Cesedi gece ka- Katil ve maktulü me~hul 
ranhgmda zab1ta memurlar1 olan bu cinayetin tahkikab-
görmü§ler ve keyfiyeti de na dcvam edilmektedir. 

~ ~ ~ ~ .M ~ ~ ~ 

Muahede tadili1Italyan1nhaz1r
·rürkiycnin göster- Jigi bilindigin

digi n1isal 
Versay muahedesinin siläh- den f azJad1r 

s1zlama faslmm, tamirat fas- Belgrad - ltalyanm yeni 
h_gibi bir .ak1bete ugrama- bir kur'aya silüh altma al-
sm1 son zamanlarda Fransa makta oldugu Napoliden bil-
kabul etti $imdi kendim1zi dirilmektedir. itatyanm siläh 
Avrupamn bar•§ aldla1mala- altma ald1g1 asker miktara 
rim tadil i~in harekete ge~- iafe edilen miktardan ~ok 
mif sayilabilirz. Esasen önü- fazladir. 
müzde bir sual var: Alman-

~ -
Ja bbyük askeri zaferlerini 
kazandaktan sonra bu gün
kü Avrupa vaziyetinden ~ok 
daha . teklikeli mahalli bir 
vaziyet olan <a.nakkalede Jn-
giliz k1taatiyle kar~1 kar§1ya 
bu!unduklar1 sirada sorulu
yordu. 

0 tehlikcli vaziyet i~inde, 
cebren kabul ettirilmi§ olan 
Sever muahedesi yerine kar
§thkh r1za ile yap1lan Lozan 
muahedesini kabul ettik. 
Türkler müsavat haklarm öz 
gayeleridir ve bu müsavat 
talebinin arkasmda hi~bir 
gizli maksad yoktur. 0 gün
denberi Türkler uluslararas1 
demeginin degerli azalar1 
oldul<larm1 isbat ettiler. Hat
ta Musul meselesi gibi kendi 
aleylerine olduk~a ag1r ba
san bir sureti halli bile bü
yük bir itidal ile karf1lad1-
lar. 

Bugün Türkiye kom~ula
rma korku vermiyor, ~ünkü 
onun bütün gayreti, Lozanda 
kabul ettigi hudutlarm d1§1 
na ta~maga degil, kendi 
yurdu i~inde kurtulma ve 
kalkmma gayelerine matuf-
dur. Sab1k galiblerle AJman
ya arasanda yeniden ban§ 
müzakerelerine giri§irken hi~ 
degilse Türkiyenin tavur ve 
hareketine iyi bir i§aret ola
rak bakabiliriz. Esasen Türk
Yunan bari§t Almanya -
Polonya dostluguna bir ör
nek te~kil etmi, bulunuyor. 
Bu hikäyenin sonunun da 
aym §ekilde gelmesini ümit 
edemCZlQiyiz? "Economist" 

--------,- ..oo+. --;:-'.--;----:-
TARIHT TEFRIKA 

-ßO-

Öglcdcn sonn1 Sa<lullah .41arh divanuu Esn11l 

11111 <;athr n111 • ·kas1nda kurdurdu. J)ii~iin 
ce „. :muhaken1enin cereyannn maya 

istittirn1ek i<li .. 
- <;ok rica ederim. Bana 

onu sormaym, ~ünkü siz her 
_,eyi anlami§ ve benim not 
dcfcl'lerinde okumu§sunuz. 

- Buralarda dola~maktan 
maksadm1z bizim yurdumu
zun kro1<ilerini yapmak, sa
hillerimizi isgal eden Frans1z 
ordulannm bütün yurdumuzu 
kaplamas1 i~in ge~ecegi yol
lari tatyin etmek midir? 

- Evet öyledir. 
- Pek äla bu bir casus-

luk degil midir? 
- Sizin nazaramzda casus-

1 uk olabilir. Fakat benim na
zanmda vatanperverliktir. 

- Siz memleketinizde böy 
le bir casus tutarsamz ne 
yapars101z? 

- Askeri'divan1na veririz, 
cezasm1 tayin ettiririz. 

- Bu ceza ne olabilir? 
- ldam! 
- Öyle ise siz cürmf.nü-

zün cezasm1 kendiniz tayin 
ettigiz i~in bizim bir hüküm 
vermemize lüzum kalm1yor. 

- F akat cürmünü itiraf 
edipde nadim olanlar hak
kmda bir de cezayi hafifle§
ti,mek maddesi vard1r. 

- Siz cürmünüzü tama
men itiraf etmediniz. 

- Burada günahkärlan 
ke„fedOln bir hvham s1fatile 
tarn ü~ sene dolashmz. Be
nim babamda dahil olmak 
üzere yüzlerce saf yürekli-

... ... ...... ,..._., 

japonyan1n 
Habe1istana 
Yard1mlar1 
Londra, - Japonyamn Ha

be§istandan ü~ scne evvel 
ald1g1 ve Japon mekteplerin
de okuttunnakta oldugu on 
yedi bin talebeden ü~ binini 
italya - Habe§ ihtilif1 müna
sebetile Habe§istana iade 
edecegi, Japonyanm Habct 
i§lerine müdahalc etmedigi 
hususundaki iddiasma rag
men sabit olmaktadar. Bu 
talebeler kil~ük zabit s1fatile 
ve Japonyamn Habetistan
daki heyeti askeriyesinin ter-
tibab dairesinde orduya da
hil olacaklardir. 

<;ok 1ükür 
Soguklar ge~ti, havalar tat

hland1. Az zaman sonra s1-
cak günler i~in serin tutan 
elbiseler aramaga ba1hyaca-
g1z. ~u tasarruf zaman1nda 
masraflar1 göze alarak yap
bracag1m1z elbiselerin bari 
modayoa uygun olmum1 ve 
zevk ve keyifle giyilmesini 
temin i~in 

(Roben Katan) 
lkitabhanesinin behemehiil 
t 935 sene'i i~in ayhk ve yaz 
bk fevkalade zpif tayur 
manto rop tuvalet ~amatir 
ve saire modellerini görmek 
läz1md1r. 

leri aldatbmz. Bu adaml8'111 

mazilerine dair ~la• .mjlo· 
mah nereden'1lhyord1n1z. y•• 
hut bunu ne sm·etle k~t· 
diyor.dm1z? o,alann1 helliU 
söylemediniz. 

- Bu da pek aadeclir. BeO 
Muammere l talimat verJDt' 
mittim. hk 111isafir i0Jdllg1Y 
mkz yerdeki e~ sahibinin --~ 
ileri gelenlerinin ter.cüa9e' 
häJleri halilanda Mua81D1'1 

alelicele lusa bir 3Daliu11•t 
tnplar, bana s6ylerdi. Ben de 
bunlan g:en~leterek ~e siil' 
leyerek or.taya dökerediOS· 
Bittabi bir~ok isabetler de 
yapard1m. 

- Demek rehberiniz M•· 
ammer idi? 

· - Evet. 
- Öyle iae bu bir iti..Ji 

cürüm degil; bizim size ~~ 
balde söyletecejimiz abi• 
olan bir hakikab itkence t6' 
meden ortaya atarak kendi· 
n'zi o itkenceden ku~ 
i~in sizin taraf1nmdan dil ... 
nülen bir plindtr. Binaeßl' 
Jeyb bu yalan aizi idam f„ 
zasnidan kurtaramaz. 

Bunun üzerine Sadu~ 
zabitin batmda duran i„ 
ki~iye · bir göz i1areti yaptl· 
Z:t>it ortadan kald1nld1. Bit
tabi biraz a1agidcki dereel' 
karann'hükmil infaz olundU· 

Casu~un hesab1 bu suretlf 
görüldükten sonra s1ra M1I" 
ammere geldi. 

Ögleden snra Sadullalt 
harb divanm1 Eamanm ~adl' 
rmm arkasmda kurdu. ~ 
§Üncesi muhakemenin ce"; 
yanm1 ~ya 'da itittinn' 
.d. 1 1. 

Muammer Sadullahin bu'11 

runa getirildigi zaman bet· 
benizi kalmamash. C.1us J,S' 

bitin akibelinden balJer .i; 
d1gi i~in bir Müslüman 01111• 
itibaril~ ona yaP.tlan (lllualll.~ 
lenin daha hafifle iktifa edi 
lecegi kanaabnCia idi. Bah11' 

sus Esmadan oleun bir tef ,. 
at <logacag1 ümidinde bullJ' 
nuyordu. ~ünkü Esmanin he' 
§eyi bildiginden haberi yokt"' 

Sadullah Muammere suf' 

mu1tu: . 
- Ya Muammer, ben ,S: .„ 

zin barahamz1 basarak SI 
ve Frans1z zabitinin deftef' 
lerini alarak ok1i1dum. 0 .,,,~ 
bitin bir habam olmadag•~ 
bu casusa senin de caauslU 
ettigini, Esmanm ana ~ 
ba bas1n1 nasal '8ld6rdügti11 

ögrendim. Sana soracai~ 
ba,ka birtey kalmad1. F a1'• 
bütün bunlan l>ir ltorre de 
senin dilinden isitmek istr 
rim. Söyle bakahm ? 

- Neyi aöyliyeyim? 
- Eamanm ba&tas~i ff 

anas1n1 nas1l öldürdlinl? t' 
Muammer artik aya1' 

dura1D1yacak bir dereced' 
ümidsiü ~ahnlf olduj.qn&l~ 
bu sual üzerine bemen SI 
dullahm önünde diz ~öktO)· 

(Arku1 Vat, 



( Halkm Sesi ) 

-~-~------------------------------~----~------~-----------~--~------------------------------------------------------------------llmS 
Yüz tuvaletinize ehen1miyet veriyor, gen~Jik 

27 .$UBAT 

taravetini~:muhafaza etn1ek istiyorsan1z 
Mutlaka 

. 
))ünyada ~1kan tra~ b1c;aklan n111 krah say1lan~ 

Bu resim hastanenin ( LÜKS ) sm1f haata o<las1 olub bu 
._,flara on gftn yatmak, yemck, Hä~, hekim ücrcti meselä 
1Pandisit, f1ti'lc, basur, fistül, kanser, urlar, karm, beyin 

„esair her türlü bu gibi bäyük ameliyatlar da yapilmak E C Z A C 1 ß A S f 
""1ile ~tan yek<in (50) lira abmr. 

_.. '---:---------------· Ferit yags1z kremini kullan1n1z 
Sebebi Ne imi§? 1 

.._ Yahu, sen eskiden bcni böyle birden yere atamazdm, 
"-'• tte "Glclu? Sana bu kabaday1hk gnereden geldi? 
~ .....,, Sen de benim gibi Kabaday1 rak1sm1 i~ bak. 0 zaman 
•1>aday1hlc ncreden geliyor, anlarsm„. 

~~"'"· ... ·=-
TA YYARE SiNEMÄSI T3~~r m 

YARIN m 
S.yg1b lzmir halk1ndan gördügü ragbete ve teveccühe 

ka111 t,ükran borcunu ödemek i~in mevsimin en 
)iiksek iki filmini bir arada takdim ediyor 

Art1k i Istanbullu 
Eski, Ali Fuad 

Solgun 

Bir 
~ey 

Kalm1yacak: 

J)e1nektir 

Yilnlü, pamuklu, ipekli 
her kuma§t, her robu yeni
le§tirmek, en solmu§ renk
lere taze bir can, canh bir 
parlakhk vermek istermisiniz, 
( H 0 L 1 S T t N A ) boya to
zunu kullammz. <;ok ucuz 
yap1lmas1 ~ok kolayd1r. 

Umumi deposu: Suluhan 
civarmda ( Hüseyin Hüsnü 
Ödemi§ ) ticarethanesi. 

T eminath, saglam ve ucuz 
her nevi koltuk ve somye, 
divan, perde i§leri yeni ya
p1hr ve tamir olunur. 

Kantarcdar No: 17 

Haz1r 
Kurulmu§ 

1''1ü~terisi ah~1k bir 
di~~j klinigi satihkttr 

Kiras1 ve masraf1 ~ok el
veri§li olan bu klinigin ev 
olmaga müsait iki odas1 ve 
bir mutbag1 da· vardir. Talip
ler gazetemiz idarehanesine 
müracaat edebilirler. 1-10 

Bu Pillerin En Tazesini 

~ -· --~ „ 
0.. 
~ 

~ rc - . a -· :,:J'; 
~ -· „ 

0 ,... ,... 
'-< 
3 
0 
::l 

~ --c.. -„ -::l 
-' 

""O -· --rt „ ·-} • F E D 0 R A lzmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

Frans1zca Sözlü ( Hüseyin HüsnÜ Odemi§ ) 
Victorren Sardunun ölmez eserinden iktibas edilen • Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

lllliiRt 'Bnt. tarafmdan temsil edilen büyük bir haile oon••<t~ - ~t!~ l~~---·;,„41111100 

Poker markal1 tra§ b1~ag1 
He1· yerde sat1hr, bundan ~a~n1ay1111z ... _ 

Keskin bir k1l1~ gibi ! 

Ba§, di§ agr1larm1 keskin bir k1hcm bir ot par~esini 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastabgma kart1 da 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRiPIN ) i berkese 
tavsiyeyi bir bor~ say1yoruz. 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmittir 

_JfUi.Jjl•197B 
GOLD 

Golt (Altm) tra§ b1\:ag1 isve~ ~eliginden, milimitrenin 
onda bir kalmhgmda olup dünyada e§i yoktur bir 

b1~ak oktar gibi 10 - 15 tra§ yapar 

4i: • ff k•k t Ucuzluk yemSI 8 1 8 Sergisinde 
"fanesi ?i Kuru~ 

--***bti•:JC.lCXU~t:a:~~~ 
iki<;e~n1elikte: Tan Sinemas1 T3ef~3° 

1-

2-

27 $ubat 935 (:al'§ambadan itibaren 
Kudretli ve dilber yild1z MARLEN DITRfH'in 

Frans1zca sözlü ve §ark1h 

K 1 r 1 ·k M a b u d e 
" Don Jose Mujika „ mn ispanyolca 

l - Hayatta Bir Defa l!l• . ,~ E L HA MR A }~~resinde .Mmt 111 
•" 11111111 Kutuphane S10emas1 „•r r 1·ngeneler Krall ( Almanca Sözlü ) ildllb ~ 

~WS;r~V .FROI.lCH ile COMILL HORN 'uni_ • Per§embe gününden itibaren gene iki filim birden IJ 
sözlü ve §ark1h 

~ E ,... 3 - f>ara1nount ))ün)1a Hädisa t1 temsil ettikleri hakiki bir ,aheser : • 1 - ß 0 L R 0 • S E A N S L A R 

lAynca : ~ ' Musiki, dans, tuvalet, lüks, eglencc ve hayat filmi dla Per§embe, Pazartesi: K1r1k Mahude 13, 17, 21. <;in-. ii.rk~ sizlli cc F 0 K S » dünya havadisleri spor, • Ba§rollerde: li!'Jll geneler Krah 15, 19 
~'ha.i ve~ai hidiselcr. "NOEL BABA„ renkli Miki • dlJi GEORGES RAFT - CAROLE LOMBARD ' Cuma, Cumartesi: K•nk Mabude 9, 13, 17, 19 21. ~tez - büyük sanat eseri. Qll 

n --- - • - • dmb1 2 - Malek Bira Kral1 C,:ingeae Krah 11, 15, 19 
Bugu••n • °' ' Pazar, <;ar§amba: <;ingeneler Krah 15, 19, K1r1k lllb Ba§rollerde: BUSTER KEATON ( Malek) Mabude 17, 19 

Son def a oJarak • PARAMONT JURNAL No. 5 qp Sah: K1r1k Mabude 17, 21. <;ingeneler Krah 19. 
8ir baftadanberi muvaffakiyetle devam eden iki film „, „ Bu haftaya maheus seans saatlar1: ' - - ~ --

Mlilen Ruj - Bir Gönül Bayle Avland1 * BALERO: 15 - 18 - 19 - 21,30 MALEK: 17 - 20,15 fC MÜJDE: sab1r.s1zhkla beklene~ "<;ARD A .$ 
~dlnya bavatlisleri .$arluc1 Kovboylar [renkli Kombo .ai Cuma günü 11,30 da Per~E:mbe günü 13,30 da batlar ' fC ------- ---- F URST 1 N" haftaya 

* „„„„„„.-1„„„ •• „~ ~······~···~~PJ!t ~~~~~~ 



Sahife 4 

YAZAN 
H. 0. 

CENGEDER, 
Nas1l Ya§arlard1 TNeo~ r !s;_a 

oo - ----
](alenin her taraf 1ndan boguk iniltiler i~itili
yordu. 1„ckkede tepin1nege ba~la<ldar. 13ir I{}s-

nnda iJahiler söyliyordu. l3ehaeddin ~a~1rn11~h. 
ilk defa olarak bu halleri görüyordu. 

On ad1m gittiktcn sonra : dar d1~ar1ya ~1kmad1, Baed-
bir yerde durdular. Birden din bu esrarengiz kalede o 
bire arkadan, . önden, yandan geceyi yaln:z ge~irdi. Sabaha 
soguk demirler vücutlarma kar~1 güzel sesli müezinlerin 
dayand1. fbrahim §U parolay1 sedalarile uyand1. 
söyledi : Yatagmda dü§ünmekte iken 

- Mukaddes §eyhimize kap1s1 vuruldu. Hemen ye-
her s1r maliimdur. rinden f1rlad1, kap1 1 a~b. 

0 sirada magara i~inde Kar§tsmda ibrahimi gördü: 
bir I§Ik belirdi, her taraf _ Ne var karde§im ibra-
aydmland1. Dev gibi adamlar him, lbrahim ona §U kar~1hg1 
ellerindeki süngüleri ~ektiler verdi: 
"seläm dur„ vaziyetinde ha
reketsiz durdular. ibrahimle 
Behaeddin ortalarmdan ge~
tiler. Hi~bir söz söyliyen ol
mad1. Magaray1 ~1ktiktan 

sonra kalenin büyük ltun~ 
kap1s1 göriindü. Önüne gel
dikleri zaman kap1 gene bü
yük bir g1c1rb ile a~1ld1. ib
rahimle Bahaeddin atlarile 
i~eriye girdiJer. Asma köp
rülerden ge~tiler, nihayet 
ü~üncü kap1dan i~eriye gi
rince önlerine büyük bir alay 
~1kb. Atlanm sürdüler Cebel 
~eyhinin bulundugu dairenin 
önüne geldiler. Atlarmdan 
indiler, Bahaiddine bir oda 
gösterildi. 

ibrahim ~eyhin halvethane
sine girdi. Gece yar1sma ka-

- Kalk abdesd al, tekkr.
ye gidecegiz. Dedi. Behacd
din ile ibrahim sokaga ~1k
blar. Epeyce yürüdüler, mev
sim sonbahard1. Scrin ve 
talh bir hava esiyordu. So
kaklar har1l har1l insanlar!a 
dolu idi. Kalenin her tara-
fmdan bir inilti geliyordu. 
T ekkenin önüne geldiler. Be
haeddin tekkenin susune 
§a§b. Rengärenk kandiller 
yamyordu. i~eriye girdiler. 
Sabah 11amazm1 kild1lar. Zi
kir ba~lad1. Behaeddin böyle 
bir äyin görmedigi i~in a hk 
ahk bak1myordu. Herkes te
pinmege ba~lad1.. Bir tak1m
landa ilähiler söyliyorlard1. 

(Arkas1 var) 

'"'"'' ~t~d 

K~d1nlar siyasal hayata giri
yor bu giri§ Türkiyededir 

"Kadmlara yo1 verin! Tür- t mek tedbirlerini ikmal et-
kiye büyük Millet Meclisini mek midir? 'fürk güzellerinin 
yenilemege ~agnlan Türk- gözlerinin sihrini ve batta 
lere söylenen parola budur. tebessümlerinin ~abkm zara-
Ve Türk müntehibler galand fetini pe~enin te~kil ettigi 
bir §ahsiyet olan Gazinin bu iffet perdesi arkasmda giz-
i~aretine, ge~en ikinci kä- lemek mecburiyetinde olduk- -
nunda kadmlara se~im hakk1 lan devirden ~ok uzag1z. 
veren saylavlar kadar hahi~le Bunun modernizmin bir 
mukabelede bulunmu~lard1r. zaferi oldugu söyleniyor. Bu 

Filhakika bugün Türkiyede iddia ne dereceye kadar 
mevcud olan rejimde siyasal dogrudur? "Times„ gazetesi-
haklardan istifade ve hatta nin mütebahhir muharrirle-
sayJa vhk vekälctinin verdigi rinden biri ge~mi~ zaman 
salähiyetlerinin )cra ve tat- scyyablarmm on dördüncü 
biki yalmz, yegäne siyasal as1rda Türk kadmlarmm ör-
f1rka olan Halk firkasma tü ta~1mad1klarmdan bahis 
mensub olmakla ve hükiime- olan yaz1lan01 hatirlabyor. 
tin bütün tekliflerini tasvib Evet, terckki ekseriya~maziye 
etmekle kabildir. avdetten ba§ka bir§ey degil-

Bu itiharla önceden tahh dir. 
temine almm1§ olan saylavhk Tiirkiye zimamdarlarmm 
1~in: Ü1Üumiyet - itibarile, iti- tamamlamalari gerek olan 
-razs1zca inkiyad etmel~ten- ~ok güzel bir eser vardir. 
ziyade kafa ,utmaga meyyäl Eger Türk idare adamlan 
olan bir cinsten yalmz 17 memleketlerine,Pmuazzam "'ma 
mümessil~~1km1§ olmäsma §a- zisine uygun bi~ 0istikbal ·t~ 
§llmahd1r. Zaten uzag1 gören min etmek. istiyorlar ise, her 
bir vazu„kanunun kar1 _koca:_ ~eyden evvel ulusal duygu
nm anyi zamanda meclise , larm canlanmas1 i§i~e giri~ 
saylav se~ilmelerini menedi§i mi§ olmakla ~ok dogru bir 
ayni ailedgn olan kan koca- ] harekette bulunmu§Jard1r. 
mn birden l maa§ almasma Bu•i§te ail~ analarmm oy-
mani olmak dü§encesile bir- myacag1 rol de ~ok büyük:"" 
likte evlerdeki ahengi de mu- ~tür. Bunun i~in onlara da 
hafaza kaydmdan ileri gel- B. M. Meclisinde &yer ayril-
mi!j degil midir ? m1§br. Saint - Brice 

Bundan ba§ka bir kayd " Lö Jurnal „ 
daha vard1r. Türk kadmlar „ 
meclise, ancak §apkas1z otur
malar1 §artiyle kabul edil
mi§lerdir. Bu tedbirden mak
sad kadmlar1 erkeklerle bir 

~ k1lma i§ini son haddine ka-J 
. dar sürmek midir? Yoksa j 

haremlerdeki esaret hayab- 1 

nm son bakayas1m mahvet-

Almanyan1n 
Sanavi Haz1rhklan 

Belin, - Almaya sanat
kärltgmm 928 senesindeki 
vaziyeti 934 senesinde yüzde 
yirmi be~ raddesinde yüksel
mi§tir. 

( Halkm Sesi ) 

Münaka§a 
zaman1 degil 
Hen1cn i~e giri~n1ek 

lttz1n1d1r 
Atina, [Hususi] ~- Yuna

ni§tanm cski diktatörü Pan
galos gazetecilere vukubulan 
beyanabnda demi§tir ki : 

"Yunanistanm §imal hudud-
larmin tahkimi meselesi ga
zetelerde münaka~alar ve 
dedikodularla halledilecek 
meselelerden degildir. 

Vak1t kaybetmedcn hemen 
i§e giri§erek bu sm1r tahki
mi i~ine giri§mek läz1md1r. 
A~1k söylemek läz1m gelirse 
itiraf etmeliyiz ki bizim bu mü 
him noktadaki hududlar1m1z 
ac1k kap1 denecek derecede 
ihmal edilmi, tahkimetsiz b1-
rak1lm1:jtJ. Her hükumcti bu 
gibi i§lerde milyonlar sarfm
dan irekinmedigi ~u zamanlar
da bizim münaka§alarla va
kit fae~i ·memiz vutani bir 
cinayet say1lacak kadar mcs
uliyeti mucib bir kayitsizlik
dir. 

Yurdda Hava 
Durumu 

Ankara, 26 (A.A) - 26 
2/935 te Türkiyede hava va
ziyeti : 

Ziraat Vekäleti metereo-
loji enstitüsünden ahnan·ma
lumata nazaran son 24 saat 
i~inde yurdun dogu Anado
lusu ve Karadeniz k1y1larm
da, S1vas ~evresinden mada 
yerleri tamamile yag1§h ge~-
mi§tir. En ~ok yagi§t32 mi
limetre o!arak Mersinde öl
~ülmü§tür. Diger yerlerde 
yag1§, 1-30 milimetre arasm
da degi§ir. Gece suhunetleri 
Trakya, Ege ve orta Ar ado
luda düne nazaran 2,4 dere
ce daha dü§mÜ§tür. Buna 
kar§1hk dogu Anadoluda ge
ce suhunetleri 7-10 derece 
daha yükselmi§tir. En dü~ük 
suhunetlea s1f1rm altmda 
Karsta 19, Erzurumda 5 de
recedir. En yüksek suhunet
ler de 19 derece olarak Dort
yol ve Rizede kaydedilmi§lir. 
Bugün Ankarad 'l ögleden 
sonra saat 14 te hava suhu
neti sifir üstünde 8 derece 
kadar yükselmi§tir. 
• 
lngiltere 
Polonya 
Anla§mas1 

Londra - Royter ajansm
dan: lngittere ile Polonya 
arasmdaki ticaret muahedesi 
tamamlanmt§br ve dün ak
§am parafe olmu§tur. ---oo---, 
OKURLARIMIZIN MEK-

TUBl:..ARI: 

Sayg1 Deger 
(Halk1n Sesi)ne 

Karantinadan Göztepeye 
giden M1s1rh caddesinden is
metpa§a sokagmm önüne 
kadar olan yerlerde araba 
ile degil, yaya olarak bile 
gidib gelmek ~ok zor biri§ 
olmu§tur. Belediye reisimizin 
dikkat nazarm1 ~ekmek i~in 
gazetenizin tavassutunu esir
kememesini yalvaririm. 

Mehmet Ali 

IGazetecinin 
Sagbk bakanbglDID grib sal- !Cinayeti.. . 

h kk d k • b• l bJ• v • Kü~ük Kardi~ah ham 1~ 

[ 

g1n1 a ID a 1 Ir e lgt de gazete sabc1s TeTfilli 'a 
Ankara, 26 (A.A) - S1h- i Urfa viläyetlerinde grib vak' - öldürmekten su~lu milve.il ~ 

hai ve i~timai muavenet alar1 görillmemif olub diger Oasamn muhakemesine Al" 
vekäletinden bildirilmi§tir: viläyetlerde tek tük vak'alar cezada dün devam edilmttir• 

Gripin yurd d:ihirnde ta- halindedir. Dünkü celsede müdafe' 
kibedilen seyrine nazaran Hastahk Amasya, Diyari- vekili su~lunun müdafaas1" 
son hafta durumu §Udur: bekir, lzmir ve istanbulda yakm1~tir. Su~lu müdafaa ,e· 

Grib Afyon, Antalya, Ay- hasta say1sma nisbetle az kilinin iddiasma göre, mil'f~ G 
dm, Bahkesir, Burdur, Bursa, olmak üzre akciger ve kulak kiJi masumdur ve taarru-' lzi 
<;ankir1, Diyaribekir, Isparta, istilatlar1 yapmaktadir. Ba§· ugradigi i~in öldürmek k"' 
Istanbul, izmir, Kastamonu, ka yerlcrden dikkata §ayan dma makrun olmiyarak, „~ d 
Konya, Malatya, Manisa, bir haber verilmemi§tir. ~im- f · · bd f · • b b•' t\J, ne sm1 m a aa 1~m u lll 
Mardin, Seyhan, Siirt, Sivas diye kadar valilere verilen reketi yapmitbr. Bu itibarl' ir~ . 
ve Tekirdagv1 viläyetlerinde talimata tevfikan yalmz Ay- b t• · · t · ti" rln ere m1 1s em1~ r. . naa 
salgm haFndedir. dm, Diyarib~kir, Gireson, Mahkeme karar i~in tali) Li. 

Buna mukabil Elaziz, Er- Manisa, Samsun ve !\danada ~1.1 edilmi§tir. 
zincan, Erzurum, Gümü§- hastahgm haber verilmesi 
hane, i~el, Mu~, Trabzon ve mecburi k1lmm1§br. Elektrik 
~~~~ ~~~~ 

Yt, 
~·1 
"lt DI~ BAKANLIGININ 

Türk-Frans1z Ticaret Anla§
mas1 Hakk1ndaki Bir Tebligi 
Ankara 26 (A.A) - Ha- lerine bayseyledikleri tarife 

ric1ye vekäletmden teblig tenzillerini kald1rmak hak-
epilmi§tir : km1 haiz bulunmaktad1rlar. 

Matbuatta Türk - Frans1z Frans1zlara hariciye vekile-
ticaret anla~masmm taraf1- tinden ahiren bir teblig ifa 
m1zdan fesh oldugu hakkm- edilmi§tir. Bu tebligde 106 
da münte§ir haberler üzeri- AB, 107 AB, 378 C, 378 D, 
ne keyfiyetin tavzihine lüzum 380 B. 381 399 A, 390 B. 
görüldügü rnczkiir anla§ma- tarife numaralarma dahil 
nm ikinci maddesi mucibin- mallara ait gümrük resimleri 
ce iki taraf 15 günlük bir tenzillerini yukarda bahsa 
ihbar müddetile muayyen mevzu ahdi hakka istinaden 
maddeler üzerinden bir bir- kald1rild1g1 mutazammmd1r. 

Sar 
Almanyaya 
Dcvrcdilivor 

.1 

Berlin 26 ( A.A ) - Al-
man istihbarat bürosundan: 

Sar arasizi :hükiimet ko
misyonu Monitor gazetesin-
de ne§retti bir tebligdeik
tidarm 1 Mart 935 tarihin
de Alman hükumetine dev-
redeeegini iläve etmi§tir. 

Amerika 
Naz1r1 
~1ahkcn1c lnrnirun<la 

Londra - Deyli Telgraf 
gazetesinin yazd1gma göre 
Pitsburg ( Amerika ) kasa
basmda sab1k Amerika ma
liye naz1ri ve Amerikamn 
Londra sefiri Melon aleyhin
de dava ikama olunmulltur. 
Naz1r hükumet varidatmtn 
hüsnü istimal olumad1gmdan 
doly1 zan altma almmI§br. 
Bu zarar ii~ milyon dolar
d1r. 

Romanya 
~lühi1n111at vc ~ilüh 
111esclesini halletti 

Bükre§ - Romanya hüku
meti $koda siläh fabrikasile 
anla§b. Bu fabrika romanya 
ordusunun muhta~ oldugu 
siläh ve mühimmab tamamen 
yerecektir. Bu pazarhktan 
yüzde on be§ bu~uk noksan 
ile uymu§tur. Bu mesele hak 
kmda Romanya <;ekoslovak 
ya ile de ayrica bir muka
vele yapacakbr. ---··---

Tefti§ 
Valimiz General Kiz1m 

Dirik dün Ödemi§, Tire ve 
T orbah kazalanna bagb köy
leri tefti§e gitmi§tir. Bugün 
dönecektir. 

Muglada 
Muhtar 
Se~imi •• 

Mugla 26 ( A.A) - Vilä
yetin her yerinde muhtar 
intihab1 yap1lmaktadir. inti
habat hararetli fakat sükii
net ve düzenlikle yaptlayor. 
2500 nüfuslu büyük bir köy 
olan Piside intihap ~ok alä
kah olmu§ kadm erkek bü
tün se~menler se~ime gel
mi§ler ve reylerini kollanm1§· 
lard1r. 

Con Saymen 
l3erline ne gibi ~artla 

gidebilir? 
Londra, ( Royter ajans11 

- Royter ajans1 hükumet 
kaynagmdan ald1g1 söze gö-
re ingiliz Hariciye Nazir1 Al
m·anyamn verdigi cevab1 Ber
line gitmek i~in käfi görmi
yor. Berline gitmek i~in Al
manya tarafmdan yeniden 
biraz daha münaid izahat 
verilmek läz1m oldugunu bil
diriyor. Eger bu yeni izahat 
müsaid görülürse ingiliz hü
kumeti de gidilib gidilmemek 
karanm ~verecektir. 

Yemen 
Hükumeti 
italyava yard1n1 
Ediyor 
Londra, - Moming Post 

gazetesinin bildirdigine göre, 
bir italyan vapuru Y emen
den ltalya - Habe§ hududuna 
gitmek üzere bir~ok Arab 
almt§br. Bu Arablar italya 
ordusuna iltihak edecekler
dir. Zira italya ile Yemen 
hükiimeti arasmda mevcud 
bir muahede, Y emeni bu 
yard1ma mecbur etmektedir. 

•• 
Ucretleri 1>t11 

Elektrik tarifesi Bayd1rl1~ iete. 
baganbgmca tastik ediJ111if 11\g 
tir. Tarife, eskisi gibi 19 k"' tr,1 
ru§tur. Alb ay sonra tekr-' iil\ 
toplanact?k olan elektrik t•' Ya 
rife komisyonu esash eaatl1 l\o 
bir tetkik yapacakbr, t~ 

Karnaval 1cr 
bit 

Bayram1 r1y 
Ecnebilerin karnaval baf ~tn 

ramlarmm sonu Per1embt' „ 
yedir. Ogünün gecesi, mut•t ~liti 
oldugu üzere ecnebiler, kell' d t 
di aralannda ve eYleriad• 11Y 
kamaval 'enlikleri yapac•"' 1 
lar ve gece yansma kad-' 11'81 

egleneceklerdir. ~ 

Sigorta 1,~' 
•• kiy 

Ucretleri •lil\1 

Ökonomi bakanl1g1 yak1nd• ~ 
Anrada in 'ikad edecek ol,
sigorta komsiyonuna lzmir f 1 

Istanbul Ticaret odalari11a' 
birer rapor hamlamalarJatl 
istemi§tir. 
~ehrimizde bu bususta arlf 

tirmalar yapilarak bir raf"I 
hazirlanacakbr. 

Gediz 
köprüsü 

Gediz nehri üzerinde iat' 
edilen büyük Gediz köprii' 
sünün muvakkat kabulü i~-
valilik Nafia bakanhg1od•11 

müsaade istemi1tir. 

Odalar 
kongresi 

Türkiye Ticaret odal,tt 
kongresi yakmda Ankarad~ 
toplanacakbr. izmir ticate 
odas1 murahbaslannan y•' 
kmda Ankaraya davet ed0' 
mesi beklenmektedir. 

Ökonomi bakanhg1, kort~ 
resinin toplanmas1 i~in ic• 
eden bütün haz1rbklar1 bitif 
mi~tir. 

Ankarada 
Sigorta kon1isyool1 

toplanacak 
Ökonomi bakanhg1, yak•lt~ 

da Ankarada toplanac• 
~Jan sigorta komisyon~ 
lzmir ve Istanbul ticar' 
odalannm birer rapor haJI( 
lamalar1m istemi,tir. t' 

~ehrimizde bu huslll 
ara,brmalar yap1larak muf-" 
sal bir rapor hazirlanacakt' 


