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Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

Cwııhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sa-Oahlaı-ı Çıkar SilJası Gaı:eteair 

1 
Bay Recep Peker Ha
raretle Karşılanacak 

Geçenlerde Alaşehir
de yakalanarak şehri
mize getirilmiş olan Ha
san Ali ile Hüdai adın
daki azılı terirlerin 
işledikleri suçlar hak
kında tahkikat yapılır
ken hırsızlarlar çaldık
ları bir miktar eşyayı 
bir bavul içinde Alaşe
hir civarında bir beton 
köprü yanında yere 
gümdüklerini itirat ey
mişlerdir. 

Kendilerine hazırlab
lan bir kroki ile mahal-

Bir sporcuya yakışan oda böyle olmalıdır. 
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Kütüğe Yazılan Soyad
ları 2500 Oldu 

Nüfus dairesinde yeni soy 
adlannın tesciline devam olun
maktadır. Dün sabahtan akşa
ma kadar müthiş bir kalabalık 
nüfus dairesini kaplamıştı. Dün 
akşama kadar tescil edilenle
rin miktan 2500 ü bulmuştur. 

İzmir adliye müfettişi Süley• 
man Faik uras, İnhisar memur
lanndan Hayrettin Kural, Pa
lamut sanayi şirketinde Maki
nist Emin Kırhan, sabık iskan 
memurlarından Eşref Kızgın, 
Beyler sokağında dişçi Ahmet, 
Kara Bay, emniyette fen şefi 
Kamil Köse, Emniyet adli Kı
sımda 160 numaralı H. Kaya 
Kaya, pirinç hanında 14 numa
rada Osman Nuri Kara Beyık, 
ithalat gümrüğü muavini Ka
ban, yeni şube kazanç memu
ru Bahaettin Kanguralp, Z. ban
kası emtaa şefi Tahsin Uzgur, 
Emniyet idari kaleminde 275 
Cemil Korkut Anadolu gazetesi 
yazı işleri müdürü Kemal T alit 
Karaca, Hususi hesaplar mü
dlrii Hasan Fehmi Karhan, Ke
çeciler polis merkezinde 169 
Reşat Orhan, Devlet demir
yollar işletme şubeai bqkavu 
Sadullah Kurt, ÇabJ burununda 
pzinocu Hakkı Karabiber, 
lametpaşa mahallesinde Alp
aralan sokağında 38 numarada 
Kemal Kayhan, Kal'flyakada 
kurtuluı sokağmda 29 numara
da Halim ve Muzaffer Keskin, 
Cümrük baytar müdüril Osman 
Kayalı, Hükiimet caddesinde 
tühafiyeci Şükrii Karabay, Baş
turak maliye tubesi katiplerin· 
den Faik Kerman, ikinci Sn
leymaniye Tokaydın sokağında 
Mehmet Kara, Qqbırak maliye 
memurlarından lbrahim Kinran, 
Defterdarlık varidat katiplerin
den Sadiye emine Kutlay, Emni
yette 46 Ali Kutlu, mütekait 
jandarma yüzbaıılanndan Sab
ri Kandemir, it baakası me
murlarından Reşat Kutlu, in
hisarlar takip memurlanndan 
lsmail Kolkan, ihracat gümrü
ğü müdürü Şerif Levent, mer
kez telgraf memurlarından 
Eyüp Sabri Leventer, Karıı
yakada Soukkuyuda 128 nu .. 
marada M. Kızım Lihur, Dr. 
Vasfi ve Bayraklıda küçük Ta
lit Muıkara, ikinci Süleymani
ye Hamam sokak 46 numara• 
da Mehmet Mutlu, memurlar 
kooperatif müdürü Halit Mo
ralı, Defterdarlık muhasebe 
katiplerinden Kadriye Madran, 
Alaybeyde 98 numarada Os
man Malkoç, İzmir posta ve 
telgraf başmüdürü kontrol şefi 
Hüseyin Mogotlay, sandıkemini 
Yaşar Mirza, Ahmet ağa ma
hallesinde Şamlı sokak M. Reşat 
Maral, üziim simsan Sabri Men
teş, milstahkem mevki yüzbaşı 
lsmail Hakkı Mete, gümrük 
muhafaza memurlanndan Salih 
Maran, Gaziler mahallesinde 
Hilmi Meriç, ikinci Mahmudiye 
Bedava sokağında Mustafa 
Meriçli, birinci müstantik ka
tiplerinden Hüseyin Tahs n Ma .. 
tur, Halkapınarda Mevlfıt oğlu 
Şaban Mutman, Alireis mahal
lesinde 103 numarada Ahmet 
Mardin, 4 üncü mıntaka tapu 
sicil muhafızı Muhlis Nalçaçı, 
İnhisarlar bandrol memurların
dan İsmail Hakkı Nohutçu, bi
rıncı komser Faik Nart, İş 
Bankasında istihbarat şefi 

Bay Hikmet Negiz, hu-
susi hesaplar odacısı Aziz 
Nardalı, emniyette 59 Zeki Ne 
mutlu, Oliston tütün kumpan
yasında Abdurrahman Nayan, 
Gaziemirde mülizim Bedri Ni
ran, Gündoğduda 25 numarada 
Celal Nar, avukat katibi Is
mail Onuk. poı1ta müdüriyetin
de Cafer Ogay, üçüncü Noter 
veznedarı Rifat On2'an, San'-

atlar mektebi daktilosu Mu
ammer Ot, Kahramanlar ma
hallesi 26 numarada Musa O
nan, gümrük başmüdüriyetinde 
Tahir Okuan, Karataş 9Eylülso
kağında29No.da Ahmet Oşken, 
Üçüncü Sultaniye mahallesinde 
2 numarada Hasan çavuı oğlu 
Nevzat Oymacı, emniyette 276 
İhsan Özgü. Devlet demiryol
ları memurlarından Ali Özgöçen 
Güzelyalı mektebi baş muallimi 
Abidin Özsır, İkiçeşmelik ec
zahanesi kalfası Mustafa Cemal 
Önder, Osmaniye caddesi 50 
numarada Andre Özmirza, Em
niyette 292 Mahmut Önen, Em
niyette 210 Abdullah Örtekin 
Gümrük amele birliği katibi 
Hüseyin Özgüvendik, Gümrük 
alay katiplerinden Ali Riza 
Öz Çeri, Karşıyakada kıra
athaneci Remzi Zcytun, em
niyette 155 Vahap Zeyrek, göm· 
rük muhafaza memuru Cafer 
Yurt, emniyette 18 Hüseyin Av
ni urku, Burnovada Nuriye so
kağında Hakkı Urkun, memur
lar kooperatifte anbar memuru 
Ahmet ve babası Ragıp Uraltaş, 
BirinciKarantina Dere sokağın
da 7 numarada yüzbaşı Fuat U
lutaş, cedit mahallesi mumhane 
sokağında 88 numarada Ahmet, 
Nuri, Salih Uluğ, Darendeli 
Ahmet Fuat Uğural, emni 
yette 187 Riza Uygur, Hisar 
cami hatibi Rakım Ursen, 
emniyette 22 Nazmi Uçar, Er
kek lisesi muallimlerinden Ha
lit Uruken, Kadastro kitiple
lerinden Reşit Ziya Unan, Em
niyette 172 Tahsin Ungar, 
Silahçı Ali Salim Uncu, Uzun 
yol 22 numarada Mehmet Uyar, 
Topçu binbaşılarından Mustafa 
Gafur Alaf, Nüfus mlldliriyeti 
siciJ memuru Necdet Aytuner, 
üzüm simsarı Lütfullah ferdi 
Gökçen, Devlet Demiryolları 

yedinci işletme müfettişliği ka
leminde Şükrü Ulcay, hükümet 
posta merkezi memurlarından 
Suphi özerkal, Bornova müs
kirat hayat fabrikası inhisar 
memuru topçu halit Kün elgün, 
Bornova bayat fabnkası inhi
sar memur refiki Safder Edgün, 
Ziraat bankası kasadan Tahsin 
Uzgün, Karantinada 14 No. da 
İbrahim Ustaoğlo, ikinci kor
donda 107No. da Kazım UJugün, 
Memurlar kooperatifinda Bay 
Ahmet, tütün inhisarı memur
larından Bay Hüseyin ve oğlu 
İsmail Eröncü soyadı almış
lardır. 
Yeni Maliye Şubeslnse 

Yeni maliye şubesi tahsil 
başmemuru Ferit Çoker, mua
vin Kemal Yasa, veznedar Ha
san Savci, Katip Şuayip Erkut
lu, katip İzzet Öztan, tebliğ 
memuru Mehmet Ali Bayan, teb
liğ memuru Ali Mithat Gül, 
müstahkem mevki muhasebecisi 
samiErdem, başkatibiZcki "Arı
duru" milli emlak mümeyyizi 
Bedri Aytan, memurlardan 
Nazım Ertan, Rifat Evran, Mus
tafa, (Evirgen), Arif Solmag 
soyadlarını almışlardır. 

Şlmendllfer Ve Boraada 
Devlet Demiryolları Yedinci 

işletme dirgencisi mühendisi 
bay Yakup Hüseyin "Kalgay,,, 
Aydın demiryolları imalatha-
nesi müdürü bay Sadettin Atak
soy, Borsa genel katibi ve ko
miservekili bay İhsan Ayyıldız, 
Devlet Demiryolları yedinci iş
letme muhasebesinde Süleyman 
(Pag), soyadlannı kütüğe yaz
dırmışlardır. 

Belediye un fabrikası çevir
geni bay Cemal Tug soyadım 
seçmiştir. 

Manlsada 
Manisada uncuboz mektebi 

muallimi bay Hüseyin Cahit 
Buyan soyadım kütüğe yazdır-

Alsancakta Tüyler Ürperten Çok 
Feci Bir Kaza Oldu 

55 Yaşında Bir İhtiyar Otöbüsün Birinden Kaçarken 
Diğerinin Tekerlekleri Alhnda Can Verdi 
----------------------------llmll!'J~ Dün sabah Alsancak vapur 

iskele!ii civarında tüyler örper
tici bir Otöbüs kazası olmuş 
ve ihtiyar bir adam Otöbüsün 
albnda kalarak feci bir şekilde 
can vermiştir. 

Hadisenin vukuu hakkında 
şu tafsilat alınmıştır. 

Dün sabah saat altı sırala

rında yağmurlu ve elektrikler 
söndürülmüş olduğu için her 
taraf zifiri bır karanlık içinde 
idi. 

Gece nöbetinden çıkan zira
at bankası buğday amban ge
ce bekçisi 55 yaşlarında Gi 
ritli bay Mustafa oğlu İbrahim 
evine gitmek üzere Bornova 
caddesinden gelmiş ve yağmur 
bu arada fazla şiddetlenmiş 
olduğu cihetle kordondan ko-

Bakanlık ...... 
Memurların Ad-.. 

larını istiyor 
İçeri ~ler bakanlığından · soy 

adı kanunu hakkında vilayete 
yeni bir tamim gelmiştir.Bunda 
tayinleri mc-rkeze ait olan m~
murlardan soyadı alıp tesçil 
ettirenlerin aldıkları soyadları
nın bir listesini..t gönderilmesi 
bildirilmiştir. 

Ayni zamanda sicil kayıtla
rma işaret edilmek için nüfus 
cüzdanlarının tasdikli birer su
reti de istenmiştir. 

Defterler 
Semtlere Asıldı 

Saylav seçimi için belediyece 
hazırlanan ve saylav seçim tef
tiş heyeti tarafından tetkikatı 

ikmal edilen defterler dünden 
itibaren muhtelif semtlere asıl
mıştır. 

Gelen Kömürler 
İzmir memurları istihlak ko

operatifi namına Kırklareli vi
layetinden alınan 321 bin kilo 
kömürün 120 bin kilosu dün 
bir kayıkla limanımıza getiril
miştir. Bu miktara yakın kö
mürü hamil diğer bir kayığın 
da yola çıkarıldığı haber alın-
mıştır. 
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Bayan Handan 
Şehrimiz memleket hastanesi 

nisaiye asjstanlığına Ankara 
nümune hastanesi eski ni,aiye 
asistanı doktor bayan Handan 
tayin edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mış, hemşiresi dilsiz mektebinde 
bayan Nimet, ailesi Karşıyaka
da Soğultkuyuda Müzeyyen de 
Buyan adım almışlardır. 

SALİHLiDE 
Salihli b~ediyesi daimi en

cümen azasından H. Hüsnü 
Baysal soyadım almış ve nü
fusa tescil ettirmiştir. 

Soy Adı 
Asansör 3 üncü komiser Bay 

Ahmed soy adını Bostan 
kabul etmiştir. Nüfus idare
sinde kaydı icra edilmiştir. 

Bay HulOsl 
Müddeiumumi muavinlerinden 

Bay Hulüsi kendisine Çakın 
soyadım seçmiştır. 

şarak karşı cihetteki vapur is-
keles~ne geçmek istemiştir. 

Bu smıda lambalan sönük 
olarak Alsancak cihetinden 
konağa doğru gelen bir otö
büsten kaçmak istemiş fakat 
mukabil cihetten yani Konak
tan Alsancağa doğru süratle 
gelen ve şoför Celalin idare
sinde bulunan 364 numaralı 
otöbüsün önüne düşmekten 

kendini kurtaramamışhr. Otö
büs bay Mustafaya şiddetle 

çarpmış ve zavallıyı 15-20 metre 
kadar sürüklemiştir. Otöbüsün, 
tekerleld ari adamcağızın göğsü 
üstünde olduğu halde durabil
miştir. Otobüs bu şekilde dur
duğu zaman Mustafa hayata 
gözlerini yummuş bulunuyordu. 

Hadiseye müddeiumumi mua
vinlerinden bay Fahri el uzat
mış ve müteakıben belediye 
makine mühendisi hadise ma
halline gelerek fenni tetkikat 
icra eylemiştir. Bu muayene ve 
tetkiklerin yapılması için Mus
tafanın cesedi buarada, yağ
mur altında iki saat kadar 
bekletildikten sonra hastahane
ye kaldırılmış ve defnine ruh
sat verilmiştir. 

Belediye fen heyetinin ka
naatine göre şoför kabahatsız
dır. Yalnız Mustafaya çarptık
tan sonra 15 - 20 metre kadar 
sürüklemesi frenlerin iyi olma
dığını göstermektedir. Şoför 
Celal birinci müstantiklikçe is
ticvabından sonra tevkif olun
muştur. 

Cuma Günü Buca Civa
rında iki Hidise Oldu --............................ ----~-------

Biri Soygunculuk Diğeri Çalgıcı 
Kadınlara Zorla Tecavüzdür 

Cuma günü akşamt Buca ci
varında iki hadise olmuştur. 

Biri soygunculuk diğeri zorla 
kadınlara tecavüzdür. 
Bucanın avukat kullesi mevki
inde celeP. Konyalı Osmanın 

önüne çıkan üç mechul :şahıs 

825 kunış parasile kepeneğini 
aJmışlardır. 

Yol kesiciler hakkında zabı-
taca araşbrmaları devam olu
nuyor. 

Ayni köyde Buda yolunda 
vukua gelen ikinci bir hadise 
de Bucadan araba ile İzmire 
dönen kadınlara yapılan teca
vüzdür. 

-···· Cuma Günü Ta
bakhaneyi Yıktı 
Şehrin sıhhatini tehdit ettiği 

için belediyece Çayırlı bahçe· 
deki tabakhanelerin Sinekliye 
kaldırılmasına karar verildiği 
malümdur. 

Belediye bu kararın tatbiki
ne başlamış ve Cuma günü 
havanın yağmurlu olmasına 
rağmen yüz kadar amnle ça
lıştırarak Tabakhanelerden yola 
isabet edenlerini yıktırmıştır. 
Yakında diğer kısımları da ta-
mamen yıkılacaktır. Dükkanları 
yıkılanların bir kısmı Sineklide 
yerleşmeğe başlamışlardır. 

Cuma günü akşamı Bucada 
Bay Salibin kahvehanesinde 
çalgı çalan ve hanendelik eden 
klarnetçi Bay Demir Ali ve 
Bayan Suat ve Nadide saat 
beşte araba ile İzmire döner
lerken Kançeşme civarında yedi 
kişi önlerine çıkmış ve erkek
leri tehdit ederek kadınları 

almışlardır. 
Vakayı müteakip yetişen jan

darmalar suçlulardan sabıkalı 
Kenanla Veliyi tubnuşlar ve 
kadınlan kurtarmışlardır. Suç
luların diğer arkadaşları da 
aranmaktadır. Kadınlardan bi
risinin hadise esnasında man
tosu da yırblmışbr. 

Ur ladan 
••••• 

Kadınlar Gelereli: 
Tezahürat Yaptı]ar 

Cuma günü otobüslerle Ur
ladan şehrimize gelen Urla 
kadınlarından bir grup saat on 
dörtte Atatürkün heykeli önüne 
gelerek iki büket koymuşlar

dır. Urla kadınlan oradan va-
purla Karşıyakaya geçmişler 
ve büyük Türk anası Bayan 
Zübeydenin mezarına da bir 
çelenk koymuşlu. Urla kadın
lan C. H. Fırkası vilayet idare 
heyetini ziyaretle inkılap fırka
sına besledikleri derin sevgi 
ve bağlılığı ifade eylemişler 

akşam, Urlaya dönmüşlerdir. , . ... ' . " . ~ . ,, ~· . ~ . . ~ 

ELHAMRA 1. Milli 
,, HAYA TiM SENİNDİR ,, filminin sevimli ve değerli 

yıldızları : 
JOHN BOLES ve MARGARET SULLEVAN'ın 

Aynı incelik, aynı duyuş ve duyuruşla oynadıkları 

Kadın Asla Unutmaz 
Tamamen FRANSIZCA sözlü, büyük sevgi ve duygu 

filmi. Bu film İstanbul'un büyük iki sinemasında 5 hafta 
gösterilmiştir. 

llAve olarak: PATHE JURNAL No. to ............. ~--~~~lml!~~·-------Seanslar hergün 15 - 17 - 19 ve 21,15 te, cuma günü 
11 ve 13 te ilave seans, perıembe günü 13 ve 15 te 
talebe seansı. 

(Ramazan Keyfi) 
Linç Ve Demokrasi . . 

Dün Anadolu Ajansının ver· 
diği bir haberi hepinizde ga· 
zetelerde okumuşsunuzdur; A
merikada 14 yaşında bir beya"'ı 
kıza taarruzda bulunan bir 
zencinin muhakemesi sırasında 
halk mahkeme salonuna hücuın 
etmiş, zenciyi salondan ahp 
linç etmek hırsına kapılarak; 
askerlerin Üzerlerine ateş aç
masına, birçoklannın yaralan
masına rağmen hücumdan vaz· 
geçmemişler ve hatta mahkeme 
salonunu dinamitle uçurcıağa 

teşebbüs etmişler ve mahkeme 
zenciyi bir başka kıyafete so
kup kaçırmış. 

Ben bundan bir şey anlaya
madım ve akıl sır erdiremedim 
Medeni insanların birleşip asri 
bir demokrasi ile kurdukları 
devlet içinde halkın bir mah
keme salonuna hücumu devlete 
ve daha doğrusu kendi kendi
lerine itimatsızlığı demektir. 

Amerika gibi mütemeddin 
bir cumhuriyet camiasında ya
şıyan insanlardan bu hal hiç 
beklenilmez, umulmaz bir şey· 
dir. Gerçi ötedenberi onlarda 
bu adet hüküm sürüyor amma. 
Ben bunu demokrasi kaidelerine 
uygun bulmıyorum ve bilhassa 
şu son hadise Amerika hak
kındaki iyi telakkilerimizle bü
yük bir tezat teşkil ediyor. 

Kendi reyile seçip idare ba
şına geçirdikleri adamların yap
tıkları kanuna ve o kanunun 
tatbikıne memur hakimlere 
halk itimat etmezse o idareden 
hız beklenir mi?. Hükümetin 
yaptığı kanun noksansa onu 
tamamlamak için uğraşılır, fa
kat tamamlığına itiraz olunmı· 
yan kanunun tatbiki sırasında 
iptidai insanlara yaraşır teca
vüzde bulunmak bilmem ne ile 
tefsir edilir. 

İçtimai kaideler karşısında 
ferdi ihtiraslar susmağa mec
burdur. Bu abes daha çok su 
götürür şu çirkin hadise kar
şısında Amerika adliyesi halkt 
lince teşvik edenler hakkında 
takibat yapmazsa artık diyecek 
biç bir şeyim kalmaz. 

Bir kabahata nekadar mü
samaha yapılırsa bu kabahat 
gittikçe kuvvet ve şiddet pey· 
da ederek yapılır, yerleşir. 

Tok Dil ,. __ _ 
Otuz Senesini 

Dolduran Memurun 
Vaziyeti 

İç işleri bakanlığından vila· 
yete gelen bir tamimde otuz 
seneyı dolduran memurların 
tekaüde sevkedilmeleri için 
maaşlarının karşılığı olmak 
üzere maaş ve ücret faslından 
yapılmış tasarruf varsa bildi· 
rilmesi istenmiştir. 

Altı Ay izin 
Ödemişin Kazanlı köyü mu# 

allimi Bay Remziye Maarif 
bakanlığınca altı ay izin ve
rilmişitr. 

Dört Memur 
Vazllelerlnl iyi 
Yapmamı,ıar 

Belediye başkanlığınca ya: 
pılan teftişlerde vazifelerin• 
hakkile yapmadıkları görülen 
dört zabitai belediye memuro 
cezalandırılmıştır. 

..&AO:.._. .... 
orman Memurları 

Arasında 

Orman mühendisi Bay Ya
kup Kırklareli orman müdürlü
ğüne, Kocaeli amanejman gru
bu mühendislerinden Bay Emin 

• İzmir orman mühendisliğine 
tayin edilmişlerdir. 

Beledlye Encümeni . 
Belediye daimi encümen• 

dün öğleden sonra doktor BaY 
Behcet Uzlfn başkanlığında 

Bay Muiz 
Paradidedam mağazası me

murlarından Bay Muiz "Uyar,. 
soyadım almıştır. ~ toplanmıştır. 



ZiNDAN GÜNEŞİ 
"C.J'"1u.&A1 Fl.ocna:n. 
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0 Halde Niçin Sen De Onun 
Yaptığını Yapmak İstemiyorsun 

- _.._.,.. -·---- Sevgili arkadaşlarımdan ' - O halde n:çin sen de 
doktor lvrem.. onun yaptığmı yapmak istemi-

- Doktor mu? Bu güzel ar- yorsun? .. 
kadaşın doktor ha.. Oh böyle Sesini yavaşlatarak: 
doktorlara bakınmak için has- - Yoksa benden çekiniyor 
ta olacaiım geliyor.. musun Ülgen?. 

lvrem alayla: - Senden çekinmek mi? Za-
- Sakın ha .. Bu yattan ıon- vallı Torgay!. Siz kan koca, 

ra hastalık bele kalp hastalığı görüyorum ki bala bir cılız ku-
pek tehlikelidir. runtunun peıinde kendi ken-
Alımet Atak gevrek bir kah- dinize kat vermek istiyorsunuz. 

llalıa kopardı: Seninle danı etmiyeceğim de-
Altan lvremin kulağıaa: dikçe, sen bu sanın etrafında 
- Bu hunaiı söyletmeyiniz kimbilir ne boı fikirlere kapıla-

dolrtor... Bana kolunuzu verir caksın. Haydi öyle ise, biz de 
miaini? .• Ônce biz çıkalım. sıraya girelim ... 

Torgay surabna bir sille ye
Onlar çıkarken Aybar da 

miş gibi sarsıldı. 
bir sıçrayışta ayağa kalktı... Dııtansı cazın uğultuaiyle 
=:i Oğuzun omuzuna koya- esintiye tutulmuş yapraklar gi

bi, yandan yana savrulan eş-
- Haydi Bay Oğuz, ben de lerle yüzüyordu. 

bu dansı size veriyorum.. Ressamın kolu, genç kadına 
Ülgene: sanldı ve biranda dalgalandı-
- izin verirsin ya... Sen de Iar. Ülgenin ayakları tangonun 

T orgayı al... temposuna kapılmış, ileri geri 
Oğuz buz gibi dondu. Şim- açılıp kapanıyor, vücudu Tor-

di Ülgeni dinlemeyip te karısını gayın kollarında doğr.ıluyordu. 
buraya getirdiğine pişman ol- Fakat başı, bu arkaya çekik 

baş, et ve kemikten aynlmış, 
muştu.. sağlam bir motör halinde işli-

T orgayın, kansı önünde dur- yor, duygularını tartıyordu. 
doğunu gördü.. içinden bu kı- Gerçek Torgayın kolları ara-
zı karşıya itip karısını almak sında mıydı?. 
ve buradan kaçmak istiyordu. Vaktiyle benliğini altüst eden 
Fakat benliğini çekip sürü- o tatlı ürpermeleri, kalbini he-
yen muaşeret diriminin yapma yecanla kabartan o kendinden 
nezaket ve gösteriıleri Oğuzu geçişleri duyan Ülgen, kendisi 
mmsıkı bağhyor, kımıldıyamı- değil miydi? Kendi kendine 
vordu... şaşıyor, dün Torgayın sevgilisi 

Aybar kollarını kaldırdı. O Ülgenin, bugün Oğuzun karısı 
bu kJzı tutacak, onunla diner- Otgen olduğun• intinamıyordu. 
ken, karısını da Torgay dön- - Sonu var -

dürecekti .. 
Kulaklannda Altanın sesi 

uğulduyordu: 

- Karını bu adamdan koru .. 
Madam ki gelmişti,birtey ya

pamazdı. Gözlerini çevirdi, bir 
kolu Aybarın beline dokundu. 

Torgay da Ülgene sanla
cakb. 

Dunnadı. Artık başı dönü
yordu. Onlan görmemek için 
çabuk salona çıkh .. 

Ülgen Torgayın eğildiğini 
görmemiş gibi kocasının arka
mndau baktı .. , 

Torgay saygı ile tekrarladı: 

- Haydi Ülgen ... Seni bek
liyorum. Birlik dansetmek ta-
dını benden esirğemiyecekain 
deii] mi? 

Geaç kadın başını çevirdi: 
- Hayır. ilk dansı kocamla 

etmek isterim. 
- Fakat kocan ilk dansı 

AybarJa ediyor .. 
Müstehziyane: 
- Ne yapsın, teklif eden 

kannız olduğu için reddede-
mezdi .. 

TAYYARE 

~RESMi~ 

Dairelere .. 
·········~········· 

Resmi daireler gazetelere 
gönderecekleri ilinlann aşa
rı, metre sistemine dikkat 
etmemektedirler. Halbuki 
bu hareket kanuna muhalif 
o1duğundan resmi ilanlar 
şirketi buna aykın ilinla
nn neşrine tavassut etmi
yecek ve gazeteler de bu 
gibi ilinlan neşredemiye

ceklerdir. 
İşlerin sekteye uğrama

maşı ıçm resmi devairin 
dönüm, arşın ve saire gibi 
kanuna mugayir ölçülerle 
ilinlan yazmamalan ilin 
olunur. 

Parlamento 
Tatil Yaph 

Londra, 21 (A.A) - Parla
mento 28 tarihine kadar faa
liyetini tatil etmiştir. 

SİNEMASI 
TELEFON 3t5t Bugün TELEFON atst 

Evelki sene gösterilen ve herkes tarafından beğenilen 
" Küçük Daktilo ,, filminin mabadı olan meşhur film 

Daktilo Evleniyor 
fvlarie Glory - Jean Murat - Armand Bernard 

Tarafından temsil edilen bu film sizi iki saat güldürecektir 
ilaveten : Foks dUnya Havadlslerl 

Yunan prensesi Marinin Londraya muvasalatı - Futbol 
boks maçları ve güreş müsabakaları - Japonyada küçük 
Tayyareler - Paris sokaklarında uçan tayyare - En 
saç modell~ri. 

SEANS SAATLARI: 
Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 - 17 talebe seansı 
Cuma 13 ilive seans 

Atatürk'ün 
....... '"' 

Kayseriye Vardığı 

Gün Kutlulandı 
_ .... ....., ........ 

Kayseri, 21 (A.A) - Ata
türkün mücadelede Kayse-
riye ilk ayak bastığı gün 
idi. Bu değerli günü kut
lulamak için dün gece 
Halkevinde candan coşkun 
şenlikler yapılmıştır. Bugü-
nün büyüklüğü için söyle
nen sözlerden sonra Ata
türke yazılan şiirler okun
muş, temsil komitesi tem-
sil vermiş, musiki komitesi 
ulusal türküler çalmış, genç
ler zeybek ve ulusal oyun
lar oynamışlardır. T oplautı 
hep bir ağızdan söylenen 
cumhuriyet martı ile bit
miştir. 

Antalyada 
Çarşaf Ve Peçelerle 
Mücadele Başladı 
Antalya 22 (A.A) - Halke

vinde kadınlı erkekli bir top
lantı ya yılmıştır. T oplanbi:la es
ki çağlarda uğz ve ölke işle
rinden uzak hacette bile yüz
lerini göstermek öneni olmı
yan Türk kadınının acıklı du
rumu anlatıldıktan sonra şimdi 
her işte erkeklerle beraber 
çalışabilmek için kendilerine 
açılan yolda duraklamaksızın 

yürümeleri gereldiğiai bildir
miılerdir. En bilyük baklanna 
kavuşan bayanlanmız çarşaf 

ve peçeyi ortadan kaldırmak 
ve bu itle uğraşmak üzere ara .. 
lannda bir komite ~ 
dır. 

Uşak'ta 
Nüfus Mevcudu Ve 
Köylünün Sevinci 
Uşak, 21 (A.A) - Nüfus 

yazımında vilayette 102,000 nü
fus bulunduğu anlaşıldı. 

Upk, 21 (A.A) - Ziraat 
bankası yakında zahire almaya 
bafhyacakbr. Çiftçi sevinç 
içindedir. 

Utak, 21 (A.A) - Saylav 
seçimi için defterler hazırlandı. 

Denizli'de 
Konferans Ve Müsamere 

Denizli, 21 (A.A) - Halke
vinde dün Türk dili hakkında 
bir konferansla dolgun pro• 
ğramh bir konser verilmiıtir. 

Kayseri 
Bu Defa Sekiz Saylav 

Çıkaracak 
Kayseri, 22 ( A.A ) - Geçen 

devrede beş saylav çıkaran 
vilayetimiz son tespit edilen 
nüfusa göre bu kez 8 saylav 
çıkaracaktır. 

Diyarbekirde 
Kadınlar Çarşaf Ve 

Peçeyi Attılar 
DİY ARBEKİR, 21 (A.A) -

Dün akşam halkevi ve belediye 
üyeleri ayrı ayn toplanarak 
önce kendi ailelerinin çarsaf 
ve peçelerini atmıya karar 
vermiş ve karan hemen tatbik 
etmiştir. Bütün kent kadınları 
tarafından büyük bir sevinçle 
karşılanan bu karardan ötürü 
yakında bir toplantı yapılacak
tır. 

C. H. F. Kongreleri 
Karaman, 21 (A.A) - C. H. 

F. kaza kongresi bugün top
landı. Birçok memleket işleri 
görüşüldü. Ve yeni idare hey
eti seçildi. 

Bulgar Türk'leri Tazyik Alhnda 
Büyükderede Üç Yalı Yandı Gazeteleri Şiddetli 

Neşriyat Yapıyorlar Ökonomi B~kanlığının T etbirleri 
İstanbul, 22 (Hususi) - Bul- murta ihracatımıza karşı lngil- . ltalyan Sef~rl 

garistanda Türkler aleyhindeki tere hükümetinin gösterdiği Istanbul 22 (Hususi) - ltal-
tahrikat ve tazyikatın devam müşkilit istanbulda büyük bir yanın Aıftcara sefirliğine tayin 
ettiği Varnadan bildiriliyor. tesir uyandırmıştır. Gazeteler edilen Belgrat sefiri Bay tarlo 
Bulgari~tan Türkleri gittikçe bu vaziyet üzerine şiddetli neş- ikinci Kanunun altısında Anka-
şiddetlenen bu tazyiklerden rada bulunacakbr. 

riyat yapmaktadırlar. R hh ŞI k ti 
korku içindedir. ı m r e 

lstanbuJ, 22 (Hususi) - Bü- İstanbul 22 (Hususi) - lkti- lstanbul 22 ( Hususi) - Sa-
yükderede mebaı bay Talısi- sat bakanlığında iflerin günün- tın alınması takarrür eden ve 
nin yahsında yaagıD çıkb. Riiz· _ele görülmesi tçin tetbirler _alın- ~ukavelesi bitmiş olan şeh-
ginn şiddetinden yangın genit· .dı. Tetkike muhtaç olan müa- rimiz nhtun şirketinin ıene ba-
liyerek daha iki yah yandı. teına olarak her muameleye §mdan itibaren bükiimetçe iş-

lstnbul, 22 (Hususi) - Yu- gününde ceup verilecektir. letilmeıine başlanacaktır. --
Teminat Mektupları Ka- Erzincanda 
bul Edilecek Bankalar 

Vekiller Heyetinin Karan 
Ankara, 22 (Hususi) - 2490 . kısmı şunlardır: 

sayılı arbrma ye eksiltme ve Belediyeler, Emlak ve Eytam~ 
ihale kaaunanua 17 inci madde- Türkiye iş, Sümer, Türkiye Zi
sine göre teminat mektuplan raat, · Türkiye imar, Osmanlı, 
kabul edilecek bankalann hü- Selinik, Adapazan Emniyet, 
kümetçe taJini icabetmektedir. Adapazan ticaret, Afyonkara-
Bunun ve teminabn sağlamlığı hisar T erakkii servet, Akhisar 
iç.in tediye edilmiş sermayesi Tütüncüler, Bor Ziraat ve Tüc-
(100) bin lira ve daha fazla car, Denizli lktısat, Eskişehir 
olan bankaJann verecekleri te- lktısat ve Ticaret, İzmir Esnaf 
minat mektuplannın kabul edi- ve Ahali, Kocaili Halk, Kara-
mesi vekiller heyetince muva- man Milli, Konya Ahali, Konya 
fık görülmiiştür. Yatırılmış ser lktısat ve Milli, Konya Türk 
mayeleri yüz.bin lira ve daha Ticaret, Manısa Bağcılar, Mer-
fazla ve bu jtibarla verecekleri sin ticaret, Niğde Çiffçi ve 
teminat mektuplan kabul edi- Tüccar, Zonguldak Yardım 
Jecek olan bankalardan bir Bankalandır ........ 
UmumiMüfettiş Ve Vali 
Göçmenler Arasında 

Üç Günde Edirneye Yeniden Üç 
Yüz Muhacir Daha Geldi 

Edirne, 22 (Hususi) - Umu- uyandırdı. Bu sevgi ve alakaya 
mi müfettitimiz Dr. lbrahim nasıl teıekkii{ edeceğimizi bil-
T ali ve valimit Salim Öıdemir miyoruz" dedi. 
evvelki gün Karaağaca giderek Öğrendiğimize göre bir ilH 
Göçmen konuk evini ziyaret gün evvel kentimiz çocuk esir-
etmiflerdir. Umumi müfettişi- geme derneği çevirgeni Dr. 
miz ve valimiz burada göçmen- Fuat, dün de iıkin müıaviri 
lerin bir çoğula konuşmuş, ko- Karağaçtaki konuk evine 
nuk evinde doğan bir çocuğu gitmiıler; çocuk esirgeme 
okpmıf ve çocuğun anası ve derneği 157 parçaya ya
babası ile görüıerek kend- kın eşya dağıtmış, müşavir 
ilerine ve minimini yavruya Hulusi de göçmenlerin pek 
çamaıır ve eşya verilmesi fakir olanlanna ekmek dağı-
için Çocuk Esirgeme Der- tılması için emir vermiıtir. 
neğine emir vermiflerdir. Yeni Belen Göçmenler 
Umumi müfettiş ile Valinin ko- Son üç gün içinde Eıkicuma 
nuk evini ziyaretleri göçmen köylerinden kentimize daha üç 
kardeılerimiz arasında büyük yüz göçmen gelmiştir. Bu za-
hir bir kıvanç uyandırmıftı. vallılar Svilengradda beş gün 

Eskicuma göçmenlerinden bi- bekletilmiş, Bulgar memurları 
rile görüştüm. ve gümriikçüleri tarafından bir 

- En mutlu günlerimizi ya- çok müşkilitla kartılanmışlardır. 
şıyoruz. Ana yurtta karşılaşb- R. Yamanh 
ğımız yüksek sevgi ve şefkat Tohumluk Dağllıhyor 
bize Bulgaristanda çektiğimiz Tekirdağı 21 (A.A) - Göç-
çileleri bir günde unutturdu. menlere dağıtılmak üzere Ziraat 
Umumi müfettişin ve valinin bankasına yeniden 870 ton to· 
konuk evine gelişleri ve bizimle humluk ve 5ÔO ton da yemlik 
yakından alakadar olmalan ıön- buğday gelmiştir. Göçmenler 
lümüzde hudutsuz bir sevinç sevinç. iç.indedir. 

• • •••• 
Çine' de 

İki Dükkan Bir 
Fırın Yandı 

Aydın, 22 (A.A) - Dün 
gece yarısında Çine çarşısında 
bir yangın çıkmış iki dükkan 
bir fmn yanmıştır. Telefonla 
çağrılan Aydın itfaiyesi yeti
şerek yangını söndürmüıtür. 

Kasaba büyük bir felaketten 
kurtulmuıtur. 9 

Ayvalık 
Bayanlar Fırkaya Ya
zılmağa Başladılar 

Ayvalık 22 ( A.A ) - Ay
valık bayanlan dün fırka salo
nunda bir toplantı yapmışlar
dır. Bayanlar ulusal işlerde er
keklerle yürümek için fırkaya 
üye yazılmak gerekliği üzerine 
konuşmuşlar ve Türk kadınlı 
ğına bu yolları açan Atatürke 
minnettarhiını bildirmişlardir. 

-
Bir Hekim 20 Ço

cuk Besliyor 
Enincan, 21 ( A.A ) - Dit 

hekimi bay Adnan tahsilde 
bulunan 20 fakir çocuğun ders 
senesi sonuna kadar öğle ye
melderini temin etmiıtir. 

Antepte 
Dokuyanlar Ve Doku

macılığı ilerletme 
Tedbirleri 

Antep 21 (A.A) - Vilaye
tin ilk okulaklarında okuyan 
talebe geçen yıldan bin fazla
sıyle 7, 155-dir. 

Antep 21 (A~) - Yerli 
dokumalanmııı eyi bir düzen
de tutarak ilerletmek için ti
caret odamızca yapılan tali
,_,.tıwne bütün vilayetlere gön
derilmiftir. Dokumalar yoklan
makta ve talimata aykın gi
denler cezalandınlmaktadır. 

Antep 21 (A.A) - Üç gün
denbcri bol ve faydalı yağmur 
yağıyor. 

Antep 21 (A.A) - Muzır 

hayvanlarla mücadeleye ve to
humlann ilaçlanmasına başlaa
mıştır, 

Antep 21 (A.A) - Yapılan 
sürek avlannda bir ayda 77 
domuz öldürülmüştür. 

T ekirdağında 
Namık Kemal Günü 

Yaşatıldı 
Tekirdaj", 21 (A.A) - Dün 

saat 15 te 94 yıl evvel şehri
mizde doğan Namık Kemalin 
doğum günü münasebetile bir 
ihtifal yapılmıştır. Okulukhlar 
Namık Kemal okulağında top
lanarak buradan belediye bah
çesindeki Namık Kemal abide-
sine gidilmit birkaç söylev ve
rilmiştir. lhtifalde fırka bando
suda bulunmuştur. Gece Halk
evinde bir toplantı yapılmıştır. 

Yeni Yol 
Dün İkmal 

Edilerek Açıldı 
Bolu, 22 (A.A) - Bolu-

Düzce şosasın her ıene kayan 
ve nakliyata geçit vermiyen 
Bolu dağının yeni yolu bitti. 
Yol dün bitti. 

Dış Bakanımız 
UluslarKurumuna 
Riyaset Edecek 

Cenevre, 22 (A.A)- 11 son 
kanun 935 te toplanacak olan 
uluslar kurumu konseyine Tür
kiye dış işleri bakanı bay Tev
fik Rüştü Aras başkanbk 
edecektir. 
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ltalya Habeşeli ihtilafı Amerika· Baron Suikastler Hazırlarken Ben 
Ona Güler Yüz Göstenneğe 

Mecbur Oluyordum 

-
Sara Giden Askerler Almanyanın Misafiri Olacak 

ltalya On iki Adanın Tahkimini Tekzip Ediyor 

-. -
Şimdilik Hareket 
Göstermiyecektir -·-·-·· Vaşington 21 (A.A) - Dıı 
işleri bakanı bay Hul demiştir 
ki: 

Baron Von Krohn, heuabah 
ziyaretçilerini yatmakta oldu
ğum odanın bitişiğindeki odo
da kabul ediyordu. Bu& ası ka
nsının mesai odası idi. Gelen
lerin yüzlerini görmiyordum. 
Fakat seslerini işitiyordum. 
Duyduldanmdan istifade et
mek te imkansızdı. Zira kın
lan bacaklarımdan biri alçıda, 

diğeri de oynatılmıyacak hal
de idi. Tamam altı hafta budu 
rumda kaldım, Bir çok duyum
lar topladım. Yazık ki bunlar
dan bazılannın kalktığım gü
ne kadar değeri kaybolmuş 
bulunuyordu. Önce iki değne
ie dayanarak apartman içinde 
dolaıabiliyordum. Güneş tatlı 
tatlı pencereleri oktuyordu. 
Can sıkıntwndan, manevi ve 
maddi acılardan patlıyordum. 
Nihayet günün birinde, Von 
Krobnla konuşurken hizmetçi 
geldi: 

- Konaepsiyon, kendisini 
kabul etmenizi rica ediyor, 
dedi. 

Konsepsiyonu enstitüden ta
nırdım. Barona ispanyadaki 
ajanlannı bulan ve toplıyan 

adamdı. Etkilini Fransaya bil
dirmiştim. Fakat o bir türlü 
lapanyadan ayrılmamıştı. 

Baron dıpn ç.ıkb. Ben de 
ıeleni görmek için başımı 
uzatbm. 

Baronun ıu sözlerini iş.ittim: 
- Antonyo iki stilo tedari

kine gitmiıtir. yarın ayni ıaat
ta geliniz talimatımı verece
gım. 

Antonyo Baronun başlıca 
ajanlarından biri idi. En tehli
keli işlerde istihdam olunurdu. 
içimdeki sızı arttı. Ôlilm ve 
feliket bazırlıyan barona karıı 
giller yüz gl>sterirken dııan 
çıkmamak, bfttiin olup bitenler
den kapiteni haberdar edeme· 
mek beni üzüyordu. Alman 
cuuslannın Fransız fabrikala
lannı uçurtmak için bu stilola
rı kullandıklan maliimdur. Kon
sepaiyonun davet edilmit ol
ması da suikastlar hazırlandı
ğını bildiriyodu. 

- Şehre inebilseydim belki 
yine birfey becerebilirdim. 

Bununla beraber kımıldama
, dan duramıyacaktım. 

Yemekte baıağrıaından şika
yet ediyordum. Baron Von 
Krohnun bakışlarında merha
met duygusu vardı. 

- Baron çamaşıra ihtiyacım 
var. Zevcenizin çamaşırlarını 

geymekten bıktım. 
Enstitüye geçmeliyim, dedim: 
- Yürüyemezsiniz Marthe .. 
- Altı hafta oluyor ki ka-

panmıı bulunuyorum. Bu du
rumdan kuduracaiım. Arabayı 
çağırttmız. Değneklere daya
narak yürüyeceğim. Birgz hava 
almazsam muhakkak çıldırırım' .. 

Von Krohn azımla cevap 
verdi: 

- l >oktor muvafakat ederse 
gidersiniz. 

Reyi sorulan doktor muvafa .. 
kat etmiyordu. 

- Bu bulunduğunuz vaziyet
te, yürüyecek olursanız başını
za daha büyük it açarsınız. 
BacaJdannızı oynatmayınız ve 
hele hiç yormayınız. 

- Doktor, sabnm kalmadı. 

Çok dikkat edeceğim. Araba
da kımıJdamıyaçağım. Yemin 
ederim ki dikkatli olactğım. 
Ricamı reddetmeyiniz. 

Doktor ihtiraz ettikçe ben 
ısrar ed'yordum. 

PARİS, 22 (A.A) - Habe
şistan elçiliğinin bir bildiri-
minde 1908 yılında ltaJa ile 
Hebeşistan arasında yapılan 

bir anlaşmaya göre Malamal'ın 
Habeş topraklan içinde oldu-
ğunu ve bu yerin deniz kena
nndan d5rt yüz kilometre 
uzakta bulunududuğunu İtal
yan smınmn ise denize 300 

İtalyadaDa 
-··· ..... 

Firdevsi Günü Res 
men Kutlulandı 

- Bugüne kadar ıulu otur
madım mı? Hizmetçiler beni 
arabayu nakledecekler. Bunda 
ne tehlike olabilir. ROMA, 21 ( A.A) - lraq 

- Peki.. Dikkatsizlik etmi- ıiiri Firdevsinin 'bill.inci yıldö-

kilometre uzakta buluduğunu 

tespit edildiği bildirilmektedir. 
Roma, 22 (A.A) - Üç za

bit ile 41 asker yanlarında 

on üç hafif tank olduğu halde 
Bolonya' dan Sarra gitmiştir. 

Berlin, 12 (H. R) - Sar' a 
gidecek olan lsveç ve Hollan
da a9kerlerinin Almanyadan 
geçerlerken misafir sayılmaJan ........ 

•• 

iaşe ve nakliye ücreti alınma
ması Berlin hükümetince karar 
altına alınmıştır. 

ROMA, 22 (A.A) - Stefani 
Ajansı bildiriyor: 

On iki adada İtalyan kara-
deniz ve güçlerinin biriktirildi
ğine dair yabancı gazetelerin 
verdikleri duyum doğru değil
dir. 

Kirofu Oldüren Eski 
Muhalefet Partisinden 

Tahkikata göre Maksatları Ne İmiş? 

Japonya Vaşington muahe
desini kati olarak feshedinceye 
kadar Amerika hiç bir hare
kette bulunmıyacaktır. Fakat 
büyük bir uyanıklık göstermek
ten de geri kalmıyacakbr. 

Arnavutlukta 
Asayiş Ve Sükun Ta

mamen Yerinde 
TlRAN, 21 (A.A) - Arna

-iutluk matbuat bürosu, Arna
vutlukta kanııklıklar olduğuna 
dair yabancı kaynaklardan ça
kan haberlerin doğru olmadı

ğını ve bütün ülkenin tam bir 
aükünet içinde bulunduğunu 
bildirmektedir. 

k 
nümü dün aL .. am hükô.meti Varıova 22 (A.A) - Kiro- dan okumasıdır. Nikola,.f ifa-

yece siniz. Kımıldamıyacaksı- ~ B s temsil eden kültür bakanı bay fun öldiirülmesi meselesinde ilk desinde muhalefetin Kirofla 
ruz. Akıi taktirde daha çok t hk'ka 20 K" eld h aymon Ekrol, faşist fırkası mümessili a ı t anunuevv e alledilecek hususi hesaplan • 
zaman ıstırap çekersiniz. 1 b"tm" · S ı b" ı· · td bay Marpikati, ran ve Afga- ı ış ve ış ovyet er ır ığı o uğunu çünkü Kirofun Le- y 

Baro• her gün yemekten nistan elçileri yüksek memur- yüksek şiirasımn askeri !kolle- ningrat muhaliflerine karşı mü- ortular Münase· 
sonra uykuya yatar ve biç bir lar ve İran ecenebi kolonileri jine verilmittir. Tahkikat so- cadele açmıı bulunduğunu bil- b ·ı f 
suretle rahatsız edilmemesini azası huzurunda ltalyan akade- nunda 1112 tarihinde menfur dirmiştir. etı e ransaya 
isterdi. misinde resmen tesit edilmiştir. cinayeti yapan Nikolaefin Le- Grup siyasa ile halk kütle- Gidiyor 

O gün baronun evini terket- Hazu bulunmıyali \,ay Mar- ningratta eski Ztnovyef muha- lerini elde etmekten umudu 
meden odasına girdim. Ken- koninin mümessili bay Karloğ lefeti azası tarafından kurulan kesince maksadına erişmek için LONDRA, 21 (A.A) - Dış 
disini uyandırmağa mecbur ol- Formici ş&iıin eserini methet- gizli bir Sovyet aleyhtarı tet- tethiş yolunu tutmuştur. Tev- işleri bakanı Bay Saymon yarın 
dum: miştir. Bundan sonra akademi hiş grubuna mensup olduğu an- kif edilenlerden hepsi Eski bayan Saymon ile birlikte noel 

- Baron belki biraz paraya azasından bay Frasisko Mallino laşılmıştır. Kirofun öldürülmesi Zinovyef muhalefetine geçbk- yortulannı geçirmek üzere 

ihtiyacım olur. bana biraz para 
söz alarak bundan 75 sene sebebi, bu grubun Sovyet hü- leri için fırkadan çıkanlan ve Fransanın cenubuna gidecektir. 
evvel ltalyan Fizzi Şahnameyi kamet idaresini bozmak sure- fakat .sonradan hilkümet ve Bay Saymon Pariıten geçer-

veriniz, dedim. tercümeye başladığı zaman tiyle Zinevyeviıt ve Trookist fırka ile tesanütlerini bildirdik- ken bay Flanden ve bay Lava\ 
ilk defa olarak büyu""k bir 1 fikir · · d b" d ·ı k · ramn eski faziletlerini ve Asya ıçm e ır eğişiklik yap- leri için yine geri alınan kim- ı e görüşece tir. 

emniyetle kasasının anahtarlan- ulustan arasında imtiyazh mev- mak isteiidir. Kirofun katline selerdir. Nikolaefde farka inzi- St • ki 
Dl uzatb. Ve nasıl açılacağını kimi telcrv alacajmdan fÜphe gelince, Bundaki hususi sebep batını bozduğu için 1934 ba- a vıs 
söyledi Bundan bana karşı edilmiyordu, demiştir. Kirofiın eski Zinovyef grubuna ııpda çı~ardm,ış ve iki ay son- • 
emniyetinin hudutsuz olduğunu Bundan sonra bay Markoni- · fikir ve ıiyua itibariyle mey- ra yine ahnmııtu. Rezaleti• Işı* 
anlamışbm. Zira Baronun ka- nin akademi namıaa lran hari-

~=:·.=~. p~di. dcğil i:: ~= ~= ~~;~~~ Prenses Mariya Pol Bon Paris, 22 (A.A) - staviski 

S .v 1 · t l fla k meselesi hakkında tahkikat 

F 
- onu Na'; ...... e~l-egra rMo unmu,tulr~ kura Vekalet Verdi ~:;:.:.;~:;:.. ı.oı::~;;;.:;~ 

ransız azır arı ec ıs profesör BaJthasann raporla-

E 
.. 1 . .. .. el Yugoslavyanın F ransaya Emniyetini nnı dinlemiıtir. Profes6rün ver-

ncumen en O Un e mİf olduğu raporda milfavir 

n Gösteren Mühim Bir Vak' adır BayPrincenin kendi kendini öl-
------.... ~ ......... --~~~ dünnüı olmasının tıbben müm-

Sovyetler)e Yapılan Görüşmeler Ve kr~~;:·i 2~~~~~ -v~0!~ kin olmadığı ve kendisinin de-

K D 
bakanlardan Pol Bonkur kral mir yoluna bağlanmazdan önce 

ara, eniz Sil~hlannın vazı, ·yeti Aleksandnn katli davuına ait zehirlenmiş bulunduğu bildiri -
mektedir. 

Paris 22 ( A.A ) - Ticaret 
bakanı bay Machendeal saylav-
1.ar meclisi dıı encümeninde 
Rusyadaki konuşmalan hak
kında bir biJdirimae bulunmuı 
ve Sovyet devlet adamlariyla 
yapmış olduğu görüşmelerin 
neler olduğunu anlatmıştır. 

Paris 22 (A.A) - Dış ve de
niz encümenleri deniz konuş
malarma dair iyin meeliainde 
yapılmış olan bildirimden sonra 
alakadar bank.alan dün bu mes
ele hakkında dinlemeğe karar 
vermişlerdir. Dış ve deniz ba-

kanlann bildirimlerini 923 Va
tington anlaşmasımn yapıldığı 
suada güdülen siyasaya uygun 
görmüşlerdir. Bu toplanbdan 
sonra meclis koridorlannda Bay 
Lavalin 1921 deniz konuşmala-

nnın tarihçesi ve ·bu fconuşma
ların verimleri hakkında izahat 
vermiş olduğu söylenmekte idi. 

F ransanın ıilihl~rı bırakma 

için köklü bir berge olacak bir 
uzlaşma meydana ıgetirilmaine 
taraftar ve bu uğurda bağlı 

bulunduğu ;anlatılmaktadır .Fran
sa üç deniz devleti arasında 

yapılmış olan konuşmalara gir
memiş olduğundan kendisinin 
deniz meseleleri hakkındaki 

dilftiniiflerini bildirmek fusatını 
elde edememiştir. 

dosyayı gözden ğ'eçirmek üzre 
yakında Manilyaya gidecektir. 
Kraliçe Muinin yeni kralın 
anuı ve öldürülen krahn dul 
kansı sıfatile Pol Bonkura ve
kilet vermeai tarihte yeni ve 
mühim bir vak'a teşkil etmek
tedir. Adliye mahafili kraliçe
nin bu hareketini Fransız ad
liyesine karşı itimat eseri ola
rak telakki etmektedirler. 

Tekzip Ediyor 
Paris, 22 (A.A) - Dıı işleri 

bakanlığı bildirmiştir: Fransız 
hnkiimetinin Vaıington anlaş
masını bozma&-ı tasarladığına 
dair olan duyum asılsızdır. Bay Pol Bonkıo-• ~ ..... ,.. 

········································-
Reklamcılık 

Eczacı Kemal Aktaş 
Hilal eczanesi sahihi Eczac• 

Kemal Aktaıın reklamcılık ve 
reklam nasıl yapılır isimli büyük 
ve çok deyerli bir kitap yazmak
ta olduğunu ögreniyoruz. Rek
lam Profesörümüzün kalemindel 
çıkan bu kitap resimli ve ey
lenceli ve çok meraklıdır. 

Yılbaşı Ve Bayram Yaklaşıyor 

Öte yönden Japonyanın al
dığı karar Vaşington deniz 
anlaşmasına son vermek için 
yeter. Şimdiki halde bilinmesi 
lazım gelen ıey F ranaız hüku
metinin ileride yapılacak deniz 
konferansları dolayısiyle kendi
sinin bu isteği durumunun ana 
çizgileri bakımından tarif edip 
etmiyeceğidir. Çünkü Fransa 
Vaşington anlaşmasını hiç bir 
zaman bayık ve dokunulmaz 
saymamıştır. lıte ulusal bildi
rimde yapılacağı söylenen te
febbüs)erin amacı budur. 

Yeni Bir Hava 
Faciasında 7 Kişi öldü 

Batıdan Doğuya, Doğudan Bat~Y,;

Eczacımız burada Amerikao 
reklamlariJe dünyanın en büyük 
reklamlarından örnekler göster
mekte; Türkiyede reklamcıbğıO 
bir tarihçesini yapmaktadır.Her 
tUccar ve esnaf için şayan dik"' 
kat olan bu kitapta reklam bo"' 
camız reklamın esrarlı, tılısı.Ja 
noktalarını adeta ifşa etmekte
dir Gülünç hikayeler, garip v•" 
.kalar var. Kitap henüz ikın•I 
edilmiı değildir. Şimdiden ber 
kese tavsiye edebiliriz. 

Yalancı Şahit 
Hediyelerinizi tedarik etmek üzere ticarethanemizi 

Ziyaret etmeği unutmayınız 

"VVESTINGHOUSE, 
Büyük meşburi alem müessesesi mamulatından Ocaklar, 

ekmek kızartıcı aletleri, ütü, soba, saç kurutan elektrik 
aletleri, Süfüze makinası, mıkartadan mamnl tepsiler ve 
saireden ibaret çok zengin bir çeşit bulacaksınız. 

Faldell, Zarif, Ucuz 
ŞARL P. BALADUR ve ŞÜREKASI 

Cumhuriyet Meydanı yanında Birinci kordc 
Telefon No. 3644 

14-16-18--20-21-23 (1083) s. 4 

Bay Laval ile bay Pietrinin 
iki encümen önündeki sözle
rinin anlama ve ıümulünün bu 
merkezde olduğu s6ylenmek
tedir. 

Noel Kuriyesi Götürenler 
LAHAY. 22 (A.A) - Birisi 

doğuya öteki batıya,Hindistana 
Noel kuriyesini götürmekte 
olan iki tayyarenin uçuşu bü
tün F elemengi alakadar et
mektedir. Bu tayyarelerden 
Smith adındaki tayyare Pars
marivoda karaya inmit ve onun 
bu muvaffakıyeti uçuşu hay
ranlık uyandırmış isede Niver 
tayyaresinin ducar oldQj-u fe-

liket adeta ulusal bir yese se
bebiyet vermiştir. 

Alınan telgraflar pilotun bir 
fırtınaya yakalandığını telsiz 
cihazının bu yüzden itliyeme
miş olduğunu bildirmektedir. 

Hükumet kaza yerine tahki
kat memurları göndermiştir. 
Her taraftan teessür telgrafları 
gelmektedir. 
KAHİRE, 22 (A.A) - Bag-

Bir katil hadisesinde ağırceıa 
mahhemesinde yalan yere şe
hadette bulunan Abdullah k•" 
nsı Besimenin ağırcezada du
rutmasmın yapılmasına karar 
verilmiştir. 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dattan alınan bir telgrafnameY~ 
göre bir Felemenk tayyavetl 
Butbahın 1 O mil cenubuod• 
bulunmuş'ur. İçindeki üç yolcd 
ve dört tayfa kömür halille 
gelmiştir. 



=:-3 Kanunuevvel 1934 Yenı Asır Sanııe a 

iT 1 Son Dakika·: 
·'· ! . . . • . '• : . . • 

TAL GAZI Büyük Ulus Kurultayn 
•· Vilayet Meclislerinin Yenilenmesine Karar Verdi 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
-62-

Fakat Gaferden l\fedet Umanlar, KaranlıkJar içinde Betnıest Na· 
ralar Fırlatanların Gürültüsünden Başka Birşey Duyamıyorlardı 

ANKARA, 22 (Hususi) - B. M. Meclisi bugün toplanmış. Buğday koruma kanununa ek olarak 
hazırlanan yasa taslağını müzakere ve intaç eylemiştir. Bundan başka dört yüz nüfusa bir müntehip 
sani seçilmesi hakkındaki kanunu da kabul eylemiltir. Her iki kanunun müzakeresi ema.sında 
muhtelif hatipler söz almışlar ve Maliye bakam Bay Fuat cevap vermiştir. Söz alanlar arasında 
müstakil İzmir saylavlan Bay Halil ve kitapçı başı Hümü vardır. 

Kurultay umumi vilayet meclislerinin de feshedilerek yeniden seçim yapılması hakkındaki kanunu 
de kabul eylemiştir. Umumi vilayet meclislerinin yenilenmesi keyfiyeti kadınlara verilen intihap 
hakkından mütevellittir. Yeni seçimde umumi vilayet meclislerine kadınlar da alınacaktır. Yeni 
intihabahn saylav seçilmile birlikte yapılması muhtemeldir. 

-----------------------------1111111----------------------------- Açın... leti önünde, kahraman ordu bir çokları uykularından bila 
- Açın kapılan!.. biran geldi ki, azala azala hi- uyanmamışlar, yataklarından 

Meclis Pazartesi- Dağılıyor 
- Açın bıreee! çe indi... bile çıkmamışlardı. Fakat ka-
- Açm! Son kılınçlar şakırdadı. pılar kırılmağa başlayınca, her 
Növbetçiler kim bilir daha Son ahuvablar, son figanlar biri zıvanadan çıkmış, bir deli 

ne kadar tereddüt edec tklerdi. . yükseldi; sonra birden bir sil· gibi yataktan fırlamış, donsuz 
Fakat tam bu sırada, içlerin- kün oldu.. Kesilecek bas, de- gömleksiz hatta bazıları çml 
den biri, Abdülvehap gazinin linecek göğüs bulamıyan kılınç• çıplak damlara çıkmışlardı. 

ANKARA, 22 (Hususi) - Büyük Ulus Kurultayı Pazartesi günü son toplantısım yapacak 
müteakiben dağılacakbr. 

Yeni Kabineden Gazeteler Memnun sesini tanır gibi oldu. İhtiyar ların sükunu. akebindc Şari Cenup şehirlerinin damlan 
muharibin sesi, bir yıldınm Romalılar kana susamış kuduz elan dümdüzdür. Kiremit kul-
granit kayaya çarpınca nasıl porsuklar gibi, bir ağudan }anmak, Elcezire şehirlerinde 

dehhaş bir taraka çıkanrsa,bp- bağnşdıkları duyuldu: adet değildir. Evler birbirine 
kı öyle dehhaş bir uğultu ile - Zafer bizim... yapışık ve hepsi de ayni yük-

Belgraf 22 ( H. R ) - Y evtiç kabinesini teşkil eClerek işe başlaması bütün Yugoslavyada de
rin bir memnuniyet uyandırmışbr. Gazeteler kimilen yeni Başvekilin muvaffakıyetini hararetle 
karşılamakta, yeni kabineyi alkışlamaktadlJ'lar. 

e 

bağmyordu: - Kale bizim... seklikte olduklarından, damlar ----------------~~~~~~~~~------~ 

-Bire Alii;Aç kapıları bireee! - Yaşasın Vasilissal. adeta birer asma 4sokak gibi-
Abdülvehabın narası meşhur- Yaşasın T emistoklisl dir.. işte her dama fırhyan, ev-

dur.. Akabinde gazi bir de Ve sonra gine hep birden den eve geçerek kaçmağa baş-
nara ativerdi: şehrin dar sokaklarmı benele- laymca, şehrin damlan üstün-

- Aliii! Bire Ali! Hovaaay yen meşe kapılan göğiisliyerek de garip ve feci bir koğala-
bire Aliii! evlere daldılar. maca başlamışh. 

İngiltere Almanyaya Dostluk 
Elini Uzatıyor ... 

Bunun üzerine kaledeki mu- Yangm, nal.in... kadın, ku- Günlerdenberi dağ başların- Ergeç bir savaşın patlak ver- Radikal sosyalistlerin önderi 
hafızlara kumanda eden adam- mar ve şarap.. Zafer demek, da kadına susayan bizansın mesi bütün acunca kabul edil- olan B. Heryö, bu Rus-Fran-
ki, Ali isminde bir kolbaşıydı- içmek demek değilmiydi? mütereddi askerleri, iğrenç bir miş gibi görülüyor. Bununla sız anlaşmasında bü}rük bir rol 
fazla tereddüde lüzum gör- Mademki muzaffer olmuş- lezzete ulaşmak istiyen hay- beraber bütün acun ulusları oynamıştır. Fransız siyasası, 
medi. Kalenin büyük kapısile lardı, içecekler, yiyecekler ve.. vanlaşmış insanlar gibi, azgın tarafından barışın bugünkü bundan başka ağlJ' surette si-
yirmi adım şarkindaki küçük zevkedecekJerdi.. saldırışlarla soluyarak koşuyor- kadar şiddetli ve engin bir lahlanmış bir İngiliz - Fransız 
bir kaphı derhal açtırdı. Uç Karanlıklar içinde kınlan ka- lar, kadınlar, kızlar agyar elin! surette ozendiği bir çağda gö- birleşmesini de arzu etmekte-
beyleri, Malatya ve Dıyanbe- pılann tarakalan,çılgın ve şaş- de zedelenmemek için ne ya- rülmemiştir. dir. Bütün Fransız bakanlarının 
k. k l il V d k d d d k ki b'I · l dı Savaşın enbaşlıca sebebı' ve dıplomatlannm söylevlerinde ır as er er c an ser engeç- ın am an ama geçen a- paca anın ı mıyor ar . zaten İngiltere ile Fransa arasııı-
tileri, pürheyecan, itişe kakışa dınların feryatlarına. kanştı: Bir düziye bağrışıyorlardı : korkudur. Hiç bir ulus, komşu- da bir birlik bulunduğunu Alman 
kaleye daldılar. Daldılar am- - İmdat! - Yetiş ya Cafer 1. lannın banşsever bir niyetle ya ile Fransa bir savaşa giri-
ma, artık iş işten geçmişti. - Yetişin ya Cafer nerdoe- - Neredesin ya Cafer? davrandığına inanmıyor. rişecek olurlarsa İngilt.,renin 

Harp meydanından geri çe- sın... _ Serasker Cafer ... lmdatt! Uluslar drenginin, Kellog yardım edeceğine güvendikle-
kilirken, ilk hızla Romalılardan - Nerdesin Cafer yetiş! Fakat Caferden umanlar, andlaşmasımn, Londra muahe- rini söylemektedirler. 
uzaklaşan Malatyalılar, eğer Cefer... karanlıklar içinde bedmeset sinin, mahalli anlaşmaların ulus- Eğer bu siyasa kazanacak 
tam zamanında kaleye gircbil- Bütün Malatya onu bekliyor- lar arası emniyet ve güveni te olursa biz, hiç bir İngiliz men-
miş olsalardı, ricat muvaffa- du. Malatya herşeyi ondan naralar fırlatanlann gürültü- min için hiç bir şey yapmadı- faatinin bulunmadığı bir alanda 

sünden başka bir şey duya- dı savaşa kabşmağa sürüklenece-
kıyetle neticelenmiş olacakb. bekliyordu. ğı meydanda r. gıv 'z demektir. 

C f mıyorlardı. H ul h b' 1 Kale muhafızının haklı, fa- a er.. er us sıtma ır ça ışma Eğer böyle bir felaketten 
kat epey uzun süren tereddüdü Genç serasker, kılıncım ku- - Cafer 1 ile silahlannı arbnyor. Silah- lm k t 

- Caler l sızlanma konf eransınm bir iş sırı a istiyorsak, ıngilterenin 
Malatyalılaraç ok zaman kay- şandıgvı gun" den beri, her feli- Alman k "tm kt Y ti Caf ! başarmaması, her ulusun siıab yaya arşı gu e e 
bettimıifti. Sırtlanndaki demir ketin tesellisi, her tehlikenin - e ş ya er kuvveti sayesinde emniyeti im- olduğu ısıyasa kökünden de-
yığınlan altında, kötürüm kap- ümidi olmuştu. Cafer... kan albnda garmelerinden, bu- ğişmiştir. Büyük savaştanberi, 

bil K Fakat, mademki serasker im· Fransızlara t akın d lumbağa betaetile yürüye en adın, çoluk çocuk, nine bü- · na inanmalarından ileri gel- gaye Y av-
Roma askerleri, kanter içinde tün dişi Malatya arbk her şeyi dada gelmiyordu... Evet ma- mektedir. ranan İngiltere, Almanyaya 
fakat tam o anda yef-i"'mi•· ondan bekler olmu•tu. damki Caferden ses sada çık- Fazla mikfarda silahın elde karşı hiç te dost siyasası güt-

..ay T T mektedir. 
)erdi. Cafer .. , mıyordu.. Kendileri ne güne bulunması, banşı koruma yo- S b'tm . d 

kal · · · b' Allahtan sonra kafalarda lunda bir garanti degıv ·ı, savaş avaşın 1 esm en sonra Iıte o zaman enın ıçı, ır duruyorlardı? Bu düşünce san- lugilizl' erle Alınanlar arasında için bir meydan okuma neti- • 
ana; baba gününde döndü. kutsiyet bu tek kelimeyle ifa- ki, şu ılık Elcezire gecesinin cesini getirir. ki dostluğu kurmak için çok 

Malatyalılar, kapılan kapa- deleniyordu. h d . .. 1 . .. Ulusla.. arası durumun tu- iyi fırsatlar çıkmışbr. 
d ki avasın an cıger ere ve cıger- • 

mağa meydan bulama ı annı Cafer... haf tarafı cıaradadır: Her ulus Savaştan sonra Almanya'ya 
b. d k ti' b. B Ali h lerden her uzviyetin en dina- Y geçmı· 1 İngili' • tçil · görüncet ır en a ır cen- u genç, a tan sonıa ge- bir taraftan barış için kuv- ş o an z zıyare en, 

ge giriştiler... Ölmemek için len bir ikinci Allah gibi, kar- mik hücresine glJ'mış ve vvetli bir dilek beslerken diğer orada Almanların İngilizlere 
öldüren adamların hiçbir za- şısında el açıhp , niyaz ve mü- yayılmışb.. taraftan bütün gayretini harp karşı büyiik bir dostluk duy-
man bükülemiyen kollarile kal- nacatına muhatap tutulan bir - Sonu Var - ihtimalinin kökünü kazımağa guıu beslemekte 0

1 
lduklannı 

lik k - - değil de, silahlannı artbrmağa görmütlerdi. Onlar: ngiltereye 
kan kılıçlar, demir ve çe udret olmuştu. Oqman sü- harcamaktadır. b8J'fı muahedesiyle kendilerine 
kalçuklu düşman sürülerini rüleri ıehre dolduklan ina Salonda ·1- ı h k zlı" k 

Savııca hazırlanmak siyasa- yapuwtf o an a sı gı ur-
brpanlamağa hatladı. kadar, dişi Malatya işin ala- Tuhaf Bir Kaçakcı sını gnden Avrupa ulusları bir taracak bir ulus diye bakıyor-

Daha doğrusu her muha- yındaydı. taraftan askeri birleşmeler yo- lardı. Yıllar geçti, fakat bir 
rip önüne çıkanı temizlemiye Çünkü o ine kadar, Malatya Yakalandı luna girmişlerdir ki bu da sa- şey yapılmadı. Gün geçtikçe 
haşlamıftı. önüne gelen her düşmanı te- Perşembe günü Pireden li- vaş tehlikesini arttırmaktadır. Alman uluaunun yüreğiki tasa 

Kale kapılan artlarına kadar pelemiş, her harp sonunda, manımıza gelen Ege vapurun- Eski Fransız dış işler bakam bürüdü. Şimdi ise ~yle bir 
açıkh. Düşman sürü sürü kale biiyük kule üstünde, dalgala- Bay Bartu ölünciye kadar AY- nesil büyiimüttilr ki savaşın ne 

b 1 k 
da garip bir kaçakcılık hadi- rupada Almanya aleyhine kuv- demek olduğunu ula bilme-

ye dalıyor, ko~an ve gelen nan uç ey eri sancağı yiire - I İ kt d' B il ul ı sesi o muştur. skenderyeden vetli bir blok yapmak için ça- me e ır. u neı , us arın 
Bizanslıların ardı kesilmiyordu. )ere gurur ve emniyet saçan hşb. arasında Almanyaya bir parya 

Malatyalılar, geriliyor, •ehrin bir semhül olmuştu. gelen birisini karşılamağa giden l . lm tah 
" B B. Bartu Rusyayı da bu blo- muame csı yapı uına anı-

k k b k d Malat d t nl · · ay Y osef vapura giderken l k b k dil argacı urga.:ı ar ve ça- ya a o ura ar, yırmı ka sokmağa muvaffak olmuı- mü etmeme te, unu en e-
murlu sokaklarına yayılarak dakika uzaklarda bir tepenin pardesüsüz olduğu halde çıkar- tu. Her halde bolşevik Rusya rine verdirmemektedirler. 
dağılıyorlardı. öbür eteği üzerinde iki ay, ken üzerinde yeni bir pardesü ile kapitalist Fransauın birlet· Mutedil Alman diplomatlann 

B. b. evet tam iki ay devam eden l kı ılı k la mesinden dahe garip bi-ey bütün müracaatlan reddolun-ırc, ın.. görü müş, sı ştır nca arşı - ·y 

Böyle bir karşılaşmanın ne- kavganın hiç bir safhasile ali- tasavvur olunamaz. du. Dr. Ştresmen'ın gayretile 
dıg" ı kimseler tarafından geti- R ' ul 1 la d v · airen Al • · • 1 k h. kadar olmamışlardı. usya nın amacı, gene us- u us r emegıne 6~ -ticesını an ama ıç te güç ')di .. · · ·· 1 • • y f Ih' d k di d din n gım soy emıştır. ose - lar rası bir komünist ihtilili manya ora a en er e 

değildir. Harp, harp içinde doğmuş tilas mahkemesine verilmiştir. yapmaktır; bugün bir taktik derman bulacağını umdu; fakat 
Kahramanlık, mertlik ve harp içinde büyümüş bir neslin 1 k b k t · b bu da boşa çıktı. 

Baba Og\J ul o ar a u ma sa ' gen ıra-
cengaverlik, a.ncalr bir hadde kadını için neticesi düşünül- kılmaktadır. Son hayal sukutu da silih-
kadar muvaffakıyet hakimdir. meğe değmez bir tabiilik bük- H .ki • S l Fransa ile Rusya'nın birlef- sızlanma konferasında olmuştur. 
Sonra iş nihayet adetlerinin müne girmişti. en 51 UÇ U mesindeki maksadı, savaş büt- Burada altı ay süren konuş-
derecesine ve yüksekliğine Bilhassa her mücadelenin Narhderede kasap Mustafayi çesi mazbata muharriri Bay malarda Almanya silahta mü-
. 'k l d muhakkak bı"r zafere inkılap bir alacak meselesinden dolayı Ayşamba şu sözleriyle gayet savilik tezini müdafaa etmiş ve 
ıntı a e er... l · sonra öteki uluslann ileri sür-

İşte bu defa da öyle olmuş- ettiğini göre göre hu kadınlar, yoluna pusu kurmak suretHe iyi an atmıştı; düğü tahditleri Almanya kabul-
tu. Ucu bucağı, ardı ve arkası harbı baş ağrısından daha ba- öldüren Narlıdereli Bektaş oğlu '

1 

Rusya'nın, Fransa ile Al- etmiş, sonra birden konferans-
olmıyan, daracık kalenin için- sit addetmeğe başlamışlardı... Hasan ve oğlu İbrahimin mu- manya arasında bir ihtilaf çık· tan çekildiği görlmüştür. 

d h k 1 . d d tlğı takdirde bizim yardımımı- Birkaç ay sonra birinci sınıf 
de Malatyalılar, azala azala ni- Malatya düşman eline üş- a eme erme ağırceza a evam za ı koşabak !kuvvetli ve mü-

b d·ı · t• l - uluslar silahlan alınmış dev-hayet yok oldular.. sün .. Bunu hangi iri tasavvur e ı mış ır. kemmel bir ordusu vardır.,, Jetlerin hukukta müsaviliklerini 
Bir kişi, on iki, yirmi iki, edebilirdi. Suçlunun vekili müdafaana- Bu hayret verici itiraf, tabii kabul eden bir anlafIDa imza-

hatta otuz kişi öldürdü. Bir Zaferden o kadar emin, har- mesini vermiş ve vak'a mahal- hemen resmi kaynaklar tara- )adılar ama bu, çok geç kal-
Malatyalı, her kılınç sallayışın- ba karşı o derece lakayt idi- linee keşif yapılmasım iste- fından tekzib edildi, Fakat bu mıştı. 
da, üç başı gövdesinden ayı- ler ki düşman niralarile şehir miştir. tekzib, Rusya ile B. Bartu ara- Verdiği vaid üzerine bir da· 
nyordu. Fakat kesilmekle bit- inlerken, daracık sokaklarda Mahkemece keşfin yapılma- sında neler geçtiğini bilenleri ha konferansa dönen Almanya. 

- ---· ~~~-~----~--~-.:..,...._......_ ____ .._....___ .. -•.• -.-L.....-J-.~•-&Le~•--,_......._.• - .. • ...,. ·-------'~·---t-~IUL!ll'--------...wı....,anu:ulA--nu:l&Uuru1..--.1uw:.IAl!ı.nı ver-

]erine getirmediklerini gördü. 
Almanya silahlanmak husu

sunda İngiliz planını kabul et
mişti; fak at 1933 ilk teşrinde 
hariciye bakanı Sir Con Say
mon, maalesef, söylediği diğer 
bir nutukta, bazı ulusların ıs
rarı üzerina bu planda tadiller 
yapddığını söyledive Alman 
müsaviliği' beş seneden sekiz 
sene sonraya bırakıldı. 

Bu son hareketti. Bunun 
üzerine Alman hükümeti, izzeti 
nefsini korumaya herhangi bir 
hükumet gibi dnvrandı. Kon
f erastan çekildi ve uluslar der
neğininden çekilmek dileğini 
ortaya koydu. 

Konferanstan çekilirken Al
manya, eğer öteki uluslar da 
yapacak olurlarsa son neferini 
terhis edeceğini ve son silahı
nı da ortadan kaldıracağım söy
lüyordu. 
... On altı yıldır Alman

yaya madun bir ulus muamelesi 
yapılıyor. Bütün uluslar, onu 
böyle aşağı bir durumda tut
mak için karar vermiş olduk
lannı adamakıllı belli etmişler
dir. 

Almanyamn dört tarafı top
lannı ona çevirmiş kuvvetli 
uluslarla çevrilmiştir. 

Bütün bu uluslar, onu slihsız
lanmağa zorlamak için habire 
sil.ihlannı artınyorl.ı. 

Almanya, kendisini kuşatmak 
şeklindeki eski siyasanın hali 
güdülmekte olduğunu görmek
tedir. 

Biz, kendimizi onun yerine 
koyalım. 

Alınanya siliblanıyar. Eğer 
öteki uluslar ona müsavilik 
hakkım vermiyecek olurlarsa 
o, bu hakkı kendi alnının tc
rile alacakbr, 

Almanya savaş istemiyor. 
Fakat eğer onun uluslar ara
sında hakkı olan yeri alması 
ancak savat sayeıinde olacak
sa ıavaşa girecektir. 

Son savaşta Alınanlar, yük
sek bir askeri ulus olduklarım 
isbat ettiler. Almanya dört 
yıl, bütün dünya kuvvetlerine 
karşı çarpışb; onun yenilenme-
si ökonomik sebeplerle ol
muştur. 

Bu durmun anahtarı İngilte
renin elindedir. Sıyasamızı de-
ğiştirmeliyiz Almanyaya dost
luk elini uzatmaktayız. Onun 
kederlerini kaldırmak dileğin
de olduğumuzu göstermeliyiz. 
Eğer lngiltere'ye karşı dostça 
davranır, kendisini Almanya 
aleyhindeki birleşik kütletien 
ayırırsa savaş olmaz. 

Kimseye taraftar olmamak, 
fakat herkese dost olmak, İn
giliz siyasasının özü bu olma
lıdır. 

(Vikont Snovden - 13 İlk· 
kinun 934. Devli Mevll 
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Ali Yüksek Kayaların Üstünde An
cak Kendisine Bir Teselli Bulabildi 

iki sevgili. 'km·şı X·m·şıya 
Birdenbire içine bir neda- - Mertçe hareket ettiği&& 

met çöktil. Az kalsın, araba- için çok şey kaybedeceğini 

dan sıçrıyacak, içeri girecek biz biliyoruz, başka türlü ya-
ve anlatbğım ıeylerin hiç birisi pamayıı, nefsine galebe çaldı-
sahi deiiJdi diyecekti. Giiya gını görmekten memnunuz. 
o onlarla ıaka etmiı onları Ali eve gitmeğe ve herkes-
biraz korkutmak istemİ.Jti. iti- ten istikbalini mahvettiğinden 
rafa kalkıfmuı ne kadar ab- dolayı methedildiğini duym~ğa 
dalca bir ıeydi. Itirat etmekle takat getirebileceğini zannet-
ıanki ne fayda hasıl olmuştu. miyordu. Kendi kendine asabı· 

M Ve bu kimin itine yaramıtb?. nı teskin edinceye kadar bir 
Ölen zaten ölmüştü. Hayır bu bahane bulup kimse ile yüz 
itirafın kendisini felakete at- yüze gelmemeği düşündü. Bu 
maktan bqka hiçbir akıbeti esnada Bataklı yolunun cadde- . 
olmıyacakb. ye yetiştiği yere gelmişlerdi. 

Son haftalarda o bu izdiva• - Baba arabayı durdurur 
cı o kadar büyük bir tehalük- musun. Ben yukan çıkıp Ay-
le arzulamamııb. Fakat timdi ıelle göriiJmek istiyorum dedi. 
her şeyden ferrgat etmek li- Babası müsaraatla beygiri 
zım gelince kıymetini o nispet• durdurdu. 
te takdir etti. Madenlilerin kı- - Mümkün olduğu kadar 
zı Gülsümü kaybetmek ve ona eve çabuk gel dedi. Behcme-
taalluk eden her şeyi de bir- hal istirahata muhtaçsın. 
likte elinden kaçırmak çok Ali ormanın içine giren yolu 
ehemmiyetli idi. O inatçı ve tuttu ve hemen ağaçların ara-
tahakkümü seviyorsa, bundan sından gözden kayboldu. Ay-
ne çıkardı! Bütün o taraflarda seli gidip görmeği düşünmi· 
o birinci ve bir tane değilmiy- yordu. Sade yalnız başına kal-
di, onunla o büyük bir nufuz dığına ve kendini sıkmağa 
ve kudrete kavuşmıyacakmidi? mecbur olmadığma seviniyordu. 

Şimdi o yalnız Gülaüm için içinden her şeye karşı gayri 
ve Gülsümün malı, mülkü için makul bir hiddet köpürüyordu. 
değil belki daha bir takım Ayağına takılan taşları fırlatı-
küçük şeyler için de acınıyordu. yor, bir yaprağı yüzüne sü-
Şimdi şu dakikada o beledi- ründü diye bir dalı kırıp 

· yede bulunacak ve belediye atıyordu. Bataklı yolunu tut-
reisi nikahlarını kıyınca herkes tu. Fakat damı yan tarafta bı-
ona gıpta adecekti. Bugün dü- rakıp geçti ve tepeye doğru 
ğünleri olacak, çalğı çağnak, tırmandı. Burada artık ayakla-
keyfedecekler zıplayıp oynıya· n ağırlaşmış ve güçlükle iler-
caklardı. O şimdi saadet günü- liyebiliyordu. İlk tepeye çık-
nü elinden kaçınyordu. mak için keskin kaya külçele- . 

Babası bir kaç kerre başını rile dolu bir ırmak yatağından 
çevirip oğluna baktı. O şimdi geçmeğ~ mecburdu. Bu sivri 
sabahki gibi güzel ve mu- kayaların birinden diğerine at-
saffa değil belki alnı kasavet . lıyarak geçmek oldukça muha
içinde ve gözlerinin feri sönmüş bralı idi. Bir adımı boşa gidi- . 
orada oturuyordu. Babası iti- · verecek olursa, kolunu bacağı- . 
rafından dolayı oğlunun pİ.fman nı kırabilirdi. O bunu pek ala 
olup olmadığını bilmek ve bunu biliyordu. Fakat kendini teh-

. ona so~ak istedi fakat sus- · likeye maruz bırakmakta bir 
mağı daha doğru buldu. Bir zevk duyuyordu. 
lahza sonra Ali sordu: - Düşüp ölsem de ne zararı 

- Şimdi nereye gideceğiz? . var, diye düşündü. Beni bura-
Babası - Sen önce eve git- da kim bulacak? F.akat bun-

melisin ve bir az uyuyup rahat dan birşey çıkmaz ki, ha bu- . 
ebnelisin, dedi. Son günlerde rada düşüp ölmüşüm, ha yıl-
çok az uyku uyudun. larca hapiste çürümüşüm .. 

- Bizi görünce anam kor- Fakat bir kazaya uğramadı. 
kacak. Ve birkaç dakika sonra idi ki, 

- Anan korkmaz. Çünkü tepeye varmış bulunuyordu. 
ben ne biliyorsam, o da hep- Burada orman bir vakitler yan-
sini biliyor, Şimdi itiraf etti- mıştı. Dağın zirvesi hala çıp-
ğini duyunca memnun olacak. laktı. Buradan fersahlarla uzak 

Ali acı acı : - Galiba, dedi. mesafelere kadar etraf haile-
Ben_i hapse tıkarlarsa evdekiler sizce seyredilebiliyordu, alabil-
hep memnun olacaksınız. diğine, gözlerinin önünde va-

Dikilide 
Arazi İhtilafı 

Dikili kazasının Nebiler kö· 
yü arazisinden bir kısmı ora
daki muhacirlere tevzi edili
yordu. Köy ihtiyar heyeti, bu 
arazinin köye ait olduğunu id
dia ederek tevzi edilmemesi 
için içeri işler bakanlığı nez
dinde teşebbüsatta balunmu~

tu. Bakanlık, bu mesele hak
kında vilayetten malfunat is
temiştir. 

Sanayi Teşvilcinden 
lstffade Edecekler 

Hakkında 

Ökonomi bakanhğmdan vila
yete gelen bir tamimde sanayi 
müesseselerin bundan sonrc. 
te~viki sanayi kanunundan is
tifadeleri için vu1rnbu!acak mü
racaat evrakının beleciiyelcrce 
verilmiş olan muharrik kuvvet
ler ruhsatnamcsinin tarih ve 
numaras Ie bu ruhsarnamelerde 

ynzılı olup müesseselerde çalış- . 

tınlmakta olan kuvvei mubar:' 

rikelerin cins, adet v~ bargir -

takatı hakkında tanzün edile- · 

cek vesikanında beraber gön- · 

derilmesi bildirilmiştir. Mua- · 

flyet raporlarında müessesenin · 

çalışması için fennen lüzumlu . 

olan muharrik kuvvet bargir 
takahnında aynca gösterilmesi 
iatenmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
diler, göller, esmer orman
lar ve münbit ovalar. ca-: 
miler, çiftlikler,1cüçük köylü ku 
lübeleri ve büyük köyler serili 
duruyordu. Ve daha uzaklarda, 
güneş d~manından beyaz bir 
tüle bürünmüş şehir, minare
lerile ve saat kulelerile gözüne 
çarpıyordu. Yollar dolana do
lana vadilerin istikametini takip 
ediyor ve orman kenarından 
bir teren, bacasından duman
larını püsküre, püsküre ilerli- · 
yordu. Onun biıtün bu gördük
leri baştanbaşa bir alem bir 
saltanattı. Kendini yere attı. 

Fakat nazarlarını hala o uzak 
manzaranın üzerinde sabit tu
tuyordu. Şimdi şurada gözleri
nin önünde duran şu memleket . 
parçasında mağrur ve büyük 
bir şey vardı.Kendisini ve kendi 
derdini bunun yanında çok kü
çük ve ehemmiyetsiz gördü. 

Bir vakitler o daha küçükken 
hocası ona ahlak kitabından, 
şeytanın igvasına dair bir kıssa 
okumuş 1 u. Şimdi o bu kıssayı 
hatırladı. Şeytan bir adamı gü
naha sokacağı zaman ona bir 
çok güzel şeyler gösterir ve 
işte bak, eğer yere dü~er ve 
bana tapınırsan bunların hepsi
ni :ıena veririm dermiş. 

Birdenbire ona öyle geldi ki 
şeytani bir iğva kaç gündfir 
onu nefes ncf ese takip ediyor
du. Gerçek şeytan onu böyle 
bir dağ tepesine çıkarıp ona· 
bir alay servet ve ihtişam gös
termemiş miydi ve ona işledi
ğin fe~a1ığı sakhyacak olursan 
bunların hepsini sana verece
ğim dememiş miydi? AJi bunu 
düşününce içine bir ferahlık 
yayıldı. . 

- Ben şeytanı reddettim 
iğvasına kapılmadım dedi. Ve · 
birdenbire işin kendince haiz 
olduğu enemmiyet ve mahiye
tini idrak etti. Eğer susmuş ve 
itiraf etmemiş olsaydı ömrü ol
dukça cesaretsiz bir adam ola
cak, mala mülke ebediyyen esir 
kalacaktı. Günün birinde keşf- . 
olunmak korkusu bir an yakasını 
salıvermiyecekti. Hiç bir zaman 
kendini hür bir adam olarak 

Kadın Ve Güzellik 
~ ............................................................... _ 

Kadınlar Karaciğeri Ve Mideyi 
Tahrip Eden Gıdalardan Sakınınız 
Paris, ( fık kanun )-Sinema mesine tabidir. Tenbel değilim. ı 

artistlerinden Suzet Maiı yeni Bununlaberaber dokuz saathk 
bir genç kız tipi yaratan ar- uykumdan fedakarlık yapmam. 
tısttir.· Bu modern, sporcu.kafa Sabah banyomu çabık almak 
tutmasını biler., h--·~ .r.~vim'Hi- itiyadındcıyım. Suda ro1: kal-
ğini ve gü
zel~ğini doğ· 
rululctan v.: 
sağlıktan ;:::.
lan bir tipti;-, 
Suzet bir b&
dır nasıl gü
zel knlabilir 
sualine 
cevabı ver
mi~tir: 

"Dudakbr. 
tevsim etmek 
knbi!clir.Ayni 
şekilde göz
ler:n renl!i de 
değiştirilsin . 

. Bazı pikftrleı 
de kalçaların 
şeklini değiş

tiriyormuş ... 
Bütün bun

lar ne iğrenç 
şeylerdir.Ba
na göre bu 
yollar, güzel
leşmek veya 
güzel kalmak 
için lüzumsuz ve tehlikelidir. 

Kadında şekil ve rengin bir 

ahengi vardır. Saçları kestane · 

renginde olan bir ~adının mavi · 

bakışlan, saç~annın . rengini 
değiştirince daha az cazibeli, 

daha az derin ve daha az par
lak olur. Bir genç kadının saf 
ve pürüzsüz alnı, modaya uy

mak maksadile kaşiarını yo

lunca ahengini, ölçüsünü kay

beden bir şekle girer.Şu halde 

kerşeyden evvel doğuştaki . 

yapınızı değiştirmeyiniz. Bazı 

güzellik tiplerini taklit edece

ğim diye kendi güzelliğinizi 

ba yağı!aştırmayınız. 

FedakArl!I< Ve Tevziat 
Artistler diğer kadınlar gibi 

değildir1a&. " Onlar meslekleri 
uğrunda bazı fedakarlıklarda 

bu;unmağa mecburdurlar. Ma

mafi ben şah~an mkı bir gıda 

rejimine, sürekli masajlara ta

hammül edebileceğim~ asla zan• 

netmiyorum. Tanrıya çok şü

kür, buna muhtaç ta olmadım. 

Obur olmakla beraber salçah 

yemeklerden, kara ciğeri tah

riş eden gıdalardan sakınırım. 

Zira Kadının güzelliği üzerinde 

kara ciğerin sağlığı en büyük 

ehemmiyeti haiz bulunduğuna 

inanıyorum. Rengin parlaklığı, . 

( 

• 

marn. Zira sıcak suda fazla 

kalmak kanı ağırlaştırır ve 
cereyanı gevşetir. Her sabah 

bir saat ayakla yürümek itiya
dını hiç bırakmam. Her yıl ta-
tilde açık hava, güneş banyosu, 

spor ve tam manam ili! istiraha· 
ta itina ederim. Yüzüme biraı 

badem yağdan başka bir şey sür-

mem. Dudaklarıma ruj koyarırr. 

Bilhassa midemin faaliyetine 
dikkat ederim. Zira hazımsızlık 

çehrede atı si tesirini gösterir 
Yüzde sık sık çıbanlar eksik 

olmaz. Bazı güzellik enstitüle

ri çehreyi sabunla yıkamamayı 

tavsiye ~derler. Ben bunun 

aksine kaniim. Yüzümü ve bt· 
tün vücudumu eyi bir sabunla 

yıkamadan 24 saat duramaır. 

Kullandığım sabunun eyi köpL.· 

ren ve yabancı, muharris mac:
deleri olmıyan bir sabun o • 

masını isterim. IJık su ile y -

kanmak itiysdındayım. Tuvale 

gandı veya sünger kullanmaa . 

Elimle yı.kanmayı tercih edt.· 

cildin pürüzsüzlüğü, gözlerin Jfimi Yon/mı _l11wriku a,·tr.;11 . , .11 ·tı 8111tla s<ııısvnleıt 
rengi karaciğerim izin eyi işle- <'H çok .-;iktı ııefoid ir 
•..•.................•...................•........................................... : .... ~ ... ~ .•..........................••......• 
his etmiyec~kti. İçine büyük 
bir huzur ve sükun geldi, Adeta 
kendini bahtiyar his ediyordu. 
Çünkü doğru hareket ettiğini 

anlamıştı. Şu geçen son gün
leri düşününee ne büyük bir 
karanlık içinde bucal:ımış oldu
ğunu hatırladı. Fakat nefsine 
akibet galebe çalmış ve ken
dini bulmuştu. Bu harikulade 
idi. Kendi kendine nasıl olup 
ta dalalete diişmediğini sordu: 

Bunu hep evdekilerin hak
kımda bu derece iyi olmaları
na borçluyum diye düşündü: 

Fakat en büyük yardımı Ay-

selden gördüm dedi onun ge
lişi, hakkımdaki iyi dileği bir 
ilham gibi tesir etti. 

Bir müddet daha dağın zir
vesinde öylece kaldı. Fak at 
nihayet eve gidip ruban sulh 

ve sükuta eriştiğini anasına, 

babasın::ı haber vermek ıcap 
ettiğini teemmül etti. Yola 
düzülmek üzere ayağa kalktı
ğı zaman aşağıda bir kaya 
parçasının üzerinde Ayselin 
oturmakta olduğunu gördü 
oranın manzarası geniş ve vasi 
değildi oturduğu yerden vadi
nin yalnız küçük bir parçasını 

görebiliyordu. Burası Çamlı Be
lin bulunduğu yerlerdi ve Ay
sel buradan galiba AHleril· 
evinin bir kısmını görüyordu. 
Ali Ayseli görünce sabahtarı 

beri korkudan ve yeisten ezi~ 
len kalbinin hafiflikle ve se 
vinçle attığını hissetti. Ayn· 

zamanda bütün vücudu öyle 
kuvvetli bir saadet duygusile 
uçukladı ki oğlan olduğu yerde 
kalakaldı ve bu haline kendi 
de şaştı: Bana ne oldu diye 
düşündü. Kanı taşkın bir cere" 
yanla vücudunda akıyordu. 

- ."ıoıa.. ı uı -
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John Bull Ve imparatorluğu 
lng'ilizler Hindistana Nasd El Koydular 
55 Bini Kadın Olmak Uzere 160 Bin İngiliz 350 Milyon 

• 

• 

Adliyede: 

KATİL 
Leylanın İhanetini 
İspat Edecek mi? 

Dolaplıkuyuda Leylayı öldü
ren nişanlısı Nibadm duruşma
sına ağırceza mahkemesinde 
dün devam edilmiştir. 

Maznun, Leylinın sağlığında 
başka erkeklerle de görüştü
ğünü iddia etmiş, bunu tevsik 
için bazı müdafaa şahitleri gös
termistir. 

• • 
insanı · idare Edi~ror - Son Mücadelelerin Mahiyeti 

L y Exprsss "Hindista • üze
rintle neler bilmek gerektir ,, 
başlığı altında şu satırları ya
zıyor: 

Hindistan, Asyanın geç;1mez 
dağlarla ayrılmış bir parçasıdır. 
Rusya dahil olmadan bütün 
Avrupa kadar büyüktür. Otu
ranları 350 milyon olup bir çok 
ırklara ayrılmıştır.Birbirini takip 
eden istilaların neticesi olarak 
ırklar ve kavımların da bir çok 
tabakalara ayrıldıkları görül
mektedir. Aryen fatihler Hin
diatanın büyük kısmına kendi 
dinlerini vermişlerdir. Bununla 
beraber Hinduizmin tesirinden 
hariç kalarak hali tabiata ta
pan 11 milyon kişi vardır. Ar
yen fatihler yerli halkın büyük 
ekseriyetini köleliğe mahkum 
etmişler, süpürücüler, oduncu
lar, hammallar, (sudvas) su 
taşıyıcılar bibi sınıflar yarat• 
mışlardır. 

lstllAlar 
Hindistan, 1562 de bir Türk 

- İran - Afgan ordusu tarafın
dan istila edildi. Normanların 
vaktile İngiltere saksonları esir 
ettikleri gibi, bu ordu da Hin
distana bir müılüman impara
torluğu soktu. Müstevlilerin ev
lat ve ahfadı bugün bngüne 
Hindistan müslümanlarının asıl
zadeler, zenginler gurubunu 
teşkil ediyor. 

On Yedi Va On Seki
zinci Asırda 

On yedi ve on sekizinci asır
da müslüman Moğol imparator
larının nufuz ve haşmeti söndü. 
Bunun yerine Hindu nufuzu 
canlandı. Garp tepelerinde~ 
Mahratta kabileleri istiklallerini 
kazanarak genişlediler. Sikhler 
Pencap'ta müstakil bir devlet 
kurdular. 1844 de İngilizler 
tarafından mağlup edildikleri 
güne kadar, İslamların büyük 
çokluğuna hakim oldulrr. İngi
liz istilasından evvel Hindistan
da veba, dahili harp, açlık, 
yağmacı haydut çeteleri hakim
di. Durum bugünkü Çinden 
daha fena idi. O günkü meş
hur şakilerin h:ıfitleri bugün de 
Hindu prensleri unvanı altında 
Hindistanın dörtte birinde sal
tanat sürüyorlar. Hindin diğer 
kısımları Britanya Hindistanın
dan ibarettir. Bütün Prenslerin 

d 
; .,. .. . ı . 

yanın a ,., ~ ..,J ; ı. m.ı; l.v.ı.ı. erı ve 
mümessillerı vardır. Yerli dev
letlerin değerlf'rİ başkabaşka
dır. Meseli bunlardan en bü

yüğü olan Kişmir devleti Fransa 
büyüklüğündedir. Haydarabat 
nizamlığı Mogol hükümdarların 
ahfadı tarafından idare edil
mekte olup 14 milyon nüfusu 
vardır. Diğer yönden Bolonya 
ormanından hiç te büyük ol
nııyan Katyavar prensliği gibi 
prenslikler de vardır. BirHindu 
milleti veya Hindu lisanı yok
tur. Hindistunda 252 dil konu
şulur. 

Muhtelif memleketler hindu
lan kendi aralarında İngilizce 
konuşarak anlaşabilirler. Hint 
istiklal fırkası kongresinin res
mi dili de İngilizcedir. 

lnglllz lstllisı 
İlk İngilizler on yedinci asırda 

Şark Hint kumpanyasının ta
cirleri sıfatı ile Hindistana gir
diler. "Factories., adını alan 
müesseseleri Çin limanlarındaki 
İmtiyazları andırırdı. Hindu 
prensliklerinin anarsi ve suiiı-

· I'nlyala miht·acesi 
timaller içinde bulunması, bir 
çok entrikalar İngilizlerin nü
fuzlarını siyasal sahalara da 
teşmil etmelerine yardım etti. 
Hindistanda kurulan ilk İngiliz 
müstemlekesi Bombaydır. Bu 
şehir İngilz kralı İkinci Şarl ile 
evlenen Portekiz: prenseslerin
den Katerin Bragansın cihazı 
olıırak ingiltereye intikal et-
miştir. 

KalkUta Katllamı 
1757 de Bengaledeki Hindu 

hükümdanmn emri ile Kalkü
tedeki İngilizler, imtiyazlı mın
takalılhiida, katliim edildiler. 
Bu hadise üzerine Robert 
Clive'in kumandasında bir İngi
liz ordusu Madrastan yetişerek 
Hindu prensini hezimete uğ
rattı. 

Bu tarihten itibaren Hindis
tan kumpanyası Moğol impara
torundan Kral vekili salahiyet-

!erini aldı. Maysur hezimeti, 
Welling-ton'un'1ahratalara karşı 
zaferi nihayet Sikhs'lerin baş 
eğmel.eri Hindistanda İngiliz 
hakimiyetinin başlangıcı oldu. 

1 ikinci Teşrin 1858 de Hin
distan kumpanyası bütün hak- · 
larını Büyük Britanya İmpara
torluğuna terketti. 

istiklal Kongresi . 
Bugün Hindistanda İngiliz . 

aleyhtarı başlıca kuvveti teşkil 
eden istiklal fırkası kongresi 
bütün Hint halkını temsil et
mez. Hintlil-!rİ hükfımet idare

sine alıştırmak için on doku
zuncu asırda bir İngiliz tara
fından kurulan bu kongre, 
harpten sonra Büyük Britanya 
aleyhindeki hareketin öncüsü 
oldu. Kongre bugün üç gruba 
ayrılmış bulunuyor: Hindin is
tiklalini gerçek'e5tirmek istiyen 
"Swaraj,, lar, yani Gandi fır· 
kası... Bunlar İngilizlerle ça
lışma birliğini reddetmek sureti 
ile sulh çerçev si içinde i tik
la!e kavuşmak isi erler. İkinci 
grubu sınıf ayrılıklarını yoket
mek istiyen ve Gandinin aleyh-

Gandi 
tan olanlar teşkil eder. Niha· 
yet Nebrunun idaresindeki ko
münistler de üçüncü grubu ya• 
parlar. 

Coıı Simoıı 
Hlndlstandakl lngllİzler 
Hindi~tanda 160 bin İngiliz 

vardır. Bunların 45 bini kadın
lar elli beş bini hükümet ma
kinasını ve ökonomik makinayı 

Jlwlı as şelıriı ır leıı l1ir ıııaıı=m·a 

' Odaypor mihı·acesi 
ellerinde tutan erkekler, altmış 
bini askerlerdir. Hindistanın 
bütün yollannı,şimendiferlerini, 
limanlannı, hutahanelerini 350 
milyon insan arasına karışan 
bu bir avuç İngiliz yapmıştır. 
Birbirine dü~man olan sınıflar 
arasında barışı, asayışı koruyan 
da odur. Şimali garbi hudut
larına bakan; memleket içinde 
ve dağlarda şekaveti tenkil 
eden de odur. 

Slmonun Raporu 
1919 da, Hindistanın harp 

içindeki hizmetlerini kısmen 
mükifatlindırmak, kısmen de 
İngiliz liberal efkarını tatmin 
etmek için kral vekili Lort 
Chlemsford ile Hindistan nazı
n Montagu Hindistan da bir 
islahat devri açtılar. Yerliler
den müteşekkil olmak üzere 
seçilen teşrii meclislere halkın 
talim ve terbiyesi ile sağlık 

Orlrı !J/IOI" 111ilımcesi11i11 .wım yı 

itierine ait olmak üz:ere sıı.lahi

yetler verdiler. Ayni zamanda 
Hint ordu kadrosunda Hindu
lara zabit olabilmek kapısını 
açblar. 

1929 da Sir John Simon'un 
reisliğinde bir komisyon Hin
distana gidersk bu islabatın 
ne suretle işlediğini tetkik etti. 
Komisyon verilen hürriyetlerin 
genişletilmesini, yerli halkın 
umumi meclislere iştirakinin 
çoğaltılmasını teklif etti. Sir 
John Simon'un raporuna göre 
vilayetlerin baştanbaşa İngiliz 
olan valileri asayiş ve adaletin 
mnhafazası için Hindulardan 
mesul nazırlar tayin edecek
lerdir. Valiler akalliyetlerin ve 
ordunun haklarına bakacak
lardı. Bu rapor Hindistanda 
gilrültü kopararak redeedildi. 

Üç yuvarlak masa etrafında 
konferansının neticelerini kay
deden beyaz kitap Britanya 
Hidistan'ı ile yerli Prenslikler 
arasında bir federasyon teş

kilini teklif ediyordu. Teşrii 
meclislerle vilayet meclislerine 
dayanacak oaln bu federasyon 
muhtariyete sahip olacakb. 
Kral vekili valii umumi unva
nını alacak, yabancı ülkelerle 
münasebetleri, milli müdafaayı, 
akalliyetlerin hakların kontrol 
edecekti. Aynı zamanda Hin
distan'ın maliyesini gözete
cekti. 

Akalliyetler meclislerde tem
sil edileceklerdi. Yani Hindu
lar gibi müslümanlar hırısti

yanlar ve paryaların da bu 
meclislerde mümessilleri bulu
nacaktı. Polis kuvveti, Simo
nun raporunda olduğn gibi, 
teşrii meclislerin kontrolunda 
bulunacaktı. 

Muhakeme, gösterilen şahit
lerin dinlenme3İ için ayın 27nci 
gününe bırakılmışbr. 

Hırsız Mahkemeye 
Verllc§I 

Dilsiz Hasanın geceleyin evi
ne girerek hırsızlık yapan kom
şusu Arif oğlu Recebin duruş
masının Asliyecezada yapılma
sına karar verilmiştir. 

Dolandırıcı 

Aşçı Ahmet ve karısı Fat
mayı " Evinizi İpotek ettirece
ğim ,, diyerek dolandıran mu
akkip Vehbi üçüncü müstan
tiklikten Asliyecezaya sevke
dilmiştir. 

Çocukları Aldatan 
Muhtelif tarihlerde mütead

dit çocukları "babanız çağırı
yor,, diye kandırarak para alıp 
dolandıran Sadullah oğlu Şük
rü hakkında üçüncü müstantik
likteki tahkikat bitmiş ve mev
kufen aslıye ceza mahkemesin
de duruşmasının yapılmasına 

karar verilmiştir. 

DikkatSiz Arabacı 
Mevkufen Muhakeme 

Edllecek 
Küçük Süleymanı arabasile 

çarparak yaralıyan arabacı 

Mehmet oğlu Emin hakkında 
üçüncü istintaktaki tahkikat 
bitmiş ve mevkufen Asliyece
zaya sevkine karar verilmişm. 

Polise Hakaret 
Kuruk Mahkemeye Varlldl 

Vazife halinde polis memu
runa hakaret eden Alman te
basından mühendis Ad~m Ku
ruk'un asliye cezaya sevkine 
karar verilmiştir. 

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

Paris 
Güzeli Seçildi 

Fra.ısa'da 1935 
güzellik kraliçesini 
seçmek için her 
şehirde seçimler 
başlanmıştır. Paris
te Champs-Elysees 
Arcades'ında yapı
lan seçimde Mat
mazel Andre Lo
ren Mis Paris se
çilmiştir. Mis Pari
sin 1935 Fransız 

güze!i seçileceği 
tahmin ediliyor. Bu 
genç kız on sekiz • ..ıJı<.~ ""'°"~'"-• 
yaşındadır. 

·············································································· · ~· 

iktisadi Haberler 
~)ün Borsada Yapılan Satışlar 

Uzum 15 J Mikridis 13 50 
Çu. Alıcı Fiat 15 Kaptan Kemal 10 

695 Alyoti bi. 11 50 15 50 20 Kapan Tevfik 12 
449 H Z Ahmet 11 13 62 5 Len Recyo 10 50 
233 Y İ Talat 12 13 50 4 A Muhtar 13 50 
232 Müskirat inhi 8 75 10 25 3050 YEKÜN 
228 M J Taranto 13 75 21 incir 

15 50 
10 50 
12 
10 50 
15 

175 H ve Cevdet 10 50 15 Çu. Alıcı Fiat 
144 Koo ittihat 12 50 13 116 E Krispin 4 4 hurda 

140 Ş Riza Halef 12 62 16 Zahire Borsası 
125 Portakal z 13 50 14 75 Çu. Cinsi Fiat 
123 S Süleymano 11 15 50 1947 Buğday 3 95 
97 Ş Remzi 13 50 13 50 122 Arpa 3 37 
70 Kırk Kazım 11 50 13 3 Burçak 4 75 

104 Vitel 11 25 14 40 Börülce 4 50 
38 F Z Mehmet 10 37 10 37 128 Nohut 4 75 
33 F Solari 13 75 13 75 1 Kumdan 4 75 
31 T Debbas 12 75 14 50 133 Mısırdan 3 37 
31 H Alyoti 13 50 15 700 P Çekirdeği 2 49 
26 D Arditi 12 50 13 25 691 KePalamut 400 
17 J Kohen 13 13 220 Bal Pamuk 50 

4 30 
3 75 
4 75 
5 25 
4 81 
4 75 
3 37 
2 4-0 

410 
51 
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Cuıııa Günkü Maçlarda 
yine beklenmiyen netice 
Türkspor, Şarksporla Berabere 
Kaldı İzmirspor 4 - O Mağlup Oldu 

Cuma ğünü Alsancak saha
sında lik maçlarının sekizinci 
hafta müsab•kalarına devam 
edildi. Havanın serin olmasına 
rağmen stadyümde bir hayli 
seyirci vardı. Sabahleyin saat 
9 da Şarkspor- Türkspor (B) 
takımlarının karşılaşmasile mü
sabakalara başlandı. Bu maçı 
Türkspor takımı 3-4 kazandı. 
Bundan sonra saat 11 de kar
şılaşan lzmirspor- Göztepe (B) 
takımları maçı da Izm,.sporlula
nn 0-2 galibiyetile neticelendi. 
Bırlncl Takım Maçları: 
Öğleden sonra saat 13 te 

birinci takımlar müsabakalarına 
başlanıldı. ilk maç (B) tak m
lannda olduğu gibi Türkspor 
Şarkspor arasında idi.Göztepeli 
F eridin idaresinde cereyan eden 
bu müsabaka beriki takımın 
attığı birer golle beraberlikle 
neticelendi. 

Bu maçtan sonra günün en 
mühim maçı yapılacaktı. Tri
bünlerde beriki takımın taraf
tarları hararetli münakaşalar 
yaparak maçın neticesini tah
min etıneğe savaşıyorlardı. Ha
kem Karşıyakalı Rizanın daveti 
üzerine takımlar sahaya çıktı
lar. lzmirsporluların son maçta 
gösterdiği muvaffakıyet ve Göz-

• tepelilerin de gençlerden mü-
te~ekkil ve kısmen de ikinci 
takımdan alınma oyunculardan 
mürekkep bulunması daha zi
yade lzmirsporluların galip ge
leceği kanaatini veriyordu.Ha
kemin düdüğü öttü, oyun baş
ladı. Heriki takımda mütevazin 
kuvvette yerden paslaşıyorlar. 

Top ayaktan ayağa dolaşı
yor. Göztepeliler ağır basmağa 
başladılar. lzmirspor kalesine 
miyorlar, top Muammerden 
Fuada, Fuattan Abbasa gidip 
geliyer. Tam onuncu dakikada 
lzmirspor kalesi önüne inen 
Göztepeliler kalecinin hatalı 
çıkışından istifade ederek ilk 
gollerini yaptılar. Oyun yine 
mütevazin bir şekle girdi, top 
santre çizgisi etrafında dolaşı
yor ve oyun bir türlü açılamı
yor. Yine bir aralık top göz
tepe açıklarının ayağına geçti, 
ilerliyorlar. İkinci gol. 

Bundan sonra lmıirsporlular 
biraz açıldılar ve Göztepe ka
lesine golle neticelenmesi la
zım gelen birkaç akın yaptı
lar. Fakat kaleci Mahmud 
güzel kurtarışlarla lzmirspor
luların gol yapmasına mani ol
du ve devre bu suretle 2 - O 
Göztepenin galibiyetile neti
celendi. 

ikinci Devre 
Bu devre başladığı zaman 

derhal gene İzmirııporluların 
akınlarını kesen Göztepe mü
dafileri uzun vuruşlarla oyunu 
açtılar ve bundan istifade eden 
Göztepeliler İzmirspor kalesi 
önünde kimsenin bulunınama
sından istifade ederek üçüncü 
gollerini attılar. Bu vaziyetten 
sonra Göztepeliler galibiyetin 
kendilerinde olduğıına kanaat 
getirerek daha canlı oynamağa 
İzmirsporlular da devrenin geri 
kalan kısmından istifade ede
rek hiç olmazsa berabere kal
mak için bütün gayretleriyle 
çalışmağa başladılar. Devre or
talarında lzmirsporlular Göz
tepe kalesini sıkıştırıyordu. Bir 
müddet oyun bu şekilde de
vam etti. Fakat bu tazyiklar 
neticesiz kaldı. Bütün akınlar 
Göztepe beklen karşısında eri
yordu. 

Göztepeliler hemen mukabil 
taarruza geçtiler. F orlar lzmir
spor kalesine kadar sokuldu
lar. Bu arAlık geriden pas 
alan Abbas ceza çizgisi dahi-

!inde kaleye şut çekerken lz
mirspor sag hafı tarafından 
düşürüldü. Hakem Göztepeli
lere ceza vuruşu verdi. Fuat 
bn ceza vuru,unu da gole tah
vil ederek takımına dördüncü 
sayıyı kazandırdı. Devre sonu 
yaklaşmış idi bundan sonra her 
iki takımın çalışmaları netice
siz kaldı. lzmirsporlılar dokuz 
kişi oynıyerlardı. Hakem Göz
tepeli arkadaşına tekme atan 
sol haf ile santerforu oyundan 
menetmişti. Oyunun netice
sine az bir zaman kaldığı için 
İzmirsporlular müdafaa e çeki
lerek Göztepelilerin daha fazla 
gol yapmasına mani oldular. 
Ve devre bu suretle 4 - O Göz
tepe lehine neticelendi. 

Bundan evvelki maçları çok 
dikkatle idare eden hakem Riza 
bugün her nedense biraz ala
kasızdı. Bilhassa sert oyuna 
müsamaha ediyor. Ve ofsaytlara 
dikkat etmiyor isabetli kararlar 
vermiyordu. Çok dürüst ve te
miz olan bu arkadaşın hakem
liklerini daha alakalı yapmasını 
dileriz bu yüzden memleket iyi 
bir hakem kazanmış olur. 

Halk Sahası Maçları 
Halkevı sahasında bu Cuma 

yine resmi ve hususi maçlar 
yapılmıştır. Bu maçlarda Bay
raklı Kahramanlar takımları 

arasında yapılan müsabaka 2-2 
beraberlikle Altınordu (A) ve 
(B) takımları maçın 2 - 2 be
r><berlikle neticelenmiştir. 

Son müsabaka Aydın demir
yolu ile Bornova takımı ara
sında yapılmıştır. Maç çok he
yecanlı olmuş ve Bornovalılar 

her vakıt oynadıkları güzel 
oyunlarile Aydındemiryolu ta
kımını 1 - 3 mağlüp etmişlerdir. 

n .. 11..,Uzdekl Cuma 
'-'açları 

bırın<.ı u~••c ıııı: maçları ge
çen Cumadan itibaren en ha
raretli safhasına girmiştir. Bu 
gün akşam üzeri toplanacak 
olan futbol heyeti bu Cuma 
oynıyacak maçların hakemleri
ni tesbit edecektir. 

Fikistüre göre bu haftanın 
en mühim maçı Altay-Föztepe 
karşılaşması olacaktır. Bir çok 
karşılaşmaların ekserisinde Al
taya mağlüp olan Göztepelile
rin son maçta lzmirsporu 0-4 
mağlüp etıneleri vaziyeti nazik 
bir safhaya sokmuştur. Takım
larına diğer mıntakalardan gele
rek şimdiye kadar nizami müd
detldri dolmadığı için oynıta 
mıyan Göztepeliler bu hafta 
bu oyuncularını da oynatabile
ceklerdir. Bu suretle takviye 
edecekleri takım Altaya mağ
lüp olmamağa çalışacağında 

şüphe yoktur. Bu vaziyete göre 
Altayın ne şekilde takım çıka
racağı malüm değildir. Mama
fih müsabakanın çetin olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Kaptan 

DİKKAT 
Kaçak Etlerin Ne Ka

darı Hastalıklı 
Temmuz 934 ten şimdiye 

kadar lzmirde Belediye ve 
Mezbaha et takip memurları 
tarafından 17,322 kilo kaçak 
et yakalanmıştır. Bu miktarın 
7,177 kilosu hastalıklı görüldü
ğünden imha edilmiştir. 

Eksperler için 
Tütün eksperlerinin vazife ve 

selahiyetleri hakkında tütün 
inhisarı umum müdürlüğünce 

bir tal;matname hazırlamağa 
başlamış ve bunun için şehri
mizdeki alakadarlarının malü
matı ve mütaleası sorulmuştur. 

A•• İhtiyacı 
Önümüzdeki ilkbaharda muh

telif yerlerde yapılacak şarbon 
aşısı için ne kadar aşıya ihti
yaç bulunduğu Ziraat bakan
lığınca vilayet baytar müdür
lü~ünden sorulmuştur. 

Yeni Asır 

BAL·· AN 
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Bir M uamnıa 
Bulgarlar Bunun Miinii~ını Türklere Yap
tıkları Tazyik Siyasetinden Anlıyahilirler 

La Bulgrie gazetesi yazıyor: 
Türk 1atbuatının bikaç za 

mandanberi ülkemiz aleyhine 
takındığı tahkir edici durum, 
biz Bulgarlar için bir muamma, 
bir istifham noktası teşkil et
mektedir. İçinde kibar Türk
lere has terbiye ve nezaketten 
hiçbir eser bulunmıyan bn ifa
de insanı şaşırtıyor. Komşu 

cumhuriyet arkadaşlarımızın bu 
can sıkıntıları acaba nereden 
geliyor ve şikayetleri ne bibi 
şeylerdir? 

Oradaki dostlarımız bunları 
bildirmek lütfunda bulunurlarsa 
bizi minnettar etmiş olurlar; 
çünkü, bunlara nüfuz etmeği 
ziyadesile istememize rağmen, 
buna muvaffak olamıyoruz. Bu
nunla beraber muhakkak olan 
birşey varsa, o da, bizim aley
himize söylemek için yerin 
altında bile her türlü vesile 
araştırdıkları ve bunun için, 
kabil olduğu takdirde öteki 
Balkan komşularımızı aleyhi
mize çevirmek için hatta kü
çük manevralardan bile çekin· 
medikleridir. 

Mesela, birkaç pomakla -
Elen sınırlarında olagelen 
son hadise bunlardan biridir. 
Türk dostlarımız bu hçdiseye 
aşağı yukrı evrensel bir hadise 
mahiyetini vermek ve Bulgar
lar aleyhine Balkanları olduğu 
gibi bütün Avrupayı da şilah
landırmak istediler. 

Bulgaristan şimdiye kadar 
eline geçen fırsatlardan hiç 
bir zaman böyle istifade temin 
etmek istemedi. 

Netekim Türkiyenin eski 
merkezindeki Yunan küçük san
at erbabı aleyhine alınan ted
birler neticesinde lstanbuldaki 
elenlerin dışarı çıkartılması 
üzerine ve nihayet son zaman
larda her şeyden fazla ve bil
hassa Elen papaslannı alaka
dar eden ruhani kılık giyilmesi 
yasağı dolayısi e iki ülke ga
zeteleri arasında açılan müna
kaşaları ele alarak böyle bir 
maksat için kullanmadık. 

Bazıları kom~u ülke gazete
lerinin darğın vaziyetini Bul
garların Balkan andlaşmasına 
katılmamasına vermektedirler. 
Böyle bir izah müdafaa edile
mez. 

Bu!gar hükümetleri, zaman
larında, bu katılmayışın sebep
lerini ıöylediler ve bu sebepler 
hiç bir yerde ciddi muahazaye 
maruz kalmadı, bilakis herkes 
bunların doğruluğunu teslim 
etmeğe mecbur oldu. Öte yan
dan, Bulgaristanın dürüstçe ve 
açıkça koyduğu ihtiraz kayıt
ları hiç kimseye bir zarar ver
memekte ve bu memle
ketin diğer Balkan devlet
leri ile münasebetleri dai
ma daha kalbi daima daha 
samimi bir hale getirmek iste
mesine mani olmaktadır. Bul
garistan böyle bir siyasal yo
lun bilvasıta Balkan andlaşması 
tarafından takip olunan ayni 
neticelere varacağına kanidir .Sa 
mimi hislerimizin ve iyi niyet
lerimizin komşu ülkelerde kıy
metiyle denk bir şekilde kar
şılandığını mü1ahede etmekle 
memnunuz ve ümit etmek is
tsteriz ki bu hal Türkiye Cüm
huriyetinde de böyledir. 

O halde, bu ülke matbuatı
nın açıkça aleyhtar vaziyetini 
neye hamletmeli. 

Ve, kendileriyle aramızda 
şimdiye kadar dostluk ve ade-

mi tecavüz andlaşması olmıyan 
komşu ülkelerin matbuatı Bul
haristana karşı komşu ve dost 
bir memlekete layik muamele 
yaparken kendisile dostluk, 
saldırışmamak andlaşması yap
tığımız biricik ülke matbuatı
nın bize karşı açıkça husumet 
göstermesi şaşıl.naya şayan de
ğil midir. 

Bulgar Gazetelerinin 
TUrk Gazetelerine 

Hücumları 

Sofyada çıkan Mir gazetes• 
Elen - Bulgar , sınır hadisesi 
üzerine Türk gazetelerinin ya
zılarına cevap olarak diyor ki : 

" Bulgar geneloyu - Türk ga
zetelerinin hücumlarına şaşmak
tadır. Türk gazetelerinin kul
landığı dil o kadar ağırdır ki, 
bilhassa bu devletle aramızda 
bir dostluk muahedesi bulun
ması dolaüısiyle, gözlerimize 
inanamıyoruz. Türk gazetele
rinin bu hücum için bahane 
yapbkları mesele, yakınlarda 
Bulgar - Elen sınırlarında vukua 
gelen müessif hadisedir. Po
maklar, Bulgar topraklarında 
koyun hırsızlığı yaptıktan son
ra kaçmak istemişler, sınırı 
geçmişler ve o esnada Bulgar 
askerlerine karşı silah kul
lanmışlardır, Bulgar asker
leri de aynı surette mukabele 
eylemişlerdir. Fakat bütün me
ıele Elen zabitleri ile hallolun
muş ve bunlar bulgarların · bu 
işte hiç suçlan olmadığını onay 
lamışlardır. Bu vaziyette Türk 
protestoları yerinde değildir. 
Bu mesele hiç bir suretle Türk 
ulusunu alakadar etmez, çünkü 
silah ateşleri Türk- bulgar sı
nırlarında değil fakat Elen -
bulgar sınırlarında olmnştur. 
Türk genel yıınun pomakların 

Akibeti ile alakadar olmak için 
hiç bir hakkı yoktur. 

Herkesçe malüm olduğu 

üzere Pomaklar, İslim dinine 
mensup Bulgarlardır ve Bulgar 
tebaasıdırlar. Din meselerini 
kendi dahili hayatında ikinci 
plina attığı halde, Türkıyenin 

bu maksatları dini hislerden 
istifade etmek istemesi garip
tir. Türk gazetelerinin dini 
hislere dokunulduğu hakkında
ki protestoları samimi değildir. 
Bu hücumlar Pomakların 
hicret etmeleri için yapılan 
propagandaları kuvvetlendirmek 
niyetiyle yapılmaktadır. Bazı 

ajanlar, Pomaklar arasına gel
mekte ve onları ocaklarını 

terkederek Türkiye'ye gitıneğe 
teşvik eylemektedir. Umud et
mek isteriz ki yeni Bulgar hü
kiiumeti, Pomaklar arasındaki 
bu Türk propagandasını akim 
bırakmağa ve Pomakları Bul
gar yurdunda bağlamağa mu
vaffak olsun. O zaman, Po
makların göçmesi için yapıla
cak bütün gayretler boşa gi
decek ve müslüman Bulgarlar, 
yurdun sadık oğulları hislerile. 
yabancı ajanlarına artık kulak 
asmıyacaklardır. 

Gene Sofya da çıkan Slovo 
gavetesi de şöyle mutalea yü
rütüyor: 

Türk gazetelerinin bu yakış
maz hücumlarının bahanesi, 
Elen - Bulgar sınırı hadisesidir. 
Mesele malümdur ve Bulgar 
askerleri, yanlarında Bulgar 
arazisinde çalınmış koyunlarla 
müsaadesiz sınırı geçmek is
tiyen bazı pomak aileleri üze
rine ateş açmak mecburiyetin
de kaldığıdır. Türk gazeteleri-
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Yugoslavyada B. Y evtiç 
Kuvvetli Bir Kabine Teşkiline 

Muvaffak Oldu 
- Baştaı aı ı Biı inci sahaede 

Vobaniç, beden terbiyesi Auer, 
Kabineye memur bakan Hasan 
Begovic. 

Yeni bankalar saat 18 de 
yemin etmişlerdir. Yeni kabi
nede eski radikal muhalefet 
fırkasından bir mümessil bay 
Stoyadinoviç Radiç, muhalefet 
fırkasından bir mümessil bay 
Kojul, ve demokrat köylü ko
valisyonundan bay Yankoviç 
bulunmaktadır. 

Yeni Başvekil 1886 senesin
de Krahuyavasta doğmuştur. 

T absilini Belgrat hukuk fakül
tesinde yapmış, 1925 te Tira
na ve 1928 de Viyana Elçisi 
1929 da saray nazırı ve hari
ciye bakanı olmuştur. 2 Temmuz 
1932 taribindenberi fasılasız ha
riciye bakanlığını idare etmek
tedir. 

Yeni maliye bakanı bu meykii 
1924 te küçük bir fasıla müs
tesna olmak üzere 1922 den 
26 ya kadar işgal etmiş ve 
blitçenin muvazenesini ve di
narın istikrarını temin ederek 
enflasyonu durdurmuştur. Bel
grat borsası ve bukukçlar ku
rumunun bakanıdır. İç işleri 
bakanı bay Velimir Popoviç 
Paçiç kabinesinde hususi ka
lem müdürü sonra radikal meb
us sonra Jivkoviç kabinesinde 
bakanlar heyetine memur ye 
sonra daDrinaya vali olmuştur. 

BELGRAT, 22 (A.A)- Bay 
Y evtiç gazetecilere şu bildi
rimde bulunmuştur: 

Dış siyasamızın açık olan 
özlükleri daima beklemek ve 
birlikte çalışmak olınuştur. Bun
lar çok eyi neticeler vermiştir. 
Benim bileğim iç siyasa ala
nında elde edilmesi istenilen 

Aydında 
Dil Çalışması, Kubi

lay Günü 
Aydın 22 ( A.A ) - Halke

vı yedi günde bir dil tııplan
ması yapmayı kararlaşbrmıştır. 

T oplanblarda dil durumu üze
rinde konuşmalar yapılacak öz 

Tlirkçe sözlerin tez elden ya
yılması için çalıtılacaktır. 

Aydın 22 ( A.A ) - Devim 
kurıımsağı kurbanı Kubilay için 
yann bir toplanb yapılacaktır. 
T oplanbda bliyük ölünün er• 
demlikleri anılacaktır. 

Aydın, 22 (A,A) - Saylav 
seçimi esas defterleri bütün 
seçim kollarında bugün askıya 
konulmuıtur. 

verimlerin biran evvel gerçek
leşmesidir. 

Belgrat 22 (A.A) - On dört 
kişiden mürekkep olan Y evtiç 
kabinesinde 3 Hırvat, 1 Sloven, 
1 Boşnak ve ikisi eski muhalif
lerden olmak üzere 9 Sırp 
vardır. 

Yevtlçln Beyanatı 
BELGRAT, 22 (A.A)- Yeni 

başbakan bay Yevtiç dün ak
şam gazetecilere şunları söyle
miştir: 

Hükümetin çalışması hakkın
da beyanatta bulunmam.Hükü
metin beyannamesı bu hususta 
lüzumu olan malümatı verecek
tir. Kabineyi geniş ıalahiyet
lerle kurmak vazifesini üzerime 
aldığım dakiadanberi şimdiye 

kadar bir kenara veya muha
lefete çekilmiş olan siyasal 
adamların dahi iş birliğini te
min için bütün imkanları v.v
meğe çalıştım. Kendilerile gö
rüştüğüm bütün şahsiyetlerin 
gösterdikleri tehalük ve iyi 
niyetlerinden ötürü tazimle 
yadetıneliyim. Şurası ehemmi
yetle kayda değer ki bu gö
rüşmeler esnasında devletin 
teşkilatına ve devlet ve ulus 
siyasasının ana hatlarına dair 
zihniyetlerde fark görmedim. 
Bu da hükümetin ilerideki fa
liyeti için olan nikbinliğimi 

bilhassa kuvvetlendirmektedir. 
Bay Y evtiç iyi yol takip et

mekte olduğuna kani bulundu
ğunu kaydettıkten sonra sözle
rini şu suretle bitirmiştir: 
Anlaşma ve iş birliği şimdiye 

kadar Yugoslav dış siyasasının 
başlıca vasıfları olmş ve iyi 
neticeler vermiştir. Arzum en 
kısa zaman zarfınde iç siyasa
da beklenilen neticelere ermek
tedir. 

Alman 
Sefaret Müsteşarı 

Suçlu Mu? 
Bükreş 21 (A.A) - Alman 

müsteşarı Vihman otomobilile 
devirdiği iç bakanlığına men-ı 

ıup büyük bir memurun ölmesi 
üzerine ihtiyatsızlıkla k.atil fi
ilinden suçlanmıştır. 

Avcılar Arasında 
Evvelki akşam Halkevinde 

Halkevi avcılar kolu ile avcılar 
cemiyeti idare heyeti azaları 
toplanmışlardır. 

Bu toplantıda Avcılar ce
miyetinin Halkevi Avcılarkolu 
ile müştereken çalışmaları et
rafında görüşülmüştür. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nin kullandıkları lisan çok gayri 
tabiidir. 

Buna karşı verilecek bir tek 
cevabımız vardır ve o da şu
dur: Muhtelif devletlerin 11nır

larında, askerlerin vazifesi mü
saadesiz sınırı geçmek istiyen
lerin üzerine ateş açmaktır. 

Bu, Avrupada da, Asyada da 
böyledir. Başka delil getirmeye 
hacet yoktur. Esasen bu kadar 
basit ve iptidai meseleler üze
rinde münakaşa etmek bile 
manasızdır. 

Eğer, Türkler, Pomaklara 
karşı bir sevgi duyuyorlarsa 
bu zavallı ahali arasında yap
tıkları propagandalara ve Ana· 
dolu'ya geçmek için teşviklere 
bir son vermeleri gerektir. Bun
ların arasından bir propagan
daya kanarak Anadoluya geç
mış olonların bir çoğu geriye 
dönmektedir. Türk gazeteleri, 
bugünkü zamana hiç uymıyan 
bu yakışmaz hücumlarına bir 
son vermelidirler. 

Balkan Andla,maeı 
Ökonomlk Konseyi 

L'endepandans Romen gaze
tesinde okunduğuna göre, Bal
kan andlaşmasına dahil dört 
devlet murahhaslarından mürek
kep olarak teşekkül edecek 
ve dört memleket arasındaki 

ökonomik münasebetleri daha 
ziyade B1kılaştırmak için en 
eyi çareleri arayıp konseye bil-
direcek olan Balkan anlaşma

sının ökonomik konseyi murah
kas heyetleri teşekkül etmiş 
ve dört devlet murahhaslarının 
isimleri birbirlerine bildirilmiş

tir. 
Ökonomik konseyinin ilk 

defa Atinada toplanması da 
kararlaştırılmıştır.Konseyin han
gi tarihte toplanacagı da ta
mamen tesbit olunmamış ise 
de bunun 1935 İlkkanunun baş
langıçlarında olması çok muh· 
temeldir. 

Anadolu Ajansının 18-12-934 
Tarihli Balkan servisinden 
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Yunan Tütünleri ··-·-·· Aahsul Son Taksimde 32 Milyon 
Kilo Olarak Hesaplandı 

YUNANiSTAN 
Tütün mahsulü son taksim

de 32.183.000 okka olarak 
hesaplanmışhr. Geçen yıl 39. 
210.811 okka idi. 

1934 yılı zeytin rekoltesi ber 
reketli olacaktır. Pilion mınta
kasından bu yıl rekoltesi 6.0 
00.000 okka olarak tahmin 
edilmektedir.Geçen yıl bu mik
tar yalmz 4.000.000 okka idi. 

Yunanistan bu yılın ilk yedi 
ayı içinde 6.997.000 521 drah
mi değerinde 30.859.kilo balı 
ihraç etmiştir. Geçen yılın ha
lı ihracatı 8.219t927 drahmi 
dej-erinde 32.362 kilo idi. 

Son yapılan bir istatistiğe 
göre aşağıdaki miktarda yün 
yetiştirilmiştir. İnek cinsi: 72. 
631 kentalde (kental metrik) 
180.058.378. keçi cinai: 17. 841 
kentalde 39.608.045. 

Golos (Volo) dan gelen ha
berlere göre son yağan yağ
murlar zeytin rekoltesine çok 
yaramııtır. Hastalıklann de
yimli zararlar verdiği bazı kıs
mından maada ı.eytin rekolte
Yİ bu yıl bol olacak gibi gö
riinmektedir. Kalite bakımın
dan da geçenyılınkinden daha 
ıyı olacağı beklenmektedir. 
Pilion mıntakası 2eçen yılın 
4 milyon okkasına karşı 5-6 
milyon okka verebilecektir. 

Yunan ekim bakanı Bay The
otokisin söylediğine göre bir 
Amerikan şirketi iyi bir fiat 
üzerinden 300,000 okka eski 
rekolte tütünü sabn almıtbr. 
Böylece elde edilen fiatlar ge
çen yıl fiatlanndan yüzde 15-
yüzde 30 daha yilksek olduğu 
bildirilmektedir .. 

ÇEKOSLOVAKY A: Alman
ya ile olan kJmng beaabında
ki aktif yekinu 11 ilk kinun 
tarihinde 28.44 milyon markı 
bulmuştur. 

A VUSTURAL YA: Bu ayın 
11 inde ve 12 ıinde Mellaume
de yapılan okıiyonlarda 34,000 
balye yün sablmııbr. Alıc mem
leketler İngiltere, Fransa ve 
Japonyadır. 

ACUN: Roma Uiuslaraıı zi
raat Enstitüsünün hesaplarına 
göre bu yılın acun patates re
koltesi 1315 milyon ton tuta
caklar. Bu miktar geçen yılın
kinden yüzde 40 üstündür. 

BULGARİSTAN 
Son zamanlarda Almanyaya 

kümes hayvanı ihracab arlmıı 
sa da yumurta istihsalatının 

düşmemesi için piliç ihracı ya
sak edilmiştir. Tuzun inhisar 
altına alınması hakkında bir 
kanun çıkarılmıştır. 

Bulgaritanda 8,300 kilo satıl
mamış gülyağı vardır. Bunlar 

için müşteri aranmaktadır. Hal
buki bu ürünün bütün dünya
daki istihlaki yilda 1,500 kilo
dur. 

FİLiSTİN 
Sovyet Rusya Odesa ile Fi

listin arasında doğru vapur se
ferleri işletmeğe karar vermiş
tir. 

iTALYAN: Haber alındığına 
göre İtalya yağlı maddeler it
halatını 1.11.34 ten itibaren 
kontenjana alınmııtır. Bu kon
tenjan 1933 ithalatının % de 
50 si kadar tutacaktır. 

ltalya bu yılın Ukteşrin ayın
da dışardan 22.528 kental 
mısır almıştır. Geçen yılın aynı 
ayında ise 121,104 kental al
mıştı. 1/6/934 ten 30/11/934 
tarihine kadar olan mısır it
halatı 720.000 kentalden ibaret 

olup geçen yılın aynı devre
sinden 53,000 kental azdır. 

Romadan bildirildiğine göre 
ltalya hükumeti bir kararna
me ile yün dökütülerinin mem• 
leketten dışarıya çıkarılmasını 
yasak etmiştir. 

LEHİSTAN: 
Son teşrin ayında 68.4 mil

yon Zloti değerinde ithalat ve 
87.8 milyon Zloti değerinde 
ihracat yapmışbr. ihracat faz
Jası 19.5 milyon Zlotidir. 

MACARİSTAN 
Macaristanın bir yıllık yün 

ihtiyacı 12 milyon kilodur. Bu
nun yansı memleket içinde te
darik ediliyorsa da dokumaya 
elverişli olmadığından Merinus 
koyunu yetiştirilmesi için ted
birler ahnmaktadır. 

RUSYA 
Ruslar Yunanistendan 2 mil

yon kilo tütün satın alacaklar
dır. Bu miktarın yarısını tütün 
mübayaası Merkezi komitesi 
verecektir. 

Rus pamuk rekoltesi bütün 
bölümlerden çok geç gelmek
tedir. Sovyet Rusya pamuk 
tahminatının ancak yüzde 63. 7 
si 1 O son teşrine kadar teslim 
olunmuştur. Bu fena durum pa
muk rekoltesinin eksik teşki
latından ileri geldiği umulmak
tadır. 

ROMANYA: 
Romanyanın Çekoslovakya 

ile yapbğı ticaret anlaşmasına 

göre iki memleket ihracatında 
Romanya lehine yilzde 40 faz
Jahk kabul edilmiştir. Cekos
Jovakyamn Romanyadan ala
cağı eşya en ziyade kereste 
ve hububattır. 

Yeni ithalat rejiminde dışa
nya gönderilecek petrol, hu
bubat ve kereste için alaka
dar tüccarlara % 6 prim ve
rilmesi kabul edilmiştir. 

SVRIYE: Suriyede bir tü
tün inhisarı kurulmak üzere
dir. 

YUGOSLAVYA: 
Resmi haberlere göre bu 

yıl Yugoslavyanın hububat re
koltesi aşağıdaki gibidir. 

Kental 
Buğday 18.596.113 Metrik 
Arpa 4.080.896 " 
Çavdar 1.952.908 ,, 
Yulaf 3.334.335 ,, 
Katlflk buğday 492.510 ,, 

Mayıs rekoltesi ise henüz 
tükel olarak belli değilse de 
47,954,530 kentel umulmakta
dır. 

Uluslararası tahminlere göre 
Yugoslavyanin 1934 şeker is. 
tihsalatı 14,606 tondur. Bütün 
Avrupanın şeker istihsalab, 
3,58 milyon tondan 3,69 milyon 
tona çıkmıştır. 

Bu seneki Yugoslav şeker 
pancarı rekoltesi feddan (5.00 
m2) başına l 70 kental bir ran
randıman vermiştir. Şeker pan
carı ekilmiş sahalar çoğalmış
tır. Ancak şeker pancarJarının 
şeker derecesi azdır. Yüzde 7 
ile yüzde 12 arasındadır. 

Yugoslav Bakanlar heyeti 
ceviz ağacı ihracını menetmiş
tir. .. . . . . . . ·~ 
Yorgiyos Tutuldu 

Balıklar Ne Olmuş? 
Bay Pol ile ortak olarak İz

mirden satın aldığı 3400 lira 
kıymetindeki balığı ıtalyaya 
sevkederek satan ve parasını 
tahsil ettiği halde ortağı pola 
"sahımadım,, diyerek iğfal yo
luna sapan ve firar eden Yor· 
giyos tekrar lzmire geldiğin
den zabıtaca yakalanmıştır. 

Y orgiyo5 hakkında dün bi
rinci müstantiklikçe tevkif mü-
zekkeresi kcsilmistir. 

Yeni AMr 

Ayıtı Tarihi 
Dokuzuncu Sayı 

Dahiliye vekaleti matbuat 
umum müdürlüğü tarafından 
her ay neşredilen (A) ın tarihi) 
nin dokuzuncu sayısı da çık
mışbr. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. •... ··-·. 
. Gören Varsa 
Celal oğlu Mustafa adlı 13 

yaşında bir çocuk üç aydan 
beri kaybolmuştur. Gören veya 
bilen varsa Eşrefpaşada Ka
vaklıpınar caddesinde 13 nu
maraya haber verilmesi İilsa
niyet namına rica olunuyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kari Şlkclyetlerl ---- -

Dersler 
Gündüz Verilemez Mi? 

Erkek muallim mektebi ta
lebesine verilmekte olan İngi
lizce derslerine haftada iki 
gece Halkevinde devam edil
mektedir. 

Talebenik yağmur ve souk 
havalarda uzak mahallerden 
kalkıp Halkevind kadar gelme
leri hiç te doğru değildir. 

Çünkü bunların içerisinde 
öyleleri vardır ki bu avanzdan 
kendilerini ve sıhhatlannı ko
ruyacak biç bir vasıtalan da 
yoktur. 

Binaenaleyh haftada iki üç 
saata inhisar eden bu zamanın 
gündüzlere çevrilmesinde müş
kilat olmadığını zannediyorum. 
Mesela haftada iki akşam pay
dosunun bir iki saat sonraya 
bırakılarak bundan kazanılacak 
zamanın ıngilizçe derslerine 
hasredilmesinde hiç bir mani 
bulunamaz. Arbk bu halin tas
hihini genç ve değerli müdür
lerimizden bekler ve sevimli 
Yen;, Asınn da bu isteğimize 
kanşmasını ve benimsemesini 
umarız. 

Bir fakir talebe pederi 
A. LAIH 

Satılık Piyano 
Aranıyor 

Satılık piyanosu olanların 

markat fiat ve adreslerini ida
rehanemizde, Bay Kadriye ya
zı ile bildirmeleri rica olıınur. 

1-2 
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Kemalpap icra Memurlu-
ğundan: 933~958 

lzmirde Jak Fantanıiyeye 
borçlu Kemalpaşadan Preveze-
li Feyzinin işbu borcundan 
dolayı ipotekli bulunan ve 
Kemalpaıa tapusunun Teşrini
sani 932 tarih ve 85 numara
sında mukayyet bulunan Ka
yacık mevkiinde kain -Ş- Ka-
bara oğlu Y orgi G- lı:mirli 
Emin bey -ŞM- Bakkal Andon 
kı:ıı Mimika -C- Glava ile 

mahdut bir ki ada 4/35 M. M. ve 
de .. ununda 12 sak zeytin eşca

ri havi (225) lira kıymeti mu
hemincli bağ Kemalpaşa icra 
dairesince açık artırma suretile 
paraya çevrilmesine karar ve
rilmiş ve birinci açık artırma 

23 -1- 935 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 11 de 

Kemalpaşa .icra dairesinde icra 
kılınacaktır kıymeti muhamme
nenin % yetmiş beşi bulduğu 

takdirde ikinci artırmaya arz
olunmak üzere birinci artırma 

geriye bırakılacaktır. 
lkinci artrrma 13 -2- 935 

tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 11 de icra kılınacak

br ve en ziyade verenin üs
tünde ihaleyi katiyesi icra kı

lınacaktır. 1 Satış peşin para 
iledir. Taliplerin yevmi mez
kürde % yedi buçuk pey ak
çesile veya bank itibar mek

tubu ile birlikte müracaat et
meleri iktiza eder işbu emval 
üzerinde bir irtifak veya sair 
hak ilişikleri olanlann tarihi 
ilandan itibaren yirmi gün 
içinde müracaat etmeleri aksi 
takdirde haklan tabu sicilile 
sabit olmıyanların paralan 
paylaşmasından hariç bırakılır, 
Şartname her gün ve herke
sin görebilmesi için açık bu
lundurul~, Taliplerin yevmi 
mezkiirde Kamalpaşa icra da
iresinde mevcut 933· 958 nu
maralı dosya ile müracaatlan 
ilan olunur. 

5491 (1127 

Hanek - 1. Ağız tavanı Çort 3. Dikenli 4. Gerdengiç. 
2. Damak 3. En 4. Ek 5. İği - ü °'5 - l. Çalı çırpı 
iyek 6. Tanıağ, tamak 2. Çörçöp 3. D&lmık. 

Hanende - 1. Aydımcı Harabe - 1. Balat 2. , 
2. Bahşı (seyyar hanende Bozuntu 3. Bulbat 4. Kav-
man) 3. Cırav 4. Cağırcı 5. sak 5. Ören (Asıl hisar man. 
lrılçı 6. lrlangıç 7. lrlavıcı 8. Hisar baribesi: Keçi ören= 
İrlayıcı 9. Okuyan 10. Yıra- Kliçilk hisar ) 6. Örencek 7. 
ğu 11 11. Yırav 12. Yırlacı Örene 8. Örenlik 9. Sınık 

Hangar - Aran 10. Tan 11. Yıkık 12. Yı-

Hanis olmak -Andsımak kıntı. 
H .. l B k 2 Haraç - 1. Birgü 2.Birt anuman - . ar . 

E b k 3 O k 4 S 3. Dirik kaydı hayat şatiyle 
v ar . ca . oy,sop • ) 

4 
K • 

5 V k alınan vergı man. . esım 
. ar yo . ) 

HA _ l U h 2 U ku (Maktu vergı mukataa man. 
ap . y u • y 5 K' "k 6 V . 7 v· .. 

(b) • h l y k . ısı . ergı . ırgu 
- ga - ataca · 

2 Y k 3 D
.. k · .. k 8. Yasak 9. Yavlaktar 10. 

. ata . une , tune . y etül. 

- (b) ide - 1. Usnk. 2. Haram - 1. Ağurlış 2. 
Uykuda 3. Uyumuş, Uzuğlu. Arısız 3. Dokunulmaz 4. El 

Haps (Hapis) - 1. Kısığ 2. - ··ı 5 K t 6 T suru mez . a gan . ıyı-

Tutsakhk (Esaret man.) v 1 w 7 y k 8 y w k 9 
gı ıg . asa . ıgu . 

- etmek - 1. Alıkonmak Yığlık. 
2. Beketmek 3. Bekletmek - i .- 1. Almancı 2. 

4. Kapamak, kapatmak 5. Ayakçı 3. Basımcı 4. Ka
Kısmak 6. Koyuvermemek zakçı 5. Uğruğ 6. Yol ke-
7. Peğümek 8. Pekitmek 9. sen, yol kesici. 

Tutmak 10. Tutkunlamak Harap - 1. Bitkin, bit-
11. Yığmak. miı 2. Bozuğ 3. Bozuk 4. 

- hane - 1. Dam 2. Ka- Bulgağ 5. Cimririk 6. Çah
mak 3. Pekteğ 4. Tere:ıe şak 7. Çarkıt 8. Doğqan 
5· Tünek 6• Yarguç. 9. Eski 10. Harkıt 11. Hös-

Har - ( Sıcak man ) 1. .. .. k 
12 

K . . 
13 

K 
1 k 2 1 3 1 4 1

. . turu . epın'ı . oro-
sça . sı . ssız . ssı Ö 

5 il k 6 1 t k 7 1. · 8 mel 14. ren 15. Yatur 16. . sıca . . s ı . ssı . 
İti 9. lzik 10. Kızgın 11. Yıkık 17. Yıkkın 18. Yıpnk 
Kızu 12. Sıcak 13. Üzük 14. 19. Yıpranmış 20. Yümrülgü 
Yakıcı 15. Yangal. 21. Yoz. 

Har - 1. Azgan 2. Ba- - etmek - 1. Artatmak 
tan, batkan 3. Göğür 4. Ça- 2. Bozmak 3. Buldırtmak 4. 
kana 5. Çöğür, çöğül 6. Di- Eskitmek 5. Tokucun etmek 
kcn 7. Kinkav 8. Tiken. 6. Yaypatmak 7. Yıkmak 8. 

- istan - 1. Çetrez 2. Yıkıp bozmak 9. Yıoratmak. 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdUrlUjiUnden: 
1074 numaralı hususi tarife 
Zeytinyağı, sabun, tahin ve 

helva için aşağıdaki husmıi ta
rife yapılmıştır: 

Zeytin yağı - Aydın ve Na
zilli arasındaki istasyonlardan 
Sütlaça beher tonu 1800 ku
ruştur . 

Bu tarife 23-12-934 tarihin
den iş' arı ahire kadar muteber 
olacaktır. 

Sabun - Aydın ve Nazilli 
arasındaki istasyonlarından Süt
laça beher tonu kilometre ba
şına 4.5 kuruş üzerinden he
sap edilmek surctile ücret alı
nacakhr. 

Bu tarite 23-12-934 tarihin
den 31-8-935 tarihine kadar 
muteber olacaktır. 

Tahin - Nazilli, Atça ve 
Sultanhisardan Sütlaça beher 
tounu 1560 kuruştur. Bu tarife 
23-12-934 tarihinden iş'arı ahi
re kadar muteber olacakbr. 

Helva - Nazilliden SütJaça 
beher tonu 1850 kuru~tur. Bu 
.tarife 23-12-934 tarihinden iş
arı ahire kadar muteber ola
cakbr. 

§ 1073 numaralı Helva ve 
tahinin tarifesidir: 

23-12-934 tarihinden iş'an 
ahire kadar Nazilliden Tazkıri 
ve Çardağa taşinacak helva 
ve thinin tabi olacağı hususi 
tarifeler aşağıda gösterilmiştir: 

Nazilliden Tazkın ve Çar
dağa helvanın beher tonu 1855 
kuruş. 

Nazilliden Tazkm ve Çar
dağa tahinin beher tonu 1560 
kuruş üzerinden nakliy alına
ca.kbr. 

1077 Numaralı Linit Kömü
rü tarifesidir. 

26-12-934 Tanhinden 25-12-
935 tarihleri arasında herhan
gi bir mürselileyh namına Cu
maovasından lzmire asgari 500 
ton Linit kömürü nakledildiği 
takdirde yüzde 5 ve asgari 
1000 ton için de yüzde 10 red
diyat yapılır. 

Reddiyat mürselileyhlere ya
pılacaktır. 

§ 1076 No. lu Balık tarife-

·-··. 
-- - o o --• .. , 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Doktor 

Ali A~a~ 
İkametkahını Birinci Kor-

onda Tayyare Sinem ası civa-
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345~ 

•v H. 3 (25) m 

Satılık Hane 
Bornovada Asım bey sok-• 

ğında 2 numaralı hane satılık
hr, Görmek için Kürt Ömer 

sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen
diye müracaat. 5-2 

. cm ı a ___ • ıu o er _ · 
Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 

Belaouklu§u ve te
nasUI haatahkları 

motehassıa ı 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
maraya naklehniştir. (1145)h3 

sidir. 
25-12-934 T arihindcn 30-6-

935 Tarihine kadar Selçuktan 
lzmire taşınacak taze balığın 
beher tonundan 1000 kuruş üc
reti nakliye ahnacaktır. 

Balıkları ihtiva eden kasa ve 
köfelerle bu kapların içine ba
lıklarla beraber konmuş olan 
ıbuzun sıkleti dara olarak ten
zil olunacaktır. 

Bunlara ait beş balık kasa 
ve köf el eri lzmir kemerinden 
Selçuğa meçcanen iade oluna
cakbr. 

Öz Türkçe karşılıklar - 97-

Halim - Amıl, amal, 19. Kün 20. Orta 21 Töpö 
amul 2. Arkun 3. Asrak 4. 22. Turmuş 23. Türü ( mah
Aşak, gönüllü 5. Aşaklık Juk man. ) 24 Ulus ( Kavım 
eyleyici 6. Basık 7. Basın- kabile man. ) 25. Ümek 26. 
çak 8. Basınlı 9. Bayav 10. Yaratılmış 27. Yığın 28.Yilü 
Catık 11. Cıvaş 12. Çabas 29. Yon. 
13 Diniz 14. Dölek 1 S. Er- - içtimaı 1 - Çeliğ 2. 
gun 16. Güç götüren, güç Çığlığ 3. Kurultay 4. İl top• 
götürücü 17: Könülşök 18. luluğu 5. İmrem 6. Topluluk. 
Tüzfın 19. Üzü yumuşak 20. Halk - (Yaratma man.) 
Yavaş 21. Yıvnk 22. Yoboş 1. Buldıru 2. Kurma 3. Var 
yobaş 23. Uumuşak 24. Yün- etme 4. Yaratış 5. Yaratma. 
geviş - etmek - 1. Bartnimek 

- leşmek 1. - Yavaş- 2. Canlandırmak, can ver
mak 2. Yavaşlaşmak, yavaş- mek 3. Düretmek 4. Kılmak 
lanmak, 3. Yumuşamak. 5. Oldurmak 6. Törümek 7. 

Halis - 1. Anarat 2. Arı Törüzmek 8. Türütmek 9. 
3. Arı duru 4. Arı sili 5. Var etmek 10. Yaratmak. 
Aru 6. Cik 7. Camcık, cam- - olunmak· 1. Kılınmak 
çık 7. Cık 9. Çıkla 10. çılk 2. Kurulmak 3. Pütmck 4. 
11. cm 12. Çin 13. Çün 14. Var edilmek, varolmak 5. 
Der 15. Doğru 16. Esen 17. Yarablmak. 
Kadıksız 18. Kansıgay 19. Halka - 1. Bakan (Ger
Katı~sız 20. Nak 21. Ôğüz danlık man.) 2. Bakla 3.Bal-
22. Oz 23. Sağ 24. Som 25. dak, (kılıçta kemerin geçtiği 
Sum 26. Süzük. halka man. ) 4. Bucura 5. 

- ane - 1. Doğrucaı 2. lsırğa, sırga (Küpe ve yüzük 
Doğrulukla. halkası man.) 6. Kangal ";" . 

- dost İnak. Kasnak, 8. Kupçıma 9.Toka 
Halit - Menkü kalığı. 10. Tiğrek, töğrek 11. Yü-
Halita - 1. Karışık 2. zük . 

Katıngı. Hali - 1. Açma 2. Çöz-
Halk - (Ahali man.) 1. me, çözüş, 3. Eritme 4. Kut

Aymak 2. Budun, but, bu- karu, (Davayı hali man.) 
dun 3. Çıma 4. Çon 5. Dü- - etmek - 1. Açmak 
rük (mahlük man.) 6. EJ ulus ( Düğümü ) 2. Çözmek 3. 
7. El, il 8. Ellik, illik 9. İl- Dcsmek, De..istirmek 4. Dü
kün, elgün 10. Karabudun zeltmek 5. Emiştirmek 6. 
11. Kara 12. Karakanuğ 13. Eritmek 7. Kutkarrnak 8. 
Karal, kıral 14. Kamuğ, ka- Onarmak 9. Özelcmek 10. 
mu, kamuk, kamığ, kamıh scşmek, şeşmek, şeşivermek 
( Amme, umum man. ) 15. 11. Sürtmek 12 Tabalat
Kişi oğlu (Beni beşer man.) mak 13. Tepsetmek 14. Tiş-
16. Koduru 17. Koşun ( as- mek 15. Yargılamak 16.Yar
"eri kıt'a man.) 18. Kölmök mak 17. Yasmak 18. Yaz-
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Ankara Birası 
. ' 

lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ormarı Çiftliği Müdürlügüne n1üra
caat. Fazla izahat için Jzmirde Ege Palas ve Şehir gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu ~ıurat beyden alınabilir. 

Kemalpaşa icra memurluğun
dan: 
Kemalpaşadan Hidayet beye 

borçlu Mehmet Sabit efendinin 
mahcuz ve Kemalpaşa tapu
sunda Teşrinievvel 934 tarih 
ve ı74 numarada mukayyet 
bulunan Kızılcanın Evrenoğlu 
mevkiinde kain -Ş- Şemseddin 
bağı -G- biraderi Nuri -Şm
tariki am -C- Hafız Şemseddin 
efendile mahdut 7372 M.M. 
2200 lira kıymetinde ve yine 
tapunun Teşrinievvel 934 tarih 
ve ı74 numarada mukayyet 
ayni mevkide kiin -Ş- hemşi
resi Gülsum vereseleri -G
Nuri efendi -ŞM- kahya bira
deri Mehmet ve lbrahim -C
Nif çayı ile mahdut 3216S M. 
M. ve (5260) lira kıymetinde 

bulunan iki kıt'a bağ Kemal
paşa icra dairesince açık art
tırma suretile paraya çevrilme
sine karar verilmiş. 

Birinci açık arttırma 23/l/93S 
tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat ıı de Kemalpaşa 

icra dairesinde icra kılınacak
tır. işbu arttırmada kıymeti 
muhammenenin yüzde yetmiş 

Türkiye Ziraat Ban __ ası lzm;r 
Şubesinden: 
ı9ıı2/934 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 27/11 

934 de Anadolu 3/ı2/934 de Yeni Asır 9112/934 Milli Birlik 
ve ıS/12/934 de Halkın Sesi Gazetelerinde ilan edilen Yunan
lı emvalinin ihaleleri 26112/934 tarihine temdit edilmiştir. Satış 
gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıy

meti muhamme:ıesi iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin 
ihalei kat'iyaleri istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait Dev
let vergi ve belediye resim ve sair masraflar müşteriye aittir. 
İsteyenlerin yüzde yedi bu~ulı: teminatlarile birlikte ihale günü 
saat ı4-30 da Ziraat bankasına müracaatları. 

beşi bulduğu takdirde en fazla 
verenin üstünde bırakılır. Bul
madığı takdirde ikinci arttır
maya arz olunmak üzre birinci 
arttırma geri bırakılacaktır. 

ikinci arttırma ı3/2/93S ta
rihine müsadif Çarşamba günü 
saat ı ı de icra kılınacaktır ve 
en ziyade verenin üstünde iha
lei kat'iyesi icra kılınacaktır. 
Satış peşin para iledir, taliple
rin yevmi mezkiırde yüzde 
yedi buçuk pey akçesile veya 
banka itibar mektubu ile bir
likte müracaat etmeleri iktiza 
eder, işbu emval üzerinde bir 

S48S (112S) 
-~ 

irtifak veya sair hak ve ilişik-

leri olanların tarihi ilandan 
sonra yirmi gün zarfında mü
racaat etmeleri aksi takdirde 
hakları tapu sicilile sabit ol
mıyanların paraları paylaşma

sından hariç bırakılacaktır. 

Şartname her gün ve herkesin 
görebilmesi için açık bulundu
rulur. Taliplerin yevmı mez
kiırde Kemalpaşa icra daire
sinde mevcut 34-96 numaralı 

dosya ile müracaatları 

olunur. 5490 (1126) 

-Doktor 

Kemal Satif 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 39S6 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. S96 Telefon No. 2S4S 

(363) 

Dahiliye 

DOKTOR • 

ZEKAi IBRAHIM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 4S Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
T ele~ın: 3806 

ŞA.RL. PRIMUS ' ç~· 
Bu m!~a~s~nd!z~!~~a~ ~~u~ge k ll 
Son sistem buharlı Amerikan makinelerile r'°' 

boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının 
lzmirde eşi yoktur. 

Kostümlerinizi, roplarınızı, fStr şapkalarınızı 
bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak az mas
r~fla ve ye!'ileştirmek için Almanyanın meşhur 
kımya fabrıkalarından İ. G. fabrilcasında ihtisa
sını yapan ve herkesce tanınmı~ bulunan 

' 

ŞARL PRf.MUS 
Müessesasfne Veriniz 

BA YRAl\I MUNASEBE~fiLE 
Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

ADRES • SAMAN'.SKELESİNDE 
- . • IŞ Bankası karşısında 

KARDICALI ıbrahim Hanında 
Telefon 3449 

ı2 - ıs 

Doktor 

A. Hiza Unle 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTAJ..IKLARI 

MUTE:HASSISI 

- 98- Öz Türkçe karşılıklar 

mak ı9. Yoluna koymak 20. ı6. Ham ı 7. Hazık ı8. Ko
Yörmek. ruk (Ham toprak man) ı9. 

Öz Türkçe karşılıklar - 99-

hakkında) Boyaz, bouğz 4. Hamr - 1. Çakır 2. İçki 
buvaz, buaz S. Boygat 6. E- 3. Kur 4. Sücü, süci S.Şağır 
vinliğ 7. Gargın 8. Gebe 6. Yılağı 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

- olunmak - ı. Açılmak Mavra 20. Mazak 21. 01-
2. Çözülmek 3. Deşilmek 4. mamış 22. Pişmemiş 23.Tas
Emişmek 5. Eritilmek 6. Ko- lama 24. Yeşil (ham meyva 
tarılmak 7. Şeşilmek 8. man) 2S. Yiğ 
Uyasmak 9. Yazılmak ıo. Hamail - 1. Bötöy, bü-
Yörülmek. töy 2. Ciril 3. Komar 4. Sil-

- li müşkül iş - ı. Çet- kincık, silkençik 
refil 2. Çapraşık 3. Çepreşik Hamakat - ı. Alıklık 2. 
4. Karışık. Bönlük 3. Kulava 4. Şaş-

- li müşkül olmak - ı. kınlık 
Çetrefil 2. çitilenmek, çitir- . Hamem -. ı. Cimecik 2. 
lenmek 3. Karmaşmak. Çımek 3. Çımecek 4. Gaş-

Hallaç - 1. Atıcı ( Pa- gaz S. lllı su, Yılı su 6. Issı 
muk v.s.) 2. Atımcı 3. Çe- dam 7. iç pınar 8. issi 9. 
yoçu 4 Çapçı, çapgan S. Kızgın dam 10. Monça,mun
Tımacı 6. Titüci. ça, munçak 11. Saluk ı2. 

- tokmağı 1. Ataca 2. Serep 13. Sıcak ı 4. Şıpıldak 
Tokmak. ıs. Yıkak 16. Yıkanacak 

- Hallak - ı. Yaratan 2. Yıkanacak yer 17. Yunak, 
Yaratgan 3. Yavlak, yaratıcı. Yunaklık, Yunluk, Yunat 

- ı maani - 1. Söz ya- - kesesi - Sürgüç 
ıaştırıcı 2. Söz yaratıcı. Kudret - ı - ı.Illıca 2. 

Halt ( etmek)-1. Karıştır- Kaplıca 
mak 2. Karmak 3. Katmak 4. Hamaset - ı. Batırlık 2. 
Saçmalamak Yiğitlik 3. Yılmazlık 

Haliık - 1. Çağımmı, Hamd - (etmek) ı.Mak-
Çağımdı 2. Çatık 3. Geçimli tamak 2. Öğmek 3. Ökmek 
4. iyi tutumlu S. Sevimli Hamız - 1. Acı, acığ 2. 

Halvet - 1. Oğ 2. Yal- Ası 3. Buruk 4. Buruşku S. 
nızlık, yalnız kalma 3. Yav- Ekşi, ekşimtirek, ekşirek 6. 
lak Ekti, eyti 7. Kekre, kek-

- gah - Avlak remsi 8. Kıç kıltım 9. Kucur 
Ham - 1. Acık 2. Açıl- Hami - 1. Arka 2. Bas-

ma :nış (Acemi, tecrübesiz kı 3. Basutçu 4. Dayanacak 
man) 3. Ambak (ham ceviz S. Eğe (Sahip man) 6. Ka
man) 4. Boş (bihude man) yırcı 7. Koldaguç 8. Koruğcı 
S. Çala, çağla (ham meyva 9. Koruyan, koruyucu ıO.Sal
man) 6. Çakıl, çakıldak 7. lagan 11. Tayanç 
Çamış 8. Çete! <J. Çiğ ıo. Hamil - ı . Birüçi 2.Ge
Dalık 11. Donbul (ham mey- be 3. Götüren 4. Taşıyan S. 
ve man) 12. Ermemiş (henüz Yük götürücü 6. Yüklü 
olmamış man) ı4. Gen (ham Hamile - 1. Aylı 2. A
toprak ınan) lS. İşlenmemiş ğırlı2 3. Botlayıcı (hayvan 

9. İki canlı ıo. İnçliğ 11. Hamule - 1. Ağruk 2. 
Karımeğ ı2. Karındu 13. Dirmeç 3. Götürge 4. Köte
Kaygın ı4. Kunnayıcı (Hay- rim S. Sığıç 6. Şelek 7. Yı
van için) ıs. Telgak (Aş ğın 8. Yük 
yerme zamanındaki gebe Himuş - ı. Epsem 2. 
man) ı6. Üzerli ı7. Yüklü Sessiz, sesi çıkmaz 3. Susan 

- olmak - 1. Avun- susmuş 
mak (hayvan için) 2. Çeide- Han - ı. Kom (küçük, 
mek 3. Gebelenmek, gebe adi otel man) 2. Konak(men
kalmak 4. İkenmek (kısrak zil, yol üstünde durup ko-
için) S. Korsaklanmak nacak yer man) 3. Tim, tüm 

Hamiyet - Yeğinlik Hancere - ı. Bağurdak 
- li - 1. Yeğin 2.Yiğit 2. Boğaz 3. Bağazlağı, bo
Hamal - ı. Ağırlık 2. ğazlağu 4. Boğurtlak S. Dü-

Cük 3. Gebelik 4. Götürme dük 6. Emik 7. Gagan 8. 
S. Kondurma 6. Yorma(Hay- Gırtlak 9. Hirtlek ıO. Hör
re Yormak) 7. Yüklü olma lük 11. Hurtu) ı2. İmik ı3. 
8. Yük Kemirtlek ı4. Kızıl öğürtlek 

- etmek - 1. Ardımak lS. Kömürtlek 16. Mümük 
2. Kondurmak 3. Yormak ı7. Nünük ı8. Özek ı9. So-
4. Yükletmek mak (Koçan man) 20. Tam-

Hamle - 1. Arbılma 2. gak 21. Ümmik 22. Ümük 
Atılma, atılış 3. Atım 4. Be- 23. Ünük 
zenğ S. Çıkıluş 6. Çıpkağı Handan - 1. Gülek 2. 
7. Çüvme 8. Kapurtu 9. Kıv Gülen, güler 3. Şen 
ıo. Saldırış 11. Sıçrayış ı2. Hande - 1. Eğlenme 2. 
Yumulma Gülme 

- ci - 1. Atılgan 2. - nak - ı. Güleğeç 
Kürekçi, kürek çeken (ham- güleğen 2. Gülen, güler 
lacı man) 3. Monguş. Hane - 1. Dam 2. Ef 

- etmek - ı. Atılmak em. ep 3. Ev 4. iv S. Üy 
2. cumburmak '3. Oplamak - berduş - 1. Çölle 2. 
4. Saldırmak S. Sıçramak 6. Evi omı_ızunda 3. İnde konak 
Sürsalmak 7. Tebretmek 8. 4· Yersız, yurtsuz 

T • k 9 y k. k ıo - halkı - 1. Çoluk ço-egme . e ınme . k 2 H 
Y k 

cu . azan 
opunma - ittihaz etmek - Ev-

Hammal - 1. Araca 2. sinmek (ikametgah edinmek 
Arkacı 3. · Götüren 4. Şele, man) 
şelekçi, şeleci 5. Yamaçı 6. Hanedan - ı. Belevi 2. 
Yükçü 7. Yük çekici Ocağ 3. Ocak 4. Soy S.Soy-

- semeri - ı. Arkalıç dan 6. Tös (aile man) 7. U-
2. Arkalık ruk (nesil, aoy man) 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 193S tarihinden itibaren müştereken 

ha~ta kabulüne başlıyacaklardır 

2639 

Kanzuk öksürük şurubu 
( Siropektoral ) 

• En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
canın kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye edici 
tesiri şayanı dikkattir. Her eczanede bulunur. 

-------· ---- . ---- - - - . - ---
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Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PJ .. ~KLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey - MUzeyyen Hanım 

Yeni Asır 

Cöz Hekimi 

Mitat Orel 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk -;;t~ 
yanında - Numara: 23 

A,,. 1795 Aman beyim. Duet 
./~ KacLn kıyma canıma 

a AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
:: Hicaz.şarkı. Sevdamı dilim 

Telefon No. 3434 
'--·19-26 (1019,_. _ _. 

-: anlatamaz 1 =· 
Göz Tabibi Emel Celil Hanım : Saadet Har·m - ·-

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

: AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
: Uşak şarkı. Gel gel lütfü Kır~ar -: Mahmure Handan Hanım ----MUşerref Hanım ----1797 Ey nazlı çiçek 

AX1801 Uşakşarkı.Endamına bayıldım 
Şetraban şarkı. Titretti beni Memleket hastanesi 

göz hastalıkları mUte
hassısı: 

----Seviyorum ayıp mı dır Süheyla Bedriye Hanım ------Deniz Kızı Eftalya Sadi Hanım AX 1802 İzmir Bergama türküsü 
Gökçe karga olaydım İkinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

---- Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. 
1798 Türkii. Naimem -Türk ~ .Oğlan gel gel yanıma 

············································································································: 

Ucuzluk Ril&:i atba.~ı 
• • . . . . 
• Bilgi 

lrgat Pazarında Azizler SokaiJında 

l\latbaası 
Ege mıntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 

iş yapan matbaasıdır. Müşterilerini 
~-=======-====== ... ı======~====;---

Defter, Kart, Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair tfer Türlü Evrakı Matbua Basılır. 

Memnun 

Bir Çok Şirketlern Hisse S&netleri Blgi 
llla.tba.a.sında. Basılmıştır. 

Etmekle 

iftihar 

,, 2640 ,, Numaraya Eder 
Telef on Edilince Sıpariş Kabulü Jçin Memur (iönderilir . 

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

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYVA BAHÇESİ SAHiPLERİNİN 
Dikkat Gözlerine 

Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCiN ) markalı 
KİMYEVİ GÜBRE'lerin İZMİRDE satış yerinin yalnızı 

GAZ' ~uL VARINDA YENİ TUHAFİYECİLERDE 
11 ıMARALI ADADA İNGİLİZ KiMYEVi 

GÜBRELER ŞİRKETİ 
Olduğunu Unutmayınız . 

GÜBRELERİMİZİ BAG mıntakalarında ki 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentalan
mızda bulursunuz. 

Adres : İMPERİ~L KEMİKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LİMİTED ŞİRKETi IZMİR ŞUBESİ 

P. K. 78 Telefon : 3803 
5-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

, ...... , ...... M.••••••························· ··· ···· ·· 1•••1•111111: 

SIHHAT BALIKYAGI ~ 
Norveçyamn halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUştUr 
Y egine Deposu 

Baş durak 

Bam4i Nüzhet 

Eczanes. 

. 

Sıhhat . . . . 
: ............................. .................................. ...... = 

Yeniden Açılan 

üyü~ lmperyal Oteli 
Beyoğlu İngiliz Sefarethanesi Yanında No. 6 - 8 

Halice fevkalade manzarası olan, banyolu, çok temiz 
ve süslü odalara ve salonlara malik olan yegane bir otel
dir. Fiyatlar çok mutedildir. 

B .., ı ''' agcı ar ..... 
Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden sizin de kullanmanızı katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az masrafla bağlarınızın verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkaktır. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayn ayn ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMi 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemiş Çarşısı Cezalr Han 
18 - 30 Telefon: 3809 1 Z M 1 R 

Bir Dişte l,Q00,000 l\'likrop ! 

[ 

Amerikalı bir bauteriolog bakımsız bir 
dişin üstünde 11 cins. bir milyon mikro
bun yerleşip yaşayabileceğini söylüyor. 

Dişıerinizi günde iki defa 

RADYOLiN 
Kul'anarak tenıizlerseniz bu ınikroolar yaşa

nıazlar. RAOYOLiN diş ve diş eti hastalıklarına 
karşı en müessir bir çaredir. Dişleri harao eden 
hanıızların muzır tesirlerine ınani olur. Dişleri 
temizler ve oarıl oarıl parlatır. 

Sahife n 

HiS fiEl"DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi:K FIRSAT 
Topan Halis Zon2uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Slllndlr için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satış mahalll : Kestane pazannda No. 10 
885 Telefon 3937 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağnları, romatizma ve siyatik sancılan 

kullanılan ilaçların en faideli ve tesiriisidir. 
( 1 - 6 -12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza-

neden arayınız. . 
Bütün Türkiye için umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka

pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolannın hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
' 

Şubesinden: 
5/12/934 Tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı 15/11/934 

de Anadolu 20/11/934 de Yeni Asır 25/11/934 de M. Birlik 
gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvalinin ihaleleri 16/1/935 
tarihine pazarlığa bırakılmıştır. Satış Gayrimübadil bonosu veya 
peşin para ile nakten yapılır. Kıymeti muhamminesi iki bin lira 
veya daha ziyade olan emvalin ibalei kat'iyeleri istizana tabidir. 
Malın satıldığı seneye ait Devlet vergi ve belediye resim ve sa
ir bütün masraflar müşteriye aittir. İstiyenlerin yüzde yedi bu
çuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14-30 da Ziraat ban-
kasına müracaatları. 5349 ( 1122) 

• 



. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 

MOREA vapuru 27 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 

Hamburg ve Bremenden yük 

pkaracaktır 

A VOLA vapuru 6 son ka
nunda bekleniyor 9 son ka

nuna kadar Anvt-rs, Rotter
dam Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

TINOS vapuru 21 son ka
nunda bekleniyor. 23 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen içiu yük 

alacakbr. 

JOHNSTON LINE L TD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 
kanunda bekleniyor. Liverpul 

ve Anversten yük çıkardıktan 

sonre Burgas, Vama ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk kannna doğru 
bekleniyor. Hamburg ve An

versten yük çıkardıktan sonra 
Anvers, Rotterdam ve Ham-

burg limanlanna da hamule 
alacakbr. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXıLONA vapuru 24 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 16 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. -

2007 - 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 29 kanunu 
evvelde beklenmekte olup lıa

mulesini tahliye ederek Bur
gas, Vama ve Köstennceye 

hareket edebektir 
CERES vapuru 26 kanunu 

evvelden 31 kanunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 10 ikinci 
kanundan 17 kanunusaniye ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LİNİEN 
ROLAND motörü 24 ka

nunuevvelde beklenmekte o!up 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantz.ig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 

FERNEBO vapuru 21 kanu
sanide Rotterdam. Hamburg 
Copenhage, Dantz.ig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve İskandi
navya limanlarina yük alacaktır. 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARiTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 21 
kanunusanide beklenmekte olup 

ayni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 26 kanunu 

evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Bristol ttteli_ 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada BuluşurJar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile astanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUsteclrl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol S_irke-
• Beyoglunun cıde 

o~ rr ani'? e oteli~id!~~siye 

NıElALLUM 
l.aıııhaho ıııı lı • ıc lı 

'ılı ııln lı ıç hır ıa 

•ııan alıl!innıa1111,

:11 ıllf . 

Çünl<i: 
Jı.uı~a ı llıtı 11117.R• 

ıı aıa ı f ı yaı ı 

ıJ?ı imi p•gaııe 
. ıınhndı r . 

Hn hayideıı 

R rfl J 1rı1,1. 

Deposu 

MEli~1ET 
TEVFiK 

ı l el,trık malzeıuü 

tıcarethanesı 

Pc>Ş'PmalcılJt r 

TELEf ON 3323 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapu;-u on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRİYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 
Seyahabn müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa-

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
19/12/934 SRBıN 

26/12/934 S.S BEOGRAD 
2111935 BLED 

THURSO vapuru 25 birinci 
kannnda Hull Londra ve An
versten gelip talıtiyedt buh:ua-

k . - L 1 DıKKAT: vapurlar Çarşam-

' ~: Hv:ıı ~~~~ :~~;":;::ai-~~~ra ba S?:·.inü sabah yük almıyacak-
lanJ.. ... 

DEUTCHE LEV ANTE L!NfE 
TAHMİL tçiN EE.Kl.E.NİLEN Pire ve Triyeste yolcuları 

V AFliRI Al~ için fiyatlarda tenzilat yapıl-
ART A vapuru 2 b:rincı ka- mışlır. 

nunda Hamburg, Bremen ve Yolcu ve navlun için tafsilat 
Anversten geJip tahliyt:de bu- J. PUSSİCH acentesine mü-
lunmuştur raccıat ediniz. 

l NOT: Vürut tarihleri ve Kordonda Cemal Cendeli 

1 
vapurların isimleri üzerine mes'u han No. 13-14. 
liyet kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 ------ ~ ...... ~ ~ 

Ferit Kuvvet ~•1rubu 
Zayıflara, sıtmalılara, işta

hı olmıyanlara, mid ve si
nirleri zayıf olanlara, vere
me istidadı olanlara 

Kan ve kuvvet 
verır. 

idrarını tutamıyan çocuk 
ve ihtiyarlara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

n1uc11i depo : 

.-:>. FERrT 
Şifa 

Ecza nesidir 

Ei~if paatı f5ie~iii L ~l 
Makine imalathanesi 

••••• 
lzıuırıl" 

fua lıyottodı ı 

A Hi lrncln r! 

il n l ııw· · 

rı n ı.ıı ıuak ""' 
lorııı f 1111 ı, , t 

l ı •• 1 ı I • 

"' Numara f>U 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} arjhoıw \te l.Jn Def]ırmeniPri 

il lı 11 11111 ı·clılır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
üa~oz11e11 

Hı• r hcıyl!n vı• hor J.nvvet

h M c ı ı e ııı n lı ııı k n t ii ZE\ rı ne 

Bilumum D<>niz Jşlert 
J)arhınler, tn!umlıalar n 

ıcısisatı mılııuıikiyo asamıör n 
v : rıc;ln ve s:ıir ış14'r Jernhtf 
\' f> ı, :t lııı 1 1 ıl ıl il 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIB 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kaz.mirleri 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni Manifaluracılarda 3 numaralı 
cad. No. 8 Telefot'ıf ~a. 3942 

502) h - 1 

O o y ç e Or i y a n t b a n k 
J)J~ESDNER BANK ŞUBESi 

IZl\IiR 
.\1EH1\ ı·: ~ 1 : BJ~HLIN 

4 mangada 175 Şubesi Mevcuttur 
8t•ı mayo ve ilıtıynt :ıkç.esi 

165,000,000 Hnylısınark 
l ıirlnycıdc Şubeleri: lS1'ANBUiı ve 1ZMJR 

l\lııımfn ~ubelcri: RAH1RJ1~ vo JSK.ENDEIUY.11~ 
Her ttirlii hanka muarneJatnı ifa ve kabul eder 
c ALMA~Y AH..! ıeyahat, ikamet, tahsil ve ııaire i9in 

en 1ıhven Mera itle R I:OISTRR!\t ARK aat1hı·. > (b-1) 

23 klnunuevveı 

PLATT 
Makina F abrikasımn 

NyMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

Eczacı Kemal :-amil Aktaşın 
Hususi balıkyağı Hilal eczanesinden başka yerde yoktur. İki 

defa süzülmüş hafif bir şerbettir ve ucuzdur da ... 

1 " ''"' • nı:.rn;ın atideki ihtıyaçJarınızı pek ur.uz f iatlarla 
.ıı ın etmek isterseniz Halim ııga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRina müracaat ediniz 

· ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nel'l çiçekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden liivhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çlma"tol•r, Batan ••rkalar 

Ew MDaalt Şar•ltle 
••l•z•m•zda s.tıhr 

. 1 
-'" 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şırkotin Merkez ve .IfabııkRsı: lımırdo llallrnpınardadır 

Yerlt Pamu#undan At, 1aggare, Köpekbaş, DetJirmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını havı her novı l\nbot bezi 
inıaJ oylornekte olup malları A vrupaııın ayni tip ıııenHu 

catma faiktir. 

Telefon Ko. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

( H l) Pcr. . . .~. . .. . , . . 
:. " ' . - ·.,. . . 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
"' 458 lira 17 kuruş muhammen kıymetli Karşıyaka Maliye şubesi 

Binasının tamiratı 27 /12/934 saat 14 de münaliasası icra kılına
caktır. Taliplerin o gün Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

5222 '1123) 


