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intihabatı Y enileıne 
Karaı·ı J(arşısında 

h ~eş on gündenberi rivayet 
l ~lınde .dön'!n, hatta bir ara-
11 tekzıbe uğrayan Büyük Mil
ket Meclisinin yenilenmesi hak
Eırıda~i haber gerçekleşmiştir. 

velki gün toplanan Cumhuri
~et Halk Fırkası meclisi grubu 
aşvekil İsm::t Paşanın izaha

h~tını müteakip intihabatııı ye
~ılerınıesi teklifinin büyük mec
ıse arzına karar vermiştir. 

Teklif yapılma zamanının 
l ıyini fırka reisliğine bırakıl
dığına göre hükamet müstace
le · 
1
• n ıntacı lazımgalen kanun 
ayıhalarını meclise verecek 
ve bu işlerin ikmalinden son
~a da meclis kendisini feshe-
erek yeni intihabata geçile

cektir. 

I Fırka grubunda ileri sürü
en sebeplere bakılırsa hükü
~e.t beynelmilel siyasi vaziyet
_erın arzettiği nezaketi göz 
On" d Un e tutarak halkın itimadını 
t~ıelemeği Türkiyede hüküme
tın nıüstekar vaziyetini teyit 
~lenıeği lüzumlu görmüştür. 
ılhakika milletler arasındaki 

:iYasi karışıklık o kadar çok
ur ki bu vaziyet endişeler 
ti,~ndınnaktan uzak kalamıyor. 

une kadar silahların bırakıl· 
llı_ası, azaltılması sulh için ye
fane emniyet telakki edilirken, 
d ~ Yolun bir çıkmaza saplan
f ıgı görülmüş ve sulhun muha
l •ıası çaresi yalnız kuvvetli bu
ullıııağa bağnlamıştır. 

Bundan dolayıdır ki arala
~~da dostluk ve emniyet mi
. a ları imzalamış bulunan dev• 
1
"tl"r ·· b 1 ""dh · \> d ınunase et erını a a 2ı-

d a e sıkılaştırmak ihtiyacını 
uyıııuşlardır. 

1
. Siyaset aleminin bu cephe-
111de h""k" 1 · ·ıı· · · da u umet erın mı ı ıtıma-

ııı · lllaıhar olmalarının ehem
v:iı~ti _büyüktür. Mevkii kuv
i... 1 hır hükümetin sözüne ve 
•-..za 

1111 d sın~ verilen kıymetle, her 
da evrılınek tehlikesi karşısın
lltaaolan bir hükümetin vaziyeti 

8 tnda büyük farklar vardır. 
k,. "Ynelnıilel muvazenede mev

•ı h 
kiy"e ~.ınıniyet kespeden Tür-
~tay hukümetinin tekrar milli 
kerr a müracaatla kuvvetini bir 
ı;ltd e daha tebarü, ettirme
dır, B·Zarar değil fayda var
kilr •naenaleyh yeni intihabat 
tunı1~nı~ ~iyasi bakımdan lü
lıııı.. &orulmesi politika haya
b'ı·" tab·· · l<ir, ıı ıcaplarından sayila-

leıSoıı helecli . . d '(etin h ye seçımın e mem· 
~!~k. er tarafında görülen 
.., "Ya ·ı· itik f 1 aveten Cumhuriyet 
ııı~"n ırkası namzetlerinin ka-
lııuv;ırt1/nüttefikan kazandığı 
lı~ab a ıyet yeni meb 'us in
b atını 
il &ii d n varacağı noktayı 
,,ııent· ı·· oey l ayın ey emıştır. 

de beı°" .nıileJ politika alemin-
l edıye · · a kıı seçımlerı de fır-

. \>vet'erı' -ı .. ld -·te k : ne o çu o uguna 
'ııaıı:ını eyf:yetin siyasi cephesi 

Biıc da sayılabilir. 
ıı e Ye · · 1n i rıı ıntihabat kararı-
;neııı~· Politika bakımından 
<.ir. . 'Yeti daha b" ·· kt" fi " ônü .. uyu ur. 

<tik F nıuzde Cumhuriyet 
"11tdır ırka.sının büyük kongresi 

.._: SBurada çok ehemmi
:t1111 onu ıkınci sahı/ede -

~aı.ı ~ak.kı 

~ -- - - , 
(.ıım1tuT<!Jefın Ve Cıımıııo·ıyet E:>et·iııııı Bekçisi, ::ıaocııııan \.tımı- ::ı·ıycıst liazeıeuır 

zırlı r a 
FIRKA KONGRESiNDE Edirnenin Kurtuluşu 

. • • - •• ..-.. Büyük tezahüratla Kutlulandı Şehir 
Ehemmıyetlı Meseleler Goruşulecek Kulübünde Balo Verildi 

Kadınlara Da Meb'us Seçıne Ve Seçilme Hakkının 
Verilmesi Muhtemeldir· Müstakil Namzetler 

Ankara 15 (Hususi) - İnti
habab renileme kararıııdan 
sonra B. M. Meclisinin müsta
cel kanunları çıkarmak için bi
rinci kanunun sonuna kadar 
içtima edeceği bildiriliyor. 

Fırka Namzetlerl 
İstanbul 15 (HıJsusi) - inti

hap sisteminde yapılacağı söy
lenilen değişiklik etrafında bir 
çok şayialar vardır. İntihabatta 
fırkanın beher meb'usluk için 
dokuz. namzet göstereceği şa
yiası da bu meyandadır. 

Müstakll Namzetleri 
İstanbul 15 (Hususi) - İn

tihabat hazırlıklarına başlanma
sı için her tarafa e:nirler veril: 
di. Fırka namretlerinin Şubatın 
beşinde ilan olunacağı, bazı 
vilayetlerde müstakil namzetle
rin kazanmaları için de fırka-

J/iiyiik fcicıliyı>lleriıı ıııcı-ke:i o/an Fırka biııcısı 

ca eksik namzet g Jsterileceği lat beşinci millet meclisinde 
bildiriliyor. Nüfusumuz arttığın- görüşülecek esaslı bir mevzu 
dan meb'us adedinin 317 den addolunmaktadır. Büyük fırka 
325 e çıkacağı zannediliyor. kongrasında görüşülecek mevzu 

Fırka Kongresinde !ara büyük ehemmiyet atfolunu-
Ankara 15 (Hususi) - Teş- yor. Kongrede kadınların meb-

kilatı esasiye kanunuda, inti- us seçme ve seçilme hakkına 
hap sisteminin degiştitilmesi malik olmaları da görüşüle-
için yapılacağı söylenen tadi- cektir. 

======================~~ 

Güzel Edinıeııiıı Ciririiııii." 

Edirne 15 (Hususi) - Edir- sına üüyuk ehemmiyet vermek· 
nenin kürtuluş bayramı büyük tedir. Yabancı memleketlerden 
tezahüratla kutlulandı. Şehir T" k h · ti' k · · 
b b ı.k · · d d" ur mu acır ge rme ıçın 
aştan aşa şen ı ıçın e ır. . b .. ·1m· · 
Akşam Şehir kulübünde spor sıyasi ~eşe. hüsl~r; gırı~ı . ış~r. 
birliği tarafından bir balo ve- Muhacırlenn getırılmesı, ıskan-
rildi. ları ve müstahsil olabilmeleri 

Muhacir Getirilecek çok esaslı olarak hazırlanmış 
Ankara 15 (Hususi) - Da- bir programa tevfikan vuku-

hiliye vekaleti Nüfus politika- bulacaktır. At· ada Miting Yapıldı 
Y · d H y d E · Mısır Kadınları Gazi-unanıstan a eyecan ar ır. pıre . 
G. k I . a·· .. 11 .. 1 y l mıze Hayrandırlar 
ıtme ÇID ODU U er azı ıyor •• " Mustafa l{emal Dünyanın Büyük Şahsi· 

Ceneral Kondlllse Suikast TeşebbUsll~de Bulunan Adam Yakalandı yetlerinin Hepsinden Ulu Bir Varlıktır,, 
Atina 15 ( Hususi ) - Qlimpiya lesi konuşulduğu tahmin olunuyor. 

Tiyatrosunda toplanan kesif bir M. Çaldaris akşam Hariciye Nazı-
halk tabakası Şimali Epirde Arna- rı Maksimos ile iktisadi işler üze-
vutlar tarafından yapılan tazyik rinden tekrar görüşmüştür. 
neticesi hicret eden Yunanlıların Ceneral Kondlllse Suikast 
vaziyetini protesto etmiştir. Gaze- Te,ebbUsU 
teler ilaveler neşrederek halkı mi- Atina 15 (Hususi) - Dün za-
tinge davet eylemiştir. Altı bu- bıta har'biye nazırı ceneral Kon-
çukta bütün dükkanlar kapatıl- ~· dilis aleyhine bir suikast tertip 
mıştır. Yedi buçukta bütün nakli- eylemekle maznun Nikomakris na-
ye vasıtaları beş dakika durarak mmda bir sabıkalıyı tevkif eyle-
prot.esto -~~rek~tine iştirak ~tmiş- ! miştir. Niko başka cürümden onbir 
lerdır. Butun sınemalarda hır da- buçuk sene hapse mahküm olarak 
kika tevakkuf yapılmış beyaz per- Selanikte Yedikule hapishanesinde 
deye Şimali Epir yazısı aksettiril- mevkuf iken firara muvaffak ol-
miştir. Selanikten gelen haberlere muş ve tekrar yakalanmıştı. Sela-
göre Epire hareket için gönüllü niğe mahfuzan gönderilirken va-
yazılmak istiyenler pek çoktur. purdan kendisini denize atmış ve 
Şimdiye kıdar müracaat eyliyen- o vakıttan beri izine tesadüf olu-
ler üç bin beşyüze yaklaşmıştır. namamıştı. Denizde boğulduğuna 

Hariciye Nezaretinde · hükmolunuyordu. Bu defa suikast 

Jllatıııcızel mey ıı nı c i Jf. 
- Yazısı 9 uncu sahifede -

LUk"' Olunc:il 

Atina 15 ( Hususi ) - Başvekil maznunu olarak yakalanınca hü-
M. Çaldaris dün Hariciye Nezare- viyeti meydana çıkmıştır. Yapılan 
tinde M.Maksimos ve Bahriye'.Nazı· tahkikata göre Niko Makrisi Kon-
rı Hacı Kiryakos ile uzun müddet dilisi öldürmeğe teşvik ve tahrik 
görüşmüştür. Bu içtima için hiç ___ eden mülazimi evvel Lagomyanis-
bir tebliğ verilmemiş ise de Yu- Anıacııllıık Krah .Ahmet tir. Lagomyanis hadiseyi inkar et-
nan donanmasının takviyesi mese- .Zogo milli kıyafette mektedir. 
..................................................................................................................................... 
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Romanyada Tevkifat 
Bir Günde 12 Bin Kişi Tevkif Edildi 
Bir Çok Hırvat Ve Makedonya T ethişçileri Yakalandı 
Bükreş 15 (H. R) - Hü- ı rın içinde Yanko Putszadan 1 ihtllJf Milletler 

kümet kuvvetleri tarafından Romanyaya kaçanlar da vardır. ı Mecllslnde 
yapılan geniş mikyasta araş- Geniş Tevkifatın Berlin: 15 (H.R) - Macaris-
brmalarda bir çok Hırvat tet- • Sebebi tanın Hırvat tethişçilerini hima· 
hişçilerile Makedonya ihtilal .Bukreş, 15 ( A:·A)-::!"lavas ye ettiği hakkında Yugoslavya 
komitasına mensnp tethişçiler AJansınB~akn: Ptolıs dubn .. t~~leRden hükümetinin ittihamından do-
- • sonra u reş e ve u un o-
meydana çıkarılmıştır. Umumı manyada geniş mikyasta tev- ğan ihtilafın Milletler meclisi-
mahiyette . olan bu ara.ştı~~ kifat yapmıştır. Dahiliye neza- nin 24 İkinci Teşrindeki celse• 
esnasında ılk önce 12 hın kışı reti memleketin şüpheli ve yol- ıinde görüşüleceği teyit olunu-
tevkif edilmişti. Bu kadar ge- suz unsurlardan temizlenmesi vor. Belgrat hükumeti hu hu- - Hemşireceğim, kocanızın bir kamyon taranndan 
niş tevkifattan sonra yapılan için tatbik edilen umumi bir ıustaki dosyayı Milletler hemi- tini duydum. Çok müteessir oldum. 
tahkikatlar ki asıl tethişçileri tedbir mevzuu bahsolduğunu yeti kAtibi umumiliğine tevdi t. - Affedersiniz hanımefendi.. Kocamı bir kamyon 
meydana koymuştur. Hırvatla- bildirmiştir. _ etmit bulunuyor. ~ ... ~omobil •• Hem de lüks bir otomobil çiğnedi .... 

çıgnendi-

değil bir 



Bükreşteki Beynelmilel 
Kongrenin Tafsili.b 

Azalar Türk Murahhası Lehinde 
Dostane Tezahürat Yapmışlardır ··-·-·· Roman yada 5İkinci Teşrinde 

ctçılan cerrahi kongreye Tür
kiye murahhası olarak iştirak 
etmiş olan Memlekt hastanesi 
cerrahi şefi operatör Feridun 
Şevket beyin dünkü nushamız
da avdet eylediğini yazmışbk. 

Bükreşte münteşir Universul 
gazetesinden kongre hakkında 
şu malümatı aldık.: 

Ayın beşinde Romanyanın 

, milli cerrahi kongresi günü 
idi . Bu kongre münasebetile 
Romanya cerrahi cemiyeti 
küçük itilaf hükumetleri ve 
hem hudut hükümetlerle Po
lonyadan mürekkep olmak 
üzere bu memleketlerin cer
rah alimleri ve hekimleri ara
sında münasebet tesis etmek 
maksadile cerrahi bir federas• 
yon tesis etmeği teklif ettiler. 
Federasyonun merkezi Bük· 
reıte olacaktır. 

ve federasyon azayı müessese, 
azaı faale ve fahri azadan mü
rekkep bulunacakbr. 

Kongra Romanya maarif na• 
~m pröfeıör Anjelesko tarafın
dan açıldı.Müteakiben Sıhhat na 
zırı Kostinosko tarafından bir 
nutuk iradedilmiftir. 

Kralın himayesinde olan kon
greyi kral namına fakülte de
kana profesör Baleseska Ro
mence bir açılına nutku oku
du. Ondan sonra sözü maarif 
nazırı prof eaör Ancelesko 'ya 
venniftir. 

Ondan sonra Sıhhat nazın 
Corticesko modem cerrahinin 
terakkisi baklanda ve bunun 
ancak muhtelif milletlerin yük
sek ilim cerrahlannın yekdi
ğerini yakından tanıyarak bir
likte çahşmalan ile tahakkuk 
edeceğine dair bir nutuk irat 
eyledi. 

Bunu müteakıp muhtelif mil
letlerin murahhaslarına söz ve
rildi. 

Bu meyanda Türkiyeyi tem
sil eden Operatör lzmir mem
leket hastanesi cerrahi şefi 
Feridun Şevket beye de söz 
verilmiştir. 

ve öğleye kadar bu suruetle 
iftah merasimi ile iştiğal edil
miştir. 

Bunu müteakip murahhasla
rın grup halinde fotografileri 
çıkarılmıştır. 
Öğleden sonra kongrenin 

esas raporlarının müzakeresine 
başlanmışbr. Riyaset mevkii de 
Belçikalı profesör Mayere ve
rilmişti. 

ikinci günü esas raporlara 
temas eden tebliğlere geçilmiı 

bu meyanda Türk murahhası 
Feridun Şevket beyin ba-
bn cerrahisinde diranajin 
bakteryıınlojik ehemmiyeti hak
kında tebligat yapılmış ve 
o siyansta riyaset mevki
inde bulunan profesör Viyanalı 
Finsterer tarafından kombili
gasyonun ehemmiyeti lehinde 
söz söylenmiş ve şiddetle al
kışlanmışbr. 

Ayni günün öğleden sonraki 
~iyansının riyasetini murahha
sımız Doktor Feridun Şevket 
beye verilmiştir. 

Feridun Şevket hey riyaset 
mevkiine geçtiği zaman büyük 
bir alkış tufanı kopmuş ve 
Türkçe bilen Romen tabipleri 
tarafından ,,Yaşa Türk!" Diye 
bağırılmıştır. 

Bu siyansta da raporlar ve 
ona mülhak komplikasyona 
devam edilmiştir. 

Üçüncü gün öğleden evvel 
ameliyat seansları vapılmışbr. 
Ecnebi mürahhaslanndan arzu 
edenler fakülteye merbut ha~-
tanelerin,Anfiteabrlannda muh
telif ame'iyatlar yapmışlar ve 
bir gün evvelden isimlerile ya
pacaklan ameliyatlar ve hasta-
nelerin isimleri gazelerle il:..n 
edilmiştir. 

Öğleden sonraki seansta da 
kombilkasyonlar yapılmıştır. O 
akşam Atene palas otelinde 
şehir emini tarafından mükel
lef bir ziyafet verilmiştir. 

Dördüncü günü öğleden ev
vel muhtelif hastanelerde ecnebi 
mürabbaslar' tHafından am.di
yatlat yapılmıs ve bu meyanda 
Türk mürahhası Feridun Şev
ket bey saat dokuzda Kolentina 
hastanesinde bir büyük boyun 
Tümürü ve saat on birde Bran
kaveneski hastanesinin Anfi
teatr'sında mide dezeksiyonu 
ameliyesi 'apmış ve çok kala
balık pröfesörler arasında şid
detle alkıılanmışhr. 
Öğleden sonra mütebaki 

tebligatlar ikmal edilmiş ve 
ayna zamanda cerrahi federas .. 

yonun esas nizamnamesi mad
de madde müzakere edilerek 

hiç bir mu halef et olmaksızın 
kabul edilmiş ve şiddetle al-

kışlanmıştır. 

Türk murahhasına karşı bü
tün Romen Pröfesörleri tara
fından büyük bir alaka ve 
dostluk gösterilmiştir. Sonuncu 

günü akşam Romen cerrahi 
cemiyeti tarafından Atenepalas 
otelinde ecnebi murahhaslar 

şerefine bir ziyafet verilmiş ve 
bu ziyafette reisin nutkunu 

müteakip ecnebi murahhas 
azalarının kendi memleket li-

sanları ile mukabele edilmesi 
rica edilmiş. 

Sıra Türkçe mukabele eden 
Türk marahhasına geldiği za

man şiddetle alluşlanmışbr. 
Beşinci günü kongre azasına 

ve ecnebi murahhaslara otomo
bille Sinayaya kadar bir tenezzüh 
tertip edilmiş ve çok samimi 
ve eğlenceli bir gün geçiril
miştir. 

ELHAl\ffiA İ. M. Kiitüphane Siııeması 
-

1934 - 35 mevsiminin sinema harikasını takdim ediyor : 

Görünmiyen Adam 
H. G. WELLS'in meşhur romanından alınan 

FRANSIZCA sözlü sanat ve heyecan filmi. 
İllm - A•k - İhtiras - Heyecan - Cinnet ve ••• 

Oynıyanlar : 
GLORİA STUART va CLAUDE RAINS 

İlaveten: 1 - PATHE JURNAL (dünya haberleri) 
2 - MİKI ETFAİYECİ (canlı resimler) 

SEANSLAR: Hergün 15 - 17 - 19 ve 21,15 . te, Cuma 
günü 11,30 ve 13 te ilave seans, Perşembe günü 13,30 ve 
15 te talebe seansı. 

ValiPaşa 1 ...... 
Dün Bornovada 
Meşgul Oldular 

Vali Kazım paşa dün öğle
den sonra üç buçukta Bomo
vaya giderek hükumet bina
sında nahiye işlerile meşgul 
olmuşlardır. 

Bomovanın Çiçekli, Karaçam, 
Beşyol, Sarnıç köylerile Ke
malpaşanın Y akaköyünü birleş
tiren köy yolunun derhal ya
pılması için icap eden tedbir
ler alınmıştır. 

Vali paşa, Beşyola kadar 
uzatılan telefon hattının ızmir
Man~sa hududu olan Sabuncu 
bel karakoluna kadar temdidi 
için ne kadar tel ve direğe 
ihtiyaç bulunduğunu al5kadar
hırdan tetkik ve tesp:t eyle
miştir. 

İnşaab hitam bulan Beşyol 
mektebinin a~1lma resmi Cu
martesi günü yaaılacak ve der
hal tedrisata baş!anacakbr. 

Talebeden 
Yer.i Nüfus Tezkeresi 

lstenmiyecek 
Maar;f vekaletinden vilayete 

gelen bir tamimde mekieplere 
.talebe kayt ve kabu!ü veya 
nakil taleplerinden dolayi tale
belerden yeni harflerle yazıl
mış nüfus hüviyet cüzdana is
tenmcki:c olciuğu ve bu yüzden 
nüfos dairelerinin tehacüme 
marnz kaldığı, gizli doğum, 
öhim ve evlenme vak'alar: mü
racaatlarının arkasını almıya 
çalışan nüfus memurlarının ay
rıca bütün talebenin nüfus 
cüzdanlarını değiştirmek mec
buriyetinde kalması da işlerin 
fevkalade çoğalmasma sebebi
yet verdiği bildirilmiş ve bu 
sene için talebeden yeni harf
lerle yazılmış nüfus tezkeresi 
istenmemesi bildirilmiştir. 

. .._._.. .... -
Muallimler 
Aaı·asında 
Nakil Ve Ucret 
Zanıları Yapıldı 
Karşıyaka orta mektep riya

ziye muaU:mliğine kız muallim 
mektebi muallimi Huriye hanım, 
Karşıyaka orta mektep Türkçe 
muallimliğine İzmir kız muallim 
mektebi ruhiyat muallimi Ne
zahet hamın tayin edilmiştir. 

Erkek muallim mektebi riyaziye 
muallimi Akif beyin ders saa
hnın çoğalması sebehile maaşı
na 16 lira, ayni mektep ede
biyat muallimi Süleyman beyin 
maaşına yine bu sebepten 8 
lira, tab:iye muallimi Ratibe 
hanımın maaşına 28 lira Ü<:ret 
zam edilmiştir. 

B.Memuru 
Bir Lira RUşvet Ahrken 

Yakalandı 
Kömürcüler içinde kömürcü 

Mustafa efendiden bir lira rüş
vet alan belediye memuru 
Lütfi efendi zabıtaca cürmü 
meşhut halinde tutulmuştur. 

Kömürcünün ifadesine göre 
belediye mıntakasmdaki bir işi 
için memur Lütfi efendi ken
disinden bir lira rüşvet istemiş 
ve kömürcü zabıtaya haber 
vermiştir. Hazırlanan bir liranın 
numarası tesbit edilmiş ve ver
diği sırada tutulmuştur. Memur 
Lütfi efendi adliyeye verilmiş
tir. 

-·····-Cevdet Şakir Bey 
Aldığımız habere göre Mat

baa işçiler birliği şehrimiz Sıh
hat müdürü Cevdet Şakir be-
yi fahri riyasetlerine intihap 
etmiılerdir, 

us Te,rtntsanl 1934 

B. M. M. .... 

Muamele Vergisi 
lntihabatı Yenileıııe 

Kararı Karşısıııda 
( Ba~f01aft 1 trıcı solu/ede ) 

yetli meselelerin münakaşa 

mevzuu olması hatta, teşkilatı 

esasiye kanununda tadilat ya
pılması bile muhtemeldir. İnti
hap şeklinin değiştirilmesi bir 
dereceli intihabın kabulü gibi 
yeni ve mühim meeeleler or
taya atılmaktadır. Bu ve bun
lara benzer hususat hakkında 
karar alınırken kongrenin tas
vibe iktiran edecek meseleler
de, bunları kanuniyet kesbetti
receklerin reylerinin de inzi
mamı daha akla yakan gelen 
sebepler arasındadır. 

Mururu Zaman Meselesi Hakkında 
Maliye Vekaleti Bir Tamim Gönderdi 

Eski muamele vergisi kanun
larının mer'iyeti zamanına ait 
muamelattan dolayi tarhedilmiş 
ve edilecek vergilerin müruru 
zamanı hakkında dün maliye 
vekaletinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. Tamim birçok kari
lerimizi alakadar ettiği cihetle 
aynen neşrini f aideli bulduk. 

1039 ve 1860 numaralı mu
amele vergisi kanunlarının me
riyeti zamanına ait ve vergi 
mevzuuna dahil muamelattan 
doiayı tarhı icap edip te 2430 
numaralı kanunun neşrine ka
dar tarh ve tahakkuku yapıl
mamış olan vergilerin mururu 
zamana sureti tebeiyeti bazı 
mahallerden istizan edilmek
tedir. 

1039 ve 1860 numaralı ka-
nunlarda mururu zamana ait 
bir hüküm yoktur. 2430 nu
marala kanunun ikinci muva
kat mandesinde ise (bu ka
nun neşrinden mukaddem za
mana a:t olarak takkuk etmiş 
olan vergiler bu kanun hü
hiimleri dairesinde tahsil olu
nacağı gibi tahakkuk et· 
miş olan vergilerde bu kanuna 

göre tahakkuk ettirilerek 
tahsil edilir.) Denilmekte ve 
yeni kanunun yirmi yedinci 
maddesile de tahakkuk ve tah
sil mururu zamanları kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Muvakknt maddenin, tahak
kuk ve tahsil usul ve merasi
mine matuf olup mururu za
man hakkında bir hükmü ihti-
va etmemesine 

. 
ve yem 

kanunla vazolunan munıru za
man hükümlerinin mülga ka
nunların meriyeti zamanına ait 
muamelata teşmiline dair de 
bir kayt bulunmamasına naza
ran yeni kanunla mevzu muru
ru zamanın, eski muamelata 
ancak bu kanunun meriyete 
girdiği 1 Haziran 934 ten 
itibaren tatbiki zaruridir. 

Bineenaleyh 1039 ve 1860 
numaralı kanunların mer'iyeti 
zamanına ait muamelattan do
layı, 1 Haziran 934 den evvel 
tarh ve tahakkuk ettrilmiş olan 
vergilerin, mururu zaman müd
detlerinin 1 Haziran 934 den iti
baren başlaması ve bu tarihten 
sonra 3 sene mururunda tarh 
mururu zamanının ve on sene 
mururunda tahsil mururu za
manının tahakkuk etmiş addo
lunması icap eder. Eski mua
melattan dolayı 1 Haziran 934 
tarihine kadar tarh ve tahak
kuk ettirilmemiş olan vergiler
de ise tarih munıru zamanının 
1 Haziran 934 den, ve tahsil 
mururu zamanının de, tarhın 
kesbi katiyet ettiği mali yılı 
takip eden mali yıldan itibar 
ettirilmesi ve bu nevi vergiler 
için 1 Haziran 934 ten itiba-
ren üç sene ve tarhın katileş
tiği mali yılda sonranki mal 
seneden itibaren on sene geç
medikçe tarh ve tahsil mururu 
zamanlaranın tahakkuk etmesi 
lazımgelir. 

Bu suretle muamele ifası ve 
kafi nüshası gönderilen tahsi
sattan alakadarlara tebliği rica 
olunur efendim. 

Gerçi İstanbul ve Ankaradao 
sızan bazı haberlerde yeni inti
haptan evvel bir dereceli inti· 
hap şeklinin kabul edileceği. 
ve bir meb'usluğa dokuz naoa· 
zet gösterilerek bunlar arasın
dan seçimi daha geniş mikyas
ta halkın reyine bırakılacağı 
bildirilmektedir. Fakat biz bu 
haberleri bugün için mevsiınsİS 
bulduğumuzdan tereddütle kar
şılamağı daha ihtiyatlı bir ha
reket sayarız. 

Bu gibi kuvvetli ve ehemroi
yetli kararlann fırka umuıPİ 
kongresinden çıkmasını daha 
büyük bir ihtimal dahilinde 
görürüz. 

Olsa olsa bu seçimde, cuııı
huriyet Halk Fırkası Büyük 
Millet meclisinde yalnız bulun
duğundan kontrollü ve müna
kaşalı iş görümüne fırsat ver' 
mek için geçen devrede oldu
ğu gibi bir kısım meb'usluklatl 
müstakil namzetlere terkede
bilir. 

Jsına.J l Ha.kk~ , _______ .. 
Zından Güneşi 

.............................. 
Rebia Arif Hanımın çal( 

Nefis Bir Eserı 

Sağır Aliyi Öldürenler ,Pek v.;~:~~:.ı:ni A.,•" 

AğırcezaMahkemesinde At koşuları ·-·-· -·-Kubur Oğullarının kaçakçılık Yap- Bu gün Kızılçulltı" 
tığını İhbar Cinayetin Sebebidir da başlıyacaktır: 
Selçuk nahiyesinin Acarlar sonraki öğrendiğime göre onu Bu gün öğleden sonra J(ıııl 

köyünde sağır Aliyi aralarındaki vuran.Iar.. Kubur oğulları ile çulluda Son bahar at yarıtl,ıt 
iğbirar sebebiJe çifte tüfengi Bekçı Suleymandır. başlıyacakhr. Yarışa tanı ,.,t 
ile yolunu ~ek!emek suretile Ç~.nki Sağır Ali, Kubur oğ- 14 te başlanacak ve ya~"~ 
yaralayarak oldurmekle suçlu lu Suleymanın kaçakçılık yap- w b'l k 1 d Pl ede 
Kubur oğlu Süleyman, Hasan tığını bir kaç defa inhisar yags.a ı e oşu ar eva 
ve İbrahim ile bekçi yörük memurlarma ve hükfımete ha- cektır. eO 

Süleyman, k~r Ali .. ve ~usanın b~r vermi~! ve bir gün ~u)>ur Koşu münasebetile muaYY ıı.ti 
muhakemelerıne d\lll Agırceza- oglu Suleym~n ken~ısıne: saatlarda Kızılçulluya ~us :Si' 
da başlanmıştır. - Sen .benımle ugr~ştın trenler tahrik ettirilecektıt• .. 

Reis Suat beyin sorduğu su- ben . de senı parçalıyacagım, rinci koşuya Akif beyin 1'~ı-
ıl l demış. 1 ·kJO a ere cevap veren maznun ar . . . badalya Salvator Barkı ıç, 1 

Sağır Aliyi öldurmediklerini ve Bu vak' ayı gayet ıyı bılen . k K 't .. .. cii fıD" 
· aralarında iğbirar hulunma~ı- Acar!ar .köyün?~ kahya ~h- cı oşu!.a ısme ' uçu~ıde~ 
ğını, vuranın kim olduğunu hıl- met ısmınde. bırı vardır. Kah- şuya Guzel Bandırma, belıı 
mediklerini söylemişlerdir. y~ ·Ahmedı bu .vak'adan Tayyar. Al Fatma, ZeY ~ 

Şahit olarak dinlenen Ab- bır liafta evvel bır gece Hüda dordüncü koşuya B-' t 
has oğlu Mustafa vakayı şöyle kubur oğullan çağırmış Grandeza Bekar Sal\f•t0 

' 
anlatmıştı. muhacir Sinanı öldüreceklerini R fi '. ki d, ı·r 

k d. . • d b' l'kt h an on gırece er . - Ben Acarlar köyünde ve en ısının e ır ı e a- ......... ,. .,,_ 
doğdum. Fakat Selçukta otu- r~k~t etmesini. sö~lemiş. ~ep M ht 1· f Şubeler· 
rurum Maktul sağır Ali amca- bırlıkte muhacar Smanın evıne U e 1 
mın okludur. Öldürülmesinden git~lldş!~r ki.h~a tAkhl!llfedet ~inla~ Alınacak Talebe 
bir ün evvel Selçuğa geldi ve nı 0 urmeıını .. e ı .e. mış er • • d• 
ba!a müracaat ederek köyde Ahmet }e b~ 1~1 kendısı yapa- Miktarı BiJdirıl J 
kendisini burada maznun san- m!yaeagını soylayerek r~ddet- . • . viliYete 
d 1 · d t ı "idil mış. O vakat Kubur ogulları Maarıf Vekaletinden . tef' 

a kye~ıtn d~klo ~r:ın arınrbk0k .. r- " bu işi şimdi bırakalım öldü- l b" taını"mde Gaıı .d' 
me ıs e ı erını V'! a oy- l k b k b" . . d ge en ır . . e r 
d v • • S 1 kt rfi ece aş a ınsı var on an biye enstitüsünün nyaı•Y .. ~e 

e oturamıyacagı ıçın e çu a sonra bununla hesap görürüz ., . . t şubP"- , 
kendisine bir ev tutmamı söy- demişler ve oradan ayrılmışlar. besıne ~-5, edebı~a k.İlı ~ 
ledi. Selçukta ev yoktu. Fakat Kahya Ahmedin bu söyledik- beş, tabnye şubesıne sel ,e•r 

1 · · d J d "h b · "k' t 1 be a 111 L~de bizde kalmasını teklif ettim. erım uyan ar var ır. rı şu esme ı ı a e ,.;....-. 

Ertesi gün ailesini ve . eşya-
·sını getirmek üzere kendisine 
bir otomobil kiralayacaktım. 
Bahçeden geldiğim sırada an
nem sağır Alinin Acarlar köyü 
civarında öldürülmüş olduğunu 
haber verdi. Derhal babam ve 
anam köye gittiler. Jandarma
lar onları ölünün yanına sok
mamışlar yalnız uzaktan g~r
miifler çifte ile öldürülmüş ay
nı zamanda vücudu yannııı 

bir halde imiş. 

Sağır Alinin bunlar tarafından ve taliplerin 20/11/934 t~ b~dt~ 
oldürüldüğünü Kahya Ahmet kadar müracaat etmeleri 
biliyor demiştir. rilmiştir. 

Bundan sonra Kavas Ali, .,.. 
Halil oğlu Ali, Selçuk İnhisar Mu.:k···e·ı·ı·eflet 
memuru Halil ve Selçuk muh
tarı Rıfat beyler dinlenmişler
dir. 

Bunlar Sağır Ali ile Kubur 
oğullan arasında kaçakçılık 
ihbarı meselesinden igl i ·ar mev
cut olduğunu söylemişlerdir. 
Gelmeyen şahitlerin celbi için 
mahkeme başka bir güne bra
kılmqtır. 

-~---

Çlğll Yolunda . 
Çah,brılacaklar ~ 

İzmir merkez kaza ~:- e' 
yelerinin 934 mali se it Jlp 
deni mükelleflerin}~ _lf~~ 
nemen yolunun Çıgli · 

"/ 
çahıhrılmasına karar ~ 
tir. 
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Casusluk Hayatım 
Ri ar Marthe'ın Hatıraları 

- 41- Belediye Reisimiz Ankara da 
Opera 

Pirene Geçitlerinde 
Çalı Kuşlarının Aynası ~~~~~~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~~~~~~-

lzm ir Uluslar Arası Panayırının 935 K:wbalı geçen bir günden 
sonra nihayet istediğim oldu. 

Marsel imzasını ta ?•yan bir 
ıne:Ctup almıştım. Mektup aşı
kane idi. Fakat Von Krohn'u 
endişeye dü~ürmeğe kafi geldi. 
Aleyhimde tuzak kuranlar ta
rafından mı gönderilmişti? Bun
dan evvel de anla1ılm:ız rande
vu talepleri almıştım. 

Bu davetlerde bazen emre
den, bazen de tehdit eden 
İfadeler vardı. Tehditlerin ki
ınin tarafından geldiğini öğren
ıııek, anlamak kahil olmuyordu. 
Baron bütün tehdit mektupla
rına zahiren ademi tenezzülle 
bakıyor, onlarla uğraşmak is
lenıiyordu. 

Barondan beni himaye et
lltzse kendisile münasebatımı 

keseceğimi, Fransaya dönece
timi, faaliyet ve düşünce ser· 
hestisini yeniden kazanacağımı 
SÖyledim. Baron ispanyayı ter· 
kederek Fransaya döndüğüm 
takdirde rezaletlerini ortaya 
koyacağımdan, müttefikler hiz
llıetine gireceğimden korku
yordu. Sanki müttefikler hiz
ıııetinde değilmişim gibi .. Eğer 
hakikatı bilseydi ... 

- Madam Ginestanın gü
zellik enstitüsünü sabn aldım. 
Artık memnun olınız, dedi. 

* •• 
lıte Von Krohn ıayesinde 

tüccar da olmuştum. Arbk gü
zellik enstitüsünün sahibi, nasıl 
Çalışıldığını bile bilmediğim bir 
ınüessesenia müdürü idim. Von 
Krohn arzulanmı tatmin eder 
gibi görünmek işin evinden, 
ıefaretteten uzak bir casuslar 
İni hazırlamıştı. İspanyol hüku
ıııeti de hiç bir şey sezmiyecek, 
harekahnı kontrol edemiye
cekti. Marte Rişe tarahndan 
idare edilen bir güzellik mües• 
•eıiae girmek, onun için met
resinin yanına gitmeğe muadil 
bulunacaktı. 

Yedi Günde 
es Kaçakçı Yakalandı 

ANKARA, 15 (A.A) - Ge
çen yedi gün içinde muhafaza 
~eşkilitı tarafından ikisi ölü 
5 kaçakçı ile 67 kaçakçı hay· 

"~ııı tutulmuş ve 1476 kilo 
![IUıırük kaçağı ve 1917 kilo 
~hisar kaçağı 19345 defter 
1!2~ra kağıdı, 169 gümüş me
kı~ye bir altın lira ve 60 Türk 
b ~gıt parasıyle bir tabanca ve 
ır tifek ele geçirilmiştir. 

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

c·~ugunıerde hiç Keçe-

n' erden Geçiyor musu
Uz: 

S Şöyle Merak edip Lale 
fıılınemasının kapısına yı-
rı anları görüyor musu

llz: 

b Ne kapı kaldı ne de cam, 
lln!ar hep: 

le ~~al Aleksandr Hazret
filrı~ı~ Türkçe sözlü suikast 

ınını 

~Uk~~llen Türkçe Sözlü 
ı::ıırnYi.11 k ( A'k Fırtınaları 

nl) 
y:Hks Yeni Türkçe Dün 
Gızı aberıerlnl 

1 Defineyi 
b Görın k · · k k et e ıçın şap asın ay· 
danınb~en, çeketini Yırttırma
dır ' · · alabilen bahtiyarlar-

Gidiş gelişler .. Kontun ışıne 
yarayabilirdi. 

Von Krohn memnundu. 
Zira beni kullan:yordu. 
Fakat bende onu avuçlarım 

Hazırlıkları için T enıaslardaBulundu 
Ankara, 15 (Hususi)-Halk

evi Opera heyeti hazırlıklarını 
bitiriyor. Yakında Karmeni oy• 
nıyacaktır. 

içinde tutuyordum. 
Gittikçe daha sıkı bir su

rette kurduğum ağlara takıl

mıştı. Fransız ve kadın kinim 
artık onu bırakmıyacaktı. 

Enstitüde yerleştiğim gün 
zaferimi ilan etmeğe kalktım. 

Von Krobn doğruca odama 
müntebi olan hususi bir mer-
diven yaptırıyor. 

Ellerini oğuşturuyordu 
Odasına girdim. 
- Güzellik enstitüsü modası 

geçmiş bir isim. Benim nazan 
dikkati celbedecek bir ısme 
ihtiyacım var. 
Omuzlannı kaldırdı : 
- Bir isim buldunuz mu? 
- Evet.. Çalı kuşlarının ay-

nası.. İşte buldugum isim. 
Önce kızmak istedi. 
- Bu çocukça bir isim dedi. 
- Pek güzel dedim. Madem 

ki işe fena başlıyoruz. İşe de
vam etmiyelim. Güzellik ensti
tüsü olmıyacak .. işte bu dadar. 

Şimdi o benden ziyade bu 
müesseseye ehemmivet veri
yordu. 

- · Ne İsterseniz yapınız di
ye bağırdı. Bu teferruat ile 
uğraşmağa vaktım yok .. 

- Fakat boşsun.. Hiçbir 
işin yok. 

- Çldırdınız mı? Benim mi 
işim yok. Bugün büyük bir se
yahat hazırlıyorum. 

- Ben ise Parise kadar gi
derek Noel için bir elbise al
mayı umuyordum. 

Sustu. İlave ettim: 
- Bunu düşünmek bile bu

dalalık. Bana yaptırdıklarınız
dan sonra tamamen şüphe 

altındayım. Madritte kim oldu
ğumu bilmiyen kalmadı. 

- Sonu V10 -

Ankara 15 (A.A.) - Şehri
mizde bulunan İzmir belediye 
reisi Doktor Behcet Salih bey 
İzmir uluslar arası panayırınııı 
935 yılı hazırlıkları için yüksek 
makamat ile temaslar yapmıştır. 
Behcet bey, Türkofisle de te
mas etmiştir. Türkofiste pana
yırın ön<.imüzdeki yıl uluslar 
a•asında daha çok alaka uyan
dırması için müştereken bir 
çok esaslı kararlar alınmıştır. 

Şimdiden memleket içinde ve 
dışında geniş bir propagandaya 
başlanması afişler, broşürler neş
ri, sirküler yapılması ve uluslar 
arası diğer panayır ve sergi
ler komitesiyle temasar ge• 
çilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
hususta faaliyette bulunmak 
üzere lzmirde derhal teşkil 
edilecek bir komite Türkyfis 
İzmir şubesiyle iş birligi ya
parak hemen çalışmağa başlı
yacaktır. 

Şehrimizdeki sanayi sergisi
ni gezen İzmir belediye reisi 
sergide Ekspozanların İzmir 

Belecliye Rl'iBi Belıcet Salih J/e.11 
uluslar arası panayırından çok nayır sahasının ihtiyaca kafi 
memnun kaldıklarını ve 1935 gelmemesi halinde istifade cdil
panayınna iştirak iain şimdi- mek üzere 125 bin metre mu
den talip olduklarını görerek rabbaalık geniş bir sahayı şim
önümüzdeki panayırın daha diki panayır sahasına ilave et· 
mükemmel olması için hazır- meyi düşünmektedir. Sovyet 
!ıklar vapıldığını ve gösterilen hükumeti 1935 İzmir uluslar 
alakadan dolayı mütehassis ve arası panayırına resmen iştirak 
müteşekkir olduğunu beyan edeceğini şimdiden bildirmiştir. 
etmiştir. Yabancılardan hususi müraca-

lzmir belediyesi bugünkü pa- atlar da vardır. 

~-------------------

. Salih Paşa 
ISTANBUL, 15 (Hususi) 

Salih paşa Ankaradan geldi. 

T ekirdağında 
Rıhtım 

Tekirdağ, 15 (A.A) - Şeh
rin ticari ve iktisadi faaliyetinin 

genişlemesi için 300 metre uzun 
luğunda bir iskele ile 500 metre 

rıhtım yapılması zaruri görül
mektedir. Bu maksatla tetkikata 
girişilmiştir. 

Bir Milyon 
Kilo Tütün Satıldı 

Muğla, 15 (A.A) - Tü-.. 
tün piyasasının açıldığı 8 /10/ 
934 ten bu güne kadar vila
yet dahilinde bir milyon kilo 

kadar tütün satılmıştır. Alıt 

veriş hararetini hiç I<aybet-

miyor. Fetbiyede tütün kal
mamış gibidir. 

Ergani Demiryolu 
1935 Ağustosunda Bitecektir. Demir 

GiresondaFeci Cinayet 

Sanayii Kurulacaktır 
Ankara 15 (Hususi) - Er

gani demiryolunun inşaatı çok 
ilerledi. Trenin 1935 Ağusto
suna kadar işliyeceği, Bakır 

hattının bu tarihte bitmiş bu
lunacağı bildiriliyor. 

Demir Sanayii 
Zonguldak 14 ( A. A) -

Demir sanayiinin memlekette 
kurulacağı haberi, halkı bir 
bayram sevinci içinde bırak-

mıştır. Halk Cumhuriyetin sa
nayi programınıJl en esaslı kıs
mını teşkil eden demir ve kinı
ya sanayiinin kömür hazinele
rinin içinde kurulmasını mem
leketin refah ve saadetine doğ
ru atılmış en hayırlı adımlar· 
dan biri ve Türk sanayi prog· 
ramınm parlak muvaffakıyetle
rinden addetmektedir. Memle· 
kette sevinç çok geniş ve şu
mullüdür. 

Şeref Beyi Öldürek Katil 
Hapishanede Yaralandı 

De 

GlRESON, 13 (A.A) - Or
fak iki fındık tüccarı ara"nda 
zabıtaca anlaşılamıyan bir se
bepten dolayı feci bir cinayet 

olmuştur. Yusuf zade Hakkı 

bey Gedik Ali zade Şeref be
yi tabanca ile vurarak ağır 
surette yaraladı. Şeref bey bir 

saat onra hastanede can verdi. 
Katil hapishaneye götürüldüğü 
esnada kapıdan girer girmez 
ma'<tul Şeref beyin yakın ak
rabalarından yedi seneye mah
küın Ahmet katil Hakkıyı ağır 
surette yaraladı.Ağır yaralı ka
til hastaneye kaldırıld. Tah
kıkat devam ediyor. 

Aydında Romanya Meb'usanında 

Ankara Gazi Terbiye Enstitü
eüne Talebe Alınaeak ... · 

ANKARA, 15 (A.A)-Ma- 1 
arif Vekaleti Ankarada Gazi 
tarbiye enstitüsünün riyaziye 
edebiyat, tabii ilimler ve 
tarih coğrafya şubelerine ye
niden talebe almayı kararlaş· 

sabaka i.mtihanları yapılacak· 
tır. 

Belediye Meclisi 
Aydın, 14 (A.A) - Aydın 

belediye kurultayı yarın son 
toplantısını yaparak Teşrinisani 
devresine nihayet verecektir. 
Kurultay bu devre toplantı
sında belediyenin ve kent hal
kının müşterek ve medeni ih· 
tiyaçlarını tatmin edecek fay
dalı karalar vermiştir. Ez cümle 
hayvan pazarının ve belediye 
ahırlarının kent dışına kaldı
rılması için verilen karar se· 
vinçle karşılanmıştır. Evkaf 
idaresi, sebzeciler ve kasaplar 
için Aydında sıhhi ".e fenni 

Skoda Hadisesi Etrafında Heye
Olacaktır canlı Münakaşalar 

Paris, 15 (H.R) - Havas 
Ajansı Bükreşten haber alıyor: 
Skoda mes'lesinin meb'usan 
meclisinde münakaşası çok 
gürültülü olacakbr. Bu hadise 
1932 de Başgöstermişti. O 
zaman hükumet Skoda fabri
kasının Bükreş mümessilliğin· 

de yaptıği araştırmada gizli 
bir vesika bulmuştu. Bu 
vesika bazi siyasi şahsiyetlerin 

techizatı havi modern bir haı Muğlada 
yaptıracaktır. Bu sene belediye 
kurultayına müracaat eden ev- Yol Faaliyeti 
kaf idaresine muvafakat cevabı M ·ı 15 (AA)- v·ı· t" 'lm' . ug a, . ı aye ın 
verı ıştır. bütün yollannda hararetli bir 

Ziraat Müsteşarı Konya~a çalışma var. Muğladan Fethi
Konya, 14 (A.A) - Tetkı- yeye otomobil gelip gitmekte-

katını ikmal eden Ziraat müs- dir. Yalnız Gocekle Tersakan 
teşarı Atıf bey şehrimizden deresi arasındaki kısımda arıza 

1 
tı vardır. Bu arızayı gidermek 

ayrı mış r. • için 400 amele çalışmaktadır. 
Halkevlerı Ve Fethiye Kudretli yolunun vi

rajları genişletilmiştir. Ve gü· 
zergahta bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Bu yolda gelip git
mek çok muntazamdır. Fethiye 
Tefenni yolunda 9 kilometrelik 
kısım üzerinde çalışılmaktadır. 
Dalaman köprüsünün malzemesi 
hazırlanmaktadır. Yakında köp
rünün insaatına başlanacaktır. 

Muhacirler 
Tekirdağ 15 ( A.A ) - Hal

kevi yeni gelen muhacirler 
menfaatına bir balo tertip et· 
mektedir. Balo ayın yirmi iki
sinde verilecektir. 

Baküde Petrol 
Bakü, 15 (A.A) - 1358 met· 

re derinliğindeki kuyudan yeni 
bir petrol fışkırmıştır. Kuyunun 
günlük verimi 1500 - 2000 ton-
dur. ' 

Belçika Kabinesi 
BÜRÜKSEL, 14 (A.A) -

Kral yeni kabinenin teşkiline 
M. Jasparı memur etmiştir. 

isimlerini ihtiva ediyordu. Mü
messil Seleçki tevkif edilerek 
casuslukla ittiham edilmişti. 
ıki seneden beri sürüp giden 
bu tahkikat nihayetlenmiştir. 
Tahkikat komisyonu, raporunu 
meclise vermiştir. Skoda fab
rikaları ile muknvelenin aktin
de iktidar mevkinde olan mil· 
liyetçi köylü fırkasında bu 
rapor büyük heyecan uyandı

racaktır. 

. Çanakkalede 
lbrahlm TallB. Muhaclr
lerln Vaziyetini Tet':lkEttl 

Çanakkale, 15 (A A)-Trak
ya umumi müfeltişi ıbrahim 
Tali bey yanında iki müşavir 
olduğu halde mıntakamıza gel
di. Çanakkale ile Gelibolu 
Ecabat kazalannda yerleşmiş 
olan muhacirlerin vaziyetini 
tetkik ederek avdet etti. Köy
lere mavakkaten yerleştirilen 
muhacirlere bir taraftan evler 
yapılmakta ve bir taraftan da 
toprak verilmektedir. 

Muhacirlerin en kısa zaman
da müsthhsil hale geçmeleri 
ve o zamana kadar da ihtiyaç 
ve sefalete uğramamaları için 
eseslı tetbirler alınmıştır. 

Sergiyi Ziyaret 
Ankara, 14 (A.A) - Dün ve 

bugün 2560 lise ve orta 2146sı 
da ilk mekteplerden olmak 
üzere 4696 talebe, sergi evini 
ve sanayi sergilerini gezmişler 
ve sanayicilerden sualler sor-

muşlar, izahat ve not almışlardır. 

tırmıştır. 

İkinci Teşrinin yirmi ikisinde 
İstanbul • Ankara - İzmir - A
daı ' a • Konya ve Sivasta mü-

Telefon 3151 

Müsabakaya altı senelik 
muallim mektebi mezunlarile 
lise mezunları kabul edile
cektir. 

İmtihan şartları maarif mü
dürlüklerine bildirilmiştir. Ka
bul edilen talebe tahsildensonra 
orta mektep muallimi olacak-
tır. 

Telefon 3151 

TAYYARE SİNEMASI 

BU AKŞAM 
RAŞİT RİZA TİYATROSU 

Tam saat 20,30 da 

Qnlar Ermiş Muradına 
Vodvil üç perde 

Nakledenler : Bedia, Vasfi Rıza 

YARIN AKŞAM 
Gölgesi 

Komedi üç perde 
Nakleden : Yusuf Sururi 

Tiyatronun Bilet Ffyatları . 
Hususi 150 kuruş, Birinci mevki 125. k?ruş, ikinci mevki 

100 kuruş, Birinci balkon 75 kuruş, ıkıncı balkon 50 kuruş 
Mevkiler numaralıdır. Biletler her gün sabahtan itibaren 

kişede satılmaktadır. 

LILiAN HARVEY'in en güzel ve en büyük filmi 

SARIŞIN KUKLA 
FOKS Dünya havadisleri muvaffakıyetle devam ediyor 

12 - 14 - 16 - 18 
ünler 14 - 16 - 18 
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Bir Gece Celsesinde 

Matuskanın Hususi Hayatındaki 
Rezaletler Meydana Kondu 

Büdapeşt , 11 (İkinci Teş
rin) - Matuska davasının en 
ziyade dikkate şayan olan hu
susiyeti muhakeme ilerledikçe 
daha çetin, daha karışık bir 
safha arzetmesidir. Bu sabah 
açılan beşinci celse de canava
rın cinayetlerini örten esrar 
perdesinin yırtılacağını ammağa 
müsait değildir. Matuskanın 
isticvabı bazen gülünç, garip, 
batta çocukça muhaverelere 
zemin teşkil ediyor. İnsan suç
lu sandalyasında oturan ada
mın işlediği cinayetleri düşün
dükçe bu muhavereler karşısın
da hayretten kendini alamıyor. 

Dün öğleden sonraki celse
de Reis sordu: 

- Ne diye yalanıyorsun? 
- Susadım, dudaklarım ku-

rudu. Bunun için dilimle du
.iaklamı yalıyorum. 

Suçlu bir mektepli çocuk 
gibi zındana atılmamasını rica 
etti. Sonra yine ,,Leo" keli-

1 
mesi dudaklanna yapışb. Göz
lerinin bakışı değişti. 

Bu adamın hali gösteriyorki 
şuuruna tamamen sahip de
ğildir. Fakat ne garip cinnet.. 
Gece mahkeme gizli bir celse 
aktederek Matuskanın hususi 
hayatı hakkındaki raporlar 
Jüri heyetine okundu. 

Bu Sabahki Celsede 
Bugün Matuskanın isticvabı 

bittiğinden şahitlerin dinlen
mesine bqlandı. İlk dinlenen
ler caniyi küçüklüğündenberi 

tanıyanlardır. Şahitlerden Kiss 
şn izahatı verdı: 

- Matuska lisede arkada
şimdı. On yaşında çocuklardık. 
Alelade şeyler üzerinde geve~ 
zelik ederdik. Bir gün, iyice 
hatırlıyorum, Matsuka şu söz
leri söylemişti : Gece yansı 
vukubulan bir infilak kadar 
muhteşem bir menzara tasav
vur edemem. 

Caninin arkadaşları olan 
9••••C 

Mağliip ltalya Takı 
Paris, 15 (H.H) -

lngiliz milli takımına 
karşı 2 - 3 mağlup 
olan İtalyan milli ta
kımı bugün Romaya 
müteveccihen Paris
ten geçecektir. İtal
yan takımının en ıyı 
oyuncularından Mee
ze'nin maçta arağı 
.sakatlanmıştır. ltal
fanlar bu kadar sert 
lir oyunla ilk defa 
o arak karşılaşbkla
nıu söylüyorlar. lngi
liz spor münekkit
leri İtalyan takımının 

Kopinski, Kuhne de Matuskanın 
mektep hayatında .nizamlı, ku
susruz olduğunu söylediler. 
Şah t Kocekki Matuskanın 

harptan sonra komünist oldu
ğunu işittiğini söyledi. 

Müdafaa vekili caninin kızı 
da dinlenmesini tekrar israrla 
istedi. Fakat mahkeme bu ta-
lebi yine reddetti. 

Diğer bnzı şahitler de Mat
sukanın harptan evvelki ve 
sonraki hayabm anlattılar. Harp 
esnasında kahramanca dövüş
tüğünü söylediler. Umumi
yetle bu şahadet1er caninin 
lehinde idi. Matuskanın mual
limlik hayahnda da iyi bir mu
allim olduğunu, çocuklara karşı 
şefkatla muamele ettiğini, bu 
kadar canavarca bir cinayeti 
işlemeğe muktedir clduğunu 
tasavvura bile imkan olmadı
ğını söyliycn bazı şahitler ise 
caninin buğünkü vaziyetini şu
urunun kaybetmiş bulunmasına 
atfetmek istediler. 

D0 n··yor 

fevkalade iyi oyna- Milli ltalyaıı takımı Pari..<>lcu Lo>ı<fra!Ja gc~·erkeıı.. 
masına rağnfen İngiliz milli takımının dununda olduğuna kanidirler, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Ne Yakıt Uçacak? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünyanın . En Büyük Hava Gemisi 
İkmal Edilmiş Gibidir 

r ı.r11fcua11l de \7aifssea11 I'an$'11m 1res11ıi) 
Paris, 15 (H.R) - 70 yolcu bu günlerde yapılacaktır. Dün 

t '\ ;ıyacak olan (Lientenan de yanın bu en büyük tayyaresi-

Mısır' da 
1\ieh'usaıı 1\'.leclisi 

Feshediliyor 
İskenderiye, 14 (A.A) - Ne

sim paşa kral ile görüştükten -
sonra kral•n kendisine arze
dilen yeni kabine listesini kabul 
etmiş olduğunu beyan ve par
lamentonun hemen fesh ve 
şimdiki kanunun ilga edilece
ğini ilave etmiştir. 

f\l!ançuride 
Şangay, 14 (A.A)- Royter 

muhabirinden: 
Alınan yeni telgraflar Man

çuko hükumetinin ithalat, pet
rol tevzii ve bütün petrol mad
deleri fiatlarını tesbit edece
ğini tavzih etmiştir. Bundan 
böyle Mançukoya petrol itha
latı hükümetin ihtiyacına göre 
tanzim edilecektir. 

Mançukoda 
Petrol inhisarı 

Macar Meb'usamnda 
A vrupanın Umumi Vaziyeti Üze
rinde Mühim Müzakereler Old·u ... 

Budapeşte, 15 (A.A)-Macar 
telgraf Ajansından: 

Başvekil M. Gömböş meclis 
hariciye komisyonunda umumi 
Avrupa vaziyeti ve bunun Ma
caristan üzerindeki tesirleri 
hakkında beyanatta bulnnmuş 
ve Varşova - Roma ve Viyana 
seyahntlarmın neticelerini bil
dirmiştir. 

Başvekil üç taraflı Roma 
protokolunun ehemmiyetiui ka
ydederek bunun İtalya Maca
ristan ve Avusturya arasındaki 
teşriki mesainin temelini teşkil 
ettiğini söylemişir. 

M. Gömböş Marsilya suikas
tinden bahsederek bu hususta 
Macaristan üzerine hiç air me
suliyet tevcih edilmiyeceğini 
bir kere daha izah eylemiştir. 

M. Gömböş italyan - Maca
ristan dastluğunun istikrarını 
tekrar ve bilhassa kayt ve işa
ret ederek bu dostluğun orta 

avrupa sulh ve sükununda en 
sağlam bir temel olarak de· 
vam edeceğini ve bu dostlu
ğun en büyük ve kuvvetli ami

li Macaristan ve onun haklı 
davası muvacehesinde çok ha-

raretli hissiyatla muttasıf olan 
Duçe olduğunu ilave etmiştir. 

Başvekilden sonra söz alan 
küçük ziraatçılar muhalif fır
kasından meb'us Ekharot, Ma
caristan harici vaziyetinin son 
haftalar zarfında salah buldu
ğunu memnuniyetle tespit et
miştir. Mumaileyhe göre1 umumi 
vaziyet müsaittir. Çünkü bütün 
devletler sulh istemektedirler. 

Hıristiyan so~yalist M. Volf 
Almanya ile eyi münasebatın 
inkişafı lüzumunda israr ederek 
küçük itilafın Avrupa havası
nın daha iyi · stihalesine mani 
olmasından dolayı beyanı ~e
essüf eylemiştir. ........ 

Dünya Borsalarında 
İI1raç Mahsullerimizin Son 24 

Saatlık Vaziyeti 
Ankara 15 (Türkofi~) -13/ 

11/943 tarihinde Londra ve 
Berlin borsalarında üzüm, yu
murta, Hamburg borsasında tü

tün ve zeytinyağı, Nevyork ve 
Bremen borsalarında pamuk 
Londra ye Nevyork borsala·ın-
da incir fiatlnrmda bir gün ön
ceye göre değişiklik olmamış-

tır. Liverpol borsasında pa~u

ğun dünkü kapanış fiatları 
şöyledir. 

Amerika pamuğu İkinci ka
nun teslimi 6,62, mart teslimi 
6,59 mayıs teslimi 6,S6, tem
muz teslimi olanlar 6,53 peni
dir. Ayni borsada mısır pamuk· 
larının sakalaridis cinsleri ikin
ci kanun teslimi 8,42 mart tes
limi 8,44 mayıs teslimi 8,44 
temmuz teslimi 8,44, penidir. 
U pper cinslerinin ikinci kanun 
teslimi 7,21 mart teslimi 7,23 

mayıs teslimi 7 ,26 temmuz tes
limi olanlar 7 ,23 penidir. Bu 
fiatlar bir libre içindir. 

Buğday Şikago borsasında 
ikinci kanun teslimi 88.3/8 
mayıs teslimi 93, temmuz tesli
mi olanlar 93. 7 /8 senttir. Win
nipeg borsasında birinci kanun 
teslimi 110.114 ilfı 110.1/8, ma· 
yıs teslimi 10.112-ı0.6/8, tem

muz teslimi olanlar 114.118-114 
senttir bu fiatlar busel bl?şı

nadır.Liverpol borsasında bi
rinci kanun teslimi 4.1 O 3/8 
mart teslimi 5.02 3/4 mayıs 
teslimi olan'ar 5.04 518 şilindir 

bu fiatlar 100 libre içindir. Mı
sır Liverpol borsasında ikinci 
teşrin teslimi 30.06 birinciki
nun teslimi 31.03 ikincikanun 
teslimi olanlar 31.09 şilindir 
bu fiatlar sif plata 480 libre 
içindir. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Uzum ı 259 
Çu. Alıcı Fiat 11 
309 Koo. ittihat 12 37 17 10 

216 H Alyeti 13 25 lS 28 

Ceuahirci Z 4 2S 

Ş Riza Halef 7 7 5 
K A Kazım 9 62 

YEK ÜN 

7 
7 75 
9 62 

123 H Z Ahmet 11 50 11 50 
75 

120 M j Taranto 15 75 17 50 Zahire Borsası 
68 Ş Riza Halef 12 25 12 Çu. Cinsi Fiat 
37 S Süleyman 10 18 391 Buğday 3 60 4 10 

24 Beşikçi Z M 11 50 14 75 86 Arpa 3 37 
17 Y E Benciyo 15 50 15 SO 10 Nohut 6 25 
ıs Trifonidis 14 ı4 SO 
13 Cevahirci Z 13 13 
8 L Reciyo 11 50 11 50 
4 Ümit fabrik 13 50 13 50 

954 YEKÜN 
inc i r 

14 Mısır 3 50 
5 Mercimek 6 

60 Fasulye 7 2S 
450 P Çeğirdeği 2 30 

6 Bal Pamuk 43 
6586 Ke Palamut 215 

ZEYTİNYAGI 

3 37 
6 25 
3 50 
6 
7 25 
2 30 

43 
440 

Bundan sonra söz alan sabık 
Başvekil Könt Betlen M. Gönı 
böşün Vrşova seyahatında re-

alis~ bir siyaset imkanlarının 
gözükmesinden ve Viyana ve 

Roma seyahatlarının da orta 
Avrupa vaziyetinin inkişafı, 
mes'elesinde bir kaç ay evvel 
ortaya çıkan endişelerin da· 
ğılmış olmasından dolayı mem
nuniyet beyan ederek demiş

tirki: 
Bu vaziyetin tenevvürü halef 

devletlerin onbeş seneden beri 
Macaaistana karşı takip ettik
leri tecavüzkar siyasetten vaı 
geçmelerine bağlıdır. Macar 
ekaliiyetJerinin vaziyetlerine 
devamlı bir dikkat atfetmeli
liyiz. Bu mesele halledilmiş ol
maktan uzaktır. Fakat Macar 
menfaatlarına muhalif bir isti
kamete doğru inkişafı tehlikesi 
bertaraf olmuştur. 

Arnavutluk 
Matbuat idaresi 

Tebliğ Neşrediyor 
Tiran 15 (A.A) - Arnavut

luk matbuat bürosu bildiriyor: 
Kanunu esaside yapılan ve 

hususi mekteplerin devletleşti
rilmesini tazammun eden ta
dilat üzerine Yunan ekalliyet 
mekteple?'inde de birtakım de· 
ğişikHkler olmuş ve bundan 
dolayı mekteplerin çalışmasın· 
da muvakkat bazı karışıkhk
lar husule gelmiştir. Mektep· 
terde tedrisatın liyakatlı mual
limler tarafından yapılmasın• 

isteyen ve diğer taraftan mil• 
Jetler cemiyetine karşı girişil
miş olan teahhütlerı katiyen 
yerine getirmek endişesiyle 
hareket eden Arnavutluk hii
kumeti 1924 beyannamesiniıı 
altıncı maddesi mucıbince Y o· 
nan akaliyet · mekteplerinde 
bütün derslerin Yunanca "e 
fakat Yunanistanda iyi tahs1l 
görmüş Arnavutluk tebaa51 

müslimler tarafından yapılın•" 

sını kararlaştırmıştır •. 

Alman Elçisi İle 
Ne Görüştüler? 
Londra, 1 S (A.A) - M. Edell 

dün avam kamarasında M. f oıı 
Ribbentropun Londra görüş111e" 
leri hakkında izahat vermiştİt'· 
Fon Ribbentrop pazartesi "e 
salı günleri Sir Con Saymon "0 

M. Eden ile yaptığı görüştO~ 
lerde vaziyete yeni bir a 1' 
veya unsur ilave edebHece 
yeni hiç bir teklifte bulunııı'" 
mıştır. M. Eden görüşıııe' 
lerin mevzuu halen Almanyaıı; 
tekrar silahlanması olduğu b• 
kında gazetelerde çıkan babef" 
leri tekzip etmiştir. ~ 

••• ve Satlş Kooperatl .,, 

Vaissean Paris) adlı Fransız nin Aseanlara ilk uçuşu ne 
taypraresinin son tecrübeleri vakıt yapaeağı malum değildir. 

Şanghay, 14 (A.A) - Man
çukoda ihdas olunan petrol in
hisarı kanununa göre hükumet 
petrol ithalatını, satışını ve 
tevziini kontrol edecek ve bü
tün petrol madenlerinin faali
yetini tespit edeceketir. Bun
dan böyle Mançukoya petrol 
ithalatı hükametin ihtiyacı nis
befinde yapılacaktır. 

Çu. Alıcı Fiat 
9595 N Ali Haydar4 12 16 40150 Ki. Muh. Alı, 21 SO 37 30 

Aydın 14 (A. A. ) - zcytı,.; 
müsiahsilleri ve fabrikatörle~ 
Halkevi salonunda toplana': .. 
zeytin istihsal ve satış k00P tif 
ratifi namile bir kooper~,, 
teşkiline karar verdiler. ,Artl et, 
rında seçtikleri bir beY ,. .. 
kooperatifin esas mukavele~şe 
mesini hazırlamak üzere 

• ._ •• • fe ... 

Fransada 
Şubat Hfidlselerl 

Paris, ıs (A.A) - 6 Şubat 
hidise!crini tetkik eden ko

micıyon raporunu hazırlamıştır. 

R~orde 6 Şubatta cumhuri
yetin tehlikede olduğa zira 
parlamentonun istiklali tehdit 

edilmiş bulunduğu ve hadise
lerin umumi intihap prensih.ine 
zarar verebilecek şekilde ol
duğu bildirilmektedir. 

Yunan Nazın 
DUn Atlnaya Olttl 

İstanbul lS ( A. A. )-Yunan 
milli iktisat nazırı M. Pesmez
oglu ve maiyeti bu sabah Ad
ria vapuruyle Atinaya hareket 
etmişlerdir. Muşanurüleyh va-
purda İktisat vekili Celil be
yefendi, ıstanbul valisi, Emnı
yet miidürü, merkez kumandanı 
ve bir çok zevat tarafından 

uğurlanmıı muzika, asker ve 
polis müfrezeleri ihtiram reami
ni vapmıılardır. 

İnhisar yüzünden zarara uğ
rıyacak ecnebi şirketlere mü
nasip tazminat verilecektir. 

Muhacirler Geliyor 
Tekirdağ, 14 (A.A) - Dün 

211 Türk muhaciri gelmiıtir. 
Muhacirler Hayraboluya yer· 
le$tirilmektedir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evlenme ı 

Şehrimiz askerlik şubesi re
isi Kaymakam Mustafa beyin 

kerimesi Şaziment hanım ile 
Aydın Demir yolları memurla-

rından Osman beyin düğün 

merasimi dün icra edilmiş ve 

bu munasebetle İzmirpalas sa

lonlarında mükellef bir çay zi
yafeti verilmiıtir. 

Ziyafette askeri ve mülki 
erkin ile tarafeynin dostları 

hazır b~lunmualardır. 

Akit 
Selanik eşrafından Gani za

de Rıza beyin kerimesi Sü

heyla hanım ile Gani zade İs

mail Adli beyin mahdumu mez

beba şirketi memurlanndan 

Abdülkadir beyin akit merasi-

mi dün öğleden sonra beledi
ye dairesinde icra kılınmıştır. 

Genç nikiblılara sonıuı sa

detler dilerken her iki taraf 

.ailesi efradını tebrik edriz. 

başlamıştır. 1 Kısırhğın Sebepleı~e,.; 
Aydın 14 (A. A.) - f-la ıı>'" 

salonudda doktor SüleY ı,el'' 
bey tarafından kısırlık .se 1cot1' 
leri hakkında değerli bır ~' 
f ·ı . . K nfr•" . rans verı mıştır. ~ •tJefl 
kalabalık bir dinleyicı 1'• 
vardı. 
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Heıııen SıyrıJd111ı Ellerindeıı, Kalktıııı Ayağa! Oğul Biz KeJle 
' ' eririz de Şanı Halifesinin Önünde Bile Diz Üstü Gehneyiz 
~~~ık çadırlar olduğu gibi atını kapaklatan şeyi gördüm.. I kılınçlarına el atblar. Hele Bi-

gozuküyordu. Bir yığın insan, Cafer, olduğu yerden sıçrı- zans başkumandanının sağ ta-
karınca gibi kaynaşıyordu. Or- yarak sordu: rafında yalın kılınç duran başı 
lalıkta birdenbire Malatya ci- - Ne gördün Tavabil? miğferli bir herif gürzünü bir 
varında ordu kuran Bizanslıla- - Ne göreceğim oğul .. Na- havale etti ki, baban bir kap-
rın karargahına yaklaştığımızı file düşünme .. Karargaha giden lan kıvraklığiyle sola eğilme-
anladım. Bizans karargahı, ba- yolun iki yanındaki çadırın ara- seydi, koca demir topu tam 
ban için ölüm karargahı de- sına kaim bir ip germişlerdi. göğsünden yiyecekti ... 
~ekti. Ve biz Azrailin kuca- Babanın Ah,. Temistoklis, gürzü havale 
gına doğru dolu dizgin gidi- - Bir ipe takılarak yuvar- eden herife kaykırdı: 
Yorduk. lanmıştı ha?. - Dimitridis kendine gel!. 

Belki Kutlunun gözünü Ela - Eyi bildin.. Dolu dizgin Sonra ayağa kalktı, ağır bir 
Geyiğin dumanı bürüdü de ne gelen Abn ayakları, birden ge- sesle, hala kulaklarımda çınh-
Yere düştüğünün farkında de- rilen ipe takılıp kapaklanmıştı.. yan şu sözleri söyledi: 
ğildir diye seslendim peşinden Başıma üşüşenlerin elinden kur- - Bizansın asil Şövalyeleri 
avaz avaz! tulmağa çalışıtım, debelendim.. ve şarki Roma zabitleri, karşı-

- Beyim!.. Kutlum!. Bey Hançerime el atmağa vakıt mızda duran adam, düşmanla-
liiiseyin!.. Karşıda Bizanslılar!. kalmadan bir Gürz yedim ka- nn en korkuncu, en müthişi, en 

Baban şöyle bir çevirdi ba- fama, gözümden ateş fışkırdı. merdidir. O kendi ayağile ölü-
şını geriye yıldırım düşer gibi Geçmişim kendimden. mün kucağına geldi. 
gürledi: . Gözlerimi açbğım zaman kol- Ya biz hepimiz onun kılın-

- Aldırma! Keyfine bak, pe- larım arkadan bağlı, yere diz ciyle İsaya kavuşacağız, yahut 
Şİmden!.. üstü çöktürülmüş buldum ken- o bizim kargılarımızla Allahına 

Karargahtan her halde bizi dimi, omuzlarımdan tutmuş, ulaşacak. 
görmüşlerdi. Uzaktan koşuşma- habire tartaklayıp dururlardı. Kutlu Hüseyin! Ey bahadır-
lar görüyorum. Birdenbire iki Hemen sıyrıldım ellerinden, lığının hayranı olduğum düş-
ntlının karşıdan bize doğru toz kalktım ayağa, oğul, biz kelle man! Senin Muşar dağından 
Yaparak geldiğini farkettim. veririz de, Şam Halifesinin bile ta buraya kadar kovaladığın ve 
Arbk baban giyige eyice yak- önünde diz üstü gelmeyiz.. gözümüzün ônünde katlettiğin 

laşmıştı.Karşıdan gelen atlıların - Doğru dedin Tavabil!. Ela Geyik bizim için ordumuz 
"•rhları parıl parıl ışlldıyordu. Cafer ak sakallı la asının bu iç.in mukandes bir hayvandır. 

b inin de elinde uzun kargı- fikrini cand:m tasd~k etmişti. Solboynuzu tesirinden ki Haç 
vardı. Giyik atlıların arasına Tava bil devam etti: çatalının karşısında bütün asil 

• Jrdurdu orada: - Büyük bir çadırın içinde Şövalyeler dua ederlerdi. 
Baban gemleri kastı. idim. yerde Ayı postları vardı. Cafer, birdenbire Tava bilin 
Ben yaklaştım bir At boyu Karşıda üstü kaplan derileri, sözünü kesti: 
· · d d d ' · · · - Babam Ela Geyiği öldür-

,.!rısın e ur urdum beygırımı. Acem halılarile örtülü yüksek .. . d'? 
K tl H" · b"'lb"l "b' b" d' S d' d .. v •• • muş mıy 1 

u u useyın, u u gı ı ır se ır. e ır e, gogsu mavı - Evet, sonradan öğrendim 
Rumca k~nuşuyordu. Haç işaretile beynz ipek göm- ki kapaklanan Atın altından 

Seslendr gelen atlılara: lekli, sakalsız, bıyıksız, kırk, kurtulur kurtulmaz baban, han-
-:, Savulun yolumdan!.. Ela kırk beşlik bir kişi oturur. Bu çeri fırlatmış ve karargahta 

Geyık benimdir! Engel olma! Bizans ordusu kumandanı Kü- kendıni emniyette gören Ceyiği 
Bizans atlılarından biri cevap tahya, Kayseri ve Sivas beyi devirmiş .. 

Verdi: Temistoklistir. Herif gavur ol- Cofer tekrar sordu: 
- Dön git yola! Ela Geyiğin masına gavurdur amma hali, - T emistoklis daha neler 

kılına dokunursan, Meryem ana tavrı merdane idi. Temistokli- söyledi babama? 
hakkı için canın cehennemde sin sediri yanında daha bir çok - T emistoklis sözünü şöyle 
Şeytanla kolkola dans eder Şövalyeler kimi tepeden tır- bitirmişti oğul.. 
sonra!l,t. y k d hl k' · · .. v .. Kutlu Hüseyin, dedi. Sen 

naga a ar zır ı, ımının gogsu kendine ölümlerden ölüm be-
Kutlu Hüseyin hiç bir cevap Gergedan derili duruyorlardı. 

11ennedi: Sum gümüşten ayaklıklar üs-
Atı mahmuzladı. tünde meş'ale yakılmıştı.Meş'a-
Sıyırdı kılıncı... lelerin ışığı, içeridekilerin göl-
Ôndeki Bizanslı süvarinin gesini çadırın beyaz duvarlarına 

kargısı ikiye bölündü. Kafası vurmuş, kırmızılı, siyahlı devler 
'lına gibi düştü yere!,. Öteki gibi kımıldanıyordu. Birden gö-
AtJı ne olduğunu şaşırmış. züm babana ilişti. Kutlu Hü-

l<orktu. seyin öüşman kumandanının 
k Beygirini ters yüzüne çevirip çadırında, ellerini kalçasına da-
arargaha doğru sürdü. yamış, ayaklarını açmış, kafası 

d Ela Geyik te sahibinin ar- dimdik orta yere dikilmişti. 
.. ~ndan koşan bir tazı gibi se- T emistoklis, kaşlarını çattı: 
~rtti peşinden. - Yaklaş! Dedi babana. 
C B~~.an durur mu ya! O da Hüseyin gülerek cevap verdi: 
d eyıgın arkasına düştü. Ben - Ben yerimden memnu-
~ .. hastım hançeri Beygirin num, yakından görüşmek diler-

ıogsüne... sen yerinden kalk, sen yaklaş! 
En önde Bizanslı! T emistoklisin gözleri, ilk 
Peşinde Kutlu Hüseyin. önce hiddet, sonra hayret, 
l::n arkada ben... sonra takdirle açıldı: 

,,,. Bizanslı iki çadırın arasından - Ben ki, Bizans orduları 
~1td' k ti~ 1 arargaha, aynı yoldan başkumandanı, Kütahya, Kay-
A. a Geyik te girdi.. Babanın seri ve Sivas beyi, şarki Ro-
11 tı birdenbire iki çadırın ara- manın en namlı bahadırı T e-
~ında tekerlendi, kapaklandı mistoklis bana böyle hitap et-
ere.. mekten korkmiyor musun? 

sa Sağdan soldan bir yığın in- Yoksa karşıdakinin kim oldu· 
ttı. n, karga gibi üşüştüler üs- ğunu bilmiyor miydin? 
~··· - Bilmiyorum ve korkmiyo-
1( e olmuştu?.. rum .. 

ş Utlunun Ab nasıl olmuştu -Benim kim olduğumu bilen 
eytan .. · '?? d ' S k' E surçetmıştı ve korkmıyan a am. en ım-

İnenn dik bayırlardan ok gibi sin? 
gtb·' en yalçın yamaçlara kuş Kutlu Hüseyin gülümsedi, 
Şe~ Uçan Atın ayağını hangi neşeli gözlerini çadırdaki şöval-
li an sürçmüşti?? yelerin üzerinde dura dura gez-

bitd ayr~tten gemleri kasbm ve dirdi ve cevap verdi: 
()~tnt~bır~ üstüme çullanan, - Bana Kutlu Hüseyin derler 
lttJ : lenıne asılan kara bir T emistoklis, olduğu yerden sıç-

a •lııın arasından babanın radı. Sövalyeler hançerlerine ve 

ğen, istersen geri dön, ordunu 
al gel çarpışalım. 

Baban güldüydü, şöyle bir 
baktı: 

- Ben içine girdiğim düş
man ordusundan. düşman mü
saadesile geri dönmem. Sen 
istersen bütün ordunla karşıma 
çık dövüşelim. İstersen baha
dır pehiivanların, teker teker 
denesin kendilerini karşımda .. 
Ordugahın meydanında ko

caman meş'aleler yakıldı oğul. 
Ortalık, yangın varmış gibi kı
zardı. Etrafa saf saf askerler, 
Şövalyeler ve asilzadeler dizil
diler. 

Baban sıyırmış kılıncı, alev 
alev tutuşan havanın içinde 
şa~lanan Beygirile bir Dev gibi 
dolaşıyordu. 

HAZIRLIK 
Sivas, her zaman bu Sivas· 

tır. Sanki tabiat bir inat için
dedir. Öyle bir inat içindedir 
ki hızlı sularile ovalan yalıya-
rak akan koca nehir bile vız 
gelir .. 

Öyle çorak bir toprakbr ki, 
Lahna ve Kabak bile mucizevi 
bir kıymetin sahibidir burada. 

Sivas: 
* . ,,. 

frenin saltanat sürdüğü de
virlerde, şarki Roma ordusu 
burasını tahaşşüt mevkii yap
mıştı. Suriyeden gelen savlet
lerle, Suriyeye yapılacak sav
letlerin meddü cezri içinde ya
ııyan Sivas daimi bir kaynaı
manın sahnesiydi. 

- Sonn Vaı ~ __ 

s Sahife 

on Dakika· 
Yeni intihabat Geçen 

Ayni Olacaktır. 
e • re ın 

Ankara, 15 (Hususi) - İntihabatın yenilenmesi hakkında fırka grubunda verilen karar üzerine 
intihap şeklinin değiştirileceğine dair gazetelere akseden haberlerin hiç birisi teeyyüt eyleme· 
mektedir. Bu defa mebus intihabatı usul noktasından geçen devrenin ayni olacaktır. Geçen inti· 
habatta olduğu gibi mebus olmak istiyenler Cumhuriyet Halk Fırkasına müracaat edeceklerdir. 
Bir dereceli intihap ve sair intihap değişiklikleri fikrinin ancak beşinci Büyük Millet Meclisinin 
toplanışından sonra mevzuubahs olacağı kuvvetle söyleniyor. 

İstanbul Karan Şehir meclisinin 
İstanbul, 15 (Husüsi) - Bugün toplanan şehir meclisi meb'us intihabahnda teftiş heyeti sala

hiyetinin daimi encümene verilmesini karar albna almıştır. 

Kayseri mensucat Fabrikası 
İstanbul, 15 (Hususi) - Kayseride inşa edilen meruıucat fabrikasının Sovyet Rusyadan gelen 

makinaları mahalline vasıl olmuş ve montajına başlanmışhr Makinaların yerlerine yerleştirilmesi de 
süratle ikmal olunacak ve fabrika Temmuz ayında işlemeye başlıyacakbr. 

aliye Ve iktisat Vekiletlerinde 
ANKARA, 15 (Hususi) - Maliye ve İktisat Vekiletlerinde yeni müsteşarlıklar ihdaslanacağı 

hakkındaki haberler kuvvet bulmuştur. 

Orta Tedrisat Programı Değişiyor 
ANKARA, 15 (Hususi) - Maarif vekaleti orta tedrisat programlarında değişiklikler yapmış 

vebu husustaki talimatnameyi hazırlamıştır. 

Atinada 20 Bin Kişi Miting Yaptı 
Gönüllü Y azııyorlar 

İstanbul 15 ( Hususi ) - Epirde Yunanlıların maruz kaldığı tazyik dolayısile Atinada yapılan 
protesto mitingine yirmi bin kişi iştirak eylemiştir. Hükumetten Arnavutluğa karşı şiddetli tetbir
ler alınması istenmiştir. Şimali Epirde gönüllü kaydı hararetle devam ediyor. 

• • e gı 
. İstanbul 15 (Hususi) - Son 
lngiliz lirasına baliğ olmuştur. 

e Kadar ihracat Yaptık 
altı ay zarfında İngiltereye yaptığımız ihracabn yekunu 378,000 ........ 

ransız Kabinesi Elize Sarayında. 
ev alade Bir Toplantı Yaptı 

Paris, 15 (H.R) - Flandin kabinesi buğün Elizede Reisicumhur M. Lebrünün reisliğinde ikinci 
toplantısını akdetti. Harici mes'eleler görüşüldü. Bilhasa Sar mes'elesi ile Fransız - ltalyan mu-
kareneti mes' elesi üzerinde hariciye nazırı M. Laval'ın izahatı dinledi. · 
,_ Londra, 15 (H.R) - Hava nazırı Avam Kamarasında Beyanatında yeni on bir tayyare istas· 
yonu inşası için icabeden yerlerin tesbit edildiğini ve inşaata başlandığını söylemiştir. 

Paris, 15 (H.R) - Belçika Kongusunda Bir Fransız tayyaresi Kongu nehrine düşmüştür. iki 
tayyareci kurtanlm&ş ise de tayyare ceryana kapılarak kaybolmuştur. 

Yarışı Durdurmak için 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M. Mac Donald Bu Maksatla Geceli 
Gündüzlü Çalıştığını Söylüyor 

Londra, 14 (A.A)- Sutamp
tonda nutuk söyliyen M. Mak
donald silah yarışını durdur
mak için geceli gündüzlü ça
lıştığım söylemiştir. Hususi si
lah imalatı hakkında M. Mac
donald bunu tehlikeli bir ti-
caret olduğunu hükümetin bu 
meseleyi mevzuubahs edebil
mesi ve bu ticareti mümkün 
olduğu nisbette tahdit için bir 
plan olması lazım geldiğini 
söylemiştir. Bunun için de en 
iyi çare vesika sistemini yap
mak ve beynelmilel şekle sok-
maktadır. Buna Cenevrede 
mümkün olduğu kadar çalışa
cağız başvekil şunları da ilave 

etmiştir: 
Mütarekenin yıldönümü me

rasiminde yapılan dini ayinde 
sulhu maziye ait bir şey yap
mağa çalışacağımıza tekrar ant 
ettim. 

Londra 14 ( A.A ) - Bugün 
saat 16 da İngiliz ve ·Amerika 
heyeti murahhasaları deniz mü
zakerelerine dair bir toplantı 
yapacakları resmen bildirilmek
tedir. 

Londra, 14 (A.A) ...- Royter 
Ajansı Amerikanın silah ima
latını kontrol karannın resmi 
İngiliz mahafilince iyi karşı
landığını haber almışbr. İngil
tere ile Amerikamn bu mesele ........ 

üzerinde birbirine benzer şekil
de düşünmekte oluşları beynel· 
milel bir anlaşma ihtimalini 
kuvvetlendirmektedir. 1925 Ce-
nevre mukavelesi, silah satışına 
aitti. Şimdi ise sade satış değil 
silah imali için de bir anlaşma 
ihtimali vardır. 

Tokio, 13 (A.A)- Gelecek 
sene bütçe masarifabnın tah· 
minleri geçeceği tahmin edili· 
yor. Çünkü maliye nazırı su 
basması ve tayfondan zarar 
gören mıntakaların tekrar ya
pılması için yeniden 173 milyon 
yenlik yeni tahsisat verilmesini 
tavsiye etmiştir. Bu meblağ 10 
seneye taksim edilecektir. 

Tehlike Baş Gösterince H. Vekilimiz 
Cenevreye Gitti lngiliz Hariciye Nazırı Ile Hariciye 

Müsteşarı Eden'in Beyanah 
Londra, 15 (H.R) - İdgiliz 

Hariciye müsteşarı şu beyanatta 
bulundu: 

- Siyasi vaziyet kanştı mı 
kuvvetli bir İngiltere istikrar 
unsuru rol6nü görmektedir. Za
yif bir İngiltere barbı tahrik 

etmeğe sebep olebilir. 
Sir John Simone'de Ameri· 

kalılara hitaben nutkunda: 
- Bant bütün milletlerin 

mesai ortakhğına muhtaçbr. 
Biz Avrupalılara göre bu işti
raki temıil eden Milletler ce
miyetidir, demiıtir. 

İstanbul, 14 (A.A) - Hari
ciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
beyfendi bu sabahki ekspres-
le Ankaradan şehrimize gel
miş ve akşam ekspresle, Mil-
letler Cemiyetinin ikinci teşri
nin 19 unda yapılacak olan 
fevkalade toplabsında bulun· 
mak üzere Cenevreye müte
veccihen hareket etmiftir. 
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o Sinema ve sanat sayfası o 

Mae Vest Nasıl Yaşar? 
Güzel Yıldızın F amdöşamhrı Bir 

nii lük Havatını Anla ıvor 
' 

t 

1 

1 

rıiae West in famı.>ı':i- :laJn.ı:arı e'I u:~.l.nı i . m n::ı-
şambr'ı hanımının hayatı damın neşeli olmasına· dikkat 
hakkında "Pour Vous .. el:Mek"ir. Kahvea)tı meyva, ba-
gı: z ~te s"nc şu ".z.-ıhatı ver- zc, hi r yumurta veya bir tavuk 
miştir: " Mac \ Vest, bu- kanadında:'.l ibarettir. lştihası 
günkü büyük Mae W est daima yerindedir. Yemekten 
olalı bir kaç yıl olmuştur. sonra banyo salonuna geçer. 
Aynı tiyatroda beraberce Burada ençok hoşhmdığı şey 
çalıştığımı z gilnlcr oldu. s;cak ba oyodur. Her çeşit sa-
Ben sahneden ç~ki!mek bunlarla ve levanta tozların ı ya-
isteyince dışarda iş a:ı- nında bulmak ister. Evden çık-
yordum. Mae West'te bir mak mecburiyetinde olma-
fam dö Şambr a T;ordı· . dıkça geyinmez. Neglije k ıya-
Nihayet uzlaştık. Bu va- fet!e dah:ı iyi rahat eder. Ma-
zifeyi deruhte ettim. Ön- kiyaj yapmaz. Z:ıten buna ih-
ce evinin mefruşatından tiyacı yo:.:ıu ·. Tabii olarak 
bahsedeyim. Od:ı!ardaki güzeldir. Bu iş bitince evin 
renkler aras·nda tam bir d ahili işlerin i, faturaları tetkik 
semfoni vardır. Altın ~a- etler.Mektuplar yazar veya yaz-
rısı, yeşil ve açık kül ren- dırır. IJnce batün mektuplarını 
gine bütün moblelerde kendi yazar, sekreteri bunları 

} J ~ , n e nden 
ı;~!eni yapa:-. Madam ihtiyaç
ları i~:n dolaşmağa muhtaç 
C:e • ;ldir. Muhtelif m:ığazalar, 
cr~~r yıld,zla r gibi Lfae 7e~te 
de r?al.!anm serilock üzere 
gönderiricr. Şayet bir hediye 
vt .. :mek b terse o wman bizzat 
ma] azalardan birine giderek 
a'.l'.cağı hediyeyi elile seçer. 

!'ladamın benden, sekrete
r.ndtn V:! şoföründen başka 
hil:metçisi yoktur. 

O ıo:nobil kullanmaktan hoş
Ia~.m:ız. Arabasının bir köşe
s:ne çekilerek hikayelerini, 
rmr.an!arını , rollerini düşünme
yi tercih eder. 

Otomobili yavaş veya çabuk 
sürmesini ihtaı e :tiğine göre şoför 
madamın keyifli mi keyifsiz mi 
olduğunu söyliyebilir. 

Studyodaki locası bir salon 
ve bir tuvalet odasından iba· 
ettir. İkisi de şeftali rengine 
boyanmıştır. 

Zemin yeşil halılarla düşen
miştir. Dıvarlarda tavandan 
yere kadar inen beyzi şeKilde 
aynalar vardır. Böylece cep
heden yandPn ve arkadan iyice 
vücudunu görmesi,tetkik etmesi 
kabildir. Mae West ellerine çok 
meraklıdır. Bir mütehassıs 
tarafından makiyajı yapılır. El
biseleri de bir mütehassıs ta
rafından hazırlanır. Vazifesi 
bitince tekrar locasına döne-

tesadüf edilir. · Perdeler, kopye etmekle iktifa ederdi. 
Fakat bu çok }'Orucu bı"r ı"qtı". rck makiyajını bozar, elbise-

yastıklar, halılar, hatta ~ le · · d • · ti" · Y ki d Zaten o zaman bugünkü kadar rını egış rır. eme er e 
tabloların çerçevelerinde itinalı geyinmeyi sever. Elbise-
bile bu renk ahengi gö- şöhret sahibi olmamıştı. Şimdi, !erinin modelleri çok dekolte-
rülür. hergün yüzlerce mektup alır. dir. Ben kendisine Satine ma· 

T uv><let kabinesinde, Bunlar içinden cevap verilmesi dam çağırırım. Zira ipekli dan-
esans şişeleri, krem,boya icap edenlere cevaplarını yaz- tel kombinezonlara bayılır. Cil-
k 1 d dırır. Filimlerinin senaryosunu dı" cı"dden enfestı"r. Cı"ldın" ı" tab-utu arı, pu ralık !ar, ko- b" h 1 D" 1 1 
ca koca şeylerdir. ızzat azır ar. ıya og arını rip etmemek için yiızüne asla 

kaydettirir. Mae West için va· sabun sürmez. Çok yag"lı mu··· 
Sabah Kahvealtısı k k s· d k"k b"l ıt na ıttır. ır a ı a ı e kemmel kremler kullanır, Serin 
Madam sabah kahve- k ' t S 1 d b k ayoe mez. por ar an o sa su ile yıkanır. Her akşam ma· 

altısını yatağında yer. En bayılır. Boks maçlarını kaçır- sörcüsü, vücudunun zarafetini 
zarif sabahlıklarından bi- maz Paz r gu""nlerı" kı"lı"s · a eye korumak için, masaj yapmağa 
rini giyer. Dantellerle işle· gider. Hastaları ziyaret eder. gelir. Hergün bir saat kadar ...................... M.A"l:ı·ş··E! R-~~::! ... ~!!!~~; ..... ~!~.\?~ ... '.BYR·~?.'.Y .. l"L·o'.ı·z· ........... .. 

Kıyamet Kopuyor. Dünya Batıyor 
Arz Çöküyor Amerika Mahvoluyor 
Kadınlar ağlı

yor .. Erkekler ba
ğırıyor, fakat kı
yamet yine ko
puyor .. Ne kanun 
kaldı ne ahlak .. 
Ne vicdan kaldı 
ne medeniyet, in
sanlar vahşileşti 

erkekler kadın

lara saldırıyor .. 
Barometreler 

düşüyor.. Zelze
leler dünyayı sarsıyor.. Yağ

murlar, tufanlar başlıyor .• Ne· 
hırler göller taşıyor.. Denizler 
coşuyor. Yüzlerce sene uğraşı
larak vücuda getirilen medeni
yetin bütün eserleri mahvolu
yor, Amerikanın yüzlerce katlı 
binaları yıkılıyor. 

işte Amerikalılar nihayet bu-

nu da yaptılar. Bu yazıları oku

yanlar böyle bir şey olmasına 

imkan yoktur deyecekler .. 
Bunu önümüzdeki hafta Lale 

sinemasına gidenler görecek 

ve görenler anlıyacaktır. 

Bu filim bu senenin en hey
betli ve en sayılı bir harikası
dı r. 

Mahakeme Ediliyor 
Madam V eissbah adını 

taşı yan Brigitte Helm ge
çeıı ağustosta Berlinde 
otomobili sür'atle sürer
ken bir kadını çiğnemiş 
ve ağır surette yaralanma· 
sına sebebiyet vermişti. 

Büyük san'atkarın Ber
linde muhakemesi başla
mıştır. 

Kılişemiz Brigitte Helmi 
mahkemede avukatı ile 
gösteriyor. 

Brigitte Helm bu da
vayı büyük heyecanla ta
kip etmektedir. Zaten ka
zanın olduğu gündenberi 
sevimli artist derin tees
süre kapılmaktan kurtul
muş değildi. Yaralının 

ha yatı kurtarılmış ise de 
Brigitte Helmin mühim 
bir tazminata mahküm edileceği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Görünmiyen Adam 
Umumi Harp Tarihini Yazan H. G. W ells'İJJ 
Eseri, Sinema Tekniğinin Yeni Şaheseridir 

Geçenlerde beyaz perdenin 
bu yeni filminden " Harika .. 
tabirile yine bu sütunlarda 
bahsetmiştik. Evvelki gün El
hamra sinemasında filmi gö
rünce "Harika., tabirini yerinde 
kullandığımıza kanaat getirdik. 

"Görünmiyen adam,. haki
katen sinema tekniğinin yeni 
bir harikasıdır. İnG:ı.n bu filmi 
seyrederken mevzuu~ hikayeyi 
ve h"' - :n hevecan!ı s:ıhne -

• 

- -
lerini bir tarafa bırakıyor da 
hayret verici sahnelerin nasıl 
yapıldığını düşünmeğe varıyor. 

Fotoğrafçılıkta, öteden beri 
herkesin bildiği ( Kaş-Kontr
kaş) usulü vardır. Bu usulle 
birtakım fotoğraf hileleri ya
pılır. Sinema hileleri de bida· 
yeten bu usulün verdiği mu
vaffakıyetle başladı. Fakat 
sonraları öyle hileler yapıldı ki 
bunu, yalnız kaş-kontrkaş 
usulü temin edemezdi. 

Geçen sene gördüğümüz 
King·Kong, evelki sene gör
düğemüz (iki yüzlü adam) fi
limlerindeki mühim hilelerin 
nasıl yapıldığı hakkında dün
yanın bertarafında gazeteler 
sütunlar ve hatta sahifelerle 
yazı yazdılar. Emin olmalıyız ki 
hakikatı kimse söyliyemedi. 
Hepsi bir ihtimalden ibaret 
kaldı. İşte görünmiyen ada
mı bize göstermiyen, yalnız 

giydiği elbiseyi, içtiği sigarayı, 
kullandığı otomobili, okuduğu 
kitabı gösteren bu hile için de 
bir çok yazılar yazılacak fakat 
bunlarda diğerleri gibi birer 
tahminden ve ihtimaldan ibaret 
kalacaktır. Çünki bu teknik 
hilelerini bulup muvaffakıyetle 
tatbik edenler bu buluşlarını 
bir sır olarak saklıyorlar. Bu 
sır ifşa edilir yahut keşfolunur
sa biz de okuyucularımıza bil
diririz. 

"Görünmiyen adam., ın tek
nik tarafından bahsederken 

Kraliçe 

(King Hong) ve (iki yüılÜ 
adam) filmlerinin isimlerini söy
leyişim z bu üç filim arasında 
bir mukayese yapmak içiıı 
değildir. 

"Görünmiyen adam., diğer 

ikisinden her itıbarla ayrılabilir· 
( King Kong ) ve ( iki yüzlü 
adam ) filimleri (F rankeştayn) 
gibi korku filimleri denilen 
çeşitten idi. Görünmiyen adaı!l 
da!1a zivade meraklı v~ heye· 

- , 

, 

canlı bir polis filmidir. 
Mevzu meşhur İngiliz muhal" 

rir ve müverrihi (H.G.Wells)iO 
(İnvisible Man) isimli romanııı: 
dan alınmıştır. Wells, (UınuJll 1 

harp tarihin"n, na hatlan):sın:le 
yazdığı beş ciltlık tarihile bİİ' 
tün dünyada şöhret almış as· 
rımızın büyük bir müverrihidit· 
Bu büyük müverrihin mefkÜ' 
resinden roman sahifelerİJl1 

oradan da sinema şeridine geçe0 

(Görünmiyen adam) aslında! 
birşey kaybetmemiş ve bilaJıi' 
muharririnin tahayyül ettiği~'. 
den daha canlı bir eser 0 

muştur. 

Görünmiyen bir adama kat' 
şı yapılan polis takibati sa~; 
nesi ve halkın bu takiba 
gösterdiği alaka meraklı ~ 
heyecanlı olduğu kadar b 
hassa polis mesleğinde ola0

' 

lar için istifadelidir. , 
Her romanda olduğu gilı'i 

görüıımiyen adamın mera.~, 
romanına bir aşk sahneSI 1 
ilave etmek unutulmaınıŞ~·i 
Dilber .,Glarya" nın sevd~~ 
fakat göremediği aşıkı '.ı 
filmin son sahnesindeki il~ ~; 
son telakisi Dünyanın ınıı1 

1 
bir afetten kurtarıldığı bit~~ 
tesadüf ettiğinden hem ha:~ 
ve hem de istenilerek bekl.~eı' 
len bir akibet hissini • 
mektedir. 

Görenlere yeni hisler ve b~ 
yecanlar veren bu filim ııı; 
zu, temsil ve teknik itibll 
cidden görülmiyo layıktır. 

Kristin 
(La Rein Chrlstine) , 11 

Dilber Ae kudretli İskandi filmi mizanseninin zenginliği , 

navyalı sanatkar Greta Garbo temsilinin fevkaladeliği itİ~ 
şimdi temsil edecek zengin ve rile odur. Fazla olarak I(rııl'~ 
layikli bir eser bulmuş oldu. Kristin rolünü de Greta Gıı' 
Çünkü kendi memleketinin ta- yapmaktadır. 

rihini gene o tarihin ve o mem

leketin tahtı üzerinde ve tacı 

altında yaşadı ve yaşattı. Bu 

film geçen hafta Beyoğlunun 
iki büyük sineması olan Melek 

ve İpek sinamalarında geçti ve 
bütün hafta bu iki sinamanın 
geniş salonlarını duldurup bo
şalttı. Geçen senenin (Roma 
ateşler içinde) filmi ne ise bu 
senenin de (Kraliçe Kristin) 

-----ııııımııı""' 55? 
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Ferit Meş'alesinin Hafif Işığında . 
Bu iki Hayali Gördü 

Gayet yavaş giderek ayağın 
pabrtısını hiç çıkarmıyor, ara
lıkta b;r durup birkaç dakika 
etrafı dinliyordu. 

Her dinlcy:şinde müthiş ma
ğaranın kendine mahsus ha
mam uğultusu gibi bir u~uitu

dan başka birşey işitmezken 
bir defasında kendine yakın 
bir yerden bir hışıltı duydu. 

Ne olduğunu anlamak için 
birkaç adım attı. Deminki hı
şıltıyı çıkaranlar F eridin ora
da olduğunu anlıyarak teha
lükle kaçmağa başladılar. 

Artık F eridin hiç şap~1esi 
kalmamış tı ki demin g5ı·dj!:
leri izler taze idi ve onları bı
rakanlar kendilerini tecessüs 
ediyorlardı. 

Hatta kaçarlarken mağara
kenarının bir tarafına ilişerek 
bir taş koptuğunu Ferit buna 
mahsus olan gürültüden an
ladı. 

Kaçanları yalnız takip et
menin imkanı yoktu. 

Arl:adaşlarmın yattıkları ye
re kadar dönerek meseleyi 
Valeryana anlattı. 

Valeryan telaşsız bir tavırla 
derhal kafile halkını kaldırdı 
ve: 

- Fazla yabnaktansa biraz 
daha yol almak hayırlıdır, dedi, 

Yola düzüldüler. 
Bu defa da ilerı kılavuzluk 

F eridin hissesine düşmüştü. 
Ferit, eline üç mumdan ya

pılmış ufak bir meşaJe alıp öne 
düştü. 

Piyade olduğu halde atlar
dan hızlı gidiyor, uzaklaştıkça 
u zaklaşı yordu. 

Yolun bundan ötesi pek eğ· 
ri büğrü idi. 

Ferit sağ elinde tabancası 
sol elinde meş'alesi, hangi ta
rafta bir hayal görecek olsa 
derhal vurmağa hazır yürüyor
du. 

Bir büküntüde iki adam bir
den F eridin önünden kaçmağa 
başladı. 

Ferit meş'alesinin hafif ış1-
ğmda bu iki hayali gördü. Fa
kat tabancasını nişan almağa 
meydan bulamadı. 

Artık bunun ilerisi şüpheli 
olduğu katiyan tahakkuk etti. 

Ferit bu hükmü verdiği za
man şu korkunç mağaranın 

kendileri iç.in bir mezar olup 
kalacağmi~ d:ı şüphe.,i kal
ınadı. 

Kalbini ağlamak derecesinde 
bir hzün kapladı. Fakat geri
dekileri bekyip tehlikeyi onla
ra da bildirmeyi caiz görmedi. 
I<endi kendine: 

- İlk tehlike beni bulsun. 
Elbette atacağım tabancaların 
sesi kulaklarına varır, işi an
larlar, Benim cesedimi bu
lurlarsa hakikatm ne olduğunu 
daha iyi idrak ederler. 

Dedi. Yine yoluna kahra
rnanca devam etti. 

Gayet ihtiyatla hareket edi
Yor, her tarafa kulak veriyor, 

~~kat hiç bir yerden ses sada 
ışıtnıiyordu. 

Sanki yer yarılmış ta herif
ler dibine girmişlerdi. 

Bir hayli daha yürüdükten 
sonra F eridin baş ucundan ko
~~rn~n bir yarasa kuşu müthiş 
ır urküntü ile kaçtı.• 
Bu alamet F eridin alnında 

soğuk bir ter peyda etti. 
O noktada kuşun ürkmesi 

nıutıaka Ganday nehri tarafın-

daki kapının yaklaştığına de
laletti. 

Zira böyle uzun bir mağara 
içinde yaşamazdı. Erzakını top
lamak için mutlaka dışarı çık
mağa muhtaçtı. Kapı oraya 
yakın olmahdı ki kuş ta harice 
çıkabilsindi. 

Ferit sevinçle biraz daha 
yürümiye karar verdi. 

Hatta kapıdan girecek ay
dın~ığı farkedebilmek için elin
deki meş'aleyi birtarafa bırakıp 
karanlığa doğru ilerlemiye 
ci.ir' et etti. 

Biraz daha gitti. 
Hiçbir taraftan h içb\r ses 

yok! 
{(npıdan beklediği ışık ta 

kcnd · ni göstermiyordu. 
Ona bedel, bir arabk ön 

tarafından ateş böceği ışığı 
gibi birşey p:ırlamıya başladı. 

Kah parlıyan kah sönen bir 
ziya idi. 

Hem de gün ışığı değil, ateş 
ziyası olduJ u besbelli idi. 

Ferit buııu mağaranın kapısı 
sayamazdı. 

Şimdi şu ışığa yanaşmak 
için ne kadar cesaret lazım 
olduğunu düşünmeli. Mutlaka 
bunun olduğu yerde bir düş
man, bir t ehlike olacaktı. 

Böyle bir yerde dost, sela
met beklemek imkanı var 
mıydı? 

Bununla berabeı· Ferit taban
casına davranmış olduğu halde 
kar<ınlıkta yürüdü. 

Hem de çok kahramanca 
bir hızla yürüdü, ışığa yakla.,~ı. 

Ferit yaklaştıkça ziya yük
seliyordu. 

Bir de ta yanına varınca ne 
görsün? 

Ziya, mağaranın üst tarafına 
takılmış bir ipin ucunda idi. 
İpin yanışına göre üzerine kü
kürt sürülmüş olmalıydı. 

İşte bu anda F eridin vücudu 
buz gibi dondu kaldı. 

Zira bu ip, adeta bir fitil idi. 
Mağaranın bir tarafına kon

muş olan bir lağıma ateş ve
recek, o halde hepsi de uçmak 
değil, bilakis yerin dibinde gö
mülü ka:acaktı! 

Şimdi Ferit burada yiğaliğ:n, 
fedakarlığın en yucesini gös
terdi. 

Kendi canım feda ederek 
şu fitili s;.indür.11eğe davrandı. 

Lakinmümkün müydü?.Çünki 
fitil dört metre yüksekte yan
makta idi. 

Tırnaklarile kayalara tırma
nup fitile varmağa çalıştı. 

Lakin tırnaklarile beraber 
parmaklan da kopsa kabil 
olamıyacağını onladı. 

Halbuki fitil ancak bir kulaç. 
kadar kalmıştı. 

Ne arkadaşlarının yetişme

erini beklemeğe ne de onlara 
haber götürmeğe vakıt vardı. 

Maazallah, lağım bir kerre 
ateş alacak o'ursa Mağaranın 
içini altüst ederek yolları ka
patacak ve artık hepsi için 
ölüm tahakkuk edecekti. 

o cesur, ge.yyur, fedakar 
delikanlı hünkür hünkür ağla
mağa başladı. 

Bu ağlayış kendisi için de
ğil, arkadaşları ve bahusus 
Niyama içindi. 

Bu kadar canların hir anda 
mehvolmasına kendisi sebep 
oluyordu. 

Derken F eridin aklına bir 
şey geldi. 

Öyle birşey ki icra için zerre 

Hanımlar Sizin için 
• •MIAIEZ~4~W&mi ........ B*llll ............ lrl!! .. llıiim .... .. 

Tavsiyelerimizi Okuyunuz 
Vücut Güzelrğini, Gençlik Taravetini Korumak 

• 
Jstiv _ rs . z Biraz Jimnastik Yapınız 

1 O!'i!S+i* fi 

1 - joan Cormon 

2 - Rose Verspre 
jimnastik Yapıyor. 

3 - Vera Borca 
Balon Oynıyor. 

4 - Arletty Varye· 
tede 

l 

gün saatlarca kültür fizik yap- 5 - Bacaklarınız aynk ol· 
mak, masajlara itina etmek, duğu halde yerde oturunuz. 
hele yemek rejimine sıkı sıkı- Sol ayağınızı sağ elinizle ve 

ya dikkat etmek lazımdır. Be- sağ ayağınızı da sol elinizle 
yaz perde kadını, şüphe edile- tutunuz. Bu ekzersizi on defa 
mez ki, müstesna bir kadın-
dır. Herşeye rağmen güzel 
olmak ve güzel kalmak için 
sarfettikleri enerji tahminlerin 
çok fevkindedir. Hanım efendi
ler, üzülmeyiniz, Vücudunuz 
ince ise her sabah biraz cim
nastik yapmak güzeliğinizi art

tırmağa yeter. Uyanır uyanmaz 
limon sıkılmış serin bir bardak 
su ıçınız. Sonra jimnastiğinizi 

ynpmağa koyulunuz. 
1 - KolJannızı öne dim 

dik uzatarak ayaklarınızı hafif 

çe açarak on defa dizleriniz 
üzerine kıvrılınız. 

2 - Ayakta topuklarınızı 

bitiştirerek ellerinizle topukları
nızı tutuncuya kadar on beş 
defa cğiliniz. 

3 - Karnınız üzerine uzan
dıktan sonra ayak\arın•zı kal-

yapınız. 

6 - Saydığım ekzersizleri bir 
ayak üzerine bir dakika kadar 

odanızda dolaşmak suretile bitire 

ceksiniz. Yazılışta uzun görü· 
nen bu ekzersiz on dakikada 
yapılabilir. En meşgul kadınlar 
bile her sabah bu ekzersize on 
dakikalarını verebilirler. 

İşte güzelliğin sırlarından en 
mühimmi... Şayet vaktınız var-
sa hu kültür fiziği hergün en-

se, sırt, kalça ve baidırlarınıza 

bir masaj yaphrmakla tamam-
laymız. Yalnız göğsünüze ve 
karnınıza masaj yaptırmaktan 

katıi surette çekininiz. Bunun 
çok tehlikeli olduğunu unutma
yınız. Bir çok kadınlar yukar· 
da kayt ettiğimiz cimnastik
ten sonra sıcak bir banyo al
mayı ve pahalıya mal olan ma• 
sajlar yerine alkolla bir firiksi
yon yapmayı kafi görmektedir
ler. Filhakika bn da aynı ne
ticeyi verebilir. Şunu da kayt 

edelim ki bu 
kültür fizik 
reçetesi vücu 
du zaifletmez. 
Sadece genç
lik hatlarını, 
ta ... e1iği ko
rur. Çok zaif 
olanlar, vü
cutlarını biraz 
şel<illendrmel< 
isterlerse bu 
fizik kültürü 
yapmakla be-
raber her gün 
kü gıda re-
jimlerine saat 
onda30gram 
ekmek, bir 

·çeyrek litre 
sıcak et suyu, 
günlük bir yu 
murta, ikin-
dide de çay· 
dan başka süt 
lü kahve, pas 
ta ve meyva 
katmalıdırlar. 

Zaif olan
lar dediğimiz 
zaman, zafi-

sı olarak kuvvetli değıldirler. yetleri marezi 
Zaiflatıcı rejimler bazı vücutle- olanları kast 
rin sağlığını bozabilir. Beyaz etmiyoruz. 
perdede gördüğünüz artistler, Bunlar kat'i 
vücutlarının hatlarına dikkat surette doktoı 

Bundan evyelki bir yazımız- ederler. Bir Greta Garbonun dırabildiğiniz kadar on beş de- larınm tavsiyelerinden ayrılma· 
da kadınların nasıl zayıfhyabi- veya Clodet Kolberin vzcut fa, ahenktar bir surette kaldı- malıdırlar. 
leceklerindeu bahsetmiştik, Bu- güzelliklerine hayran oluyorsa- rınız. Şayet Mae Vest'e benzemek 
gün aynı mevzu üzerinde daha nız sakın bunun Allah vergisi 4 - Yine karnınız üzerine istiyorsanız 0 zaman daha çok 
mühim bir noktaya dokanaca- olduğunu sanmayın. Bize tabii uzanarak kollarınızı öne uza- yemeğe mecbursunuz. Fakat 
gız: görünen ve gözlerinizi kamaş- tınız. Sonra büstünüzü ve ba- Mae Veste benzemek istiyen 

Kadınlar, yaradılışları iktiza- tıran cazibeyi bulmak için, her- caklarmızı kaldırınız. kaç kadın var? 
········································~······································································································································· 
kadar helecan, heyecan lazım 
değildi. 

Olanca metanetile nefsini 
zorladı. 

Y eisli hislerini defetti. 
Elindeki tabancayı fitile doğ

ru tutup nişan almağa başladı. 
Tabancanın ateşi fitile kadar 

varmıyacağından eğer kurşunu 

fitile deydirehilirse hepsi de 
kurtulacaktı. 

F eridin nişancılıktan en bü
yük istifadesi işto bugün oldu. 

Asla titremiyen bir el ile 
tetiğe dokundu. 

Hem fitil koptu hem de ta
b~ncanın ateşi kurşunun vur-

duğu yerden fitili tekrar yak
madı. 

Feritte öyle bir geniş nefes 
almak vardı ki bir fena düş
ten değil, muhakkak bir ölüm
den kurtulan ancak böyle bir 
geniş nefes alabilirdi. 

Her tarafı kapalı olan o azim 
mağara içinde tabanca o kadar 
gümlemişti ki ses pek geride 
gelen arkadaşlara kadar vardı. 

F eridin bir düşman zuhuru 
üzerine harp ettiğine şüphele· 

ri kalmadı. 
En evel Maya Niyama koş

tu. Onun arkasından da Ahmet 
ağa, Beryen ve ötekiler birbir· 

lerini çiynercesine koşarak 
geldiler. 

F eridi sağ salim buldukları
na memnun oldular, Fakat ken-
dilerini F eridin nasıl müthiş 
bir heladan kurtardığını anla-
ladıkları zaman sevinçlerine ni
hayet olmadı. 

Bu memnuniyet dehşetle ka
rışık bir şeydi. 

Zira karşılarında koca bir 
varil gördüler. Barutla dolu idi! 
Patlıyacak olsa diı.tıyayı altüst 
edeceğini düşündif"Kçe tüyler\ 
ürperdi. 

Hazır şu beladan kurtulmış
ken hemen yollarının ilerisine 
devam etmeğe karar verdiler. 

- Sonu \.at -

1 Amerikada 
1 Grevler 

Paterson, (Yeni Cersey.) 14 
(AA.) - Ayın on dokuzunda 
on beş bin ipek sanayi işçisi
nin grev yapmaları için emir 
verildiği söylenmektedir. Üç 
haftadanberi sun'i ipek ve 

tabii ipek boya sanayii işçile· 

Jİnden 25 bin grev halinde 
bulunduğundan bu yeni grevin 
zaten müşkil bir halde bulunan 
sanayii bu mıntakada tamamen 
durduracağı bildirilmektedir. 
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n Heye 
ş 

Kudret Kay 
• o 

ırıne 

ket· En B··yü 
avuşturmasıdır 

Hatıraları 
,. o 

! V a:rdu· -Eski Bir Cov - Boy'un Hafıza Kuvv Atların 
eytce bilmeli ki, atın dima
ğı, l:arekatında, yürüyüşün

<!e, duru unda, gördüğü hiz
rr • ,.. "'T da ic;leII'ektedir. 

Hfr 1.-adııı col.· !I 
Meşhur Fransız Cow - Boy

lnnndan Henry- D. Roux ha
tıralarında atlara olan sevgi
sinden bahsederken diyor ki: 

,, Bir manejde çok duygu
lu şeyler dinledim. İşittikle
rim yıllarca atlar arasında ge
çen hayatımdaki tecrübelerime 
tamamen uygundu. Bir arka· 
daşım atların hafıza kuvveti 
olduğundan bahsediyor, bazi 
canlı misaller zikrederek iddi
asını tevsika çolışıyordu. Çok
tan beri buna inanmışlardan 
biri olduğum iç.in arkada
şımın iddiasını isbat etmesine 
ihtiyacım yoktu. Yalnız inanla
nmın at psikolojisile ugraşan
lar nezdinde umumileşmiş bu
lunduğunu görmekle memnun
dum. Şurası muhakkaktır ki, 
At duyguludur zekidir ve 
hafızalıdır. Şayet hazan o kadar 
zeki görünmezse bundan onun 
idare edenleri mesul tutmak 
!,'erektir. Bilfarz köpekler at
lardan daha zeki sayılırlar. 

Bu iddiayı serdedenler dü
şünme:.ler ki, köpek insanın 
hayatını yaşar. Evin bir ferdi 
sayı!ır. Bazan c:H~lerde, hazan 
da möblcrler üzerinde oturur. 
Küçjcek boyu ile bu ka
dar yakından, sıkı alaka1cra 
mazhar olması kabildir. Fakat 
bir at i ı;in bunu düşünmeğe 

imkan var mıdır? Hayvanın 

a lurdaki yalnızlığı zekavetini 
i-1 !!mesine, inkişaf ettirmes~ne 
ı . . :ıit değildir. Köpek, ismi 
ç:ıC;rılınca koşar, sizi takip 

·. At da alıştırılmak şartı 
aynı şeyi yapar. Buenos 
11'teki manejlerden birinde 

ı a sevgisini veren yaşlıca 

: · ngiliz ] .. adını gördüm. Ahı.

dan ayrılmıyarak yaşıyordu. 
Hayvan hanımına öyle alış

mıştı ki, onun sesini duyunca 
hemen şahlanır, koşardı. Bu 
rastladığım binlerce misalden 
bir tanesidir. 

Atlar Krah 
Atların kralı ismini çok za

manlar taşıyan Elbetaca beni 
nerede görse tanır, köpek gibi 
arkamdan gelirdi. Hatta daha 

ileriye g~clerek Elbetaca ile 
aramızda fikir arkadaşlığı bile 
olduğunu iddia edebilirim. Bu 
at, beni en eyi tanıyanlardan 
daha iyi olarak, ne istediğimi 
bilirdi. Buna isterseniz hafıza 
kuvveti, isterseniz zekavet, veya 
duygu deyiniz.. Bütün bunların 
ne ehemmiyeti var. Hakikat 
şu ki Elbetace bir insan gibi 
anlayışlı idi. Buenos Airesteki 
hayvan terbiye mektebinin pro
fesörlerinden biri kendi terbiye 
ettiği hayvanlardan birinin on 
yıl sonra bile öğrendiği şeyleri 
hatırladığını, suvarisinin unut
tuğu adımlan bile tashih etti-
ğini temin etmiştir. Hayvanın Bakımsız beygirler gördüm ki 
tehlikeli manialardaki aksüla- ölen diğer beyüirlere karc:ı an-
melleri, nefsini koruma duygusu layışsız bakariar. Alaka göster-
huysuzluğundan mıdır? Hayır mczler. Ha!buH A11'erikada, 
hayvan o dakikada tehlikeyi kırlarda yc(,..'i :;miş c:.rn <:-tlar 
görmü~ korkmuştur. En büyük ölmüş diğer b:: a::a ü.Y- .l t .mn 
düşmanlarımın bile korkuya sürünmes:nd .n çekin!d e:. He-
kapılmış bir at sürüsü arasında yecanlamr:u. Cordoba da bu-
bulunmalannı temenni etmem. nun <la!ı:ı eji bir mis:.'i'e kar-

FJ.aE~ Kara şıfo.ştım: 40 A~ işe ba ,?':anayı 
Mala Kara adlı bir atım var- bel~liyorlardı. Ans:: 11 hepsi 

dı. Ona minnettanm. Zira bir kulaklannı diktiler. Gözlerini 
atın yapabileceği bütün çılğın- nyni tarafa çcvitdiler, heyecan-
lıkları yapmak surctile gözümü landılar. Az sonra, beş on kişi 
açmama yardım etmişti. Şunu ölmüş bir ata sürükliyerek geç.-

••••••••••••••• •ı• ••••• • •••a••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• •• •••• ••••111-1••••• •••• 

Bu Haftaki I\iüsabakalar 
Halk Sahasında l\iuh·nı Ekzera·zier 

Üçünci.i Hafta Lil{lerine Devam Ediliyor 
Bu hafta lik maç:arınm üçün

cüsüne Alsancak sahasında 
devam edilecektir. Yapılan fi
kistüre göre sabahleyin saat 
dokuzda başlıyacak olan bu 
müsabakaların birincisini Göz
tepe - Şarkspor, ikincisini 
Altmordu - Buca (B) takım
ları maçı teşkil edecektir. 
Öğleden sonra birinci takım

lar arabndaki müsabalar baş
lıyacak saat 13te Göztepe-Şark 
spor, 15 te de Buca-Albnordu 
takımları maçı yapılacatır.k 
Halk sahasında da bu hafta 
yapılması icap eden gayri fe
dereler matı tehir edilmis ve 

bunun yerine de Altay-Karşı
yaka gibi mühim müsabakalar 
yapılacaktır. ÖnümüzdekiCuma 
karş Jaşacak olan Lik ve Şilt 
şampiyonlarının bugün yapa
cakları müsabaka her halde 
heyecanlı o!ac.:ktır. Yapılan 
programa göre sabahleyin saat 
9 da Türkspor-Kahramanlar 
saat 11 de Altay B. takımı ile 
Gençlik takımı, saat 13 te Al-
tmordu İtalyanlarile Bornova 
takımı ve saat 15 te de günün 
en mühim maççı olan Altay
K.S.K. birinci takımları da 
ekzesizları maçları yapacaklar
dır. 

tiler. Hayvanlann bu hssasiyeti 
niçin gösterdiklerini anladım. 

Aygırların Rekabeti 
Aygırkr ara"lmdaki reka' .. _ 

iki, onu diğer arkadaşlanndan 
kıskandı.Hatta diğer aygırların 

ona dokunmalarına karşı şahla-
' ı - t" naraı: ıucuma geç ı.:.: 

1 

Atlari yanız iyi yetiştirmek 
değil, anlamak, onların duygu 
ve anlayış kabiliyetlerini bes!e-

sevgısının duygulu bir insan 
üzerinde, ne kadar derin bir 
aşka muadil olduğunn elle tu
tar gibi görmek kabildir. Ya
şadığımız asra seleksiyon asrı 
denilse yeri vardır. Ekinlerden, 
çiçeklerden, meyvalardan tutu
nuz da hayvanlara, hatta insan
lara kadar uzanan seleksiyon 
fikri bugünün hayat ilmi ol
muştur. Nesillerin seleksiyone 
edilmesi için çalışan alimler, 
bu maksatla kurulan muazzam 
l a b o r a t u v a r l a r , enstitüler, 
haralar sadece insanlığın güzel-
liğe olan tabii meylinden kuv
vet almamıştır. Ondan daha 
fazla yaşatma unsurlarını, ço
ğaltmak azmine dayanıyorlar. 
Bu meyanda at neslinin de 
selektiyone edilmesi, memle
ketin çalımlı, duygulu, kuvvetli 
atlara sahip olması içindir. At 
bir ülkenin zenginliğinde, mü" 
dafaasında hayati rolü olan 
bir varlıktır. Henry D. Roux 
hatıralarının bu kısmında di
yor ki: 

- Orduların motörize edil
mesi için yapılan gayrete rağ
men süvarinin harpta oynıya
cağı rolü kim inkar edebilir?. 
İleride harp olursa hu müca
delenin bir siper harbinden 
ziyade bir hareket harbi ola
cağı muhakkaktır. Orduların 
motörize edilmesi de hu mak
sada müstenittir. Böyle bir 
hareket boğuşmasında motör
lcşmenin kudretsizliği kabul 
edilmelidir. Bu takdirde atla
rın kuvvetinden istifade olu
nacaktır. ,, 

Memlekctlmlzde 
At sevgisi memleketimizde 

de yerleşmeğe başlamıştır. Bir 
zamanlar en iyi atları yetişti
ren, dünyanın eşsiz binicileri 
olan millet Türklerdi. Bugün de 
ayni hedefe varmak için bü
yük gayretler sarf olunmak
tadır. 

Türkvaytların güz~I ülkemiz
de çoğalacaklan, atlarımızın tan 
hi olan kuvvet ve kudretlerini 
kazanacak1an günü bekliyelim .. 

Bugünkü koşular bize bu 
satırları yazdırdı. At koşuları 
yalnız heyecanla· ı beslemek 

Kadrn seyfrcileı· yanşlan llcyccanla sryrediyorla ı· 

nelerine bile tesadüf ettim. mek te lazımdır.,, 
Hiç unutmam, bir Anglo Arap Henry D. Roux'ınun bukadar 
ah haralardan birine yeni ge- ateşli bir heyecanla sevdiği at-
tirilmişti. Beyaz, nazik aygır ların gerçek değerlerini düşü-
bir çok kısraklar içinde yalnız nürsek bu sevgiyi çok görme-
birine gönül verdi. O surette meliyiz. Bütün bu yazılarda at 

için yapılmaz. Gerçektir ki~ a~ 
sporu en sağlam, en sevıfll 
olan spordur. Fakat buPU11 

asıl kıymeti memleketi en '9~" 
b•" yük kudret kaynaklarından 

rine kavuşturmasıdır. 
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Mısır 
• 

mıze 

Kadınlan Gazi
Hayrandırlar 

" Mustafa Kemal Dünyanın Büyük Şahsi
yetlerinin Hepsinden Ulu Bir Varlıktır,, 

- Ba~taaıı büind sahııede -
Elnıukattem gazetesi Cürn

huriyetimizin 11 inci yıldönümü 
aıünasebetile Mısır münevver
lerinin ihtisaslannı sormuştur. 

Mısır kadınlar cemiyeti reisi 
Hüda. Şaravi Hanım şu ceva
bı vermiştir; " Her nekadar 
bizim hareketimiz kemalizm 
hareketinden daha evvel baş
lamış ise de biz Mustafa Ke
mal' e kadınlık için yaptıkların
dan dolayı minnettanz. Çünkü 
kendisine hayran olan Mısır 
halkı tarafından okunan be
Janab bizde gayet memnuni
yet verici tesirler, akisler hu
sule getirdi. Hatta meydana 
atılması zamanı gelmemiı gibi 
de olsa Mustafa Kemal tara
fından ileri sürülen her yeni
lik bizde müsait duygular, se
vinçler uyandırabilir ve bu se
bepten dolayıdır ki fikirlerdeki 
bu müsait cereyandan istifade 
etmiş olan Mısır badınları Ga
zi hazretlerine karşı kendile
rini şükran borcu altında bu
lur ve bilirler. 

* "" Fransız'e "Lejipsiyen., kadın-
hk haftalığının başmuharriri 
Seza Neberavi Henım Türk 
Cumhuriyetini yaradanlar hak
kındaki düşüncesini şu yolda 
İ. ade etmiştir: 

"Mısır bütün şark İslam ale
mile beraber memleketi ecnebi 
buyunduruğundan kurtararak 
Türkleri en asri milletler ara
sına çıkaran ve Gazi Mustafa 
Kemal tarafından idare edilen 
şanlı kurtuluş hareketinin tak
dirciai ve hayrandır. 

Gazi kadınlara azatlık vere
rek, onları içtimai ve siyasi 
hayata kanşbrarak güzel dü
şünen ve yapan bir ıslahatçı 
olduğunu göstermiştir. Çün
kü bu iki cinııin el bir
ligile çalışmasını temin ederek 
memlekete sür'atli ve mes'ut 
bir inkişaf ve bütün milli kuv
vetlerin alakasını meydana ge
tirmiştir. 

Zabıta Haberleri: 

Bıçak Çakml• 
Kemeraltı caddesinde Yusuf 

oğlu Şaban efendiye bıçak teş
hir eden İsmail oğlu Ihsan 
hakkında zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır, 
Kadınlarda Mı aa,ıadı? 

Keçecilerde sarhoş olarak 
rezalet çıkaran lbrahim kızı 

_Şadiye zabıtaca tutulmuştur. 
Kamalı Fıstıkçı 

Kemerde Sürmeli sokağında 
fıstıkçı Zekeriyanın üzerinde 

bir kama bulunmuş ve müsa
dere edilmiştir. 

Fazla Kaçırmı' 
Alsancakta kahveler önünde 

son derece sarhoş olan lsmail 
o·ı g u ateşçi Hamza tutulmuştur. 

Naracı ea,ı 
Kemerde Ka~tane caddesin

de sarhoş olarak nara atan 

~ehınet oğlu debag Hayri za
ti~~ ınemurlanna hakaret et
le fınden yakalanmış ve hak-
ı8nda tahkikata başlanmıştır. 
ir Odada Yatarken ... 

R Keıneraltında Asya otelinde 

0
;.;t oğlu Mümtaz efendi bir 

t da yattığı şoför Hamza 

l arafından bazı eşyasının ça
•nd -llıi ;!fını zabıtaya şikayet et-
i ş ır. Zabıtaca tahkikata baş
anınıştır. 

Adil Bey 
be Vi~yet baytar müdürü Adil 
lın; azı teftişler için Torba

n Kavas kövüne ıritmistir. 

Gelecek kadınlık kongresinin 
İstanbulda toplanmasından do-· 
layi çok bahtiyanı. Çünkü 
şark kadınını Loti'nin "Dezan
şante,, sinden tanıyan Av~u
palı ar dünkü peçe arkasındaki 
Türk kadınının harpten sonra 
ne geniş adımlarla ilerlediğini 

ve bu şarkta ne büyük yeni
likler yapıldığını gözlerile gö
recekler ve şark kadınının ta
nınmamış olduğunu teslim ede
ceklerdir. 

* " .. 
Cihan matbuatınca ve hele 

dünya Arap fılemin<'e yük
sek yazılarile, değerli kon
feranslarla tanınmış olan mat
mazel "Mey,, sorgumuza şu ce
vabı vermiştir: 

"Türkiyeyi ziyaret etmeden, 
vaziyetine etrafü bir suratte 
vukuf hasıl etmeden bu suali
nize nasıl cevap verebilirim. 
Fakat umumi surette bildiğim 
işlerinden dolayı Mustafa Ke
male son derece hayranım. 

Bilirim ki kuvvetlilerin pay
laşmak istediği bir olüden 
dinç, canlı bir yurt yarattı. 

Bir takım sebeplerle manevi 
yüksek kabiliyetini i~letemi

yen zengin bir millet kurtar
dı. Bütün silahı ülküsü'lden 
yiğitliğinden, çalışmasından 
ibaret olan olüm cezası, mah
kumu yurdunun kuvvet sahip
leri tarafından takip edilen 
servetsiz Mustafa Kem:ıl tek 
başına bir ywt ve b"r millet 
yarattı. 

Ben Mustafa Kemali yalnız 
ulu bir şahsiyet, yüksek bir 
lider, büyük bir millici olarak 
takdir, tebcil etmem, belki yu
kanda da işaret ettiğim ve;-hi
le Mustafa Kemal asrımızın 
büyük şahsiyetlerinin hepsin
den ulu bir varlıktır. 

Bu kanaatledir ki cümhuri
yetin 11 inci yıldonümü müna
sebetile Gaziye, kahraman ar
kadaşlarına, saygılarımı suna
rım. 

Adliyede: ------.Baha Oğul 
Ağırcezaya Verlldller 
Narlıderede kasap Mustafayı 

bahçede çifte tüfengi ile yo- · 
!unu bekliyerek öldüren mez
kur köyden Bekteş oğlu ka
tırcı Hasan ve oğlu lbrahim 
haklarındaki tahkikat birinci 

müstantiklikçe ikmal edilerek 
kendileri ağırceza mahkeme
sine sevkedilıniştir. 
MUstanllkllğe Verildl 
Mustafa oğlu Ahmet efen

diye öldürmek kastile silah at
mekla suçlu Karşıyakadı>. Bos
tanli istasyonunda 142 numa
ralı evde oturan celep Ahmet 
oğlu Esat efendi hakkındaki 
evrak tahkikat için birinci 
müstantikliğe verilmiştir. 

Adliye Vekaleti 
Teklbzıta izin Verdi 
Türklüğü tahkir etmekle 

suçlu ve mevkuf bulunan !sak 
oğlu Avram hakkında kanuni 

takibatta bulunulması Adliye 
Vekaletince tensip edimiş ve 
evrak tahkikat icrası için bi
rinci müstantikliğe verilmiştir. 

Sokakların Tenviri 
Buroova belediyesi geceleri 

karenlık içinde bulunan bazı 
sokak ve caddelere yeniden 
elektrik ilave etmek suretile 
son zamanlarda vaki şikayet
lerin önüne geçmive başla

mıştır. 

Yeni._. Sahife• 

Sablık 
İncir Bahçesi 

Aydının Germencik nahiye
sinin Uzümlü karyeıi ciYannda 
bir kıtada yüz seksen dönüm 
i•cir bahçesi satılıktır. Arzu 
edenlerin Aydında Çankaya 
caddesinde S numaralı hanede 
Vodinalı Hacı Abrürrauf beye 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıkh 
müracaatlan. (1-10) 934 Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Za:t·i Milli Bir F ahrikanın Mahsulüdür .. 
ikametgah tezkeresi 

İzmir vilayeti emniyet mü
diirlüğünden 6742 numarada 
kayitli Orena Olga ve kızı 
Anjel namlanna olan ikamet 
teskeresi zayi olmuştur. Yenisi 
alınacağından eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. (933) 

lzınirde acentarnız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ornıan Çiftliği Müdürlügüne müra
caat. Fazla izahat için lznıirde Ege Palas ve Şehir gazinosu nıüsteciri 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 

San in 
Yeni neslin 

ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa t~c

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

S.ANİN 
Diş 1 e r i :.ı i zi 

beyazlatır, p:ır
la',ır, di• efer:
ıı• kuv~·et!en

dirir. Ağzmzıa 

feral:lık ven•, 
di~lerinizin çü
r<imesin e rıan 
olur, gayet sılı
hidir. 

Sanin 
Diş macunu - ___ ._. -.....,,==~===-• •• ------•-w ,. .,., ____ _., .._.__ 

Bankası İz~ir Türkiye Ziraat 
Şubesinden: 

31/10/934 tarihinde açık artbrmadan temdiden ihaleleri yapı
lacağı 24/10/934 Yeni Asır 26/101934 de Anadolu 28/10/934 de 
Milli Birlik ve 30/10/934 de Ticaret gazetelerinde ilin edilen 

Yunanlı emvalinin ihaleleri 19/11/934 tarihinde pazarlığa bıra

kılmıştır. Satış gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nak
ten yapılır. Kıymeti mnhammenesi iki bin lira veya daha fazla 
olan emvalin ihaleleri istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait 
devlet vergi ve belediye resim ve sair bütün masraflar müşte-

riy:e aittir. , 
İstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü 

saat 14,30 da Ziraat bankasına müracaatları. 4710 (935) 

İzmir belediyesinden: 
§ 1 - 87 adauın 87 numaralı 

arsa mülkiyeti açık müzayede 
ile 27-11-934 de saat 16 da 
ihale edilecek. 

2 - 83 adanın 20 numaralı 
arsa mülkiyeti açık müzayede 
ile 27-11-931 de 16 da ihale 
edilecek. 

3 - 84 adanın 17 nunıaralı 
arsa mülkiyeti açık müzayede 
ile 27-11-934 de saat 16 da 
ihale edilecek. 

4 - Sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlüğü binası ileri
sinden Halil Rifat paşa cadde
sine doğru yapılacak mecra 
işi kapalı zarf münakasasile 
27-11-934 de saat 16 da ihale 
edilecek. 

5 - 90 ve 94 numaralı ada
larda kahramanlar elektrik te
sisatından noksan kalan kısmın 
işi kapalı zarf münakasasile 
27-11-934 de saat 16 da ihale 
edilecek. 

İzahat almak için başkatip
liğe müzayede ve münakasaya 
iştirak için söylenen gün ve 
saatte depozito makbuzlarile 
belediye encümenine müracaat. 

6-16 4755 (767) 
1 - 58 adanın 12 numaralı 

arsasına ilave olunan kısmın sa-

DOKTOR 

Hatip Oğ. Esat 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

Hastalannı her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 

İmamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 

bşı 8/12/934 saat 16 da kapalı 
müzayede iledir. 

2 - Halim ağa çarşısında 
yeni yolda 6 numaralı dükka

nın senelik icarı 8/12/934 saat 
16 da açık müzayede iledir. 

3 - Karşıyaka yamanlar su
yu memba havuzlannın muha
fazası için yapılacak iki bekçi 
kulübesi işi 11-12-934 saat 16 
da pazarlıkladır. 

İzahat almak için baş katip
liğe müzayede ve paza.rlığa iş

tirak için de söylenen gün ve 
saatte depozito makbuzlarile 
belediye encümenine müracaat. 

16-27 4960 (938) 

Toptan Satıf 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
D.C:POSU 

Şehrimizdeki 
ceza depola
rile eczane· 
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

lzmir L-man Ve Şehir Bakteri
yoloji Müessesesi Müdüriye
tinden: 

Müessese binasında iki bin yedi yüz doksan sekiz lira avış 
yedi kuruş bedeli keşifli tamirat ve yeniden yapılacak du"t.r 
inşası açık münakasaya konulmuştur. Talipler şartname ve keşif
namesini görmek ü:ı:ere hergün Bahribabadki müessese binasına 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de yüzde yedi buçuk pey akçesi 
ile bir birinci kanun 934 cumartesi günü saat on beşte Sahil sıhhiye 
merkezinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

12-16-20--24 4850 

Birinci Sınıf ~1 utahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hüseyin 
H~talarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

tanesınde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
AD RE S: Çivici Hamam MUftU Sokak 

·1 ahsin Bt:y Hasta resi 
i0-26 (764) 

Izmir LiDLan Ve Şehir Bakteri
yoloji ~ü~ssesesi Müdürive· 

• 

tinden: 
Müc-ssesemizin 941 lira 74 kuruş bedeli keşifli döşemelerinin 

tamir ve yeniden plaka döşemesi münakasaya konulmuştur. Ta
liplerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere her gün Bahri
babada müessese müdüriyetine ve münakasaya iştirak edecekler 
bir birinci Kanun 934 Cumartesi günü saat on beşte sahil sıh
hiye merkezinde müteşekkil komısyona müracaatları. 

12-16-20--24 4780 (908) 

Hastanesi 

DOKTOR 

ZEKAİ İBRAHİ 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 



Sahife tO Yeni A8lr t• Te,nnaanı 1934 

YERLi MALI 
Yerli Malı Olarak Satan Yer 

SOMER BANK 
Yerli Mallar Paza.rıdır 
EN SAGLAM. GUZEL, UCUZ 

YERLi BALI 
YERLi MALLAR PAZARINDA 

GörO.n, Sevin Ve alın. 
AL D ANM AZSINIZ 

ODUN PAZARI No. 12 EsKi BAYRAKLI MAC'.iAZASı 

Emlik Ve Eytam Bankasından; 
Pefin para ile : 

Esas No. 

109 Karpyaka Alaybev Sahilpqa Cad. 
419 Karatq Orhaniye ıokağı 
459 ıc.r..1aka Alaybey Süreyya ıo. 
467 " CeW bey ıokağı 
475 " Heagam aokağı 
502 Kutayaka Donanmaa Çorakh ao. 
516 " Osmamade Tarik sokağı 

1 520 ,, Rqadiye çaddesi 
521 • 01manzade Y ah Cumhuriyet cad. 
S34 ,, Bahariye M. Hafız ef. ıo. 
549 ,. Donanmacı M. Süleymaniye ıo. 
SS3 " Osman zade fimendifer so. 
S54 ,. " " " 
S57 ,. " Rqadiye caddesi 
559 " ,. " çıkmazı 
161 • " " " 
566 " ,, ,, caddesi 
569 ,. ,. Ruşen sokaiı 

510 " " " " 
886 " Alayhey çakıcı aokaft 
888 ,. Oaillan zade Zi~ ıoltağı 
894 ,. " Repdiye caddesi 

195 " " " " 
897 " " " ,. 

198 " " " " 199 ,. Alaybey fimendifer caddesi 
896 ,. Oamamade Rqadiye geçidi 
893 ,, ,, Retadiye caddesi 
900 ,, Alaybey Feryat sokağı 
903 ,, Donanmacı Şayeste so. 
904 ,, " Y ah caddesi 
90S " " Fadıl bey ıokağı 
906 ,. Osman zade ikinci aydın çıkmazı 
91 O ,, ,. demiryolu çıkmazı 
525 " Osman Z. Tahir B. So. 
912 " " Ruşea ıo. 
913 ,, " Rahmi B. sokağı 
914 ,. ,, Tahir B. ,, 
915 " Soukkuyu Bostanlı çıkmazı 
901 ,, Osman Z. şimendifer caddesi 
889 ,, ,, ,, Şadiye ıo. 
916 " Bahariye M. Mektep ıo. 
531 " ikinci Aydm sokağı 
917 .., Donanmaa Aydoğdu so. 
985 ,. Dolaplı kuyu ve Yusuf dede caddeai 

1037 İsmetpaıa M. Birinci asmalı mesçit sokağı 
1047 ,, Alp arslan sokağı 

Sekiz taksitle: 

No. 

89-91 
13-17 

lS-15-17 
53-35 

5.41 
78,64-1 

10,8-2,8-1,8 
26-22 

168-t 188 
14 
8 

117-1 
97 
82 
76 
64 

35-31 
26-22 
-24-20 

10, 6-1 
15 

43,37-1 
45, 37-2 

53-45 
31-27 
45-59 

3, 41-2 
41-37 

23-2S-23 
60-1 74 

2-24 
17-19 
20-9 
7-57 
28-1 

12 
21,19,17 

5,24 
9 

157,65-73 
14-2,18-20 

17 
11,24-1 

24-34 
14-131 

S-3 
47-12 

Cinıi 

Ev 

" 

Depozito 
Lira 

550 

713-50 Mr.2 arsa 
90 

110 
79,50 " " 
908,50 " " 
653 
1295 
243 

" 
" 
" 

795,50 " 
96 

124 
209 
204 
140 
149 
690 
1443 
98 
197 

376,75 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1830 
26S5,50 " 
1548,-

" 

" 
5832,50 " 
348 

" 103,50 " 
4083 
3669 
104 
920,60 
58 

" 
" 
" 
" 
" 2140 " 

9128 tarla 

" 
ft 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ft 

" 
" 
ft 

" 
" 
" 
" 
" 
ft 

" 
ft 

" 
" 
" 
" 
" 

553 M.2 arsa 
1693 

" " 5022 bahçe 
3653 M.2 arsa 
1520 

" 1939 
" 3898 
" 
" 

132 
433,50 " 
80 
544 
ev 

" 
" 

evin 6-7 hiueai 
ev 

" 

" 
" 
" 
ft 

" 

12 
140 
100 
325 
50 

320 
15 
40 
42 
~2 
ıs 

ıs 
52 

100 
10 
20 
60 

100 
140 
160 
300 
3S 
25 

110 
200 
2S 

200 
18 

600 
150 
12 

170 
80 

370 
120 
10 

100 
20 
50 
10 
85 
20 

130 
25 

390 Alaancak Mes'udiye zade sokağı 13 ev 900 
10'11 Karşıyaka Donanmacı M. Kemalpaşa caddesi 126-144 evin yan hissesi 240 
1055 ,, ,, Siitçü çıkmazı 41-74 ev 3S 

Mevki ve numaraları yukanda yazılı emlakin aabflan 24-11-934 Cumartesi günii saat onda 
ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Peşin satışlarda ihale bedeli derhal tahsil edilece
ğinden sabş bedellerinin hazır bulundurulmuı ve her iki ıabş şeklinde de ferağ takrirleri ihaleyi 
müteakip verileceğinden müşterilerin nilfuı tezkerelerini yanlarında bulundurmalan ve mUzayedeye 
iıtirak için her mülkün hizasında yazılı depozitonun vezneye yabnlması lazımdır. 

İzmir Birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir deyinden dolayı furuhtu 
mukarrer olan bir adet yük 
otomobilinin 22/l 11934 tarihine 
Müsadif Perşembe günü saat 
15 ten itibaren taksi meydamn
da gezdirilmek suretile ikinci 
arttınlması icra kılınacağı ilin 
olunur. 4951 (937) - .,._...,. .._... ---~ 

İkinci icra Memurluğundan :-
yeni As~~ gazetesinin 15/l 1/ 

934 tarih 8800 No.lu nüshasile 
1 O ncu sahifesinde ilin edilen 
gayri menkul ıabş keyfiyetinin 
ilin sutununun 23 ncü sabrın-
daki 17 /12/934 tarihine müaa
dif Pazartesi denilecek yerde 
sehven 17/12/934 Cumartesi 
yazılmltbr. Keyfiyetin aynen 
tashihi mercudur efendim. 

4971 (936) 

11-16-23 4791 (894) 

B "' 1 ' '' agcı ar ..... 
Bağlannızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dllnya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden ıizin de kullanmanızı katiyetle tavıiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz ıırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az murafla bağlannızın verimi artacağını ve üzüm6n 
cinsi de yükseleceği muhakkakbr. 

Otuz ıeneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşulanmız ayn ayn ve canlı phitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMi 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Depoau 

Yemlf ça..,ıaı Cezalr Han 
1ZM1 R 

OCUK HASTALI LARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
lkametkihını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa-
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 53 

, H. 3 (25) 

!Azimet Dolayısilel 
Acele Müzayede 

ile Satış 
Önümüzdeki Cuma günü yani 

T eşrinisaninin on alhncı günü 
sabahleyin alafranga saat on 
buçukta iki çeşmelik caddesi 
Asmalımescitte 189 numarada 
Avram Yafa efendiye ait ga-
yet lüks mobilyalar bilmüzaye
de ıahlacaktır. 

Gerek iki kanath şifonyeralı 
aynalı dolap, lüks üç aynalı 

tuvalet, Singer ayaklı dikiş ve 
nakıt muhafazalı makine, lav
man tuvalet, kırmızı kadifeli 
koltuk takımı, Viyana mamu
libndan koltuk takımı, lüks 
şomsiyelik, 2 beyaz kısa kar
yola, 6 Viyana sandalyeleri, 
elbise dolabı, büyük espenç, 
küçük ayna, beyaz ayna, mü
devver yemek masası, buzluk, 
2 tel dolap, kahve değirmeni 
bakırlar, halı ve seccadeler ve 
sair bir içok lüks mobilyalar 
'bilmüzayede sablacakbr. 

Satıı peşindir. 
Saman iskelesinde büyük 

Kardiçalı lbrahim bey hanında 
Emniyet müzayede salonu 
Müdtlriyeti. 

Hamiı: Ev mobilyelerinden 
maada işbu büyük hanenin 
mülkü dahi çok varidatlıdır. 
Ucuz fiata elden sablacakhr. 
Refail efendiye müracaatlan 
rica olunur. 921 (2-2) 

KIŞ GELDi 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Salıf mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirJiler Burada Buruşurlar 

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

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

Dikkat : ===ı;:uC:lere Bristol ~id:e-
Osmani •e 0tenı:d!~~siye 541 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci
bazlan, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kambur
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma 'anasında hr
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileımeıüıe mani olmak 
için korülllt". 

TORKIYENİN YEG~NE MÜESSESESi VE ESERLERİ 
iLE RAGBET ve iTiMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMiL 
ve MÜTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapıhr. 

Kabul saatleri : 10 ilA 12,30 öğleden ıonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
21 - 20 (355) s. 7 

' • 

Satışta Büyük Kolaylık, Uzun 
Vade, 7 Numaralı Kataloğu

muzu isteyinz 

.TELEFUNICEN 
BOURLA BİRADERLER vE.şsı .....__.. ,. 

ISTANBUL AN KAllA 
. . 
IZMlR 



"' ıı lıft• t t 

Irgat Pazarında Azizler Sokağında 
-----,----

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş lJUpan matbaasıdır 

il 

NUllABA.IA. 
/ 
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T. v. 1 
\V. F. II. Van Der 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
Nf EDERW ALD vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
darn, Hamburg ve Bremen için 
yük alacakhr. 

MACEDONIA vapuru 3 1 ci 
kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter

'dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

ALIMNIA vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HANSBURG vapuru 21 
ikinci teşrinde bekleniyor. 

Hamulesini çıkarıp Anvers 
Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 2 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

TELAMON vapuru elyevm 
limanımızda olup 15 teşrini
saniye doğru Anvers Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 15 ikin 

1 

ci teşrinde beklenmekte 
olup hamulesini tahliye ederek 
Bourgas, Varna ve K östence 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 25 
teşrinisaniden 29 teşrinisan~ye 
kadar Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg limanlaıı için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapur 10 kanu
nuevvelden 12 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg ıçın 

yük alacaktır. 
CERES vapuru 26 kanunu 

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

- 5T 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 

TAHMİL İÇİN BEKLENiLEN 
VAPURLAR 

LONDRA HATTI 
ALGERIAN vapuru 20 

ikinci teşrinde Londra ve 
Hulle yükliyecektir. 

ROUMELIAN vapuru on se
kiz ikinci teşrinde gelip 21 
ikinci tcşıine kadar Liverpool 
ve Glaskov için yükliyecektir. 
T AHLIYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ROUMELIAN Liverpool ve 

Swanseadan on ikind teşrine 
doğru 

ALGERIAN Anvcrs, Hull 
ve Londradan 20 ikinci teş
rine doğru 

GOURKO Anvers, Hull ve 
Londradan. 30 ikinci teşrinde 
doğru 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 

7 -az;== - -· 

1 JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
İZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

7/11/934 
14/11/934 
21/11/934 
28111/934 

S.S SRBIN 

S.S BEOGRAD 
BLED 
SRBİN 

DİKKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yoku ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 
EXARCH vapuru Halen ]i

manımızda olup N evyork, 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
fo)k için yük alacaktır. 

SVENSKA ORiENT LİNIEN : liyet kabul edilmez. (189) 

EXfLONA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
ve Kamden için yük alacaktır. 

EXPORTER vapuru 30 teş
rinisanide bekleniyor Nevyork, 
Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

jOHNSON LINE L TD. 
QTERNMORE vapuru 25 

1 ... •rinisade bekleniyor. Anvers 
ve Liverpuldan yük çıkardık
tan sonra Burgas, Köstence, 
Galaç ve Braile için yük ala
caktır. 

GANDIAN P ACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

"ftllillDlllB!~ & W" 
Almanyanın Türbingen da-

rülfünunu Tıp fakültesi 
muavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastahkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (1145)h3 

BLALAND motörü 18 teş
rinisanide beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Kopen-. 
hage, Dantzig, Gdynia, Gote- 1 

borg ve Skandinavya liman!arı 
için yük alacaktır. 

HEMLAND motörü 2 kanunu 
evvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beıg ve lskandinavya liman
ları için yük alacaktır. 

V ASLAND motörü 24 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Üf:'o ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

SUÇEA VA vapuru yirmi üç 
teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 9 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet l·ab1•I etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica o!unur. 

Telefon : 2004-2005 

Makı11c \le inşaatı Bahriye Miltelwssısı 

:t~YfTP UEllA ı~ 
ı\lakine ln1alatlıanesi 

Halunajtll <b r~ısı ~ uıuu rn 50 

ıııııoc~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
SIHHAT BALIKYAGI E 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SUzUlmUştUr 

Y egine Deposu 
Başdurak 

Hı_ -ı.ai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 

. . .. 
1 .. .. 
ft . . . 
. .. 
• . .. . . . .. . .. . . . ....•.•....•.•...••••.....•...................•....................... : 

m~lı:uı < ihlamur) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarım temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen .s:nek ilaçlarının her boyda kapalı kutulan vardır. Dök-
mesinin litre i yalnız 100 kuruştur. 

ART'lf kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
ri j madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı o!anlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
nıustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

'"faze Hususi 
1\1 iil'ljJesemin 
mamulatı 

n 1 ~rnk 

Kemal Kimi) 

ııılet ıııakıne 

lımırıle 

fitil f 1 ytıltPd İ r, 

A lfıkadarlh -
ı ııı hu rnnkirır 

fanlıy<·ı· 

"" ı im k k ııı d ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

} al}hane Ve lJn Değirmenleri 
fçın hılnmnın nliıt vı' NlPV\I ıınd eılılir • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaznzyen 

Her boyrla ve her kuYvot 

to her clııs mahrukat üzerirıP 

Bilumum Deniz lşlerl 
Durbıııler, tnlumbalar 

tesisatı mibırnikiye asanliör vt 
ç:nçler "e s:ıir ışler dernhtf 

knl nl Pclilir 

Balık~1 ağı Geldi 
Bilkirnya iki defa süziilnıüştür 

HiLAL 
ECZA 1ES! 

B 

Bu Balıkyağını 
erlere vermiyecektir -

Merkezi Hilal Eczanesi 

Eczahanesi 
Müstahzeratı 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIG1 

En ufak yedek parçalariyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMIR 
- ·, . • . • . • •• -. • 1 • 

METALLül 

Çünki: 
Enıealln• na••· 

; 

r aıı urfiyah ıJ 

• "ı tt ı hol yegAo• 
lıııobacJır. 

l 
Hn ba1itı.o 

arn1111uı 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

elektrık malz•PI• 
tıoaretban .. i 
Ptşt•malcıJar 

TEL(f ON 3323 
Ne Vantus, Ne Ihlamur 

Ne Havlu, T. diyot 
Nezlen:zi Geçirenıez 

Selim et 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

Ağzı, bumu, ciğerleri, bu-
gazı mikroptan korur. 

isme dikkat 

SELAA1ET FERiT 
Umun1i depo: 

S. FERiT 
Sifa Eczanesi 


