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Serpiştirme 
TamVeKamilBir 
Eser Yaratamaz 

İki gündenberi birbiri arka
sına bazetelere bazı ha
berler akseyledi. Su kum
panyasından geri alınacak halk 
ve hükümet hisselerile bir ve
rem tecrithanesi, Yamanlarda 
bir kamp, memleket hastane
sine bir dahiliye koğuşu 

İnşası, Saşal suyunun bo
rular içinde Eşrefpaşaya ge
tirilmesi, sıtma mücadelesine 
yardım olmak üzere bataklık
ların kurutulması keyfiyetleri 
yüksek makamatm tasvibine ar
zedilmiş .. 

Bu para ile görülmek iste
nen işlerin kaffesi memleketin 
en büyük ihtiyaçlarını teşkil 
eylediğinde şüphe yoktur. 
Ancak sıı kumpanyasından is
tirdadına karar verilen paranın 
yekünu iki yüz otuz altı bin 
küsur lirasıdır. 

Bunun da mühimce bir kısmı 
Devlet hissesidir ki bunun iste
nilen maksatlara tahsisi hususi 
bir kanun meselesidir. Her 
hangi bir vekilin salahiyeti, 
devletin hakkını mahalli şu 
veya bu ihtiyaca tahsise müsait 
değildir. Seksan küsur bin li
ranın hayır işlerine tahsisi için 
hususi bir kanun çıkarılabilir 
ıni, çıkarılamaz mı keyfiyeti 
halli icap eden ayrı bir mevzu 
teşkil eder. Binaealeyh biz 
bugün Devlet hissesi üzerinde 
ınütalea serdetmekten çok uzak
tayız, 

Kala kala elimizde halka 
İadesi icap eyliyen yüz elli bin 
lira vardır. Bunu halkımız di
lediği herhangi bir işe esasen 

teberru edebilecek mevkide
~ir. Halbuki bu meblağ ile 
ıleri sürülen işlerin başarılma
sı imkansızdır. Yüz elli bin 
değil, hatta bu işleri hakkile 
Y~Pabilmek için bir milyon lira 
hıle kafi gelemez. 
Şu halde yapılmak istenen 

n~dir? Yüz elli bin lirayı ser
P'.'tirınek .. Bazı on beş yirmi 
hın I' . · ırasını şu maksada yırmı 

otuz bin lirasını bu maksada 
4Yırınak .. 

• Bu şekilde serpiştirme ile 
J'<ıpılacak işler:n h;ç birinin 
aın ve k2 mil bi• şekilde vücut 

»ulaca· . 1 d d "'l' Ç gına ınaııan ar an egı ız. 

, ~it şey yapılmak istenecek 
•a kat neticede hiçbir şey veya 
">e 

az şey yapılmış olacaktır. 
,. Bdiz su kumpanyasından is-
••r at 1 k o unaca paranın bir ve-
eın hast · · h · · . ane3ı ınşasına ta sısı-

1 teklif eylemiştik. Bu teklifi 
~~kP~rken Tepecikte sıhhiye 
·~ al r · e ının bir emrazı sanye 
·lastanesi d' t' . d" .. 
111 .. mevcu ıye mı uşun-

··oui buna ilave olunacak pav
~ık~ arla . idaresinin de kolay
. a temın edilmiş bulunaca
•ını d . N erpış eylemiştik. 

~· etekiın teklifimiz derhal umu
... ı efk· d 
"at ar. a ve salahiyettar ze-
ı.. nezdınde iyi kabul gördü 
Qe~- . 
geri un : epecik hastanesinden 
ceın. Çeyrılen yüzlerce veremlinin 

ıyete yaptığı tahribat göz 
- .Sonu ıkıncısahifede -
l:•n:ıaı.1 E:Iakkı 
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Yunan Gazetelerı Gazımızın ilkyazda Bükreş - Belgrat-Atinayı Zıyaret Edeceklerını Yazıyorlar 

Ankara, 1 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisi öğleden sonra 
mutat içtima devresinin ilk 
celsesini akdetmiştir. Samiin 
mevkileri ve localar dolmuştu. 
Gazi Hazretlerinin teşrifleri 
alkışlarla karşılandı. Büyük Şef 
sık sık alkışlanan senelik nu
tuklarını irat ettiler. Balkan 
Hariciye nazırları da Meeliste 
bulunarak Gazi Hazretlerinin 
nutkunu dinlemişlerdir. 

Nutuk baştan başa öz Türk
çedİı". Gazi Hazretleri nutukla
rında Türk musikisinden de 
ehemmiyetle bahseylemişler ve 
beklenen değişikliğin yapılma
sı lüzumurı.u hatırlatan sözleri 
Mecliste hararetli tezahüratı 
intaç eylemiş yaşa nidaları yük
selmiş ve alkış tufanı koparıl
mıştır. 

- f\'ııtıık Aynen iç Sahııetrnrn•zdedır -
Çankayada Çay Ziyafeti 

müşterek delegasyonu hulun
mıyacaktır. 

İktisadi Statü de hemen he
men aynı mahiyette olacaktır. 

Belgrat ve Atinayı ziyaret ede
ceklerini yazıyorlar. 

Yeni Asır - Ankaradan bu 
haberi te•ıit edecek hiç bir ma-

gusunun kuvveti nihayet Bul
garistanı da misaka girmiye 
teşvik edecek mahiyettedir. 
Zira dört Balkan devletinin bu

Bulgaristanın da Balkan rr!"'c;:;o:r>:m-:~~":!'"ıl'M:lll""'!'ır,"':'~'r!~:"':'l ""~!!!! günkü manzarası dahilde 
ve hariçte sulhun asla sar
sılmasına imkan vermiye
cek kuvvet ve kudreti 
aksettirmektedir. İktisadi 
sahada da geniş anlaş
malara doğru mühim adım 
!ar atılmak üzeredir. 

M.Yevticln Beyanatı 

Antantına girmesini temin 
için çalışı;ıyor. Sofya hü
Jı:<:ııneti son zamanlarda 
Balkan mİ.>akına girmek 
arzusunu izhar etmişti. 

Akdeniz Misakı 
M. Bartı: tarafındar. ev

velce hazırlanmış o!upta 
Balkan misakına dahil 
olan dev!etlerin iştirake 
davet edilecekleri Akde· 
niz misakına geiince bu 
hususta ancak Romen 
hariciye nazırı Mösyö Ti
tuleskonun Pari~te Fran
sı~ başvekili'Laval ile vu
kubulacak mülakatından 
sonra kat'i karara alına
caktır. 

Müzakerat esnasında bo
ğazlar meselesi ele mev
zuubahs olmuştur. Müza
keratın fevkalade o:an 
ehemmiyeti hasebile bal
kan antantı konseyi yarın da 
bir celse aktedeceklerdir 

Gazimiz Balkanları 
Ziyaret MI Edecekler? 

lümat alınmemıştır. 
Parlstekl Kanaat 

Paris,· 1 (Hususi) - Gaze
teler Ankarada Balkan konse-

Paris, 1 (Hususi)-Yu
goslavya Hariciye nazırı 

mösyö Y evtiç Golzischen 
Beobachter gazetesine be
yanatında şunları söyle
miştir: 

- Muahedelerin yeni
den tetkiki ve tadili mese
lesi hakkında şimdiye ka
dar söylenenlere yeni bir 
şey ilave etmek istemem. 
Yugoslavya bu husustaki 
noktai nazannı katiyetletle 
muhafaza etmektedir. Harp 
istemiyoruz. Bizi rahat 

bırakmalarını istiyoruz. Kom-

Kral Karolun Ziyareti 
r 

Bükreş, 1 ( Hususi ) - Kral 
Karo) Hazretlerinin Parisi res
mi surette ziyaretleri önümüz
deki kış mevsimi içinde vuku · 
balacaktır. Kral Aleksandr • 
Hazretlerinin uğradıkları feci 
suikast üzerine Romen sara
yının ilan ettiği matem İkinci 
Kanunun ortasında bitecektir. 
Şu halde kralın Parise seya
hatının 20 ve 31 İkinci Kanun 
arasında vuku bulması muhte
meldir. 

Kral Karolun Parisi ziyare
tinde hariciye nazırı mösyö 
Titülesko da kendisine refakat 
edecektir. 

Bulgaristanda Tevkifat 

Ar.kara, 31 (A.A) - Reisi 
cuilihur hazretle;·i bugün Çan
kaya köşkünde Balkan itilafı 
devletleri hariciye nazırları şe
refine bir çay ziyafeti vermiş
lerdir. Bu ziyafette heyeti mu
rahhasalardan mada şehrimizde 
bulunan ecnebi matbuat mü
messilleri bulunmuşlardır. 
Konseyin Müzakereleri 

Paris 1 (Radyo) - Bükreş
ten bildiriliyor: 

şusundan bir karış toprağı 

bile kuvvetle veya diğer bir 

vasita ile koparabileceğini 

Berlin, 1 (H.R) - Sofyada111 
bildiriliyor: Çiftçi fırkasına 

mensup olan sabık ticaret na
zırı Giççefin tevkifi geniş bir 
darbei hükiimet teşebbüsü ile 
alakadar tutuluyor. Giççef Bar
koviçaya nakledilmiştir. Tahki
kata göre mumaileyh eski çift
çi fırkasını canlandırmak sure
tile bugünkü rejimi devirmeğe 

çalışmakta idi, Sabık maliye 
nazırlarından Kaçakof ve Ver

benof'un da tevkif edildikleri Paris, 1 (Radyo) - Yunan yine iştirak eden dört hariciye zanneden şahıs bir haydut gibi 
gazeteleri Balkan devletleri nazırının nutuklarını büyük henüz teeyüt etmemiştir. 

Balkan Antantı, küçük itilaf 
statüsünün aynını kabul etmiş
tir. Yalnız Milletler cemiyetinde 
Küçük itilafta olduğu gibi 

asılmalıdır. Almanya ve Yugo- y ı Adi" arasında mevcut sıkı münase- ehemmiyetle kaydediyorlar. ugos avya ıye 
betlerin kuvvetli bir nişanesi Burada hüküm süren umumi slavya birbirini anlamakta ve Nazırı İstifa Etti 
olarak Reisicumhur Gazi Mus- kanaate göre Balkan antantını birbirlerine hürmet etmekte- Belgrat, 1 (A.A) - Adliye 
tafa Kemal hazretlerinin önü- teşkil eden devletler arasında- dirler. Almanya ile mesaimizi nazırı M. Maksimoviç istifa et-
müzdeki ilkbaharda Bükreş, ki bağlantının ve tesanüt duy- teşrik edebileceğimize kaniim. miştir. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi,,,~:~~fttlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllilllll 

laşmak lmkinsız Mıdır? Frans!~:~7~!~ı:::ormu~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ameri an - Japon Görüşmelerinde 
Adım Bile ileri Gidilemedi • 

ır 

Leksırı(IOn Ta}·yaıt Ocrııisınderı Bır G~ıı1nüş 

LONDRA, 1 (Hususi) - edilmemiştir. 
Tokyo mümessilleri tarafından müzakere iki saat sürmüştür. 
serdedilen teklifler etrafında Amiral Stanley ve Vaşingtonun 

olmak üzere bugün Amerika - eksperleri Japonyaya son müd-
Japonya murahhasları arasında deiyatında bu kadar israr et-
yeni görüşmeler olmuştur. Bu mesini icap ettiren sebepleri 
görüşmelerde de diğerlerinden tasrih ettirmeğe çalışmışlarsa 
daha fazla muvaffakiyet elde da bundan evvelki müzakere-

!erden bir adım ileri gidileme
miştir. Japon baş Amil'alı Ya
ma'mato Japon tezinin muhte
viyatı hakkında sıkı ketumiyet 
muhafaza etmektedir. 
Diğer taraftan emniyette mü

savat esası uzun münakaşalara 
sebebiyet 'vermiştir. 

Japon Grupu 
Vaşington 31 ( A.A) - Ja

pon sefiri M. Saito Japonya
nın 5-5-3 nispetinin ortadan 
kaldınlmasının ve Amerika ve 
İngiltere ile hacım yekünlerinde 
müsavat temim olunmasını 

temin etmeğe kat'i suaette 
ı azmetmiş olduğunu teyit etmiş

tir. Maamafih bu. Japonyanın bu 
musavatın tahakkuku için tesbit 
edilecek zaman ve vesait noktai 
nazarından bir takım fedekarlık
lara katlanmağa hazır olmadığı 
manasını ifade etmez. M. Sai
to Japonlara kabul ettirilmiş 
olan 5-5-3 nisbetinin milli şe
ref ve gurur yaralıyan bir ma
dunluk damgası olduğunu söy
lemiştir. 

Kıskançlık uyandıran bir aşk! 

Armut satıcı (Almanya)- Vay .. Hava bozuldukça bunlar hep 
aynı yerde birleşiyorlar. 

- İl 420 Floransa -
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Büyük 
tina 

Mahsul Karan
Istasyonları 

Nihat 
Tetkik 

Bey Müşavir Gassner ile 
Seyahatına Çıkıyor 

Dünyanın en kuvvetli alim
lerinden " Bundunarası ., ve 
f üyük bir nam ahnış olan pro
~esör Gassnerin Ziraat Veka
leti tarafından iki sene müd
detle bağlanarak Vekaletin 
mahsul hastalıkları müşavir

liğine tayin edildiğini ve Pro
fesörün Ankaraya vararak işe 
b~ladığını evvelce yazmışbk. 

Profesör dün Ankaradan ha
'eketle İstanbula gitmiştir. Pro
fesör lstanbuldan başlıyarak 
lzmir, Antalya, Silifke, Fethi
)"e, Mersin, Adana ve Anado
Junun iç taraflarında büyük bir 
tetkik seyahatı yapacaktır. 

Bu esnada İzmir ve İstan
bulda kurulacak olan büyük 
mahsul Karantina istasiyonları 
Ue giren çıkan mahsulü temiz-

!emek için büyük gazlama is· 
tasiyonlarının yerlerini ve plan
ların de çizip tayin edecektir. 

Bu tesisatın Türkiyedeki lü-

zum raporunu ve krokilerini 
ilk defa Bomovadaki haşerat 
ve emraz enstitüsü müdürü Ni
hat bey yapmış olduğundan 
dün vekaletten gelen acele bir 
emirde derhal İstanbula hare
keti ve Profesör ile birlikte 
araştırmalarla yapılacak iflerin 
başarılması bildirilmiştir. 

Nihat bey bir iki güne ka
dar istanbula gidecek, oradaki 

~!er bittikten sanra İzmire ge· 
lecekler ve buradan Antalya, 
İçel, Mersin, Adana, ve oradan 
da bütün Anadoluda tetkik se· 
yahtine geçeceklerdir. 

Yeni Bir Maarif Ocağı 
Karşıyaka Orta Mektebinde Dün 

Küşat Resmi Yapıldı 
Karşıyakada kurtuluş soka

ğında orta mektep binasının av
' usunda tadilen ilave edilen 
,-avyon inşaatı bitmiş ve dün 
bir çok davetlilerin huzurile 
a\.ı lma şenliği yapılmıştır. 

Şenlikte mektebin dört yüz 
talebesi ile talim heyeti de ha· 
zır ı.ulunmuştur. 

Mt>ktep müdürü Talat Tah-
1 sin bey bir nutuk irat ederek 
•evvelce mektepte ikiyüz elli 
talelebe var iken bir sene içinde 
bu adedin dört yüze baliğ ol
duğu ve iyi randman alındığı
m, yeni binada bu fealiyetin 
"daha semeredar olacağını 
16ylemiştir. 

Vali Kazım paşa cevaben irat 
ettiği heyecanlı bir nutukta 
memlekette her gün mektep 
adedinin artmakta ve Cum-

Yafa Limanına 
Çıkarılması Yasak 

Edilen Eşya 
Ankara Türkofis reisliğinden 

Şehrimiz Ticaret odasma gelen 
maliımate nazaren Filistin hü
kumetinin Yafa limanına kö
mür, çimento, Kamyon, Otomo
bil, demir kirişi, petrol ve bo
rulann çıkarılmalarını yasak 
etmiştir. 

Bundan sonra bu gibi mal
lar ancak Yafa limanına sev· 
kolunabilinecektir. 

İzmir T. Postası 
Beraet Etti 

Hoca zade Ahmet Ragıp, 
Şerif zade Salahettin, Kırka
ğaçlı Kazım beylerin İzmir 
Ticaret Postası aleyhine ikame 
eyledikleri neşren hakaret da
vası dün hitam bulmuş ve ka
rar tebliğ edilmiştir. 

Kararda dava teşrih olun
makta, şahitlerin ifadeleri kar
şıl~tırılmakta ve neticede neş
riyattan bu üç zatın kastedil
diğine dair kafi deliil buluna
madığından beract karan ve
rildiği yazılı bulunmaktadır. 

Sor balı da 
Kıskançlık YUzUnden 

Cinayet 
Torbalının Şehitler köyünden 

Mehmet karısı Zeynebi aynı 
köyden Burdurla Mehmet, kıs
kançlik yüzünden biçakla ağır 
surette yaralamıstır. 

Mahalli adliyesı ile zabıtası 
haiseye vaz'ı vet etmişlerdir. 

huriyetin şuurlu bir su
rette halka idealini göster
mekte olduğunu, fakir halkın 
memleket sanayileştikten sonra 
refah bulacağını, hatta masnua
tımızın harice bile gönderile
rek memlekete paralar sokula
cağını ve bütün bu verimli iş

lerin başında Cumhuriyet ço
cuklarının bilgili bir surette ça
lışacağını söylemiş ve şiddetle 

alkışlanmıştır. 
Vali paşa, kendisine verilen 

bir makası talebeden bir efen· 
diye uzatarak kordelayı kesme
sini söylemiş ve kordela kesil
dikten sonra içeriye girilmiştir. 

Davetlilere şekerlemeler ve 
sigaralar ikram edilmiş ve mek
tebin bu suretle on üç ıınıfa 

iblağ edilmiş olan dershaneleri 
gezilmiştir. 

İtiraf Ediyor 
Nasıl Çalındığını 

Söylemiyor 
İskin kasasından çalınan ge

çen sene 4 bin, ve bu defada 
36 bin liralık bonolara ait tah
kikata dün üçüncü müstantik
likte devam edilmiş ve maznun
lardan halen mevkuf bulunan 
eski müze katibi Mehmet Tev
fik efendi isticvap edilmiştir. 
Mehmet Tevfik efendi cürmünü 
tamamen itiraf eylemiş, arka
daşlarını söylemiş ve yalnız 
bonoların kasalardan nasıl ça
lındığını anlatmamıştır. Tahki
kata devam edilecektir. 

İnhisarlar 
Suma lmallnl ihale Etti 

inhisarlar idaresinin incir 
mıntakasında tesis eylediği 
muhtelif mübayea istasyonlarile 
şimdiye kadar mübayea eyle
diği üç milyon kilo hurda in
cirin sumaya tahvili işi inhisar
lar umum müdürlüğünce lstan
bulda münakasaya vazedilmişti. 

Haber aldığımıza göre bu 
incirlerin sumaya çevrilmesi 
işi münakasa neticesinde Bor
nova hayat fabrikası sahibi 
Behçet beye ihale edilmiştir. 

Pek yakında suma ima'>' 
başlanacaktır. 

Hurşit Bey 
Bera et Etti 

Zimmet ve ihtilastan maznun 
sabık Tire Noteri Hurşit Senih 
beyin ağırcezada mahkmesi 
bi~ ve beraetine karar ve
~ilmistir. 

Yttnf .ıtsır 

Şehir M clisi Toplan 
Belediye Reisinin Senelik icraat 

poru lttif akla Tasvip Edildi 
~~~~~~~~~~~~~~-ı~ 

a-
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Serpiştirme 
Tam V eKamil Bir 
Eser Yaratamaz 

Aza Beylerin Muhtelif işler Üzerindeki Suallerine 
Bey Cevaplar Verdi Yapılan Ve Yapılamayan 

Reis 
İşler 

( Baıtara[ı 1 inci salıı/ede ) 

önüne getirilerek bu teklif al
kışlandı. Biz fakir bir millet 
olduğumuz için ihtiyaçları tat
minde ehemmi mühimme ter
cih eylemek mevkiindeyiz. Kuv
vetleri 'zi muayyen nokta! ra 
teksif ederek ihtiyaçlarunızı 

birer birer karşılamak ııanıre• 
tindeyiz. 

Bu itibarla lzmirin bir verem 
hashanesine ihtiyacı her halde 
memleket hastahanesine ilave 
olunacak dahiliye kovuşundan, 
bataklık kurutmaktan, Şaşa! 
suyunu şehre getirmekten çok 
daha mühimdir. Zira bu ibti• 
yaçlar mevcut müesseseler ta
rafından kısmen karşılanmakta 
veya biraz da fazla para sar-

Şehir meclisi belediye kanu· 
nuna tevfihan dün mutat top
lantılarına başlamıştır. 

Saat ön altıda şehir meclisi 
azalarının hemen kimilen denecek 
kadar büyük ekseriyeti yerle
rini almışlardı. Doktor Behcet 
Salih bey içtima devresinin bi
rinci celsesini açtığını söyledi ve 
kanunen okunması icap eden 
senelik icraat raporunun oku
nacağını bildirdi. 

Riyaset mevkiini birinci reis 
vekili Mustafa Münir beye 
terketti. 

Raporun kıraatine başlandı. 
Raporda son bir sene zarfında 
şehir meclisinin 269 karar al
dığı ve bu kararların azami 
hassasiyetle aynen tatbik edil
diği ve yalnız iki kara
rın infazına imkan görül
mediği bildiriliyordu. Bun
lardan birisi hava gazının im
tiyaz müddetinden evvel dev
ren satın alınması, ikincisi de 
belediyenin eşya piyangosunun 
keşide edilememesi ıdi. 

Birincisine göstarilen sebep, 
Havagazı şirketinin devir mua
melesi için salahiyettar memur
ları zamanında taayyün etmeme
si ve 934 Ma~ında Bütçe ka• 
nunlarına tevfikan kabul edilen 
tahsisatın imha edilmiş bulun• 
masıdır. Mamafih Hava gazı 
şirketi son günlerde salahiyet
tar adamlarını tayin ettiğini 
belediyeye bildirmiştir. 

Şirketin yeni teklif projesi 
ve buna dair daimi encümenin 
kararları ayrıca umumi heyete 
arzedilecektir. 
Eşya piyangosuna gelince 

Meclis kanuni zaruretler kar· 
şısında bilet bey'iye miktarını 
tezyide imkan göremediğinden 
satıı kanuni hadde çıkarıla
mamış ve keşide bu yüzden 
gelecek Nisanın onbeşine bı
rakılmıştır. 

Reis bey senelik raporunda 
daimi encümenin faaliyetinde 
verdiği kararlardan bahsettik
ten sonra sağlık işlerinde gös
terilen hassasiyetten, esnaf ve 
şoförlerin muayene kontrolün
nden, sıtma mücadelesi için 
alınmış tetbirlerden uzun uza· 
dıya bahsetmiı ve rakamlara 
müstenit malumat vermiştir. 

934 Senesi içerisinde gllrii
len işlerden bahsederken fı
rınların sıhhi ve mütekimil bir 
hale getirildiği de esaslı bir şe
kilde kaydedilmiftir. 

Belediye zabita memurları
nın belediye tenbihatını takip 
ve kontrolde münakalltı emni
yetle idarede gösterdikleri ll
yakatı da takdirle zikretmiştir. 

Muhtarlık işleri belediyelere 
devrinden sonra 17725 müraa
caatın tetkik ve intaç edildiği ve 

bunun mevcut kadro ile idaresinde 
hayli müşkülat çekildiğini ve 
yeni sene bütçesinde zabıta 
kadrosunun ğenişletilmesi za
rureti bulunduğunu ehemmi
yetle tebarüz ettirmiştir. 

Un fabrikasına, baytari ve 
mezbaha işlerine ait te istatis
tiki malumat verilmiş evlenme 
dairesinde 1368 kişinin evlen
JDe muameleri intaç edildiği 
anlaşılmıştır. 

Temizlik ve fen isleri üzerindt'. 

tenvirat şebekesinde ve yol ta
mir ve inşaatındaki faaliyetler 
de birer birer sayılmıştır. 

Reis bey, teşcir işleri itfaiye 
ve 9 Eylül panayırı netayici 
hakkında uzun izahat verdikten 
sonra belediyenin mali vaziyeti 
üzerinde ehemmiyetle tevekkuf 
eylemiş, belediyenin ne ka
dar ölçülü ve hesaplı yü
rüdüğünü teyit için 930 se· 
nesinden müdevver borçların 

dahi ne şekilde kapatıldığını 
mecut borçlar hakkındaki dü
şüncelerini en ince teferrüatına 
kadar tafsilen izah eylemiştir. 

Çok uzun olan raporun okun
ması bir saattan fazla devam 
eylemiştir. 

Müteakıben azadan Aziz bey 
verilen yapı tezkerelerinin bina 
kanunana uygun olup olmadı
ğını sordu. 

Muzaffer bey bava gazı şir
ketinin ne şekilde teslim alı· 
nacağını, Sadi bey Karşıyaka 
suyunu sordu, Reis bey bu 
suallere ayrı ayrı cevap verir
ken reis vekili Mustafa Münir 
bey ayrı ayrı sual cevapların 
çok uzıyacağını nazarı dikkate 
alarak bütün arkadaşların 

sormak istedikleri işleri sor
malarını ve reis beyin de 
nihayette bunlara sıra ile ce• 
vap vermesinin daha muvafık 
olacağını söyledi ve bu teklif 
kabul edilerek diger azalar da 
buı sualler irat ettiler. Suphi 
Emin bey bilhassa telefon şir
keti üzerinde teyakkuf etti. 

Suallere cevap veren Behcet 
Salilı bey hullsatan dedi ki: 

HaTa gazının bir ıelıir için 
ne kadar lüzumlu olduğu qi
klrdır, Bundan dolayı geçen 
mecliste hava gıw fabrikasının 
satın alınmasını karara bağla
mıştık. 

Şirketin meclisi idaresi Lon
rada bulunduğu için muhabere 
uzun sürdü. Bu it şimdiye ka
dar gecikti. 

Hüsnü bey kardeşimiz ba· 
taklıklar hakkında bir sual sor 
dular, bu iş öyle büyük bir 
ittir ki belediyemizm küçük 

Ivcı zaif omuzlarına yükletilecek 
işlerden değildir. Buna rağ
men sllpürO.ntt atmak sure
tilcı kurutmağa çalıııyoruz. 
Biraz evvel okunan rakamlarda 
yapılan it mıktan rısterilmit
lir bu bizce pyaııı iftihardır. 
Bundan daha mllltacel yapıl
muına maddeten fimdiki vazi
yetimizde imkln yoktur. 

Hanlara hayvan bağlamak 
meselesine gelince; bunun Şehir 
için olan tehlike1l ati kardır. 

Otomobil .... saire gibi vesa
iti nakliye beygirlerin yerine 
kaim oluncaya kadar Beledi
yece gösterilen ıeraiti havi 
hanlarda hayvan bağlanmasını 
ınümkin görüyoruz. 

Kaçak et meselesini biz sih
hi bir vaziyet olarak kabul edi
yoruz. Haber aldık ki kaçak 
et faaliyeti en çok gece olu
yor. Bunun icin gece servisleri 
yaptık. Çok dar olan zabıtai 

belediye kadronuzla insanların 
tahammülü fevkinde randman 
alıyoruz. Geceyi gündüze ka
tarak vazife gören bu arkadaş
larımızın adetlerini artırmak 

ı biraz daha terfihlerine çalış
mak borcumuzdur. 

Hamdi Bey hallerin lüzumun
dan bahsettiler, 

Ümit ettiğimiz istikraz işle
rinde nefes alabilirsek arkada
daşımızın bahsettiği haller de 
yapılabilir. 

Aziz bey arkadaşımız yıkılan 
barakalardan ve kaçak inşaat
tan bahsettiler. Daimi encüme
ninizi en çok azap içinde bıra
kan hadiseler bu kaçak inşaat 
ve barakalardır. Biz bunda ka
nunun emrinden başka bir şey 
yapmıyoruz. 

Suphi bey arkadaşımız da te
lefon şirketindeki hisseyi soru
yor .Arkadaşlar telefon işi maal
esef çok acı safhaları havi bir 
iştir. Telefon şirketi borç için
de kalmıştı. Alınan tedbirlerle 
şirket vaziyetini ıslah etmeğe 
başlamış ve bu sene temettü 
hissesi olarak şirkete 37 lira 
vermiştir. Çok temenni edelim 
ki bu miktar 37 bin liraya çık· 
sın. Çirkap sularının dışarıya 

akıtılması meselesi: 
Yukarı mahallatta bu vaziyet 

maalesef vardır. Yukarı ma
hallatta arkadaşlar binlerce ev 
vardır, ki kayalar üzerinde te
sis edilmiıtir. Bu vatandaşa 
kayayı del, pis suyunu bura
ya akıt derneğe imkan yoktur. 

Ancak Belediye zengin olur 
da kanalizasyon yapabilirse o 
vakit mes'ele kendiliğinden 
halledilebilir. 

Reis beyin izahatından son
ra söz alan Akseki bankası 

mndürü Hasan bey, liğım me
selesinden bahsetmiş birinci 
kordonda vapur iskelesi ile 
Gündoğdu polis noktası ara· 
sındaki mahalde kokudan dur
mak imkanı olmadığını ve bu
nun 5-6 bin liralık bir tedbirle 
izalesi mümkün olduğunu ilave 
ederek nazarı dikkate alınma

sını temenni eylemiştir. 
Reis vekili Münir bey; bu 

bütçe meselesidir. Hasan beye
fendi bütçe müzakeresinde 
dileğinizin nezarı dikkate alın
ması tabiidir, cevabını vermiş
tir. 

Bunun üzerine icraat raporu 
reye konuldu ve müttefikan 
tasvip edildi. 

Peis vekili Münir bey hula.
satan deei ki: "Arkadaşlarım; 
birkaç gün evvel reisimiz Beh
cet Salih bey hakkında tecelli 
eden reylerinizin bu suretle 
tecelli edeceği muhaakkak 
idi. Bu itimadın kendilerinin 
atideki faaliyetlerine de çok 
yardım edeceğini ümit ederim. 

Reis Behcet Salih bey aya
ğa kalkarak hakkında göste
rilen itimada teşekkür etti, 

encü-bazı evrak ait olduğu 
menlere havale edildi pazar 
ye çarşamba günleri meclisin 
toplanılması kararlaştırıldı ve 
başkaca müzakere edi-
lecek bir şey olmadığı için 
celse tatil edildi. 

Ve Bu sırada azadan Şeyh 
oğlu Hüsnü bey bir takrir 
verdi. Takrir okundu. Bunda 
belediye kanununun ikinci mad
desinde daimi encümen azala
rının fahriyen vazife görecek
lerinin mukayyet bulunduı!unu 

file elde edilebilmektedir. Fakat 
açık bir veremli, etrafa 
ihtiyarı haricinde mikrop sa
çarken, cemiyeti zehirlerlerken 
buna karşı her türlü müdafaa 
tedbirlerinden mahrum seyirci 
vaziyetindeyiz. Elimizden gelen 
vah vah demekten ibarettir. 

Eğer İzmirde kadrosu geniş 
bir verem hastanesi bulunmuş 
olsa, verem felaketine maruz 
kalmış bahtsızları o çatı altına 
toplıyabilir, hem kendimizi ve 
hem de onları kurtarmak va
sıtalarına kavuşmuş bulunuruz. 

Hülasa İzmirin bir verem 
hastahanesine ihtiyacı çok şe
dittir. Ve bu ihtiyaç her türlü 
zaruretlerin fevkimde görüle
cek kadar kuvvetlidir. 

Netekim halka mütacaatla 
su kumpanyasındaki alacağı· 
nızı nereye teburru etmek is
tersiniz., diye sorsak her hal
de verem hastahanesini tercih 
eyliyeceklerdir. Teberrude 
en büyük söz ve sal.ihiyet te 
hak sahiplerine aittir. 

Verem mücadele cemiyetinin 
şu dakikaya kadar hala halkın 
bu arzusunu izhara fırsat ve
rememiş bulunmasını hayretle 
karşılarız. 

Eğer bu fırsat biraz daha 
it"eciktirilecek olursa, serpişti
rilme usulile büyük gayenin 
istihsalinde müşkülata uğrana
çağında şüphe yoktur. Belki de 
Verem hastaııesi fikri bir hayal 
olup uçacak, kaybolacaktır, 

Ismn.il El:a.k.k.ı 

Hastanede 
Hadise Çok Eheın

nıiyetsizdir 
Dünkü nushamızde bir deli

nin memleket hastanesinde 
mahkumlar koğuşunda iki ki
şiyi yaraladığını yazmıştık. Dün 
yaptığımız tahkikata ve elde 
ettiğimiz malumata göre hadise 
çok ehemmiyetsizdir. Filhakika 
bir deli, mahkümlar koğuşuna 
saldırmış isede derhal jandar
malar tarafından tutulmuştur. 

Deli elindeki biçakla iki kişiyi 
hafifçe çizmekle kalmıştır. Ya· 
ralı kimse yoktur. 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve ancak meclis münasip gö-
rürse bir huzur hakkı verilebi• 

lineceğinin tasrih edildiğini nazarı 
dikkate koyarak gerek daiıJJl 
Encümen azalarının ve gerekse 
şehir meclisi namına muhtelif 
komisyonlarda vazife alan a:ı:a 
beylerin bu işleri fahriyen gör• 
melerinin daha şerefli olacai1 

zikrediliyor ve keyfiyetin ka' 
rara raptı isteniyordu. TakririJI 
sonunda kanunen ita ediJeıı 
bazı hakkı huzurların da TaY' 
yare cemiyetine teberruu iJer• 
sürülüyordu. 

Vaktin geç olmasına biııac~ 
bu takrir müzakere edileıneıl~ 
Gelecek celsede konuşulınll 
üzere ruznameye alındı. 
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Bir ~4.nnya Çocoğunu T erketmesini 
mi Tavsi}'e Ediyorsunuz Anne? 

insaniyetin saadet ve se
lametini düşünen hayırhah 
teşkilatile harpte ve sullıte 
her hizmete koşan, dulların 
yetimlerin göz yaşlarını silen 
refik, rahim, ve şefik olan 
(Hilaliahmer i unutma .. 

Tebriklere 
Kazım Ve ismet Paşalar 
Teşekkür Ediyorlar
Ankara, 31 ( A. A ) - B. M. 

M. reisi Kazım paşa Hazret
leri Cumhuriyet bayramı mü
nasebetile almış oldukları teb
rik telgraflarına karşı teşek
kürlerini iblağa Anadolu Ajan-

._ T . sını tavsit buyurmuşlardır. 
" omrıs. Kiminle konuşu-, orsun ? Ç • . Ankara, 31 (A.A) - Cumhu-

.._ E · · ocugunle mı. riyetin yıldönümünü kutlulamak 
!:5st . vet anne ona babasını inceliğinde bulunanların heps~-

erıyor ··• · b ·k z h ve ogretıyorum... ne ayrı ayrı cevap ve te rı te 
kol! e rayi görünce çocuğun bulunmak imkansızlığından ötü-

arı uzandı... rü başvekil paşa hazretleri te-
.._ Ha d şekkürlerinin iblağına Anadolu 

sen bab y ı onu bana verde, lu Ajansını tavsit etmişlerdir. 
kalı anın cevabını oku ba-

Gnı. Ne diyorlar?.. 'aıniıni Telgraflar 
tı, ;;ç kız titriyerek zarfı aç- Moskova, 1 (A.A) - Müda-J 

nıet bey k t'· . V ne b· a ı ve amıra- faa komiseri M. oroşiloc ile 
~atırı'ı~ b~alemle ancak iki üç İzmir belediye reisi arasında 

'" ı 
0 

.'r şey yazmıştı. Türkiye cumhuriyetinin 11 mci 

1 ınrıs seni b ki" b 1 &e .. İzrn· e ıyorum yıldönüm münase eti e samimi 
'''•• ır,n kurtul b · ............ , uş ayraını telgraflar aeatı olunmuştur. 

....................................................................... 
Büyiik sinema sanayiinin son zaferi 

250oo ~~ BA HÜCUM 
ile Artıst - 20J!l!l00 Masraf - 100000 Fişek - 5000 Beyo;ı· 

yapılan filim 12 kısım - 4000 metre hep8i birden " 

Bngüı1 LALE Sinemasinda 

Yeni Asır 
-- ·---- ---

HABERLERİ 
lngiltere-Avustura~ya Hava Yarışı 

ikmal Edilmiş Sayılıyor 
B.M.M. 

Reis Ve idare 
Heyeti Seçildi 
Ankara, 31 IA.A) - Cum-

huriyet Halk Fırkası grubu 
idare heyeti reisliğinden: 

$kot ~e /tarı."' Rıkoı KıJfın Tayyar, si 
mal edilmiş sayılıyor. Zira hala seferini yapan İngiliz tayyaresi 

Bugün fırka grubu İsmet pa
şanın reisliğinde toplandı. 

Umumi riyaset divanı tarafın
dan namzet gösterilen Balıke
sir meb'usu Kazım paşanın 
namzetliği ve umumi riyaset 
divanı tarafından Cumhuriyet 
Halk Fırkası grubu reis vekil
liklerine namzet gösterilen 
Tekirdağ meb'usu Cemil ve 
Çankırı meb'usu Abdülhalık 
beylerin intihapları miittefikan 
kabul edildi. Cemil beyin reis
liğinde miizakereye devam 
olunarak Büyük Millet Meclisi 
re;s vekilliklerine idare amir 
ve katipliklerine namzet gös
terilecek zevat ile, grup idare 
heyeti azası seçildi. Seçilen 
yeni idare heyeti azası şun
lardır: 

Londra, 1 (Hususi) - Dani-
markalı tayyareci mülazim 

... 

NckOJ J.11111aktıın llZJ?CÇ<n Tayya11ci 
fıtzmo11s 

Hansen dün saat 23,33 fe Mel

burna vasıl olmuştur. İngiltere 

- Avusturalya hava yarışı ik-

• • • • 

yolda olan tayyarelerin önü- de dün saat beşte Bağdata ve 
wiizdeki pazar gününden evvel 13,26 da Atinaya varmış bulu-
varmaları imkansız sayılıyor. l d y · B • d ti At. nuyor ar ı. anı ag a a ı-

Y arı~a iştirak eden tayya-
relerden yüzde kırkı yani sekiz na arasındaki mesafeyi sekiz 
tayyare bu müşkül ve haşin saatte katetmiştir. Tayyareciler 

hava yarışını muvaffakiyetle bugiin Atinadan Londraya ha-
ikmal edebilmişlerdir. reket niyetinde bulunuyorlar. 

Melbum ile Londra arasın- Eğer bu niyetleri tehakkuk 
daki mesafenin 20 bin kilomet
re olduğu düşüniilürse bu ne
ticenin parlak görülmemesi 
imkansızdır. 

Scott ve Black'ın kurdukları 
iki gün 23 saatlık Rekor ve 
Holanda nakliye tayyaresi olan 

K. L. M.'in ayni mesafeyi 
üç gün 18 saatte katetmiş bu
lunması havacılık tarihinde 
ehemmiyetle kaydedilecek zen
gin ve parlak muvaffakıyetler
dendir: Melbum - Londra hava 

ederse Melrose'in kurduğu son 

rekoru da kırmış olacaklardır. 

Mollison,lar da İngiltereye dö
nüyorlar. 

Londra 30 ( M. D ) - İr-

landalı meşhur tayyareci Fitz-

morrisin tayyaresindeki biiyük 

arizalar hasebile Londra-Mel-

burn rekorun kırmak maksadi 

ile girişeceği hava seyahatından 

şimdilik vazgeçtiği bildiriliyor. ' 

• 

Damar bey (Adana), Rasih 
bey (Antalya), Aziz bey (Er
zurum), Aptülhak bey (Erzin
can), Kılınç Ali bey (Gazi An
tep), İhsan paşa (Gireson), 
Fuat bey (Kırklareli), Hamdi 
bey (Ordu), Rasim bey (Sivas). 

Hilaliahmer, her yurttaşın 
dert ortağıdır. Kederli ve 
mahzun kalplere tesliyet 
veren, insanlığın göz yaşla
rından en çok elem duyup 
ilk yardım elini uzatan bu 
şefkat ocai!:ıdır. 

Yugoslav Ha. Nazırı 
Yugoslavyanın Müttefiklerine Derin 

Tesanüt Hislerini Bildirdi 

Istanbul Şehir Meclisi 
İstanbul 1 ( Hususi ) - Yeni Şehir meclisi azaları bugün ilk 

toplantılarını yapmışlardır. Reis vekilliklerine Avukat Sadettin 
Eczacı Necip beyle seçilmişlerdir, 

• 
. Isveç Sefiri Ankara, 31 (A.A)- Yugos

lavya hariciye nazırı mösyö 
Y evtiç cumhuriyetin on birinci 
yıldöuümü ve Balkan itilafı 
könseyinin içtimaı dolayısile 
hariciye vekili Tevfik Rüştü 
beyefendiye aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
beyefendiye. 

Ankara 
Türkiye cumhuriyetinin on 

birinci yıldönümü münasebetile 
asil memleketiniz hakkında en 
samimi hissiyatımın kabul bu
yurulmasını rica ederim.Bu mii
nasebetle Balkan itilafı azası 
devletlerinin salahiyettar mü
messillerinin hükumet merke
zinizde konsey halinde topla
narak bu devletleri birbirlerine 
bağlıyan derin ve sarsılmaz 

tesanüt hislerini izhar eyledik
lerini görmekle pek ziyade 
bahtiyarım. Şahsen bu mühim 
içtimaa iştirak etmek imkanını 
bulamadığımdan dolayı da son 
derece müteessirim. Kalben 
sizlerle beraber olarak bir 

tesaniit ve sulh eseri olan Bal
kan itilafımızın mütezayit bir 

surette inkişafı hakkında sami
mi temennilerde bulunurum. 

Ankara, 31 (A.A)-Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü beyefendi 
ile Balkan itilafı konseyinin 
hali hazırdaki reisi mösyö 
Maksimos, İnösyö Y evtiçe aşa
ğıdaki telgrafla cevap vermiş
lerdir: 

Yugosl2vya krallığı hariciye 
nazırı mösyö Y evtiç hazretlerine. 

Belgrat 
Tiirk milli bayı-amı münasc

betile hissiyatımıza iştirakiniz-

rulan dostane ve hararetli 
kelimelerden dolayı en samimi 
teşekkürlerimi takdim eder ve 
iki memleket arasında müesses 
dostane ve sıkı teşriki mesa
inin istikbali hakkında ateşli 
bir iman besliyerek zatı dev
letlerine sarsılmaz dostluğumun 
teminatını tecdit eylerim. 

Tevfik Rüştü 
Yugoslavya krallığı hariciye 

nazırı mösyö Y evtiç hazretlerine 
Belgrat 

Balkan itilafı konseyi, Tiirk 
milli bayramı ve konseyin An
karada içtimaı münasebetile 
Tevfik Rüştü beyefendiye gôn
derdiğiniz telgrafa muttali ol

oldu. Konseyin içtimaında bu
lunmanıza mani olan sebepleri 

pek ala anlıyoruz ve Mösyö 
Puriç hazretlerile teşriki mesai 

etmek fırsatını elde ederek 

müşarünileyhin şahsında müm

taz bir meslektaş bulduk. Ma
mafih müzakerelerimizde, zatı 

devletlerinin bulunmayışından 

dolayı derin bir teessür duy
duk. İçtimaımız esnansında 
muhabbet ve dostluğumuzun 
teminatını zatı devletine takdim 
etmekle bahtiyarım. 

Maksimos ........ 
Son Posta 

Sahibi Halil LUHU Beye 
Bir Taarruz 

.. Is!anb~l •. 1 (Hususi) -. _Yarşova sefaretine tayin edilen İsveç 
hukumetının Ankara elçısı mösyö Boehman bugün yeni vazifesi 
başına ha~e~et eylemiştir .. Gaze tecil ere beyanatında Türkiyeye 
olan sevgısınden bahsetmış ve bu samimi muhitten ayrılmaktan 
mütevellit teessürlerini hararetle anlatmıştır: 

Ordu Kıyafeti Kararnamesinde 
Heyeti Vekilede Tadilat Yapıldı 

ANKARA, 1 (Hususi) - Ordu Kıyafet kararnamesinde 
Heyeti Vekilece yapılan tadilata göre, İhtiyat zabitleri ve 
mütekaitler bayramlarda, evlendikleri giinlerde askeri üniforma 
giyeceklerdir. 

Lehistan Hariciye Nazırı Budapeş
teyi Ziyaret Edecek 

Paris 1 (Hususi) - Lehistan hariciye nazmnın önümüzdeki 
15 ikinci teşrinde Budapeşteye giderek Macar Başv ~kili M. 
Gomboeso iadei ziyaret edeceği haber alınmıştır. M.Gomboesin 
Viaan ve Roma ziyaretlerini takip edecek olan bu ziyaretine 
ehemmiyet veriliyor. 

~LllAMRA İ. M. Kütüphane Sineması 
BUGÜN yeni programında GÜZELLİK, 

RAFET aleminin melikesi : 
MODA ve ZE-

NOR~IA SHEARER"in 
" Aşk Hüzünleri ,, filminden sonra ibda ettiği 

önüller Birleşince 
F rnnsızca sözlü büyük aşk ve his filmi. Başrollerde : 

HERBERT MARSHALL - ROBERT MONTGOMERY 
İlaveten : P A THE JURNAL [ Kral Aleksnndre Hz.lerile 

M. Bartou'nun vefalı, Pariste ve Marsilyada merasim . 

Per·embe: 15, Cuma 11,30 ve 15, Cumartesi ve Pazar 
17 se:ınslamıda : 

ÇILGIN HAYAT 
F.-ansızca sözlü büyük SPOR komedisi. Oynıyanlar : 

Wilram Haines - Conrad Nagel - Madge Evans 

Perşembe 

A\:•·ıca: Tiirkçe Diinya havadisleri 
l k Defa Coskun Gönüller 

• den derin suretle mütehassis 
olarak bu hususta ifade buvu-

İstanb:ı 1 (Hususi) - Son 
Posta sahiplerinden Halil Lut
fü beyin Para koparmak mak
sadı ile evine gece iki bıçaklı 
tarafından yapılan taarruz za
bıtanm ani müdahelesile akim 
kaldı. llfütearriz Halil Lütfü 
beyin uzak akrabasından olan 
Sevket efendi tevkif edildi. 

Se:.nslar: 15,15 - 17 - 19 - 21,15 te. 
13,30 da, Cuma 11,30 da ba~lar. 

1 
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Sahife• 

Casusluk Hayalım 
RI ar Martha'ın Habralan 

-32-

Hayatımı Feda etmek Pahasına Da Olsa 
Büyük l~ler Görmeğe Azmetmiştim 

-Gemilerinizin bombardıma
nı vulm buluncuya kadar Bi
yariçte kalsam nasıl olur? 

- Kalabilirsiniz fakat ge
çikmeyiniz. 

Kendi şaşkın) ğını bizzat his
setmışti. Bana şüpheli nazarlar 
atfetti. 

Gayet tabii olan vaziyetim 
şüphelerini dağıtmış olacak ki, 
daha emniyetle sokuldu: 

- İspanyaya dönmek isteyin
ce mutat ilanı veriniz. 

İşte yine Paris'teyim. "m. Do
lorm"u yahut Kapiten Ladu'yu 
görmeğe şitap ediyorum. Kay
bolan mektuplar hakkında sı
kıcı sualler soruyonım. 

- Mektuplar gitmiştir, Mart
be ... Temin ederim, gitmiştir. 
Cevabın veriliş tarzından an

lıyorum ki Kapiten doğru söy
lemiyor. Sinirlerim tamamen 
gerilmişti. Kolay kolay başeğen 
herıöze kanan kadınlardan de· 
ğilim; 
Teşebbüs ve tenkit fikrine 

alışkınlığım vardı. 

- Kapiten, dedim. Gayret
lerimi durduran, yürütmiyen 
bir şey var; Bu sade benim 
değil başkalannın iayretlerini 
de yok etmektedir. ispanyadan 
size müstacel haberler vermek 
ihtiyacında idim, Halbuki elim
de muhabere vasıtası olarak 
sempatik mürekepten ve pos
tadan başka bir vasıta yoktu, 
Haberlerimi alabilmek için en 
az iki günlük bir mühlet la· 
zımdı, Bu pek te pratik olmı• 
yan bir sistemdir. 

İtiraf ediniz ki böyledir. He
.e müstacel haberler vermek 
ıcap ettiği zaman ... 

M. Delorme beni bu derece 
heyecanlı ve şaşırmış gönnek· 
ten sanki zevk alıyordu. 

- İspanyaya dönünüz. Vazi
fenizde size yardım edecek 
olan vasıtayı bulacağım .. 

• • . • . . Üzerime aldığım 
vazifenin faydasız kalmasını is
temezdim. Beşinci büroda işle
rin eyi yürümediğinden şüphe 
etmeğe başladığım cihetle her
şey beni endişenak ediyordu. 
Şeflerimle temassız kalınış ol· 

Tütün 
Taraf Taraf Piya

salar Açılıyor 
Salihlide de tütün piyasası• 

nın açıldığını dünkü nüsha· 
mızda yazmıştık. Bu hususta 
alakadarlara gelen malümat ta 
verdiğimiz haberi teyit etmiş· 
tir. 

Dün akşam geç vakit Cuma 
ovası ile Bulgurcada da piya
sanın açıldığı haberi veril
miştir. 

Geri kumpanyası eksperi 
Evliya zade Nejat bey de mü
bayea için dün Aydına gitmiştir. 

Verem Dispanseri 
Hasta Kabul Saatleri 

Verem mücadele cemiyetinin 
Beyler sokağındaki dispanseri 
doktorluğuna, Şükrü Osman 
beyin istifasına binaen Kemal 
Şakir bey tayin edilmiştir. 

Mumaileyh hergün saat ı2 
den on beşe kadar müracaat 
edecek hastaları dispanserde 
meccanen muayene ve tedavi 
edecektir. 

Dispanserde rontken ve ul
tra viyola techizatı da mükem
mel bulunduğundan cemiyet 
fakir halkımıza bu suretle yar
dımını arttıracaktır. 

Akşam Kursları 
Cumhuriyat Kız san'at ensti

:üsünde açılacak olan akşam 
<ursları için kayt ye kabui 
mudmelesinin 8 ikinci Teşrin 

akşamına kadar uzatılmasına 
Maarif Vekaletince müsaade 
edildiği dün mezkur mektep 
müdürlüğüne telgrafla bild ril
miştir. 

maklığım bu şüpheleri iyzaha 
kaii idi. 

- Collargolium'ia 
mektupları okumak 
buldunuz mı kapiten? 

yazılan 
çaresini 

Kimyakerlerimiz bu işle uğ
raşmış olmalı idiler. 

- Evet, evet ... endişe etme
yiniz. Kimyakerlerimiz bununla 
meşgul olmuşlardır. 

- Almanlar Bask sahilleri
ni, önümüzdeki bir ay içinde 
deniz altı gemilerile bombardı
mana hazırlanıyorlar. 

Kapitenin dişleri arasından 
bir ıslık daha çıktı. Sonra ila
ve etti: 

- Görüyorsunuz ya orada 
huzurunuza ihtiyaç vardır. Bir 
dakika evvel İspanyaya dönil
nüz. Sizin için icap eden ha
berleri de hazırladım. İşte alı
nız. 

Tali mahiyette şeylerdir. Fa
kat Alman casusluk teşkilatına· 
karşı iş gördüğünüz zehabını. 
vermek lizımdır. İcabı halinde 
Sensebastiyen konsoloshanesin 
de M. B'ye müracaat ediniz. 

- Bu malumatı mc!ttup1a 
göndereceğim. Sen Seba~tiye ı 
Madritten on saat uzakta :lır. 
Benim Madritte yardımcıya ih
tiyacım vardır. 

- Tarla kuşu fazla isr:ır et
meyini.ı: ... Kendi ba~ .. uzın çare
sine kendiniz de bakabilirsin;z. 
Yardıma muhtaç olmadan ış 
görebilirsiniz. Buna eminim. 

Vicdanımı tazip eden diişün
~eler arasında bir nasihatçıya 
ihtiyacım vardı. hayatta yalnız 
bir kişi bana rehberlik edebilir
di, Bu satırları yazarken bile 
onu ne derece sevdiğimi anı

yorum. Kapiten Ladu'dan Nan
siye giderek annemi görmek 
için müsaade istedim. 

- Ala.. Gidiniz... Fakat 
kendisine işimizden bir kelime 
bile söylemeyiniz. Böyle bir ih
tiyatsızlık hayatınıza mal okhi
lir. 

- SonuVar 

Arpa Takası 
Manifaturacıların 

Endişesi 
İtaya ile yapılmış olan takas 

itilafnamesine tevfikan arpa da 
takasa dahil maddeler arasında 
gösterilmişti. 

Dün Merkez Cumhuriyet 
Bankasına gelen bir telgrafta 
arpa takaslarının gümrük tari
fesinin 38ı numarasının D. C. 
fıkralarına şümulü olmadığı 
bildirilmiş tir. 

Keyfiyet ·manifatura ithalat
çılan arasında evvelce yapılmış 
siparişlerden dolayı endişe 
uyandırmıştır. 

Manifaturacılar Vekalete mü
racaat ed'eceklerdir. 

Koşular 
Sonbahar koşularının mevsim 

güzelliklerile yüksek derecede 
hazırlıkları yapılmıştır. Dün 
Vali paşa koşu heyetile birlikte 
Kızılçulludaki Koşu sahasına 
giderek bazı noksanları şimdi
den tespit etmişledir. Koşu 
yerinde daha dört bahsı müş
terek kişesi yaptırılacaktır. Ko
mitenin önümüzdeki hafta top
lantılarında daha faal bir ne
tice almak için müzakerede 
bulunulacaktır. 

Tahkikat 
İdare Heyetine Verlldl 
İnhisarlar idaresi Bitlis Baş

müdürlüğüne tayin edilmiş 
olan inhisarlar Alsancak Siga
ra fabrikası sab:k müdürü Ha
lit bey hakkında epi müddet
tenberi müfettişlerce yapılan 
tahkikat ikmal edilmiş ve 
mumaileyhin vazifeı memuresi
ni suiistimal eylediği hakkında 
tanzim edilmiş olan fezleke 

ayet idare heyetine gönde
rilmiştir. 

it T .. rtnıaanl t•a• 

Gazi HazreUerinin Nutku Kaza 
Otobüs bir genci 

yaraladı 

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

Nutuk Ba.ştanbaşa Öz Türkçe Söy-
lenmiştir. Dilimizin Zenginliğini Ve 
Güzel iğ· ni Gösteren Bir Belegedir 

Dün akşam üzeri İzmirden 
Güzelyalıya gıden 3Sı numa
ralı otobüs Karataş vapur is

kelesi ağzından ansızın çıkan 

fınncı çirağı Ali efendiyi ça
murluğa takarak sürüklemiş 

ve müteaddit yerlerinden ya

ralamıştır. 

Ankara ı (A.A) - Reisi- ı 
cümhur hazretleri B. M. Mec
lisinin dördiincli içtima devre
sinin dördüncü toplanma yılını 
açarken aşağıdaki nutku irat 
buyurmnşlardır: 

B. M. Meclisinin sayın uyu-
!er·, 

B. Meclisinin dördünci.i 
devresinin dörd;incü top:aııma 

yılını açarken n!usun değe~'i 
vekillerine saygılanmı sunanın. 
Geçen yıl içinde yurtta çok 
gerekli işler !;Örülmüştür. Dış 

i~lerdeki ar:ı- ız çalışmalarımız 
d:ı genel sixa•etimize ulusal 
üll i"ırüze uyrun olarak başa
rılmı ·tır. Bun hn ötürü büyük 
meclisin ulus işlerindeki özeni 
ulu..ıumuzun canlılığı gerçe!<ten 
öğünç ile anılmaya değer. 
Uı rıin EkonomlkKurumu 

•. • <ada 1lar, 
Uikenin el onor.ıik kurumunu 

berkitere1< <? onçle,tırmek en 
önde tuttu:'ju . uz i~lerden biri
d, ·. Onun için sanayi pro ·.ro
mımızı durmadan yür:l .nekt<!
yiz. Tasarlanan fabrikalardan 
çoğunun teme!leri atılmıştır. 
H(;o ... nın kurulup işletilmesi 
fen.:e naliy<! gerekenler de 
Lulunm · u . Ülkenin en belli 
e'-o.k ı giderecek o'.:ın bu 
ıa . :ırı ço~c geçmeden ku-
rup işletınek hükümetin en 
önde göreceği işlerden olacak
tır. Ticaret bağlılıklanmızı kar
şılıklı denk anlaşmalar çevresi 
iç:ndedir. 

Ekonomik sıkıntırın ortaya 
çıkard;ğı yeni gidişler içinde 
yeni t;caret yöndemlerinin iyi
likleri görüşülmüştiır. Ancak 
bir yandan da dış ticaretimizi 
yardımcı kurumlarla, doğru 

bilgilerle kolaylaş•ırmak yolla
n araştınlmalıdır. 

OrUnlarlmlz 
Ari.. adaşlar 
Bilirsiniz ki dışarıya sattık

larımızın başlıcası ekim ürün
lerimizdir. Bu yıl ürünlerimiz· 
den bir nicesinin değeri geçen 
yıllara göre daha elverişli ol
muştur. Yapılan siloların da 
yurdumuzun üstün güzellikte 
olan ürünlerini piyasalara ta
nıtmakta çok yardımı olacaktır. 
Bununla birlikte ekim işine, 
ürünlerimizin arıtılmasına bütün 
üzeninizi venneniz çok yerinde 
olur. 

Yurdun Bayındırhğı 
Arkadaşlar, 
Yurdun bayındırlığı proğra

mı da büyük emekle durmadan 
yürütülmektedir. Bugün yapıl
makta bulunan yeni demiryol
lan beş yüz kilometreyi geç
mektedir. Satın alınanlarla bir
likte devlet elindeki demiryol
larımız beş bin kilometreyi 
geçer. 

Paramız Sağlamdır 
Arkadaşlar; 
Geçen yıl bütçede alınan 

tutumlardan ölçülerden ayrıl
mıyarak yürümeye özenle çalı

şılmaktadır. Devlet gelirlerinin 
oranladığı gibi gerçekleştirilene
ği çok umulur. Türk parası sağ
lam değerini tutmaktadır.Hüku
mtelbu sıyasaya çok değer dver
mektedir. Bundan böyle de bu 
sıyasadan ay,ılmıyacaktır. Er
gani ödüncünün üçüncü bölümü 
de bu yıl beklenildiği gibi 
kapanmıştır. Ulusun böylelikle 
hem devletin maliyece olan 
gücüne güvenini hem de, ba
yındırlık siyasamıza verdiği 
değeri bir daha göstermiş 

olması öğünülecek bir ergin
liktir. Devlet işlerini maliyece 

sağlam bir temel üzerine kur
mak için millet meclisinin gös
terdiği uyanıklığı övgülerle 
anarım. 

Ulusun Sağlığı 
Ulus gençlerinin çocuklarmın 

sağlıkları, sağlamlıklaıı gür
büzlükleri üzerine düştüğümüz 
çok gerekli bir diriklik iştir. 
Sağlık soysal yardım bakanlığı
nın bu yönden bize kıvanç ve
recek yolda çalışmakta olduğu
nu görmekteyiz Kültür işleri
miz üzerine ulusca gönülleri
mizin titrediğini bilirsiniz. Bu 
işle .. in başinda <la Türk tarihini 
doğurup temelleri üstüne kur
mak Öz Türk diline değer 
olan genişliği vermek için ça
lışmakta olduğunu söylemeli
yim. Bu çalışmalann göz ka
maştırıcı verimlere ereceğine 

şimdiden inana bilirsiniz. 
Musiki lnkllabı 

Arkadaşlar. 
Güzel san'atlann cephesinde 

u'.us gençliğinin ne türlü iler
letilmesini istediğimizi bilirim. 
Bu yapılmaktadır. Ancak bunda 
en çabuk en önde götürülmesi 
gerekli olan Türk musikisidir. 
Bir ulusun yeni değişikliğine 
ölçü musikide değişikliği ala
bilmesi kavriyabilmesidir. Bu
gün dinletmeie yeltenen musi
ki yüz ağartacak değerde ol
maktan uzakbr. Bunu açıkça 

bilmeliyiz. Ulusal ince duygu
lan düşünceleri anlatan yüksek 
deyişleri, söyleyişleri toplamak, 
onları bir gün önce genel son 
musiki kurallarına göre işlemek 
gerektir. Ancak bu güzeyde 
Türk ulusal musikisi yüksele
bilir. Evrenzel musikide yerini 
alabilir. Kültür işleri bakanlığı
nın buna değeı·ince özen ver· 
mesini, kamunun da bunda 
ona yardımcı olmasını dilerim. 

Arkadaşlar; 
Uluslar arası siyasal acunu, 

geçen yıl içinde korunma 
kaygusuna düştü. Bu yüzden 
bütün ülkelerde silahlanmaya 
hız verildi. Cumhuriyet hüku
meti de bundan dolayı bir yan
dan ulusal koruma gücünü pe
kiştirmeye çalışırken bir yan
dan da barışın sarsılmaması 
için ulusların birlikte çalışma
sına ümüt veren yoldan ayrıl

mamak uğrunda elinden gele
ni esirgememiştir. Cumhuriyet 
Türkiyesinin dostluklarına çö
zülmez bağlılığı geçmiş yıl ar
da türlü işlerde denenmiştir. 

Ulusumuzun acunca tanınmış 

özlüğünün gergide karşılıklı 
verilmiş sözü tutmaktadır. Bu
na ne türlü özenildiği bundan 
böyle de özenileceği bellidir. 
Balkan antlaşması Balkan dev
letlerinin varlıklarına özel say
gı beslemesini göz önünde tu· 
tar mutlu bir belgedir. Bunun 
sınırlann korunmasinda gerçek 

bir değeri olduğu besbellidir. 
Ankarada toplanmış olan Bal
kan antlaşma divanının verimli 
yerinde çalışmasını ulusumuz 
sevgile karşıladı. 

Arkadaşlar, 

Ulusumnz genel ekonomik ge
nel siyasal karışıklığı büyük 
olgunlukla karşılamıştır. Ken
dine gösterilen yolun doğrulu
ğunu anlamJştır. Yeniden çıka
bilecek güçlükleri yenmeye de 
anık olduğunu göstermiştir. 

Son belediye seçimlerinde rey 
ki.ıllanebilecek olanların yüzde 
yetmiş beşinden çoğu reylerini 
kullanmışlardır. Ulusun içerde 
birli2'inin hem belli hem denen-

miş olması gelecek ıçın en bü
yük güvençtir. 

Arkadaşlar, 
Dördüncü B. M. Meclisi ulus 

birliğinde devlet siyasetinde 
yüksek çalışma değerini gös
termiştir. Bu toplantı yılındaki 
çalışmışlanmız sırasında size 
gelecek ulus işleri için de en 
doğru yolları bulup gösterece
ğinize güvenimiz vardır. Top
lantınız kutlu olsun. 

Otobüs şoförü Kenan efen
di hadiseyi müteakip derhal 
yakalanmış şehit Fahrettin ka

ragolu ve müddeiumumilik 
tahkikata vaz'ıyet eylemiştir. 

Yaralı memleket hastanesine 
yatırılmıştır. Ali efendinin ya· 
rası ağırdır. 

Nutuktaki Sözlerin Osmanlıca Ve Fransızcası: 
ANKARA, ı (A.A) - Nutukta geçen Türkçe kelimelerin 

karşılıkları şunlardır: 
Türkçe Osmanlıca 
sayım güzide, muhterem, 
lJye Aza, Unsur. Uzuv 
Ulus Millet 
Genel Geniş. umumi 
Siyasa Yasa, Siyaset 
Ulusal, Ulus Milli 
Yönden Usel 
Özen İtina Dikkat 
(>ğünç Övünç İftihar 
Öğünmek Fahretmek 
Ekönomik iktisadi 
Kurum Kurmak. Teşkilat 
Perkitmek Tahkim etmek 
Gerekmek İcabetmek, lazım olmak 
Gergenler lcabedenler, lazım olanlar 
Denk Mübadil. Müsavi 
Ekim Ziraat 
Urum Hasılat, mahsul 
Bayındırlık İmar, umran 
Bayındır Mamur 
Arıtmak Tasfiye etmek 
Oranlamak Tahmin etmek 
Ödünç istikraz 
Güç Kudret, kuvvet 
Qvmek öğmek Sena etmek 
Diriklik, dirik Hayati 
Soysal, soy İçtim 
Bakanlık Vekalet, nezaret 
Bakan Vekil, nazır 
Kural Kaide 
Güzey Saye gölge 
Evren Felek, kainat 
Evrensel Alemşumul 
Pekiştirmek Takviye etınek 
Barış Sulh 
Gereği Gibi, icabı giıbi 
Ant Aht 
Antlaşmak Misak 
Özel, öz Hususi 
Uzel, ez:el Evvel 
Mutlu Bahtiyar, mes'ut 
Belege Hüccet, Vesika 
Siyasal Siyasi 
Anımak Hazır olmak 
Anık Amade, haz 
Güvenç ıstinatgah, zahir 
Güven İtimat 
Kutlu Müteyemmen 

Telefon 3ısı 

Fransızca 
Honorable 
Membre 
Nation 
General 
Politique 
Nasyonal 
Procedür 
Anttention 
Fiert 
.,.. ransızcası yoktur 

conomique 
Organisation 
Consolider 
Fransızcası yoktur 
Conditions, Necessaires 
Equilibre, Balance 
Agriculture 
Produit 
Fransızcası yoktur 
Fransızcası yoktur 
Selectionner 
Prevoir 
Emprunt 
Force 
Louer 
Vital 
Social 
Ministere 
Ministre 
Regle 
Grace 
Univers 
Universal 
Fortifier 
Paix 
Comme il faudra 
Fransızcası yoktur 
Pacte 
Particulier 
Fransızcası 
Heureux 
Documcnt 
Politique 
Etre Pret 
Pret 
Appuri 
Gonfiance 
Bien 

yoktur 

Telefon 3ı5ı 

TAYYARE SİNEMASI 
BUGÜN 

Marsilya Faciası 
Tamamen Türkçe izahatlı FOX'un hususi nüshası 

Yugoslavya kralı ALEKSANDR hazretlerinin Marsilyada 
snikastçılar tarafından katli hadisesi, suikastçının öldürül
mesi, kral hazretlerinin cenazesinin merasimle DOBROV
NIK kruvazörüne nakli, M. BARTOU'nun ve M. POİNCA
RE'nin cenaze alayları, genç kralın Belgrada muvasalatı, 

bütün Avrupanın en yüksek şahsiyetlerinin ve yarım milyon 
halkın iştirakile Belgratta yapılan cenaze merasimi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TAYYARE SİNEMASI büyük fedakarlıklarla "FOX 

FİLM,, in suikaste ait yaptığı Türkçe izahatlı filmi temin 
etıniştir. 
Diğer firmaların filimlerinden çok daha mufassal ve vazih 

olan bu film bugün (Konya) vapurile gelecek ve derhal 
halka gösterilmeğe başlanacaktır. 

ASRİ TALEBE 
Sporculara, mekteplilere, analara, babalara, ve evlatlara 

hitap eden RAMON NOVARRO'nun bu nefis filmi devaıll 

ediyor. 

Seans Saatları : 
Hergün ıs - ı1 - ı9 - 21 ıs ' 
Perşembe günleri : ı3 - ıs - ı7 mektepli seansı 
Cuma günleri ı3 de ilave seansı vardır. 
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Yeni Asır 

1 

zı 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

Sahife s 

Son Dakika. 
Balkan Hariciye Nazırları Hare

ketlerini Tehir Ettile 

Ya Emir Hüseyin! Sen Niçin Bu Kadar Küstahsın? 

Ankara, 1 (Hususi) - Balkan Hariciye nazırları bugün de Hariciye Vekaleti salonlarında içtima 
ve müzakerelerine devam etmişlerdir. Müzakerat bitmediğinden mukarrer olan avdetlerini tehir 
eylemişlerdir. Yarın ( bugün ) de tekrar bir toplantı yapacaklardır. İçtimaın hitamını müteakip 
bir tebliğ neşredilmesi bekleniyor. Balkan hariciye nazırları yarın ( bugün ) akşam hususi trenle 

fAnkaradan ayrılacaklar çok samimi tezahüratla teşyi edileceklerdir. 
~~~~~~~~~~~ ... 

Gözlerinde garip bir parıltı 
belirmişti. Tarasadan gelen te
ıniz havayı ciğerine çekerken 
burun deliklerinde şehvi bir 
açılış kumandanın gözüne çarp
tı ... Ve çarpınca, ani bir ha
reketle serpoşunu başından çı
kararak T eodos, kolundaki 
Harmaniyi yere bıraktı.. Ve 
bırakır bırakmaz güzel kadının 
İnce beline kollannı dolıyarak 
Yüzükoyun sedıre uzandı. 

Şimdi dışarıda Bülbüller ötü
Yor, serçeler oynaşıyordu. Ha
vada hafif bir lodos ılıklığı 
Vardı, Tan yeri ağarmıştı ... 

Er Meydanı! 
Abdüsselamın gelmesi Eşca

eddini düşündürmüştü. Hatta 
o kadar ki, büyük bir alaka 
ile beklediği Ahsen heyi bile 
Unutur gibi olmuştu. 

Beyler, başta Vanlı Hüseyin 
hey olduğu halde, onun istik
bal ne koşarlarken, Eşcaeddin 
Çadıra doğru dönmüş, 'şöyle 
bir bakmıştı. 

Kutlunun oğlu yerinden kı
ınıldanmamıştı. 

Kelleler, ayakları dibinde 
korkunç birer topaç gibi du
ruyordu: 

- Cafer, diye seslendi. 
- Ne var? Ne istiyorsun 

baba? 
Genç iki üç adım attı. Eş

caeddin sesini hafifleştirerek: 
- Abdüsselam geldi.. Diye 

ınırıldandı. 

Eeeh.. Geldise ne yapalım! 
- Bir az dikkatli olmak 

lazım ... 
Genç, kendinden emin bir 

tavırla, ihtiyarın ellerini tuttu: 
- Sen işi bana bırak baba, 

dedi... Benim reislikte gözüm 
~alan yoktu amma, madam ki 

u adamlar işi azıttılar ... Artık 
ınesele yok ... İsteseler de iste
ıneseler de reis olacağım. 
k Eşcaeddin endişeli bir ba
ış}a delikanlıyı süzdü: 
- Nasıl? Ne yapacaksın ... 

. - Orasını ben bilirim ... Sen 
ıııç karışma... İşi bana bırak! 

Bu sırada Vanlı Hüseyinin 
ilesi Yükseldi: 
h - Eşcaeddin bey! Ahsene 
oş geldin demek yok mu? 

Vi ~İYarbekir beyi, başını çe
&a~nce, Vanlının yanında saçı 
ad alına karışmış, iri yarı bir 
., .. aıııın kendisine baktığını 
<><>tdü. 

b ~Şcaeddin Cafere yan gözle 
b~ tı. Sonra dudaklarında sahte 
ır gülümseme belirirken elini 

uı<ıttı: 

B ._ Ooooo! Bu ne meserret! 
u ne 

Ah ıııeserret! Eeeey Emir 
sense . b' A Ve Ah n~ ıze ilah gönderdi. 

kerek 5~.~ı .. omuzlarından çe· 
dan .. ırogsune bastırdı. Alnın· 

opr· D u. 
b. ışarıda · d' · 'k ır n şım ı gıttı çe cosan 
kerı ~şe .~ardı. Ahseni bekl~r
&örerı t~kselamın geldiğini de 

Abd" •.çılgına dônmüşrü. 
rıirı k usselam Malatya kalesi
seyj .uıuandaniydi. Kutlu Hü-

nın şehad t' · ·· k' onu e ını mutea ıp 
n b' ' Abd.. za ıtlerinden biri olan 

tdilııı~~~.liiın bu vazifeye tayin 

Malat k 
~Ühi Y~ umandanlığı çok 
Çü~~ır mevki idi. 

latya rıh~ uç kaleleri içinde Ma-
' ır · ah ~hı İdi. nevı t aşşüt karar-

Abdüsselam halk ve asker 
tarafından fazla sevilen bir 
adam değildi. Lakin kılınç kul
lanmakta çok, amma pek çok 
mahir bir adamdı. 

Kutlu Hüseyin, bizzat ken
disi yetiştirmişti bunu ... 

Abdüsselam ötedenberi reis
liğe göz koymuştu. 

Fakat Hüseyin beyin hatırası 
ve Eşcaeddinin şahsiyeti kar
şısında baş direyememişti. 

Maamafih çalışmaktan hali 
kalmıyordu. 

Abdüsselam Araptı. Halifeye 
müracaat etmekle muvaffak 
olabileceğini tahmin et!Dişti. 
Bir çok kerreler, Emir Ömer 
vasıtasiyle Bağdada müracaat 
etmiş Halifeden bir türlü müs
bet bir cevap alamamıştı. Uç 
beylerini gücendirmekten çok 
çekinen Harunureşit, hemen 
her zaman kaçamaklı cevaplar 
göndermişti. 

Abdüsselam, beş seneden
beri o ışın peşinde koşu
yordu. Ve beş senedeberi eme
line muvaffak olamamıştı. Ni
hayet dayanamamış, bizzat 
Bağdada yollanmıştı • 

Eşcaeddin ondan çekiniyor-
du. Onu bir fırsat addetmiş 
reislik meselesini onun gıyabında 
hallederek bir emri vaki yap
mak istemisti. 

Fakat şu tesadMün aksiliğine 
bakın ki, Abdüsselam en can 
alacak zamanda, birdenbire 
oraya çıkıvermişti. 

Vanlı Hüseyin, Ahseni bin 
bir izzet ve ikram ıle çadıra 
sokarken, her kes birdenbire 
ayaklanıverdi. Çelik miğferinin 
iki yanından göğsüne doğru 
üzerinde ayetler yazılı omuz
larını bir zırh sarsan kalın ke
mikli, ince çenber sakallı bir 
adam, azametli bir yürüyüşle 
çadıra daldı. Bu Abdüsselamdı. 
Boynunda Hamailvari bir kılınç, 
kayışı altında kocaman bir gürz 
vardı. Çadırdakilere yukarıdan 
bakarak, üst perdeden konu~tu. 

- Ben gelmeden, reis inti
habına kalkışmak kimin haddi? 

Sapsarı dişlerini gösteren 
bir müstehzi gülümseme ile ya· 
yılan dudaklarından, sonra şu 
cümle fırladı: 

- Reislik mertliğin hakkı
dır. Uç beyleri! Tüysüz deli 
kanlılara uşak olmak bir zillet
tir. Bu zillet bizden uzak olsun . 

Eşcaeddin fena halde sinir
lenmişti. Kırmızı dudakları bir 
saniye içinde sakallarından dahil 
beyaz bir renk aldı. 

Fakat sustu. Cevap vermedi. 
Her kesin gözü bila ihtiyar 
genç silahşöra dönüyordu. Ca
fer ayakta duruyor ve susu• 
yordu. 

Vanlı Hüseyin, suların bulan• 
dığını görünce kendini göster· 
mek istedi: 

- Ya Abdüsselam! -Diye 
bağırdı- bu fikrinde yalnız de
ğilsin! Seni bize Allah gön• 
derdi. 

Bu tasviıp Malatya ku· 
mandanına daha büyük bir hü· 
cum fırsatını verdi: 

- Elbette ... -Dedi- elbette 
gönderdi. Uç beylerinin başına 
çorap örenler Zülcelalin azame· 
tine dokundular. 

Eşcaeddin dayanamadı: 

- ya! Abdüsselim! -Dedi
ne demek istersin? 

Arap Emir, elindeki Gürzü 
gösterdir: 

- Şunu demek isterim ki, 
Allahın hışmı, korku veren bir 
cür'etti. 

Alman Matbuatında Sovyetler 

- Amenna ... 

Aleyhinde Neşriyat Yasak Edildi 
- Öyle ise ya Eşcaeddin! 

kimden aldın bu cür'eti? 
Diyarıbekir Emiri, Vanlı Hil

seyinin ağzından çıkan sze şu 
cevabı verdi: 

BERLİN, 1 (HUSUSİ) - Propaganda nazın Dr. Goebels matbuata bir tamim göndererek 
Sovyetler cumhuriyetine karşı taarruzların kesilmesini emretmiştir: Bundan sonra hükumetin 
sansöründen geçmedikçe Sovyet Rusya hakkında hiç bir kitap neşredilmiyecektir. Bu tedbir 
~itler hükumetinin Ssvyet Rusya ile münasebatını iyileştirmeğe büyük gayret sarfettfği hakkındaki 
rıvayetleri teyit etmektedir. 

- Ya Emir Hüseyin! Sem 
niçin bu kadar kalleş ve küs
tahsın? 

Rusyanın Almanyadan bazı siparişlerini yenilemesi için vukubulan iktisadi ve ticari mahiyette 
görü~melerde hükumet anlaşmak azmini göstermiştir. Rayş hükumeti Rusyaya tediyatı için beş 
senelik bir mühlet vermeği bile kabul etmiştir. Bu cemilekarlık diğer memleketlerden hiç birine 
karşı yapılmamıştır. 

- Neee? Ben mi? Bana ha? 
Vanlı kudurur gibi olmuştu. 
Derhal elini kılıncının kabze
sine attı, haykırdı: 

ültimatomu Siyam Kralının 
Londra, 1 (Hususi) - Siyam kralı oltimatomuna hala cevap beklemektedir. Krallıkta neler olup 

bittiğinden habersiz bulanmaktadır. Kral Bangkok hüküınetine bir oftümatom tebliğ ederek kral
lıktan feragatini bildirdiği günden beri dört gün geçmiştir. ültimatoma cevap gelmemiştir. 

- Biz Vaspuragani [•] dan 
enmişizdirAnlamak istemiyen ka
falara anlatmak isteriz ki .. 

Fakat devam edemedi. Sesi 
birdenbire kısılıvermiş, ağzın
dan bitkin bir feryat çıkmıştı: 

- Ah .. Omuzum .. 

Almanyada Din Kavgası Ne Halde? 
Berlin 1 (A.A)-Rayşfürer Hitler ile Bavyera ve Vurtemberg kiliseleri ruhani reisleri arasında 

yapılan müzakerelere müteallik olmak üzere resmi bir tebliğ neşredildi: Bu tebliğe göre Müllerin 
enıirnamesile vazifelerinden azledilen papaslar yine mevkilerine iade olunmuşlardır. Şansölye 
Hitler ne devletin, ne de fırkanın tamamen dini mahiyette olan işlere müdahale etmek isteme
diğini söylemiştir. Dahiliye nezareti ihtilafı hal suretile efkarı teskine memur edilmiştir. 

Bir el kalkmış, çelikten bir 
gürz gibi Beyin sağ omuzuna 
inivermişti. Akabinde gök gü
rültüsünü andıran, asabi bir 
nara ile her kes irkiliverdi: okyo Ve Moskova Anlaştııar Mı? 

- Hovaaayyyt! 
Sen kime bu tarzda hitap 

edersin.. Behey çırpı demeti? 
Ve birden bir elin, bir kılınç 

kabzasına sarıldığı, enli yüzlü 
bir kılıncın, gümüş, savatlı hir 
kından sıyrıldığı görüldü. 

Tokyo 1 ( Hususi ) - Şarki Çin Şimendiferlerinin satın alınması hakkında Japonya ile Sov
yetler hükumeti arasında kati bir anlaşma yapılmıştır. Satış bedeli 140 milyon Yendir. Sovyetler 
160 milyon istemekte, Japonlar da 130 milyon vermekte idiler. Nihayet 140 milyon üzerinde an
laşılmıştır. Maamafih Japonya bu 140 milyon Yeni Mançuko tarafından tediyesini garanti etmek 
istemediğinden ciddi şekiller henüz zail olmamıştır. 

Bu el Caferin eli, bu kılınç 

Caferin kılıncı ve bu ses onun 
sesi idi. 

~ ekoslovakya Askerlik Hizmetini 

["] Van şehrinin eski ismi. 
!-'nnu var ~ 

• 
ki Seneye Çıkarmak Niyetindedir 

Sar Davası 
Paris, 1 (A.A) - Havas A

jansindan. 

Prag· 1 (Hususi) - Askerlik hizmetini iki seneye çıkarmak meselesi Çekoslovakya siyasi tır
kalar mahafilini ehemmivetle işgal ediyor. Memleketin en kuvvetli fırkası olan Çiftçi firkası ka
yıtsız ve şartsız umum erkanı harbiyenin bu projesi lehinde olduğunu bildirmiştir. Hariciye nazırı 
M. Benes'te siyasi vaziyetin vahametini nazarı dikkata alarak askerlik '.ıizmetinin iki seneye çı· 
karılmasını kabul etmiştir. 

Fransız askeri makamatının E b" 
Sar hükumeti tarafından iste- ene ı 
nildiği vakıt asker vermek için Gazetecı"lere 
tetbirler aldığına dair çıkan 
haberleri tavzih etmek lazım- Matbuat U. P.,UdUrlUğU 
dır. Muahedenin ileri sürdüğü Bir Ziyafet Verdi 
şekilde reyiamın dogrulukla Ankara, 31 (A.A)--Bu akşam 
yapılmasını istiyen Fransa hiç 
bir tarzda Sar balkının reyi dahiliye vekaleti matbuat umum 
üzerinde müessir olmağı iste- müdürlüğü tarafından şehri-
mez. Sar halkı reyini tamamile mizde bu unan ecnebi gazete-
serbes olarak kullanmalıdır. ciler şerefine Karpiçte bir 

Fransa kuvvetlerinin müda- ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette 
halesi ancak milletler cemiyeti dahiliye vekili Şükrü Kaya bey 
meclisinin 1925 ve 1926 daki Bükreş sefiri Hamdullah Suphi 
verdiği karar:ar naticesinde 
Fransaya terettüp eden beyne!- bey ve refikalan, sabık Ro-
milel vecibelerin tfası zarureti manya nazırlarından mösyö 
halinde ve Sar hükiıınetinin Popesko, Romanya matbuat 
ket'i talebi üzerine vukubula- umum müdürü mösyö Filoti 
bilir. Sarda asayişin devamın- bütün Romen, Yugoslav ve 
dan ve can ve malların muha- Yunan gazetecileri, Times ve 
fazasından yegane mesul olan Daily Telgraf muhabirlerile 
hükumetidir. Türk matbuatının şehrimizdeki 
Bir vapuru başlıca erkanı ve bu meyanda 

Yunus Nadi ve Asım beyler 
Batıranlar hazır bulunmuşlardır. Matbuat 

Paris 2 (Hususi) - Madrit- umum müdürü Vedat Nedim 
ten bildiriliyor: Asiler Avinyon bey tarafından irat olunan 
limanında asker nakliyatında nutka, ecnebi meslektaşlarından 
kullanılan agadir vapumnu bazıları hararetli mukabele-
batırmışlardır. Vapur 4000 ton !erde bulunmuşlardır. 
hacmındadır. 

Plll!....---~mı:m;~a::: Bir Otomobil Hen-Hilaliahmere yardım va-

tana yardımdır. Senede elli deg" e Yuvarlandı .. 
kuruş vererek aza olan yurt-
taş vatana karşı olan medeni Gire-1on, 31 (A.A) - 21 
vazifesini ifa etmiş olur. yolcu ile Karahisardan Gire-

Ziraat Veklıletlnln Tamimi sona gelmekte olan bir kam
yon Asarlık köyünün bir kilo-

Ziraat Vekaletinden Baytar metre ilerisinde yoldan çıkarak 
müdürlüğüne gelen bir tamim- dereye yuvarlanmış ve kamyon 
de ruam mücadelesi münase- parçalanmıştır. Yolculardan bir 
betile ruamlı oldukları anlaşı- kadın ölmüş, iki kadın bir er-
lan hayvanların ahırlarının ve kek te ağır surette yaralan-
yataklannın fenni surette de- mıştır. Yaralılar hastaneye 
zenfekte edilmesine dikkat ve kaldırılmış şoför nezaret al-
i ina olunması bildirilmi9tir. -~ . tına alınmıştır. 

• 

M. Karahanın Ziyafeti 
~~~---....-------~~_...;; 

Ziyafette M. Titülesko Ve Hariciye 
Vekilimiz Hazır Bulundular 

Ankara, 31 (A.A) - Sovyet 
Rusya büyük elçisi Karahan 
bugün bir öğle yemeği vermiş
tir. Yemekte Romanya hari
ciye nazın M. Titülesko ile 
hariciye vekili Tevfik Rüştü 
ve dahiliye vekili .Şükrü Kaya 
beyler hazır bulunmuşlardır. 

Ankara 31 (A.A) - Balkan 
itilafı hükumetleri hariciye na
zırları şerefine hariciye vekaleti 
umumi katibi Numan Rifat bey 
tarafından Marmara köşkünde 
bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette Yunan hariciye na
zırı M. Maksimos, Yugoslavya 
hariciye nazır muavini M. Pu
riç, iktisat nazın M. Pezmaz· 

oğlu, iktisat vekili Celal bey 
Yunan ve Yugoslavya orta el
çilerile heyetleri hazır bulun
muşlardır. Romanya hariciye 
nazırı M. Titülesko ile refakat
lerindeki zevat Sovyet Rusya 
büyük elçisi M. Karahana da
vetli bulunduklarından bu zi
yafette bulunamamışlar ve öğ
le yemeğini M. Karahan nez
dinde yemişlerdir. 

Yurdun saadeti için çalı

şan, yoksullar için çırpınan 
ve bütün düşkünlerin iltica
gahı olan ( Hilaliahmer )e 
yardım et ki felaketli gün
lerde sana yardım edebilsin. 

lsveçten Alınanyaya silah gönderildiği 

, tekzip ediliyor . 
Paris 1 (Hususi)-- İstokholmden bildiriliyor: lngiliz Hariciye 

müsteşarı Kapiten Eden'in Almanyaya ait esliha. ve mühimma
tın İsveç tarafından teslimine mani olmak için lstokholma gel
diği tekzip olunuyor. Ayni zamanda M. Yon Papenin de böyle 
bir İngiliz teşebbüsünü akim bırakmak için isveçe gittiği doğru 
değildir. İsveç toprağında Almanyaya ait harp malzemesi yoktur, 

İZMİRPALAST A 
Her akşam Mayestro Albertiyano idaresinde altı kişilik 

ÇIGAN orkestrası konserleri Cuma, Pazar, Çarşamba günleri 

TEDANSAN 
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Sahife e 

Bugünkü Müsabakalar 
Ş.spor-Buca, G.tepe-Altınordu Karşılaşıyor 

Gayrifederelerin Llklerl Devam Ediyor 
Bir müddettenberi tamir edil- cularımıza da evvelce hadis 

mekte olan Alsancak stadyo- olan çirkin vaziyetleri hatırla-
munun mühim kısımlarının ta- tarak bunun tekerrür etmeme-
miri bitmiştir. Bugün lik maç- sini gönülden diler, gerek ba-
larının ilk müsabakalarına baş- keme ve gerekse futbolcu ar-
lanacaktır. Yapılan fiksrüre kadaşlarına azami hürmetkar 
göre sabahleyin saat dokuzda olmalarını hatırlatırız. 
Buca - Şarkspor, saat 11 de de Halkevi Likleri 
Albnordu - Göztepe küçükleri Son günlerde heyecanlı bir 
karşılaşacaktır. Öğleden sonra safhaya giren Halkevi gayri 
saat 13 te de birinci takımlar federe kulüplerinin son üç haf-
müsabakasına başlanacaktır. talık programı heyetçe tesbit 
Birinci müsabakada yine B. ta- edilmiştir. Programa göre bu-
kımlarında olduğu gibi Şark- gün müsabakalara saat 9 da 
spor-Buca takımları karşılaşa- başlanacaktır. Birinci müsaba-
caktır. ka: 9 Eylül - Demiryolu takım-

Geçen sene lik maçlarından !arı arasında olacak ve Muhar-
sonra Şarkspor takımı sahada rem bey tarafından idare edi· 
gözükmediği için bugünkü kuv- lecektir. 
veti hakkında bir şey söylene- İkinci müsabaka : 9 Eylülden 
mezse de Bucalıların son za- Mehmet Reşat beyin idaresin-
manlarda Altay ve Karşıyaka de Bayraklı - Kahramo.nlar ta-
takımlarile yaptığı ekzersizler kımlan arasında, Üçüncü mü-
Geçen seneye nisbeten bir sabaka : Turan - Hacı Hüse· 
haylı ilerlemiş olduklarını gös- yinler Fehmi beyin idı:resinde 
teriyor. Bu müsabakadan sonra Dördüncü müsabaka: Kurul-
günün ve birinci devrenin mü- tay-:ta!yanlar arasında yapıla-
himlerinden biri olan Altınordu cak bu maçı da gene Fehmi 
- Göztepe maçı yapılacaktır. bey idare edecektir. 
Lik maçlarından sonra monta- Beşinci ve son müsabaka 
zaman ekzersiz yapmak sure- Muharrem beyin idares:nde 
tile formunda olan bu takımlar olup Türk yurdu-Burnova ta-
maçının çok zevkli olacağı kımlan arasında olacaktır. Bu 
tahmin edilmektedir. Uzun müsabakalardan sonra fikstü-
zamandanberi ciddi bir fotbol rün son haftası ikmal edilmiş 
müsabakası seyretmiyen futbul olacak. Gelecek haftadan iti-
meraklıları her hafta Altınor· haren üç hafta teehhure uğrıyan 
du • Göztepe maçı gibi bir maçlar yapılacak ve G:ıyri fe-
müsabaka seyretmek suretile derelerin tikleri ikmal edile-
ihtiyaçlarını tatmin edecekler- cektir. 
dir. Lik maçları başlarken spor- :\: 3JI l :1 n 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada Yapılan Sa ı lar 

Uzüm 
Çu. Alıcı Fiat 
421 Alyoti Bira. 8 18 
33S S Süleyman 10 SO 19 
202 K A Kazım 11 7S lS 
200 S Celardin 10 2S 11 SO 
18S H Z Ahmet 11 25 13 SO 
173 Ş Riza ı3 2S ı9 

. 44 H Besim 
ıı3 H Alyoti 

42 P Klark 
37,S P Paci 
37 Vitel 

24 E Galimidi 

ı8 D Raditi 
ı8 F Solari 

ıı E Feher 
ıl F Z Aptul. 
7 S Gomel 
7 O Egli 
6 Horosani 
5 L Reciyo 

ı896,S YEKÜN 

ı2 25 ıs 
ıı so ı3 

ıl so 
ı3 so 
ı2 

12 75 
ıs so 
ı3 62 

ı2 50 ı2 62 
ı2 
13 

9 7S 
14 62 
8 10 

14 ı2 
13 so 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

383 Ş Remzi 9 9 62 
88 H .Şeşbeş 6 6 
67 Cevahirci z 6 7S 6 7S 
S9 Koo. ittihat s so s so 
S8 Ş Riza Halef 7 8 25 
2ı S Emin 9 2S 9 25 
23 B Franko 6 25 8 so 
2ı Trifonidis 9 2S 9 25 

720 YEK ÜN 
Zahire Borsası 

Çu. Cin i Fiat 
ı52 Buğday 3 60 3 90 

7 Susam 9 87 9 87 
S5 Mısır 4 4 
ıo r'ohut 4 87 4 87 
28 Fasulye 7 7 
5 Börülçe 5 50 s 50 

98 Burçak 4 4 
100 Bakla 5 37 5 37 

1 

232 Bal pamuk 45 47 
ı326 Ke palamut ı 7S 43S 

--. ... ...... . 
Yeni Bir Harika Göreceğ · z 

KANLI EJDE 
Amerik:ı'ı1ar de

nizlerin altında ·: 
esrarı keıfetmek 
için y.::>y;ı:Ji ç~- r"~~~ 
likte:l bir oda 
yaparak bunun 
ıçıne en cesur 
dal,,.ıç!arı ve si· 
nema ma >inala
m:ı koyarak de
n· z.e:in altına in
dinnişler. Muaz· 
zam deniz cana
varlarının Hücu
muna Kar_şı da 
tahtelbahir!er sev 
ketmişlerdir. 

Şimdiye kadar 
hiç bir tarafta 
görülmemiş cesim ve korkunç 
deniz e jderlıaları ve bunların 

hücumu ve bin bir müheyyiç 
deniz esrarı kamilen filme alın
mış fakat bunlar yapılırken 
müthiş korku ve tehlikeler 

geçirilmiştir. İnsan aklına hay
ret ve durgunluk verecek bir 

şaheser olan bu filim İzmirde 
ilk defa olarak önümüzdeki 
hafta Lale sinemasında göste-
rilecektir. 

Kadınların Endişesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Daima üz el Ve Genç Kalmak. 
20 Y~Ş~~~·····ç~k······s·~~~i~~······u~~·~~~k······ı·~tiyen 

Hanımlara Gıda Rejimlerini Gösteriyoruz .. 
Hanımlar umumiyetle genç 

ve güzel kalmağı isterler. Be
yaz perdede şu veya bu yıldız 
hakkında fazla bir hayranlık 

duyuyorlarsa, mukakkak ki bu 
hayranlık san'atından ziyade 
güzelliğine matuftur. Yıldızla

rın " Yirmi ,, yaşlarını o kadar 
çok sürdüren bazı sırlarını bu
gün saygı değer okurlarımıza 
tevdi edeceğiz. 

Hollyvood 'ta uzun süren fizik 
kültür seanslarından başka ye
mek rejimi de güzelliğin ve 
gençliğin korunmasında baş 
l'O!ü görmektedir. 

Yıldızların gıda rejimi üç 
kısma ayrılabilir: 

ı - Haftada iki gün yalnız 
meyva ile tegaddi. 

2 - Haftada iki gün yalnız 
sebze ile tegaddi. 

3 - Haftada üç gün de ka
rışık ve normal gıda tarzı ... 

Şayet boyunuza nisbetle sık
letiniz fazla ise atideki rejimi 
takip etmek faydalı olabilir: 

Sabah kahvealtısı saat se
kizde : - Günlük bir taze 
yumurta... Hafif bir bardak 
çay .. Yağsız bir biskot. 

Saat onda : - Bir tas yağı 
çıkarılmış et suyu ve bir çer
rek litre sıcak su. 

Saat on ikide: -Tomat sa
latası veya buna mümasil or
dövrler ..• lSO gram külbastı ... 
200 gram yağı az sebze... Bir 
meyva ve yemekten sonra sı

cak bir ihlamur veya çay ... 
Akşam sekizde öğle yeme

ğinin aynı ... 
24 saatta mümkün olduğu 

takdirde bir litre sıcak su iç
melidir. 

Çok obıır olan Lupe 
~ clez h~şıına fi İden ye. 
meği yrmeklen çekinmez 

Glngleı Rogeıs 111dıı 
ıejımini sıkı sıkıya 

tatbik eder 

B1111ıthc Hf/111 olduk1° 
obwdur. Hele ııefıS 

ıçkılere bayıı11 

. ı·tl 
.Jaıııı Cıavıoıt bazen biıykk /oka11talıııda yımc~ 

Fakat ne/is yeıııekleıe kendini kaptımıaz.. , 

Bu reyıJtm bir ay tatbik rafında buluna bütün kadınlar dide ve 20 de bir kilo yaş mak kabildir. Bu rejimler a.r', 
ed;lince zaiflemek kabildir. artık bir anane haline giren üzüm alına bilir. Her yemeği sında şarap içmekten çekiP_"':. 
Her halde sıhhatlerı zaiflemeğe gü:ı:elliklerini korumak için haf- müteakip 200 gram sıcak su melidir. Şarabın çehredekı t~· 
müsait olmıyanlar doktorlarının tada bir veya iki gün meyva raveti muhafazaya yardımı ço" içmelidir. Elma, armut ve por- f,, 
tavsiyesi haricine" çıkmamalı- rejimini ihtimamla takip eder· tur. Hergün yarım litre ~~ ... ı 
dırlar. 1 taka! için de ayni suretle hare- daki JI"" er. bir şarap yukarı ~e ı~e 

Kaliforniyada ve Nevyorkta Ba rejimden de bir kaç mi- ket edilebilir. Bu rejimin tat- kuvvet verebilir. Çok zaıf 0 Jel 
yemek rejiminde en fazla sal verelim: biki zor değildir. Bir kerre az· ta çabuk semirmek istiyeıı e' 

rağb~tte olan moda meyva re- Meyva rejimi takip edilen medilirse genç kız inceliğini için de ayrıca malümat .,er 
jimidir. Atlas denizinin öte ta- günde sekızde, on ikide, on ye- ve güzelliğini çok seneler uzat- ceğiz. ,.,••' 
............................................................................................................................................................................ 

Mitat Bey Kumar Başında Bo~.Şlşe. Yüzünden Busene 
Bocada Yukarı muhallede Servılı Mescıtte bakkal Ah- . ıı' 

İstifa Etti 
Verem mücdele cemiyeti 

reisi Mitat bey espabı sıhhiye· 

sine binaen istifa etmiş yerine 

doktor Cemil Şerif bey intibah 
olunmuştur. 

oturan Hüseyin oğlu Ali ile met oğlu Tevfik efendi ile İb- istihsal Edilen Tı.ıt: t' 

aynı mahallede Tepe sokağında rahim oğlu Mehmet efendi Çamaltı memlehasındıı. 5~ı 
J d b' b ' · · sO eski bekçi Salih arasında ku· ara arın a ır oş şışe mese- ~<!n~lik istihsal mevsuııı . JI 

lesinden kavga çıkmış ve Meh- · f 934 esi içil' 
mar yüzünden kavga çıkmış 

ve Ali, Salibi bıçakla yarala-
mıştır. 

met efendi Tevfik efendiyi ermış ır. sen tııı if 
taşla başından hafif surette memlehada 32 bin ton 
varaladığından yakalanmıştır. tihsal edilmiştir. 



,~ __ ı-eşrınısanı 19~4 _ Yeni Asır Sahife 7 

amyamların Bilinmiyen inlerinde 
af a oparan Vahşi er Arasında Bir Sergüzeşt 

Canlarını Medeniyete lttihaf Eden Kahraman Adamların Istı-

-3-
Bugün Kanadanın en meşhur 

milyonerleri arasında ismi ge
çen Park'ın Bulolo nehri kıyı
larında altın bulması, altın ara
yıcılarını tahrik etmekle kal
mamış, Avus(uralya hükumeti
nin de büyük 
alakasını uyan
dırmıştır. Avus-

turalyalılar Go'd 
field arazisinde 
asayişin temini 
ev beyazların 

ayak basılmamış 
top raklara nü
fuz edebilmele
ri için, on sene 
de Alman
ann yarım a
sırda ya ptıkla
rından daha 
çok iş görmüş
lerdir. Vahşile
rin inleri ara
sında müfreze
ler için üssül
harekeler ku
rulmuş, her iki 
ayda bir bu 
mevkilerden sey 
yar müfrezeler 
tahrik edilmiş
tir. 
Kafa Avcıla 
rı İçinde 

Bu Müsellah 
kuvvetler çok 
içerilerde, yam 
yamlar ve kafa 
avcıları gibi Korkunç vahşilerin 
oturdukları inler çıvarında 
araştırmalar yapmışlar, en teh
likeli mıntakalara kadar so· 
kulmaktan çekinmemişlerdir. 
Günde onlarca defa ölüm teh
likesi atlatan cesur, azimkar 
insanların ıdaresinde bulunan 
hu müfrezeler, bakir ormanlar
da zaptına muvaffak oldukları 
her metre murabbaı toprak 
icin sayısız istıraplara katlan· 
mışlar çok kan dökmüşlerdir. 
Bala taş devrini yaşıyan insan· 
larla döğüşmüşlerdir. Bugün 
de zehirli oklara, korkunç ve 
Vahşi bir fanatizmaya, kurban· 
larının kanını emen sehirbazla
ra karşı döğüşüyorlar. 
Cuzamlı yerlilerle daimi te

ınas halindedirler. Haftalar 
olur ki, sago unundan başka bir 
t~y yemezler. Yakıtları olursa 
ınbir mikropla karışık olan 

sulan kaynattıktan sonra içer
ler. 

. Yakıtları Yoktur 
insan boyunca otlar arasın· 

da Yılanlar gibi sürünerek ge
zen Yamyamlar tarafından her 
~dıında kurulmuş tuzaklarla 
b arşı-karşıyadırlar. Istırapları 
~ kadar da değildir. Bulut 

gıbi dol h" ı· - ki . h.. aşan ze ır ı sıne erın 

~cunılarına, merhametsiz bir 
&une · d l şe maruzdurlar. inlerde 
d 0 aşan müfrezenin dinlenecek 
~kikası yoktur. Ağaçları de

vırın k 
t e , otları kesmek yılan-
arı t' ' 

1 ' ımsahları öldürmek, sal-;r kurmak, günde 14 - 18 saat 
m Ur:a~an, dinlenmeden çalış-

a lazımdır. Bütün bu gay-
retler b .. t.. b h 1 • u un u ma rumiyet-
k_re katlanarak yapılan feda
i arlıklar, günde bir buçuk ki
oınetre ilerlemt-k içindir. 

B Vahşilerin Sesleri 
gün~ kadar yorgun geçen bir 
nin u~ _ b.atışından sonra, gece
fa zıfırı karanlığı içinde " ka
ıa avcıları ,, nın sinirleri bo-

n ~esleri. " Ha-Ha-Ha-Ha .. 

Paylaşan Bir Gazeteci Müşahedelerini Yazıyor .. 

lar halinde derinliklerden akis· 
ler yaparak duyulmağa başla
dı mı canını kurtarmak, yahut 
ta şerefle ölmeh için boğuş
mağa hazırlanmak lazımdır. 
Balina avcılarının, tayyarecile-

insan kafaları sıralanmıştır. 
işte ben bu ,,Kafa avcılan "nın 
köylerine girdim. 

Fakat ... 
Fakat yazılarım yanlış anla

şılmasın. Dünyanın en tehlikeli 
mıntakalarınd2' gezmiş bulun
maklığıma rağmen bu yazılarda 
hayal mahsulü sergüzeştler ara
nıak zaittir ~ 

Buı .un içın şu'lları tasrih edi
yonıum: 

1 - Yamyamlar tarafından 
a··ıa esir edilmedim. - 2 Hiç 
km se beni idama teşebbüs et
medi. ~- Son dakikada haya
tımi kurtar!I!ak için vahşi inle
rınden güzel bir genç kız çık-

ı 
madı. 4 - Bundan ötürü de 
genç milyoner bir kızla evlen
medim. 5- İnsan eti tatma! dım. 6- gördüğüm yılanla:ın 
eıı hüyuğü 50 santimetreyi geç
miyordu. 7- Ne Bannını:-'e, 

ne. Bena · BenJs, ne de Ku • 
K11-Ku-Kusl.ırın kralı o!ınal< ıçir. 
bı.r t:.klifle karşıla ·ıııadıl!' 

rin, denizaltı tayfalarının, yahut 
ta buzkıranlarda çalışan gemi
cilerin çalışkan, sergüzeştli ve 
tehlikeli hayatlarından çok de
falar bahsedilmiştir. Fakat şim
diye kadar kimse Yeni Gine' -
nin bakir ormanlarında dö
vüşen münzevi müfrezelere 
arkadaşlık etmemiştir. Bunların 
yolları beyaz adamın şimdiye 
kadar ayak basmadığı vahşi 
dağlar ve yaylala! arasındadır. 
Duyulmamış işkenceler 

Hergün canlarını medeniye
te ittihaf eden bu kahraman 
adamların istıraplarını, hakiki 
bir işkenceye muadil olan is
tıraplarını bilinmiyor.Excelsior, 
dünya matbuatı içinde ilk de
fa olarak muhabirlerinden bi
rini bu hayatı paylaşmağa, 

üzerinde fasılasız surette ölüm 
gölgesi dolaşan vahşi orman
larda onları takibe memur 
etmiştir. 

Yola Çıkınca 
Yukarı Ramudan hareket ede

rek Tuari nehri istikametinde 
genişliyen ve şimdiye kadar 
ayak basılmamış olan bir mın
takaya hareket etmek üzere 
bulunan müfrezeye katılmak 
için yeni Gine hükumetinden 
müsaade almıştım. Mefrezenin 
Ramu kampına hareketinden 
evvel yamyamlığı bırakmamış 
olan kabilelerin sakin bulun
duklar Markham ve . Serpan 
irmakları arasındakı ara
zide iki hafta mütemadiyen 
dolaşabilecek bir sefer te.rti?i
ne mecbur kaldım. Vahşı ın
sanların yaşadıkları mıntaka-
larda dolaştım. .. -· 

Bunlar zehirli oklarla oldur-
dükleri insanların cesetlerini 
parçalamak ve etrafında dan
setmek itiyadındandı~lar. Oyu~
larında kan kokusu ıle kendı
lerinden geçerek bitap yerlere 
serilinceye kadar devam eder
ler. İnlerinin ve ruhlar evi na
mını vvrdikleri kulbelerin çatı

larında Q"Üneşle beyazlanmış 

Esr·ar." Esrar,.. 
F tllıakika Y 'lrı~ f'lmlar iılke

sindc se:m~n»m,;. ::oit ıııtibala
yım Ar.1er.k~ sa~.ne vızileri 

n~zar.nda çok değerli olan b'.l
zi hikayeler, masallar v'! ha • 
yallerle süslemeyi zait bnluyo· 
rum İnsan bir kerre bu mınta
kaya ayak bastı mı, her şeyi 
o kadar şaşırtıcı ve esrarero
giz bulur ki mubalı.gaya sap-
~ağa cidden lü?um ğörmı:z. 
Burada gözler: ve kulakları 

açmak lazımdır. Bu da fazlası 
ile yeter. 
Yolculuğun İkinci GUnU 
Yolculuğumun ikinci günü bir 

köye girdik. Lnluai ismini taşı
yan kabile reisini bütün adam
larını etrafına toplamış, bize 
muntazır bulduk. Bunlar "hü
kumetin nüfuzu altında,, bulu
nan yerlilerdi. Yani yamyamcı
lıklarını gizli yapanlardı. Bizle
ri hoş yüzle karşıladılar. Yer
lilerden biri tercümanlık vazi
fesini görüyordu. Lülüai dün 
takip ettiğimiz yolun eyi bir 
yol olmadıjzını, da2;lara tırman-

maktan çekinmek lazımgeldi
ğini söylüyordu. Lülüainin dün 
geçtiğimiz yollan bilmesine hay
ret ettim: 

- Biliriz... Bize anlattılar, 
demekle iktifa etti. 

Junglun Harikası 
Junglun en fazla hayret 

uyaandıran bir sırrı karşısında 
bulunuyordum. İngilizler buna 
"Bush telgrafı,, adını veriyor
lar. Daha sonra belki yirmi 
def'a tecrübe ettim: " Bush 
T slgrafı mevcuttur ve kusur-

şuz işlemktedır , Bazı yerlilere 
rasladım ki be~ gıın evvel ka· 
rargah kurduğum yeri zerre 
kadar yanılmadan biliyorlarclı. 
Şurası da muhakkaktır orll'· 
ya gelmemişlerdı. Zira bun!ıo.
rın bizi o mıntakada gözetle · 
meleri için kendilerine düşma'l 
kabileler:n arn.zi~indeli' geçme-

!eri lazımdı. 
Ramu yakininde bir kabile 

reisi bana şunu söylüyordu: 
- Üç gündenberi seni bek

liyordum. Buraya geleceğini 
biliyordum. 

Birkaç sual sorunca silahlı 
muhafızlarımın, taşıyıcıların kaç 
kişi olduklarını, güneş batınca 

kaç çadır kurmak itiyadında 
oldnğumu:ı:u da anlatt .. Bu ha
berlerin bir kabileden diğerine, 
bir dağdan diğer dağa vahşi
lerin kundru dedikleri davul
larla bildirmesi muhtemeldi. 
Fakat bu izah ta kafi değildi. 

Maymun Adamlar Kabilesi 
"Yazan:E::cl.moııcl. :ı::>emaitr 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zira bu havalideki kabileler 
arasında hiç bitmiyen bir harp 
ve düşmanlık vardır. 

Aralarındaki düşmanlığa bak
maksızın böylece birbirine hiz
met etmeyi düşünmeleri uzak 
bir ihtimaldir. Diğer taraftan 
Yeni Ginede 50-100 kilometre 
katedildiği halde bir adama 
tesadüf edilmediği görülür. 
Halbuki davulların sesı en çok 
2-3 kilometreden duyulabilir. 
Nasıl oluıorda yerliler gayri 
meskun araziden müfrezelerin 

geçişini haber alıyorlardı. Yıl
lardan beri bütün müfrezeleri 
teşkil eden enerjik adamlar 
bu sırn düşünmüşler, fakat 
onu açacak anahtarı bulma
mışlardır. 

Yeni Gine halkı, kolonlar 
"Bush Telgrafı,, nın sırrını bil
diklerini zannederler. 

Telepalhie 
Bu hususta fikirlerine mü

' u~.at ettiğim adamlar bakınız 
l)" diyorlar: 

·-Tabiatla haşhaşa yaşıyan 

İ adam bizim artık malik olma
dığımız bazı hassaları hassasi
yetleri taşıyorlar.Telepathie de 
bunlardan biridir. Kundruls 
<ı :ıvulları uzerinde tetkikler 
yapmakla vaktınızı kaybedi
yorsunuz. Onlar bu aleti an
cak mahalli haberleri vermek
•, kullanırlar. Y amyam!ar her 
tarafa yayılması icap eden 
haberlerde telapathie'ye mü
racaat ederler. 

Bu cümleyi defalarca du • 
duğum halde inanmıyorum. z:
ratelepatihie mevhibesinin de

lillerini gösteren hiçbir } e -!iye 
tesadüf etmedim. 

Bir Papasın Hikayesi 
Protestan papaslarındnn W o

odlark, doğruluğunu namusu 
ile temin ederek bana şu hi
kayeyi anlattı: 

- Vaktile bizden 180 mil 
uzaktaki küçük bir adada bir 
İngiliz nezdinde çalışmış olan 
yerli bir hizmetçim vardı Bir 
pazar günü idi. Palmiyeler al
tında dolaşırken hizm.etçimin 
yere yattığını ve hınçkınklarla 
ağladığını gördüm. Ne olduğu-
nu sordum. 

- Çok kederliyim, dedi. 
Öteki adadaki beyaz efendim 
öldü. 

- Öldü mü? Ne vakit Öl
dü? Nerden duydun? 

Hizmetçim bir mucize mi 
gösterdi? Hayır... Bu sadece 
bir telepatiden ibarettir. 

Gizll Köyler 
Junglun halledilmemiş olan 

muammalarından biri de gizli 
köylerle, kamplarda mütemadi
mevzuubahsolan meçhul kabi
lelerdır. Yerlilerin Telepathie 
hassalarına inanmamış olınakla 

beraber gizli köyle~in bir ma
sal olmadıgını temin ederim. Pu 
rarı ırmağı cıvarındaki köylerde 

dolaşırken bir kabilede camdan 
yapılını~ bir çok kaplara, pors
len ve alçıdan çanaklara tesa
düf ettim. Bunlar adanın hu
susiyetlerini gösteren işaret

leri taşıyorlardı. Helbuki Yeni 

Ginenin diğer hiç bir nokta
sında ayni eşyaya tesadüf edi
lememiştir. 

Yerlilere bunları nereden 
tedarik ettiklerini sorduğum 
zaman bir göl yakınında 

ki köyde yap·ldığını söyledi
ler. Bu san'atkar kövü gör-
meğe çok merak et-
miştim. fşaret edilen istika-
mette gittim. İki gün fasılasız 
olarak esrarengiz köyü ara
dım. Fakat birşey balamadım. 

Muhtelif kamplardaki tahki· 
katımdan sonra anladım ki 
bu çanak ve çömlekleri yapan 
köy geçilmesi imkansız tehli
kelerle dolu bir gölün ortasın
daki adacıkta kaindir. Geçil
mesi !mkiinsızdır. Zira bu göl 

- Şimdi, bu dakikada ... : 
Tamam bu dakikada cevabını 
verdi. 

Bu hadiseyi unutmuştum. 

Bir kaç gün sonra karşı ada
dan birı geldi. Filhakika hiz
metçimin eski efendisinin beş 
gün evvel, öldüğünü haber ver
di 

sayısız timsahlarla doludur. Bir 
sal yapmak imkanını göreme
yince adamlarımla -birlikte dön
düm. 

- Jv .... ·' -



amon Novarro'nun Büyük Eseri 
Bu hafta Tay-

yare sineması Ra
mon Novarro'nun 
" Asri Talebe ,, 
isimli filmini gös-
termeğe başla-

mıştır. Rporcu-
lara, mekteplilere 
analara, babala
ra, evlatlara hi
tap eden bu filmde 
Amerikadaki üni
versite hayalı, 

gençler arasınd:ı
ki spor rekcıbeti 
bir aşk rnacera
sile mezç edile
rek canlandınl
mı tır. 

Ramon Novar
ro' dan başka 
Modge Evans gi-

bi meşhur bir si-
nema yıldızının 

Ralph Graves, 
Una Merkel, Martga Sleyer gibi tanınmış artistlerin iştirak et
tikleri bu filim cidden nefis bir eser sayılabilir. ........... 

Büyük Katerin ... 
Aleksandr Kor 

danın büyük ese
ri filme çekilmiş 

ve hakiki bir 
şaheser meydana 
getirilmiştir. Dug 
las Farbanks Ju
nior ile Elisabeth 
Bergner'in büyük 
bir kudretle tem
sil ettikleri bu 
film iki hafta 
evvel İstanbulda 
gösterildiği za
man çok rağbet 

görmü tür. Res
mimizde iki kuv
vetli artisti "Bü
yük Katerin,, fil
minin bir sahne
sinde göstermek-
tedir. S'IJ~H1'.7 

"Görünmi en Adam,, 
Sinema aleminde, 

hersene sinema tek
niğinin bir nümu
ne mı gösterme ~ 
birkaç senedir mo
da hükmüne gir
miştir. Geçen sene 
(King Kong) haki
katen z1::n-nımızda . 
6ınem:ı '1:tyımm 

11ek:r yap:nıya muk- llı.1~ff:llt 

ted"r bu1 duğunu ,,...~ 
ispat e :ier mahi- b:..:J:.::.:;J~~-'-ıi.tıC.;;L~L~ _,......,,.,._~~-------

yette idi. Akla geJ- rr=:Y-'T'l"l~~["l""l':'.....--.._~..._.,-,,._,,....,.....-----
miyen sinema hile- :ı""ı•~:"IAl 
Jerini teknik bu- • .-, ... -~, 
lui'o •:le canlandır-
m:ı1t bü~ün dünya
yı a•:kadar etti. 
En a,:uba~lı mec
mu '..al' ve edebi 
mevkut risaleler bi
le bu teknik ban
kasmd .... n aylarca 
ba eder. 

Aradan bir sene 
gi · uzun bir zaman geçti. Hiç 

• şüp e yok ki sinema tekniğini 
bu bir sene icinde yeni yeni 
canlılıklar ve - Reklam tabirile -
har"kalar keşfehniştir. Bu ka
n t bugünlerde Avrupanın ve 
Amerikanın bertarafında irae 
edilmekte olan (Görünmiyen 
Adam) filmi ile madde haline 
inkılap ehnİştir. 

Filimde, bir profesörün icat 

n •• nıı.ı.':*li:N 

ettiği mayii içmekle gorunmez 
hale getirilen bir adamın yal
nız iz ve eseri görünmektedir. 
Gayet heyecanlı ve meraklı 
bir mevz.ua esas olan şu mu
hayyel tez dünya sinema mat
buabnı bir zamandanberı işgal 
etmektedir. Yakında şehrimiz 

sinemalarında göreceğimiz bu 
filme ait kılişe1eri okuyucula
rımıza takdim ediyoruz. 

eyta zapta 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

er · n-Londra Ve Hollyvood Stüdyo-
a azı lana e · ·ı 1 le 

Artistler için 
Bir Mektep 

Hayatı Kurdu 
Sinema artistlerinin geceleri 

· Gazino, bar ve eğlence yerle
rinde çılgınca vakıt geçirdikleri 
herkesin zannettiği bir şeydir. 
Belki de vaktile öyle idi. Fa
kat sesli sinemanın icadından 

beri bu vaziyet epeyc.e değiş
miştir. 

Londra, (Birinci Teşrin) - 1 
İngilterenin en büyük film stüt
yosuna sahip bulunan Birirish 
Piçture Dorporation ile Gau
mont Biritisb Dorporatinon'un 
25 milyon Sterlin teşkil eden 
serma yel erile birleşeceklerinden 
bahsedilmişti. Fakat bu haber 
teeyyüt etmemiştir. 

Şeytan azapta gerek 
Berlin (Birinci Teşrin)- Ufo 

stütyosunda Şeytan Azapta 
Gerek filminin Fransızca v'!r
siyonu ç.ekilineğe başlanmıştır. 
Kate de Nagy, Pıierce Blan
char gibi maruf Fransız artist
leri bu filmde oynıyacaklardır. 

Aşk Böyle Biter 
Napolyonun aşk hayatında 

bir sahneyi temsil eden .,Aşk 
İşte Böyle Biter" filmi Alılian
yada muzzam bir muvaffakıyet 

Çingene Baron 
Kari Hartı gibi meşhur bir 

sahne vaziinin idare ettiği 

Çingene Baron filminin de 
Fransızca versiyonu Ufa stüt
yolarmda hazırlamyor. Sahne 
vazii Ucicky " Barcarolle ,, u 
çekmeğe başlamışbr. Bu filmin 
Fransızca ve Almanca versi
yonlarında Brigitte Helm gö
rülmektedir. 

Mae West 
ı evyork (ilk Teşrin) -Ame

rikada son eylül idinde 27 ye
ni filın gösterilmiştir. Bu me
yanpa Mae Wcst'in " Belle Of 
Nineties ., filmi başta olmak 
üzere1 Norma Shedrer, Kay 
Francis, Leslie Hovard, Grace 
Moretun en gilıe1 eser1eri var
dır. 

vardır. Halk bayağı filimlerden 
usanmıştır.Jeonatte Mac Donald 
ve Maurice Chevalier'in en 
güzel eserlari sayılan Şen Dul ' 
öperetinin İngilizce versiyonu 
ikmal edilmiştir. 

GUnah Değll 
Mae Vest'in "Günah değil,, 

filmi Paris sinemalarında "'Ben 
bir melek değil'im filminden 
daha çok fazla muv.aff akiyet 
kazanmışbr. 

Eski Bir Artist 
Hollyvood ~jlk Tt iin) -

Büyük sahne vazii Cecil 
B. De Mille'yi tokatladık
tan ve mahkeme kararı jle 
kendisinden mühim bir meb- ' 
lag kopardıktan sonra beyaz 
perdeden çekilen Jetta Goudal 

Annabella Tiyatroda üç dört sene süren bir gaybu-
Paris ( İlk Teşrin ) - Beyaz betten sonra tekrar sinemaya 

perdenin maruf yıldızı Anna- avdet etmiştir. 
bella tiyatroda ilk defa olarak iki Yeni Film kaz.anmışbr. 

SOn Vals bir rol almışbr. "Nasıl hoşu- Jack Warbner Max Rein-
Son Vals filminin Almanca nuza giderse " piyesinde Ro- hardt'la mühim bir mukavele 

V · b"tm k uz-eredır" • salinee rolonu temsil etmiştir. B 
ersıyonu ı e ., Şen Dul imzalamıştır. u mükemmel 

Bu fillınde Camilla Hom ve Holivoodda şimdi senaryolara artist " Bir yaı gecesinin ru-
lvan Petrovich başlıca rotları daha fazla itina gösterilmesini yası ve Mucize 11 filmlerini çe-
ğömıektedirJer, isteyen kuvvetli bir cereyan virecektir. 

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

Gönüller Birleşince -Nomıa Sheare~ 
(Norma Shearer ), kuy

ruklu yıldız gibi sinema 
semamıza vakıt vakıt uğ
rayan bu, dilber olduğu 
kadar zarif san'atkar, va
kur Kanada güzeli muhi
timizde unudulmaz. habra
far bırakan ( Serbest ruh
lar ) ve ( Aşk hüzünleri ) 
gibi bedialar yaratarak 
yüksek kabiliyetini bütün 
cihana tanıtmışbr. 

Elhamra sineması bu 
hafta bu güzel artistin ye
ni bir eserini bize veri
yor. Bu filim ( Gönüller 
birleşince ) ismmı taşı
maktydır. Filimde mazisi 
karanlık Bir kadın tipi . 
yaratan Norma, yeni gir
diği namuskar hayatta 
olduğu kadar kocasının 
ihmaline karşı daldığı ser
best ve serazat hayatta 
da temsil kudretini bir 
kere daha göstermektedir. 

Norma Shearer her ta
tarafta olduğu gibi şehri
mizde de bir moda meli-
kesi olarak tanınmıştır. 
Hakikaten bu genç san' -
atkar mütenasip endamına ya-

kıştırmağı bildiği çok ağır ve 

kıymetli rop ve tüvaletlerle en 
a2ır başhlann bile dikkat na· 

zannı celbetmektedir. Bu yeni 
filmindeki - Elhamranın geçen 
heftaki moda filminden çok 
zengin - tuvalet ve §apkaları 
nümune tutu1ma2'a livıkbr. 

Kılişemiz ğüzel Normayı, şık 

ve eksantrik şapkasile gönüller 
birleşince filminin bir sahnesin

de srösteriyor. 

İşte s~ze gary. Co~,r:rvaktini 
nasıl geçirdiğini aniatacaktır.: 

Bir zamanlar çok şen o!an 
gary Cooper diyor ki: "Sesli 
sinama bizi mektep hayabna 
avdet ettirdi ve hemen hemen 
bütün artistler talebe hayatını 
geçiriyorlar. Stüdyodaki işle

rini bitirdikten sonra gecele
yin de evimde çalışırım. Sakın 
bu gece işine başka bir mana 
vermeyin. İzah edeyim. Sessiz 
inema zamanında bir artist 

saat çalışır sekiz saat 
eğlence ve istirahatla geçirir 
ve diğer 8 saatını uykuya hasr
ederdi. Fakat bugün mükaJe-
melerin pürüzsüz söylenmesi 

• • r -

zaruretı karşısında her artist 
asgari gecenin iki saabnı ken-

disine düşen mükalemeleri ez
berlemeğe ve eyi telaffuz et-

• 
meğe vakfeder. Artist bunu 
öğrendigi zaman yatmak za
manı çoktan gelmiştir. lira 
ertesi gün erken kalkmak la
zım ve böylece eğlence saat
lerimiz yok oluyor. ISanabna 
aşık bir artist sabah 2 saat 
evvel kalkarak gece öğrellJJ)İŞ 
olduğu şeyleri bir daha tekrar 
eder. Sesli film çevirdiğim za
man derhal mektep hayatım 

gözlerim önünde canlanır. 

O zaman muallimimiz en aı 
2 saat gece vazifesi verirdi. 

Böylece bizi mümkün olduğu 
kadar tehlikeli aylencelerden 

uzaklaştırırdı.Halihazırda "Şiın

di ve her zaman için ,, fikrimi 

çevriyorum, vasati olarak gün· 
de 14 saat çalışırım, geride 

kalan 10 saatimi - yemekler 
müstesna - pek yorgun düştü" 
ğüm iç.in, uyku ile geçiririm. 

Ç gın Haya· 
Elhamra sineması bu haftaki 

proğramında yeni tarz ve çolc 
hareketli bir spor koxne" 
disi gösteriyo. Bilhassıı 

deniz sporuna temas eden bıJ 
komedi seyredenleri sonuna ktı" 
kadar heyecanla cezbetmekte 
ve çok çok güldünnektedir. 

Millian Haines, Madge Evarıs 
ve Couran Nagel tarafıncl~fl 
temsil edilen bu komedi deıııı 
sporunu teknik noktasindan ~ıı 
karitörize ediyor. Elhamra 'S1~ 
neması müşterilerinin tale 

1 

·· · b ·· t 11 40 ~e uzerıne ugun saa , .. , .. 
13 seanslarında iki defa go 
tereceğini haber vermektedit• 



Hililiahmer Haftası \ 
•·•·••···•····•••·•••····•••·•··••········•••••••••···········•• 1 

Yarın Hiiaiiahmere Aza Kayıt Haf-
tası Başlıyor-Yardımı Esirgemiyelim 

~~~.::....__;;;:_~~~~~-... 
"HllAliahmer aza adedi

nin, mllletln ru,ıu lçıl
ınatslyle mütenasip bir 
dereceye varmasını, bU
tUn milletln bu tenasUbU 
temin etmesini temenni 
ederim." 

riyet devrimizin başlangıcı olan 1 minine muvaffak olınası. 
yirmi dokuz teşrinievvel ı923 S- Avrupadaki Gençlik Sa
tarihinden ıs teşrinievvel ı934 libiahmerleri teşkilatına karşı 
tarihine kadar on bir sene mekt~plerimizde Genrlik Hila.-
içinde vatanımızda muhtelif liahmer te~kilatı yapmasL 
sebeplerle felakete uğrayan 6 Ankara'da Cemiyetin 
yurttaşlara üç milyon 672 bin manevi şerefiyle mütenas.p bir 
üç yüz seksen dokuz lira yar- Merkezi Umumi binası inşası Onzi M. Ktmal 

( Bugün Hilaliahmer cemiye
tinin aza kayıt haftası başladı, 
herkesin bu hayir evine aza 
olması vatanımız için bir kuv
vettir.) 

dım yapmıştır. ve bu binanın arsasında vücuda 
Hilaliahmer Cemiyeti; Büyük getirdiği en güzel ahçeyi 

cumhuriyet hükümetimizin talı- umum hıılkın 'istifa::lesine arzet-
sis etmiş o'duğu bazı varidat mesi gibi hayırlı ve faydalı iş-
membalarile asil yurttaşlarımı- !er de yapmıştır. 
zın aza aidatları, şefkat pulları Bu sene içinde de Ankara' da Memleketimizde hayır mües

seseleri arasında başlı başına 

bir içtimai yardım teşekkülü 
olan Hililiahmer cemiyeti;yurt

taşlarımızın başlarına gelen 
herhangi bir felaket karşısında 
Yardım elini uzatan bir şefkat 
ocağıdır. 

ve kıymetli iane makbuzlarile bir " Ga~ maskesi fabrikası ,. 
yaptıkları teberruler, hususi tesi:;ine te şebbüs etmiştir. 
idare ve belediyelerin yardım- Bunıarı Lurada kıs:ıca yaz-
larından biriken paralarla bu makla yurdumuzun şefkat ve 
yardımları yapmıştır: Bunlardan 

1 
insaniyet hissinden doğmuş o.an 

başka: Hilaliahmerin ne yapmakta ol-
ı - İstanbulda hasta bakıcı duğunu hatıriatmış oldr.ık. 

hemşireler mektebi tesisi. İşte bagün, insanlık ülküsü Nerede bir yangın, bir yer 
sarsıntısı, bir sel afeti olsa 
derhal orada karşımıza çıkan 
Hilaliahmerdir. 

2 - EskişehirdeKİ Hilaliah- ile çalışmakta olan Hilaliah-
mer ambarım harp ve sulh za- mer Cemiyetinin aza kayıt 
manları ihtiyacı için eşya ve ha ftası başladı 

Kuraklık, açlık, bulaşık has
talık, gıdasız mektep çocuğu 
re yoksul veremli varsa ona 
tefkat kucağını açan Hila.Jiah
ınerdir. 

sair lazımlı şeylerle doldurması. Günden g.ine şümul ve ma-
3 - Afyonkarahisar maden hiyeti artan bu insani vazife-

suyu membaında Avrupadaki !erini muvaffakiyetle başarına-
emsaline faik fenni bir tesisat ya uğraşan bu hayır evi bu 

hafta içinde i. ıasından olmıyan 
vücuda getirmesi. 

4 - İstanbuldaki hanımlar vatandaşlara müracaat ediyor, Hurpta yaralanan askerleri
ıııizin yaralarını saran, hasta
baneler açan hülasa ordumuzun 
sıhhat teşkilatına arka olan 
yine Hilaliahmerdir. 

onların maddi ve manevi yar
san'at evinin memleketimizin dımlarını istiyor. 
en ince bir san' at müessesesi Hilalialııne. ~ aza kaydc::nak 
haline koyması ve burada fa- vatanımız için : ir kuvvettir ve 
kir hanımları san'atkar yetişti- Ulu kurtarıcı Onderim:zın is-

Hilaliahmer, Mes'ut cumhu- rip onların istikballerinin te- _teği de bııdur. 

•• 
Odemişte Müstesna 

Yaşanıldı Bir Gece 
Eski Ve Yeni Devirlerin 

Canlandırıldı 

Farkı 

Haşim Bey Terfi Ettirildi 
Ödemiş, 30 (Huıusi)-Cum- Tercüman rolünde Nevzat, Ec-

huriyetioıizin on birinci yıldö- nebi yaver rolünde Ali beyler 
tııü günü, Ödemişte çok canlı de çok beğenildiler. 
geçti, Bayram büyük bir heye- Sahnenin en canlı oyuncusu 
can Ye sürurla kutlulandı. Sa- Celil beydi. Adalı Hüseyin 
bahleytn erkenden kalabalık rolünü alan bu genç çok alkış-
bir halk dalgası Cumhuriyet landı. Baba rolünde muallim 
llıeydanını doldurmuştu . Saat Latif bey de Celal bey kadar 
0 nda toplu bir halde mektep muvaffak oldu. 
talebeleri ve biraz sonra esnaf Piyesi müt.eakip piyango çe-
~eşekkülleri bayraklarile geldi- kildi ve ondan sonra da (Şer' -
er. Bunları mülki ve adli me- iye mahkemesi) isimli piyesi 
llıurin takip etti. Merasime tam oynandı. Bu piyeste Naip ve 
~aktinda başlanılarak evvela hoca rollerinde muallim Latif 
ayınakam Haşim Şerif beyin ve Sadık beylerle çömez ro-

cBanJı bir nutku dinlenildi. !ünde Ali, Şehlevent hanım 
d Ahmet efendiler uzun uzun al-

un an sonra kaza fırka ida-
re h · kışlandılar. Arnavut rolünde 

eyeti reisi lbrahim bey bir Celal bey çok kuvvetli idi. 
~~utuk söyledi. Müteakiben hü- Müsamere tahminden üstün 
uınet konag· ına gidildi. A.k ve güzel olmuştu. İlk piyes 

li Şam fener alayı yapıldı. sultanlık devrinin kalpler sız-
. er tarafta " Yaşasın Cumhu- latan ve nefret uyandıran ac-
~~e~:· avazeleri ortalığı çınlat- zini, fakat bu acz arasında bi-
~·· ır de müsamere verildi. le Türk milletinin ruhundaki 
lu u~;ınere salonu hıncahınç do- mllliyet duygularının sağlamlı• 
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k ı . Sahneye evvela orta ğını; son piyes, ayni devrin 

r· e tep birinci sınıf talebele- ayni hükümetin çok gülünç ve 
•nden H f ş "d" 1 · · tak ö a '.7.e adi hamın çıka- manasız gı iŞ erını göstermek 
Şad' demış münevverlerinden itibarile seyirciler üzerinde çok 
olan' .~e Afif beylerin eseri iyi bir tesir uyandırdı. 
B guzel bir yazıyı okudu. Temsil arasında Halkevi saz 
trı u hanım kız, hitabesinde çok heyetinin terennümleri müsa-
, uvaffak Jm · k e ' tı a • ı 0 uş ve dınleyenle- rnerereye ayrı zev v neş e 

g atınıştı. yerdi. 
Bund Ve an sonra perde açıldı. Ödemiş, 30 (Hususi) -

İsiınl~e~at Nurinin ( İstiklal ) Kaymakam Haşim Şerif bey 
si[ '.,.hır perdelik piyesi tem- birinci sınıf kaymakamlığa ter-

euıldi T · fi ettirilmiş ve keyfiyet büyük 
alan e:sild_e müfetti, rolünü bayramda kendisine bildirilmiş-
dei uallırn Doğan beyle müd- tir. Haşim bey Ödemiş halkı-
tnakuınurni rolünde Sadık, kay- nın muhabbetini kazanmış çok 

aın r l"" d İyi 0 un e Namık beyler çalışkan bir zattır. Muvaffaki-
liap:~:affa~'.y:t .. gösterdiler. yetinin ve çalısmalarının karşı-
tıi J ne muduru rolünde Av- liğı olan terfii kazada derin 
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Nakliye Vasitaları 

l 
Tahrire Yarınea,ıanıyor 

Her sene hükümetçe yapıl-

makta olan, vesaitinakliye tah-
1 riratı busene yapılacaktır. 

Tahrir yarın başlıyacak ve 

6 teşrinisani salıya kadar, de
niz vesaiti nakliyesi, 7 Teşri
nisaniden lS teşrinısaDiye ka

dar, kara vesaitinakliyesi tah
rir edilecektir. 

Bu tahrirde kamyon, kam
yonet, hususi ve taksi otomo

billeri, arabalar ve hayvanlar 
tamamen yazılacaktır. 

Tahrir muamelesi Garibulva

rında belediye mıntaka bina
sında yapılacaktır. 

Arnavutluk 

Tütün İnhisarı 
Ankara Türkofis reisliğinden 

şehrimiz ticaret adasına gelen 
bir tahriratta Arnavutluk hü

kümetinin ilan ettiği tütün in

hisarı işine dair vukubulacak 

teklifatın kabulü ıs ikinci Teş

rin ı934 tarihine kadar uza

tıldığının Tiran elçiliğimizden 

bildirildiği yazılınıştır. 

Harp meydanlarında ateş 
ve demir yağmuru altında 

yaralıları arayarak kanlarını 

ıstıraplarını dindiren, zelzele 

ve afat zamanlarında fela
ketzedelerin yardımlarına ko
şan (Hilaliahmer)i daima dü
dii,.ün ve onu araj .. 

Seyyar Satıcı 
Nasıl Dolandırıldı 
Karataş Duatebe mektebi 

önünde nar satan Mustafa oğ
lu Hacı Mehmedin yanına yak
laşan uzun boylu. bir gözü şaşı 
bir adam mumaileyhi "seni 
mektebe hademe yaptıracağım,, 
diyerek beş lirasını dolandır

mıştır. 

Dolandırıcı aranmaktadır. 

Zabıta Haberleri: 

Sinemada 

Kızlığını Klrletmı, 
Çukurçeşmede Kerenıitçi so

kağında oturan Hasan kızı 
Müesser hamın üç hafta evvel 
tanışbğı Şoför Şerif Ali efen
dinin kendisini j izdivaç vaadile 
kandırarak Tan sinemasında 
kızlığını kirlettiğini iddia ve 
şikayet etmiştir. Şerif Ali efen
di yakalanmıştır. 
Müşteriyi 
Payıa,amamı,ıar 

Pasaport yolcu salonunda 
kayıkçı Mustafa oğlu Mustafa 
ile Kamil oğlu Ahmet arala
rında yolcu almak meselesin
den kavga etmişler, neticede 
Ahmet Mustafayı dövmüştür. 

Ahmedin üzerinde bir de brov
ning tabancası görülerek alın
mıftır. 

Bir Hırsızlık iddiası 
Çorakkapıda Tilkilik cadde

sinde Ali oğlu Mustafa efen
dinin oturduğu 191 numaralı 
barakasına giren işsiz takımın
dan Mehmet oğlu Mehmet, 
çamaşır sepetinde bufunan on 
buçuk !ırayı çalınışbr. 

Zabıtaca Mehmet yakalana
rak hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 

Yol Kesen Salt 
Çalgıcı Tevfik oğlu Bilal 

efendi Çorakk:ı oı karakoluna 
müracaat ederek yangın saha
sında bir şahsın kendisinden 
tehdit suretile alb lira para 
aldığını ihbar ve şikayet et
miştir. Zabıtaca yapılan tah
kikat neticesinde bu gasıbın 
ı.abıkalılardan Hasan oğlu Sai' 
olduğu anlaşılmıştır. Sait ya
kalanmış ve para kendisinden 
geriye alınmıştır 

Belediye Memuruna 
Tecavüz 

İkiçeşmelikte Damlacık cad
desinde İdris oğlu Şakir ile 
Yunus oğlu İsmail ve karısı 
Fatma hanım açık olarak sat
tıkları ekmekleri musadere et
mek istiyen belediye zabıta 
memurlarına hakaret etmişler 
ve filen tecavüzde bulunmuş· 
!azdır. Mrteca\ izler yakalan
mışlardır. 

Belediyeden: 
Yamanlardan Karşıyakaya 

getirilecek suyun menbaına 
tesadüf eden Alurca köyünde 
Soukpınar mevkiinde Yetim 
Veli oğlu Çalık Veli ve saireye 
ait ı9 dönüm tarlanın istimla
kine karar verilmiş ve işte 
umumi menfaat olduğu yilayet 
yüksek makamıncada tasdik 
edilmiştir. 

İstimlakine karar yerilen iş
bu ı9 dönüm tarlaya 730 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Alakadaranının takdir olunan 
kıvmete itirazı olduğu takdirde 
9 gün zarfında Vilayet yüksek 
makamına müracaatları ilan 
olunur. 4705 (7SO) 

§ ı - 83 numaralı adanın 

3S numaralı arsasının mülki
yeti açık müzayede ile ı3ıtıı 
934 te saat on altıda ihale 
edilecektir. 

2 - 85 adanın 2ı numaralı 
arsasının mülkiyeti aÇık müza
yede ile ı3/ı1/934 te saat on 
altıda ihale edilecektir·. 

3 - Karşıyaka Yamanlar 
suyu memba havuzlarının mu
hafazası için yapılacak iki 
adet bekçi kulübesinin kapalı 
zarf münakasası 13/11/934 te 
saat onaltıdadır. 

4 - Tanzifat hayvanları için 

alınacak 89600 kilo arpanın 

kapalı zarf münakasası ı3-lı-

934 te saat onaltıdadır. 

.Şartnameyi görmek üzere baş 
katipliğe, müzayede ve müna
kasaya iştirak için de söylenen 
gün ve saatta depozito mak
buzlarile birlikte belediye en
cümenine müracaat. 

21-2 4178 (588) 

Sahlfa • 

Canını Sevenlere 
Sıhhatına dokunmıyan saçları katiyen yatmıyan kınnıyan 

dökmiyen ve başka bir aletin yapamadığı oksijenli ve bo
yalı en güç saçları bile en kısa bir saat zarfında yapan en 
mükemmel 1934 Alınanyanın altı aylık ondüle buhar ve 
elektrik makineleri M' 'k kadın berberi SITKI bey-

yalnız ını deki makinelerdir. 
Uzun seyahattan yeni dönen SlTKI bey bu harikulade 

makineler ile dai~i ondülasyon yapmağa başlamıştır. 
lzmir Keçeciler caddesi ı22 numara 3 kat
lı yeni binade Minik kadın berberi B. 

Sıtkı adresine dikkat ediniz. 
6-6 732 

FIRSAT! .. 
Fiat Otobilleriııin Orijinal Par~aları 

Tenzilatlı Fiyatlarla ikinci Kordonda 22e No. da 
BRACIYOTI Satılır 

Gayri Menkul Malların 
Açık Artırma ilanı 

İı:ınir İkinci İcra Memurlu-
ğundan: • 

Gayri menkul malların açık 
artnırma ilanı İz.mir ikinci icra 
memurluğundan Madam Roza 
Kazanoya 300 lira itasına borç
lu Nikolaserra işbu borcundan 
dolayı, uhdei tasarrvfunda 
kayıtlı olan tapunun 38 -3-
931 tarih ve 117 sahife 313 te 
kayıtlı bulunan Alsancak 
Mes'udiye karakol sokağında 
28 numara •ajli hanede altı 
hisse itibarile bir hissesi satı
lacaktır hanenin umumuna 
2400 lira takdir edilmiştir, ve 
borçlunun namına kayıtlı tapu
nun 20 -7- 932 tarih ve 27 
sahife 80. TA, kayıtlı ve ı ı2 
tapu küttüğünde teşrinievvel 
340 tarihli Alsancak Mes'udi
yesinde ı 79 - ı 77 numaralı 
bu hanenin yüz sekiz hisse iti
barile 22 hisse satılacaktır. Ve 
umumu 1000 lira takdir edil
miştir. İşbu iki parça gayri 
inenkul. 

Tarihli ilindan itibaren 30 
gün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmıştır. Talip olanların 

kıymeti muhamminesin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçası veya milli bankanın te
minat mektubu vermeleri ve 
artırma 3-ı2-34 tarihine tesa
düf eden Pazartesi günü saat 
ıı de dairede icra olunacak
tir. Müşterilere ait 934-6680 nu
maralı dosya irae olunabileceği 
gibi fazla izahatı lazıme dahi 
rverili. Talipler bu hususun 
daireye talik olunan açık artır
ma şartnamesini S-11-34 tari
hinden itibaren okuyabilir hak
ları tapu sicillile sabit olınıyan 

ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadarların ve irtifak hak 
sahiplerinin bu haklarını ve bu 
hususla faiz ve masrafa dahil 
olan iddialarını evrak müsbite
lerile yirmi gün içinde icra dai 
resine bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicillile sabit olına
dıkça satış bedelinin paylaş

masından hariç kalacaklan ve 
tayin edilen zamanda artırma 

bedeli gayri menkulün yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en son artırmanın ta

ahhüdü baki kalmak üzere 
arttırmanın on beş gün daha 
temdit edilmek suretile 20112/ 
34 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat ı ı de gayri menkul 
en çok artırana ihale edilecek
tir. Satış peşin para iledir, mal 
bedeli alınmadan teslim edil-
mez, mal bedeli verilmez ise 
ihale kararı feshedilir ve ken
disinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedel ile almağa razı 
olursa ona ihale edilir, o da 
razı olmaz veya bulunmazsa 
İcra dairesince hemen on beş 

4-4 

1 

Aydın Demiryolu Umum 
MUdUrlUğUnden: 

1031 numaralı hususi tarife 
İzmir istikametine dofru 

her hangi bir istasyondan di
ğer bir istasyona nakledilecek 
eşyaların İzmir tarifesi ara is
tasyonları tarifelerinden daha 
ucuz tuttuğu takdirde İzmir 
tarifesinden istifade ettirilebi
lir. 

T epeköyden yukarı i:. ··as.· 1 .ı

lardan Ödemiş ve Tire Ş:luesİ 
üzerindeki istasyonlara taşına
cak eşya İzmir tarifesinden 
müstefit olamaz. 
ı032 numaralı Zeytinyağ tarifesi 

4-ı ı-934 tarihinden 31-8-935 
tarihine kadar aşağıdaki istas
yonlardan lzmire taşınacak Zey
tin yağının tabi olacağı tarife
ler berveçhizirdir. 
Ortaklardan beher ronu 634 
Sökeden " " 720 
Gennencikten " " 700 
Karapınardan " " 860 
Aydından " 925 
Umurludan " " 1058 
Köşkten " " J. US 
Sultanhisardan " " 1200 
Atçadan " " ı257 
Nazilliden " " ı320 

İzmir Ahkamı ~siye Sulh 
Hukuk Mahkemesindla: 

İzmirde Kestelli caddeıılnde 
Salih efendi oğlu hanı müste
ciri ölü Hacı Demır efendinin 
terekesi mahkememizce hali 
tasfiyede olup müteveffadan 
alacaklı veya verecekliler varsa 
bir ay içinde mahkemeye ge
lerek deftere kaydettirmeleri 
bir ay geçtikten sonra müra
caat dinlenilmez. 

., - Mütevaffaya ait sekiz: 
baş beygirle üç bato araba 
24/11/934 Pazar günü at paza
rında saat ikide satılacaktır. 

2 - Yine müteveftanın İz
mirde Sali efendi hanı içindeki 
kahvehanede mevcut kahveci
liğe ait eşya 7 /11/934 Çarşam
ba günü saat 9 da satılacak

tır . 

3 - Müteveffanın İzmirde 
Ali ağa mahallesinde bağcılar 
sokağında 18 numaralı evinde 
meveut her çeşit eşyalar 9/11/ 
934 Cuma günü saat 9 da sa
tılacaktır. Alıcılar gösterilen 
gün veaatlarda satış yerlerinde 
bulunmalan ilan olunur. 

4700 (7S2) 

güı. müddetle arttırmaya çı

karılır, bu arttırmayı alakadar· 
!ara tebliğe hacet olmayıp yalnız 
ihale iktifa olunarak en çok 
arttırana ihale edilerek heı 

iki halde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındaki ' rk
tan ve diğer zararlardar ~ul 

olduğu ve tapu har .ıı. e 
yüzde iki buçuk del •. ı · :· "·~ 
müşteriye ait olduğu ilan o"·.ı· 

nur. 4692 (7S1) ~nadarymayrolaündre Seüleympanı .. yamnegmn

0

uniyet uyandırmıştır. 
1 Biletlerinizi 

MUTLAKA SAADET Gişesinden Alınız 
Çorakkapı 

No. 
354 

HASAN T AHSIN 
Telefon: 794 ~ 

• 



SÜMER BANK 
YERLi ~1ALLAR PAZARI 

lzmir Şubesinin 

HAFTALIK ViTRiN 
1\1eşherini Behen1ehal Görünüz 

BU HAFTA 

Erkek, Kadın, Çocuk 
Ayakkapları ve Saraciye 

Günüdür 
ODU(T PAZARI No. 11 - 12 

(Eski Bayraklı ~lağazası) 

Hükun1et Ve Resnıi 1\1üessesat ~1enıurinine 

Tal<sitle ~lal Verilir 

San in 
Yeni neslin 

ve bUtün kibar 
hallan diş ma
cunudur. 

SANİN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SA.NİN 
Diş 1 e r i n i zi 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
m kuvvetlen
cıirir. Ağzınzıa 
ft.rahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 

olur, gayet sıh-
hidir. 

Sanin 
Diş macuun 

l!IAIEli~../.z7JJ.7.2ZZZZZZZ/L7JJ.1ZJ 

Bir Alman Kadını 
lş arıyor 

İngilizce, Fransızca ve ltal

yanca konuşan bir Alman 
Guvernant veyahut dam de 

compangie olarak iş ara

maktadır. 
. İstiyenlerin tahriren (K. N 
· L.) rumuzule gazete idare

hanesine müracaatları. 

W'77.Z7.7.Z.7.X/J.'L'~Z~)7Jıı~,ı,h 
M aawa+w 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı : 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MOTEHASSISI 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarım kabul eder. 

Telefon : 2987 

s 7 (248 

İzmir Sulh Hukuk Mahke
sinden: 

İzmir tütün inhisarı vekili 
Sabri bey tarafından mülga 
inhisar idaresi sabık muhafaza 
memuru olup İzmirde maka

Kars Sütü 
Kars Sütü : 3000 metreden yüksek yaylaların Binbir 

çiçekleriyle beslenen ineklerinin sütüdür. 
Kars SUtü : Son sistem makinelerde el değmeden ha

zırlanan en sıhhi inek sütüdür. 
Kars SUtU : Ekşime bozulma tehlikesi olmadan istediği

niz zaman kullanacağmız halis inek sütüdür. 
Kars SUtU : İçme sütü, muhallebi ve sütlaç gibi tatlıla

rı yapacağınız en temiz inek sütüdür. 
Kars SiltU : Dünyanın en iyi sütü olduğuna dair son 

İzmir panaymndan ve Almanyanın Bey
nelmilel El~sperler heyetinden fevkalade 
takdirnameler kazanan saf inek sütüdür. 

Kars SUtUnU Bakkahnızdan isteyiniz 
( Kars Süt Fabrikası ) 

Umumi Satış Yerleri 

Toptan Sataş 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

İstanbul : Taşçılar 17 No. 
Telefon 23771 

İzmir : Şekerci Ali Galip ti
carethanesi 

Ankara : Hacı Ethem zade 
lbrahim ve Mahtumu 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

! ralı sokağında 8 No. lu hane
de mukim Tevfik Nuri bey 
aleyhine ikame eylediği mülga 
Salih ve Urla müskirat idare-

~:!0~:;.;~~:d7~~·~ ~~'~;';ö .., Dô"KT"öK ""I Doktor 

kuruşun tahsili hakkında ika- Hatı'p O~"'. (sat 
1 

Kemal ~a~ı·r /.iralık Ev me eylediği alacak davasın-
dan müddeaaleyhin halen ika
metgahı meçhul kaldığından 
ilanen tebliğat icrasına karar Dahili Hastalıklar Memleket hastanesi 

·1 · ld w d .. dd Mütehassısı verı mış o ugun an mu eaa- Dahiliye Mütehassısı 
Ieyhin mahkemenin muallak Hastalarını her gün öğle- Muayenehane Birinci Bey-

CUMHURİYET BA YRAMIND 

ŞEHİR GAZİNOSU 
Biiyiik Giiııe l"'ayık (;ayet Zengin Bir 

EaJeııcc ~rcrtip Eyleıniştjr 
Havanın müsaadesine göre eğlence bahçede veya kışlık 

salonlarda ya ılacaktır. Güzel sürprizler hazırlanmıştır. 

Makine Ve Jnşaatl Bahriye Mütehassısı 

ETUP UEKAL 
l\lakine ln1alathanesi 

Haliruaı::ta ()arşu;ı ~umura ôU 

M ii flto ~eı;tHn ı ıı 

mamul.itı 

11larnk 

nıJ,•t maldı. 

lzrııirılo 

t~anyı•t ıcııJi,. 

A lii1rnıJ:ırls. 
rııı lıu ın:ıkine 

f.ıalıpıı 

lı·ıkkıııch tdm' .ıı ını r ıtt ... ıl"A flderız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l at]hane Ve lJn Def]trmenlerl 
!.. 111 lıtlıııııııııı ııl:lt H• .tı·v~t iınıd Pdılır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<Jn~nzyen 

lln hoyıJ:, ı-o lıP.r l,Ul't"el 

her <' ııs mnlırnknt fö~eriııP 

Bilumum DPnlz lflerl 
Dıırhıuler, rnlnmbafar 

te isal ı ınih:\nikiye aaanı;\;r n 
t<!ııçf(•r ve ~:ıir ı l'3r Jerı1htf 
ç P k :ı hu I r ı l i 1 i r. 

Bı·istol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lük:; 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzınirliter Burada BulusurJar 

~ 

Sıcak ve soğuk akar suyu, baı;ıyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manz.arası ile lst<\nbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUstecirl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciri Ömer 
Lütfü beydir. 

Dikkat • Bütün Egelilere Brı·stol scı'idrke e-
• Beyoğlunun 

Osm anİ}'e oteıi~id!:~siye 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
TAZE TEMiZ UCUZ 

. . . . . . 
• 
IL.AC 
Ha.mai Nüzhet 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sıhhat Eczanesı 
. . . . . . . . . . . . .. . ...•.......•..............•.......•.•..........••.•.•••.•..•...••.•.. : 

METALLüM 
Lıımhalannı ıorcıh 
• ı1ı>rıfer iıiç hir ı11 • 
• 1111 nlılıınıı•:ııır 1 :· 

11d1 r. 

Çünki: 
Emsaliııe nııtll' 

ııl 
• ıı aarfivatı 

" §ıı• 
• ı ı lıo 1 ~ t>g 

ıııbnclır. 

l lf'r hayiclefl 
nrnyıııız 

Deposu
1 ERME 

TEVfiK 
Göztepede tramvay caddesi

ne ve vapur iskelesine iki da

kika mesafede gayet havadar 

ve büyük bahçeyi havi bir ha
ne kiralıktır. Borsa sarayında 
Fehmi Simsaroğlu beye müra
caat. 

bulunduğu 14 Teşrinisani 934 den sonra Beyler - Hacı Jer sokağı numara 36 Tele-
Çarşamba saat 10 da İzmir İmamlar sokağında fon 3956 ı(trık ınıılte'' 
sulh hukuk mahkemesinde ha- No. 12 - Şifa Yurdunda Evi Karantina tramvay ııcaretlınrıcil' 
zır bulunmasının yahut hir ve- kabul ve tedavi eder. caddesi karakol karşısında JEJL't'(şfff'OnNıalcı3I~~~ kil göndermesi lüzumu ilan Telefon No. 3331 No. 596 Telefon No. 2545 ı ~ 

~~~~~~~~_1_::-~lO__:_(S_:_:S)~~ol~un~u~r.:__~~~4~7~02:.__:_17~5~3)_:___~G«~w~ı~e~·~'!~~~~~~·,·~~f~S~.~7~~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~(3~6~3~)~~~~~~~~~~~~~~:___~~~-===-
Telefon; 3039 
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Ir19at Pazarında Azizler Sokağind-a 
---------

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş lJllpan matbaasıdır 
• 

ue er. ır , e nı u Büı , ar , a oı, n ura. i aı. 
- ııaıe. ·ı e Bir er - .ür ö :~ · ıra ı a na aıı ır 
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Sahife 12 

r. V. 
\~T. !F. H. \Tan Der 

Zec & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
N~EDERWALD vapuru 19 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 21 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yiik alacaktır. 

ANGORA vapuru 29 birinci 
le:.: .-inde gelip Anvers Ham
L urg ve Bremenden yük çı
karmıştır. 

TUEBINGEN vapuru altı 
ikinci teşrinde bekleniyor. 9 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 
FRİESLAND vapuru 3 2 ci 

teşrinde bekleniyor. 5 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru yirmi 

birinci teşrinde bekleniyor. 
Hamulesini çıkarıp Anvers 

Rotterdam ve Hamburg li
manlarına hamule alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
L YS vapuru halen limanı

mızda olup Anvers, Direkt 
için yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXCELSIOR vapuru üç 
2 nci teşrinde bekleniyor. Nev
york, Boston Filadelfiya ve 
Norfolk. için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 29 2-ci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork, 
Boston Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 14 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Nevyork: 
Boston ve Filadelfiya ve Nor
folk için yük alacaktır. 

JOHNSTON LINE LiMiTED 
JESSMORE vapuru otuz 1 ci 

teşrinde gelip yükünü çıkar
mıştır. 

Burgas, Vama ve Köstence, 
Galaç, Sulina ve Braile 
için yük almaktadır. 
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 
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Fratelli Spe ı:co 
Acentesi 

ROYALE NEERLA l!DAİS 
KUMPANYASi 

UL YSSES vapuru elyevm 
limanımızda olup 4 1'eşrinisa

nide Anvers Rotterdilm Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

ACHİLLE vapuru elyevm 
limanımızda olup üç ikinci 
teşrinde Rotterdam, Amster
dam ve Hamburga hareket 
edecektir. 
HERMES vapuru 1 ikinci teş-

rinde beklenmekte olup ha

mulesini tahliye ede-ek Bour

gas, Varna ve Köstence için 

yük alacaktır. 

TELAM ON vapuru on bir 

teşrinisaniden 15' teşrinisaniye 

kadar doğru Anvers Rotter

dam, Amsterdam ve Hamburg 

için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
GOTLAND motörü elyevm 

limanımızda olup 3 taşrinisani

de Rotterdam, Hamburg, Co

penhage, Dantzigr Goteborg 

Gdynia Oslo ve Skandinavya 

liman ları için yük alacaktır. 

BLALAND motörü 18 teş

rinisanide beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Kopen

hage, Dantzig, Gdynia, Gote

borg ve Skandinavya limanları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

PELES vapuru 4 teşrinisa
nide beklenmekte olup ayni 

günde saat on sekizde Pire, 

Malta, Cezair, Barselonve Mar
silyaya hareket edecektir. 

SUÇEA VA vapuru yirmi üç 

teşrinisanide beklenmekte o!up 
günde Malta, Barselon, Mar-

silya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 
Yolcu ve hamule kabul eder. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 

binası arkasında FRA TELLi 

SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 
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Mekteplerin senelik ekmek, koyun eti, dana eti, Sadeyağı, T e

ne.ie peyniri, pirinç, patates, kuru soğan, süt, yoğurt, yumurta 

ve kok kömürü ihtiyaçlarıl3/11/934 tarihine müsadif Salı günü 

saat 15-t e ihaleleri yapılmak üzere 24/10/934 tarihinden itibaren 

yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Bunlardan yalnız 

ekmek i!e kok kömürü kapalı zarf usulile, diğerleri de açık 

münakasa iledir. İsteklilerin şartnamelerini görmek için hergün, 

münal~asaya girişmek için de şartnamelerinde zazılı % 7,5 mu

vakkat teminatlarını muteber bir bankanın mektubile veyahut 

vezne makbuzlarile ve kapalı zarf içinde ayrıca ve şartnamesin

deki tarifatı veçhile hazırlanmış teklif mektuplarile tayin edilen 

gün ve saatinde erkek lisesindeki komisyona müracaatları. 
24-28--2---7 4523 710) 

Alaşehir Üzüm 
!"" ooperat· ·nden: 

Müstahsilleri 

Kooperatifimizin alelade senelik umumi heyet içtimaı Teşrini

sani ayının On yedinci Cuma gUnü saat üçte Alaşehir Halke

vinde yapılacağından mezkür günde ortaklarımızın içtimada hazır 

bulunmaları rica olunur. 

Müzakerat Ruznamesi: 

1 - İdare meclisi ve mürakıp raporunun okunması 
ve idare meclisinin ibrası 

2 - Blançonun tetkik ve tasvibi ve zararlı fiat farkının esas 

mukavelenamemize tevfikan taksimi 

3 - İdare meclisi intihabatı 
4 - Mürakıpler intihabı 

.!\ - Bütce 4689 (754) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur J. ~centesi 
CENDELİ HAN BİR1NCI 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERM.1\N LINES LTD. 
TAHMİL İÇİN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
LONDRA HATTI 

THURSO v~ puru 20 birinci 
teşrinde Londr · ~ ve Hull'e 

STORK vapuru 30 birinci 
teşrinde Londraya. 

DAGO vapuru 10 ikinci 
teşrinde Londr a ve HulJe 

LİVERPO OL HATTI 
LESBfAN vapuru 3 ikinci 

teşrinde Liverpool ve Glaskova 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
THURSO vapuru 16 birinci 

teşrinde Anvers, Hull ve Lon
dradan. 

OPORTO vapuru 25 birinci 
teşrinde Liverpool ve Swan
seadan 

DAGO vapuru ay nihayetin
de Anvers, Hull ve Londra
dan 

NOT : Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Baş 
mahsul ·hlamur 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa-
ketlerimizin ihzarına başlan
mışhr. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını 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. 

iş ıdak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsaline 

1 JADRANSKA 
1 

PLOVIDBA D. D. Susak 
IZMİR, PİRE TRİYESTE VE 

SUSAK iÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti lzmir 
Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 

öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 

7 /111934 S.S SRBIN 

141111934 S.S BEOGRAD 
21/11/934 BLED 
28/111934 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. 
(189) Telefon: 2548 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ART• kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı olanlara 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 

mustarda, çiçek boyalan, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 

leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 
TELEFON: aaa2 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan "kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'i AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 
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Bey tarafınnan yapılır. 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 

kadar. 
ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

10 - 20 (355 S.7 
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JU ur gu en: 
Mektebimize lazım olan yüz yirmi metre lacivert kumaş, üç 

yüz yirmi metre şayak ve iki yüz dokuz takım iş elbisesinin 

mubayaası yirmi ğün müddetle münakasaya konulmuştur. istekli 

olanlar münakasa şartlarını görmek üzere her gün mektebe ve 

muvakkat teminatı yatırmak üzere de muhasebei hususiye mü

dürlüklerine ve ihale günü olan 17-11-934 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat on birde vilayet encümenine müracaatları 

ilan olunur. 4423 (563) 

BA.~ ~ELE 
Kemal Kamil Beye 

i~rnel, - :Sıze eo1.nc ıKenrnl Kamil boyıu (Uönül) kolon1a.aıoı 
takdım edehilir miyim" ~ 

Küçük hanım - Çok mersi, Kemal Kamil beY HilA.I eozaba· 
~•.•inde Bahar çiçıj?i, Altın rnya, Y:ııemin, Fulya kokuları 
ıçındtın hanımJarR (GöııHI) de Yfiriyormu~. 

}~rkek - Şu yeni ynptıl?ı (Hin iil kolonyasım mı'! 
.. Küçiik Hanım - Itvet .• G<>niilde iiyJa eehbar bir koku öyle 

fııııunkar .,. hayali hır zevk T• zarafet var ki . .. Vellıaaıl hiHı 
~rcıklavıcı nPler var hir hılr;wniz .. 

Saç Losyonu 

Komojen 
anzuk 

Kepekleri izale ve 

saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasiJleri gibi yağlı 

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

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Makina Fabrikasının 

NAMD Ç RIG 

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

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 2 4 IZMİR 

v •• 

g n en: . 840 
Mercan ağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda kfön 3 vC 

metre murabbai arsa üzerine mebni dört katta altmış od:·sse 
altında dokuz dükkanı müştemil Yusufyan hanının 240 . . ~a
itibarileıhazineye ait 30 hissesi 12 bedeli iki sene ve ıkı ıııtf 
savi taksitte verilmek şartile 15675 lira üzerinden kapalıt Is' 
usulile 11 /11/ 934 pazar günü saat on dörtte satılacaktı ·jııllt 
teklilerin yevm ye saati mezküra kadar 1176 liralık . te.ııı 
mektuplariyle teklifnamelerini komisyon riyaaetine tevdıle(694) 

22 - 28 - 3 --- 9 4463 


