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Yeni Aıır matbaasında basılmışbr. 

Tesı·m 
--------------------------~-------------------------------------L-------------------------~-----------------Ö kon om i k 
Durumumuz 
D-. -·-.. ünkü sayımızda on beş 

~:nl~k borsa satışlarını bildi
ç n uyumları ve bunlarm ge· 
okn yılla karşılaş:ırı!masmı 
111 

J:'anlar derin sevinç duy
B a tan uzak kalmamışlardır. 
h ki yılın ekim ürünlerinden 
k a I a, tütün ve incirlerimiz hiç ü: .. rnt~ak üzere satılmıştır. Bu h"ld crın hala alıcısı olduğu 

... e elde satılacak m.:l kal-
~~·rn?t~r.Borsada satışları süren 
d uhn erın değeri her gün biraz 

a a "k 1 v . yu se mckte ve bu alış 
v~~d~ kaynaşması ekicileri se-
çal ırrnekte, gelecek yıl için 

ışrna k" . :sev il . . ve e ımı attırma 
Yııf drını acarlaştırmaktadır. 
81 ar anberi birbiri arka-
ğ=~ ~~prak ürünlerinin de-
kar erınnı düşmesi ekicileri 
. anlık d .. .. I . d b tak uşuııce er ıçin e ı-
gc"~ı~tı. Toprakla uğraşan!ar 
J. rnı kazanmaktan umutlarını 
•eser ·b· 
suzluk g! 1 olmuşlardı. Umut-
gcle v?k.o?omik durumumuzl!n 
idi c~f1 ıçın en büyük korku 
lu~d u Yı~ alışverişlerin yo
kırıf: clegerinde serpilmesi 
Yarın n .u?Iutfarı düzelttiği gibi 
Verdi_ ıçın de içimize güvenç 
nünd Ege yurdunun her yö
C•'- eni gelen duyumlar ge!e-

""'1ı... Yt • • 
nın ~t j~ın ekim anık!amaları-
eyi b~ş 1 olduğunu, bağların 
bildire~e b~~ıma kavuştuğunu 

Nas l t ıçınıize sevinç salıyor. 
koltes·

1 akılnıasm ki üzüm re
~ıe g 

1 umulanın çok üstünde 
heş g~~ınekle beraber son on 
Üç ku un İçinde değerler kiloda 

Görrmşa Y~kın yükselmiştir. 
~atışlar ?le~ış kaynaşm2 ile 
l<;inde d ehleyor. Beş on gün 
daha e ~ a yük~ek değerle 
nrnu.ı g nı~ ~atışlar yapılacağı 
aylar:idr. Ürünlerin yetişme 
ınak · . a tez elden mallan sat
olnıa~<;ın b gösterilen çabukluk 
dururndş ulunsaydı bugün bu 
lacaktı an asıglanacaklar çoğa
soğuk ·k Alış veriş işlerinde 
ınak anlı~ığı elden hırakma
de lerektır. Bugün de Ege
Çtıvaı a~a .. Yetmiş seksen bin 
lara ~~um vardır . Rapor
sınd gore Londra piyasa
"'· da stoklar geçen vıldan ,uz e k k -
VlJst ır , elli azalmıştır. A-
Alrn:ralya rekoltesi bozu;~tur. 
karrn ndlakr dışanya kambiyo çı
la a 1 larmdan klerİDO' a.n-

Şrııasile ·· d 0 

ha .. yuz e on, onbcş d:l-
a[ Y~ksek değerle Türk malı 
bu~agı kendi asılarına uygun 
d Uyorlar. Durum her bakıriı-
n al bize elverişlidir. lyi'davra
a~şt cı:h •• ~u durumdan kazancımız 

a ıur. 

de~e~ckim u!uslar arası pamuk 
o!d;e~rı kırk ~:ıruştan aşağı 
alt gu halde 1 urk pamukları 
y l rnış kuruşa fırlamıştır. Geçen 
pı otuz sekiz kuruşa ıahlan 
danıukl~r bu yıl altmışa çıkmış 
eın~ktır B . 

Yıl uk.dc.ğ~r artmanın gelecek 
e~ ınıını de ne kadar artb

kalagını bu günden kestirmek 
0 aydır. Genel bakımdan öko-

nonıık ·ı . . k ra.cak s.erpı memızı olaylaştı-
a ~ l hır durumdayız. Bundan 
\' sıg anmak için çok çalışmağa 
lı ~ satış işlerinde soğukkanlı-
} gı elden bırakmamağa borç.
uyuz. 

FI. C>cakoğI-u 

Aydın Demiryolları 
Satın Alma Görüşmeleri Müsait 

Bir Safhada Bulunuyor 
Ankara, 17 (Hususi) - Ba

yındırlık bakanlığında Aydın 
demiryolunun satın alınması 
için şirket müme~sillerile gö
rüşmelere başlandı. Görüşme-

lerin müsait bir safhada oh.la
ğu söyleniyor. 

tarifede Değl,lkllk 
Ankara, 17 (Hususi) - Dev

let demiryoHarmın esas tarife
sinde değişiklik yapılması tet
kik olunuyor. 
Başbakan Ve Deniz ı,ıeri 

An~ı:ara, 17 (Hususi)·- Baş-

raat Bankası genci müdürü bay 
Kemal Zaimin önümüzdeki se
çimde saylav seçileceği, Ziraat 
Bankası genel müdürlüğüne İş 
Bankası genel müdürü bay 
Muammer Erişin tayin edi
leceği, İş Bankası genel mü
dürlüğüne de İstanbul şubesi 
müdürü bay Yusuf ziyanın tayin 
edileceği söyleniyorsa da bay 
Yusuf Ziya bu duyumları tek
zip etmiştir. 

B~r lnglliz KrovazörU 
lstanbulda 

Kemalpaşa Kazası 
Büyük Tehlike Atlattı 
1 Kahvehane 3 Dükkan 2 Ev Yandı 

Ateşi Bastırmağa Koşanlar .. 
Kemalpaşa kazası dün sabah 

büyük bir yangın tehlikesi ge
çirmiş sarfolunan gayretle daha 
büyük bir falaketin yol alabil
mesinin önüne geçilmiştir. 

Dün sabah şehrin göbeğinde 
bükümet konağı civarında kah-

r 

ğer taraftan vali general 
Kazım Dirik te otomobille Ke
malpaşaya giderek söndürme 
ameliyesine -bizzat nezaret ey
lemiştir. İzmir vafüıinin göster
diği hassasiyet ve İzmir itfai· 
yesinin göstel'diği gayret hnlk 

l 

bakan General İsmet İnönü 
bugün Ökonomi Bakanlığına 
giderek deniz muste~arlığını 
ziyaret etmiştir. Başbakan bu
rada vapurculuk ve liman işle· 

İSTANBUL, 17 (A.A) - İn- -

rini tetkik etmiştir. 
Ziraat Bakanı Genel 

Müdürü Deaişiyor Mu? 
Ankara, 17 (Hususi) - Zi-

Baymcltrltk Bakauı lla,11 
Ali (din 1\ayn 

giliz dannamasına mensup Lon
don kruvazörü bu sabah Kara
denizden limanımıza gelmiş, 
şehri top atarak selimlamışbr .. 
SeJimiyeden mukabele ~dilıni~
tir. 

ıÇok Heyecanlı Görüşmeler 
1 

1. Almanlar · Sarın Askerlikten 
· Tecridine itiraz Etmiyorlar ... 

Sınırda Bir Hadise Oldu 

Sm·daki Şenliklerclcu 

Cenevre 17 (AA) - Ha, 
vas Ajansından : 

Alman hukı'.imeti, Sara Ver
say muahedesinin askerlikten 
tecrit maddelerinin tatbiki için 
prensip itibarile hiç bir itiraz 
yapmamaktadır. Dün akşam ve
rilen bu haber memnuniyetle 
karşılanmıştır. 
• Marsilya suikastındaki siyasi 
mes'uliyetleı- hakkında müza
kereleri konseyin gelecek cel
sesine bırakacağı :zannedilmek-
tedir. Çünkü Macariatamn ra
poru fevkalade uzundur. 

Sarbruk, 17 (A.A) - Sınır
da bir hadise olmuıtur. HükU
met komiıyonunun Fransız 

kaynağından haber aldığına 
göre dün gece kendilerini Al
manlar tarafından cezalandınl
maları muhtemel Sarlılara kartı 
gerek uluslar kurumunu, gerek 
Fransamn uhdelerine düşen 
vazifeler üzerine encümenin 
dikkat nazarını çekmiştir. En
cümen reyiamm ortaya attığı 
muhtelif meseleleri tetkik ede
cektir. 

Paris; 17 (A.A) - Mehusan 
meclisi dış işleri encümeni Sa
rın Almanyaya avdeti meselesi 
hakkında saylav Friburgun 
deyimlerini dinlemiştir. Bay 
Friburg reyiamın ne suretle 
y·aoddıiını v• reyiamdan ön-

ceki yedi gün içerisinde Sar 
efkarı umumiyesin;n piskolojik 
vaziyetini izah etmiştir. 

istismar Ediyorlar 
Berlin, 17 ( A. A ) - Havas 

Ajansından:. . . . . i 
Hitler reıımının ıktıdara gel~ 

diği gündenberi ilk dış siyasa 
muvaffakıyeti olan Sar da Al-
man görüşünün zaferini Alman 
siyasi şahsiyetleri geniş bir 
şekilde istismara karar vermit 
gibi gözUküyorlar. 

Kendilerini te~Iikedc zanne-, 
den Sarda Ondıngeıı mıntaka- ~ 

sı çiftlik sahiplerinden bazıları~ 
Fransa toprağında Simbahmuh
meye ıığınmıılar, sonra da 
tekrardan Sara dönmek ister
ken üniforma giyen beş kişi
nin tüfek ateşile karıılanmıı
lardır. Bereket biç birine bir 
ıey olmamıştır. Fransız jandar
ması tahkikat yapmış ve atı~ 
lan kurşunların Fransız topra
ğmda kovanlanaı bulmuştur. 
Martta Tesllm Edllecek 

İsanbul 17 (Hususi) - Ce
nevreden bildiriliyor: Sar'm Al
manyaya iadesi etrafında ıö
rütmeler devam ediyor. Sar'm '\ 
nihayet Martın birinci ğiinü J 
Almanyaya iade ve teslim ediil 
leceği bildiriliyor. O ıiine ka~ 
dar Sar'ın askerlikten tecridine~ J 
ait hiikllmler verini bulacakbr. i 

.. 
)'a ıı!]utuı biiyümesiue meydaıı rer111i,1J<'ıı J.mıir itfi1iye~i 

veci bay İbrahimin kahvehane- arasında derin bir sevinç uyan-
sinden yangın çıkmıf, rüzgarın dırmıştır. İtfaiyenin beş saat 
şiddetinden derhal alevler yük- süren çalışma.sile kaza büyük 
aelmiştir. Kaza belediyesinin bi- bir felaketten kurtarılmıştır. 
ricik yangın tulumbası ve halk Bir kahvehane ile ayni kah-
ate~i bashrmak için çok çalışmış- vehane sahibi bay lbrahime 
lar ıse de muvaffak olamamışlar •t .• d .. kk~ b. h 
ve alevler etrafı ıarmağa baı- aı uç u an ır ev ve un-
1 t Büyük bir korku ve fara muttasıl avukat bay Ahmet 
amış ır. H 1 . . k 

heyecan içinde k~an civar u ü~ının ev~ . amil~n yanmıı-
halkı e~leri boşaltmaga koyul- br. Bınalar kamı~cn .s~gortasız~ı. 
muştur. Saat yedi buçukta tel- Ak. tckş saha~ı~adbırJeşık clvferın 
a-rafJa keyfiyet vilayete bildi- or .u ıçm e eşya arının 
·ı · t • d · dat talep naklındcn ufak tefek bazı u-n mış zmır en ım 1 k l · t• 

f . . f . . d. rar ar vu ua gc mış ır. 
olunmuştur. zmır ıt aıyesı ye 1 Ateşin yeniden alcvlcnme-
buçukta. hemen hareketle otuz mesi için mahallinde lazım gelen 
beş dakıkada yangın sahasına tedbirler ahnmııtır. 
yetişmiş ve işe başlamıştır. Di- - Sonu 8 inci saluted! - ., .. ~ 
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Yeni Asır' da . 
.Onumü:ıdcki Hafta 

içinde 

~t~i Asır! da 



&• hHe. 

inkılap Nedir 
Niçin lnkılipçıyız? 

&.- KUltUr Tarafından Cuma &Un• 
Halkevlnde Verilen Konfera ... -·-Rubespiyer bunun için Dantonal 

öldürdü. Türk iakıllbıncla da 
bundan dor.,. Wıpi;lan ,.ı 
yolda kaldı. ••7aia .la, a-. 
nun için t.iell:r• Silı ırya ,.i
lan açıldı .. 

lnkılipta her şey deiifiyor. 
her ıey yıkıhyor, fakat inlaJA
bın ideolo jiai inkıllpçmm Yar
lıjında, yağmurlu havalardan 
sonra semalarda parhyan yıl· 
dızlar duruyor. 

Şimdiye kadar olu izahatım 
zanedenem, inlullp kanan Ye 

makanızması ile bunun nasıl 
meydana geldiği ve bunda in
kılipçının rolü hakkında ( nok
san -da olsa ) az çok bir fikir 
verdi. Konferansımı hülisa et
mezden evel burada mihim bir 
nokta üzerinde bir parça dur
m aj1 çok uygun buluyorum. 
Buaun üzerinde durmıyacak 
olusak inkılip zincirinin bir 
halkua nokl&ll kalacaktır. 
T emaı etmek İ8tedipa aokta 
ıudar Ye ıu suale cnap bal
maldır. 

Her millet ialalipçı mıdır ? 
Hanp millet inlnlJp yapabilir? 
Ve inlalip yapabi._ui içia 
bir milletin ne ıibi Yadlara 
sahip olması ilamdır? 

Sllyoloji •• kitle ruhiyatı 
bizi bu h111U1ta ta neticelerle 
kartılqtınyor : 

" Bir milletin inlallpça ola
bilmesi için f'I Tallflan Tarh· 
ğmcla toplama• lizı•d•r. 

1 - Seciye sahibi olma11 
2 - Diıiplia tanıma11. 
3 - Enerjik balmunası. 
4 - Y annı basGntla men

faatine feda etmemesi bir ah
lik sahibi olmuı 

Hiç kimıe Türk milletinia 
seçiyesinden füphe edemez. 
Eğer seciye, tarihi bir takım 
iti yatların if adui ite T&rk mil· 
Jeti, batna toplahddar içincl .. 
en ylktek iti,.tlan ftl'lı
fmda toplamıfbr. bd.c:i nokta· 
ya J'WC• ba, •un ruhunda 
derin bir aurette kik ulmıı 
bulau1or. Bir tehlike brfa-
1111cla, laer Tlrk bua kaqa 
koymak içia derlaal dWplia 
arar ve bu emd•, ea blylk 
kalıramanuu, m~lba IMi.Jlk· 
llfl .... ,... ıı 'illi ile 
an- - nrette ••• ,.atar. 

Tlrk tarihi her devrin ihtiya
cına p• yetiştirdip adlı veya ..... -iZ bllramaglarla do-
~ 

fıflne&i eoJCta,a place: Bu
gün bütün dünya ve ilim iJe
mi kabul etmiştir ki, Türklü
jibı en yüksek vasfı enerjik 
olmuaclır. Yahıu: enerjinin ol
m&s1 dej'il, bu enerJıaını 
güzel feyler, yüksek medeni
yetler ve derin bir kültür ya
ratmakta da kullanmasıdır. Bu
giniln menfeatını yanna feda 
etmek husuauna gelince diye
birim ki, bu arz üzerinde, en 
çok cemiyetçi doğan ve cemiyet 
için yaııyan Türktür. Ve bu 
gcnif, derin cemiyet duygusu 
en çok içtimai ehramın kaide
ıinde yqıyanın ruhunda kök 
salmıttır.Bu hususta bunu bizzat 
yapbj'ım, içine kanşbğım bir 
müphedeye ait ( Kültür ) 
mecmuasında nep-ettiğim (Ateş 
AyfeDİD' Eşeği) adlı hikiyeyi 
okuyacaj1m! 

- Asım Knltar burada bu 
lıiklyeyi okum.ut ve dinliyen
Jerin bir çoğu bunu göz yq
lariyle dınlemiftir. 

B6yle dinamik ve inkılipçı 
bir topluluiun eYlldı olmak bi
zim terefimizi Ye gururumuzu 
tqkil eder. Banan için blitlhı 
kaa•mızla, bntan ndaamuzla ia
kıllbın bekçisiyiz. Ve bütün 
bYYetimizle onan kuvvetlen
maiae ~mak mecburiyetin
deyiz. 

lnkalib, hayatbr. Filhakika 
Türk inkılibının en büytik 
eseri hayatı semadan arz üze
rine getirmesi, inaanlanıa ha
yallerinde yaııyan hayab 1nt 
dünya üzerinde kurmak ülküsünü 
üzerine alması ve en yiikıek 
noktası da, hayab, maziye, 
bot ve kıymetiai kaybetmit 
an'uelere deiil •llpet ilim· 
ive batlamutclır. 

Bu çok mühim •e çok kıy
metlidir. 

lakıllp, bir milletin ziluriye· 
tİllİ1I detiflllesi. bir hayat te
llkldsi yerine diterinia reçme-
"dir il • 

lnlallp. yeai Yasıtalarla yeni 
pyelere koflll&ktır. Bunun 
• • ........... • ı_ L IClll __;!!!!!~ 01m=•, aer 

- s... 9 ... S4fl(ada -

Valimiz 
1 ...... 

Çeşmeye Gitti 
Bergama Dirim Evi 
Bir ~ pnc1e.&eri Berp

ma - Daali - Torbab - Seferilli
sar ve Kemalpaşa kazalannı 
teftit eden vali General Dirik 
bu akşam Çeşmeye hareket 
etmiştir. Bergama dirim eYİ 
kurban bayramına kadar çatı 
albna ahnıtcak ve gelecek se
ne mükemmel bir bale kona• 
caktır. 

Seyyahlara ve ilim adamları
na burada günlerce kalarak 
tetkikat yapabilmek imkanı ve
rilmiş olacaktır. 
Bergamanın yeni müzesi bti

yük bir özenle tasnif ve tanzim 
edilmektedir. -

Pamuk Fiatı 
işçiler işlerinden 

Çıkarıldı 
Pamuk fiatı 60 kurufta de

vam etmektedir. Bazı allka
darlann verdiği maliimata göre 
lzmir pamuk piyasası beynel
·milel pamuk piyasasındaki fiat
tan yüzde kırk be, nisbetinde 
bir fazlabk göstermektedir. 

Bundan dolayı istihsalltlan
nın da satılmamakta olduğunu 
söyliyerek pamuklu mensucat 
Türk Anonim şirketi 1200 ame
leıinden altı yüzünü, bin iki 
yüz amelesi olan Şark Sanayi 
Türk Anonim ti&'keti de üç yijz 
ameleıini iıten çıkarmıttır. -
Kadastro işleri 
Yeni kadastro ve tapu yazı

mı kanunu vilayete gelmittir. 
Kanunda kadastro gayri men
kul malların hukuk ve hendesi 
vaziyeti tespit edilmekte ve bu 
mallann kadastrosu yapılacağı 
bildirilmektedir. 

Ancak Maliye bakanhğı ge
rekli olan yerlerde haritalar 
~enel müdürlüjiince kadastro 
T renıi, ve poliıonu yapılma
mıpa tapu ye kadastro m&dlr
liiü tarafmclan yapılacatı aa
laplmaktadır. 

EL L. Milli Kütüphane Sineması 
Haftalarclaaberi Mitiia IDllR'ia ubr=ıalıkla beklediji 

menimin ea blylk Ye ea aeıeli opaeti: 

ÇARDAŞ FÜRSTİN 
Şarkıl., her clh çevrilen ~ k• yente., la ımnan siy· 

Jencn E. 1'Al.llAN'aa meşhur eseri. 
"Sylva Varescu. ,, rolünde : ll'R'IHA E&SERTH. 
"E'dvin" rolünde: "ANS 8Öl"6KER. 
ilave olarali: : P A THE JURNAL No. tf 

Seanslar hergün l:S - 17 - 19 ve 21.15 te, Cuma gü
nü 1 t: ~ lJ te- ilive aeanı, Perfelllbe güaii 13 ve 15 te 
talebe seann Yndtr. 

DIK.KA 'J : 24 ikincikinun PERŞEMBE pati 

EKMEKÇİ KADIN 
XHVIER DE llONTIPIN'* 

intihabat işleri 
ikinci Müntehip 

Hararetle 
lliinrelıibisani intihaheta ier 

yerde hararetle devam etmek
tedir. Şimdiye kadar Bayraklı, 
Bornova, Dcğinnendere ve 

Karııyakadan Yamanlar mın
tak8'annda müntehibi sani in
tihabatı tamamed neticelenmiş
tir. Yapılan tasnifte Cumhuri-

yet Halk Fırkası namzetlerinin 
milttefikan kazandıklan aııla

şılmıftır. 
Havanın yağmurlu olmasına 

rağmen dün akşama kadar bll-

tün şehirde atılan reylerin milc
tan mevcnt müntehip miktan
nın dirtte üçlatl geçmİftir. 

Diin Saylav seçimi teftit 
heyeti bqkuı bay Behcet Uz 
btittin intihap dairelerini do· 
lapufbr. 

Seçimi Dün 
Devam Etti 

de 

lluziııs C-. oluk müna
ıebetile müntehiplerin fazla 
mliracaat edecekleri nazarı dik
kate alındığından her manta
kada ona göre tetbirler aldı
nlmı~br. Bu akşam bütiln mln
takalarda ayrılacak rey mikta
rile bütlhı müntehiy miktannın 
tamamlanacağı tahmin edil
mektedir. 

Bugün Cuma olmasına rağ
men belediyede intihap işleri 
ile memul olunacaktır. 

Dün akşam üzeri belediye 
memurlarma ailelerile birlikte 
reylerini kullanmağa gitmeleri 
için izin verilmiştir. 

SayJay teftit heyeti de geç 
vakıt belediyede doktor Bay 
Bebcet Uzun bqkanlığmda 

toplanmlfbr. ____________ ... e-41 ____________ _ 

Bucada 
Seçim İşi Bitti 
Baca miiatelıibi aani intiha

bab bitmiftir. 3657 aeçiciden 
3642 ai reylerini kullanmııbr. 
Fırka namzetleri tamamen ve 
müttefikan kazanmıştır. -

BayCahit 
Ankaraya Gidiyor 

Belediye bq mllhenditi bay 
Cahit yann Aubraya fiderek 
alikadar makamlara İzmir ıeh
ri imar plinı etrafında malO· 
mat verecektir. 

Afişler 
Gelişi Güzel 
Y apışbnlamaz 

Bazı binalara Gelişi güzel 
afifler yaplfbnlmakta Te bu 
suretle bir çok kimselerin evle
riaia Ye ma~ dıvar
lan isteailmediii lıallere geti
rilmektedir. Belediyeee ha YU

i1et uzan dikkate ahnmıt n 
phria malıtelif yerleri.denk· 
im yerleriaia teapitine bqlu
mlfbr. 

Beledi1• daimi eadlme•i ' 
vereceji kararda HDra Piti 
ıtızel heryere afit pplfbnla• 
•Jacak •• yalan llelecliyeee 
teapit .ı..eak yerlere ,..,... 
bnlacaktır. 

Küçük Hasan 
Esrar ~abyormuş 

lkiçefUlelikte Hacı S61eymaa 
sokajında oturan ldiçtik Ha
sanın eYinde earar sathiı ve 
ötekine berikine içirttiji zabı
taca haber alınmııhr. Kanun 
çerçi•eıi içinde yapılan araş

tırmada esrarkeilerden Sabri 
oğlu Kizım, Y ako oğlu Hayim 
Sam oğlu Ahmet Ye Rizeli 
Arslan ev içinde bulunmuılarclar. 

Bunlar eve e.rar alJnafa 
g-eldiklerini ve bir esrarlı nar
gile içtiklerini itiraf etmiıler
dir. Cllınlesi tutulmut ve adli
yeye verilmiılerdir. 

Ev sahibi küçllk Hasan firar 
t t n.istir.Zabıtaca aranmaktadır. 

Kadınlara 
Tecavüz Etmişler 

Balcılar caddeaindea geçen 
Mustafa kansı Rabia ve Bursalı 
Hayriye1e rutıelen tabıkah
lardan Enver ve fınncı Ali 

oğlu Yusuf, iki kadının kolla
nnclaa tutarak zorla gitürmek 
istemiılene de kadınlar fer
yada batlanutlardır. Yetişen 

mahalle bekçisi kadınlan kur

tUIDlfbr. Yumf, ba hareketin

den ötürii bekçiye kızmıı ve 

1aldarmıttır. Ayni zamanda o 

civarda Bopaak Meluaedin fm
nının camlannı yumrukla kır
mıı ve 1at elinden yaralan
mı9br. 

Yusuf, elindeki biçalda da 
yoldan reçen Hüıeyin oğlu 1s
maili hafif ıurette bqandan ya
relem•p. 
v..ı karakola sttGrüldü

twa .......... k zabıtaya ela 
laabrett. •a1 .. n adli-
J•J• Yeri'zs'ıtir. .......... 

KıalıR... Tnzl•b 
Glimrtik ..... lcllriyeti•• , •• 

lea bir ._ • de Şaı..t •• llart 
koat•jaa tnlİabllla ..... ya• 
pdacata Wldirilmittir. bilcliril-
miftir. Hw iki •J tezlab 
WrWrblia .,...... ..... -

Hususi Mubuebe Bütçesi 
H-1 wnh•Hbe blitçesinia 

l'•Çea aenekiain aynı miktarda 
olmuı villyet encümenince 
mhuip prllmllf ve devaire 
ona rlre Jelli ... bütçelerini 
tanzim etmelerilli bildirilmiftir. 

Devletçililc 
18 ikinci KAnun Cuma gü

nü .. at on bette Halkevinde 
muallim Bay Hakkı Baha 
... DeYletçilik " menuu etra
fında ,ok deierli bir konfe
ranı verecektir. lnluliba bağ
h deierli okuyuculanmıza bu 
kameramı kaçarmamalannı 
taYU,e ederiz. 

,.~ ........ 
Çoban Oğlu Te ---'Kısaboyu, Tıla:az y:cJdu, ça 
kap Te çeldk gözleriJe katık 
sız bir Türk; göriif ve anla 
ve idare kabiliyetile epiz 
necek savın bir sima olan Te,, 
fik Çoban oğlunua ilümün 
(Muj'la) da bir 6lilm div 
alrkasından koşarken işittim. 
ızmire döndüğümde tahki 
yaptım, meğer benimle bir saat 
tan fazla y• 1 ı .. de görüş 
jlilliiD pcellıİ t. tlünyayı bıra 
~ p .,,_ 

Neler pı's Ictük, demeye 
yim, neler görüşmemiıtik •. Def 
let ve milletin umumi işlerinde 
hiç bir zaman alikasım kesmi 
yen ve hadiseleri pifkin b" 
melekenin ve tecrübenin el 
ğinden süzerek olduğ'u gi 
tespit eden çoban oğlu T ev 
bir babanın evlatlanna k 
muhabbetinin müstesna bir ö 
neği idi... 

Altı çocuklu idi... Bunla 
beşi erkek, biri de kız dı ... 

Hepsi bir hayat yloun 
muvaffakiyetli yolcuları ol 
bu evlatlarından o gün melll 
nuniyetle bahıetmitti. Şebi 
kardeşim Sabri o Kqadasıo 
da iken mektep muallimi i 
vnun heyecan ve aıkını sev 
rek tekrarlamaktan zevk d 
yardı. Merhum babama bünne 
fazla, hele ben ile kardeti 
Hamidi kendi evlitlanna n 
mune yapmııtı. Onun için, 
düğü gün lstanbul Huk 
bitirerek Pariste yine Huk 
tahsil eden oj'lu ile, btan 
Hukuk fakültesindeki küç 
oğlunun tipi bi:ıler gibi bir aİ 
lenin iki ebedi şeriki balio 
avukatlık yapacaklarını ve 
raberce hayat dikenle · 
aşarak mesut yuvalar kuracak 
ların1, devlet ve millete hizaı 
edeceklerini söyliyerek bu ID 
vaffakıyct ve hizmet upklan 
dan dolayı bahtiyal'biını ifa 
etmiş idi. Sözünü bağlarke 
ailece, evlitça hiç endit 
olmıyan bir babanın tam ba 
hk aeadetini duyduiunu töyl 
miı vegözleri de ya~nn1w:1 
tı.. Onu o ıün, her nede 
evvel.kilerinden fazla se 
ona evvelkilerinden daha zi 
de hizmet etmek ihtiya 
duymuıtum. Her zaman yd 
hanemin iç kapıımdan teıf 
ederken, bu defa tabii bir illİf 
beni onu kovalamaya ve ta elif 
kapıya kadar takibe me 
etti. Meter bu, ebedi talı 
riln aon habraıı olarak k 
cakmıf!. 
Çobaneğlu Teriik, bu 

bitte çok kazada kaymakul 
yapm11, her kaymakamhk JS 
tıjı yerde behemlıal eser 
r&kmış muhterem bir sima 

Urla, Kupda11, Ôdemif, 
zilli kazaları, onım yap 
mektepler, butaneler, yo 
vesair müeıseıelerle ken · • ' 
nammı ebediyen hayır ile 
maktan geri kalmıyorlar 
kalmayacaklardır. • 

Denizli valiliii cidden · 
ba•!a a01lmıya deter laiDD 
lerle doludur. 

Y aşadıjı .man ancak 
Jeti ye vatanı için çalıpnalt 
zevk duyan Çobanoltu 
dikten sonra da kend" • 
iziai güdecek olan evli 
bırakbitndan dolayi emin 
rahat ebedi yatağında yatali 

Bizler, biz arkada kal 
elbette bir gün onun y 
tutacağız ve ona kaYUşaca 
Acaba, alnımızda onun • 
dünyadan getirecejimiz 
vaffakıyetli ipn kaç nişan 
bulunacak 7. 

Ben çoban oğlunun ölilm 
kııkanınm, çünkii ark 
kendinin hayabnı ebediyete 
dar konlıyacak loymetlı 
lltlar bırakmıştır. 

Ne mutlu bu ilene, ne 
hı blyle mübarek hir 1 
evladı olaaa!.. 

Rdll Jnc• 
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. ~ · nin Gibi Kadına Koca Olmak, Her v..,... ~~.a........ 3 v k 8 •• •• J k ikinci Müntehiple-
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Plin için 9 Milyar -~~6k~T::: bak H\:..alleo yerinden kalkb. Ba
u~ çalışma oduana girdi. 
Bıraz sonra ünlü doktor ar-

bdq, genç kızın yanında ka
~ ikinci bir ıeslemeden ge • 
18'iyordu. 

Batını ivreme çevirerek: 
d-:; E':et yanılmadan yaYrum, 

WQJ. Bır kere de rontkene 
llttnneli. Haydi gel bakalım. 
r~düler .. 

1ıar--. bir oda, makineler, alet
lradancaj'IZı llrklUtil.. 

- Ne yapacabamz ki .. 
Titriyordu. Bir hasta bakıca •u aoydu, aiyah perdeDİD için-

.... ~ çembere geçirir sibi 
•:r..-ca tuttular. Kl8lk bir ak-t:.r;e boiazmı tırmaladı. 
N kapadı, fıtotalaeakb. 
.. • olduğunu anlamadan sik
.. _~· çevrilen •tak yapurun
.._ •ynldı. 

- Bitti G .. . 
rİaini eait bir •oluk aldı. Enta· 

si1erken doktorun: 
.._ - Açık dejil, declip duy-

' 
IYreme yalvarır pi •rdu: 
- Neresi açık deiil doktor? 

... ;: Doktorca bir W.. iyi ola
-... demek .• 

-'\'aı.. . 
kadıncaiıllD sizleri parladı: 

.,. - Deaıek prçek iyi olaeak, 
,.- ..... ~ ·~-:O.~ 
~ ---.·-·~ 
.,;:-cı- -~ ......... 
..... _?IJ. ,... -· -,._.. ._.. ... --.-.. _.,... 
~~ a-.Mr ... ya 

lwW~ yine ı..;.acaya tu-

T Ehlıe... Elalae •.• 
aaalı bir balatla: 

d~ itte bu, dedi .• Ba _ıeçm•· 
lar onu ipemiyorum. Ko-.u-
ler hana ikaürllk ulqır tledi
lair' rı çok acıdır. Oblrlk 
L.._ •re lliaDmli tırmalıyor 
ua •a iae bin kere y1rejimİ 
~yor. • 
iat Doktor Batak 6tede Wr iri· 

Jazayordu, batına kaldarda: 
- Senin adan ne bdmım? 

-. - Demirin anuı Hatice.. Ba· 
... hallede biyle derler •. 
Hreın bl cevaba slillmsecli. 

'bir aata kadın ba fllGfte içli 
baygınlık bulau. 

Ba - Sen de anladın dejil mi 
.._:n doktorum. Bir ana kai-
de .. n~ olduiunu elbet sen 

biliraın.. Bilmesen, bir ana 

....... TAYYARE 

olmasan, bana bu kadar acır, 
erini çağmr, derdime derman 
oJmajı diifiiaür müydün? Ah 
ne mutlu ıünmüı ki buraya 
koftum. 

Doktor Batukun kalemi hızh 
hızla çıbrdadı. KAiıda koca 
bir çizik yapb. Batını dinlemez 
Pi biraz daha ejdi. IYrelaİD 
De di1ecethü ltrenaek İ8tedi. 
~ deklıDr , .. sizle ..... 

caıma baktı. Soma '8ftf lııir 
aeale: 

- Doktor erim deiil ho
camdır .• 

- Hoca• m? Bea iae ko
can aananalr, ne ıtızel birbiriH 
d•k demiftiaa. Semin tim a
dına koca olinak ta llerlaalde 
erkete kıvanç verir .. Kaç ço
ca;un var doktorcuium? • 

Jvrem can aıkıntıaile ~yaı
yan enjebiyon talo•ıma n
yunu devirdi. TGpln içindeki 
ıuyu Albn ipenin uciyle çe
kerek flllllPY• doldururken: 

- Haydi aen kohmu aç ba
kayıa. l>emifin anaıı .• 

- itte açbln.. Tun aeDİll
kini baiıtfaua. ••••ılak bil
.... i ... 

Jp.yi ır.m. 
~ ..... ..fOC&li• pis. :ey

i UeiiJiia-
IWce ıu.t.ua dedeldan 

.......... Aa, .. - ... ~ 

~. ' aadıiitı? 
- Y ook.. Ama !!;J JKll'" 

iuD 1ok laal. Ne y • 
1..... ....... ltaldınh. Ona· 

la tiz size ıeJcliler. Ba ci
jerleri bozuk hasta bclıa, oaa 
serçek aayordu. 

Garip bir dlfibıce ile sfildl: 
- Neden yazık. Bak •n 

çocu;. Yar diye ae bclar 
.... ki 01-..: __ çe yonun. ....... ydı .•• 

- Ah •us. BunUD acaauadan 
istin tada nr, itele bir •i-
htm ........ tadı bilmiyen-
lere aeuu. ... • tas dolan ba 
çıbnlma da -- malı Jlld
all prlııce .......... acaaanı 
unutba. Yine yap.._ak, omm 
için yatamak iateclim yok··-· 
Sen d.ilaa ı•çain, ebeWn .• 
Onelik çok ta llhUiliD. Füat 
ben (•..,._) deClin mi laep-
ainin 8at6nde bir kıvanç du-

SiNEMASI 
TELEFON ~ısı 
8000 kız arasından 

•enenin en şen filmi. 

BugUn TELEFON atet 
aeçilen 200 size.I kazm iftirak ettiji 

Roma 

Dr hm N ._)..... B J kJ d ? lantan seı. maa.e.ihr ipade a iyi ereuen u aca ar ır ••• t: ::..:-.,.::.:.ar: 
ATINA, 17 ( Hususi )-Yur- ı Bltla kalar için 3 milyar f bulunmuı kalıyor. Baa pek ya SGlleylt, Tlrk bdınına 

dun ulusal korunması için dralami ğerekecektir. inanılmıyor ve bitün bu paraJI verilen aiyual IWdan 6tlrl 
parti bqkanlan din dıt bakan- BU,ak Merkezlerin ele seçirmek için hükumetin duyduldan aeviDci anlattıktan 
lajmda B. Vosilrhia l»qkanhj'ı Tahkimi yelli •crıi koymaktan hatka sonra C. H. F laderi haylk 
altm4a top'••!D Jltı. Toplub O~&ncu konakta ise ....,..k .çakar 7olla olaaadap dyleaiyor. Atatirke, s.p.ka• t...et J.1-
açduka • .,.... B. ÇaM-ris merkezle~ tahkimi, un ve VeRIZe ... Topl ....... 
eni-- teclüatı için erldaı dem mftdma•n•n tama•lan- lluluNn••• -._ Bay Rellep Pekere bat-
._...,ec:e ............ projeye mua dA.A.iiJüyor. •1 v.-e1oe, B. Voaild" lilaklanm" deri& _..bl.et-
an• olarak hiktaetia çizeli- Bqv~ bupnki ord... ffaDyadaa ~ 1:B mek- lerini bildirmiftir. BU velile ile 
ii PfOiramı --~· Yuna•lltamn her olağana kartı tapta Atinaya'l'elP koaferb.ta yurda ita baJlk admlanu 

1nl Kwll koJlllll•na yettiiini söylemekle yer alanuyacajıaı alylemiftir. tel yazalarile aaytılanaı yoDa-
Ba projnmm 4İekuz ,.ı iPn- benher JUtclun uluslar arum- Ancak, slrlfiilecek bazı mev- mai• lw-ar verdiler. Koarre 

de iç baakta Ytlwlınaeai da clalaa çok llzü geçer bir zular ilzeriade ne clütündiip itlerini bitirmqtir. 
•ıWltror. Biliaci imek iç wur ol-a11 için, propamua aoruluna, huDU yazı ile bildi- Afyon, 16 (A.A) - Bolvadin 
J11 içbade ve 3 .u;_. drahmi birinci ,........... hemen ıer- recektir. Toplub yana da ve Dinar kazalanncla ikinci 
ile Wttlnleatıeek •• .,.....,. çetilmellai iat..U.tir. tekrar edilecektir. Şimdilik B. mthıtelüp seçimi Wtmiftir. Hallı 
hahcle laarekete ~-- far- w T•n•re Yepacaklar Sofolia toplubda Liberal fır.- reylerini ittifakla farka DU1Zet-
blarut hrhiubm n .da Ye Verilen iubata gke, laava kM'aı temsil ediyor. luine vermiftir. Afyon merkez 
dona-• it liirlili ,.,.ak bnetl..-. tayyarecileri ye- Ulml Koru .... için kuuile Emirclai ve Sandakl 
han bnetlerhü luuaıla,.cak- 1iftirmek için dUa 100 tayyare Atiaa 17 (HUfQli-lkbaat ha- kazalarmda da aeçime başla-
br. Donan..-p IMa iç yıl ~- Ye Jiae o kadar bombardıman kam B. Pezmazoilu lllkfametiiı 
d ..ı_L_ 

2 
maftir. 

e ...... torpito bblacak ve tan:areaiae ihtiyaca Yardır. uluul konmıa plana için fimcliden Bodrum, 16 (A.A) _ hrinci 
tam•mlayıca de.m;,oDan itleri Hna hakanı bir aerodrom 6 milyar drahmiyi bul~pn- m.htelüp seçimi bitti. 
yapılacaktır. ıu..Jaua için 175 milyon- dan ve yeni versifere bq wr-

Harp a.n.,n hak Wr &linç yapalmuaaı ile- mıyacajuun doğru olmacbpı Mutia, 16 (A.A) - Saylav 
1938-1941 anada~ ilmc:i ri .......... Bu aerodıomun slylemif ve demiftir ki: •eçimi için ikinJi Jlllıatelüp ia-

hm•k iae, a~q fub1an •JI· JllPIJmuı yabucı bir ~ .,_ Blyı. pylerin na..ı ya- tillabahna viliyetin her yerinde 
-. ya ~yer ele tunan zaldajma ye niçin önceden so- bqlamaıhr. Her tarafa konan 
........... ~lleriatli6a .a- ~ ta- ..._...,. 1'11JOıına. •it uadık;lara, Wk aka aksa ci-..__.taldlWr ..... eldir. ~ ~ ~...- -~l!Jlr' ... ,... ..... il* . . ~-
Yeti ........ , 19cir= .. p .. tin j k• apa •..e:..,., 
..................... il.iıt .... , ....... b7-
,....... ........................ tılfflDdilh•pe. 
~ bakacakbr. Bay- lalkllllet :reai ...per koyarak WWkWe lkeDemiye zanr ••
lece ı.,-, t.ıpiller v. a. 6 ailyan ele ~ Jolaııu Ne61ı ~ Mr tedltir alumuya· 
,.,ı... .... ppalaakbr. ....... -Dala ~ ..,..,.. J cahr .• 

~ ....... . 
Istanbulda l Ankarada 5eçim 

............................................... ,. ..... 
intihabat Bugijn 

Başlıyor 
l.taw, 17 (H...a) - Ya-

na ~) ldıaci ........ H• çimin:ı ... ,.... Şehir .... . 
..... doaalmlfbr. 

Komünist , 

Suçlulan 
l.tanbul 17 (Husul) - Ko

mGniatlikten auçla eaaca Va
aafla S. .. hi il&rcler aeaeye ..&-
kim edilmiflerdir. Doktor Hik-
..a ~ . 

LiSteni Başında Atatürkün Adı Var-
dır Naıpzetlerin ElliSi Bayandır 

................................................ 
Aabra, 17 ( H.....ı ) - ~ mlntehlp aaai listesinin 

l>qıncla Atattlrkln Ada vanlar. Namzetleria ellİIİ bayandır. 

Istanbul Rıhbmı 
Boğa.zlara Kadar Gen~letilecek 
Ankara, 17 (Hvaual) - Okoaoail ~ W.rlanan 

.... HDelik projeye gire nhbm IJofadara kaclar senifletilecektir. 

Balkanlarda Kar Fazla 
Ekspres Teahhürle Gelôiipir 

W•nbal. 17 ( Humi) - JlillraDJarda bnn fulala;ı.~an 
ellpre• dokuz ... t secikerek geldi. 

-
Ş. Karahisar' dan 

İlıracahmız 
ŞarkilraraWıiar 1' (A.A) -

Geçem 1954 yilı Mayısından bu 

slba• kadar kazamızdu 52,800 
~ atalat.aH Mftl' Ye 2,000 
•• ~"'9 ~ k4a...taa 
ita ~ b~ l.216,IOO_ ,... 

.... cniaiçi 1590• . .,...~u;- kile ..... 
,. ........ •anee 1.u.. .. ........ 

MUCl.ll 16 (A.A) - Vifi
yeti• •• 'mlhia seBr ka;Dak• 
lanndan olan T8tla fideleiİDill 
ekilmesine baflanDllfbr. 

iç ödünç 
bk Tertib Alb 
Günde Kapabldı 

Ankara 16 (A.A) - Ylzcle 
7 ıelir6 Sa•• - Enurum de· 
miryolu 1934 istikrazınm IMa 
defa ihraç edilen iki miljoa 
liralık ilk tertihi. ittitalr ... 
tertiD Mjleif olaia affa p 
icülde fW!IJeD eblm•k -.. 
tile din alqam muvaffakıyetle 
neticelelimiftir. 

Şarkıkarahiaar 16 (A.A) -
Ka.ıamıza sı>nderilmiı olan Sı: 
vaa - Erzurum tren yolu tah
Yillerinin ~•btı için bugün halk 
e'f'İade bir toplanb yapılmış ve 
gelen tahviller tamamen aahl
mııhr. 
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İch Bin Französin Vön Drohn ... 
Bir Fransız Kadınıyım Ben .•. .. -....~------

Baron sabah şifreli bir tel
ıraf almıştı. Enditeli görünü
yordu. Bunun sebebini öğren

mek, benim için kabil değildi. 
Zira "Miroir aux Alluettes" te 
geçen günler geçmiıti. Baronun 
nezdinde kahyordum. Fakat hiç 
bir haber almak imkanı kal
.. m•t sibiydi. Bu yei• verici 
yaziyet içinde Kapiten Laduyu 
bili meYkiinde sanarak ona 
uzun bir mektup yazmış, bura
daki y2pyışımın tchammül edi-
lcmiyecek dereceye geldiğini 
bilclirmiftim. Mektubumda di
vorclum ki: "Baronun kuasın
daki muhteviyab almak için 
tertip ettiğim darbeye niçin 
yardım edilmedi? Yoksa Davi
şerinin bana ihsas ettiii gibi 
paralan almak istediğim mi 
sanılmıftı. Ben vetikalarla bir
likte kasada ne varsa hepsini 
pençereden atacakbm. Kapiten 
niçin Franaaya dönmekliğime 
müsaade edilmiyor. Bunu bil-
mek isterim. Ben memleketime 
aadakatla biı:met ettim. Fran
sızlık duygulurım; Von Krohna 
kartı kinim, kocamın habraları 
bana tevdi ettiiiniz: vazifede 
sona kadar ııitmekliiime im
"in verdi. Artık bu itte de
vam cdemiyecek haldeyim. 
Bugünkü vaziyet te burada 
kalmaklığıma müsait detildir. 
Fnnsaya dinmek veya niçin 
memleketime dönüıilmün men
edildiğini anlamak i•terim." 

Bu mektubuma cevap alma
yınca Kumandan Mojakaya da 
bir mektup yazarak kati inti
kamımı llldıktan sonra F ranuya 
pasaportsuz danmek niyetinde 
olduğumu bildirdım. Kumandan 
Majika cevabincla sabır tavıi-
7ainde devam ediyordu. Bu 
Ç1kmaılar içinde daha fazla çır
pınmaktan usamnı9bm. Barona 
telefon ettim: 

- Bu akşam çayı birlikte 
almak için Cali• Del Alcalaya 
gelmenizi riea ederim dedim. 

Baron kabul etti. Akpm 
orada buluıhık. 

"leh Bin Franeöaln 
Yon Krohn". 

Baron kapıdan KİJ'erkea bir 
tehlike •ezmif sribiydi. 

- Bu kadar acele söyliye
cek neaiz var Marthe? 

Oturdu. Kendime hakim de
ğildim. Harekibmı kontrol ede
miyecek bir vaziyette idim. 
Bununla beraber beni mahve
den adama souk kanlılıjımı 
kaybettiğimi ııCSsterm~k i•temi
yordum. Söyliyeceklerimi bir 
dakika önce söylemek için 
istical ediyordum. 

- İspanyada yaşamaktan 
usandım Baron. Fran.saya dön
mek istiyorum. 

Von Krohn bir az endifeile: 
- Sabrediniz dedi. 
Bu adsm ela baaa sabır tav

siye ediyordu: 
- Hayır, hayır Frauaya 

dönmek, memleketimde yaıa
mak, yeniden hayala kavUf111ak 
ihtiyacındayım. 

- Bunun •izin için ne kadar 
t\!hlikeli oldupn 'biliyorsunuz. 

- Siıia hatanız ) üzünde11 
deiil mi? 

- Bekleyiniz Merthe •• Har
bin ıonu yaklaşmış gibidir. O 
zaman sizin Fransaya d6nme
niz için ne yapmak icap eder
se yapacatıı. 

Bir hami tavn takınmışb. 

Kendisinden nefret ettiğim bu 
adam hakikaten onu sevdiiimi, 
ona biz:met ettiiimi anıyordu. 
Biraz omu:danmı indirdikten 
sonr yeaiden kabardım. Voa 
Krohımun dikktle yüzüne ba
karak baiırdım : 

- Ben bir Fransız kadını
yim... Bunun ne demek oldu-
ğunu elbette bilireinis. Şunu 
•yice biliniz ki F ranaya ayak 
bubiım günden beri memle
ketim huabına çahtıyor, ıizi 
takip ve terauut ediyor, bare
kibnızı akamete uirabyorum. 
Anladınız mı timdi 1 

Baronun kartında intikamcı 
bir tavır almııbm. iftira ada
mın ince dndaklRnnı fena bir 
tebessüm kapladı. S&yledilde
rime inanmıyor, bunlan da bir 
kapris sanıyordu. Almanca de
•am ettim. 

- leh bin F rauizin. .• 
Almanca hitap editim biraz 

daha çehresihi bur11flurmuına 
sebebiyet verdi. 

- Buraya sizi kavga çıbr
mak için davet ettijimi sanı
yorsunuz değil mi? Şu bilete 
bakınız. 

Bilroaa fU IOll glalercte Hen• 
deyden Parise gittiğimi iiste
ren bileti Yerdim. 

- Bu biletin tarilıine iyice 
bakınız. Frauaya sitmek için 
harbin IOllUDU beklemedim. 

F ransaya Jlitmekte daima 
serbestim. Son .eferimde Yu
nan konıoloıu ile de bera
berdim. 

- Dojna a61lemipnua-. 
Bu bileti bir bqkuuaduu al
mıt olacaluanız. 

Hakikati •ö:rlemek içia bile 
mücadeleye ihtiyaç vardı. 

- Bir kadın bu derece ya
laa söuliyemez, dedi. 

- Bu üze ~yalnız bir teJ 
ıöaterir: Almanlar ne kadar 
kuvtetli olarlara oJ.anlar 
Franıızlar aynı derecede kuv-
veti göstel'lllei• mliktedinlir
ler. 

Bu .azlerim• inanmıyordu. 
O hill kafa•rnda 'yapbiı mu
bakamelerle biittln bunlann 
yalan olduj'unu sanıyordu. 

- lnanmıyo.rsımz dejil mi? 
Ben •İzi kocamın lniçrede öl· 
düğünü söylemqtim. Şu vesi
kaya bakanız. Kocam harp 
cephesinde ölmliftür. Benim 
kim olduğum daha iyi anhya
cakıınız. • 

llk teredd&t dakikau geçince 
daha kat'i bir azimle denm 
ettim: 

- intikam dakikası geldi. 
Siz mahmuza imzaladınız. Ya
nn prena RatilMmı ıirerek 
kendi.ine koskoca bir dosya 
tevrli edeceğim. Orada Alman 
ataşanavalın!D bir Fransız ka
dınınt aık mektuplarını oku
yacaktır. Bu defa 1iiddettea 
Jllzü alev filli olmUfbı. Ayara 
kalkb: 

- Bana Japmai• vaki+ bu
lamıyacakitnız dedi. 

- Sorıu Vdl -

Kaleninin Bir Söylevi 
Moskovada Zinovyef Grubu 

lhtilile Karşı Nasil Çalışıyordu? 
Mo•kova, 17 (Humi) - 1. 

P. Bakaef tarafından yapılan 
itiraflara göre Zinovyef, Evdo
kimof, Kamenef ve T eodorof 
Leningıat merkezinden başka 

----------------------------miştir. Suçlulardan Teodorof, 
Zinovyef tarafından idare edi
len teıkilihn kendi taraftar
lanm fırka kadro!an içine so1

·-

Rusya Sovyetleri kongresinin 
açılmasında -s6ylemit olduğu 

bir nutukta bay Kalenin bay 

Kirofun katli hidisesi üzerine 
tevakkuf ederek müteveffanın 
bütün hayatını Sovyet Rusya 
milletlerine vakfebnİf çok te
miz bir adam olduğunu söyle
miştir. Bunun üzerine hazır bu

lunanların cümlesi müteveffanın 
hatırasına hürmet olmak üzere 
ayağa kalkmışlardır. 

Bundan sonra Bay Kalenin 

!Romanyada .. . 
Harp Sanayii 

Tensik Ediliyor 
Biikreı. 16 (A.A) - Halen 

Romanyada ulusal emniyetin 
pekleıtirilmesi için çok çalıııl
maktadır. Bay Tatareako mat
buata bir tebliğinde selihiyet
tat makamların orduyu harp 
malzemesile techiz ve harp 
saniyünin tensiki için geniş 
bir prognm hazırlamakta ol
duklannı bildirmiıtir. 
Baıbakan bu hususta harbi

ye bakanı ile iktidar mevki
indeki Liberal fırksı bakanı 
bay Koatantin Bratiano ara
smda göriit ihtilafı olmadığını 
bildirm ştir. 

Moskovada da "Moskova mer
kezi" adı altmda gizli teşkilat 
yapmışlardır. Sakarof, bunların 
•on dakikaya kadar suikut 
te~ebbüslerinde bulunduklannı 
itiraf ettiginden, suçlulann dos
yası yüksek mahkemeye veril
miştir. Bunun başında Ubrih 
ile hakimlerden Matuleviç ve 
Goryaçof bulunmaktadır. 

Anla11ldıiına göre suçlular 
nadim olduklanna dair verdik
leri teminata ve fırkaya sada
kat yeminlerine rağmen suikast 
yolunda faaliyetlerine devam 
etmitlerdir. 

son kongre ile fimdiki kongre 
arasında geçmit olan devre 
:zarfında iç Sovyet halkının bü- \: 

t 

; Yugoslavyada 
Mali Ve Ökonomik 

Islahat 

Moskova merkezine girenler: 
Zinovyef, Eedokimof, Gertik, 
Y akaef, Koklin, Kamenef, Sa
rof, Teodorof ve Gorsenin olup 
Leningrat merkezile birlikte, 
eski Zinovycf grubunun azala
nnı etraflanna toplamış idiler. 
Moskova merkezi fırka reislerine 
ve SoYyet bükümetine k&J'fı 
hareket maU.di,.te te,kil edil-

IJay ]{alenin 
mak yoliyle hareket ettiği ve 
bu maksatla yalancıktan neda-
met ve udakat teminatı vere· 
rerek fırkaya sokulmalarını ta
raftarlarına emrettiğini söyle
miıtir. 

Kelenlnln &aJlevl 
Moskova 17 ( A. • A) - İç ......... 

yilk bir azimle çalışmış oldu
ğunu ve bu çahşma neticeleri
nin son derecede memnuniyet
te pyan olduğunu beyan et
mİftİr. Bay Kalenin uluaal öko-

nomik her sahasında son sene 
zarfında yapılmq olan bu mu
•zzam itte önayak olan bu iti 
ilham ve tertip eden bay Sta
lindir. ı,unun üzerine kongre 
u:un alkışlarla ve ayaia kalk
mak saretile Staliai selimJa
mıılardır. 

Y enilhtiliflar Başgösterdi 
Fransa Versay Muahedesine Uygun 

Olarak Sar'ın 
Askerlikten Tecridini istiyor 

--------------------t .. ı--------------------- • 
Cenevre,~ (A.A) - Roy

ter ajanamm •ellhiyettar ma· 
llafilindea istihbaruıa ıöre, 
uluslar kurumu konseyinin 
içtimai tehir edilmitfu. Çllnlrii 
Enua hilkômeti Sar ara:ıııı
DİD ukerliktea tecridi mes
elesini ileri sürmüıtllr. Versay 
muahednininin 42-44 cü mad
delerinde ıire Rehin nehrinin 
•ol sahilinde bulunan bütln Al
man aruiai askerlikten tecrit 
edilmek ve orada asker ikame 
edilmemek icabetmektedir. 

Bunclan bqka Fransızlar as
kerlikten tecrit ifine Hvkül
ceyı demlryolluının ve demir 
yollan istasyonunda mevcut 
olup a•keri trenlerin tahmil ve 
tahliyesine yarayacak biitlin 
tesiaabn tahrip edilmeıi buıusu
nun da dahil buJundupu iddia 
etmektedirler. Yollar, k5priller 
ve kanallarda bazı ahval ve 
ıerait dahilinde HYldllcen bir 
ehemmiyeti haiz: tellklri olu· 
nabilir. 

lhlllAfın M•hlJetl 
Cenewe, 16 (A.A)" - iki 

•IAlradar tarafa memau ve 

tatrj= Mecek tekilci• Sar•• 
elelilli laaUetmek makıacliyle 

... ., k .. aa koB.eyi ltari· 

cinde gi>rütmelere devam edil
mektedir. Fransa ile Almanya 
arasında başlıca noktai nazar 
ihtilifı Sann askulikten tecrit 
edilmesi meselesi ilzerinde te
merldlz etmektedir. Su arazi
•inin akibeti teeyyün etmeden 
evvel mevzuu bahıedilmesi 
mümkOn olmıyaa .n&laların 

tecridine miiteallik maddelerin 
Sar arazisi için tatbikini Fran
sanan taleb etme•ini Fransa 
mantıkı gördüğü halde Berlin 
mahafili Venay mualıeclename
.min ukert maddelerinin ev
velki gtlnkll Plebmtteki zafer
den •oma yqayabileceiini ka
bul ebnemektedir. Müsait bir 
hal mretinin elde edilmesine 
intizarm diplomasi girütmeler 
tekrar bqlamqtır. 

Clllrllfmelar 
Ezc6mle bu sabala bay Lit

Yinof ile bay Bek Şark miAkı 
hakkında prlpalflerdir. Bay 
Laval lllll huta olaa bay Be
ki ziyaret etmipede hu ziya
rete hlJlk bir elaemmiyet at
fedilmektedir. 811 GJarett• baı
hca ılrlfll• .. ,.... Fruaz -
Lela ............ " &Jlll za
manda Şark miaakı ile Roma 
illlMlmn ıl• qtm • .., Yettipa 

yakında Cenevreye geleceji ve 
Sir COn S.ymenin de Ceaev
reye aYdet edeceği haber ve
rilmektedir. 

Fransız M••flll 
Ne Dl~or? 

CENEVRE 16 (A.A)- Fran-
sız mahafili Sar iti ile ittiıal 
edecek olan konsey içtimaınıa 
tehir edilmit olmuana bllyllc 
bir ehemmiyet atfetmemektedir. 

Bu celsenin yann aktedile
ceii beyan olunmaktadır. Bu 
celsede bir karar sureti ittihaz 
olunacaj'l ve bu karar suretin
de konseyin Almanya ire bir-
leımeaine ve bu birleımenin 
tarihini telbit ecleceji söylen-
mektedir. Bu birleımenin Şu
bat brflanııcıada yapılacağı 
tahmin ediliyor. Çlinkn Alman
ya o tarihe kadar muallak 
meseleleri lıallatmek fikrin
dedir. 

Kübada 
LAHAV AN 16 (A.A)-Hil

kümet üç ay için tefkillb eA
siye teminabm kaldıl'llllf ve 
kamlf ezme deYrelİnde Hr 
türlti sabotaj •llÇiulanmn lllm 
•e yahat mleltbet laapi9 ceza• 
MDa malaldı. •b11ilae karar 

'fil '•· 

Belgrat, 16 (A.A) - Bay 
Y evtiç hükümetin mali ve öko
nomik islahat programının tat
bikine devam ederek dün ak
ıamki bakanlar meclisinde dev· 
letin bütün mali kurumlarınm 
ipotek bankaaile posta taaarruf 
sandığının ve Ziraat Bankasının 
doğrudan doj'ruya Maliye Ba-

kanlığının kontrolüne verilme

sin~ karar vermiıtir. Bu tedbir 

timdiye kadar başka üç bakan

lıktan ctir~ktif alan bu kanun
lann faaliyetlerini birfettirmek 
içindir. Bu bal bu kuramlann 

ne dahilt teıkilitlanna ve ne 
de muhtariyetlerine dokunmı· 
yacaktrr. Tedbir Yugoslav ınalf 
ve ökonomik mahafilinde büyük 
bir memnuniyetle karıılanmıthr. 

• • ••••••• 

Şark Antlaşmaşı 
Cenevre 17 ( A.A ) - Bay 

Bek ile Bay Laval dün görüı
miiflerdir. Polonya naurDIA 
Fnnsıı ,ark misakı için 10Ey· 
liil 1934 te Alman muhtrruı• 
verdiii cevabt bildirmiıtir. 

Paris 17 (A.A) - F raasanıa 
tark antla,ması için Eyhilde 

Alman muhtırasına •erdiii ce-
vap neıredilmiyccektir. Fakat 
diln bay Bek ile Lavalın yap
bklan görüşmelerden sonra 
antlaşma müzakerelerinin yeni 
bir safhaya girdiği nokbsı üze• 
rine dikkat barışı çekilmek
tedir. 

Timur Denizini 
Geçerken 

PCRT DARVİN, 16(A.Ar 
Atina isimli hava gemisinİll 
Timur denizi üzerinden imdat 
iatediji bildirilmi,tir. Tayyare 
T evard civarında karaya inmif
tir: Tayyarenin benzini kalma· 
mııb. Benzin aldıktan sonra 
tekrar havalanacak, Portc:lar
vine doiru yoluna devam ede
cektir. Tayyarede yolcu yok
tur. 

ispanyada Anarşist 
Merkezi 

MADRIT 16 (A.A) - Hl
ktmet anar.Ut merkeüaia lra
Jnblm._ ı..,t•'ıtir .. 
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Ekmek~i Kadın Filmi 1 
....,4 

.. \bdülhamit Devrinde Ekmekçi Kadın 
Piyesi Nasıl Bir Jurnala Uğramıştı . 

Piyes Neden Oynablmadı,Kısaviye dö Monepenin 
Bu Büyük Melo - Dramı Neden ismini Değiştirmişti 

Elhamra sinemasının kalaba- sindeki ( Kadın ) kasten öyle 1 
lık holünde bekliyordum, vakit j tercüme ediliyormuş, Zah şa-
geçsin diye dıvardaki ilanları, hanelerinin (!) rcfikai alişanlan! 
reklamları okuyordum. Gelecek hanımefendilerin ismi diğer ha-
hafta gösterilecek olan (Ek- nımefendilerden farkla ol..,un 
mekçi kadın) filmi dikkat na- diye birinci kadın efendi haz-
zadarımı çekti, mazinin çok retleri - padişah dört kanlı 
tuhaf ve garip bir zihniyetini olduğundan - ikinci, üçüncü 
habrlattı. Abdiilhamit devrinde ve dördüncü kadın efendi haz-
Türkiyeniıı ancak sahne ve ti- retleri deniyordu. Bu piyes te 
yatro denecek iki tiyatrosu (kadın) kelimesi mahsus küçül-
vardı, bisi Türk tiyatro tarihi- tülmek için etmekçi kelimesile 
ni yazdıran güllü Agop ile Ma- yan yana getirilmiş bu habc ·~ 
mıkyan ötekisi de Abdi ile veren ve böyle gören melün da; 
Hasandır. Bu (Ekmekçi ka- padişah tar fındnn mutlaka 
dm) piyesini hem Manakynn ve mükafat görür. 
hem de (komik Hasan) oynıyor- O kitap! r toplanır ve bu 
lardı. Fransız rom ncılarm (ekmekçi kadın) kelimesi o:rta-
Melo - dram ya:ıganı meşhur dan kalkardı. Manakyan ek-
( Kısaviye dö Montepen ) eser- mekçi karı (Hasan) da derhal 
leri arasında bir de (Ekmekçi piyesin adını (sefil fabrikator) 
Kadın ) vardı, aklımda yanlış şekline getirdiler. Sefil kelimc-
kalmadı ise ya Ahmet İhsan sinden de bir mana çıkaran 
veyahut eczacı lvan zade M. olurmu diye hep bekledik, se-
Süleyman ikisinden birisi Türk- fil ruhlar bu kelimeden hoşnut 
çeye tercüme etmiş bir roman olmuş olmalıdırlar ki (ekmekçi 
haline koymu~tu. O zamanki kndın) sefil fabrikatör olanca 
Babiali lcütüphaneleri, (Hasan) ses çıkarmadılar. Şimdi Elham-
ve Manakıyan tiyatrosu ( Ek- ra, gelecek hafta gösterilecek 
ıuekçi kadın) ile adeta birer filmlerden (ekmek~ kadın) dan 
varlık olmuılardı. bir kaç levha gösteriyor. 

(Ekmekçi kadm)m tiyatroda da Jan Fortiya ekmekçi kad1n 
görmliştiim, mevzuu pek aklım- rolünü filimde kim oynadı 
da kalmamakla beraber Labro dikkat edemedim. Manakyan 
isminde zengin bir karikatür da bayan Hekimyan oynardı 
( Manakyan ) Jak - garo (Alek- (Hasan) da hayanbayzar,tiyatro-
sany:ın ) isminde bir usta başı dan tanıdığım fabrikanın yantışı, 
ile büyiik bir fabrika idare edi- (Ekmekçi Kadın) ııın bir pa-
yordu.- Hasan tiyatrosunda ma- pas evinde misafir oluşu hep-
nakyanın rolünü Külhanyan ya- si hepsi var. Filmlerde gös-
par, ( Alcksanyan ) rolünde de terilen bütün teferruatın can-
meşhur ( Todori) görünürdü. lılığı elbete tiyatroda yoktu. 
Kocasını kaybeden ( Jan - For- Manakyan ve Huan tiyatro-
tiyn ) isminde genç ve güzel Jarının büyük artistleri Alek-
bir kadın dört yaıındaki çocu- sanyan, Todori, Gülhanyan, 
ğu ile bu fabrikaya bekçi ve Holası (Büyük İsmail), Nurinin 
kapıc1 olarak giriyor, usta baıı rollerini hu fiJmde komedi 
Jak Garo bu kadını çıldı- Fransezin birinci sınıf ar-
rasiye seviyor, fabrikatörün tislerinden Germen Dermoz, 
oğlu hasta olduğundan gidiyor, Jacques Ajretillat, François 
fabrikada Hrbest kalan usta Rozet, Mona Goya, Simone 
başı kapıcı kadını tazyik ede- ile Bourday Paris üyatrolarmın 
rek birlikte kaçmalannı ve bu halk san'atkiirı Femandel gibi 
fabrikayı ateıe vererek fahri- maruf akrörler yapmaktadır. 
katörün ihtira ettiği bir maki- (Etmekçi Kadın) otuz sene 
nenin planını da çalarak zengin sonra İstanbulda ( Ekmekçı ka-
olabileceklerini söylüyor, na- tlın ) ismi1e Beyoğlunda Melek 
ıpuslu kadın bunları reddedi- sinemasında bundan bir ay 

kadar evvel oynanmı1tı. ( Ek-
yor, sefil ustabaşı fabrikayı mekçi kadın ) İzmirde gelecek 
ateşe veriyor ve bu işi yapa- hafta Elhamrada ..oymyacaktır. 
nın da o zavallı kapıcı kadın O zamanın bu garip zihniyctl~-
olduğunu :.söylüyor, iftira edi- rini otuz sene, kırk sene evvel 
yor, yirmi sene hapse mahkum melanet akan saltanat idarele-
oluyor, acıklı, meraklı heyecanlı riııin böyle kirli hususiyetlerini 
bir sahne... Piyesin mevzuu düşündükçe bir daha yaşasın 

Cumhurluk diyorum. ( Elcmek-
aşağı yukan bu merkezdedir. çi kadın ) güzel sahnelerile bize 
Okuyuculanmı filmin mevzuu bir roman olmaktan ziyade bir 
etrafında meşgul etmek iste- tatlı habra uyandıracaktır. 
ıniyoruın, burada o devrin Eczacı : Kemsi Aktaf 

çu:-umuş. mel'un bir zihniyeti .· Am. erı·ka ·Ve 
göıtermek istiyorum. Bu Ek· 
mekçi kadın tiyatroda oynan- L h D 
<hkça cidden korkunç ve deh- . ~a ay ivanı 
şetli sahneler idi, Jak Garonun · Veşington,17 (A.A) - Ame-
zengin olup lcı~mın ekmekçi rikarun Lanay · uluslar arası 
kadının oğluna aşık oluşları <livanına katılması için Ruzvelt 
pek mcrakh bir şeydi, o za- tarafından vakı olan davet üze-
manlar bütün İst~nbul halkı rine ayandan bay Conson bu 
sğzında bir (Ekmekçi kadm)dır katılma teklifine iddetle karıt 
gidiyordu, Mel'un hafiyelerden gelm ştir. Bay Conson Ameri-
biri bu romana kancayı takb. kanın Lahay divanına katılması 
Mci'andin, L.•pazeliiin mana• sonra uluslar kunımuna da gir-
~11zlı2ın rica ederim ıeldine nüye mecbur edilecektir dc-
balcın f E"mekçi Kadın) kelime- . miıtir. 

reni Asu· 

Tüller Ve 
Yeniden 

Mari Nikson fpck yaşıııalfıle 
Frnnsız moda acu-

nunda büyük yeri olan 

AnnabeUa yeni bir fılmi 

için bütün şapkalanm 

tüllü olarak ısmarlamış
tır. joinv:Ue'de çevril
mekte olan "'f ayfolar,, 
filminde Annabelıayı hep 
tüllü şapkaları ile ~öre- Amıabel 
cegız. be1'<' 

Danteller 
Meydana 

Bu moda bugün birden ya
yılmış bulunüyor. Berelerde, 
Toklarda, fört şapkalarda tül
ler nazarı dikkatı cc!bediyor. 

! 
Tül modası ile birlikte dan-

tel modası da almış yürümiiş 
benziyor. Tıpkı eski yılların 
dantel modaları canlanmıştır. 
jannc Har:o.w son bir filmind~ 
kusursuz vücudunu hayranlıkla 
seyretmek imkanını veren dan
teller içinde gürünmekted&::-. 
Ginger Rogers "The Gay Di
vorcee0 filminde uzun kollu 
redingot biçiminde <lantel bir 

Modası 
Çıktı .. 

(; i11fıe1· lı'or;c1·x 
rl cmfr1 f1r rrt lr·fi ff' 

tuvalet geymiş-

'} iillü biı· 

f'ofcr Ş(f pkH 

tir.Bu clhis~nin 
önü kad!ie <lüğ-
meler:-c Hik1cu-

• ... ;;,, 1 • 
mış •. r.vncc liÇ 

yer bu:ınıy:ı

ca~ sanılan bu 
moda ~-itgide 
yerleşmiş btn::i· 
yor. Geı ek ve-
lik e1bise!erde, 
gere~se tuva
etlerde ch:ıntel

ler çok fazla rağ 
bet görüyor. 

San11e 7 

Londrada 
Ferahlık 

illi • -

Avrupada Bir 
Harp m ehlike 
sinin Atlatıldığı 
Kanaatı Vard ı· 

Londr~, 16 (A. A) - Sar se
çiminin gürültüsüz bittiği ha
beri ile neticenin uluslar der
negi konı;eyinin işini kolaylaş 
tıracaK kadar açık oluşu Lon
drada !erahlık veren bir duygu 
ile karçıh:mmıştır. Bu sabahki 
bütün İngiliz ga=eteleri bu 
yolda yazılar yazmaktadır. 

Sal'1ıların, Snnn Almanyaya 
geçme-;i için Hizım gelen tek
nik munmeleler bitene deği 
sükunet ve disiplin gösterecek
leri umulmaktadır. Uluslar der 
neği konseyi bu muamele dev 
res;ni mi:mkün olduğu kada 
hıs:ı t<ıcakt:r. Seçim neticesini 
bu kadar kati oluşunun Avru 
pada bir harp tehlikesini d 
~tbttığı lrnnantı vardır. 

Londra, 16 (A.A) - Sar p!e ... 
bisiti m~nasebetile Manchestcr 
Guardinn yazıyor: 

Ke1;rneniu bm manasiylc b~ 
intihap serbest bir intihab olİ 
muştur. Almanya aleyhinde re)! 
ver.:niş ol n kimselerin akıbe 
ne olacağı hakkında endişey 
düşen bu gazc~e u!u~lar kuru 
mu konseyinin onları müdafa 
etmesi 1azm1 geleceğini ilav 
etmektedir. 

Buenos Aires, 16 ( A.A) -
Hükumet Sarın Almanyaya dön 
ınesi münasebetile Almanlann' 
bayrak çekmesine izin vermiştir~ 

Bale, 16 (A.A) - Sar reyiam 
lwmisyonu gece yarısından bir 
az evvel J viçre hududuna var
mış ve geceyi burada geçirerek 
sabahleyin Cencvreye hareket 
etmiştir. 
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Iran-Irak ınıı~ 
lhtilifı Hakkında~ 

Sovyetler Dış İşler Bakaııı 
Bay Litvinofun Beyanatı 

Moskova, 17 (A.A) - İran 
Irak ihtilafm1 müzakere etmck
de olan uluslar kurumu konse~ 
yinin celsesinde bay Litvinof 
şu beyanatta bulunmuştur : 

T ctkikine arzedilmiı olan me
,selenin esasını tahlil etmeden 
evvel şu ciheti söylemek iste
rim ki iki 'tarafın uluslar kuru
mu konseyine tevdi edilmiı 
olan vesikalarla iki taraf mü
messilleri tarafından burada 
yapılan beyanatlada bir çok 
defalar Rusyanın da eski Os
manlı impRratorluğu ile Ira
nın aralarındaki hudutların 

tahdidine ait olarak aktctmiş 

oldukları itilaflara iştirak etmiş 
olduğundan bah!:cdilmiştir. Fil
vaki gerek 1847 tarihli Erzu
rum itilafnamesinde ve gerek 
1913 tarihli İstanbul protoko
lünde Türkiye - İran İngilte
renin imzaları yanında o u! 
manki Çarlık Rusya mümessil
lerinin de imzaları vardır. Bu 
vaıiyet eski Rus hükumeti ta
rafından ittihaz edilmiı olan 

tedbirler her ne olursa olsun 
Sovyet hükumetinin bu hare
keti icraya saik olmuş olan 
menafi ve siyaset ile hiçbiı· 
alakası olmadığım beyana beni 
mecbur etmektedir. 
Şu halde hükumetimin Irak 

ile İran arasındaki ihtilafın şu 
veya bu şekilde halledilmesi ile 
biç bir alakası yoktur. Uluslar 
kurumu konseyinin diğer aza
sının da benimi,.. aynı . fikirde 
olduklarını iimit etmekte oldu
ğum halde derim ki : 

Hükumetim bu ihtilafın iki 
tarafı da memnun edecek bir 
,ckilde ve nisbet dairesinde 
haJledilmesiyle alakadardır. Ta
ki her iki tanıf aralarındaki 

mevcut olan doılane münase
betleri ve eyi dosthıiu idame 
ve muhafaza etsinler. 

WA1ll!7' ... 

lspaııyolKahinesiııde 
MADRİT, 17 (A.A) - Ka

binede bir değişiklik yapılmuı 
diiıünülüyor. Yeniden alınacak 
nazırın boş olan münakalat 
nezaretini aln.cak olan çifçiler-
den Solman olacağı ıöyleniyor. 

AvusA.uryada Sevinç 
Sarın Almanyaya 

Selamlıyorlar 
Geçmesini 
Fakat . 

istiklalden Vazg·eçmiyorlar 
---------------VİYANA 16 ( A.A ) - Pro

paganda komiseri Miralay Adao 
radyoda söylediği bir nutukta 
demiştir ki : 

Suda Almanyaya dönmek 
için rey ver~nlerin içinde Na-
zilerin Almanyası için değil, 
sadece Almanya için rey ve
ren bir çok kimseler vardır. 
Sarda Alman seçim muvaffa
kıyetini selamlıyalım. Ve ulusa 
isteklerin tahakkukundan do
layı sevinelim. Almanlık zihni
yetimiz fırka fikirlerinden hiç 
bir şeyi kazanmaz. 

Viyana 16 ( A.A) - Yuka
rı Avusturya vafü:i Gaysner, 
Linzde vatansever cephenin 

büyiik bir tezahurıı esnasınd 
demiştir ki: 

Avusturya Sardaki Alma 

muvaffakıyetini selamlamak v 

Alman ulu!u ile birlikte sevin .. 
mekle bcrab'er, Dolfüs tarafın• 

dan ha7.ırlanan siyasal prog .. 
ramdan bir parmak bile ayrıl

mıyacakt..ır. Avusturya Alma 
olarak fakat scrbet ve musta 
kil Alman olarak kalacaktır 

Sar Plebisitinden sonra F ran 
sayı Almanyaya bağJıyan bi 
köprü haline gelmekte oldu2' 
gibi Avusturyanın da .Avrupa 
sulhu için bir hareket noktasi 
haline gelmesi temenni olunur. 

••••• 
Bir Tekzip 

VARSOVA, 17(A A)-Ti
<:.aıet odalarının döviz hakkın
da tahdidat koumuş olan mem
leketler hakkında mukabelede 
bulunulmasını isredikleri bu 
haberi tekzip edilmektedir. 
Hükumet serbest növiz teda
v:ıünü muhafaza ctmeğe kat'i 
surette karar verıµiıtir. 

Bir Günlük GreVı 
Varşova. 17 (A.A) - Dom

brova kömür havzasında bir-

günlUk grev ilin edilmiştir. 

Grev sosyalist amele sendif ·ası 

tarafından bazı madenlerin ka 

patılmasinı ve ameleye yol veril 

mesini protesto için istenmiftir. 
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Hatırası: Miloviç, Çardaş 
Macar musiki üstadı Emme

rich Calmanm be meşhur ope
reti bana umumi harp sene!e
r: ni hatırlabr. Harp başlayalı 

:ki seneyi geçmişti. lstanbula 
bir Viyana operet kumpanyası 
geldi ve Çarda~ Fürstin opere
tini ilk defa olarak Türkiyede 
oynadı. O zamana kadar lstan
bula daha ziyade İtalyan ve 
F ranıız operetleri gelir ve tem
siUer verirdi. Bunların klasiie 
~açan musikisine doymuş olan 
lstanbul halkı Viyana opereti
nin ve bilhassa Calmanın çigan 
ve oynak milli dans par
çalarına fena halde kapıldı. Bu 
kumpanyanın r pertuvarının ba
şında bulunan Çardaş Füutin 
~ünlerce, haftalarca, aylarca 
oynandı... . Oynandı... İstanbul 
halkı bu doyamadığı musikiyi 
kanmak bilmiyen bir hararetle 
tekrar tekrar dinledi ve alkış
ladı. O za n'"'\"'ld:ın bun-ene kadar 

.:> 

çardaş parç;ıları tazeliğ;ni kay-
betmedı. Bugün bile evinde bir 
rramofonu olupta birkaç tane 
çardaş plakı bulunmıyan pek 
azdır. 

Viyanalı opert't kumpanya11 
latanbula yalnız çardaı ve Cal
aıan'ın yüksak eserini tanıt
makla kalmadı. Kumpanyanın 
primadonnaSl da memlekete 
akırlaması mü~kül bir misafir 
gibi okkalı geldi. Miloviç isimli 
bu dan& ve ses perisi - daha 
o zamanlar gök yüzündekiler· 
den baş kasma yıldız denmezdi -
Beyoğlunda •ahneye çıktığ-ımn 
ilk günü etrafında zenğin bir 
tutkunlar halkası buldu. Bu 
onun için bulunmaz bir :nimet 
olabilirdi: Fakat ıa•allı •••· 

lcketin serveti namına da ha
tırı sayılır bir külfeti... 

O günün kuvvetli dilımanla-
rına vatanın hudutlarından 

uzaklaşbrmak için akan kanla· 
rın sürüklediği insan enkuı 

yıgınları bahasına s~et yapaa 
harp zenginleri için bulUDmu 
bir fınatb. 

f.ı!iloviçin lstanbula gelmul 
ile lstanbulda n• dedi kodular 
meydan almııb. Eskiden beri 
duyduğumuz ve bildiğimiz bank
notla kahve pifİrmek, ıipra 
yakmak... Bunlar her kuin ya
papileceği hovardalıklar olmut
tu. Beıyüzlük banknotlardan 
yorgan diktiren, sonradan gör
müş .harp zenginlerinin isimleri 
sayıldıkça Kağıthane çamurun
dan yapılmıı darı ekmeiini 
hazmetmeğc çalışan midelerin 
bitkin sahipleri bu dedi kodu
ları bin bir gece masalları ıribi 
dikkatla dinliyorlardı . 
Saygı deier okuyuculanm 

ben size aadcce bir filmden 
bahsedecek iken bakınız gcç
mİ§ ıstırapların destanını yaz· 
maia baıladım. Evet, ne diye· 
cektim ... 

Elbamra s;naması harp sc· 
nelerinin yadigarına bize beyaz 
perdesinde bu hafta veriyor. 
Biz bu ayni sahnedeÇardaşope
retini bir kaç defa canlı ve h~ki
ki olarak ta görmü,tük. Hem de 
bir defasında Sylva rolünü, harp 
senel~rinin " Gözde " si Mi
loviç oynamıştı. Ond:ın midi 
yine aym sincm;tda çardaı 

isimli birkaç film de geçti. 
Fakat bu filmlerin hiç birişinin 
bizim gördüiümüz ve bildiği
miz Cardasfüntin il~ alikası 

Roma Çılgınlıkları 
Senenin En Şen Filmi Büyük Bir 

Muvaffakıyet Kazandı 
Oç gündenberi Tayyare si

nemasında gösterilmekte olan 
"Roma çılgınlıklan"ndan geçen 
'hafta kısmen bahsetmiştik. A-

merikada yapılan bü
yük ve şumullü bir 
güzellik müsabaka
sına iştirak eden 
binlerce kız arasın
dan seçilen 200 gü
zel kızın iştirak et
tikleri bu filim İzmir
lilere yepyeni bir 
artist tanıttırmak
tadır. 

Bu artist Avrupa 
ve Amerika sinema 
meraklılanmn göz 
bebeği olan ve bu 
günün en yüksek 
yddızlanndan biri 
sayılan Eddie Can· 
tordur. 
Beş milyon dolar 

aarfile vücude ge
tirilen bu filim ha
kiki bir san'at Abi
deai addine liyıkhr. 
Filimde eski Rol?'a-

disini e~ki Romada Buluyor. 
Orada bir esir pazarında sa
tılıyor. Bir tesadüf neticesi 
imparatorun en muttmet ada-

nm, eski Ronıa imparatorluğu- mı oluyor. Orada binbir mace-
nua bütün debdebesi ve hq- ra geçiriyor. Nihayet impara-
meti görünmektedir. torun hiyanet vesikasını ele 

Musikia.i, dekorlan, mevzuu ge~riyor ve kaçıyor. Müthit 
,,.. nihayet h•l'feyİ JC>k mü- bir takıp. Ben Hur filmine 
kemmel olan bu fiıim hakkında nazire olacak derecede bir 
yuılacak tek bir cümle vardır: araba koıuau, Heyecan verici 

Muvaffak olmuş bir eser tehlikeli bir koıu. Birkaç ara-
Ba parlak Ye yilluek eserin ha parçalanıyor. Vızır vızır 

mevzuu da orjinaldir. İfliyen oklann kurbanı olan 
Amerikada yeni yapılan ve koıucular. Ezilenler, &lenler, 

"Roma" teamiye edilen bir bak- yar&lananlar ... 
kal çarajının doinı a6ylediii Neticede Edeli de bir uçu-
için tehirden kovulmuı ve bu rumdan uçuyor ve baygın dtı-
eınacla hayalen eski Romada ıGyor. Kendine geldiği zaman 
yqam•u•ı göstermektedir. o yine koğulduğu Amerika Ro-

Bakkal çırağı Edeli saf, dot- mumın civanndadır. Fakat 
na 16zll, dojTu idil bir gençtir koynunda cinayet vesikuı mev• 
O, Roma tebrine eaki Romaya cllttür. Yalnız arada bir fark 
ait bır mllze hediye eden zen· vardır. Bu veaika bir İmpara• 
p adamın gi5z&ne babyor. torun hıyanetini değil, yeni Ro-
Şelürclea konluyor. Eadi: ma tehri aikinlerini haraca ke-

- Ala eald Romada olsay- sen haydudun vesikam. 
dım böyle kovulmazdım. Film iki saatlık bir kahkaha 

Diyerek yoluna devam cdi- membaıdır. Fotoğraf, dekor 
yor. Bu sözleri bir mucize te- ve sanat itibarile bu d.-rcce 
siri gösteriyor ve Edddi ken- yüksek bir film az bulunur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yoktu. Bu defa hakikaten Cal- H R 
man'ın . Çardaşı iJe karşılaşıyo- ava aporu 
ruz. Filmdeki zengin ve cof· Ankara, 16 (A.A) - Ziraat 
kua, musiki tam miniaile Cal- Vekileti meteoroliji enıtitüsün-
~~n ın. ~ardafldır ... Sahnede den alınan malumata göre, son 
~os~erılmı.yecek h~ıcı sahnele- 24 saat içinde yurdda hava: 
rın ılivesı operetın mcvzuunu Orta Anadolunun ıimal kıs-
yükseltmiftir. mı ile doiu anadoJusu ve Ka-

Sylva Vareacu rolü "Bitme- radeniz kıyılarında kapalı, di· 
mit Senfoni " nin giizel ier yerlerde yaj-ıılı geçmitJ:ir. 
sesli dilber yıldızı Martha En çok yaiıı Muilada 40, lz-
Eggerth tar:afınd~n ıen, tuh mirde 30, İspartada 25 milimetre 
ve şakrak bir eda iJe temsil aJçülmüştür. Diier yerlerde ya-
ediliyor, Prens Edvin rolünde- ğış bir ile 20 milimetre araeın-
genç ve talili san'atkir Hana dadır. 
Söhnker pek sevimli ve cazi- Gece ve gündüz suhunetle-
beli bir zahittir. Hepsi tanın- rinde düne nazaran büyük bir 
mıı sevilmiı artistler, ÇOfkun dejiıiklik yoktur. En düşük 
bir orkestra refakabnda Çar- gece suhunetleri sıfırın altında 
dap yeni bir can vermişlerdir. olmak üzere Karata 27, Erzu-

Çardatfürstin sesli film çık- rum ve Çorumda 12, ~aatamo-
hğından beri • bu neviden ya- nu 18 ve Ankarada bır dere-
pilan filmlerin en büyüjti ol- cedir. En büyük ıündUz suhu-
duiunu biç düıünmeden iddia netleri de sıfınn üstünde Ada-
edcbi!iri:ı. na ve Dörtyolda 20, Antalyada 

M. V 17 derecedir. 

Evet. •• Odur ... 
Yani ... Greta Garbod 

Bu yaşmaklar ve kürkler 
yığını iç.inde giden kadının 
Greta Garbo olduğuna belki 
ihtimal vermezsiniz.Evet Greta 
nıçın yuzunu gözünü böyle 
kapasın.. Fakat odur. Holly
vood'ta büyük bir filmin tem
silinde bulunan Greta projek· 
aiyon salonnnu böyle terkedi
yor. Sunlight.s'in bo) ziyasına 

o kadar alışan Greta her çqit 
reklamlardan ve gazetelerin 
fotoğraf objektiflerinden titre
diği için böyle kaçmıştır.Çabık 
elli raporterler Gretanın sevimli 
çehresini alamamışlarsa da ka

çışındaki bu garip pozu mag

nezyumla pek güzel tespit et

miılerdir. 

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

izdivaç Dansederek 
Terkedilen Bir Ruyadır 

.. Tbe Gay Divorcec,, filmin- ı 
de Mimi roltinli gören Ginıer 
Roıerı ile Fred rolünü l!Örcn 

(F. Astaire) için izdivaç dame
derek terk edilen bir rüyadır.K&• 
semiz bu sahnevi yaşatmaktadır. 



Salthe • 

Soyadlarını 
Tescil Ettirenler 

S:>y adı 1:lanların adedi 
gitfkçe artmakta ve bu yüz
<lcn nüfus d diresindc müthiş 

bir kalabalık göze çarpmak
tadır. Dün yine sabahtan ak
şama kadar nüfus dairesinde 
iki yüze yakın soyadı tescil 
ettırilmiştir. İsimlerini aşağıya 
yaz.ıyoruz. 

Burnavada manifaturacı Hü
seyin Işıkoğiu, Bornovada Ha
şim oğlu Ahmet Erçclebi, 
Mehmet Şit Merd'ioy, Or
haniye Mahallesinde 12 nu
maralı evde Ali Riza Anatlı, 

Mes'udiye Şerafettin sökağın
da 6 numarada Cevdet onbaşı 
ve Sultaniye mahallesinde Hacı 
Ali cadduinde 244 numarada 
Bekir ve oğlu Ethem Atağ, 
Alsancak gümrük idare me
muru Ferid Şenkaı: Eşref paşa 
lkinciıultaniye mahallesinde 11 
numarada Sabit oğlu Mitbat 
Şensoy, Karantinada Mııırlı 
caddesinde 279 numaradaki 
hane halkı Tulunay. Kutellide 
Hüseyin Tüzün, M. H. M. Saf-
fet Yürkün, Hacı Mem-
duh mahalleıinde Mekke 
ıokaiında 30 numarada Nuri 
T opç.alap, Alay beyinde 6 nu

marada Mehmet Tunuz: er, Ma
liyede tahsildar Hakkı Taşoğ
lu, birinci Karantinada iskele 
yokuşunda 36 numarada Edip 
İsmail Tanç, Tepecik kitane 
caddesinde 47 numarada Kaya 
Türkol, Emlaki milliyede Ra
iıp Unun Pek, ikinci kordon 
184 numarada Muhiddin Unur, 
Alıımcak Mesudiye mahallesi 
Bornova sokağında 104 nu
marada Maılaheddin Ünay, 
Güzelyalıda 1099 numarada 
Mustafa Üçer, gümrük muha
faza memurlarından 2088 Hay
dar V arhan, vilayet odacısı 

Osman Yücer, Akçeli mesçit 
31 numarada hane halkı Ye
niçeri, Karşıyakada Kemal ıo
kağında 37 numarada ismet 
Yamanlı, Bozyakada Ağabey 
mahalleainde 47 numarada 
Mebmet oğlu Necip Yılmaz: 
Arslan, topç.u yüzbaşı M.Saffet 
Yönenr, emniyette iki yüz 
otuz Arif Yalın, Güzelyalı 
Müstecabi aokağında 48 nı:ma
rada Murtaza Yiiit, Hacı Mah
;nut mahallesinde 175 numara
da Şemsettin Ercümen, Şeyh 
mahallesinde 15 numarada Veli 
oilu Ahmet Erzi, Alsancakta 
11 numarada Ahmet Emirea, 
Üçüncü Sultaniye Ep-efpap 
caddeıinde 26 numarada Hacı 
oğlu Hüseyin Emcioilu, Hami
diye mahallesinde 570 numa
rada Mehmet Ali Elecia, ikin· 
ci Memduhiye 21 numarada 
imam Bekir Y artalan, Karpya
ka Nazlı sokak Cemi Yüce alp 
Dolaplıkuyu 13 numarada Meh
met Erdi, müstahkem mevki 

kumandanlığında Rifat Ezenu
bug, KaJ'fıyaka Kurtuluş ıo
kağmda 6 numarada Rahmi 

Eranc, devlet demiryollan aey
ri seri ba1kitibi Hulüai Eredir
ne, emniyette 137 Salih Ergi, 
Karantina Dilaver aokaiında 
30 numarada Mehmet Erginer, 
Karataf Demir ıokal 16 nu
marada Mustafa Ramiz Erimer, 
Karantina tramvay cadduinde 
7'8 numarada AWarralunan 
Emer.sofclu, Devlet demiryol-

ları işletme memuru Mustafa 
Erus, Karşıyaka Alaybey Mirat 
sokağında 1212 numarada Ab
durrahman Eşi, Alsancak istas
yon müdürü Emin Ersav, inhi
sar memurlarından Riza Tur
gut Erene, Tuz sokağı karşı

sında 16 numarada turşucu Ah
met Erinç, Dedebaşında 89nu
marada Osman Ergeç, Aydın 

derniryolu muhaber memurların-
dım sabri Durduran, Halimc:ğa çar
şısı 72 numarada Samı Erendag, 
Devlet demiryollarında serftren 
Ali Edis, Devlet demiryollarm
da amele Hasan Ali Erlik, İt
faiyede şoför Rahmi Eli açık. 
Seydiköyünde on bir numa-rada 
Dilaaver Ekizler, Basmahanede 
Piliç sokağında 35 numarada 
Ayşe Leyla ve ailesi halkı Er
tuna, Tapu fen memuru Meh
met oğlu İzzet Erginsoy, Karşı
yaka Musavat sokağında 12 nu
marada Sezai Esmir, Tanaztepe 
mektebi müdürü Ahmet Tevfik 
Erenkaş, İkiçeşmelik büyük 
Camgöz sokak 43 numarada 
Mehmet ve efradı ailesi Enuli, 
birinci mülazim Muhlis Eray, 
Maliye muhafaza memuru Ah
met Eviş, Abdullah efendi so
kağında 2 numarada Şükrü 

efendi oğlu gedikli ismail Er
naş, Hili) şimendifer istasyo
nundan 18 numarada Yaşar 

Eryuva, Revnak sokağında 3 
numarada Hasan oilu Ali Esas
suluk, Kuruçay mahallesinde 
amele Mahmut Erçap, Bayrak
lıda 8 numarada Hasan Erkara
dumanBumavaSanAhmet soka
iında 7 numarada Süleyman 
Eryüce, Saysal sokağında 127 
numarada Osman Erdemli, Ka
dastro mühendisi Zeki ve kileıi 
Ersöz, GüzclyaJı 1091 numa
rada Şevkd Eflatuni, birinci 
mülizim M. Ali Erkorkut, 
Üçüncü sultaniye aşureci soka
ğında 12 numarada İsmail 
Hakkı Ertuş, Cerrah Mehmet 
efendi sokağında 18 numarada 
Hüseyin Battal Erentöz, Birinci 
beyler sokağında 30 numara
da Mehmet Emin Emre Üçüncü 
karatq Adalet aokağında 
14 numarada Leman Erd61, Em
lak Bankasında emlak şefi Av
ni Ersalman, MersinJide Borno
va caddesinde 81 numarada 
Kazım ctingü, Basmane irsalat 
anbannda Necip Ergan, Çorak
kapı caddesinde 348 numarada 
Şemseddin Erdenilgen, beledi
ye tanzifat M. Mustafa Er arma 
Birinci süleymaniye 48 numa
rada Mustafa Enser, Servilite
pede kahveci Ahmet Enyüce, 
gedikli çavuş Hasan Ermeriç, 
muallim Fethiye Erbilge, Pa-

zaryerinde seben numa
rada Yusuf Kenan Eroğlu 

Danub sigorta şirketi müdürü 

Nuri Eginloilu, Yorgancılarda 
19 numarada Ahmed Eraslan 
Demirali sokağında 25 numa
rada Ahmed Ekler, Uzunyol 
126 numarada Süreyya Eke, 
Aydın demiryolu Kızılçuluda 
fenerci Salih Elver, Bitpazarın
da halıcı Rifat Eryümlü, Ta
maşalık 123 numa:ada Ali oğlu 
Hüseyin Erönlü, Birinci neza
ket aokağında 22 numarada 
Fevzi ve Fahri Ermerd, Mem
leket hastahanesinde ebe Şe
rife Erün. 

Yeni A .... •• Kanunusani t93 s 

Leyla . . . 1. 
Niçin Öldürmüş? 

Nihat Mahkemede 
Ne Diyor? 

Bilinci Dolaplıkuyu mahal
lesinde sevgilisi Leylayi kıs

kançlık yüzünden yaralıyarak 
öldüren Nihadın duruşmasına 
dün Ağırcer.ada devam edil
miştir. 

Suçlu geçen duruşmada 
maktulun başka erkeklerle 
münasebette bulunduğu iddiası 
nı serdetmiş ve bunun için F at
ma isminde bir kadının mu
dafaa ş:ıhidi olarak dinlenmesi 
ni istemişti. Dünkü celsede 
Fatma dinlenmiş ve demiş-

t,r ki: 
- Leylimn başkalarile mü

nasebette bulunduğunu bilmi
yorum. Bir gün Nihat komşum 
olduiu için bizim eve geldi
ler. Bir kaç gün sonra da Ley
li kendi evlerine kaçtı. Bun
dan baıka bildiğim bir ıey 
yoktur. 

Suçlu Nihad diğer bir mil
dafaa phidinin de dinlenmesini 
i.tedi ve mahkemece bu ıa
llidin de dinlenmesine karar 
verilerek muhakemenin bqka 
bir güne bırakılmasına karar 
verildi. 

Salibin 
Muhakemesine Devam 

Edildi 
Seydiköy civarında Emrez 

mevkimde Giritli Mehmedin 
kansı altmıı yaılannda Sıddı
kayı taammüden öldürmekle 
auçlu ve gıyaben idama mah
küm iken 9 sene aonra yaka
lanan berber pomak Salibin 
muhakemesine dün Aiırcezada 
devam edilmiftir. Hukuku am
me phitlerinden Ahmet, vak'a 
günü tarlasında çift aürerken 
tepeden bir kitinin geçtitini 
gördüğünü, fakat bunun Salih 
olup olmadıjmı bilmediiini söy
lemiıtir. 

Diier şahit Şerife, vak'ayı 
iıittiklerini, bazı komşularile 
birlikte Sıddıkanın evine git-
tikleri sırada ihtiyar kadının 
bqından yaralı olduğu halde 
kanlar içinde yerde yatmakta 
iken g6rdiiklerini ve bu sırada 
çoban Salih tarafından vurul
duğunun söylendiğini bildir
miştir. Diğer bazı şahitlerin 
dinlenmesi için muhakeme baş
ka güDe bırakılmıştır. 

sa,nıualllmllk 
Bazı ilkmektepler başmual

limlil:Jeri inhilil ettiğinden 
bu baş muallimliklere tayin 
edilecek mu:tllimler maarif mü-
dürlüğünce tenkikat· yapıl
m:sktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni Ad Alanlar 
Banka Di Roma ikinci mü

dürü Bay Muzaffer, kardeşi 
elektrik mühendisi bay Fahret
tin ve pederleri bay Ali "Arel,, 
Telefon şirketi kasyeri bay Mus
tafa Sıtkı ile amcası Ahmet, 
o~uHarı Halıian ve Hüsnü "Sallı,, 
Devlet demiryolları Alaybeyi 
Kütutarı bay Hüsamettin "Hep
gül,, sütçü bay Nurinin katibi 
bay Neıim Doğanöz soyadla
noı almışlardır. 

DUzeltme 
Topçu yüzbaşılarından bay 

Hamdinin soyadı Tayan olduiu 
halde Toyar yazılmııbr. Düzel
tiriz. 

Gazete Müvezzileriyle Lik Maçları 
Mahkeme Salonu Doldu ••••• 

Bugün Y apılamı
yacak Mı? ··-·-·-

Küçük Kardiçalı Hanında İşlenen Ci
nayetin Muhakemesine Dün Başlandı 

Bir müddettenberi devam 
eden lik maçlarının bugün on 
ikinci hafta müsabakalarına de
vam edilecektir. Fiküstüre göre 
sabah saat 9 da başlıyacak olan 
maçların birincisini: Şarkspor -
İzmirspor (B), ikincisini: Altay -
Buca (B), uçuncusunu yine 
Şarkspor - İzmir5por (A), dör
düncüsünü de Altay - Buca (A), 
takımlarının maçları teşkil ede
cektir. Dündenberi ortada dö
nen şayialara bakılırsa bir müd
dettenberi hakemlarin hatala
rından şikayetçi olan Şarkspor, 
İzmirspor ve Altay kulüpleri 
protesto makamında bugün 
sahaya takımlarını çıkarmıya

caklarmış. Bu tayİanın ne de
receye kadar doğru oldupnu 
bilmemekle beraber ıu veya 
bu hakem oyunlan yanlış yol
ıuz idare ediyorsa onun ha
kemliğini bir daha kabul et
memek kafidir. Yoksa bunu 
protesto etmek için sahaya ta
kım çıkarmamak doiru bir ha
reket değildir. 

ikinci kordonda gazete mü
vezzii Kürt T evfiği biçakla 
yaralıyarak öldüren gazete 
müvezzii Hasamn duruşmasına 
dün ağırceıada başlanmıştır. 
Mahkeme salonl' gazete müvez
zilerile dolmuş hu!unuyordu. 

Suçlu Hasan vak'ayı şöyle 

anlatmışhr : 
- Bana bayi Alsancak mın

takasını vermişti. Ben orada 
gaute sabyordum. Bu mınta
ka sabahçı İzmir gazetele
rini en çok okuyan adamlann 
oturduğu bir mıntakadır. 

Bu yüzden müvezzi Feyzul
lah ve lcardeıi Hüseyin ve 
Tevfik beni kıskanıyorlardı. 

Orada aabş yapmamam için 
beni tehdit ettiler, Bir gün de 
aramızda bir kavga oldu. Gi
dip Alsancak karakoluna şika
yette bulundum. Karakolda bu 
tiç kardeş bana: "Ne yaparsan 
yap, bir gün seni temiı.liyece
ğiz" dediler. 

Diğer bir gün yine önümü 
kestiler. O vakıt ta Karantina 
komıeri bay Avniye müracaat 
ederek tikiydte bulundum. 
Komaer bunları arattı fakat 
bulduramadı.Kaçmışlardı. Vaka 
günü ıattığım gazetelerin he
aabını vermek üzere Kardiçeli 
!aanında bayiin yanına gitmiş

tim. 
Y a:ı.ıbaaeye girerken başıma 

bir demirle vuruldu. Dönüp 
bakınca F eyz.ullahı gördüm. 
Oltiime hücum etti, Huseyin 
•• T emk de üzerime çullandı
lar. Ben altta Tevfik te üstte 
bulunuyordu. Boğuşma esna-
11nda Tevfiiin belindeki biça-
;mı kınından çıkarmakta oldu
pnu gördüm. Ben de kendimi 
kurtarmak için biçağımı çeke
rek salladım. Bunun üzerine 
Tevfik: "Yandım!,, diye bağır
dı ve ayağa kalkb. 

Şahit olarak dinlenen umum 
bayi bay Hamdi Bekir dedi ki: 

- yazıhanede buluoduium 
sırada F eyz.ullah ile Tevfik gel
diler, sat tıklan ıazetelerin he
saplarım verdiler ve çıkıp git
tiler, Az soara dıpnda bir 

gürüültü duydum. Dışarıdan 
gelenlar vakayı bana anlattılar 
fakat ben gözümle nasıl oldu
ğunu görmedim. 

Mahkeme reisi Bay Süreyya: 
- Gazetelerin satışı semt 

ıemt mi yaptırılır. 
Bay Hamdi Bekir - Evet 

bu uıül yalnız İzmir ğazeteleri 
içindir. İstanbul gazetelerinin 
ıahşında böyle bir usül yoktur. 

Haaana Alaancak mıntaka
l!llDl vermiıtik. Hasan bir gün 
F eyzullahtan bana şikiyette 
bulundu. Fakat Fezullahın kre
disi yoktur. Çünkü kumar oy
nıyormuı. bizim itimadımız kar
daıı T evfiie idi. Bunu kendi
ıine söyledim ve Hasana do
kunmamalannı tenbih ettim. 

Katil Hasan mahkeme rei
sinden müsaade iateyerek mak
tul Tevfik ile eskiden beri 
aralarında hiç bir husumet ol
madığım iyi arkadaıı olduğunu, 
fakat kendisine fazla gazete 
sahlan Alaancak mıntakası ve
rilince alevhine döndüklerini, 
vakanın neticesinden kendiıinin 
de çok müteessir oldupnu 
söyledi. 

Mahkemece phit olarak ga
ze müvezzilerinden Reıat, İsa 
oğlu Hasan, Şevket ve Hulusi 
de dinlendiler. HulU.i, boğuş-
ma esnasında bir arahk Tev• 
filda Huanın ayağa kalkbk
lannı ve Hasanın o sırada 

ayakta iken T evfiki yaraladı

ğını, T evfikin elinde elinde 

biçak görmediiini aöylemittir. 
Tahkikat evrakına göre de 

T evfiğin üzerinde ve hadise 
mahallinde ayn bir bıçak bu
lunmuııt ve ıörülmemiıtir. 

Verese vekili, vak'ayı ğnren 
daha birçok ıahit bulunduiu
nu söylemit ve bunlann da 
mahğemcce dinlenmesini iste
mi,tir . . 

Mahkeme, bu ıahitlerle be
raber kavgaya kanşmıt olan 
F eyzu)lah ye Hüseyinin, gaze
te mli'f'euii Yatana dinlenme
lerine de karar vermit ve du 
ruıma bqka güne bırakılmıştır. 

Dündenberi ağızlarda dolaşan 
bu haberin yersiz. olmasını ve 
takımlann yine eskisi gibi sa
hada yerlerini alarak maçlara 
devam etmesini temenni ede· 
rız. 

Yeni Asır - Spor muharri
rimizin verdiği bu haber üze
rine biz de keyfiyeti ayrıca 

tahkik ettik. Ve filhakika öğ
rendik ki Altay, İzmirspor, 
Şvkspqr ve Türkspor takım

ları lik maçlarının bugünkü ida

re ile intacmı imkin haricinde 
görerek Jile maçlanndan çekil

mişlerdir. Vaziyetin yeni heyet
ler seçimine kadar gideceii 
anlaşılıyor. Bu, geçen sene de 
böyle olmuftu. 

Kuşadası Cinayeti 
Kuşadasının Davutlar köyün

den lılam çamlı mahallesinden 
Seyyit çavuşu puau kurmak su
retile aiır aurette yaralayarak 
öldürmekle suçlu Ahmet oğlu 

Mustafa muhakeme edilmek 
üzere tehrimiz ağırceıa mah
kemesine getirilmiştir. 

B•f ŞOtör Cezalantlırdclı ........... Beş şoför otomobiilerini fazla 

Kürt Osmanı 
Öldürenler 

Halkapınarda Kuru çayd.a 
Kürt Osmanı tabanca kurtunı-
le yaralıyarak öldürmekle suç
lu Abidin 'f'e bu suça kendm
ııi azmettirmekle maznun Mu-
harremin muhakemelerine dün 
Ağırcezada devam edilmiıtir. 

Bundan evvelki celaelerde 
dinlenmiş olan hukuku amme 
ıahitlerinin ifadelerinde bazı 
mübayenetler görülmüştü. Dün-
kü celsede bunlardan Ahmet 
ve karııı Emine tekrar dinlen-
miılerdir. Şahitler, Abidinin 
iddia ettiği gibi vak'a unuın
da Kort Osmanın elinde çapa 
ve buna benzer birtey görme
diklerini sayliyerek duruşma
daki ifadelerinde iarar etmiş-
lerdir. 

Muhakeme diier bazı mü
dafaa ,ahitlerinin dinlenmeıi 
için baıka bir pae bırakıl
mıttır. 

Zabıta Haberleri: 
Kaz Kaçtrl'IHf 

Mene•ende Zafer mahalle
ainde Abdurrahman kızı yirmi 
yatlarında Sevdiyeyi zorla ka
çıran Mehmet oğlu Mehmet tu
tulmuş ve adliyeye verilmiıtir. 

aü:erek etrafa çamur saçrathk

larından belediyece cazalandı

rılmıtlardır. -·····-Kemalpaşa 
Kazası Büyük Tehlike 

Atlattı .. 
eo Lira Ne olmut 1 ••H .. - - -
Şehitler cadcleaiade Musa - Ba~ıaum l3111nci sah11tl/t -

oğlu Şerifin evine gelen kom- Takdir 
Dün Kemalpaşa belediye 

fUsu Mehmet karw Hanifenin 
karyela yubiı altından elli baıkanlığuadan ıehrimiz bele-
lira para çaldığı idtlia edildi- diye baıkanbğına aıaiıdaki 
tinden zabıtaca talakikata bat- telgraf gelmiftir: 
lanauıhr. İtfaiyeniz 30 dakikada yan-

Fırında Kumar gın yerine gelerek fevkalade 
lkiçeımelikte uzunyolda Hü- bir gayretle yangını söndünnüı 

ıeyin otlu Mustafa fmnına ve kasabamızı muhakkak bir 
kabul ettiti Şaban otlu Ömer tehlikeden lcurtarmışbr. Sön-
kahveci Hilmi ve marangoz dürme iıini yakından takip et-
Mehmet te kumar oynarken miye gelen Vali General Ki· 
aralarında kavga çıkaut Ye zım Dirik çalıımayı takdir ct-
birbilerini d6vmişlerdir. · miftir. Memleketimiz balkı 

Zabitaca tahkikata bqlaa- ıösterilen bu derin alakadan 
nnım. miaaettardır. 
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ihtiyar Yetmişlik Kadın 
· kiikime Anlabyordu . ·-·-·. ----

Biz Mücevheratımızın Çalındığından 1 

Şikayetçiyiz 
P.~ıisler Bizi Buraya Gönderdila-

Dün Asliye ikinci ceza ha
kimi bay Ha:im Sıdann hu
zuruna tlıkilen üç suçludan ya
şmu. 65 ile 70 arasında ol
dugunu söyliyen kalın sesli 
takma dişli Hediye adında bir 
kadın ah ofla kanıık şöyle 
anlatıyordu. 

- Nasal yilreklerim yan-
ma~nn. Hep bunlar anamdan 
babamdan kalmııh, ne diyebi
l•cektim, ha alb betibiyerde 
bir oımanh lirası, sekiz sıra zen
cirile evel :zaman bileziklerinden 
.thn bileziklerim, 6-7 adet yir
milik altınlanm, 4 meoekıe el-

• 
.. mas, bir çift menekşe elmas bir 

de \:OCUğumun nipn yüzüğü, 
bir çifti kınk albn helehle 
bir tek Halep küpesi .Ibn, tek 
taşiı incili küpe, diye ıayarken 
)'anındaki kızına aordu: 

- Daha ne vardı Firdevs? 
- Kordon, saat. 
- Ha unuttum. Bir arşın 

U7.unlukta kordonum Ye bunun• 
da bir albn aaatı bepıi de ça· 
hndl efendim. 

Bu hanımın anlatbğı lıidise 
fudur: 

1 
deıi Hasan suçlu olarak mah
kemeye verilmişlerdir. 

Dünkü duruımada suçlular
dan Hediye yukarıda yazdığı
mız: mücevheratının haydutlar 
taratından çalındığını yana yakı
la anlatmakla beraber hırsızla
rın ne suretle eve girdiklerini 
de şöylece anlatmııtır. 

- EYimiz geniş bir avlu için
dedir. Ben 'kızım Firdcvsle ya
tarım. Kardqim Hasan ayn bir 
mahalde yatar bunun yaauıda 
kocam. 

lıte oğlum gece yanaı bir 
silih patladı kızım korkusun
dan beni kaldırdı. Kerdeşim 
Hasan yetiıın diye bağınyor
du. Odaya girdik bir de ne 
görelim allahım. Eşyalanmıı 
odanın orta göbeğine yıkılmıf. 

Sandığım açılmıt bunun ya
mrıdaki diğer sandtğım da açı
larak içindeki anamdan babam
dan kalma bütün mücevhera
tım ortadan kaldırılmış, derken 
polisler yetiıti karakola gittik. 
Çalınan eşyalarım& birer bir
rer söyledim. yazıldı, çızıldı. 
Biz eıylarımızm meydana çıka· 
nlacağını beklerken bize aiz 

Faik;>aşa mahallesinde bir yalan söyliyorsunuz diyerek bu 
gece yarıaı ailiblar patlıyor, raya gönderdiler. Allah buna 
poıisler yeti1ifor, g&rtlltl ifiti- razı mı? 

lnkılip Nedir 
Niçin lnkılipçıyız? 

Asım KOltllr Tarafından Cuma 6UnU 
Halkevlnde Verilen Konferans -·-- r'aş taıa 'ı 2 inci hsaıedt -

ıeydcn evvel dünün haya
ta ait. gayelerini bırakmak 
yeni bir %ihniyet sahibi olmak
br. D.in yaşayan ve b~ünkü 
hayat Ye zihniyet çerçevesi 
içine giremiyen her mefhum, 
her vasıta tamamen metrüktür. 
Her yeni ülkü, muhakkak yeni 
yaııtalar ister. Dünün bayat 
vuıtaları süpjektif telekkiden 
do~muıtu. inkılabın vuıtaları 
objektif bir telekkiden meyda
na gelmiştir. 

Bugün halkçıyız dediğimiz 
zaman bunu istiklil için, iatik
Wden aonra bapnlan büyük 
inlalip için herJeyi feda eden 
Ateş Ayıelere karşı derin bor
cumuzu eda için söylüyoruz. 

Milliyetperveriz dedijimiz za
man, bir yurt üzerinde yeni 
eıvler yaratmak için birleımiı 
kuvvetimizi ifade ediyoruz. 

lnkıllpçıyız, dediğimiz za-
man tabiabn hakim kanununa 
uyduğumuzu ilin ediyoruz. 

Cumhuriyetçiyiz dedijimil 
zaman en yüksek rejimi yük
selme vaaıtası olarak kabul 
ettiğimizi ve en son etatiatiz, 
dediğimiz zaman da en ha
kim cemiyetini, ferdi korumak 
onu istismar ettirmemek ve her 
bakımdan, en kestirme yoldan 

1 gayeye vardırmak için en kuv
velli, müessir ve emin bir 
melce ve vasıta olarak kabul 
ediyoruz. 

Fakat unutmamalıyız ki bu 
mefhumlar, bizi aııl büyük ha
yat ülküsüne götüren en emin 
alh yol ve en mtiessir altı vasıta
dan başka birıey değildir. 
Asıl inkılabın ülküsü, (770) bin 
kilometre :Stünde yaıayan on 
sekiz milyon Türke ısbrapsız, 
sevi!en bir hayat temin etmek 
ve yaşatmaktır. 

Diğ'er noktadan, ht>r inkıla
bın ilk ve en büytlk hedef
lerinden biri de kendi mef
humlarına göre - yeni ada
mını yaratmaktır. Bugünün 
adamı dtıniin adamı olamaz. 
Bugüııkii muallim dünün mu 
allimi değildir, bugünün Yalisi 
dllnün valisi değildir. 

Dnnün va1isi, alh süvariyle 
kimse ile temas etmeden, bir 
korkuluk halinde daireden eve, 
evden daireye giden lıanleci, 
durgun Ye vakıt iS)diirücii bir 
varlıktı. Bugibıün valisi, onun 
gibi olamaz. General Kizım 
Dirik gibi dafda, çayırda, yol 
bapnda, k&ylll içinde, kiimesler 
yapmak, mektepler yapmak, 
nllmuneler meydana getirmek 
suretiledir ki yeni rejimi can-

Sardan Kaçan Aileler 
Fransaya ·Sığınıyorlar .. 
Fransız - Sar Gümrük ittihadı 

Fiilen Bozulmuştur .• 
Forbah (Fransa) 17 (A.A)

Sardan buraya 100 kadar göç
men ~elmittir. Bugün de 200 
kadannın daha ~elece~i bildi
riliyor. Forbah hudut muhafız
larının Royter muhabirine söy
lediklerine gör~. dün akşam 
Fransa topraklarına uatte va
sati 35 otomobil gcçmittir. Bun
ların içinde Sardan kaçmakta 
olan ailelerle kendilerinin yük
te hafif pahada. akar malları 
bulunmakta idi. 

Sarbruk, 17 (A.A) - Sar 
dahilinde on dört senedir mU

dürliik yapan Fransız Heim
bergere Alman cephesinden 
gönderilen bir kiiıtta istifa 
etmesi bildirilmektedir. Alman 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
landırabilir ve temsil edebilir. 

inkılabı sevelim, ve bütün 
1 

kuvvet ve bilgimizi onun yeni 
eserler yaratması uğurunda 
kullanalım ve bir evanjclist ta
rafından söylenen şu sözleri 
unutmıyalım : 

.. Münbit ve iyi bir tarlaya 
tohum olarak ablan buğday, 
kendi gibi yüzlercesini yetiı
tirmek için nasıl kendini feda 
t:dene, biz de biiyük eserler 
meyd•na rctirmek için o su
retle kendimizi feda etmekten 
çekinmiyelim. 

cephesi gazeteleri, ona bir 
po!isi keyfi otarak işten çıkar
mak birçoğunun c9alannı -af
fetmekle itham etmektedirler. 

Sar hükümet komisyonu 
neşretmit oldap bir tebliğde 
bu ith3m!arı tekzip etmektdir. 

Forban (Fransa) 17 (A.A)
Fransız - Sar gümrük ittihadı 
fiilen bozulmnt Fransız güm
rüğü Lorren hududuna çekil· 
miıtir. İki taraf daha timdiden 
bazı ithalab reddetmqtir. · 

Paris, 17 (A.A) - Resmi 
gazete F ranıa ile Sar arasın
da gümrük sınarlarım tayin 
eden bir kararname neıret· 
mipir. 

... ·-·· Paris Borsası 
Sakindir 

Parıs, 17 (A.A) - Esham ve 
tabvilit boruıı bugün el.aha 
sakindir. Piyasanın fazla yük
selmesi dolayıaile yapılan ta
hakkuk muhtelif kısımlara his
sedilir derecede tesir etmiçtir. 
Fransız iratJan dayanıklıdır. 
BuawıJa beraber pek az diit· 
müştur. Beynelmilel esham 
gayri muntazamclır. Rio ile 
Royal ağırlasmııbr. Elmas es
hamı sağlamdır, 

len eve i'İriliyor •• Odanın biri- Hakim sordu: ~m!lmlD11 ......... 1:J1-.!L11ııı..~~>~·..,.rn.:: .. 11:ı1,..,. ... ~,•----1a1.mı ................................. 111rı .......... ~ .... mm .... ~:ıs:il.._ = - - ~-- "'-·"". 
ilin ort&cma karmakarışık eı- - Sen bir sürü müccvherab 
Yalar ytğalmıı ve bu evde otu- birer bier saydın amma neden 
ran yine suç1ulardaa bay Ha- daba enel bunlan polise söy· 
san, kendisini iki mukeli ada- lemedin? 
nıın tehdit ettijiui Ye kardqi - A... Of lum söyledim am-
Hediyeye ait milce•herabn klf- ma yazmamıılar. 
fesini çaldıklannı iddia etmiı Diğer suçlu Firdevs ile, Ha-
Ye zabıta tahkikata bqlamıı. sanın da sorıulan yapdmıı bun-

F akat evveli m6fteki vazi· ler da hidiseyi yukandaki gibi 
Jette buJua~nı.r lıakkmdaki aalatmlflardır. 811 haausta za. 
tahkikat ters olarak tecelli et- bıta memurları şahit olarak 
nıit ve hiikümeti yalan yer• dinlenmiş bazı şahitlerin gel-
oyaladıklan11claıa dolayı anası, mesi için mahkeme bqka göne 
kıı! ve bir de Hediyenin kar· bırakılmııtır. 

1 ., ••••• 

Alaşehir Haberleri 
---- .. ·-

~hir .ı~ ~ ~uu~i. l. - 1 Kadınlar Birliği 
Mebus ıeçum IÇUI bitirilen Kazamız bayanJan bir "Ka· 
cetveller 10nunda kuamız dınlar birliği " yapmak üzere 

· tniintelıibi unilerinin intihap- topJanmıflar eaash bir karar 
lan yapılarak 96 zac seçilmiı almamıflardır. Bununla bera- . 
''e bunl · · · · ba - ber pek yakında müspet bir ! 

arın yırmısını yan u- . J v 1 l 
Y

el t k'J . . neticeye varı acagı_ umu uyor. l 
er eş ı etmiıtır. Tehir Edllen MUsamere 

. Bupn Fırka binasında akte- Uzun zamandır hazırladığı ı' 
dılea kongrede kaza ko?ıgre piyesi temsil sabuaaa koymak 
•zabtına Rasim Muaal, Esnaf i.tiyen kazamız Gençler birliii 
ve Ahali Banl:a müdürü Ke- temai.I edilecek olan uerin, 
mal A.!i Pıkıhoğlu bakkal umum matbuat müdürlüğünden 
Hüı' ·· lb b" ' .1• t henüz tudikleoerek gelmemiı 

mı, ra ım ve vı aye olmasından .... m . b ko . .. ___ !n!v. d mu- ercyı on eı 
• ~vesı mumc:.sıwgıne e gün için tehir etmiftir. 

Akif Ôztürk, Hüıtü, Sıkıhoi· SoJedları 
lu, Mazhar seçildiler. Kongre Alaşebinle: Hnkümet dok-
iki celseli ve aakin oldu. tonı Faik Tuirancol, sıhut 

FJaller YUkeellnce memuru SaJi~ Nabel, simsar 
O - f' le . b' "k Osman ve owuUan Giker, mü-

z.um ıat naın ıraz yu - bendis Ali Akgiin, mahallit me-
aebnesi üzerine stok üzümler moru M11Stafa Tunçay, maki-
aabfa çıkanlmıt ye mistahaifin neci Oman ve aileıi Boralı-
Yiizil daha fazla ı&Jmiye baı- bay, kah•eci Yıldırım Güng5r, 
laauttır. Fiab:ı bu tereffüii eczacı kalfası Hamdi Kıhçay, 
bağlar için lizım olan ameli- manifaturacı Aziz Atık soyad-
y · b'I v d . larını alm1'larclır. 
eyı yapa l mege aha renış hm•ll• 

d':m~n nçmıı oluyor. 8'a suretle E.-ecle: . Kaymakaa V akkaı 
~ıuk olan amele ücretleri eli Ferit Sav ... JUdarma kuman-

bır parça kımılclamuJa '-ti•· duı Haı• 8-ri Öktener, 
1111, olduiundan itçiler ICYİn· •ft& Atay, Tahriratik itibi 
11.~ektedir. ·· ·• Aı soy adlarını aJmıtfarchr. -
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Lağziı - 1. Kayma 2. Bileni 2. Da.iz 3. Epsem 
Kayıt 3. Sftrçme Lil olmak - 1. Dili tu-

Uhik - 1. Birleıen 2. tulmak 2. Epaem kahnalc 3. 
Katılan 3. Şimdiki (Sabık Samuymak 4. Şqa kalmak 
zıddı) 4. Ulqan S. Ulaşık6. LiJe (Renk man.) - Al 
Yeni (!iabık zıddı) Ula - Ataıe 

Lilıik olmak - 1. Ulat· Llle (Zencir man)- 1. 
mak 2. Yitmek (daha çok Buka, bukağı 2. Sıkık 
ilhak etmek man) Limba - 1. Çıralık 2. 

Ulıika - 1. Ek (gramer lfı.la'ı 3. Y aj'dq 
ıatılahı olarak "•btd edil- Limiae - 1. Dejme 2. 
mittir. Suffixe = .onek pre- Dej'me 2. Dokunma 3. Duy
fixe == inek) 2. Eldeme 3. nak 4. Elleme, elle tatma 
Katkı 4. Takı Linet - 1. ilenç 2.Kar-

Lihime - 1. Etçil, etsek gak 3. Kargıma 4. Kargıı, 
2. Et yiyen prkıf 

Ulun - (Liıbim) Et Linet aJmak - Kargal-
Uho - (Lihin) 1. Ağız mak 

2. Güi 3. Ir 4. Irlama 5. Linet etmek - 1. AJ
lrlayış 6. Ôtliı 7. Yır,yırlama kamak, arkama'k 2. Kakıı

Lihd - (Lihid) 1. Kuy- lamak 3. Karamak 4. Kar-
tak 2. Sin 3. Sin sapmam pmak 5. Kargımak 6. Kar-

Uhvt -Ba•agir (Uhuti gışlamak 7. Söğmek~ söv-
mevcudat man) mek 

Llhza - 1. Göz açıp U.ık - 1. Y apqan 2. 
kapayınca 2. Kıpma Yaplflk 3. Yap11kan 

Liin - 1. Koiulmuı 2. Life - 1. Ceadek 2. 
Pırtak (Şeytan man) Öl6k 3. Ôlümdük 

Ukab - 1. Angı 2.Ko- Litif - 1. And, anul 
ıum at 3. Kuıum ad 4. San {Mutedil, müllyim, halim 

Libb koymak -1. A- man.) 2. Binıet3. Gökçek 5. 
yakmak, eyemek 2. Kopnak Güzel 6. Seviilii 7. Yahıı 
İli • Ll:kayd - 1. Bakmaz 2. 8. Yalabıık 9. Yumpk 

ııukaıkır. d· O k' Latife - l.Alay 2. Şaka 
ay ı - Y ü Litifeci, Utifep - 1. 

LAkaydi ıöstermek -1. Alaya 2. Horfatacı 3. Şa
Bqtan atmak, bqtan sav- kacı 
mak 2. Savsakı.mak 3. Uy- Lltife etmek - ]. Alay 
gupnak 4. Yan çalmak, yan etmek 2. Satqmak 5. ·şa-
çimıek kalaflllak 

Llkin - 1. AK.ak 2. Şu Lltme - 1. Dipçik 2. 
var ki 3. Yalnız 4. Y •• Tekme 3. Tepme 

Llldlkayat - 1. Bot 1'- Liiibah - 1. AJdıripı& 
kınlalar 2. Saçma sapaa ak- 2. AWırmaz 3. Çe\'i"'n 
ler 3. Sangavuk 4. Kayırmaz 5. SaJSlll& 6. 

Lil (Epkem mae.) - 1. Sırnapk 
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mukJu bez maa.) 9. Güç 10. Güre : t. Karak• 
Kutni - Kcmek {Pa-ıkuneti man.) 8. Erk, erik 

Kutb (Kutub) - l. fj lık 12. Karu (Asıl el, bazu 
(Mihver man.) 2. Sibek 3. man.) 13. Karak 14. Kayam• 
Tuç lık 15. K6ç 16. Küç, Küsin 

Kutub yıldızı - 1. Boz 17. Sağlamhk 18. Yalım 19. 
boia 2. Çulduı: 3. Çolpan Yet (Kifayet man.) 20. Yö-
4. Demir kazık mü 

Kutr (Kutur) - 1. Arklı Kuvvetle - 1. Berk 2. 
2. Çap Sailamca 3. Sımukı 

Kuttai tarik - 1. Ka- Kuvvetlenmek - 1. Gü-
rakçı, kazakçı 2. Yol basar ceymek 2. Köçöymck 3. Kü-
3. Yol kesen, yol kesici çeymek 4. Sailamlqmak S. 

Kuttei tarik olmak - 1. Seslenmek 6. Sesinmek 7. 
Yol kesmek 2. Yol vurmak Tınmak 

Kuvve - 1. Düıünce (Fi- Kuvvetli - l. Acar 2. 
il zıddı) 2. -bilirlik Akı 3. Böke 4. Böldü 5. 

Kuvvei hasıra - Gör- Ailı 6. Çaktu 7. Erkli 8. 
me, görürlük, görebilirlik &Jiğ 9. Güceyü 10. C8çl6 

Kuvvei samia - 1. Duy- 11. Güçüm 12. Gürbüz 13. 
ma, duyarlık, duyabilirlik 2. Sağlam 14. Türk, Türük 15. 
İıitme, ititebilme Uğan 16. Zorlu 

Kuvvci pmme - Kok- Kuvvetsiz - 1. Ank 2. 
lama, koku duyma Ehlcz, ihlez 3. Gevıek 4. 

Kuvvei limise - 1. Do- Gücü yetmez 5. Karudak 
kunma, dokunarak duyma Kuvvetsizlik - 1. Arık-
2. Tutma, tutarak duyma lık 2. Gevşeklik 

Kuvvei zaika - Tatma, Kuvvetten dütmek - t. 
tad duyma Ehnezimek, öhnezimek 2. 

Kuvvei faale İflev Körsemek 3. Kösnemek 4. 
gücü KCSımek 5. Üvenmek 6. Y ab-

Kuvvei in!Jatiye - Bi- nmak 7. Yıpranmak 
tel~e Küfr (Küfür inkar man ) 

Kuvvei maneviye - l. 1. inanmama 2 t'na 1 k. 
K O · nmamazı 

asar, kasal 2. re Küf r (Küfü ·· v 

K 
. . . k r, sogme man) 

uvveı manevıyesı ırıl- 1. Karg~v (Lan~t, beddua 
mak - Buınmak man.) 2. Ka ka • 

Kuvvei §İfaiye - Edrem net, bedduarııs, ) rı3ıt (La-
K . .. d . ._ man. Kul-
uvveı mu rı!lle - An- ırur, kuluvur 4 s••v,.. -

lama, anlaylf k'" S gSöv · ogunç, so-
K 

unç . gme 6 s- v.. 7 
uvvet - 1. Baran 2. Siiiü . or"I • 

Barım 3. Batulduk 4. Bök K"'f•· b 
5. Çak 6. Çıdal (T ahamiil zuk ~ ~ .. ~z - 1. Aj'zı bo-
kuvvcti, takat man.) 7 Çı- Küf ;ıe~~n 
dık (Sabır ve taha~mül (l k" reme - l. IJenmek 

n asar, beddua man.) 2. 



• 

L 

Sah le ıo 

Orta Mektep Ve .. Lise
de okla a 1sull • 

-4 
Talebe sorguların karşılığım 

söylerken muallim ve mümc
yiı.lcr ıöı. kesmeden sonuna 
k:ıdar dinlerler. Talebe sor
gunun karşılıiım bitirdikten 
so11ra muallim ,.e mümeyyizler 

aydınlatılmasını ve açılmasını 

gerekli gördükleri yerler için 
talebeye kısa sorgular sora
bilirler. 

Muallim veya mümeyyizler 
imtihan heyeti önünde talebe
nin çalışkanlığından ve tem-

belliğinden bahsedemezler. Mu

!lllim ve mümeyyizler talebeye 
sordukları sorguların cevapla-

rını sezdirecek veya talebeyi 
~ aşırtac k, kıracak veya kor
kuta<.~ak sözlerden ve hareket
lerden sakınmalıdırlar. 

Madde 33 - Sözlü yoklama
larda talebcyte verilecek sorgu-

lar, ic2bınca Maarif Vekaletince 
yaptırılarak mekteplere gönde
rilir. Sorguları Vekaletten gön
derilmemiş olan derslerin sor
gularını mektepte o dersin men
sup olduğu grup muallimleri 
tertip ederek müdüre tasdik 
ettirirler. 

Madde 34 - Bir talebenin 
sımf i ç.me veya mektebi bi
t.ir:ne ıözlü yoklaması, lisede 
yirmi dakikadan. orta mektep
te on beş dakikadan çok sür
mez. Ancak, bu müddet geç
tiği halde talebe henüz, karşı-

lığını bitirmemişse karşılığın 
bitmesine kadar beklenir. 

Madde 35 - Sözlü yoklama 
lara saat sekizde başlanır, On 
ikiden on üçe kadar ar ve-

rilir On üçten on sekiz buçuğa 
kadar gene yoklama yapıl r. 

On sekiz buçuktan sonra yok
lama yapılmaz. 

Ancak saat on sekiz buçukta 
yoklamadan arta kalan talebe 
sayısı sınıfın onda birinöcn çok 
değilse kalan talebenin yolda

malarına da o gün bitirilmesi 
için bu zaman uzatılabilir. Arta 
kalan talebe sayısı sınıfın ond 

birinden çok olunca yoklama 
ertesi güne bırakılır. 

Sözlü Yoklamalarda 
Not Verme 

Madde 36 - Sözlü yoklama
larda muallim ile mümeyyiı.ler 

aralarında anlaşarak not verir
ler. Not verirkene yoklama 

heyeti uyuşamazsa muallim ve 

mümeyyizlerin herbiri ayrı ayrı 
not verirler. Bu notların orta
laması yolama notu olur. 

Madde 37 - Sözlü yokla
malarda talebeye verilecek not 

onların yalnız bu yoklamada 

verdikleri karşılıklara göre tak
dir olunur. Bu notun takdarinde 

talebenin yazılı yoklamalarda 
almış olduğu notlar dikkate 
alınmaz. 
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Kakınçlamak 3. Kargamak (Ucu kalınlaşarak kesmez-
4. Köksemek 5. Kırskılamak leşmiş çakı gibi) 5. Kısa 6. 
6. Söğmek Kör (Biçak ve çakı hakkm-

Kütran - 1. İyilik bil- da) 7. Kunt (Kelimenin 
mezlik 2. İyiliiJ. unutma Türkçe a~lı işte budur 8. ' 

Küfv (Küfüv) - 1. Ar- Küt 
kaJaş 2. Bekdeş, bekteş 3 Kürdan - 1. Diş karış
Bendeş 4. Benzer 5. Beydeş tıracağı 2. Hılızlık 3. Kılır 
6. Değdeş, dekteş 7. Den- otur 
deş 8. Denğ, denk 9. Denk- Küre - 1. Polçok 2.Top 
deş, denkteş 10. Uyar 11. 3. Yuvarlak 
Yaraşık Kürei arz - 1. Yer, yer 

Küheylan - 1. Bidav 2. yüzü, yer yuvarlağı 2. Yer 
Eneş 3. Sargıl topanı 

Külah - 1. Börk 2.Egü Kürevi - 1. Cumur 2. 
(Gecelik takkesi man:) Tomburlak 3. Tombak 4. 

Külfet - 1. Ağırlık 2. Toparlak 5. Yuvarlak 
Yorgunluk 3. Zorakilik Küreyve - l. T opçuk 

Külfetsiz - Kolay 2. Toparlacık 3. Yumru 4. 
Külfetsizce - 1. Gelişi Yuvarlacık 

güzel 2. Kolayca, kolayca- Küui - 1. Olturgaç (U-
cık 3. Kolayına mumi olarak oturulacak yer 

Külhan - 1. Ocak (Ha- man) 2. Seki 3. Sekke 4. 
marn ocağı) 2. utkun 3. Sekmen 5. Tapçak 6. Tiımse 
Tüçken Küspe - 1. Köftün 2. 

Kiill - 1. Bütün 2. Dü- Posa 3. Tortu 
kel) dökeli, dükelicük 3. Küsuf - 1. Gün tutkunu 
Hep 4. Kamuğ 2. Gün tutlması 3. Güneş 

Külli - 1. Bitevi 2.Biis- tutulması 4. Tutkun 
bütün 3. Çok 4. Düğeli 5. Küsur, Küsurat - 1.Kal-
Eksiksiz 6. Götürü 7. Hepsi dık 2. Sındık 3. Teltik 

Külliyen - 1. Büsüütün Küstah - 1. Börtkün 2. 
2. Bütiin bütüne 3. Toptan Bu tur 3. Çekinmez 4. Ken

Külliyct - 1. Bütünlük dini bilmez 5. Sıkılmaz 6. 
Külliyetli - 1. Artlı 2. Şımarık 7. Utanmaz 

Barda:n 3. BCll 4. Çok Küdahlık etmek - Çe-
}'ültiir - Kültür lermek 
Kün~ - 1. Dip 2. Kök Küşa - Açan 

3. Öz (işin lübbü man.) 4. llilküşa - Gönül açan 
Tös (Esas, meselenin esası Dehan küşa-Ağız açan 
man.) Kişver küşa-Ölke açan 

Künt - 1. Bıçimsiz 2. Küşat-Açma 
Bodur (Kısa 'Ve biçimsiz Kütad resmi- Açım 
man.) 3. Cüce (Ktıa ve bi- Küşad etmek-Açmak 
çimsiz: man.) 4. Keamu: .Küıade-Açdı 

en Aeir 

Iktisa Haberler 
Dün Borsa a ·y pılan Sat~şlar 

UzUm Zahire Borsa ı 
Çu. Alıcı Fiat Çu. Cinsi Fiat 

59 SEmveF Mu 14 75 16 200 Yerli arpa 4 

50 Müskirat in. 11 50 11 50 
1!~ ~~h~~ ~ ~~ 

49 Alyoti bi. 14 50 14 50 13 Bulgur 6 

4 65 
3 87 
4 75 
6 

27 S Süleymano 12 25 12 25 319 bal Pa Pr lci 57 
9 u " u 2ci 55 

23 H Şeşbeş 14 50 16 50 250 p çekirdeği 2 60 

60 
55 

21 J Taranto M 15 50 15 50 6697 KPalamutTır. 400 
13 Foçalı C ve K 14 15 194 " " Ka En 210 
6 Bekir kaptan 15 15 100 " " Rufuz 200 

248 Yeki'ın 13397 K 11 Kaba 215 

2 60 
440 
210 
200 
280 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•ıaıeı•••••••,•••••••••••••••••••• 
Madde 38 - Sözlü yoklama

lara mektep müdürü ile mek
tepleri teftiş edebilenlerden 
başka kimse giremez. Bu yolda 
srirenler de yalnız yoklamaların 
talimatnameye uygun olarak 

yupılmuına bakarlar, not ''er
meğe iştirak edemezler. An
cak vekalet müfettişi veya mek-

tep müdürü yoklama heyetinin 

takdirinde açık bir isabetsizlik 
veyahut verdikleri notlar ı:.ra

ıında büyük farklar görüne 
üzerinde ihtilaf olunan talebe, 
yazılı yoklamaya tabi tutulur. 
Veklilet müfettişi veya mektep 
müdürü numara takdirinde in
betsizliğin ve imtihan heyeti 
arasında uyuşamamaılığın de
vam attiğini görürse imhhanı 

durdurarak keyfiyeti telgrafla 
vekalete bildirir. 

SözlU Yoklamıya 
Glrmlyenler 

Madde 39 - Bir en~el yü
.zünden bir dersin sözlü yokla
masına girememiş olan talebe-

nin engcliııi mektep idaresi 
kabul ederse, o talebe o ders
ten engel yoklamasına, bırakı
lır. Talebenin engeli mektep 
idaresince kabul edilmez~e, o 

talebe o derster sıfır alır ve 
sınıfta bırakılır. 

Engel Yoklaması 
Madde 40 - 22 nci, 23 ün

cü ve 33 uncu maddelere göre 
engel yoklamasına kalan! r, 
ertesi ders yılının batında engel 
yoklamalarına girerler. Engel 
yoklamalarının hangi günlerde 
yapılacğı mektep idaresince 
mektepte ilan edilir. 

Madde 41 - Bir dersin ya
zılı veya sözlü en2'el yoklaması 
o dersin muallimi ile iki mü
meyyiz tarafından yapılır. İki 
mümeyyiz bulunmadan yapılan 
enge1 yoklaması hiçe sayılır. 

Madde 42 - Ders yılı içinde 
ikinci yazılı yoklama ile sözlü 
yoklamaya girmemiş olup da 
engel yoklamasina kalan tale
beler önce yazılı yoklamaya, 
sonra da sözlü yoklamaya girer
ler. 

- Somı var -
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Küıayiş-Açıkhk Liyuhsa - Sayılmaz, sa-
Küşayişi habr-dç açıklığa yıya gelmez 
Kutah - 1. Bildik 2. Layuhti - Yanılmaz 

Kısa Layutak - 1. Çekilmez 
Kütle - 1. Alaman(halk 2. Dayanılma:ı 3. Yüklenilmez 

yığını, gayri muntazam as- Layfüıel - Sorgusuz, so-
ker man) 2. Cığın 3. Höbek rulmaz 
~- Kamuğ 5. Topur (halk Labis .- 1. Giyen 2. Gi
yığını man) 6. Yıganak 7. yimli 3. G yinmiş 4. Giyr.ıiş 
Yığın 8. Yığınlı 9. Yığma 5. Ciyinik, giyinik 

Kütle - 1. Kıla kıla 2. Lacivert - 1. Gök ba-
Ôbek öbek 3. Takım takım raz 2. Koyu mavi 3. Şamşa 
4. Yığın Yığın 4. Zcnger 

Küvet - 1. El tası 2. Lades - 1. Cedcş 2. Öç 
Silepçe 3. Y edeç 
_ L _ Harfı Lades kemiği - 1. Atıp 

tutma 2. Boş söz, saçma 3. 
Laalettayin - 1. Gelifi Konuşma 4. Lakırdı 5. Sav 

güzel 2. Kim olursa, Kim 6. Söz 
olursa olsun 3. Ne olursa,ne Lafügüzaf - 1. Öşck 2. 
oluna olsun Saçma sapan 

Labeis - Buşmaz Lafzen - (Lafzan)l.Ağzı 
Lacerem - 1.. Besbelli kalabalık 2. Atak 3. Cırlak 

2. İster istemez 4. Çalçene 5. Diken 6. De-
Laedri - 1. BeUisiz 2. Jemenli 7. Geveze 8. Savruk 

Bilinmez 9. Söylegen 10. Sözçen 11. 
Laekal - 1. En z, en Yanşak 

a.zdan 2. Hiç olmazsa Lafzen - Sözce, sözde 
Lamekan - Yeri yok Lafz belafz-Söıü,söı.üne 

Yersiz Lafzı murad - Söz olsun 
Layenfa - 1.Bitmez, tü- diye 

kenmez 2. Yok olmaz Lagar - 1. Alız 2. Arık 
Layemut - 1. Ölgiisüz 3. Etsiz 4. Gicik 

2. Ölmez 3. Ôlküsüz 4. Ö- Lağv - 1. Atlama 2.Boş 
lümsü söz 3. Çürük 4. Saçma 5. 

Layenkati - 1. Ara ver- Yanılma 
meksizin 2. Aralıksız 3.Ardı Lai"vetmek _ 1.Bozmak 
arası ~es~lmeden 4. Düz ara 2. Çıkarmak 3. Kaldırmak 
5. Seııksız L v .d 1 K 2 

L Böllin- . 
ag __ zı e - . aymış . 

iyetecezza -
mez, parçalanmaz Sürçmuş 

Liyezal _ Yok holmaı .. Laj'zidepa- Ayağı aürç-
yok olmaz muı 

Llyuad - 1. Sayılmaz Llğzide olmak - 1. Bü-
2. Sayııız 3. Tümen (on bin dürmek 2. Kıymak 3. Slir~-
mu) m~ 

-
• t 

-
. -- - - _,_ - -- ~~- _ _..-:,_-~ -~ 

lzmlr Belediye inden: 
Yangın yerlerinde 40, 71, 75, 

82, 86, 89, 92, 97, 100, 77, 73, 
67, 41, 73 ve 76 sayılı adalar 
üzerinde bulunan moloz ve sa
ire belediyede mevcut şartname 
ve keşifname dairesinde kal-
dırılarak bu arsaların işgal 
ettiği (360) bin metre murabbaı 
ıçaha. içinde çukur yerlere atı
larak düzeltj)eccktir. Bu iş ka
palı zarflar eksiltme neticesinde 
22-1-935 Salı günü saat 16 da 
belediye encümeninde ihale 
edilecektir. Bu işin bedel keşfi 
onbin beşyüz onbeş fü·adır. 
Şartname ve proje ve keşif
name belediye baş mühendis 
liğinden parasız: verilir. Bu iş. 
için bedel keşfin yüzde yedi 

buçuğu nisbetinde muvakkat 
teminatı nakden \'C yahu 2490 

numaralı arttırma" ve eksiltme 
kanunundaki sair teminat, es
ham ve tahvilat belediyeden 
irsaliye kestirilerek iş Banka
sına yatırılır. T eklifnamcler 
mezkur kanunn göre, hazırlanıp 
nihayet ihale günü saat (15) e 
kadar belediye riyasetine tevdi 
edilir. 

6-11-14-19 
(il'f/!JIUCT.:/17.LY-.ZJ.////L////77 /./71J 

Aziınet J)olaYısile .,· 

Acele Satılık Otomobil 
1 - F ort 29 Model iki 

kapılı beş kişilik az kulla
~ nılmış. 

2 - Sitroen 3 kişilik spor 
11 beygir 

Adres: Aydın demiryolları 
itsalinde berber Latif \'ası
tasile Aydın hattı şoförü 

Suphi. S. 8 1-7 (72\ 
!C?i'J~uo.?.!r.A.O',,P~.....vJ".L7.~/..t'.?..J 

anunus 1935 

Kemalpap. asliye hukuk 
mahkemesinden: 
Kemalpaşa kazasına tabi Si-

nancılar karyesinde sakin iken 
ikametgahı halen meçhur bu
lunan arnavut Hasan tarafına. 

Müddei kemalpaşa kazasına 

tabi sinancılar karyesinde sakin 

Yusuf kı1.ı zevceni:ı Elif hanım 
tarafından aleyhinize açılan 

boşanma davasından dol yı be
r~yi tebliğ namınıza gönderi-

len. davetiyenin bu kerre ika
mctgahınızı terk ile mezkur 

karyeden ayrılarak sekiz sene
denbcri tagayyüp ettiğiniz ve 

halen nerede bulunduğunuz 

meçhul bulunduğu şerhile mez· 
kur davetiyenin mübaşir tara-

fından bila tebliğ iade olun
duğu cihetle hukuk usulü mu-

hakemeleri kanununun 142 nci 
maddesi ahkamına tevfikan 

mahkemece İzmirde intişar 
eden gazetelerle ilanen tebligat 

ifasına ve bu baptaki muhake
nin dahi 23/2/935 tarihine mü
sadif Cumartesi ğünü saat ona 
talikine karar verilmiş olduğun-• 
dan mezkur tarihte ve saat 
onda bizzat veya tarafınızdan 
musaddak bir vekili kanuni 
göndermek suretiyle Kemal
paşa kazası asliye hukuk mah
kemesinde isbatı vücut ctm~ni:ı 
ve aksi takdirde hakkınızda gı
yap kararı sadır edeceğinden 

ve esas dava arzuhalinin bir 
.suretinin de mahkeme divan· 
hanesine ilsak edilerek tebliğ 
makamına kaim olma üzere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. I . 

165 (75) 4· 

M. S RRI 

Zeytinyağcı 
Ahn1, Satım Ve Komisyonculuk Evi 
Başturak Karaman Sokağı Ağıında No. 17 

i Z MİR 
Ayyahk ve Karaburunun En Nefis Yemeklik 

Yağlarını Her Zaman Mağazamızda bulabllirslnlz 

Ik· Tehlike işareti: 
ez e e aş Ağrıs 

Soğuk algmfı. 

ğmın bu ilk ala
metlerini 

1 

ile bertaraf et
mezseniz birçok 
ağır hastalıkla
ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

• 

Bütün ağrı, sızı 
ve s ncıları der 
hal dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağrılarile kı
rıklıia karşı bil
haısa müeı~irdir 

Gri • 
ın 

i Tecriihe 

diniz 
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Tcptan Sallş 
Ma11alll: 

Bahce 
..> 

kapı 

zaınan 
Ecza 
DEPOSU 

ri!e eczane
lerdede var· 
dır. . Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 

F ~ hrı· kası. İstanbu~, A>:vansara~ 
• • Vapur ıskelcsı ca<ldesı 

lzmirde Satıs Yerlerı·· Ha~di Bekir, M~hmct 
• Rasım, Mehmet Emm, H. 

Ömer. Abdiı zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 
Hüsnü, Kütüphaneci Şovc 

5-26 (40) 

KIS GELD 
jJ 

Şimdiden ucu:z fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSAT 
T opan Halis Zonilulda' 

Sobalar için en dayaruklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngillz Antrasit : Ve kok kömürii ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sabf mahalli : Kestane pazarında No. 1 O 
(885) Telefon 3937 

.. Yeni Asır 4'ahlfe tt 

Doktor 

Sahibinin Sesi 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
MUTEHASSISI Fahire Hanım ve Hasan Bey MUzeyyen Hanım -

Selanik yevmi gazetelerin· 
den Yahudice Laprensa ve 
Fransızca Progre gazetesini 
Pasaport ve Alaancak iske
lelerinde bula bilirsiniz. Fiat 

1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

S AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
S Hicazşarkı. Sevdamı dili -: anlatamaz -Emel Celll Hanım 5 Saadet Hanım -

iki kuru~tur ve abuae 50 ku· ı 
ruıtur. 

AX 1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamıı gnlmüş 

S AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
: Uşak şarkı. Gel gel 

Adres : Koca Koçaş çelikel 
Nö.49 Telefon. 2295 1-6 71) 

~--~ ... --~~~---... Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 

-: Mahmure Handan Hanım -S AX1801Uşakşarkı. Endamına bayıl 
E Şetraban şarkı. Titretti beni -: Süheyla Bedriye Hanım -E AX 1802 İzmir Bergama türküsü 
: Gökçe karga olaydım 
E suheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. - Yir Kolumda. Kırmanço 

Memleket hastanesi 
gliz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

7,6 s. 7 

Ankara Birası 
.................. ~~ .. 

Umduğumuzdan Ustün Çıkh Muayenehane Nakll 

Doktor -
Kemal Satir Ucuz - Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiftir. Tel. 3956 

Evi Kai·antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Oı:nıan Çifti iği l\1üd~rlügüne nıüra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şehi r gazınosu n1Li ~teciri 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 

B 
v 1 ''' agcı ar ..... 

Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 
bağcalığında muvaffakıyetle kullanılan 

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

Pek az masrafla bağlannızın verimi artacağmı ve ilztimün 
cinsi de yilkseleccği muhakkaktır. 

Otuz seneden beri miicerrep srübremizi kullanmakta olan 
komıulanmız ayn ayn ve canh pbitlerimizdir. 

Adres: HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
ATI'Upa Kimyevi Gilbreleri Umumi De_p_osu 

Yemlf Ç•rf••• Cezelr Han 
30 - 30 Telefon ı 3809 t Z M 1 R 

Izmir ithalat Gümrüğü Mü
dürlüğünden: 
Kilo Gr. Cins eıya 

O 339 ipek mensucat 
O 400 Yünlü pamuklu çocuk pantalonu 
O 550 Yüzde 75 e kadar ipekli pamuklu mensucat 
O 190 İpek mensucat 
O 165 yüzde elliye kadar ipekli pamuk mensucat 
O 110 İpek kadın çorabı 
O 120 İpek mensucat 
O 550 Örme yün fanila gömlek 
O 320 Rugan kadın ayakkabı 
O 030 İpek kıravat 

2 765 

'ıymeti 

Lira K. 
6 00 
2 00 
5 00 
3 00 
4 00 
6 00 
4 00 
3 00 
2 00 
1 00. 

36 00 
Y ııkarıda cins ve mi.ktarları yazılı eşya ecnebi memleketlerine 

götürülmek şart.ile aç.ık arttırma suretile satılacağmd:ın 28111935 
Pazartesi ğünü saat 13 de ithalat Gümrüğü sabş komisyonun• 
müracaatları. 119 (76) 

f zmir Def ter~ arlıiından : 
İssi~inin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczcdi!en donanmacı mahallesinde %afcr :soka~ında kiin 30 sa
yılı ahır bina.sı yirmi bir gün müddetle sahJığa çıkar•ldığmdan 
pey sünnek isti}enlcrin defterdarlık tahsilat knlcminc müraca-
atla.n. ( 74) 18. 23. 2R 1. 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYV A BAHÇESi S AHİPLERININ 
Dikkat Gözlerlne 

DGrt seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığmıı 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCİN ) markalı 
KİMYEVi GOBRE'lerin İZMIRDE satı~ yerinin yalnız: 

GAZI BUL VARINDA YENi TUffAFİYECILERDE 
(1) NUMARALI ADADA İNGILİZ KİMYEVi 

GÜBRELER ŞİRKETf 
Olduğunu Unutmayınız . 

GÜBRELEP.!MiZI BAG mıntakalarında ki KÖY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentaları· 
mızda bulursunuz. 

Adres : IMPERİAL KEMİKAL İNDUSTRfS ( Levant ) 
LiMİTED ŞİRKETi iZMİR ŞUBESi 

P. K. 78 T clcfon : 3803 
16-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

Meşhur 

Bozca 
Ada 
Şarabı . 

İki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
İzmirde Stok Vardır 

fiyatlar rekabet kabul c tmiyccck derecede ucuzdur 

Umumi satış mahalli: Karataş tramvay dd · 
ca esı vapur 

iskelesi karşısında 113 numarada bayi Ahat 
5-15 (39) 



Sa~he tz 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 17 ikinci 
k.:nund~ Anvers, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 25 ikinci 
! "nundan 31 ikinci kanuna 
kadar Anvers,Rotterdam, Ams 
terdam ve Haİnburg için yük 
a!acaktır. 

HERMES vapuru 27 ikinci 
kfmunda beklenmekte olup 
Burgas, Varna ve Köstence 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 8 şubattan 
14 şubata kadar Anvcrs, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham-
burg limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 22 
şubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacakhr. 
SVENSKA ORİENT LINIEN 

FERNEBO vapuru 19 kanu
nusanide Hamburg,Copenhagen 
Dantzig, Gdynia Goteburg 
Oslo ve İskandinavya liman
arina yük alacaktır. 

BLALAND motörü 28 Şu
batta Hamburg, Copenhagen 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SAMLAND vapuru 8 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantziğ, Gdynia, Gote-
burg ve İskandinavya limanları 
için yük alacakbr. 

SERV[CE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için her on 

beş günde bir muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 21 

kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Mnrsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES \ . puru 15 şubatta 

~..!iip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Mar.silya ve Cenovaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
u1iyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
b:nası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

N. ''· W. F. H. 1an Der 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
Hamburg 

DELOS vapuru 20 son ka-
nunda bekleniyor. 24 son ki

l nuna kadar Anvers Dirket 
Rotterdam, Hamburg ve Bre-
mene yük alacaktır. 

HAGEN vapuru 4 ~ubatta 
bekleniyor. 8 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam Hamburg 
ve Bremen içiu yük alacaktır. 
AQUİLi\ vapuru Anvcrs ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 16 şubatta bekleniyor. 
JOHNSON LİNE L TD 

KENMORE vapuru 29 son 
kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
gas, Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
NORBURG vapuru 23 son 

kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORA TION 
EXMOUTH vapuru 18 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
i ;in yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 Şu
batta bekleniyor. Nevyork,Bos
tont Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Muallim 
Aranıyor • 

Muallim mektebi mezunu ve
ya kanunen muallimlik yap
mağa selahiyettar bir gence 
ihtiyaç \'ardır. Taliplerin idare
hanemize saat 16 dan 18 e ka
dar müracaatları. 2-3 (66) 

Hu~u si Ders 
Tecrübeli eski bir muallim 

hususi ders vermektedir. Geç 
kalan talebeler yetiştirilir. 

ıdare müdürlüğümüze müra-
caat edilmelidir. 9-10 

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

~ SIHHAT BALIK.~i AG ~ : . 
• Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır . 
: iki Defa SUzülmUftUr : . . 
• Yegane Deposu : 

Başdurak ~ 

Bamai Küzhbt 

Sıhhat Eczanesi 

~ 

~ 

~ .. .. . . 
. . .. . . . 
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Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

.Birjnci Beyler okağı 20 f\ınıarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

hasta kabulüne başlamışlardır 

Telefon: 2639 

Yenı Aaır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

ROUMELIAN vapuru 25 

ikinci kanun<la Liverpool ve 

Swanseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

TRENTİNO vapuru 30 ikinci 

kanonda Hull Londra ve An

versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 

ve Hull için yük alacaktır 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGATİON Co. LTD. 

STORK vapurn Limanımızda 

olyp Londra için yük a~acnktır. 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
ANGORA vapuru ay so-

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

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

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRfYESTE VE 

SUSAK 1Ç1N MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 
Triy~ste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
23/11935 S.S. BLED 
30/1/935 S. S. SRBıN 
6121935 S. S BEOGRAD 
1312/935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıstır. 

NAV1GATİON G. 
PAPAYANNAKİS 

AYA ZONI vapuru 20 ka
nunusanide Pire; Volo, Selanik 
ve Dedeağaç limanları için yük 
alacaktır. 

AYA ZONI vapuru 27 ka
nunusanioe Pire, Jskendcriye 
ve Port Sait limanları için yük 
alacaktır. 

· Y o!cu ve navlun için tafsilat 
J. PUSS1CH acentesine mü· 
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 1 

han No. 13-14. 
(189) Telefon: 2548 

Umum Hastalarm f~azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğu~! 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsala11 

kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
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. 

TÜRKIYENİN YEGANE MuESSESESı VE' ESERLERı 
ıLE RAGBET ve 1TıMAT-KAZANAN-SÜN'ı_.AZA.AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Rlza, 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğJeden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

KREM 
. ab;anıin 

Kanzuk 

,,. • . 1 I" 
ı egane cı<. <. ı 

~el l ı k k r '-' n 1 i d i r. 

t;1ze' i .~ini 

\'alnız ~\l~E,\I 
.J 

Br\LS A .\1 ( ~ 

18- 20 355) S.7 

İngiliz Kanznk Eczanesi Mamulatından 

(>!,sürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

Müesseseler · 
A'ım Komisyonu R~isliğindeo: 
Haydarpaşa numune hastanesinin eletrik, telefon ve .sinyal 

tesisatı pazarlıkla yaptmJacaktır. 
Ibale günü 29/1/935 salı günü saat 14 tür. 
Mubammen bedel "16500., liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Keşifname, şartname ve projeler 82 kuruş mukabilinde has

taneden alınabilir. 
Talipler bu gibi işler yaptıklarına dair cari seneye ait ticaret 

odası v~sikalarilc bu pazarlığa girebileceklerine dair vilayet 
nafıa başmühendisliğinden tasdikli vesika gösterecekle~dir. Pa
zarlığa gireceklerin belli saatte teminat makbuz veya banka 
mektuplarile Cağaloğlunda sıhhat müdürlüğü binasındaki komis-
yona vclmeleri. 1.4-18-22- 26 106 (47) 

·. 

ıa Kanunusanı t93S 

AZ PARA iLE BOL 
ISI:K: 

Y ALNiz· iÇi < iAZLI 

Lawbala .. ı Tem~n Eder 

Mehmet 
Elektrik, Telef on 

PEŞ.f Eı\ l ALCI LAiı 

Tevfik 
l\la)zenıesi Deposu 
~ - 79 'fel. 3332 

TELEFON: 3882 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

1AMDAR ÇOCRIGI 

~ 

En ufak yedek parçalariy]e her:aber 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMİR 

• 


