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Gnmltıu-iyetin Ve Cumlitu-iy~t Escrrnitı Bckçisi,..§_aballları Çılmr ~111cısı Ga~eteaır 

Fırka Namz ri M ··ttefikan Seçildi 
ö~o?omik Dev- i Siyasi imtihanda B. alkan Dış ~akanları 
rımın Varışları 1 A } } G•• ·· •• 
İş!erin eri olanlara g~rc,1935 ·ı . ı·ı 1 k ı" F k B v ı ı k nt aşma arı oruşuyor 

~~~n::i~nı:~ın::;:~esr~~~~ zmır } er n } ap ır asına ag ) ) - lstanbul 19 ( Hususi ) - Ce- tesiri görülecek olan bu ant-

ren yıllar.~lacakt~r. Hatt~ ulus- ı e· K D h G .. t d·ı ncvrcden bildiriliyor: )aşmalar üzerine aralarm-b-: araksı. okonol mıkkseksı_yonl u- arını ır ez a a OS er } er Balkan Dış işleri bakanlan daki görüş ve hareket bir-
n es ı gene sc reterı o an .,. . · b. k d h t •t 

bay A th s dl d l ·ı · Yunan dış. bakanı bay Mak- lıgını ır erre a a eyı 
r ur a ar a ıa 1 crı Saylav seçiminin yenilenmesi r l '- · k · k ı·d· giderek 1935 in genlik baslan- aımoıun başkanlığında top- etlece.t\.lerı anaatı uvvet ı ır. 

kararı üzerine başlayan seçim 
gıcı olacağım, 1936 yılında i e faa.livetinin bir ufhası daha dün 
•cunun bunaltıdnn önceki bol- J 1 

luk yıllaıına kavuşacağını, işle- nihayet bulmuştur. " 
rin büsbütün açılacağını söyle- Cuma tctti!inden istifade eden 
nıiştir. 1929 danbcri uluslar kadın erkek birçok müntchip-
d:?!o;I ökonomik durumun geçir- Jer siyasal haklarım kullanmış-
.•~t konaklar gözönüne geti- lar sandık baı;larını doldu:--

rılır - bu umutlu sözler, biraz muşlardır. 
~şıra olsn bile, yersiz sayılamaz. Cuma günü sabahtan akşa-
~stat~stikler, acunun her yönünde, 
ıyiJ;~ doğru bir kımıldanış ol- ma kadar bütün sasdıklarda 

t
dugunu göstermektedir. İngil- rey atımı hnraretlc devam ey-
ere, birleşık Amerika ve Alm<'n- lcmiştir. Belediye seçimi ile 
~i g:bi büyük kapita!i-;t ulııs!ar Atatürkc ve omm fırkasına 
0 •l)nomik bir devrim içinde bağlılığım biiti.in kuvveitle or-
bulurıurkcn başlca ülkeler de taya ko)an bütün fzrnirliler 
kc'1di yapılarına en uyf!un ol"n ikinci müntehip seçiminde de 
} ola girmeğe çalışıyorlar. Bu- inkıffıba karcıı çözülmez bağiı-
rıaJtının hızını ke .. P.n bu genel 
d w • ·kı lık1arını bir kere doıha göster-'°2"1~1 • ikte, geçirilen konaklar İ 

<l r lıcr ülkenin finan sirtc- ır.;şlerdir. zmirin değerli, bil-
rı--'nin l.onjoktura karşı duy!"u- gili, \ efah çocuklal"ı temiz duy-
j.Un.ı artıran öz.el yopı deği"ik- gularile bir kere daha göğüs-
dklcrinın de ro! oynadığı alcın- lerimizi kabartan bir neticeyi 
.'l~ır. Bugünkü durumun gidi- istibs le muvrffok olmuşlardır. 
t1nı daha iyi kavramak için Diin sabahtan akşama kadar 
~naltınm geçirdiği konakları devam eden Tasnif neticesinde 

goz.dcn geçirmeliyiz: seksen iki bin müntehipten yet-
11929 yılında başlayan bunaltı miş bin doksanı reylerini kul-

' ahos spekülasyon katlarmı 
Yıkt k k !anmışlar ve istisnasız C. H. F. dk 1 tan, redileri darla~tır-

1 tan, alış verişi sarabktan namzetlerine rey vcrmi~lerdir. 
B0 nra acun tanınmaz olmuştu. Seksen iki bine karşı yetmiş 
d u, en korkunç bir savaştan bi11 küsür reyjn kullanılm91sı 
{J aha yıkıcı, daha yıpratıcı idi. halkımızın seçim işlerine göı-
I Juslar ilk şaşkınlıktan kurtu- terdiği alakanın en bariz dclili-
~nca koruma yollarına baş dir. İnkılap ve inkılap fırkuı 

hUrdular. Her ülke iç pazarını bu alakadan hız alacaktır. 
l c~ şeyden önce, kendi ürüm- Bilhassa reylerini kullanan 

i 

\ 
G~·ıne alkoymak iste-ğine düştü. _ SoTJ1ı 6 inci solu/ede _ 

.. urnrük dıvarları yükst>ldikçe lzmfrlile-r AfotiiJ·kii11 1n·<.msiplcri11c 1·e!J 't·c»<lileı· 
========~============ ~~kscldi. Kontenjantömanlara 

Trakyada Kar YBğii<)r lrcr can kurtaran gibi u
!1 dı. Bir takım ülkeler 
ıac bununla da yetmediler. 
A11tın kökünü bırakarak ulu
·~ Paralarının değerini dü
~Ukdüler. Dış pazarlar daral-

• .. Ça daraldı. Alış verişin 
j'idırımı küçüldü. Elde ka
.a~ pazarlarda " rekabet ,, 
~ın alabes oyunlar başladı. 
k c b~ çok ezici o1du. İç pazar 
Cndı kendine bırakılsaydı kö-

lüJ .. w.. • b ugun sonu olmıyacaktı. işte 
ij~ndan sonradır ki bir çok 
d··kclerde yeni bir ökonomik 
"uıcn başladı. Korporasyon 
l c kooperatif yo!forı ile iç pa-
~ıı korumak için tcprenmcler 
~ du. Birlec:ik Amerika, İngil-

'

crc ölconomik devrimlerinin 
·a 1 • 
.l· rış arını,. elde etmek üzere-
uıricr 

En .kök'ü bir devrim yarat-
fllı olan Sovyetler Rusyası 
ke ,

1
T urkiyede ise ökonomik 

1 a. unma başka yönden hız-
B: .adımlarla ilerlemektedir. 
t ·2:.ım beş yıllık pliinımız 
ijkPrak ürümlerimiz üzerinde 

Verimlerini gün geçtikçe 

Edirne Beyazlara Büründü - Arda 
Kıyılarında: BetonSetler Y apılacakfır 

Rdi1·ucdcn JJfr Jlauıcffa 

Edirne, 18 (Hususi) - Ha
valarda bir müddetten beri 
gayri tabii bir hal vardı. Ba- ı 
zan souk rüzgarlar ortalığı aar-
ııyor; hazan da hava lodosa 
çeviriyordu. Çiftçiler bu hava
lardan şikayet ederek kann 
yağmasını bekliyorlardı. Niha-
yet iki gunden beri Edirncmize 
kar ya~mağa başladı. Çiftçiler 
seviniyorlar. Kar devam ediyor. 
Karaağaç İstasyon Binası 

Edirne 18 ( Hususi) - Ka
raağaçtaki büyük istasyon bi-
nasında dış kısmının bittiğini 

bildirmiıtim. Şark dcmiryollan 
idaresi timdi iç kısmının keşif
namelcrini hazırlamaktadır. 

Sonu 8 imi aa1ıif ede -
•rtır k ·· 1tı 

1 
aca tır. Okonomik anlaş- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

olacağına inanabiliriz. Genel karıı karşıyayız. Yarına ina- Köylümüzün, ekicilerin orga· tu a.arunır. da ürümlerimizi ko-
rn•ktadır. 

k Bundan sonraki yılların Tür
'Yc için çok ıcvinçli yıllar 

kalkınmada, Türkiye önde gi- narak çalııabiliriz. Zira önü- nize varlıkları ıailamlqtıkça 
den uluslar arasındadır. Bu müzde yıiılı olan engellerin bu yol verimini artıracakbr. 
görüıün elle tutulan belıelerile çoğu atlatılmııtır. l!;Jevk.e1. :eııgt:n.. 

lloma auUaJnuısuıı yapaıı Ba9 J_,am! Romad<ı.ı ayrıl11'1.eu l.ı.ılc lıirlthl 

landılar. Roma ve Akdeniz ant- fstanbul, 19 (Hususi) - Ka-
laşmaları etrafında görüşmeler radenizdc bulunmakta olan 
devam ediyorS.iyasaf çevreler- filomuz İstanbula döndü. Bo-
de bu görüımelerin neticesine ğazdan geçerken İngiliz Lon-
büyük deier verilmektedir. Dört don gemisi tarafından selam-
balkam devletinin uluslar arası landı. London bugün Akdeniıe 
münaaebetleri üzerinde büyük gitti. 

YAKINDA 

Yeni Asır 
iki Büyük Tarihi 

Romana Baıbyor 

Kleopatra 

Kleopatra 

Kleopatr& 

Kleopatra 

Kleopatra 

KIEopatra 

Brilw M...um da Kt·o/i~-:e K/eopafrauuı ]J(a,fu 

l - Kleopatranın ·Muaşakaları 
Yazan ı PAUL REBOUK 

2 • Borjiya Romanın Heyecanlı Günleri 

... 



Sahife• 

Spor Durumu 
Futbol Heyeti Gazetelerdeki Neşriyata 
Cevap Vererek Durumu Tavzih Ediyor 

Yeni Asır Gazetesi Yazı 
işleri Müdürlüğüne: 

Son günlerde (İmıir) spor 
umumi efkinndaki bazı yersiz 
mür.akaplarla bilhassa heye
timiz üzerinde toplanan dedi
kodular dolayısile vaziyeti tav
zih etmeyi lüzumlu gördük 
aşağıki yazımızın saygılı gaze
tenizin spor sahifelerinde çıka
nlmaıını yalvanr saygılanmızı 
sunarız:. 

Bazı gazetelerin spor sütun
larında hakikat& hiçte tevafuk 
ebniyen neıriyat ve bunun en 
menfi tezahürü olarak da Cu
ma günü üç kulübümüzün Lik 
maçlarına if tirak etmemesi üze
riJae heyetimiz dün fevkalide 
bir içtima yaparak mekleketin 
ıpor seven halkına ve hakiki 
ıporcularına oJu ve bitenleri 
en açık bir lisanla bil~eği 
kendi.sine bir yuife ve mec
buriyet telekki etmiftir. 

Burada mecburiyet kelime
ıini bililtizam kallanayoruz.Çlin
ki blitün dünyada spor hare· 
ketleri ancak tenkit edilmit 
ve onu milnakqa Ya tezyif 
•afhasına dölmaemet• çok 
gayret edilmiıtir. Bilhaua bu 
hareketleri idare edenler İçİ.11 
(otorite)nin temini, clisiplinia 
muhafazası ve her ıeyden 
ilatün olarak biuat spor 
ruhunun muhafuua gibi esu• 
h dütilnceler kendilerini mim· 
kün olduiu kadar dedikodu
lara kanpıaktan, doğru ve 
yanllf yazılan her yazıya ce
vab vermekten men etmiştir. 
Şu mukaddemeyi heyetimizin 
Lik maçlarının devamı esnuua· 
da yapılan tenkidata likayıd 
kaldığı şeklindeki ithama bir 
cevab olarak bilcliriyonız. 

1 - : Hakemler ve onlar111 
intihab suretleri. 

Daha ilk ıc>plandıjı ıllnlcrde 
kendiaine esulı bir vazife ola
rak hakem muelerini ve mem• 
leket •porculujımu haksız •• 
manuız bir .. kilde gerilet
mekte olan bu mlzmin hasta
lığın çaresini aramakta bulan 
heyetimiz memlekette hili dip
lomab ve kur• mezunu hakem
lerin bulunmama11 Ye bunu te
min edecek zamamn darbpnı da 
nazarı itibara alarak maç ya-

pacak takımların hakemlerini 
kendileri intihap etmeleri; an
lqamadıkları takdirde m11ta
vusıt bir rol ifasam takarrür 
ettirmiıtir. Ve bugiine kadar da 
bu iı böyle devam etmektedir. 
Bilhassa idareleri bir çok ta
kımlan mağdur ettikleri iddia 
olunan iki hakemimizden bu
rada zaruretle bahsedeceji.z. 

K. S. K. tan RIZA : 
Bu genç Altay - Altınorda 

müsabakasında Altay kulübünün 
talebilc hakem seçilmiş ve ogün 
umumi bir takdire mazhar olan 
Riza AI'"av-Göztepe maçmda 
tarefaynin Gö.ztepe - İzı::ıirspor 
maçında yine iki tarafın, son 
Altmordu - Türkspor maçında 
İ5e Türkspor kulübünün mu.sır
ı·en kendiaini istemesinden se
çilmi .tir. 

Göztepcden İsmail: 
Altınordu - İzmirspor ma

çında İzmirspor kulübünün mu
rahhası o'arak içtimaımıza ~-

len bay Mehmet Alinin kendi
sini istemesinden maçın idaresi 
bu gence bırakılmışbr. 

(K.S.K) Buca müsabakuın
daki idaresizliği nazan itibara 
alınarak heyetimiz azamdan 
bir arkadaş bu intihaba muha
lefet etmiş ve Altınordu kulü· 
bü de, K.S.K futbolcularından 
Lütfüyü Göstermiş ise de bay 
Mehmet Alinin asrarı üzerine 
müsabakanın idaresi İsmailde 
kalmqbr. 

Ne yazık ki bu müsabakayı 
takip eden günlerde çıkan ve 
her türlü ıpor nezahet, nezaket 
ve terbiyesinden mahrum bir 
yazıda bu genç; arzularile ha
kemliiini kabul ettiği bir kulü
bün idaresi baıındaki bir zat 
tarafından tezlil ve tahkir edil
mİftİr. Hakemler meselesini ve 
bilhuaa dedikodusu vapılan 
hakemlerin nual ve kimlerin 
dileklerile ıeçildiklerini burada 
açıkca yazdık. 

CEZALAR MESELESi 
Birkaç senedenberi Alsan

cak sahasında spor namına ya
pılan (lakandalları) ve bunun 
neticesi olarak Türk gençli
iinde uyandırdıiı fena zihni
yet ve haleti ruhiyeyi göz 
6nünde tutan heyetimizin spor 
nizamatının tatbikinde disipli· 
nin muhafazasında çok hassas 
davranacağı tabii idi. ~endi 
muphedemiz ve hikem rapo· 
rile sabit olan bir takım çir· 
kinlikleri tecziye cttisek bu ha
rekebmizeen dolayı tenkide 
değil belki takdire uiramalı 
idik yalnız şurasını teba
ruz ettirmek isteriz: Her han
gi bir ceza verilirken bir 
oaporcunun yapbğı fena ha
reket kadar onun spor mazisi 
de nazarı itibara alınarak ve
rilmiştir. Elimizdeki nizamna
menin bize verdiii salihiycti 
en munsıfaıae bir şekilde tatbik 
ederken bu hareketimizden do· 
layı da spor politikacılarının 
taarruz hedefleri olacağımızı 
aklımıza bile getiremezdik. Yıl
lardanberi fena idarelerile bin
lerce kiıilik spor aııklannı sa
halardan ve herbiri birer kıy
met olan futbolcularımızı rakip 
tehirlere kaçıranlar sönmemiş 
bırslannı tatmin etmek istiyor
larsa böyle spor efkirJnı ka
rııtırarak ve sporcularımızı sa
halardan uz:aklaşhrarak değil 
nizamnamenin gösterdiği müs
pet yollardan giderek ve umu
mi teveccühü kazanub veya 
bunu istirdad ederek iş başına 
ıeçmelidirler. 

Bu gün memleket futbolünü 
idare etmek vazifesini üzerine 
alan heyetimiz. bu işe altı ku-

lübün seçimile geldik. Yine 
bu memlek~t gençliğinin arzu
Jarile ve verdiğimiz kararların 

isabet ve dürüstisiuden emin 
olan insanl<uın duyduğu büyük 
bir inşirah içinde yerlerim "zi 
haleflerimb:c seve ıeve bıra

kmz. 
Futbol Hey'eti 

Muhtar İntlhaball 
Bir çok yerlerde 15 Şubatta 

köy muhtaı-larınm intihap müd
deti biteceği cihetle mezkür 
tarihte yeniden muiıtar intiha· 
batına başlanacaktır. 

Yenf A•ır 

Polisler ...... 
Türk Olmıyan Ka
dınlarla Evlenemez 

Ecnebi kadınlarla evli bulu· 
nan veya evlenecek olan polis 
memurları hakkında vilayete 
su tamim gelmiştir: 

1 - Yeniden mes!cğe alı
riacak o!an polis memurlan 
hakkında yapılacak olan tahki
kat esnasında kanlarının bizzat 
ve mensup ~ldukları ailelerinin 
milliyeti teshit edilmemekte ol
duğu görülmüştür. 

Ecnebi ve gayri Türk bir 
unsura mensup kadınla evlen
miş veya mesleğe bekar gir· 
miş te sonradan yine Türk 
olmıyan ve ecnebi bir kadınla 
cvJenmeğe teşebbüs etmiş olan
larm devletin asayiş ve ıiyasl 
emniyeti ile alakadar bir mes
leğine alınması çok mahzurlu 
ve memurlann istikbali için de 
arzu olunmayan kötil neticeleri 
tevlit ettiğinden mesleğe inmap 
talebinde bulunanlann ve mes· 
lekte iken evlenecekler için bu 
cihetten araıbrma yapılması 
lazımdır. 

Mesleğe bekir olarak intisap 
edip te sonradan Türk kadın· 
larile evlenecek olanlann teş
riki bayat edecekleri kadınlarla 
bu kadınların mensup olduklan 
ailenin, sağlık iffet ve ahlakı 
hakkında nizamnameye göre 
tahkikat yapılması dahiliye ba
kanlığından emredimiştir. 

Belediye 
Kadrosuna 
Bir Doktor Daha 
ilave Edildi 

lzmir hükumet tabipliği kad
rosuna bir doktor daha ilave 
edilmit ve bu doktorluğa Or
hangazi eski bUkOmct tabibi 
bay Kazım tayin olunmuıtur. 
Bay Kazımın emri valiliğe bil
dirilmiıtir. -

Bay Cahit 
Dün Ankaraya Gitti 
Belediye baş mühendisi bay 

Cahit Çeçen izmir imar plim 
hakkında alakadar makamlara 
bazı izahat vermek üzere dün 
Ankaraya gitmiftir. 

Aydın Demiryollannı 
Satın Alma işi .. 

Görüşmeler İlerlemiştir. Şirket 5 
Milyon Sterlin Mi Aramışhr. 

Aydın demiryollanm salın 
alma işi son safhaya gelmit 
gibidir. Ankara' da şirket mu
rahhaslari!e Bayındırlık Bakan
lığı arasında devam eden gö
rüımelerin çok ilerlediği bura· 
ya akseden duyumlardan an
laşılmaktadır. 

İşitildiğine göre kumpanya 
hat üzerindeki hukukunun ve -·· 

mevcut malzeme ile tesisatın 
devlete devri için dört buçuk 
bet milyon İngiliz lirası 
aı·amaktadır. 

Kat'i bir uyutma mümkün 
o!duğu takdirde hükümetin Mu
sul petrollanndan olan yüzde 
yirmi hissesini karşılık göste
receği söylenmektedir. 

Gazete Divası 
··-·-· İddla Makamı Nakza lttiba 

• 

Edilmesini istedi 
N eıren hakaretden dolayı cıların kast edildiğinin anlaşıl· 

.A.liye Ceza mahkemesinde .makta oldup bildiriliyor ve 
muhakeme edilen ve beraatine tekrar muhakeme yapılması 
karar verilen İzmir Poatuı isteniyordu. 
gazetesi sahibi Bay Halil Ra- Müddiumumi baı muavini 
tidin davasının Temyiz mahke· bay Ali Rıza ve davacıların 
meıince nakzedildiğini yaz- vekili bay Mustafa Münir nakza 
mışbk. ittiba edilmesini istediler. Bay 

Dün bu muhakemeye Asliye Raıit Halilin vekili bay Halit 
Cezada nakzen devam olun- Natık: 
muştur. - Müdafaamıza taallük ettiği 

Mahkeme Bay Yümni'nin için tezimizi hazırlayıp vcre-
riyasetinde teşekkül etmiş ve ceğiz. Bunun için miihü l isteriz 
iddia makamını da Müddeiu- dedi. 
mumi Başmuavini Bay Ali Rıza Bay Rqit Halil evelki hii-
işıal etmiı bulunuyordu. klimdc ısrar edilmesini i5tedi. 

Gelen temyiz kararında bazı / 
Mahkeme mühül verilmesini 

şahitlerin sözlerine nazaran ga- kabul ederek muhakemeyi ayın 
zetedeki netriyabndan dava- yirmi dördüne bıraktı. ........... 

Tayyare 
Şehitlerimiz 
Tayyare lhtifalı 
Hazırlanıyor 

27 ikinci Kinun Tayyare şe
hitleri günüdür. O gün tayyare 
şehitliğine büyük bir alayla gi
dilecek ve vatan için çalıtırken 
aziz varlıklarını kaybeden gü
zidclerimize ihtiram vazifesi 
ifa edilecektir. Merasim için 
bir program hazırlanmağa bq
lanmıştır. 

Tayin 
Kemalpa,a kaza•ı malmlldtl

rii bay Ali Riza maaıile Çal 
kazası malmüdürlüğüne tayin 
edilmiıtir. " 

Hususi Muhasebe 
Bütçeler Geçen 
Senekinin Aynidir 

Muhasebei İıususiyeye bağlı 
olan daireler miidürlüklcri yeni 
yıl bütçelerini, villyetin verdi
ği son emir üzerine geçen yılın 
ayni olarak hazırlamata baş-

lamışlardır. Bütçeler vilayet 
daimi enciimeni tarafından 
tetkik edildikten sonra iki Şu
batta toplanacak olan umumi 
viliyet meclisinde gfüüşüle
cektir. 

Sabri 
Mqbur deli Sabri dilenm,k

te devam ettiği için Belediye 
zabıta memurları tarafından 
Dilenci erine götürülmüştür. 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane Sineması 
Haftalardanberi btltün IZMIR'in sabıraızhkla bcklcdiii 

mevsimin en büyük ve en neteli opereti : 

ÇARDAŞ FÜRSTİN 
Şarkı!arı her dile çevri!en ve her yerde, her zaman söy-

lenen E. KALMAN'm meşhur eseri. 
" Sylva Varescu .. rolünde : MARTHA EGGERTH. 
" Edvin ,, rolilnde : HANS SÖHNKER. 
İlave olarak: PATHE JURNAL No. 14 
~· l$1Mfd 'k~:lta' *P *? AA 

Scc;nsiar hergün 15 - 17 - 19 ve 21.15 te, Cuma gü-
nü 11 ve 13 te ilave seans, Perşembe günü 13 ve 15 te 
talebe seansı vardır. 

DiKKAT: 24 ikincikanun PERŞEMBE günü 

EKMEKÇİ KADIN 

20 «anunusanı 1e 

KÖŞEMDE 

Zelzel 
On onbeş j?Ündcnberi 

gün gazeteyi elline 
sam gözüme menhus 
çarpıyor: Zelzele biJ 
vamda. 

Ne bitme% tükenmez 
lanh bu.. Hani insan; 
kata göre; diinyamn 
bumuna sivri sinek 
silkinip sallanan bir ök 
lunduğuna inanmış olsa 

- Yorulmadı mı bu 
rck ! Diye göniile bir .!İte 
geliyor. 

Bir zamanlar Japon yanı 
la da eksik değildir ya 
şından eksik olmıyan bu 
Türk yurduna çatması 
ğimi sızlatb. 

Kış, kıyamet bir t 
parasızlık, işsiılik bir ta 
insanları kemirip dururk 
nacağım, barınacağım: k 
taş basıp oturacağım di 
selli ve samimiyet ocağ 
evlerinin yıkılıp viran old 
görenlerin acıları ace 
kadar derindir.Öyle sanı 
ki : Hepimizde içimizden 
bir merhametle bu sarsı 
Jiketine, hu evren k 
acıyoruz. 

Bana kalırsa bu a 
manevi sahadan, maddi 
ya dökelim diyeceğim. 

mara havzasında ve Er 
balarında otsuz ocaksız 
yurttaşlarımıı:a biz de, 
b;ılkı da, yardım edelim. 
lct yeni köyler yaptırma 
laket gören zavaUı 
sevindirmeğe, teselli e 
her cepheden uğrafıy 
yapıyor. Ne olur, kes 
kasasının gücü, kuvveti 
da bu kardaılara az çok 
ler hediye etse, birşcyler 
derıe. 

Hani insan kendi nef 
p.ıy biçmeli. Allah göst 
sin böyle bir felakete 
sak ta karde,lerimiz:den 
küçük bile olsa, candan 
mimi yardımlar görsek n 
dar seviniriz: ve kend 
-Akrabasız da kalsak, a 
sız da olsak - yalnız olm 
mızı, asıl asil akrabal 
bulunduiunu bir daha ku 
hatırlarız. 

~u dü,üncelerlc orbw 
düğüm bu dileğin yerin 
diğini görmekle ne kadar 
vineceğim, ne kadar sevil 
ğiz ve ne kadar sevinecc 

TOKD 

Et Fiat 
Niçin Arttı i 

Devlet demiryolları ye 
rifcsi mucibince evvelce 
yondan fzmire olan koyun 
liyatmda bir vagondan • a 
75 lira ücreti nakliyenin 
denbire 275 !iraya çikar 
olması et fiatlerine tesir 
!undan hali kalmamıştır. 

Evvelce 40 kuruşa sa 
koyun etinin kilosu bu dei 
kuruşa! fırlamıştır. Beledi 
devlet demir yollarmın taı 
evelkisi gibi bırakması ~ 

sunda Nafia bakanlığı neı 
de teşebbüsatta bulunul. 
tur. Bu teşebbiisün iyi bir 
tice alacai!t nmit edilmekt 
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Biz Bütün Acunu Şaşırtan Türk Dev
riminde KadJnla Erkeği Bir Tutuyoruz 

Doktor Baluk ayaka. kalktı: 1 
- Hazır, dedi. 
Zili çekti. .. 
Biuz sonra gelen adama: 
- Şu kiıdı dispansere gö-

tür, bu kadıncağızı oraya ycr
Je=itirmelcrini yazdım .. 

- Beni yerleştirmelerini mi 
)azdınız? Ya Demirim? Onu 
lıangi ellere bırakırım ben? 

lvrem hemen onu temin etti: 
- Tasa etme Hatice kadın, 

oııu da ben alacak, açık, te-
lbiz havalı bir yere götürecc
iiın. İyi olunca gelir çocuğunu 
'buradan alırsın .. 

- Ah bunu da yapacak, ço
CUiumu gözeteceksin öyle mi? 
Bir anaya en büyük teselJi su
nan, bu büyük yüreğine Allah 
ta analık sevincini duyrsun di
lerim ... 

Doktor Batuk İvremin ha
fifçe kızardığını ve başını çe
-.irdiğini gördü. 

Onlar dışarı çıkınca: 
- Gerçek arkrdaş bu çocu

ğu ne yapacak, nereye götü
receksin? 

- Anlamadınız mı? Altın
ovaya götüreceiim. Orada üç 
•y kalır, iyi bakılır. Üç aya 
lradar anası da son tecrübele
rinizden fayda görür, aailıiını 
lraıanır .. 

- Ne yapayım? Ülgen ıı
lrarhyor, Oğuza verdiğim ıöx
dcn utanıyorum.. Gitmemek 
olrnıyacak.. 

- Öyle ise gitmeden evvel 
Erişkenc de bir cevap vermeli. 
Bu adam ıeni istiyor arkadaş. 

- Beni mi istiyor? Fakat 
hani sancıları geçmişti? Geçen 
fiin ameliyattan kurtulduğu için 
teıekkür ediyordu ya.. Y okaa 
)'İne ağrıları depreşti mi? 

Doktor Batuk dikkatle genç 
lrııın yüzüne bakarak: 

- Evet, bana kum sancıları 
lcçti diye tefekkür ediyordu. 
Doktor lvreme de kalp ağrı
larının arttığını söylcmcklij-imi 
Yalvarıyor. Ne dersin? 

lvrem alayla: 
- Onun kalbi sağlamdır. Bu 

•irılar kum yelidir, gelir ge
f.er, demeliydiniz .. 

Batuk fvremin kolundan çe
ltcrck kanapeye oturttu. Ken-

TAYYARE 

- Beni dinle arkadaş. Ben 
Erişkenin dileğini söylemekle 
seni mat etmek istedim. Hani 
sen, erkekler kendilerinden üs
tün olanlara bakmazlar, diyor
dun. işte senden çok aşağı, 
bilgisi az, parası çok ve bu 
para ile hu isteğine uzanabi-
leceğini sanan bir genç .sana 

"seni seviyorum, aşk işlerinde 

kafanın rolü olmaz diyor.,, 
Genç kız şiddetle: 
- Fakat bir Erişkenin he-

vesinden, dikkat ediniz aşkın

dan demiyorum - birşey çık

di de yanına geçti. 

maz. O dediğiniz gibi parasile 

hcrşeyi bulmak, öğüdemiyece

ği aşa konmak istcıaiş. 

Doktorun kır saçları altında 

parıldıyan genç gözleri İvreme 
derin düşüncelerinin kökünü 

araştırırcasına baktı: 

- Demek hu adamın gcnç
Jiği, güzelliği, seni düşündür

müyor. Sana el uzadan, adını 
vermek istiyen bu adama bir 
genç kız göziyle bakmıyorsun. 
Ben sanıyordum ki .... 

İvrem sözünü keserek: 

- Siz istediğinizi aanabilir

ıiniı. Evet ona bir genç kız 

göziyle bakmak istemiyorum. 

Fakat bir doktor kulağıyle sizi 

dinlerken, gerçek hasta oldu

ğuna kandım. Ama hu hasta
lık benim ihtısasımın dışında

dır. Sinirlerinin gerilmesinden 

ileri gelen bu kalp ağrıları için 

bir sinir doktoruna baş vur
malı .• 

Kahkaha ile gülerek: 

- Oh doktor, demek beni 

mat dme2i kurdunuı? Doktor 
lvremin kendine, İvrem Erişken 
dedirteceğini mi sandınız? 

En acı gerçekler nedir, bi
lir misiniz doktor? 

- .... ? 
- Biz bütün dünyayı şaşır

tan Türk devriminde kadınlan 
erkekle bir tutuyor. haklarını 

tanıyor, yükselemiyecekleri yer 
yoktur diyoruz. 

- Sonu var -

SiNEMASI 
TELEFON 31 s1 

8000 kız arasından 
Bugün TELEFON 3151 

seçilen 200 güzel kızın iştirak ettiği 
en şen filmi. 

oma Çılgınlıkları 
Amerika ve Avrupalıların gözbebeği olan büyük sanatkar 

Eddie Cantor tarafından çevrilen bu filim seyircileri kahka
ha!ara gark ediyor. 

Filmde Romanın meşhur esir pazarları - Dillere destan olan 
Roma hamamları - İmparator sarayının debdebe ve haşmeti için
de çevrilen entrikalar -Aşk - Hırs - Kıskançlık - kötülük ve eyilik 

Ayrıca FOX dünya havadisleri [ Türkçe sözlü] 

Seans Saatları: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Perşembe 
13 - 15 - 17 talebe searun Cuma 13 ilave seansı 

Kara Kışa Bakmıyarak 
........................................................................ 

Bulgar Elinden Göçmen Akını Ke-
silmedi .,, Gelenler Yerleştiriliyor 

--------------------------~ ..... ~------------------------~ 
Edirne 19 ( A.A ) - Kışın 

basmış olmasına rağmen göç
men akınının arkası kesilme
miştir. Edirne yoliyle gelenlerin 
muameleleri burada bir kaç 
gün içinde bitirilip yeileştirilc
cclderi yerlere gönderilmekte
dirler. Burada ka!dıkları müd
detçe Karaağaç misafir evinde 
barındırılan göçmenler Hilaliah
mer cemiyeti tarafından odun, 
ekmek \ ' C çamaşır dağıtılmış-

Isparta ___ ._. .............. __ 
Ticaret Odasında 
İSPARTA, 19 (A.A)- Tica

ret odası yeni idare heyeti 

bugün 1935 yılına ait ilk top

lantısını yapmıştır. Ticaret oda

sı binasında ilk olan bu toplan
tıda odanın 1934 yılına ait 
hesap ve muamelabnı gösteren 

rapor okunmuş ve kabul edile
rek odanın 1935 yılı bütçesi ve 

yeni · yil çalışmale\rı hakkın

da bazı mühim konuşmalar ol

muştur. Memleketin ökonomi 
ihtiyaçları ve sair bazı işler 

konuşularak hunlar üzerinde 

söz birliği edilmiş ve toplanb
ya son verilmiştir. 

Zararlı 
Hayvanlar Öldürülüyor 
SİNOP, 19 (A.A) - Zararlı 

hayvanların öldürülmesine esaslı 
bir program içinde devam edil
mektedir. Muhtelif kollarda 

tertip edilen sürek avlanndan 
eyi neticeler alınmaktadır. Vi
liyd ziraat müdürü köylerde 
takibatı takip etmektedir. 

lngiliz Kruvazörü 
Akdenize Gitmek İçin 

İstanbuldan Geçti 
ISTANBUL, 19 (A.A)- İn

giliz donanmasının Devonsayr 
kruvazörü bu sabah saat 8/30 
da Karadenizden Akdcnize 
gitmek üzere İstanbuldan geç
mittir. 

1 
tır. Şimdiye kadar gelen göç- ı 
menler Trakyanın muhtelif yer
lerinde kendilerine ayrılan ev
lere yerleşmiş bulunuyorlar. 

Hilaliahmer cemiyeti umumi 
merke%i keırdilerine yemekli' 
ve tohumluk buğdayla çamaşır 
dajıtmış ve ayakkabısı olmı
yanlara ayakkabı alınmak üzere 
de iki bin lira yollamıştır. 
T rakya umumi müfettişi İbra
him Tali Öngören iskan mınta-

kalarını dolaşarak ihtiyaçlan 
yerinde tetkik etmekte ve ica
bına bakmaktadır. Şimdiye ka
dar gelen göçmenlerde bulaşıcı 
hastalık görülmemiştir. 

Maarif Bakanı 
Edirne 19 (A.A) - Maarif 

vekili Abidin Özmen bu akşam 
saat 8,30 da Edirntye gelmiş 
ve Karaağaç durağında Trakya 
umumi müfettişi, vali ve diğer 

zevat tarafından bı.rşılanmışbr. 

Snci Büyük Kurultayda 
20 Kadar Bayan Saylav Bulunacak 

Ankara 19 ( Husu5i ) - Saylav seçimi memleketin her tara
fında aynı günde bitecektır. Seçime Şubatın birinde veyahud 
sekizinci Cuma günü başlanacaktır. Beşinci Büyük Millet Mecli
sinde 130 kadar yeı;ıi ıaylav 20 kadar da Bayan saylav buluna
caktır. 

Altın Kaçıranlar 
Üç Kişi Sorguya Çekildi 

JstanbuJ, 19 (Hususi) - Dışanya altın kaçakçılığı yapan şe
beke yakalandı. Üç kiıi sorguya ç.akilmiştir. 

Zelzele Devam Ediyor 
İstanbul, 19 (Hususi) - Son yirmi dört saatte İstanbulda 9 

hafif zelzele olmuştur. Marmara adalarında zelzeleler devam et
mektedir. Bandırmada şiddetJi altı ıarsmtı duyulmuştur. Hasar 
yoktur. 

•••• 

Üç Mahkiim Bay~~~ırda 
••••• 

Akhisar Hapishane-
sinden Kaçmışlar 

Akhisar ( Hususi ) - Kaza 
hapishanesinde hırsızlıktan mev
kuf bulunan üç kişi kaçmı,lar
dır. Zabıta şiddetli takibata 
başlamııtır. 

Manisa'da Bir 
Cinayet 

Manisa 18 (Hususi) - Ma
nisa 'nın Asmalı tımarında saz-

lar arasında sol kulağının ar

kaaına demirle vurulmak ıure

tile öldürülmüş 25 yaşlarında 
sarı kesik bıyıklı çakır gözlü 

bir cesed bulunmuştur. Zabıta 

tahkikatına devam ediyor. Ce-

sedin hüviyeti anlaşılamamıştır. 

-······ > 

Kış Azıtıyor 
Sofya 18 - Tuna boyunda, 

Romanya ve Rusya taraflarında 
kış pek şiddetlidir. Tuna gibi 
Vistol nehirlerinin de donduiu 
bildirilmektedir. Moskovada ha
valar o kadar soukturki bütün 
mağazalar kapanmış ve halk 
sokaklara çıkamaz olmuştur. 
Büknşte ve Be!gratta da şid
detli souklar vardır. Balkanları' 
cenup kısım!arında hava müla
yim ve ya~ışlıdır. Yunanistanın 
kar fırtınaları devam etmek-
t~dir. 

Seçim Tezahü
ratla Bitirildi 

Bayındır, 19 (Hususi) - Ka
ı;amı:ı ıaylav ikinci müntehip
leri seçimi iki günde muvaff a
kıyetle bitirilmiştir. Halkımızın 

aeçim itine gösterdiği alaka ve 
rab\ta büyük ve emsalsizdir. 
Her tarafta bando, davul ve 
zurna ıle tezahürat yapılmıştır. 
Kadınların reye iıtirak nisbeti 
yüzde 77 erkelılerin yüzde 84 
dür. Soğuklar acılığını göıter-

dij-i halde kadınlarımız kafile 

halinde reylerini kullanmak için 
ıon gayretlerini sarft-tmitlerdir. 

Köylü kadınlarımız da reyle
rini kullanmaları için iş ve güç-
lerini terkederek davul ve zur
nalarla sandık başına kuşmuş
lardır. Hava bir parça mülayim 
olsaydı yukarıdaki nispetlerin 
yüzde 95 olacağı iÜphesizdi. 

Bir tek rey harice verilme
mek üzere söz birliği fırka 

namzetleri seçilmiştir. 
Coskun • 

Amerikada 
Ulusal Kalkınma 

Nevyork, 18 (A.A) - Ulusal 
aanati kalkınma komisyonu 
başkanı Vilyams ulusal kalkın
ma idaresinin aşagı yukarı hu 
günkü şeklinde daha bir iki 
yıl uzatılmasını teklif etmiştir. 

8Mlle3 

Fiyume'de ---
Şiddetli Zelzele

ler Oldu 
İstanbul 19 (Hususi) - Dün 

gece İstanbu!cla hafif ulzel.e 
oldu, 

Fiyume'de üç şiddetli Hr.sınh 
oldu. Halk korkudan sokaklara 
fırladı. Maddi hasırabn mıktarı 
henüz belli değildir. 

rv'Iaarif Bakanı 
Edirne'de 

İstanbul 19 (Hususi) - Ma
arif Bakanı Bay Abidin Edir
ne'dc mektepleri teftiş ediyor. 

Yeni Silolar 
ANKARA, 19 (Hususi) -

Ziraat bakanlığı 11 yerde yeni 
silolar kuracaktır. 

Türk - Yunan 
Mahtelit Mahkemesi 

İzmire Gelecek 
İstanbul, 19 (Hususi)- Baıı 

~ahitleri dinlemek için Türk
Yunan muhtelit mahkemesi bu 
ayın otuıu:ıda İzmirde buluna
caktır. Mahkeme buradzk i işini 
bitirince Atinaya geçecek ve 
şubatın sonuna doğru İstan
bula dönecektir. 

Köylerde 
Yeni Yıl Bütçeleri 

Yeni yıl köy bütçelerine ko

nacak tahsisatlar hakkında ba
zı kazalar vilayetten bu busuı
ta talimat istemişlerdi. 

Vali Kazım Dirik bu mühim 
işler hakkında mülhakata mü

him bir tamim çıkarmıştır. 

Bu tamimde köylerin gazete 

ihtiyaçları için köy ocakları 

tahsisatları arasında vilayetçe 
köy yollarının devamlı bakım 

ve onarma işi ve köy yolları 

ağaçları ile şehirler kurumları 

ve fidanlıkların bakımı sulan

ması, çocuk yurtları, köy yapı

ları, orta mektep olan kaza
larda büyük köy yatıları gibi 

(köylü yatısı) kurulması ve böy
lece köylerdeki büyük dükkan
ların açılmasına yol vermek, 
ulus okuları, okuma odaları ve 
köylerde mü~terek neşriyat için 
bütcclere tahsisat konması ve 
bütçc!cr aldırılır aldırılmaz ha
zırlanması için kaymakam ve 
nahiye müdürlerinin bizzat ala
kadar olmaları ehemmiyetle bil
dirilmiştir. 

············E~f~~~~·~············ 

Şehrimizin tanınmış ve ileri 
2elen ailelerinden Bayan Vik
torya Gabay ile Bay Mayer 
Arditi'nio evlenme merasimi • 

• Cuma günü Gözt epedeki ev
lerinde icra kılınmıştı r. Çoh. 
parlak olan evlenme merasi
minde memleketin tanınmıs 
simalarının pek çokları hazı; 
bulunmuşlardır. Yeni C\'lilcri 
kutlular, mesut bir yuva kur
rnalannı dileriz. 

aataıaıe••••••••R•••••l•••••••••tl&lll•ı•ıı 
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kea V. 

rh.e dotıu ,..., Batit
lan korkn~tu. Bir azıh cani 
pbi bala,...4u.. Hiç ...... .. 
itiraf ..... - ... ,,, ..... 
çok lcorkmufbnn. 
... H ..... te: 
Nilaayet Pari.tflJİIB. Sninç

tea çalım Wr haldeyim. Ba 
.,... - letiao; ld ...... 
ye,andu cim..... ...., .. 
ram. HerfeJ Wtti. Biltlhı ki
ba.ıar hitti. Artık aerbeattim. 
Fakat ...ı ba wlaılli ~ 
peirdijim teldileler &eni ... 
prtayor. 8-ada p:flerimi gl· 
renk iatif... ....... istiyo
rum. 

Parise nuıl ıeleWldim? O 
sin auıl Von l(ı-olmun ilcltl· 
rhi1 •uL~ •ılldM •• arka
ma takt.it katillerin elinden 
k~u!map 111UYaffak oldımı. 

Alman sefaretlumestne ait· 
llMMlen ince t.pjluım gara 
ı.,.-. bir tabi ile ll8fante 
ıilEA'tti•. MiMla ille Wr ••t 
,... k......,.caj_ ~ 
clum. ilk trene binerek Toledeya 
gittim. Oraya inince iki p 
burada gisl •.Y,• Ora~ 
V alansiyaya, IOlll'a Bar.e-. 
pderek F~ jid• w 
trene atlacLm. lreai ancak lna 
bnttk yelcalui tanı konıdu. 

Hudatt. mllfldlWa 111......-
clam. P • --oreda ._,.. ld _,__ 
lerde taaMhjun Jandarma im· 
'8Ddani ile hUIUttam. O he· 
•1ç1a ............... 
ıhee: 

KaWralaa-. • • tuta· 
mıyorchlm. 

- Hayır, hayır bu üakimu.
clir. Bir kaç pe kadar sebe
Wni lfrenirsınb:. 

IWetleacli, 
Onu tealdn ip. hep.ini kı· 

aca anlattım. 
- O IWde :&araya ne diye 
ld .• feL•••z. 
S. bı.ı tanmcla ainirlen· 

dikçe ain ............ leate ba· 
dala IPlli dalaa iyi hir muame
le ummUflum. ispanyadan bil
clirdipa .... CUllllar yaka-
lanllllf Pli pçitlerMa p• 
çenlerin laepei ele ıeçaaifti. 
u B.. 32 d Dal.na luriae 

niHaberler 
Her lkı Hükômet Konseyin Kararla
naın Mecburi Olacağını Kabul Etti 
Cene11e 19 ( A A ) - Sar 

hakkımla cl6ia Hal ola• aala.t
maJarm eaaslanna dair f1I mG· 
tem•im m•16mat veriliyer : 

UJualar kurumu koueJİ ta
~clao kayda ıeçirilea Roma 
a•••pualan ba meaelelerill t n 
eıa .. •iJetli 1a .. ,., ew 
prwıib itiharile ............ 
lmyorda. Bu ciimleclea olarak 
maden oca~ Jtlllİdea •· 
ta ah-len icia Almaya 
tarafmdan Framaya ldenecek 
pltamn miktarı tespit o~ ......... ,.,.~ .. 
lu'a mltedaYil akçema de
jifmellle elde etlilı• Prm 
franklarile, fuluı da bOf 1e11e 

müddetle her •eae hli Qiıktar 
klmilr vermek .~ •elene
cektir. 

Bundan başka Alman lıllıtl
meti Sardl miahtelif itlere ya· 
~ w;relenltn dolayı 
Fnmaız ı.-ı ..,..,_darlan. 
na lcal'fl borçlu ~ ka· 
bal ~tmiftit. Ancak 'tiu 'borçla· 

telwlrblm tiearl ........ 
Htiee ... llud olııak ~ 
~dl"e~edil • 

Bay Hitler Bay Bt4rckel 
mm ftl"CLr. 1 br. Her iki hükiimet koueyha 

Frasa ile Almanya aruıada kararlanaıa mechnrt mahiyette 
lkoaomik n+t•ıebetlerin ulu· olaealmı fimdid• kaW et-
lar kurumunun kontrolbden miflerdir. 
hariç bahmduja mlftereken Niha,et Sar mmtak•-• 
kabul olmuauftur. Ulular ku- Venay tatbik ub••na dahil 
ramu blllldl. ••lhdw ~yen. bulunan ••m -~ ·hale i&a,a 
• ..,- Jtı1ii re diier Ren aruiai .. de ~u;u 
- ait hMla.,... ..... ~ ıiW ~.tarl ............ -lçla ..... 

,... tiw:t ria ..... •• --- olacak- ~dilmiftit. 
'llİiııillıi!ım-.@~!S!~!!!!!!~!!!!!!~·l~~~~~~~---

o va ili M ahk em es in d 
Ve Kamenef Başta 0 ........... .. 
7 K. · Ma um Old lar 

merk alaka· 
........... ldtiri bap
..... ili bet ,.ı ........ 
•hklif 7erlere ·~ b,• 
nr YenaİftİI'. 

Mo.kova, 19 (A.A) - RoJter 
Ajaaundan: 

ZinoYiyef, ıc..m.Def ve mu
kabil ihtilll lle KWaia aldtl
..... iflerine kantmaktu 
.. 1'Wl , ..... ~ 

etmiftlr~ .. ZG.o~ 
OD, Kamenef iaef aeae, öteki
ler de •ulıwlif hapia cezalan· 
na çarpbnlmlflarcbr. ........ .,.._Mlllfj .......... _ 

--·-~--- ----hur Miklisı Ka
Muhakem • 

.... ınk •k .. ,.ıa.t ettipi 

alJkiıaiftir. Mwileyhin ·
leriae ... Hider A...tar1&4la 
IHr harekete .... lfti. 

Sardaki 
Askerlerin Çekilişi 
Cwvı~. 19 (A.A) - Ro1· 

ter Ajamaadaa: Uluslar der
•eti koueyi Sanlan, ulular 
kuvvetlerinin 1-2-935 te çekil-

' mene karar vermiştir. ltatyu 
kuvvetleri ilk olarak çetdlecek
lerdir. 

BelgrattaKorkunç 
Bir Cinayet 

BELGRA T, 18 (H.R) - Or
toclokllana Jılbqmda .. 
Çerbacla kanam kendi br-
detil• - ....&a ..... bir lr.ly-
11 lmkanchk Aikuile laer iki-
.mi llcliirerek kafaJanm ku-51 
Ye pmçereclen •Jle- halk 
........ ah pn Katil kaçmlfh. 
Zabıta bu ıeriri ,.uı....m., 

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

Narlıdere Cinayeti 
Muhakemeye Dün De 

Devam Edildi 
Narhdere civannda Bahçe 

yokmda puau karuak gece bir 
kompı-.ı ıaiaafir riden kuap 
Mustafayı çifte tifepgi ile al-
dürmekle lllÇlu Bektq oi1• 
Huu ile ojlu İbıahipain du· 
~ dün de Atarceza 
mahkemesinde devam edilmif .. 
tir. Evvelki celsede Uli vukuf 
tarafmdan bicliae •ahaUind• 
~ ppılma11aa karar ve 
rimifti. Bu ~etf• Qir .-

Muhakeme esnasında. mak 
tullba kamı. Ye çocnklan 
vaJJ.;a ~ w•&rlikt 
••• d&ıaslerkea a.-u .. 
hendekten çifte ile kea 

~· •lef ediWiiini. 
ıılape• ,.i~d• kalclıklanm ._ 
~ Jpluatafanıa alclajı p 
t~ oldup .,yeAle bi 

qç .w. ~dakt.- ..... 
yere diiftüiünii, li .. ban pati ı· 
dtja ,ere bobldanııda oıı da 
Huaala ojlunu kendileımo 
~ babrken pdlk1'4'İDİ 
aljlbüflerdi- 8" lider Oıeri
P.• 1_uçhı Hu.. p,ce Jraru· 
himda 1>a11e Wr tenn ~ 
• • kabil olaımyacatuu w.; 
dia ederek maballea keti 
yapalm-..m iatemifti. Ela• 
livukuf raporu ~~YİJab da 

~ ~ ijo kı~·· ... 
~ teJit etmekt idi. 

Dlakll celaede oabcıf mucla• 
fa• phicli dinlendi. ~ 
hir bmı bwahimi kab•eth 
.antlklerini, hir katma ela ba· 
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Göçmenkuş' Cinayet Göztepe . . . .. .... 
Moskovadan Tor- KurbanıDünÔldü Senelik Kongre-
. halıya Gelmiş 

___ ... , •• _ _... __ •••-· ... ·--··_..,,_an, 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

-aa-

Taran, l~afasına Hücum Eden Bu Bin Bir Tahmin Ve f 

Sualin Altında Bunalır Gibi Oldu 

Torbalıda avcı Kara Ahmet 
Cellat gölünde avlamrken bir 
ayağında 24877 Dumarayı ve 
Moıkova yazısını taşıyan alo
minyüm bir levha bulunan 
yeıil baıh bir ördek bulmuı
tur. Bunun Moskovada bir ilim 
heyeti tarafından muhacir kuş
lann nerelere kadar jittiğini 
tespit için yapılmakta olan 
tetkikle alakadar olduğu anla
plmıtbr. Meaele mahallinden 
vilayet baytar müdürlüg&ne 
bildirilmiftir. 

Taran: 
- Şöyle oturunuz rica ede

rim diye, sözüne devam etti. 
Oturunuz, sizden bazı şeyler 
IOrmak, öi"renmek istiyorum .. 
Saray erkim, Arap Emirleri 
teırifatçılar, odanın içindeki 
aedirlere, divanlara yerleştiler. 

Taran da oturdu .. 
Bir müddet gözl'Öze bakı

llldı .. 
Taran gene söze başladı: 
- Bizi, halifei ruyi zemin 

Harur.ureşidin namına istikbale 
ıelcn siz muhterem asilzade
lerin arasında bir tahıı vardı. 
Bu şahsın ismi T eodoıtur. 
Baş teşrif atçı söze karışb: 
·- Evet, Teodos, Bizansın 

aa.kıt imparatoriçesi frenin sa
bık hassa kumandanı. 

- Ta kendisi.. Şimdi sora
bilir miyim, dedi, Taran, bu 
lllel'un herif nuıl oldu da bu
raya düştü? 
Odanın içinde bu aiz-

leri dinliyenler, hep birden 
bağrışblar: 

Mel'un mu, dediniz?. 
Taran devam etti: 
- Evet, mel'un dedim, dün

Janın en kahpe, en alçak he
rifi T eodoa naaıl oldu da bali
feniu sarayına pebiltli? 

Odada derin bir aükat Yardı. 
Baş tepifatçı a;ır bir aeaJe 
tane taae cevap vıcrdi: 

T eodoı hundan üç dört ay 
eVvel seldi Baidada!. 

- Ee.. Saraya aaaıl airdi. 
- Teodoı bir bana inmif.. 

Yanında çok pzel hir g~ 
kız varmq .. 

._ T aru birdenbire haykırdı: 
- Bir ~enç kız mı vannıt 

1•mncial. 
T aramn bu aert suali bq 

t .. rif atçıyı tekrar pşırttı.. O 
dadakiler yeniden kıyametin 
kopacapı za-ettiler. Fakat 
delikaalı çabuk kendini topladı, 
leaini ymDUf&tb : 

Teoclosun yanında bir genç 
kıı mı varmıt diye aualiai tek
l'ar etti. 

Odadakiler gene rahat nefeı 
.tddar, baı teşrifatçı gülilmae· 
•ete çalıprak cevap Yerdi: 

- Evet, g~nç ve güzel bir 
kız varmış. 

- Eeee.. Sonra? 
- Sonra, böyle çc;k g&zel 

Lir ıenç kızla, \Azalclardan bir 
~abancımn geldiiini hancı Va· 
liye haber vermi, .. 

- Eeee.. Sonra? 
- Sonra., vali bize haber 

verdi. 
- Ne diye? 
- Şehr" bir yabancı ile çok 

IÜzel bir kı:un geldi;ini söy
ledi .. 

- Bu İJ ned'Cn sarayı all
kad•r ediyor? 

B.. teırifatçı tekrar ,alim· 
•~:li. Ôdadakiler de trl)lmae· 

diler. Bat teşrifatçı seaini al
çaltarak: 

- Efendimiz, Harunurqjt 
hazretlerinin güzel kızlara, bil· 
haaaa çok uzaklardan relen 
ıüzel ıenç kızlara kal'fl zaaf
lan vardır da ••• 

Taran meıeleyi anlar gibi 
oluyordu. 

Sabırsıdıiın ıon haddinde 
idi. 

Acaba T eodoaun beraberin· 
de getirdiii kız K.leromen mi 
idi? Eğer Kleromen idiy1e, Ca
ferin ıevp ve kendi amcua
deai olan zavallı yavrucak şimdi 
neredeydi. Y oba halifenin ha
rimine dütmüt müydü? 

Harunureşiclin kara sakah 
ve ıişman göbcfti, Kleromenin 
o Kütahya yolundaki portakal 
perisinin bütün tazeli;ini Hl
durdu mu? 

Taran, kafasına hücum eden 

iktisadi 

bu bin bir tahmin ve ıualin 
altında bunalır sibi oldu ve: 

- Ve T eodoıun yamadaki 
kız ne oldu? Diye haykırdı 
gene •. 

Gene bu haykırış, odadaki
leri Ye baı teırifatçıyı telifa 
dütürdü.. Gene Taran çabucak 
kendini topladı ve sesini yum· 
tatarak tekrar Hrdu: 

- Teodonn yanındaki genç 
kız ae oldu acabL. 

- HeplİDİ anlataca;ım efen· 
diın, hepsini .U1e cevap Yerdi. 
Bat tefrifatçı anlatb: 

Teodotu aidip lwıda bulduk. 
Bea ve vali fittik.. Kim oldu
fau Hrdak. Biuna impara
toriçesi lreain huaa kuman-
tlam olduiunu liyledi. Bizanata 
ihtilil çıkbğım, ba suretle ken· 
diai lren tarafandan azledilip 
hapae abldıia halde kurtuldu
;unu ilAve etti.. 

- Sonu vaı -

Haberler 
Dün Borsada Ypılan Sahşlar 

Uz Um 69 Arpa 4 157 4 157 
Çu. Ahcı Fiat 17 Mısır 4 4 
30 Alyoti bi. 17 50 113 Nolaat s s 
19 Len Recyo 16 16 50 S llereimek 6 ' 17 H Alyoti 16 16 !OOSuam 11 32 11 so 

Zahire Bor-•ı 8 25 13 
Fiat 24 53 58 ~u. Cinıi 

2 17 Buj'day 4 20 

l 11 Faniye 

4 75 128 Palamut 180 440 

Baytar müdürlüiü bundan 
Ziraat bakanhjını haberdar et· 
mit ve alominyüm levhayı şeh
rimiz Sovyet general konao
loalujıma göndermift:ir. 

Hava Gazı 
Komisyon Y ann Bele

diyede Toplanacak 
Belediyede hava gazı işlerini 

tetkik için tetekkül eden ve 
ıehir meclisi azasından bay 
Hamdi, bay Faik, bay Retat, 
bay Muzaffer, bay fsmail Hakkı 
Ye bq mlihendia bay Cahitteo 
m&rekkep olan bava gazı ko
misyonu yann belediyede top-
lanarak hava gaza tirketi teıi
aabmn belediyeye devri işi et
rafmda görilfecektir. 

Taşlanan Ev 
Zabitaca Tahkikata 

Devam Ediliyor 
Kestelli caddelinde karanlık 

aoka~a tl&6m tiiccari Bay 
MeluDedia 24 aumanh evillİll 
on fllndenheri mecla61 eller 
tarafmclan taflandatmı ve iki 
kitinin de ıahitaca zu albna 
ahndaima ,....tak. Zabita 
tahkill:~ kati bir neticeye 
vanmamıı ve yalralan•n•na 
taf atanlar oldutu teaWt edi
lememifıir. T alakikata ehem• 
miyetle devam eclilmekteeir. 

Hauptmann 
..-

Kaçmıya Çalışmış 
46000 Tebrik Telgrafı Alan Dr. Condon, Avukat 

Reilly'ye lngilizce öğretiyor! .• 
Fleninto, 11-Dr. Coodon'un 

SOl'JrU8U SU'Uında herkain p· 
zl ilatiyar doktora o kadar cli
kilmifti ki ıuçlu unutulmUf ıibi 
idi. Bu •abah bileklerinden mu
hafızlar tarafından tubilarak 
•P un bir yüzle içeri ainlili 
Ye dlrt aıkenin muhafazuı al
bndr suçlu parm-'ıhfı arkuma 
ıeçtiji valut aalonu çokmerak 
sardı. Kulaktan kulaia fııılblar 
iıidildi: Hauptmaun ıece kaç
mara kalkışmıı. 

Hauptmann'ın karf18mda yer 
alan doktor Condon'un brplak 
aorsuıu bütün ılin devam etti. 
Aldıiı 46000 tebrik telırafmdan 
çok memnun oldup yldnde 
beliren ıahit müthit m&düaa 
avukabna - arada sırada pka
lardan da kaçmıyarak - kaJ'fı 
koydu. 

Reilly, Hauptmann'ın mlda
faaaını paruız iizerİDe alchim· 
dan becerildili;io shteımek 
.., ... selmittil 

PeWy • Condon Do.Do-. bir 
mahkemede oldukça ıarip dll
ıen. bu sözlerle -.ıam. Dok· 

tor, ankata l:takarak: 
- Sia Wr ap sıklebinb, 

dNi. Ben del Haydi 6yle i9e 
ÇAl'plflllaia baflayalıml 

Aftbt R.U,, hiç ara yer
•edea, f&fll1Ja Hrplarla ila· 
tiyar prof_... yamltmap ça
hpyonada iN ta-. yeriade 
ceYaplar Yeriyor ailaayet hay·: 
kın yor; 

Relly klplıwelc 
- Nami? t.,ilizçe biliyor

muuna? 
Prolalr, Wr talebeye den 

Yeriyonauı p.i, bir panaap 
kaldaualı, 8Mk bir taYD"la; 

- Sbin k•Ufbii•• ..... 
lizceyi dejil. 

Oç bitin ..ı. k•hkalaat.r
la gtillyor. 

Bir K•rtıl .. 11111 
Aftkat Reilly anama çok 

mllüm bir lrarpJqma Wlclirl
JOr, llklt. s.loaun Wr klte
IİDe dherek İpret veriyor. !O 
yqlanada bir kadın Jo&lye 
dopa U.rliJOI' Ye titreek bir 
..le aduu veriyor: 

- Hermimine Koeran .•• 

Jofm dikkatle ou balaJOr 
Ye çocuk bpnW.ktaa u ..
ra ha kadın Wafmdan liJaret 
eclildijini itiraf ediyor. 

Ş"ımdi ReWy 86.ıe kanpyor: 
, - Jofıi bir ıh bu kadına: 
.. Çocu;u kaçarulan tanıyorum. 
Jolua mczarhia dejil, IMaim 
kadi e'rime seldi." demiıtir. 
Kaclm .._ Wlclirmiye hazırdır. 

Jofai inldr .cıiyor. Soara, 
binleaWre, ...... cak bir ifwa
da Waaayor: 

- 1934 Ajutolmlda Brom 
otMcwla ika yolda jobna 
,ant&m. 

Anbt - O Mide niçin 
teYkif ettinae ıJiniı? 

- Çlbakl Otoblate yalmz-
dm ve ona ele s.P.ek için 
yolda olu el& kİIİJİ lldllrmek 
lbımdı. 

Lbadberıla batiyarm yanında 
otur.attar ye - la•kikt bai· 
lalak sasteriyor Hara, Coado-~ 
amı aalattaldannı teyid eden ko
lonel Brieckinridse diallyor. 
Fakat bu da İfİ aydınlatacak 
kat'i bir delil 1'i•tuM1iyor. 

Geçen hafta Geri tlt6n kum
panyasında bir cinayet olmuş 
Soğancı Mehmet namında bir 
sabıkalı, keacliline İf •erme
mesinden dolayı usta batı bay 
Recebi dört yerinden ağır Ye 
kendisini yakalamak isteyen 
Sivaslı Mehmet Aliyi de hafif 
surette yaralamııb, Memleket 
hastanesinde tedavi alfına ahn
mış olan bay Recep aldıjı ya
ralann teıirile Cuma günii sa
bahı ölmllştür. Bay recebin ce
nazesi Arkadqlarının Ye kum
panya mensuplanndan bir çoğu
nun İf tİralderile meruimle kal
danlmqbr. 

Karısını Öldüren 
Katil 

Kemalpqa lıa:ıa•n•n Cam· 
bel köyünde lıizınetkln Meh-
met ile münasebette bulundu· 
;u iddiuile karıaa Emineyi bi
çakla yarahyarak 6ld6rmelde 
suçlu Hl\acyin oğlu Mehmedin 
duruıması Apcezada d&n de
vam etmiftir. 

Dünkü celsede iddia maka
mında bulunan mlcldeiumumi 
muavini &y Şevki nçta ma-
hiyet itibarile esbabl muhaffe
fei takcliriye bubındujunu 16y· 
Jiyerek cezuunn ona l'Öre ta
yinini istemiftir. 

Mahkemece ild&rülen kadı
nın, katilin hakiki kansı olup 
olmadığının nüfus dairesinden 
10ru1maa1Da karar verilmiftir. 

Bir İhtilas Davası 
Kemilpqa kazaaamn Ar

mutla kljlude ~ tala
ail ettiji 74 lirayı ilatilla sure
tiyle simmetine pçirmelde 
aaçlu kredi kooperatifi kitibi 
Ha.eyin Zekinin dm'UfJDasına 
d&a ajvcezada deTam olun-

•Uflm'· 
Mamm enelce mlatantik-

likçe yapılan tahkikatta hak
kında men'i muhakeme karan 
yerildijini iddia etmİf idi. Bu 
iddia kerine mtlltantildikten 
ptiril• ..- muhakeme ka
ran okuadu. 

Bu karana hafka bir meae
ledea dola)'I ftrilditi ankpldt. 
a-.mk ....,_,. ..Ukemece 
tetkik edibek kere milataa
tildikteki talaln1rat -.,....... 
ceDtine Ye mUak--- INlfka .... .... .....bh._a karar 
.. .:ı-:..: .. y_._..., .... 

Halkevi Tumovası 
Cmna güal Halk aabumda 

Halkevi tunaovumı11 dimi fi
..Ueri ya,.W.. 11._hakalar 
çok heyecaala oldu. AJ.anc:ak 
uhamnda talamlarm selmemai 
yldnden maç aeyredemiyerek 
seri dinen fatbol snenler ba 
ufer Halk .Uuına akın etti
ı .... 

lllaakalara aaat 14 de De
miryoha - BaraoYa gloelan
... lrutaJapwa ile .,. ......... 
Ba maç iki tarafm da çok 
phf!Dalanaa rap.en aıfır, .dır 
Hraberlilde aeticeleacli. Bun
dan aoara Tepecik - Hacıhl

•Jiııler maÇJDda 6 - O T •
pecijin salebiyetUe bitti. Haf
taya Cumaya berabere kalan 
Demiryolu - Burnon takım
lan tekrar karplqacakbr. Bu 
mlaabakanm talibi de diier 
hafta Tepecikle finali yapa
cakbr. 

sini Yaph 
Perıembe guou akapını 

Göztepe kulübünün senelik 
kongresi yapılmışhr: Bu top""' 
lanb geç vakte kadar devam 
etmiı, geçen seneki heyetlerin 
faaliyet raporlan tizerine etraf
lıca göriifmeler yapıldıktan sonra 
yeni senenin çalıtmalan tizerinde 
münakaıelerden sonra kararlar 
Yerilerek idare heyeti ıeçimi 
yapılmıştır. Bu seçimde yine 
her zaman olduğu Kihi kıymetli 
yardımlannı kulüpten esirgemi
yen vali general Kizım Dirik 
fahri reialiie, birinci reialiie 
.UUsar zade Fehmi, ikinci reiı
liğe Turan Dirik miihendi9 
Aziz, Muataf a, Murtaza, Şerif, 
Aliiddin idare heyetine,umumi 
kaptanhia Ahmet ÔzgilJin, 
denizcilik kaptanbğına Adil 
Bup ve divam haysiyete de 
avukat Nuri fettah, tüccar FiJ
beli Rahmi, tüccar Aliiyeli 
Cevdet, Mehmet Ramiz ve Ve
dat Tevfik beyler intihap edil
mitlerdir. Yeni heyetlere iyi 
itler 16rmelerini dileriz. 

Öz Türkçe 
Levhalar 
Dakkb ve sair müeue1eler 

levbalanna ilive edilecek soy 
adlan için ayn resim almmıya· 
cağına dair Maliye bakanlajua
dan valiliğe din bir tamim gel
mişti. Bunda hülisaten tlenili
yor ki: 

Dikkia Ye ticaret e•leriaia 
tabeWanna aalaiplerinin Hy ad· 
lanmn ilive eclilmeaiaden ltlri 
bazı yerlerde yeniden damga 
resmi alınmak istenildiğine da- · 
ir gazetelerde huı neftİyat 
giİiilmlittür. Bu levhalara ka
nun mahsusu mucibince aalaip
lerinin yalnız aoyadlanmn ilA· 
vesi levhalann deiittirilmui 
mahiyetinde olmaclıpdu mea
kür levhalardan bu ıebeptu 
ötürü damıa resmi aranmua 
lizımdejildir. 

Menemende İkin-
ci Seçim 

h. _,,emen kazuında münte
hibi sani intihabab bitmit Ye 
C. H. Fırkuı namzedleri itti
fakla kazamnıtlardır. 

Hanendeyi Ya-
raladı 

Kemeraltmda Tuflan gui· 
nosmda Mehmed otlu GaBb 
birkaç arkadqile oturmakta 
iken teklif ettiji bir ıarlanm 
16ylenmemeainden kızarak bir 
rakı tiıesini •akuıeye atarak 
hanendelerden Bediayı yarala
mıftır. Galib yakalamnııtır. 

Esrarkeşler 
itfaiye binası arkasında yan

gın yerinde bir mahzende otu
ran geçmişi bozuklardan Hak
kımn esrar içirttiği zabıtaca 
haber alınmıı ve yapılan bas
kında, müıterilere içirtmek 
Uzere hazır lanmış esrarlı bir 
narıiJe bulunmuı ve tahkikata 
baılanmışhr, 

Beledlye EncUmenl 
Belediye daimi enelimeni d&n 

ltleden sonra Doktor Behcet 
Uzun riyuetiade to1>ahunııbr. 
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Uymazllldar Ve Değişimler Toprağı 
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lngilterede ökonomik Eyilik Var Mı? - istatistik-
lere Ne isterlerse Onu Söyletiyorlar! 

lngiliz Ulusu 
Londra, (İkinci Kinun 1935)

ingiliz ökonomi istatistikleri 
umut verici rakamlar gösteriyor. 
Amma buna aldanmamalı, ista
tiatikler bile bile iyi yanları 

&raıntflar, kötü 
yanlan g6lkede 
bırakm1Jlardır. 

Gerçek, iç aht 
YCrİfl oldukça 
aerpılmııtir. Sa
bo alına gücii art
mııhr. Demek ki 
ortada daha çok 
akça dolqıyor. 
Buna karfl, c:lq 
ahş verişinde biç 
bir ilerileme yok-

tur. Jngilterenia 
Dııanya yaptığı 
satıı bir yıl öa
ceye göre yilk
Hlınemiıtir. 

ingiltere ise, ea 
baıta, dış aatqile 
yaşar, alıı ••rİf 
denkliği bayik 
•çık gösterip du
ruyor. Yabaacı 

ilkeler inslltere
den sahn alma· 
·yorlar. Çüald lclemek iç.in gere-
ken akçeJİ balamıyorlar. ı 

İıaptere İJİ slalere, ancak 
dıt ahı Y.-İ.fİ arbnca dönmüt 
olacakhr. Baau içiD ise, yalnız 
Avrupada dejil, yer yüziinün 
her yanında itlerin düzelmesin
den, iyileımesind•n başka 
çıkar yol yoktur. 

ı,.ııııın .-zalması 
Şimdiki lınkümet, kötü bir 

yara gibi, lnFIİZ ökonomisini 
kemire duran iısizliği azaltmıı 
olmakla 3ğüntiyor. İşsizler aa
yııının oldukça azaldığı gerçektir. 
En kGtü sırada 3 milyondan çok 
itsiı varkea timdi bunların sa
yısı yalnız 2,100,000 dir. ( Bu 
da yabana ablamaz ya!) Ne de 
olsa göze çarpar. Umut verici 
bir iyile,me vardır. Gel gele
lim, İstatistikleri baştan apj'ı 
gerçek saymak dojru olmaz. 
Ortaya d6külen sayılar rerçek
ten iııiz olanların hepsini değil 
yalnız itlizlere yardım kittük
Jeriae yazıh olup iısizlik kartı· 
hğı alanlara vııteriyor. Şimdiki 
lıilkümet, İf b&tına gelirken, 
ıosyalistlerin çaj'ında pek ka
barmıı olan yardım kütüklerini 
arıklamata koyulmuttu. böyle
ce ifıi:derili bir çoj"u belediye
lerin ve yardım kurumlarının 
sırtına yükletildi. 

Bu böyle ise de yine ipizle
rin az çok azaldığı doğrudur. 
lngilizler, ökonomik kalkınma 
biraz daha kendini gösterirse, 
İşsizlerin daha çok azalaca
ğını düıünmekle yanıl mı -
yorlar. Önceleri devlet ma
liye.sini batıracak gibi görünen 
bu koskoca yük timdi daha 
kolayca tqınır gibi oluyur. 
lngiltcre geoit yürekle buna 
katlanıyor. Ne olursa olsun 
elbete yarıyan birkaç milyon 
ağzı beılemektea kurtulamaya
cağını anhyor. oı .. olsa bun
lann sayıaıaı azaltmaia •• 

111111111111111111 

Gene Sosyalistlerden Yana Dönüyor Gibi ... 
beslenmeleri için elden gel
diği kadar az akçe vermıye 
uğraşiyor. 

Sosyalist bakışlarına arka 
çevıren İngiliz bakanları, bu 

K1·al Joı'J 

iı~izlere hiçbir it karşılıiı ol
maksızın akçe vermenin onla
n ulusal kurumlanma diye bir 

ne olursa olsun, bunlan yen- çini aranırsa, İngiliz siyasasının 
mek için kendinde güç duyu- hele seçimlerinin başlıca çızı-
yor. 

lnglltere Yeniden Sos
yalist Olacak Mı? 

lngilterede bu işleri gören 
hükdmet şimdi seviliyor mu ? 
iş başında tutulmak isteniyor 
mu ? Bu adamlar İngiltereyi 
uçuruma y\lvarlanmaktan kur
tardıklannı söylüyorlar. Gerek
tir ki seçimlerde onlara inan
lannı yenilesinler. Bunun ta
ban tabana zıddı oluyor. Par
lamento için yapılan parçalık 

seçimlerde hükumet namzedi 
ya bir sosyalist tarafından ye
nilmiı, ya onu tutan çokluk 
azalmış, erimiştir. 

Belediye seçimlerinde ise, 
baıta Londra olmak üzere, bir 
çok yerlerde sosyalistler yer
lerin çoğunu ele geçirmiılerdir. 
Yurd baştan b&f& onlardan 
yana dönmüş gibidir. Şurasını 
anlamak k r hyor ; bu yüz çevi
rif, sosyalizme doğru dönüş 
yürüye duracak mı ? Yoksa 
artacak mı ? Bu yolda dilıü
nenler hükümeti pek kollıya
cak gibi değildir. Ya çok
luiu elinden kaçıracak, yahud 
az bir üstüııliik elinde kala
cakbr, deDiJiyor. 

lanm göz önüne getirmek ge
rektir. 1931 de sosyalistlerin 
baştan başa ezilmesine daya
nan seçimi ben yakından gör
düm. Bu eziHşin bir çok niçini 
vardı! İngiliz lirB!ının düımesi 
ulusal bir utanç gibi karşılan

mış ve sosyalist hükümeti bun
dan suçlu tutulmuştu. Sonra 
işçi sindikalarma karşı kızgın
lık vardı. Bunla~ impsratorluk 
içinde ayn bir imparatorluk 
kurmuşlar gibiydi. Öte yandan 
sosyalistler birbirine girmiıler, 
ikiye ayrılmışlardı. En başta da 
Mac Donald, Sowden, Thomas 
gibi başkanları pılı pırtılariyle 

karşı tarafa ieçmişlerdi. 
lnglllz Seçlmle:rlnln 

iç YUzU 
Her İngiliz seçiminde, derin 

sebeplerle beraber apansız çıka 
gelen sebeplerin de büyük rolü 
vardır. Gün gelir ki bunlar 
onlardan üstün bile çıkar. işin 
sonu, İngilizlerin Platform de
dikleri savaş için tutulan ala
na bağlıdır. Eğer hükümet 
bu alanı kurnazca seçerse, han
gi işler üzerinde kavgayı aça
cağını iyi bilirse, ka.ıanabilir. 
Yoksa ister istemez yenilecek
tir. 

Söz gelimi, 1934 de ·sosya

listler toptan yenildiler, çünki 
karıılarındakiler sön dakikada 
"ezici bir belge" çıkadtlar. Bu 
"kızıl mektup,, denilen Zino
viyef mektubudu. Bunda SoT-

yetlerin başındekiler Ingiltere
de komonist propfgandasım 
nasıl yürütmek istediklerini 
anlatıyorlardı. Bunun uydurma 
olduğu sonradan anlaşıldı am
m, İngi!terede de olan olmuştu. 
Seçime girenler hep birlik sos
yalistlere karşı koyduler. 

1931 seçiminde d~ sosyalist

Tla!I Mac D0>1ald 

' ler yenildiler, çünki onlara 
karşı iyi bir Platform, "ç.ar
ptfma alam" bulunmuttu. Yal
nız şu var ki, bu geçici sebep
ler uzun sürmez. Bunlar mor
fin veya kokain gibidir. Uçup 
gidince, seçimi ilk önce yapta
ğınm aksini yapar. lngilterede 
ulus çokluğunun böyle .. k ıık 
bir partiden ötekine dönmeıi 
itte bandapı ötürildür. 

takım yersiz iılerde kullanma- Gelecek seçim 1936 içinde 
sından daha ucuza çıktıiını göz yapılcaktır. O vakte kadar çok 
önünde tutuyorlar. Bu bakım- yenilikler olabilir ve ulusun 
dan, İtalya, Almanya, Amerika duygusu değiıebilir. Söz gelifi, 
ve biraz da F ransadan bam
baıka bir siyasa güdüyorlar ve 
yavaı yavaş etatizme doiru 
gitmekten sakınıyorlar. 

Britaaya adasmda oturanlar 
her yıl pekaz artıyorlar yılda 
200.000 kadar doğum niıbeti 
Fransadan yüksek değildir. 
Fakat ölüm tutarı, hele küçük 
yeşta çocuklar için daha azdır, 
1930, 31 den beri buraya ge
lenler gitgide itlerin düzeldi
ğini, kalkınma başladığanı gö
rüyorlar. Sahcılar alıcı bula
mıyordı. Oteller boştu. Yaban-
cılar hep Pariste idi Bugün otel
ler doludur ve bu yabancdarın 
çoğu Londraya dönmüşlerdir. 

Çatık yüzlerde timdi umut 
Te inançı görüDüyor, İngiltere, 
yolu üzerinde kalan cn2eller 

Jiali!fe. Ba1ı:tun ı.Yel'il ('.emlı!•rlct!J"' 

itler düzelirse ve dı~ siyu.da İngilterede işçiler, ulusun yüz-
kazançlar görülürse... de 60 ıdır. Bunlann çotu it 

Sosvaliıtlere şu dönüsün ni- bulamıyor. Bairı yanıklann, kıı-

20 Kanunusani ıeae 

Soyadlarını 
Tescil Ettirenler 

Dün nüfus dairesinde soyadı 
almak için pek çok müracaat 
eden olmuştur. 

Sabahtan akşama kadar iki 
yüze yakın soyadı tescil etti
rilmiıtir. Dün akşama kadar 
yeni soyadı alanların adedi 8 
bini bulmuştur. Dünkü müra
caat edenlerin pek çoğu fab
rikalardaki amele ve müstah
dem olanlarıdır. 

Bomovada lstandullu sokak 
llnumarada İbrahim ve kardeşi 
İsmail Şimşit, Aydın Şarapçı 
mahallesinde Sadık oğlu Recep 
Artan, sabık borsa komseri 
M.Kemil Apak, eski belediye 
caddesi 74 numarada Şevki 

Acarsoy, Karşıyaka müsavat 
caddesinde 13 numarada Hü
seyin Altınuç, merkez telgraf 
müvezzii Ahmet Ayık, Tarih 
ve Coğrafya muaHimi Kemal 
Alanbay, Reşat Ayber.!!, birinci 
Karantina Selçuk sokak 29 nu
marada Halil Aydoğan, Kar.şı
yaka Alaybey mahallesi 15 nu
marada Hüseyin Asma, mesu
diye caddesi 159 numarada 
Mahmut Aktimar, Dolaplı 
kuyuda 25 numarada Necdet 
Ab Bak, Göztepe tramvay cad
desi 877 numarada Bedri Ak 
Kerman, Karantina Tramvay 
caddesinde Hakla ve Ali Kar
gat, Toraman mahaUesi 26 nu
marada A. Hamdi Kağıtçıoğlu, 
Hacı Ali caddesinde 709 nu
marada M. Hamdi Kuloğlu, 
Göztepe tramvay caddesinde 
924 numarada Abdi Yusuf ve 
Münir Abdi Korman, Devlet 
demir yolJarında katar baş me
muru Kamil Kozaz, Esnafşcyh 
mahallesinde karanlık sokak 
1 numarada Ali Riza Kavalar, 
Birinci Sülcymaniyc Nuri efen
di sokağında 22 numarada İb
rahim ofrlu Ahm•t Karaburun, 
birinci mülizim Remzi Kızıltan 
Derebaşı sokağında Abdullah 
Kaldaç, Esnafşeyh mahallesi 8 
numarada Tevfik Karatay, pa
ket postası seyyar memuru 
Ömer Kuzu, gümrük anbar ka
tibi Murat Kileci, Şehitmuhlis 
sokafrı•da Abidin Kavak, Dam
lacık 2 numarada Enver Kızıl
toprak, maarif memurlarından 
Hakkı Kürkcü, Selçuk sokak 
36 numarada M. Tevfik Kozcu 
oğlu, Kestelli189numarada Hasan 
Kurtman, ikinci Sakarya soka
iında 32 numarada Mehmet 
.......................................... 
aınlann sayısı pek çoktur. Bü
yük kentlerin, en baıta Lond
ranın foburgları içindekilerin 
anlatamıyacak kadar kötü bir 
sefalet içinde yqadıkları çer
kelerle doludur. Fransada bu
na benzeri yoktur. 

Bunlann arasında so .. yaliz
min gönüllnleri olmasına ıqıla
maz. Olsa oJN, sosyalizme gö
nül Yerenleria daha çok olma
masına şaıılmalıdır. Bu parti
nin arada sırada yenilmesi bu 
ulusun artık görenek olmuı 
ağır baıhlğından ileri gr liyor. 
Öyle ki burada hiçbir kıskanç
lık, hiç bir bölük hıncı yoktur. 
Bir de sosyalistlere karşı olan 
konservatorlar çok politikacı
dırlar. Tam sırasında program
larından par,a parça caymağı 
bilirler ve uzlaşmak yolunda 
herkesten daha ustadırlar. 

Raymond Recouly 

Kaluç, Gazi kadınlar sokağın
da 26 numarada Safiye Küçük, 
İkinci Osmaniye mah~llesinda 
Değirmendağında İsmail Kaı
kır, Kuruçay mahallesinde Mus 
tafa Karakuzu, Devlet Demir 
yollarında ambar memuru 
Kadri Kubaş, Abdullah efendi 
sokağında 9 numarada Hüseyin 
Karcı oğlu, Aydın demiryolun~ 
da demirci üstası Sebati Kö
küllü, orman fen memuru Ba
haiddin Karadayı, Soukkuyu 
Hatem sokağında 1 numarada 
Zerin ve ailesi Kutlukhan, 
Cedit mahallesi 113 numarada 
Mustafa oğlu Mehmet Katko, 
Karşıyakada Serdar sokağında 
144 numarada Mehmet oğlu 
Mustafa Kahraman, HaJiJ Rifat 
Paşa caddesi 24 numarada Afiş 
Kılıkcı, Aydın demiryollarında 
silici Hüseyin Kılınç, Kahra
manlarda 6 sokağında 30 no. 
da Mustafa Kaymak Çalan, 
Şehit Kemal sokak 6 numarada 
M. Cemil Kaşkor, devlet de
miryollarında makinist Mehmet 
Kuş, amele Ali Konaç, Kuru 
mahallesinde Salih kalan Mu
ruk, Kolan çay mahallesinde 
Hasan Kaman Kay, Kuru çay 
mahallesinde Şaban Rasim Kal
maçı, Kuru çay mahallesinde 
Mustafa Kaplan Gray, ayni ma
hallede Üzeyir Karagli, ayni 
mahallede bekçi Ahmet Kanbar 
ayni mahallede Hasan Kan Çura 
aynı mahallede Ali Kantayu, 
Hacımahmud mahallesin 171 
numarada Şükrü Kapai"ar,Bay
raklı Menemen caddesi 14 nu
marada Mustafa Kırtil, jan
darma Mehmed oğlu Salim 
Karadağlı, Aydın demiryolla
rında Mustafa Fevzi Kütüj, 
Aydın demiryolJarmda Rıza 
Kart 1, Gümrük anbar memur
larından Hüseyin Kıray, Pazar 
yerinde 6 numarada Rıza Kir
pi, Karşıyaka Donanmacı ma
hallesinde Raykan sokağında 
59 numarada Cemil Karakulak, 
Bostanlıda Osmanzade cedde
sindc 31 numarada Hacı Ken
dirci, Turamanmescid mahalle
sinde 12 numarada Osman 
Kınacı, Cclilbey sokağında 
13 numarada Malımun Kartı· 
yakalı, Çayırhbahçe<le 88 nu
marada Ömer Kımızcı, po
lis 220 Ziya Pekçetin, Devlet 
demiryollarınna 10325numarada 
M.Hasan Pınarça, Halimaia 
çarıısında 68 numarada M.Ke
mil Paker, maarif ba kitibi 
Necati lenger, Mesudiye cad
desinde 336 numarada Ali oilu 
Ahmet Zorbozan, fotozrafçı 
Yusuf Acındankunuk, Kuruçay 
mahallesinde İsmail Atcı, mu
hakemat müdürlüğünde kitip 
Nazım Altınoba, Karantina 
tramvay caddesinde 559 numa· 
rada Abdullah Aglık, Karan
tinada Mithat pa,a caddesinde 
65 numarada Hasan Aktimor, 
Şamlı sokağında 24 numarada 
Mehmet Ali Aktürk soyadını 
almışlardır. 

Tü:>cardan ve Takas komis
yonu azasından Canbaz zade 
bay Cevdet Canbaz o~Ju soy 
adını almııtır. 

~ Buca belediye doktona 
bay Fehmi Haki soyadı olarak 
(Tanık) adını . almııtır. 

Mektep müzesi memuru Ba1 
Net' et Hazar •o yadını almı~br. 
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a "' 1 f a sı Vücuda Getirilmiştir 
Anlaşmanın Ana Hatları - H dutlar Muahedesi - Tun us Meselesi 

s emlekelere Ait Anlaşma - Genel Siyasa - Orta Avrupa -T eslihat 
Ankara 1& ( A. A ) 
FRANSIZ İT AL YAN 

ROMA ANLASMALARI ve 
AKfSLERİ: • 

Fransız dış işlen bakanı B. 
lnval ile İtalya Başbakanı B. 
Mussolini arasında 7 İkincika
nunda Roma' da V cnedik sara -
yanda imza edilmit olan Fran
ıız - İtalyan itilaflarına . da r 
gazetelere verilen tebliği ev
velce bildirmiştik. 

Fransa He İtalya arasında 
senelerdenberi sürtlb giden ger- ! 
ginliğin ortadan kaldırılması için 
iki taraf ileri gelen devlet 1 

•damlarının 1933 yllı sonlarına 
doğru bir anloışmai"a varmak 
hususunda göstermeğ'e başla
dıldarı arzu, geçen yd içinde 
B. Bartu'nun Roma ziyaretini 
bazırlamıstı. Fakat B. Bartu'
nun Manılya suika tına kurban 
gitmesi bunu bir müddet için 
geriletmiş ise de onun yerine 
gelen B. Laval kendinden ev
'Ve]kilcrin hazırlamış oldukJarı 

yol iizerinde yürümcğe devam 
ederek iki taraf kabine ve el
çileri arasında geçen bir ha-
zırlık devresinden sonra 3 l 
lkincikanunda Roma'ya a-it
nıişti. 

Fransıs dış işleri bak.anının 
Romada B. Mussolini ile müla
katları ve iki taraf ekiplerinin 
alakadar meseleler üzerinde 
tetkikleri nihayet yukarda işa
ret cttiaimiz Roma anlaşmala

rının imzalanması neticelcnırıe

aini vermiştir. Gerek bu vesi
kaların resmi tebliğ haricinde 
gazetelere geçen ana hatları 

ile her bakımdan ehemmiyeti 
~çık olan bu anlaşma etrafında 
Avrupa gazetelerinin ve bazı 
söz sahibi devlet adamlanmn 
düşüncelerini siyasal değerin
d n dolayı bir vesika olarak 
2azetelerimize ve okuyucuları· 
nııza hususi bir servis ile bil
dirmeyi "Anadolu Ajansı,. ycr
aiz görmemİ.:jlİr. 

ANLAŞMALARIN 

ANA HATLARI 
Fransız dış işleri bakanı B. 

Picr Laval ile İtalya başbakanı 
B. Mussolini'nin 7 ikinci Ka
nunda imza f"ttik1cri muahede
name ile protokolun ve beyan
namelerin ana hatlan 'unlardır: 

HUDUT MUAHEDENAMESi 
Fransa ile ltalya arasında 

lci Afrikadaki menfaatlerini 
uzlaştırmak ıçın akdedilmiı 
olan muahedename, iki ulmı 
•rasında muallak bir halde 
bulunan meseleleri kat'i bir 
surette halletmektedir. 

Bu meseleler, bir taraftan 
Tunus için olan 28 -Evlf.ıl-
1896 tarihli mukavelenam~lere 
ve diğer taraftan her iki mcm 
lcketin hemhudut müstemle
keleri araıında sınır tashihi 
Yapılmak suretile İtalya lehine 
tıisfet dairesinde tavi.ıatta bu
lunmasını gözeten Londra and-
1•şmasının 13 üncii maddeıinİD 

tatbikine dairdir. 
Muahedename • . Tunus meı

elcsi hakkında çok kııa bir 
zaman zarfında bir mukavele
name. hudutlara müteallik mu
ahedename ile ayni zamanda 
meriyet mcvkiine girecek olup 
esasları daha şimdiden hususi 
bir protokol ile tesbit edil-

La wt 
Libyayı, Garbi Fransa Afri

kası ile hattı üstüva Fanıız 
Afrikasından ayıran hudut bir 
hat ile tayin edilecektir. Bu 
12 - Eylül - 1919 tarihli anlaş
ma ile tesbit edilmit olan çiz
ginin münteha noktası bulunan 
Tummo'dan başlıyarak 24 gra• 
noviç tulü şarkııi ile 18,45 ar
zı şimalinin telcatu noktasından 
lngiliz - Mısır Sudanının Garp 
hududuna vasıl olacaktır. Bu 
hat, Aozou, Y ebbi Souma, Gu· 
czenti ve Ouri'yi İtalyan arazi
si ve Bardai, Y ebbi Bou ve 
Tekro'yı Fransız arazisi içinde 
bırakmaktadır. 

Eritr~ ile Somali'nin Fransız
lara ait sahili arasındaki hudut 
Bahriahmer sahilinde kain Der 
Cloua ile W cima nehri sahilinde 
kain Daadato arasında çizilecek 
olan bir hat ile tayin cdi!c
cektir. 

Bundan başka Fransa, Ha1-
yanın Dcumetrah adası üzerin
deki hukuku hükümranisi de 
tanınmaktadır. Her iki hudut 
için te:;l<ili mutasavver tahdit 
komisyonları, hudutlara ıyı 
komşuluk münasebetleri için 
anlaşmalar hazırlıyacaklardır. 

TUNUS MESELELERİ 
Tunus meseleleri için olan 

hususi protokol, Tunu5a müte
allik 1896 tarihli ticaret ve is
kan mukavelcn~mcleriuin ye
rine Jcaim olacak olan muka
vdenamcnin başlıca c?:aslarını 

kurmaktadır. 

Tunus İtaly;ınlarmı:-ı bu hu
suslarda müşterek hukuka dö
nüşleri 28 Mar l 945 tadhinden 
itibaren tedrici bir ~urei.te ola
caktır. Bu husus tabiiyet mc3c
leleri için yirmi sen,. içinde 
bitirilecektir. 1945 t<: .. ihir"~ ka
dar Tunus'ta İt:&lyat. an:ı ve 
babadan doi'acak olan cocuk-

lar İtalyan kalacaklardır' 1945 
senesi ile 1965 aene'i arasında 
doğacak çocuklar ise F ranaız 
tabiiyetini talep etmek hakkı 
hıyarma malik olacaklardır. 

1965 senesinden sonra bun
lar müıterek hukuka yani Tu
nus' da Fransız tabiiyetine dair 
olan kanun ahkamına tabi ola
caklardır. 

ltalyan mekteplerine gelince, 
bunlar 195S'de Fransız tedrisat 
kanunlarına göre idare olunan 
hususi mektepler haline a-ele-
cektir. . 

1945 tarihinde serbest mes
lekler icra etmekte bulunacak 
·olan İtalyanların kazanmış ola
caktan hakları ne olursa olsun 
tanılacaktır. 

MÜTEMLEKELERE AID 
ÔKONOMI ANLAŞMA 

Afrikadaki müıtemlekelerine 
müteallik bütün mulak mesele
leri kafi sur~tte halletmek için 
dostça bir çalışma beraberliği 
yapmak zihniyeti dahilinde ha
reket eden ve bu yoldaki bü
tün münasebetlerinde bu zih· 
niyetten ilham alacak olan iki 
hükümet, ana vataalan ile Af
rikadaki milstemlekeleri .ve 
bunlara civar memleketlerle ik
tiaadt münaaebetlerini arbrmak 
lüzumunda uyuımuşlardır. 

ORTA AVRUPA 
Her devlet için diğer dev

letlerin istiklil ve bütünlüğüne 
riayet etmek mecburiyetinden 
ibaret olup her iki tarafın da 
bağla bulundukl~rı prensibin 
teyit ve takviyesi hususunun 
Avrupanm bu kıtasında itimad 
hislerinin artma.sına yanyacağı 
düşüncesinde her iki hllkümet 
anlaşmışlardır. 

Her iki hükumet, bilhassa 
alakadar olan devletlere kar• 
ııhklı olarak bir birlerinin iç 
işlerine kanşmamak ve akit .. 
lerden her hangi birinin top• 
rak tamamlığı veya siyasal ve 
soysal rejimine bozacak her 
tilrlü tahrikittan ve propa• 
gandadan veya bunları ko
laylaıbrmaktan sakmmağı ta
ahhllt edecek bir mükavele
name akdini tavsiye eylemek 
için de anlaımışlardır. Esasen 
bu akitler uluslar kurumu çerçe
vesi için de ralannda ba 
prc.ı.9İplerin tatbikini temine 
matuf husuat itiliflar da ak
dedebilirler. 

Bu umnmt mukavelename, 
enel ye evvel ltalya, Avustur-.. 
ya, Yuıoslavya, Almanya, Çe-
koslovakya ve Macaristan ara• 
sınCla a'kdedilecektir. Buna 
F ranu, Lehistan ve Romanya 

• An7aşmalm·ı11 !Jijı·ıişill<liifjff lrenedik sura• 
Her iki hükümet, bu çalıı- hemen iştirak edebilecekleri 

ma beraberliğinin en iyi şart- gibi icabında diğer devletler 
lannı vücude getirmek ve bu- de bilahare iştirak eyliyebilc· 
nu bilhassa İtalyanm Fransız - ceklerdir. 
Ha~~ş demiryoluna iş~irak his- Diğer taraftan bu mukavc1e-
sesını arttırmak suretıyle yap- .namenin akdini beklemeksizin 
mak için ge~.c~li tedbirleri a]- ve Avu,turyanın bütünlüğü ve-
mağ'ı göz onundc bulundur- ya isttklili tehdide maruz kal-
muş!ardır. 

GENEL SiY ASA dığı takdirde her iki hükumet, 
icabeden tedbirleri almak mak
sadile kendi aralarında ve A
vu.ıturya ile danışmalarda bu
lunacaklardır. Bu danışmalar 
muvafakatleri istihsal edilmek 
üzere diğer hükümctlere de 
tcşmiJ olunacaktır. 

Afrika<laki menfaatlerini ta
mamile uzl:ıştırınanın haddı za
tında çok verimli olmakla be
raber, kendilerinin genel siya-
sa alanındaki çalıfma beraber
liğini de kolaylaştıracağını na-
zarı itibare alan iki hükumet, 
daha şimdiden beynelmilel bir 
tesanüt zihniyeti ile barış du
rumunun sağlamlaştırılması için 
çok g-crekJi olan meselelerin 
hailiııi kolaylaştırmağa yaraya
cak olan bir görüş birliği tc
mınıne hassatan fü~um gJr
müşler<lir. 

TESLİHAT 
Her iki hükumet, hiç bir 

memleketin, bir taraflı bir yol 
ile, :teslihat alanındaki mükel
lefiyetlerini tadil cdcmiyeceği 
bususund• anlaşmış oldukları 
gibi bu prcnsib bozulduğu tak
dirde aralarında danı~malarda 

bulunmak lüzumunu da kabul 
ve teslim etmişlerdir. Her iki 
hükumet ayni zamanda 11 ki
uunuevvel 1932 tarihli beyan
namenin tarifi içine giren hu
kuk musavatı prensibinin bü· 
tün kuvvetini muhafaza edece· 
ğini de kabul eylemiilerdir. 

GENEL BEYANNAME 
Fransız dı~ işleri Bakanı ile 

71/ussoliui 
~İtalya Başbakanı aralarındaki 
görüşmelerin bir neticesi olmak 
üzre de bir beyanname • imza 
etmişlerdir. 

Bu beyannamede, evvela ak
dolunan itilifnamelerle muallak 
bulunanan bütün meselelerin 
ve bilhassa 26 Nisan 1915 ta
rihli muahede ahkamının tama
miyJc icrası hususunun halle
dilmiş olduğu zikredilmektedir 

Her iki devlet adamı, ulus-• 
lar kurumu misakındaki usu-
lün istikbalde ortaya çıkabile
cek bütün münazüünfih mese· 
lelerin hallini temin edeceğini 
de kabul ve teslim etmişlerdir. 

Hir iki hükumet adamı, umu
mi barışın muhafaza v~ idame 
ve bunun için ahval ve vukua
bn istilıam edeceği her türlü 
danışmalara baş vurmak mak
ıadiyle tcıriki mesailerini art
tırmak .çin de anlaşmışlardır. 
FRANSIZ - İTAL YAN ROMA 
ANLAŞMALARI HAKKINDA 
GAZETELER NEŞRİYATI 
İTAL YAN GAZETELERİNİN 

NEŞRİYATI 
İtalyan gazeteleri Fransız • 

İtalyan anlatmasından ziyade
sile sevinçli gözükmetedirlcr. 

Milanoda çıkan Popolo d'
ltalia Roma muahedesi ve an
laşmalanndan duyulan sevinci 
tebarüz ettirdikten sonra di
yor ki: 

0 Bütun bu sevinçle beraber 
kendimizi, Mussolini,nin de de 
diği gibi fazla bir nikbinliğe 

knptırmak doğru değildir. Biz 
tarihi her gün biraz daha iler
leterek yapmak arzusundayız. 
Vencdik sarayında imzalanan 
anla,malar bu yolda büyük bir 
adımdır. Fakat genel mahiyette 
ahenkli bir iş birliiine varabil
mek için geçilecek daha çok 
yol vardır. 

Torinoda çıkan Stamoa 2'aıe-

tesi ise anlaşmaların genel kıs
mından müstemlekelere ait kıs
mını tahlil ederek şöyle diyor: 

Fransa ile İtalya arasında 
üzerinde uyuşulamamış mese
lelerden birisini de müstemleke 
işleri teşkil ediyordu. Versay·da 
o zamanki İtalyan devlet adam
lannın beceriksizliği yüzünden 
kaybolan bu işi bitirmek lazım 
geliyordu. Evvelce İngiltere ile 
yaptığımız aıılaşmalardnn anla
şılacağı gibi isteklerimiz çok 
mütevazi bir halde, Lond.ra 
muahedenamesinin 13 üncü 
maddesinin de dununda kal
mışlardır. 

Corriere della Sera, Fransız 
- İtalyan anlaşması dolayısile 
mcvzuubahs ediJmcğe ba§lanan 
Macar siyasasına dokunarak 
diyor ki: 

Yugoslavya ve Romanya ta
rafmdan bir tehlike gibi gös
terilmek Macar tadilci siyasası 
nihayet çok sakin ve banşı 
sever bir hareketten başka bir 
şey değildir. Bu sebepten do
layı bulanık suda balık avlamak 
istiyenlerin çıkardığı bu sun'i 
fırtma geçirildikten sonra İtal
yanın Avusturya ve Macaristan 
ile olan anlaşmaları daha ziya
de kuvvet bulacaktır. 

Bu barıı siyuuı, Balkanlann 
nihayetine ve Türkiyeyc kadar 
genişlemiş bulunduğundan bizim 
için bundan sonra yapılacak İf 
Fransanın yardımiyle esasen iyi 
bir yürüyüş takip eden İtalyan -
Yugoslav münasebetlerini iyi
leştirmektir. 

FRANSıZ GAZETELERİ
NİN NEŞRtY ATI 

Pariı'de çıkan "Figaro" ga
J:ctesinde W!adimir d'Ormesson 
Fransız İtalyan anlaşmaıı hak
lunda " Fransız diplomasisinin 

• bir :zaferi ,, başlığı ile yaı:dığı 
bir makalede diyor ki: 

" Geçilen yolu iyice ölçebil
mek için bundan iki yıl önce 
1933 Martı günlerine bakmak 
lazımdır. Fransız - İtalyan 
gerginliği o devirde son dere
cesını bulmu~tu. Ccnevrede, 
silihıı ılanma g-örüımelcrind• 
fransız murahhasmın aizını 
açması, İtalyan murahhasınıa 
derhal söz istiyerek tamamen 
bunun aksini söyleyib müdafaa 
etmesi için kafi geliyordu. 

Her sahada ve her vesile 
ile bu sert mücadele devam 
ediyor ve herkes korku içinde. 
bu kadar büyük bir heyecanla 
Hitler Almanyasının emcllerilc 
birJik olan İtalyanın nereye 
varmak istediğini soruşturuyor· 
du. İşte o zamanlarda idi ki 
M. Makdonald Romaya gitti 
ve orada sathi bir mantıkan 
icab ettireceği temayüllerden 
çok .başka ~cmeyüller gördü. 
Hakıkatte Hıtlerizmin korkut
mağa ba~Iadığı İtalya üçüncü 
Reich' den ayrılmak 'arzu.sunn 
beklem•li idi. Fakat Romada 

l oırn 8 in i sa1ıifede 
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Kar Yağıyor 

lh~lrmı/ı 'i ;,, , salli}alc - İtalyan anlaşmalarından bahse- - Raştaum B11 ırcı sahııede -
b kt - · '[ k Bunlar hazırlanınca derhal u açı an açıga gost~n mc"" derken bir meselenin boş bı-
istcıımiyor ve vaziyeti kurtar- rakılmış olmasından dolayı te- Bayındırlık Bakanlığına tasdik 
mak ve aynı zamanda manev- essüfünü izhar etmekten ken- ettirilerek münakasaya konu-
rayı kolaylaştırmak için Al- dini alamamaktadır. Bu mesele lacaktır. Binanın açılma resmi-
manya'ya karşı büyük bir te- de deniz teslihatı meselesidir nin bu İlkbaharda yapılacağı 

··ı ·· t ·ı· d ı· D tahmin olunmaktzdır. mayu gos crı ıyor u. şte ört- ki gazete Tunusun istikbali 
Ie~ misakının esasını teşkil bakımından Akdcnizdcki İtal- TUrk - Bulgar Köylerı 
eden bu haldir. yan donanmasının bu vaziyeti- Edirne, 18 (Hususi ) - Ça-

Ah b d .. ti · k talca knzası civarında Kurfalı ; u or c mısa ı: ne ni çok mühim görmektedir. 
kadar korkulara "Ol acmış•ı. " E h d p · köy\inde oturan Bulgarlarla 

.1 • c o· e arıs ,, gazetc-
Muahcdeleri tadil volunda bı'r · d p · · . l Eskicumanın Keçiören köyünde ,, sın e ertınar ısc şöy c c ü-
tes.ebbüs gibi göründükçe bu oturan Türkler hükiimctlerine şünüyor: 

· 1 d b d k t'- bac vurarak aralannda bir mü-
rnısa cm şura a ura a a ı Şimdi bütün mesele, Jtalya T 

muhalefetlere uğrıyacağı tabii hükumeti nisinin bizi dö tler badele yapılmasını istemişler-
idi. Esasen Fransanın \aı.iycti mısakı istikametinde fazla çek- dir. Gerek Bulgar hükümetinin 

Siyasi 
• -·-.-: 
imtihanda 

- Baştuoıı büincl sıılıiledt -
vatandaşlar arasında kadınla
rımızın ekseriyet alması ken
dileri için tanınan ıiyasi hak
ların ne kadar yerinde olduğu-

ğunu da göstermc~e kafidir. 
Reylerini kullananların otuz altı 
bin dört yüz altmışı otuz kadın 
üçbin altı yüz otuzu da erkektir. 

Görülüyor ki siyasal hakla
rın kullanılmasında kadınları-

mız üstün 
lardır. 

bir n:c,,ki almış-

Bu değerli neticeyi iftiharla 
kaydederken aziz hemşehrilc-
rimizi de tebrik eylemeii bir 
vazife biliriz. bu hıısusta hiç bir şüpheye miyecegı ve bizim de bu ve gerekse hükümetimizin bu 

h l b k d F k tF d 
ici tetkik ederek müsbct b'ır * • ma a ıra maz ı. a .a ransız yol a kendisini takip için dost- "' • 

diploma~isi aynı zamanda şu-' IukJarırımız.dan, ittifaklarımız- karar vcrdiLcleri söyleniyor. Karaburun müstuna olmak 

1 d k. M ı· · · d" İskan ve nüfus bac çcvirgen- ·· ı· · ·ı- t' d h'l' d k' nu an a ı ı usso ınının u- dan fedakarlıkJar yapıp yap- "' uzere zmır vı aye ı a ı m c ı 
fündüğü, bir tadil amcliyesin- mıyacağımızdır. Bunu bize is- liği bu işle yakmcn alakadar bütün ka:ı.afarda ikinci münte-
den ziyade iki siyasa arasında tikbal gösterecekti. olmaktadır. Bll köylerdeki cm- hib seçimi nihayet bulmuş, her 
bir a ış veriş muamcle~idir. Ve B, Lava), bize emniyet et- lak ve arazi tcsbit edilerek bir tarafta C. H. F. namıetleri 
ltalya hükumet reisi, bu misa- miş olan devletlerin menfaat- listesi yapılacakbr. ittifakla kazanmışlardır. 
ln bir paravana gibi kullan- lerini ğöz önünde tutmaktan Soyadı Karaburunda havaların mu-
maktadır. Bununla beraber ne vaz geçmedik demekle çok Edime 28 (Hususi) - Trik- halefeti dolayııile intihap i,inin 

b db. I'kl · ·1 d. b' ya genel müfettişi Bay İbra- 'kt' w • f'h d d e ın ı er geçırı rne ı; ccne ı iyi etmiştir. Esasen yakında gecı ıgı maama ı ora an a 
d tI b .. bim Tali Öngören, Kırklareli b " k t'• t' l · I os arımın o zama ona soy- vaziyet temamiyle anlaşıla- u~n a ı ne ıcc erın a ına-
ledi1dcri daima hatırımdadır; caktır. saylavı bay Şevket Ödül soy cağı ümit ediliyor. 
hiç bir zaman diyorlardı ltalya FRANSIZ GÖZÜYLE iT AL- adlarını almışlar ve tescil et· •* • 
ile bir anlaşma yapamıya- y AN GAZETELERi NEŞ- tirmişlerdir. Haber aldığımıza göre saylav 
caksınız. Dörtler misakı sizin RİY ATI Arda Nehri seçiminin Şubatın bir veya scki-
alcyhinizdc hareket ~decek ve "Temhs,, gazetesinin Roma Edime, (Hususi) - Ardanın zincigünü yapılması muhtemel-
sizler de ister istemez tadilci muhabiri, italyan gazetelerinin topraklarımızda yaptığı tahri- dir. Namzetler Şubatın ilk gün-
siyasanın çarhlara arasında ken- r ransız İtalyan anlaşmalan batın önüne ~çmek üzere lerinde ilin edilecek ve tayin 
dinizi kaptıracaktınız. Italya hakkında mütalealarım şu ıu- Türk - Yunan delegelerinden olunan günde Türk'iycnin her 
sizi Almanya ile uyuşturacak retle toplamaktadır. mürekkep bir komisyon yerin- tarafında ve bir günde saylav 
ve kendisi hakem vazifesini gö- " Bu dazetclcre göre 26 de tetkikat yapmııtır. Aldı- ••çimi ıona erdirilecektir. 
reccktir. Fransız matbuatının -Nisan- 1915 tarihli Londra iım haberlere göre komisyon- Şubatın yirmi beşinde de 
bir kısmının düşünceleri de muahedenamcsinin 13 üncü daki murahbaslanmız, alınacak toplanmHı muhtemel bulunan 
bundan başka türlü değildi. maddesi mucibince müıtemle- tedbirler hak,ında bir proje C. H. F genel kongresine iş-
F ak:ıt Fransız diplomasisi sebat kelerdeİtalyaya yapılacak tavizat hazırlamıtlardır. Bu proje ya- tirlk eylemek üzere Fırka vi-
etti ve yolunu k~ybetmek iı- meselesi, Libyanın cenubunda kında tekrar toplanacak olan liyet idare heyeti reisi Bay 
te~e:liğinden dolayı heyecana da 114.000 ve Somalide 1000 ki- komisyon tarahndan tetkik Avni Doğan İzmir saylav seçi-
düş1ı1edi. Nereye gittiğini bili- Jometre murabbaı yerin terki edilecektir. · mınm yapılmasını müteakip 
yordu bu suretle dörtler misa- suretiyle kafi olarak halledil- Ardanın tabii bir yolda ak- Ankaraya gidecektir. 
kı imza edildi. Bu misal,, Fran- · · G ı f b •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• mıştır. -ene bir surette tal- mayışı iz.im topraklarımızı oy- dir. Bunun için Ardanın bizim 
sanın istediai ve evvelden kes- L'b b d y k d b 6 yanın ı yanın cenu un a yer maıını ve unan ıımın a er sahillerimize olan 0 kııımlanna 
tirdiği veçhile, tadild siyasa,,..a '- h d h · tilis b ,, K&:Zanması, sa ranın a a ge- an suyun ıs ına maruz u- beton setlerin yapılması ve 
hiç bir yardımda bulunamadı. "- b' tt k b · · J ,. b' d d nıı ır sure e mura a e•ını unan •un ı ır a anın mey ana b6vlelikle suyun akı•mın doaru 
Fransayı, kendi~i için tehlikeli ·· k" k ı k '· k elm · • · l k ~-- " " • mum ~n ı ac"' ve t>ır ço g HIDI mucıp oma laWJ". bir yola sokulması düşünülmek-
b;r surette Almanya ile anlaş- karvan yollarınm kullanılmasını Komiıyon bu gayri tabiiliği or- tedir. 
maya mecbur etmedi. Fakat kolaylaştıracak mahiyette te- tadan kaldırmayı düşünmekte- R. Yamanla 
diğer taraftan Fransız - ltalyan lakki · olunmaktadır. Filvaki ....................................................................................... . 
"·akl;ı•masına mu"hı'm sur•tte İ 

1 
nin deierini mühim surette bağıtlanacak olan İtalyanların 

;f ., " ta yanın elde etmiş olduğu yer- t rardım etti, İşte bu dörtler mi- arttırmakta ve talya için ma- bu hakkı yaıadıkları müddetçe 
lcr, Tibesti dağlarınan ilk ya- nevi bir muvaffakiyet teşkil muhafaza etmeleri. 

sakıdır ki, Hitlerin de yardımi- maçlarına kadar uzanmakta ol- l k 
le bugünkü anlaşmalara yol aç- d d ey eme tedir. Bütün bu neticeleri telviç 

uiun an cenubi Libanın ku- B l d nıış bulunuyor, i in iği gibi Londra misakı etmek üzere Roma anlatmaları 
" Temps ,, gazetesi Roma rumu bakımından inkar götür- He de bağlılığı yoktur.Bu mesele iki hükümetin Afrikadaki mü-

anlaşmalarının Afrikaı.rı ve mu·· s- mez sevkulceyşi bir değerde halli çok nazik bir mesele idi. nascbetlerini arttırmak ve bu-
,, sayılmaktadır. S · 

temlekeyi alakadar eden kı- Ancak Somalı sınır!arının ebebi de Italyanın, Fransanın nun için gerekli olan tedbirleri 
aımlarındaki mütekabil feda- Eritrcnin menfaatine laslıih yarım adadan gelen ltalyan mu- almak hususunda da anlaşmış 
karlıkları tadat etmektedir. Fran- edılmesi zihinleri daha ziyade hacirlerdcn etmiş olduğu isti- olduklarını tespit eylemektedir. 
sanın Libya cenubunda ltalya- meşgul etmch.-tcdir. Filvaki bi- fade dolay19iyle - bir çok ba- Bu maksatla İtaJ1anın mali bir 
ya bıraktıiı münazüünfih araı.i }indiği gibi Romanın kendisi kımdan - bu meseleyi hissi- konıersiyom vasıtasiyle Ciboti -
yüzbin kilometre murabbaıdır. için bir menafi ve nüfuz mın- yata kapılarak derpiş · etmesi Adisababa demiryolunun hisse 
M:mafih bu :ıraz.inin İtalyaya takası ihdas etmeğe ç-ahşbğı idi. Mulum olduğu \•eçhilc Tu- senetlerine yüzde yirmi nisbe-
\ ~rilmcsi Çat havzasında Frıı.n- yerler. Boıhrıahmerin cenubun- nusta yaşayan İtalyanlara ha- tinde iştiraki kabul olunmuştur. 
aız müstemlekeleri arasındaki da yani doğ'u Afrikasında bu- ğışlanmış olan imtiyazlar ve Hülaaa, Afrikanın gerek Fran-
rnünakalayı kesmemektedir. lunmaktadır. menfaatlar, daha oldukça uzun sa ve gerek İtalya için arala-

•• Somali ,, de balyaya hıra- İtalyanın burada kazanmış bir müddet uz.atılacaktır. Fakat randa pratik bir iş beraberliği-
kılan arazi ise bin kilometre olduğu yer ancak bin kilom et- bu müddetten sonra müşterek nin sağlam bağlarını vücuda ge-
murabbaıdır. Ayrıca İtalyaya reden ibaret ise de bu yer hukuk o:ılara da tatbik oluna- tirecck bir yer olabileceği dü-
Adis Ababa - Cibuti demiryo- Babülmendep boğazının batı cakbr. Her ne ise bulunmuş şünülecek olursa bütün bu ya-
luna yüzde yirmi nisbetinde kıyısına doğru uzanmaktadır. olan hal suretleri şöylece top- pılan şeylerin çok enteresan 
iştirak hakkı tanınmıştır. Bu ise, İtalya için çok kazançla !anabilir: bir program olduğu anlaşılır. 

Bütün bunlar İtalyanın Afri- bir vaziyettir. 1 - Tabiiyete müteallik olan Bütün bunlar şöyle toplana-
kadaki mü!temleke isteklerine Bu surdtle : 1 - Eritrc, bu Tunus muk&\'elenamelerinin bilir; Mesele hakiki bir Afrika 
nihayet vermektedir. Diğer ta· arazi sayesinde açık deni:de 1965 senesine kadar yani otuz anlaşmaıı vücuda getirmektir. 
raftan İtalya Tunus'daki taba- yani Bahrimuhitihindi ile doi- sene müddetle; Latin dünyasını vaktile Afrikada 
alarmın hukukundan vazgeç- rudan doğruya temasa girmek- 2 - Yine mektepler için yapmış olduiu şeyleri Fransa 
miştir ki, bunun ehemmiyeti tedir. olan Tunus mukavelenameleri- ile İtalya ökonomik alanda 
inkar edilemiyecck derecede 2 - İtayanın doğu Afrika- nin 1955 senesine kadar yani geniş bir çalışma beraberliği 
büyliktür. Tabiiyet meseleleri sındaki iki müstemlekesi yani yirmi sene müddetle; zihniyeti ile tekrar yapabilirler. 
de halledilmiştir. Otuz ıene Eritre ile İtalyan Somalisi ara- 3 - Di2°f"r me5e}elcre müte- Hiç şüphesiz bu meselede ba-
ıonra İtalyan ana \'e babadan sında daha iyi bir irtibat vü- allik Tunus mukavelelerinin sit ve müphem bir takım hiı-
doğncak bütün çocuklar ltalyan cude getirmektedir. 1945 senesine değin yani on siyata istinad edilmek 
telakki cdilmiyecıelderdir. Bütün Bundan şu netice çıkarılıyor yıl müddetle uz.atılması. bahs değildir. 
bunlarla FransanıD Tunusdaki ki Eritre ile Eraı.\AJı..c....-~~""a&...-'---4_.__=--""· W1Jı.ı.ı.ı..•~u:.aıı....._ 
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Orta Mektep Ve Lise
lerde Yoklama Usulleri 

Engel yüzünden yalnız sözlü 
yoklamaya girmemiş olan ta
lebeler yalnız sözlü engel yok
lamasına kalırlar. 

Madde 43 - Bir yoklamalı 
deulerin ders yılı sonunda ya
pılan yoklamalarına bir engel 
dolayısile girememiş ve engeli 
mektep idaresince kabul edil
miş olan talebenin engel yok
lamaları da ders yılı başında 
yapılır. 

Madde 44 - Enıel yokla
ması neticesinde muvaffak ol
mıyanlar ayrıca bütünlenme 
yoklamasına alınmıyarak sınıf
larında bıraktır. 

Madde 45 - Engel yokla
masına vaktinde girmiyenler 
bunun sebabi ne olur.sa olsun 
aınıflarında bırakılırlar. 

Sınıf Geçme Vaziyeti 
Ve Notları 

Madde 46 - Ortamektebler
de ~ınıf geçmek için tam yok
lamalı derslerin herbirinden ve 
bir yoklamalı dersler grubun
dan alınan sınıf gıeçme notları
nın üçten aşağı düşmemesi 
şarttır. 

Madde 47 - Lisede sınıf 
geçmek için tam yoklamalı 

derslerle bir yoklamalı dersler
den alınan sınıf geçme notları
nın üçten aşağı düşmemesi 
şartbr: 

Madde 48 - Ortamektep-
le Jiselerin birinci ve ikinci 
sınıflarda sınıf geçme nötu şu 
suretle tayin olunur. 

a ) Tam yoklamalı bir dersin 
sınıf geçme notu bu dersin bi
rinci ve ikinci yazılı yoklama
ları ile söz.)ü yoklamasında alı
nan notların ortalaması olan 
nottur. 

b ) Orta mekteplerle lisede 
tam yoklamalı bir dersin sözlü 
yoklamasından 26 ncı maddenin 
a ve b hlcralarına göre istisna 

edilen bir talebe için bu dersin 
sınıf geçme notu, o dersin bi-

5-

1 rinci ve ikinci yazılı yoklama
sında aldığı not1a:ı ortalaması 
olan nottur. 

• 

C) Ortamekteplcrde bir yok
lamalı ders gurubnun .sınıf geç
me noto, bu grubu teşkil eden 
derslerin her birinden ders yılı 

sonudda yapılan yoklamada ta
lebeye verilen notların tutarını 
bu grup derslerinin sayısına 
bölmekle elde edilen nottur. 

d) Lisede bir yoklamalı ders 
için sınıf geçme notu, ders yılı 
sonunda yapılan yoklamada ta
lebenin bu dersten aldığı nottur. 

e ) Ortamekteplerle lisede 
tam yoklamalı bir dersin sözlü 
engel yoklamasına kalan bir 
talebenin ıınıf geçme. notu, 
ders yılı içinde iki yazılı yok
lamadan aldığı notla.ı ile sözlü 
engel yoklamasında aldığı not
ların ortalaması olan nottur. 

F) Orta mekteplerle lisede 
tam yoklamalı bir dersin hem 
ikinci yazılı hem sözlü engel 
engel yoklamasına kalan bir 
talebenin sınıf geçme notu, 
ders yıh içinne birinci yazılı 

yoklamada bu dersten aldığı 
not ile enhcl yoklamasında ya-
-ılı ve .sözlü yoklamaların aldı
notlarm ortalaması olan nöttur. 

- Sonu Var -

Silah 
Araştırmaları 

Zahitaca yapılan umumi si
lah araıhrmasında Keçecilerde 
Akhisarlı şoför muavini Hü
seyin oğlu Mehmet te bir bı
çak, İzmirli Ali oğlu Ragıbın 
üzerinde bir sustalı çakı bu
lunmuş ve haklarında kanuni 
mumeleye ba~lanmıştır. 

Yangın 
Karııyakada soğuk kuyuda 

ordu ıokağında 38 numarah 

evde baca kurumlarının ateı al
maıı ile yangın 91kmış ise de 
derhal söndürülmüşti\r. 

SO B A iLANI 
Son parti her cins soba gelmiş olup satın almış veya 

isimlerini yazdırmış, gerek lzmirde ve gerek hariçteki müş
rerilerimizin müracaatları ve diğer ihtiyacı olanların b: 
gelen mallardan ihtiyaçlarını tatmin etmelerini rica ederiz. 
Memleketin her tarafından pek fazla olan istek karşsında 
fabrikanın başka mal göndermesi şüphelidir. 

Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası 

İzmir ve havalisi acenta ve satıf .deposu 

AHMET ETEM BULDANOGLU - Gazi bulvarı No. 6 

Telefon: 3991 Telgraf Ehem - İzmir 
S. 8 (S-6) H. 2 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LİMITET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek hu nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her taraha takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
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Cuma ~~ç_!~!~Y~~madı YclfEXTRA 
Izmirde Spor iflas Mı Ediyor? 

- «x , 

Halkevleri Turnuvası 1 
Cuma günü yapılması İcab 

eden Şarkspor - İzmirspor ve 
Altay - Buca maçı maalesef 
Cuma günü şayia olarak haber 
aldığımızı yazdığımız gibi Şark 
spor, Altay ve İzmirspor ta
kıınJannın sahaya çıkmaması 
Yüzünden yapılamamışhr. Ne 
futbol ve ne de merkez hcye
Yetine hiçbir müracaat olmadı
ğına ve ortada dönen şayialara 
göre bu üç takımın .sahada 
görürncmesinin sebebi Futbol 
Heyetinin idaresizliği ve ha
kemlerin tarafgirlikleridir. Lik 
ınaçları oaıladığmdan bu haf
taya kadar on hafta müsabaka 
Yapıldı ve bu on haftada 
her kulüb beşer, albpr 
nıüsabaka yaptı ve yine bu ta
rafgir olduğunu iddia ettikleri 
hakemlerin idaresinde ... Eğer 
hakemler doiru değildiseler. 
niçin onların idare.,jnde oyun
lara devam ettiler de bu hafta 
sahaya çıkmadılar? Eğer futbol 
heyeti de idaresizse neden on
dan daha yüksek heyetlere 

nıüracaat ederek şikayet etme 
diler. Eğer her sene böyle lik 
nıaçJarının ortasında - biz ha
kemden şikayetçiyiz, heyet doğ
ru hareket etmiyor - diyerek 
bir kaç takım sahaya çıkmaz 
ve haydi bakalım heyetler dev
:rilir yeniden fikistür yapılarak 
lik maçlarının ya planları sa
yılmayıp yeniden maçlara baş
lanacak olur.sa bunun sonu ne 
olacaktır. Cuma günü haftada 
bir gün yapacakları istirah~b 
feda ~derc.k stadyuma gelen 
ve zaten mahdut olan birkaç 
futbol heveslisi de bu vaziyet 
Üzenne esefle geri dönmilf
lcrdir. 

Cuma günü sahaya takım 
çıkarmıyan kulüpler belki de 

Mecmualar 

Çocuk Bakımı 
1-Iakkında Öğütler 

Ço~uk Eıirgeme Kurumu 
(Hiınayei Etfal) annelere ço
cuklarının bakılması usullerini 
2'Österen öiütler hazırlanmıştır. 
Bu öğütler süt çağındaki be-

beklere birinci aydan başlayıp 
, 12 inci aya kadar ne şekilde 
· bakılacağını bildirir. İstiyenlere 

her ay için bir öğüt parasız 
olarak gönderilir. Ankarada 

Çocuk Esirgeme Kurumu baş
kanlığ-ına bir mektupla çocu-

' ~ 2Un kaç aylık olduğunu ve 
hir de adres bildirmek kifi· 
dir. Ku~um: çocukların terbiye 
'fc hastahkları hakkında so
rulacak suallere de parasız 
cevap verir. 

Tavukçuh.1k n-.ecmuasını 
Okuyunuz 

Ev bark geçiminde hatta 
ulusal ökonomide de değerli 
Yeri olan kümes hayvanabnın 
Vcri!mesindcn teknik usullerle 
iıtifade etmek yollarını gös
teren kıymetli yazılarla ayda 
bir defa Ankarada " Arı ve 
küınes hayvanları yetiftirme 
kurumu ,, Genel Merkezi ta
rafından çıkarılmaktadır. 

Senelik abone karıılliı 120 
lcuruıtur. 

hakemlerin idaresizliğinden şi- i 
ki.yet etmekte haklıd1rlar.Filha
kika evvelki haf ta Türkspor
Altmordu maçı hakemi oyunu ~ 
çok fena idare etmiştir. Et- ~ 
miştir amma bunda bu iki ku- ~ 
lübten birini iltizam ettiğini ~ 
gösteren bir hareket yoktu 
çünkü her iki takımında aley
hinde verilecek birçok hare
hetleri görmemiş yanlış idare
siyle lıer iki takıma da zaran
dokunmuştur. 

W.ı,'l.t,PM! rerJ 
~l)ı'IJ.f "!l~ 
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Blçaklarını 

l\-Iutlaka Deneyiniz 
HER YERDE 

Sabhr. 
lt 164) 8 - 76 ( H. 3 ) ~ 

Kulüp idarecileri cuma gü· 
nü .sahadcn takımlarmı çeke· 
ceklerine hep bir araya gelip 
idaresizlikten şikayet ettikleri 
futbol heyetine müracaat ede-
rek yanlıı hareketlerini gös
terseler veya yanlı' oldu
ğunu iddia ettil-leri bu yol-
dan yürümemelerini ve ya
huUa yerlerini kendile
rinden daha iyi çalışabilecek 

arkadaşlara terketmelerini ih
tar etselerdi daha yerinde ha
reket etmiş olur•ardı. 

Bugün toplanacak olan mer
kez heyetinden ve onun kıy
metli reisi vali general Kazım 
Diriktcn geçen sene olduğu 
gibi bu sefer de bu işe parmak 
koyarak ehemmiyetle i~in düzel 
tilmesini eğer fena hareket eden 
ler yanlaş yoldan gidenler varsa 
onlarında doiru yola getiril
mesını ve cezalandırılmasını 

dileriz. 'Falan hakemin veya 
falan heyetle kulüp idarecile:
rinin de yanlış hareketlerinden 
mütee!sir olan bir .lcaç kişi ol-
sa ziyanı yok.. Fakat bundan 
asıl .zarar gören bedenen çalı-
şan koşan, yorulan gençler do
layısile memleket sporudur. 
Bu işin önüne her halde geç
meli ve spor düzenine girme
lidir. 

Kaptan 

İkiçeşmelikte Bir 
Ciııayet 

İzmirli Ali oğlu Mustafa ile 

debağ Şerif oğlu Mehmet ara-
sın da ötedenberi düşmanlık 

mevcut olduğu için Cuma gü

nü İkiçeşmelikten geçmekte 

olan Mustafauın üzerine biçak

la hücum eden Mehmet ken

disini kasığından ağır surette 

yaralamıştır. Mehmet hadise
den sonra firar ettiğinden za

bıtaca aranmaktadır. 

Zavallı Yavru 
Ölü ·Bulundu 
Karataşta İngiliz bahçc.!i 

dcnmckie maruf yerde bir çu

val içinde üç günlük bir ço
cuk cesedi bulunmuştur. 
Çu~hn E~refpaşa cihetinden 

getirilerek atıldığı tahmin edil
diğinden ona göre tahkikata 
başlanmıştır. Ceset otopsi için 
hastaneye nakledilmiştir. 

~V.ll./Zi/.'/.77.;(.JQVl/.J.'ZL/J:z.LL../d'LZZ;,; 
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Aziınet Dolayısile ~ 
Acele Sablık Otomobil , 

1 - F ort 29 Model iki 
kapılı beş kişilik az kuIJa- ~ 
nılmış. 

2 - Sitroen 3 kişilik spor ~ 

1
11 beygir ~ 

Adres: Aydın demiryolları ~ 
itsalindc berber Latif vası- ~

1
. 

1 
tasile Aydın hattı ~oförü • 
Suphi. S. 8 2-7 (72) 
CrtW'Wı#JOCr.a"~~ıa.ıtaılllet 
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ÇOCUK HASTALIKLARI 1 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Agah 
İkametkahını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarım eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane· 
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

H. 3 (25) 1 
E?f'ii C' 

Alaşehir Asliye Mahkeme
sinden: 

Alaşehir avukatlarından olup 

evvelce akıl hastalığına müp

teli olduğunu nabk İzmir ak
liye ve asabiye mütehassısb

iından verilip adli tıp müesse

sesi tarafından tasdik ve ahi

ren adliye bakanhiından dahi 
tasvibe iktiran ile iade kılınan 

olbaptaki tahrirat mefadma na

zaran avukat bay Celal Şuk

rüye vasi tayini ve kendisinin 

tahtı hacre alınması lazım ge

leceğini göıterir ve sarahat•n 
muharrer kanunu medeni ah
kamının tatbiki lüzumu tavsi-

yeıi üzerine 16/1/935 tarihinde 

berveçhi işar ve tavsiye Alaşe
hir sabık belediye reisi bay 

Mazharın avukat bay Celil 
Şükrüye vasi tayin edildiği gi
bi kendisinin dahi bu veçhle 
tahtı hacre alındığına dair ve
rilen karar 16/1/935 tarihinde 
vasi bay Mazhara usulcn teb
liğ edilmiş olduğundan key
fiyet bu veçhle ilan olunur. 

184 (78) 

De 'ebaşı Köyü ihtiyar Heye
tinden: 

13 tarihli ilanımızda Alsancaldaki belediye Halinin planı ve 
tJarı mucibince 146 M.M. metre murabbaı demir halin metre 

!a~rabbaına dört liradan talip vardır. 25-1-935 Cuma günü saat 
11 de son ihalesi yapılacaimdan daha ucuz yapmak istiyenlerin 
P•Y parasiyle köv heyetine müracaa:tlarL 

llmlr Ticaret Slcll Me
memurluiuuclan : 

( Mustafa Sipahi ve kardeı-
leri ) ticaret unvanile İzmirde 
Bahçeliler hanında 2 14 nu
marada ithalat ve ihracat ve 
bütün ticard işleriui yapan iş-: 
buşirketin ticaret unvanı ve şirket 
mukavelesi ticaret kanunu hü 
kümlerine t'"evfikan sicilin 1324 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

1 Şirket mukavelesi 
• İzmir sicili ticaret memur

luğu : F. T enik 
Bin dokuz yüz otuz beş 

senesi ikinci Kanun ayının on 
albncı Çarşamba gün~ saat 
on beş raddelerinde Izmirde 
Kardiçah İb,.ahim bey hanın-
da kain dairei mahsusasında 
vazif ~ gören izmir . ikinci 
noteri Eminin vekili Kemalin 
nezdine geien ve zat ve hü
viyetleri İzmirde Mahmudiye 
maliye şubesi kazanç katibi bay 
Celal ve şahitlerde Savlet so-
kağında 18 numarada Mehmet 
oğlu Bny Fevzi .nam ş:ıhit 
lerin tarif ve şehadetleriyle 
1 eayyün eden ehliyeti kanu
niye ve nizamiyeyi haiz bu
lunan İzmirde Göztepedc tram
vay yolnnda 972 numaralı 

evde oturan ve bu evi kanuni 
ikametgah gösteren ve kendi 
namlarına esaleten hareket 
eden tüccardan Nur oğlu Mus
tafa Sipahi ve kardaşı Aptül
hamit Sipahi ile nunların kar
daşları olup Mersinde keremit 
mahallesinde oturan l~ur oğlu 
Tahir Sipahi namına vekaleten 
hareket eden ve vekaleti sıfatı 
Mersin noterliğinden reesen 
tanzim ve tasdik edilmiş ve 
dosy•mıza konulmuı olan 12 
Kanunusani 935 tarih Ye 7113 
numaralı vekaletnameden an
laşılan fzmirde Göztepede Ap
tülezel sokağında 3 numaralı 

evde oturan Mehmet Akil, tak
rir edecekleri gibi bir şirket 
mukavclenamesi .anzimini iste
meleriyle kendilerini bilen yuka 
rıda isimleri yazılı tanıklann 

yanında arzularını sordum.Mus
tafa Sipahi ve Abdülhamit 
Sipahi doğrudan doğruya kendi 

taraflarından ve Mehmet Akil 
dahi, namına şirket kurmaıa 

izinli olduğu Tahir Sipahi ta
rafından her üçü bir arada 

söze başlıyarak aşağıdaki ,art
lar dairesinde şirket kurduk
larını söylediler. 

Madde 1 - Bu mukavele
name bin dokuz yüz otuz bet 
yılının ikinci kinunun 16 ıncı 
çarşamba günü İzmirde tanzim 
olunmuştur. 

. Madde 2 - Ortakların adı 
ve sanı oturdukları yer yuka-

rıda ya:r.ılıdır. Bu şirkete başka 
bir şirket dahil değildir. 

Madde 3 - Şirketin ticaret 
merkezi İzmir kentidir. 

Madde 4 - Şirketin nevi ko-
lektifdir. 

Madde 5 - Şirketin unvanı 
"MUSTAFA SİPAHİ VE KAR 
DAŞLARI,, dır. Ve İzmirdcBah 
çeliler hanında kain 2 ve 14 
numaralı majazalarda muame
lesine merkezdir. 

Madde 6 - Bu şirketi kuran 
üç ortak yani Mustafa Sipahi, 
Aptulhamit Sipahi ve Tahir 
Sipahiden her biri tek başına 
tirket firmaaı altında imza ko
yup şirket namı hesabına iş 
yapmap izinlidir. 

Madde 7 - Bu firket itba1it 
Volll ihracat ve hiitiin ticaret is• 

M. SIRRI 
Zeytinyağcı 

Alım, Satım Ve Komisyoncn1 

Başturak Karaman Sokağı Ağzında . 

..... . .. vı 
. 17 

İZ Mi R 
Ayyaiık ve Karaburunun En Nefis Yemeklik 

Vağlarmı Her Zaman f\.1ağazamızda bulabilirsiniz 

"Bütün Turkiye için umumi satış yeri İstanbuJda Bahçeka-. 
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depoları:un hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 
. -

• • • '-1 ... :; - .._. - ' ~ - ' - ... 

leri yapmak için kuruJmuştur. 
Madde 8 - Şirketin serma

yesi: Elli bin liradır. Buııun 

" 21250 ,. yirmi bir bin iki yüz 
elli lirası Mustafa Sipahi ve 

"14500,, on dört bin be, yüz 

lirası Tahir Sipahi ve yine 

" 14250 ,, on dört bin iki yüz 

elli lirası Abcliilhamit Sipahi 

tarafından nakden vaz ve te

ahhat editmiştir. 
Madde 9 - Her bir ortaj"m 

kar ve zarardaki hiuesi yüzde 

k1rk iki buçuğu Mustafa Sipa

hi ve ve yü:de yirmi dokuzu 

Tahir Sipahi ve yüzde yirmi 

sekiz buçuğu Aptühamit Sipa

hiye ait olmak üzere tayin ve 
tespit edilmiştir. 

Madde 10 - Şirket 15-1-935 
tarihinde işe başlamış olup 1-1-
940 tarihi de müddetinin sonu 
olacaktır. 

HUSUSİ ŞARTLAR 
A-Şirkete alınacak diğer 

herhangi bir ortak veya sair 
bir şirketle olacak sözleşme 

ve birleşmeler için ortakların 
bir arada bulunmaları tart ol
mayıp yapılacak bu gibi söz
leşme ve birleşmelerde veya 
bunların bozulmasında her bir 
ortak tek başına hareket ede
bilmek ve hu snrctie şirketi ta
ıııbnak ıalah.iyetindedir. 

8- Bu şirket, müddetini hi-

tirmeden evvel her Uç ortak 
bir arada ve topluca isteme
dikçe dağıtılmaz ve şirket 
müddetinin sonundan altı ay 

evvel ortaklar yazı ile bil

dirmezlerse ıirket kendiliğin

den daha beş yıl uzablmı, sa

yıhr ve işine bakar. 
C - Ortaklardan birinin 

ölümünde şirket dağılmaz ve 

dağıtılmaz ölenin yerine m~ras

çısı geçer ve şirket kurulduğu 
gibi yürür. 

Ortalcbr asaleten ve veki-

leten başka bir diyeceğim· 

yoktur diye söylemeleriyle bu 

mukaveJenamc baştan aşağıya 

tarafımdan tanzim ve t~ıklar 

yanında açıkça okunarak için

dekileri anlatıldıktan ve ortak

lar tarafından istedikleri gibi 

olduğu bildirildikten sonra a •· · 

hepimiz tarafından imza edil

mek suretiyle son veri!di. 

Umumi No. 509 
Aususi No. 1-39 

işbu mukavelename suretinin 
daire dosyasında mahfuz 509 
nmumi numaralı ashna muta 
bakatı tasdik kılındt. bin do· 
kuz yüz otuz beş sene.!i ikinci ka· 
nıın ayının on altıncı Çarşamba 
günü. 

İımir ikinci noteri 
Mehmet Emin 
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zmlr Beledlyealnd n: 
_ 84 numaralı adanın 

36 numaralı arsanın Ça
yırlı bahçe mcvkiinde 102,20 
~etro murabbaındaki arsasının 
mülkiyeti belediyede mevcut 
.artnamc dairesinde sablacak
tır. Bu satış açık arttırma ile 
29/1/935 Salı günü saat 16 da 
belediye encümeninde ihale di
lccektir. Bu arsanın beher met-
to murabbaının bedeli muham
mcni 125 kuruş olup umumu • 
127,75 lira tutarındadır. Şart
name örnekleri belediye encü
men kalemindedir. İştirak için 
bedeli muhammen mecmuunun 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
muvakkat ~~min t para olarak 
\'e yahut 2490 numaralı kanu
nun sarahatı dahil nde tevdi 
olunur. İstekliler yukuıda söy
lenen gün ve saate kadar mü-
r caat edebilirler. 

11-14-20-25 80 (33) 
- 53 numaralı adanın dok

tor Mustafa bey caddesine 
giruken yan taraf ve sağında 
190 metre murabbaındaki on 
sayılı arsanın mülkiyeti bele
diyedeki şartname dairesinde 
'1ahlacaktır. Bu satış açık art
tırma ile 29-1-935 sah günü 
saat on altıda belediye enci
meninde ihale edilecektir. Bu 
arsanın beher metre murabba
ının bedeli muhammeni 125 
kuruş olup umumu 237,50 lira 
tutarındadır. Şartname örnek
leri belediye encümen kale
mindedir. İştirnk için bedeli 
muhammen mecmuunun yüzde 
yedi buçuğu nispetinde mu
vakkat teminat para olarak 
ve yahut 2490 numaralı kanu
nun sarahatı dahilinde tevdi 
olunur. ıstekliler yukarıda aöy-
,enen gün ve saat kadar mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 (30) 77 
- 54 numaralı adanın ikinci 

kordon üzerinde 36 numaralı 
arsasına ilave olundn 52 metre 
murabbaındaki kısmın satııı 

belediyede . mevcut şartname 
dairesinde satılacaktır. Bu sa-
tış açık arttırma ile 29/1/935 
salı günü saat 16 da belediye 
encümeninde ihale edilecektir. 
Bu kısım arsanın beher metre 
murabbaının bedeli muhamme
ni 6 lira olup umumu 312 lira 
tutarındadır. 

Şartname örnekleri belediye 
encümen kalemindedir. iştirak 
için bedeli muhammen mecmu
unun yüzde yedi buçuğu nis
bctinde muvakkat teminat pa-
ra olarak veyahut 2490 numa
ralı kanunun sarahati dahilin
de tevdi olunur. 

İstekliler yukarıda söylenen 
gün ve saate kadar müracaat 
edebilirler. 

11-14-20-25 79 (32) 
- 53 numaralı adanın Doktor 

Mustafa bey caddesine girerken 
sağ ve yan tarafında bulunan 
336,70 murabbaındaki 8 ve 9 
numaralı arsaların mülkiyeti 
belediyedeki şartname daire
sinde satılacaktır. Bu satış aç.ık 
nrttırma ile 29/1/935 Salı günü 
saat 16 da belediye encümenin
de ihale edilecektir. 

Bu arsanın beher metro mu
rnbbamın bedeli muhammeni 
125 kuruş olup umumu 458,37 
lira tutarındadır. Şartname ör
nekleri belediye encümen ka
lem:ndedir. İştirak için bedeli 
muiıammen mecmuunun yüzde 
yedi buçuğu nisbctinde mu
vakkat teminat para olarak ve 
yahut 2490 numaralı kanunun 
sarahatı dahilinde tevdi olu
nur. İstekliler vukanda sövle-

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Pe in Para ile 

Esas No. Yeri No. yeni Eeki CiDm Pey ııkçeıi lira 

300 219 Alsanc k Mes'udiye M. Karakol so. 3 1 ev 

413 Cedit M. Dündar sokağı 7 3 ,. 100 
599 Bornova Yıkık minare mevkii 28 26 " 350 
642 Dörduncü Sulteniye M. Eırcfpaşa so. 48 2 evin 3/8 payı 15 
644 3 ncü Sultaniye M. komiser Mahmut so. 21 23n5 evin 2/8 payı 15 
650 Dayi emir mahallesi Dayi emir ıo. 12 12 arsa 48 m.2 3 
651 ,, " ,, yel değirmeni çıkmazı 102 102 ,. 16 m.2 4 
652 ,, " " Dayi emir sokaiı 6 6 " 61 m.2 5 
667 Birinci Sult niye M. Havai geçidi 22/l 22/r 62/50m.2 arsanın 2/4 payı 4 
677 Orhaniye mahalle!İ Yokuş başı o. 19 13 evin 64/256 sehimi 20 
706 Alsancak Mes'udiye M. Zanbak " 18 18 ev 350 
712 Kestelli M. Kahraman sokağı 24 2212 odanın yarısı 15 
713 ,, ,, ,, 30 28/3 evin 1124 payı 2 
715 " ,, İkiçeşmelik caddesi 182/184 - 1681170 ev ve dükkanın 34172 150 
716 istiklal M. Gündüz sokağı 16, 18, 20 16, 16/1,1612 ev ve iki 11 35/64 payı 150 

ev 175 
ev ve dükkanın 1/3 payi 850 

724 T cpecik M. Hilal sokağı 12 
728 Mes'udiye M. Birinci ve 2 nci kordon 3321273 - 484/501 
741 2 nci üleymaniyc M. Kemalpaşa ıo. 159/1 ana 81 m.2 7 

745 " " ,, ,, 195/2 ,, 1331 m.2 120 
750 ,, ,. Kiremitçi sokağı 8 6 406 m.2 arsanınl28/256s-chimi12 

arsa 160 m,2 8 
195 m.2 arsanın 3/4 payı 30 

752 ,, ., Çorak sok iı 150/12 
756 Mısırlı caddesi 154117 
812 Güzelyurt M. Kenıeraltı caddesi 194 182 dükkanın 1/48 payı 4 
873 Şehitler mahallesi mukaddes mezar 210. 102, 104, 106 80 depo 800 
873/l ,, " ,, ,, ,, 96,98,100 96,98,100 
881 İkinci !Üleymaniye M. yüzbaşı Hasan 41 41 

,, 
evin 3/8 payı 

800 
25 

ağa sokağı 

883 İkinci ısüleymaniye Kiremitçi sokağı 
938 Güzelyurt M. Türk pazarı sokaiı 

947 İsmetpaşa mah ilesi Alp Arslan " 

6 
40 
22 
20 
41 

4 
32 
41 
42 
39 

42 m.2 arsanın 1281256 sehmi 2 
dükkanm 596208/808704payı 60 
~v 65 

948 " ., " ,, 
1025 Cedit M. Bülbül sokağı 

Sekiz taksitle: 

,, 
evin 141240 payı 

75 
4 

906 Karşıyaka Osman :aadc M. ikinci 
Aydın çıkmazı 

9 5894,SO m.2 arsa 170 

1008 Karantina tramvay caddesi 558 e\' 1200 

Yeri ve numaralan yukarıda y11ııılı emlakin satışları 26-1-9 35 \...umartesi günü saat onda ihale 
edilmek üzere açık arbrmaya konulmuştur. istekli olanların hiıa1armda yazılı pey akçelerini 
yatırmaları v artırmaya girmeleri lazımdır. 16-20-25 108 (61) 

nen gün ve saate kndar mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 78 (31) 
62 Numaralı adanın Doktor 

Mustafa bey caddesi üzerinde 
50.000 metre murabbamdaki 
3 numaralı arsanın mülkiyeti 
belediyedeki şartname dairesin
de satılacaktır. Bu satış açk 
artırma ile 29-1-935 Sah günü 
saat 16 da belediye encüme
ninde ihale edilecektir. Bu ar
sanın beher metre murabbaı-
nın bedeli muhammeni 250 ku
ruş olup umumu 1250 lira tu-
tarındadır. Şartname örnekleri 
beJ~diye encümen kaleminde
dir. İştirak için bedeli muham
men mccmuunun yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde muvakkat 
teminat para olarak veyahut 
2490 sayılı kanunun sarahatı 

dahilinde tevdi olunur. istekli
ler yukarıda .söylenen gün ve 
saate kadar müracaat edebi
lirler. 76 ( 29) 11 - 14 - 20 - 25 

§ 167,51 lire bedeli muham
meneli 65 numaralı adanın Ce
lal Bayar bulvarı arkasında 
eski sade ve intibah sokakla
rmda 134,01 metre murabba
ındaki 218/l ve 2 numaralı ar-
saların satışı belediye encümen 
kalemindeki şartname daire
sinde ve açık arttırma ile 2/2/ 
935 Cumartesi günü saa 16 da 
belediye encümeninde ihale 
edilecektir. 

Bu arasalarn iştirak için 13 
lira muvakkat teminat ile söy
lenen gün ve saate kadar be
lediye encümenine müracaat 
olunur. 
15-20-24-29 133 (57) 
§ 1320 lira bedeli muham

meneli Doktor Mustafa cadde
sinde 62 numaralı adanın 532 
metre murabbaındaki 1 numa-
ralı köşe arsanın satışı belediye 
encümen kamlcmindeki şartna
me dairesinde ve açık arttırma 
ile 2/2/935 Cumartesi ~ünü 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden: 
Mevkii · Sokağı Cin i No. K.muhammene 
Buca Üç kuyular Arsa 8 400 

" Dokuz çeıme " 23-25 1000 
•· Üç knyular •• 15-9 400 
" Mecidiye belediye dükkan 29-21-27 800 
.. Uzun sokak arsa 51-63-67 200 
•• belediye caddesi " 93 700 
" .. " 2rsa 1/2 hisse 80 800 
" Selvi .. 116 " 21-23 400 
" Gül " 6 · 400 
"' İslam çıkmazı " 2 200 
.. .. " .. 3 300 

Karantina bülbül sokağı hanf: 52-82 400 
.. " .. " 54-84 600 
" İskele caddesi .. 112 hisse 111-101 300 

Murtakya Kahramanlar dükkan 66 800 
Reşadiye Zeytin so. hane 18-14 1000 
Kızlarağası hanı oda 1/3 hisseli 40 500 

•• " .. .. .. 38 500 
Peştamalcılar Araphanı arsa 2-46-6-8 300 
Ayavukla Gaziler sinekli .. 6/8 hisse 17 /1 400 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonoıu veya 

peşin para ile 15-1-935 tarihinden itibaren açık artırma ile sa
tılığa çıkarılmı~tır. Malın satıldığı seneye ait devlet ve belediye 
resim, vergi ve saire masraflar müşteriye aittir. Kıymeti muham
minesi iki bin lira ve daha ziyade olan emvalin kat'i ihaleleri 
istizana tabidir. ihale 4 Şubat 935 Pazartesi günüdür. Talip
lerin yüzde yedi buçuk depozitolariyle ihale günü saat 14,30 da 
Ziraat bankasına müracaatları 192 

D o y ç e Or i y n t b a n k 
l)RESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiB. 
.MEB.KEZi : BJtHiılN 

Almanyada 17a Şubesi Mevcuttur 
.Seımaye ve ihtiyat akçesi 

1G5,000,000 Raybsmnrk 
Ttirkıye<le Şubeleri: 1STANBUJ.ı ve IZ.M.IR 

l\JıtHr<.la Şubeleri: KAHlHE ve JSKENDERlYE 
Her türlii banka muarnelRtnı ifa ve kabul eder· 
< ALMANYAl>A ıeyalıat, ikRınet, tahsil 'Ve 

Rli:GISTBR\1 ARK f;nfılır. > 

ıaat 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 

Bu arsaya iıtirak için 100 
lira muvakkat t.aminat ile sÖ\'· 

lenen gün ve saate kadar bele
diye encümenine müracaat 
olunur. 
15-20-24-29 134 (S6) 

.20 11\.Anunusa ısas 

için Dai""a Tercih 
Çünkü 

EvYelki gün soğuk aln1ıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri aya<ra ka l ktı 
.ı • .., 

7RiPiı. 

Bütün ağrı, 

sı7.ı ve san
cıları dindirir 

G >·p·N .., \l . ıl 

Soğuk algın
lığına , nez
leye, gripe, 
diş, bel, si
nır, adale 
ağrılarına ro
matizma y :ı 
karşı bilhas
sa müessir-
dir. ı . ....-::; 

., . 
G iPiN 

• 
l 

tf:crübe ediniz 

Aydın Demlryolu Uınum MUdUrlUğUnden: 
Müddetleri 31.12.1934 tarihinde biten aşağıdaki yazılı hususi 

tarifeler 19.1.1935 tarihinden 30.6.1935 tarihine kaditr yeniden 
mevkii meriyete konmuştur. 
Tarife _ Beher tonu 
No. Eşyanın cinsi Nereden Nereye K. İzahat 
957 Arpa, bnğday, bakla Kuşcuburun İzmir 250 

çavdar, darilar, nohut 
susam, yulaf 

956 Arpa, darılar, çavdar, Cellat, Koz- İzmir 308 
960 yulaf, bakla, ve no- pınar, ve 

hut, f asulya Selçuktan 
" " 

0 
" " Söke, Söke- İzmir 375 

kemeri, Mo-
rah, ve Sö-
keden. 

'' •• .. •• .. G~rmencikten İzmir 430 
456 
466 
520 
620 
375 

.. 

.. 
" .. 

1011 Börülce 

963 Burçak 
638 Ba~ırsak .. 

.. 

.. 
952 Deri 
881 İpliic 

958 İplik 
" İplik 

981 İplik 
" İplik 

959 Kireç 

•• .. 
.. .. 

837 Odun kömürü 

.. .. 

829 Yalnız Manifatura .. •• 
925 Mersule eıya 

" .. 
933 .. 
954 u 

950 Peynir 

457 Patates 

984 Soian 

865 Tuz Ruhu 
u .. •• 

816 Un 
908 Un 

•• .. 
.. 

Erbeyli İı.mir 
Karapınar İzmir 
Aydın İzmir 
Umurlu İzmir 
Söke, Söke- İzmir 
kemeri Mo-
ralı .. ,, .. 375 
Denizli 
Nazilli 
Aydın 

Ödemiş 

" İzmjr 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

2350 (evvelce teah-
1950 (hütlü olan bu 
1560 (tarife ıerbeıt 
1500 (olarak devam 

İzmir 900 
edecektir.) 

Ödemiş 
İzmir Baladız 2400 (serbest olarak 

devam edecek. 
İzmir KeçiburJu 2400 
İzmir Kuleönü 2580 
İzmir Eğirdir 2700 
İzmir Çapalı 2400 
Arıkba~ Ödemiı 250 

Horsunlu İzmir 1000tamvagon u .>:usu 
Kuyucak Dinar yaz 2400 (serbest olarak 

" " kış 2850 devam edecek . 
İzmir Tazkırı yaz 1941 (serbest olarak 

" " kış 2566 devam edecek. 
" Arıkbaşı 260 
" Tepeköy 220 

(Sütlaç) İzmir 3oon 
iie Çiv-
ril a ra-
sındaki 
jstasyoo 
Odemiş İzmir 

Kuyucak İzmir 
ve Nazilli 

560 (serbest olarak 
devam edecek. 

1170 

İzmir Sarayköy yaz. 1660 (T eahbütlü. 
" " kış. 2075 (T eahhütlü. 

Denizli Çivril 500 
Eiirdir Aydın 12-00 (serbest olarak 

. devzm edecektir. 
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.._'IHHArf BALIK\.AGI. 

No~·vcçyanın halis Morina babkyağ:dır 
iki 'leta SUzUlmu,uır 

Y egine Deposu 
Başdurak 

n 'm w.i 11'6.slıe t 

Sıhhat Eczanes~ 
••• ı ~····························································· 

ARADIGINIZ 
KALEM 
iSTE ! .. 

-
F b •k . İstanbul, Ayvaasaray a ll ası. Vapur iskelesi caddeai 

lzmirde Satış Yerleri: :t~:: M8:.!:"~t ı:.e:,n~ 
Ömer. Abdit zade Mehmet Nuri, vdemifli Hfiaeyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 
5-26 (40) 

lilŞ GEl"DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediaiz 

RiiYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zonıltsldal~ 

Sobalar için en ~ayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu mah İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Sillndlr için : Spesiyal Zonpldak kalitesi de gelmittir. 
lnglllz Antr•sll : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesse~eden tcmiıı edebilininiz. 
Fiyatlarda rekabet kabul ctmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sata' mahalli : Keatane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

liiriııci Beyler Sokağı 20 Numnrada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müşt~reken 

basta kabulüne bqlamışlarclır 

Telefon: 2639 
s-ıs (52) 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Romatizma Ve Bel Ağr lanna 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor AJi Riza Ünlen 
DOGUM VE CERRAHI 
·KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Selhik yevmi gazetelerin
dea Y ahuclice Laprenaa ve 
Franıızca Progre gazetesini 
Puaport ve Alaancak iske
lelerinde bula bilirsiniz. Fiat 

iki Iİ:W'Uftur ve abune 50 kuil 
nqtur. 
Adru: Koca Koçaı çelikel 

Nö.49 Telefon. 2295 1-6 71) 

öz Tabibi · 

lütfü Kır~ar 
Memleket hMtanasl rl 

göz hastallklan mlta
h•••St: 
ikinci beyler ıokağı No. 6S 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

Muaren8hane N 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket haatuııeli 

Dahiliye MBtehusm 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler 10kajmcla 65 numaraya 
naldebaİftir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina tramvay cad· fı 
deli No. '596 Tel 2S4S 1 

N 
E 
v 
R 
o 
z 
I 
lvl 

Bağcılarll! •. 
Bailarmwlaa Jibek ve tam verim ıleWhek için dlaya 

baiahimcla muvaffakıyetle knllıad•n 

Kimyevi Bağ Gübresi 
ndea aizin de kullanmanızı katlyetle tavlip ederiz. Ecaebi 
rakiplerimiz auf bu uyede bizleri wrabiliyorlar. 

Pek az murafla baiJannma Yerimi artacajuu ve ldlalD 
cimi de yllbelecep muhakkaktır. 

Otuz aeaeclen beri mlcerrep ılhremid lnallımnakta olan 
kolBfU,lanmız ayn ayn ve canh ~erimilclir. .,. a•-.t 

Adrea : HACI DAVUT ZADE 1UUU11 
Avrupa Künye.t Glbreleri u-r i)epGIU 

Yetnlf Çllrfl• Cez .. r H• 
30 - 30 TeWM: 3809 1 Z 111 1 R 

Jn1Ut1Dı" ic.;ın atıdtıkııhtıy~çlarınızı pek ucua f iy4tlırla 
temın erınak iıteneniz Halim·~ çarşısında 

Kavalall Hasan Nuri 
tu·aretbaneııııinf' müracaac edıoıı 

çı•E•TO 
Çubuk de•IP Vt htr neti çh)ekll 

Çıni ve levazımı sıhhiytdsı lbhalar ve bunların 
te/eftliatı erwaı banyolar ve ttı mosı/onlar ve her cinş 
musluklar ve kanalizasyon için .dtmlt t:Mkme borular 
ve /ngiliz ltünkleıl ve bunlann lt/enaatı vesaire ... 

f ıyatlaı rekabet 'lcabal etmez 
Yerll Çhnentol•r• Batan •••k•l•r 

.En ••••it ••••itle 
M•l•z•mızd• S•ltllr h "3 

-~r--MW 1 C•~..ı; 

Izmi Defterdarlığından: 
İssilerirıin vergi borç.lanndan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen Tilkilikte Çorakkapı cad.deıinde kain 374-376 
sayılı hamam yirmi bir gün müddetle sabhğa çıkanldıj-ından 

pey sürmek istiyen!erin Defterdarlık tahsilat kalemine mOra
caatları. 15-20-25-30 139 (58) 

, iVROZI 

NE.VROZI 

NEVROZ. 

Nf4:VROZI 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYV A BAHÇESi SAHiPLERiNiN 
Dikkat Gözlerine 

Dart seneden beri seve seve kullandıiımz ve aldığınız 
neticeleri takdirle yad cttijiniz ( GOVERCIN) markala 

KiMYEVi GOBRE'lerin IZMİRDE sabı yerinin yalmz : 
GAZI BULVARINDA YENi TUHAFiYECiLERDE 

(1) NUMARALI ADADA INGILIZ KIMYEvl 
GÜBRELER ŞiRKETi 

Oldutunu Unutmayınız • 
GOBRELERIMlzl BAC mıntakalarında ki KÖY Ye 

KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentalan
mııda bulununuz. 

Adres ı IMPERIAL KEMIKAL INDUSTR1S ( Levant ) 
LiMiTED ŞiRKETi IZMIR ŞUBESi 

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

Meşhur 

Bozca 
Ada 
Şarabı . 

iki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
İzmirde Stok Vardır 

Fiyatlar rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur 

Umumi sahş mahalli: Karataş tramvay caddesi vapur 
• iskelesi k ısında 113 numarada bayi Ahat 

5-15 (39) 



l 

·saıthe 12 

ı: ratelli Sperco 
Acentesi 

P.OYALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 17 ikinci 
kanunda Anvers, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 25 ikinci 
kanundan 31 ikinci kanuna 
kadar Anvers,Rotterdam, Ams 
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

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

HERMES vapuru 8 şubattan 
14 şubata kadar Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
cakbr. 

GANYMEDES vapuru 22 
şubattan 28 şubata ·kadar An-
\'ers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

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

BLALAND motörü 28 Şu
batta Hamburg, Copenhagen 
Dnntzig, Gdynia, Goteburg, 
Osfo ve Iskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SAMLAND vapuru 8 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg ve İskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 
SERVİCE MARiTiM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için her on 
beş günde bir muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 21 
'kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

. v. 
~ . F. fi. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamhurg 
DELOS vapuru 20 son ka-

l nunda bekleniyor. 24 son ka
nuna kadar Anvers Dirket 
Rotterdam, Hamburg ve Bre-
mene yük alacaktır. 

HAGEN vapuru 4 şubatta 
bekleniyor. 8 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam Hamburg 
ve Brenıen içiu yük alacaktır. 
AQUİLA vapuru Anvers '\'C 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 16 şubatta h<'kleniyor. 
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 STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru 18 son 

k5nunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 Şu
batta bekleniyor. Nevyork,Bos
ton, Fil~delfiya ve Norfo1k 
için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Muallim 
Aranıyor 

Muallim mektebi mez.unu ve
ya kanunen muallimlik yap
mağa selahiycttar bir gence 
ihtiyaç vardır. Taliplerin idare
hanemize saat 16 dan 18 e ka
dar müracaatları. 3-3 (66) 

Hususi Ders 
Tecrübeli cıki bir muallim 

hususi ders vermektedir. Geç 
kalan talebeler yetiştirilir. 

ıdare müdürlüğUmü%e müra-
caat edilmelidir. 10-10 

Eczacı Kemal Aktaş 
Eczanesi 

1 

} 
~· 
j.;t 

Hilal 
VE ESANSL \'~I 

" 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, Yasemin; Leylak, 
Menekse, Sonhatıra. Aktam2üneşi, Amber. 

Yenı Asır 

Oliver Ve Şii . 
LİMlTET 

Vapur Acentesi 
':ENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLER.MAN LINES L TD. 

ROUMELIAN vapuru 25 
ikinci kanunda Liverpool ve 

Swanscadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

TRENTİNO vapuru 30 ikinci 

kanımda Hull Londra ve An

versten gelip tahliyede buluna

cak ve ayni zamanda Londra 

ve HuH için yük alacakhr 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGATiON Co. LTD. 

STORK vapurn Limanımızda 

olyp Londra için yük a 'acaktır. 

DEUTCHE LEVANTE LiNİE 
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. 

Balsanıin 

I<anzuk 

Yegane ciddi 

zellik krenıidir. 

tazeliğini 

)7alnız KREl\1 
BALSA 1\1 t N 

. Korursu· 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. O. Susak 
ıZMıR, PtRE TRİYESTE VE 

51 JSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 
Triyeste 5,1/2 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 
13/2/935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıstır. 

NAVıGATİON G. 
PAPAYANNAKİS 

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

AYA ZONI vapuru 27 ka
numısanidc Pire, lskenderiye 
ve Port Sait limanları için yük 
alacaktır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
1 

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

... :.:..t " ~ --İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

lzn .. ir lthaiat Gümrüğü mü
diirlüğünden : 

İzmir İthalat gümrüğünde 9-1-935 Çarşamba günü ihalesi ya
pılacağı ilin edilmiş olan başmüdüriyet binasının tamiri işi pazar
lıkla yaptırılacağ.ından ihalel günü olan 22-1-935 Salı günü saat 
14 de taliplerin ithalat gümrüğüne müracaatları. 190 

. ·:. .. ~ ~ ·. ·. . . . . . ' . . .. 11111111 
Eczacı başı 

Ferit Kpvvet Şurubu 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, İştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yürü
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

l-leı- Yerden Ara v11~ız 

Ferit 1-Iaf~kan Ruhu 
Çarpıntı, göz kararması, başdönme;i sinirden gelen baş 

ağrıları, el ayak titreme, baygınlık. Nefes darlığına karşı 
her evde bulunması lazım bir devadır. 

Bazaq Bir Hayat Kurtarır 

~e~~ S. Fe~it Şifa Fczanes: 
Hükumet sırası 

• • ..t.." -~ ••• -. . , . .. . , ' 

iz .... ir Defterda-- lıiından: 
İssisinin vergi borcunundan ötürü tah~ili emval yasasına göre 

haczedilen Kcmcralh caddesinde kiin 74 ve 78-2 sayılı iki dilk
kin ile 20 numaralı Kemahlı oteli ve kahvehanesi tarihi ilandan 
itibaren yirmi bir gün müddetle satılıia çıkarıldığından pey •Ür
mek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine müracaatlan. 

160 ( 77 ) 20. 25. 30, 4 

20 Kanunusanı 1935 

AZ PARA iLE BOL 
ISIIC 

YALNIZ JÇI G,AZLI 

Law bala.-ı T em~n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, T'elef on 

PEŞ'rE1'IAL.ClLAR 
~ialzen1esi Deposu 
~ - 79 ·rer. 3332 

TELEFON: 3882 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

ı AMDAR ÇIKRIGI 

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

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMİR 


