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Sahife 2 Yeni Asır 

·safir F eyziye il r 

• um meclisinde 
Vi ayetin izahnamesi okundu - Üye 

rre1.lerini rttırılması istendi 

Feyziyctilere Buca orta mektebinde vtrilcu tiyafetten biı' ·iuti1ıcı 

Misafirler buiün Ankara Bayramın birinci iÜnünden 
beri şehrimizde bulunan İstan
bul F eyziye (Işık) lisesi talebe
si dünde tetkiklerine devam 
etmişler ve sabah Aydın tre
nile Selçuğa i'İderek ayasu
luğdaki Efez harabelerini a-ez
miıler ve akşam avdet etmiş

lerdir. 

ölçü işi 
••••• 

Damgalanmıyan 
aletler .. 

Ölçüler nizamnameıinin 170 in
ci maddesi ınucibinc• ölçülerin 
daaga iıi mayıs ıonuna kadar 
uzablmıı idi. Belediye ayar 
memurluiu mtıracaat eden öl
çü sahiplerinin ölçülerini dam
ialamıya batlamııbr. 

Bu maddenia temdidinden 
maksat; &lçüler kanununun 
tatbikinden eYel balkı• elinde 
bulunan metre ıiıtemin• uyiuD 
ölçülerin bir defaya mahsus 
olmak üzere umumi ayar iıa
retile beraber belediye damia
larile damgılanmasıdır. 

Evelce türln ıebeplerle vak
tinde ölçülerini damgalatbra
ma mış olanlardan bir kısmı 
hükumetin bu müsaadesindeıa 
istifadeye baılamıılardır. 

Bu müddet bittikten sonra 
haziranda ansızın umumi bir 
teftiı yapılacak ve bu müddet 
zarfında ölçülerini damgalattır-
mamış olanların hem ölçüleri 
müsadere edilecek ve hem de 
kendileri mahkemeye verile
~lderdir. 

Mmtaka ayar ve ölçüler 
başmüfettişliiince şimdiye ka
dar elektrik ıirketinin saatle
rinden dörtte biri, ıu şirketinia 
saatlerinden üçte biri, havaia:u 
saatlerinin de dörtte ikisi ta-
mamen ayarlanmıttır. Henüz 
ayarlanmıyan ve damgalanmı
yan elektrik, su ve havaiazı 
6ıiaatlerinin kısa bir zamanda 
ayarlanmalarının temini için 
tedbir alınmııbr. 

JI, il •••• •• 
Uzüm ve incir 
Standardizasyon işi 
Bu yıl mahıul mevsimi iİri

minde lzmirde üzüm incir iı-
tandardizasyoouna başlanacak
tır. Ekonomi bakanlığı standar
dizasyon şubesi -1efleri yakında 
tehriaıize ielerek tatbikat ya
pacaklardır. 

vapurile lstanbula dönecekler
dir. 

Dün Matbaamızı ziyaret eden 
ve bir müddet tahrir arkadaş
larımızla ırörü§en gençler İz
mirlilerin gösterdikleri misafir 
perverlikden teşekkiirle babı 
etmişlerdir. 

Dr. Linzer . ..... -
Yarın şehrimize 

Geliyor 
Pazartesi günü kon

ferans verecektir 
Almanyanın ve bütün dün

yaca tanınmıı maruf profesör
lerden Tülenger üniversitesi 
ciJdiye ve efrenciye hocası Dr. 
Linzer yann öileden evvel 
Adriyatika vapurile şehrimize 
ielecektir, 

Evvelce de yazdığımız veç
hile profesör burada dört gün 
katacak Ye Almanyada iken 
kendisinin muavinliğini yapmış 
elan bay doktor Demir Ali 
Kamçı•nın misafiri olacak ve 
Pazar günü saat 17 de Verem 
mücadele cemiyeti salonunda 
Varis'in yeni tedavi usuJleri 
hakkında bir konferans vere
eek ve tıbbi müsahabe yapa
caktır. 

Bu konferansa bütün doktor
lar davet edilmişttr. 

a •• ı • ı ıı • 

Muhasebe 
Memurları 

Maliye tatbikat mekte 
bine gidecekler 

f çeri itleri bakanlığı vilaye
tcte iÖnderdiği bir bildirimde 
muhasebei hususiye memurla
rının biliilerinin arttırılması 
için Ankaradaki maliye tatbi
kat mektebine iÖnderilmeleri
ni ve bunun için de vilayet 
bütçesine tahsisat konulması 
nı istemiştir. 

-·····-·· 
Doğum 

Gazetemiz idare müdürü B. 
Abdi SokoUu'nun dün sabah 
bir erkek evladı dünyaya a-oel
miştir. Yavruya uzun ömür ve 
saadet diler, ana ve babasını 
kutlularız. 

Vilayet umumi mecfü·i dün 
saat on dörtte vali general 
Kazım Diriğin başkanlıiı al
tında toplanmıştır. 

Geçen zabıt okundu ve onay
landı. 

Meclis başkanı, vilayet izah
namesile daimi encümeninin 
mütaleasının okunaca~mı, vi
layetin 1935 yılı adi ve fev
kalade bütçeleri üzerinde gö
rüşüleceğini söyledi. 

Azadan katip bay Mehmet 
Aldemir izahnameyi okudu. 
Bunda vilayetler idaresi ka
nununun yüz yirmi sekizinci 
maddesine göre bin dokuz yüz 
otuz üç yılı içinde verilen 
bütçe tutan aşbrılmıyarak 
yapılan işler meclisin tasvibine 
arzediliyor ve mütaleanamede 
de 934 mali yılı bütçe•ile ba
şarılan işler bildiriliyordu. 

935 yılı adi bütçe nizamna
mesinde vilayet hususi idare 
varidab 1.548.322 lira olarak: 
iÖSterilmi,tir. 

Adi hizmetler için verilen 
tahsisat 1.344.538 lira, fev
kalade bütçede 272.625 lira 
tesbit edilmiıti. Bundan 4 bin 
lira idare işlerine, 233.625 lira 
yol işlerine, 35 bin lira maarif 
işlerine ayrılmıştı. Bu suretle 
varidata göre masraf bütçe
sindeki açık miktarı 68.841 lira 
idi. 935 yılı z ufında yol be
deni mükellefiyeti sekiz gün, 
yol parası da maktuan 6 lira 
olarak teklif ediliyordu. 

Yol bedeni mükellefiyetinin 
1935 yılında eyliil, birinci teş
rin, ikinci teşrin, mart ve nisan 
ayları içince ifa ettiler. 

Yol nakdi vergisi de tem
muz ve birinci teşrin aylarında 
olmak üzere iki taksitte tah
sil olunur. 

935 yılı fevkalade bütçe ni
zamnamesi de lzmir için hayati 
ve mühim bir kaydı ihtiva et
mektedir. Bunda 936 senesin
den ititibaren imha taksitleri 
daimi encümence tcsbit edil 
mek ve yalnız yol ve maarif 
sarfolunmak üzere 935 yılı zar-
fında yüz bin liralık istikraz 
akdine veya taahhüde girişme
ye İzmir valisi mezun kılın
makta idi. 

İzahnamenin meclisçe tasvibi 
reye kondu. Avvukat bay Ke-
mal (Menemen) bunun uzerinde 
ıöz söylenecek kısımlar bulun
duiunu söyliyerek tasvibinin 
gelecek celseye bırakılmasını 

teklif etti . Avukat Bay 
Murad Çinar ( İ:ımir ) de 
aynı teklifi yaptı. Meclis baş

kanı: 
- Bazı yıllar böyle olmuş-
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1S -:-_ 17 - 19 ve 21 dedir. Perşembe günü 13 ve 15 te taleb• 
cuma gunu ve te ılave seans .. seansı 
DİKKAT: Bugün 15 seanıında[BOSNA SEVDALARI] gösterilecektir. 

--·~~~miı!~ .................... .... 
FlY ATLA~v: Her2'Ü? 35, 45 ve 60 kuruş, her akşam 21 seansında salon 25 kuruştur. 

Bu seansta dı er mevkilerde ucuz karneler muteberdir. 

tur. Tasvibi istenen kısım 933 
yılı hesr. t..ıdır. İsterseniz şimdi 
isterseniz ~elecek celsede reye 
koyalım, dedi. 

. A~uk~t bay Ahmet Şükrü 
(lzmır) ızahnamcnin meclisce 
t~~vip edilmezse nizamnameye 
gore vyapıJacak bir iş olup ol-
madıgını başkandan d M r b k sor u. 

. ec ~s aş anı yapılacak hiç 
bı: ış bulunmadıgını söyledi. 

Bay Ahmet Şük - Ş 
halde hemen reye kon:~n d d'! 

N t' d ' e ı. 
. e ıce e yalnız izahname-

nın reye konulması ve müta
lean~n üzerinde münakaşa edil
mjsı muvafık görüldü ve 933 r· ld hesabı izahnamesi onay-
an ı. 

Vali General Kizım Dirik -
Arkadaşlanm· vı'la~yet d . . _ ı aımı en-
cume · · · Y •• nı 1~ızın sayımınızdan ders 

e omell( alacakbr, dedi. 
Mecliıiıı tazimat tel2rafına 

~laşCbakan General ismet İaönü 
ı e u h . nel k• ~ ~rıyet halk fırkası ge-
d atıbı bay Recep Peker-

en gelen cevaplar okundu. 
Bay Recep Peker telgrafı . 
İlk toplantısını yapan viliy~t 

i~nel . meclisinde hakkımda 
gosterılen sıcak sevgi ve say
i1Y• teşekkür ederim. 

Cumhuriyet Halk Fırkası ge
. nel katibi Recep Peker 

.Vah General Kazım Dirik mec
lıs başkanlıi-ma gelen evrak 
okunacaiını söyledi E k ın 
rasile okundu. · vra sı 

Urla, Ödem\ı M T' k 1 ' enemen 
ıre aza arında bazı k'" 1 . ' 

h •t·ı f oy erın 
ayır ı ı a ı ve bazılannıo d -

ha yakın olan diaer k a 
h. l • aza ve 

na ıye ere bağlanma h kk 
da kaymakamlıklard!~ v: k"~n
lü tarafından yapılan .. oy
atlar idare ene·· . muraca
Je edildi. M ı·umbenınce hava-

ec ıs aşkanı : 
- Her yıl bu k"P 

racaatlarla k 1 şe 
1 ye mü-

. . arşı aşıyoruz. ida-
re encumenındeki ark d l 
dan reca ederim H .ta aş ar
d . · arı ayı eyi-

eni e~ıdye. to:tkik etsinler lazım 
ge en ı arı değişiklik! . 
sınlar d•d" erı yap-• ... ı. 

Dedebaşı köyü d .. 
nek) olarak kabulü h:kkın (dür: 
t kl"f "d ın alc:ı 
e .ı ~e ı are encümenine .. 
derıldı. Sepet ve çiçek gkon-
b

. d 1. me te-
m en va ı konaiı iç· I 

hasır koltuk takımı ınK a ınban , ara u-
run yolunun ikmali c-1 .. L 

J 
w ' o cu~ 

yay asının aiaçlandırılmas .. 
b

. li t h . ı ıçın 
ın ra a sısat kabulü z h" r 

iazlara karşı halkın k~ruen ır ı 
b
. . ma-

111 ına ve arazı verailer· . 
t k •t "dd ti · · • ının a ıı mu e erının yeni l 
için ~es biti. 1936 yılında d!L 
mi bır hayvan sergiıi inıas 
için bütçeye tahsisat konul~ 
ması, ilk tedrisat müfettişleri-
nin tahsisatlarının arttırılması 
kız lisesinin son sınıfında oku~ 
yan bayan Güzinin son yıl 
okuma tahsisatının kabulü tek
lifleri ait olduiu encümenlere 
havale edildi, meclis başkanı 
bu arada dedi ki: 

- Bu kız uzun yıllar daima 
sınıfının birinciıi olmuıtur. Bu 
ırenç bayanı nazarı takdirinize 
arzederim. 

Romanyada bulunan dört 
Türk çocuiunun İzmir mektep
lerine kabul edilmeleri ve okut
turulmaları hakkındaki teklif 
maarif encümenine iÖnderildi. 
General reis dedi ki: 

- Bükreş elçimiz bay Ham
dullah Suphi Romanyada bulu
nan bazı Türk çocuklarını Tür· 
kiyede okutmak için müraca
at clm!şti. Bunlar her halde 
fakir ve müstait çocuklardır. 
Ödemiş tayyare cemiyeti 

idare hey' etindeki meclis umu
mi azasının istifa ettii'i hak-

kındaki mektub okundu ve 
görüşme neticesinde bu aza
lıia bay Muharrem (Ödemiş) 
seçildi. Menemen üyeleri tara
fından verilmiş olan bir takrir 
okundu. Bunda da Menemen 
tayyare cemiyetine umumi mec
lis namına bir üye seçilmesi 
i.teniyordu. Bay Mu4tafa (Me
nemen) ıeçildi. 
Ödemiş Cumhuriyet Halk 

Fırkası kaza idare heyeti baş
kanlığı tarafından ıönderilmiş 
olan bir mektup okundu.Bunda 
İstiklal mektebi olarak kulla
nılan bina için kira isteniyor
du. Bu teklif te maarif encü
menine gönderildi ve bundan 
sonra bay Yusuf Ziya (Ba
yındır) söz iıtedi ve : 

- Geçen yıl bütçe darlığı 
yüzünden on liradan yedi li
raya indirilmiı olan meclisi 
umumi üyeleri ücretlerinin Ay-
dın, Maniıa, Denizli ve diier 
yerler umumi meclis ücretleri 
nazarı dikkate alınarak on li
raya çıkarılmasını isterim, de-
di ve ilaveten: arkadaılarımın 
ihtiyacından dolayı deR"il fakat 
içtımai bakımdan bunun onar 
liraya çıkarılması lazımdır. Va
ridatı daha az vilayetler bile 
içtima zamanlarında üyelerine 
yevmiye sekiz liradan aıa2'ı 
ücret vermiyorlar. Bu teklifi
min. ~~b!'llün~ ve bu yıldan 
tatbıkını ısterım, dedi. 

Vali general Kizım Dirik: 
Bütçede 64 bin lira iibi mü

him bir açık varken bugün bu 
meselenin münakaşa edilemi
yeceğini söyledi ve yalnız tek-· 
lifin zabıta geçirileceğinı t•e 

ruznameye alınacaiını bildirdi. 
Avukat bay Ekrem (Öde

miş ) satılmış olan Hususi mu
hasebe akarahndan 3 bin lira
nın Eşrefpaşa ve Memleket 
hastaneleri yetmiyen ilaç mas
rafına münakasa suretile daimi 
encümeni tarafından geçirilmiş 
olmasının sebebini sordu ve 
encümence meclise hesap ve
rilmesini istedi. 

Bay Hasan (Beriama) gelen 
içtimada dedi. 

Avukat bay Ekrem, şimdi 
hesap verilemez mi diye sordu. 
Encümen azasından bay Meh
met Aldemir izahat verdi. 
Sailık encümenin hastaneler 
bütçelerine gayet az ilaç 
masrafı koyması yüzünden 
hastanelerin kapanacak vazi
Yete ıeldiklerini memleketin 
baıta evlatlarının sokaklarda 
kalmalarına mini olmalc için 
encünıenı"n ' ı· t' .. . l meı u ıye ı uzerıııe 

t
a ~rak bütçeden münakale yap
•ıııaı ıö l d' V "b d 

ı . Y e ı. e un a mesu-
ıyet Yarı b" . . k l a ıze aıttır ar adaş-
ar ,. dedi. 

Vali ae l b . • nera u vazıyet kar-
flıında b 1 ta l . ~ yı bütçesinde has-

ne er ıçın 
den 23 b" g~çen yıl bütçesin-

k 
ın lıra ilaç masrafı 

onmuı old w uıunu biJd" d' Ba,ka - ır ı. 
ıoz alan olmadı. Vali 

ieneral: Arkada•la . d d' 
l k 

7 r • e ı. Ge-
ece toplanbda varid b·· . . .. .. at utçe-
sını d goruşeceiiz. Günleriıniz 
sayılı ır. Toplantıları u t . . . za mıı 
gıbı bır harekete lüzum yokt ur. 
Toplantıların daha düzgün ya-
pılmasını beklerim, dedi. 

Pazar günü saat 14 te top
lanılmak üzere içtim:ıa nihayet 

verildi. 
İçtimaa bir aralık bay Avni 

Doian da gelmiş ve müzake
ratın bir kısmını dinlemiştir. 

•• 
KOŞEMDEN 

ebrikin böylesini 
Ben görmedinı 
Paris'de 1935 ıüzellik kra

liçesi seçilmiş. Tabii ahım. şa
hım bir şey elacak. İşin burası 
iarİp değil de bu güzel kra.: 
Iiçeyi tebrik edenlerden bir 
aktorun hali beni tuhaf bi.
gUlüşle iüldürdü. Ne yapmış 
biliyormısınız? Binlerce seyir
cinin sahnede alkışladıiı bu 
kadını ulu orta, dosta, düşma
na karşı şap diye öpmÜf, hem 
dahası var: sarılıvermiş .. 

Ne yapsın zavallı, herhalde 
duyguları coşkun bir adammış, 
karşıdan el çırparak, yanına 

varıp el sıkarak koyu koyu 
tebrik edeceği yerde kendine 
mahsus taşkın duygusunu daha 
pratik izhar etmiş. Allah utan
dırmasın. 

Lakin neme gerek elin ve
balı, belki amcasıdır, belki da
yısıdır. Muaşeri hayatta bir 
suç sayılan bu hareketini ak
rabalık liubalilij'i, akrabalık 
samimiyeti ile tabii ve mazur 
gösterebilir. 

Hay o akrabayı akrep ıok· 
sun bana lüzumlu, lüzum.uz bir 
sürü laf çıkardı. Düşündüm, 
taıındım muhterem okuyucum 
bunun yaptıiını ben hazmede· 
medim. Neden diyeceksin .. E~er 
sarmaş dolat resimlerini bir 
ıazetede ıörmemiş olsaydım 
bu kadar çene, tövbe bilek 
yormazdım, derdim ki: 

- Eh şöyle basit ve sudan 
reımi bir dokanışla sarmaşma 
ve alnından masumane bir pu
secik ayıp deiil a .. Yok! Yok! 
Böyle değil, yahu basbayaiı 
düpedüz sarmaş ! Gel sen ol 
da bunu adamlık ve ahlak na
mına hazmet .. Eier bu · resmi 
yanlış yalan bastılar da beni 
bu günaha sokoyorlarsa hangi 
muzipse Allah ona da böyl• 
clalem yanında utanmak fırsa
tını vars n. 

Şakayı bir tarafa koyalım 

da söyle~elim : 
Bu ayıp vallahi. Ahlakın 

kurulmuş bir kaidesi vardır. 

Fert ve cemaat için bu tek tahdit 
edilmiş umumi ve umumiyetc 
mütefeı ri parçaları bizi yaşat· 
mak kudretini haizdir. Bizim 
de bunu tam vecihesile her bal 
ve hareketimizde göstermekli
iimiz lazımdır. Eier bu umumi 
kaide fertlerin - şunu doiru 
söyliyeyim - insanların ve in· 
sanlık ihtiyaçlarının her arzu
suna tabi olarak yürümüı ol· 
saydı medeniyetten, refah ve 
saadetten umdupmuz toplu
luk. itimat ve terakki meydana 
gelmazdi, o zaman kanunlara 
ne ihtiyaç vardı. 

Ahlaki sailamlıiını içtimai, 
milli cephelerinde gösteren 
Türkiye içinde maazallah 
böyle bir hareket olsaydı ka· 
nunlar sosar mı idi; biz susar 
mı idik ? Ben bundan •isal 
aldım, niceleri var; aleme aca· 
iblik, ıraraiblik iÖstermek illi 
ihtiyaç ise l Ahlak cephelerin
den fırsat bulmak insanlık 
şiarına asla yakıımaz. 

Ben bu kadarını ıöyleyeyiaı 
de siz düşüaün .. 

TOKDI L 
•••••••• 

Bay Sedat tetkik 
Seyahatinde 

Ankara yüksek ziraat ensti
tüsü birinci asistanlarından bay 
Sedat Celil Kaasu ziraat ha· 
kanlığınca Ea-e mıntakasınd• 
bir tetkik seyahatinde buluo
maia memur edilmittir. ~ 
Sedat Afyon v• Bahkeıil'9 
bazı tetkikler yaptıktan _,,nra 
fehrimize gelnıİftir. Burada 
b~r kaç iÜn kalacak v• tet· 
kik.atına devam etıaek üı.er• 
Manisaya gidecektir. Oradan 
Ankaraya dönerek raporunu 
vekalete ver~cektir. 
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Bu küçük kız gerçek bir kaya gibi 
Genç kadını ağırlığile eziyordu 

·-·--· Çeşit çeşit y~stıklarla doldu
~l•lllJuş salonda idiler. Mai aba
Jo dan saçı lan aydınlık yüzlerde 
d~~uk birer gö!ge yapıyor,i!özlcr 
hırın::len diğerine dönerek boş
lukta dazıian sigt.ra duman· 
larının küçük dalgacıklarla 
b•,ları üstünd\:. bulutlar yap
ln•sına dalıyordu. Biraz önce 
P•tlatılmış şampanya ıibi, ka
dıa, erkek kahakahalarile kay
~~~an bu salonda ~imdi, dört 

111 boşalmış kadehlerin kar
tısında kendilerinden ~eçmii 
iibi birer yastıK"a dayanmıı
tılar 

Çok yemi,, çok içmiı, çok 
b~•rnıı, simdi de yapacak 
1~ fey bulamıyarak büyülea

lbıt bir ıceYşeklikle kımıldama
d.n duruyorlardı. 

E:rkol. ııgarasından bir nefes 
Ç•lcti ıonra keskin sesle : 
k -Of ne bu uyuıukluk.Giden 

0 nuklann hala kulaklarda 
0iuldayaa aesleriaemi daldı
llıı? 

lid Sanki dört dudaia dört ki
la k?y~uşlarda öyle kaçaıı-

r gıbı ıreliyor r • 
Haydi çalınız, bir az aeı ol

:un Arna.. Bu boiucu ıiıara 
~Dıanlarma Piyanonun tatlı 

iirültüıü can Yersin .. 
s· Arna yanır gibi silkindi. 

12'•rasın1 fırlattı. 
'G' Gerçek hep daldık be. 

L tnç kadın henüz ıcenç bir 
.._ız b·ı 

ı e denemiyecek kadar 
Ç:culc yüzlü (Kaya ) ile ııöz 
1 ze ıeldiler. 

Arna lcardeıinin dediiini yap
tll~~ İçin kalkb kızı kolundan 
Ç•llti, gülerek: 

eli - işte biz bize kaldık, ıim
çalacakıın değil mi Kaya? 

itle~ •~at her nedense birde• 
dı. Sözü dudaklannda ya-

11111 kaldı. 

ltBu küçük kız bu henüz on 
• ı Yar yok ıevimli baş, ıer-
ç~ hir kaya ııibi ırenç kadını 
• ;ı.~yle eziyordu. 

•nt neden bu akıam kızını 
•ralanıaa ı-etirmiş neden bu 
Çucuia · k" ~ lı ıç ı, eılence, aık •• 
b:~•le dumanlanmı:ı kafalan, 
ö n bu sef ah et örnekleri 

i ıternıiıti?. 
Baıını r • 

F . . "'evırrneden sanki ıene 
erıdın " 1 l l'ıp an omuzlarmda do-
~~~n ateıli bakıılarını seziyor 
l•uı d" K Y ı. ayanın babaSJnı ıev-

d
llli!or fakat sevildiğini, aranıl
ıııı'" b·ı· 

• 1 ıyordu. Bu adamın 
2özlennde h 
d ern güzel ve hem 

e can sıkan b · "h . 
kim bilir k ırw ı hras Yardı. 
hu d- - ızcagız babasının 
L uşkun bskışlarmı nası) 
11:arşılıyordu. 

TAYYARE 
_Telefon 3151 

- Eğer anlamamışsa!.. Of! 
O vakit ... 

Bunu düşünmek bile iste
miyordu. 

Kaya aiır, ağır piyanonun 
önüne ieldi notaları kanştırdı. 
Ferit kızını azarlarcasına söy
ledi: 

- Onu bu ırece en luvrak < 
bir konıer versin diye ıretir
miştim. Hiçbir vakit çalmaktan 
çekinmediii halde bilmem ne- J 
den bu akşam "Çalmam,, diye 
ayak tepredi. Hep yalvaranları ~ 
bozdu. Adı iİhi sert bir kaya 
oldu. 

- Kaya kırık bir t~vırla: 
- Beni aldattınız baba .. · 

Eier bilseydim!.. Siz bana 
bay Erkolla, J..>ayan Arna var, 
onlara iyi birkaç parça dinle
tirsin dedinizdi. Halbuki. .. 

Erk ol Feri de vakit bırak-
mıyarak: 

- Halbuki sizin melodilerini
zi anlamı yan kafaları dumanlı ki
ıilere çalmak istemediaiz de
iil mi?. 

- Evet, ne iyi anladınız. Bu
na rainıen iyi ki siz bir ıey 
ıöylemediniz .. 

- Sonu vor -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Iran Şahı 
Y ıldönümü müna-

• 
sebetile tebrikler 

Ankara, 19 (A.A) - lraa 
ıahı Riza tah PehleYinbr do
ium yıldönümü münasebetiyle 
Kamil Atatürk ile ph hazret
leri arasında tel yazıları ıun

lardu: 
Ala hazreti hümayün ıeh

inphı Riza tah Pealevi 
Tahran 

Zab Şehinıailerinin doğum 
ıünlerinin yıldönürnü münase
betiyle samimi tebrikat ve biı
ıiyası biraderanemi ve ıahıi 
saadetleriyle dost İran milleti
nin refahı hakkında besledi
iim halisane temenniyatı ar
zederim. 

Kamal Atatürk 
Kamil Atatürk Hazretleri, 

Türkiye Reisicumhuru 
Ankara 

Doium ıünüm müaasebetile 
gerek benim ve ırerek Iran 
milleti hakkında vakı tebrik
lerden ve ııösterilen kardeşlik 
duygularından dolayı zahdev
letlerine yürekten ıreİen sami
miyetle teşekkürler eder ve 
sahsi selamet ve saadetleriyle 
dost Türk milletinin terakki 
ve tealisini dilerim. 

Riza Şah Pehlevi 

SİNEMASI 
Telefon a1s1 

ALBE BUGÜN 
RT PREJAN, DANİELLE DARIEUX BARON FLİS 
ve "Blue - Bell Girls,, dans heyetin

1

in temsil 

,Ei ____ ... ;D bE D .. E.t;·:RW--
3 

Gençlik - Eğlence - AşJt - Muzlk - Dans 
AVRIC'\ 

Şopenin Gece Enini 
Füyük ve dahi bestekarın kendi bestelerile süslenen 

.. . l~huti bir şaheser 
Turkçe ızahath yeni dünya havadisleri ( FOX ) 

Bugünkü seans saatları: 13 - 17 - 21,15 Demirhane müdürü 1 
15 - 19 da Dede 

ikkat: 2i,15 seansı (halk seansı) dır. Fiyat1e1r 25. 35, 50 kuruş 

Yeni Asır Sahne~ 

Yunanistanda rejim davası var mı ? 
General Metaksasın çekilmesi Krallığın 

• • iadesini istediğinden ımış ... 
Yunan siyasal mehafili ne dijşünüyor ? 

- -
~~ ~~ ~~, 

·. ~~~.~lj 
'~~#~~~l'1 

lrenlzelM !lodosu lcrke<let·kPn Veniztlosun llodostcı 1>erişrm bir halde bu aktığı ıısi Ymıarı ::tıbit ı•e tıc{Cl"lcri 

Belirat, 20 (Hususi) - Yu- aynı rivayet yenilenmiş ise de 1 mit görünüyor. Kralcı temayü- ı tadilat yapılmasım istedim. 
goslay ırazeteJerinin Atinadan Yunan siyasal mehafilinde bü- Jatı ile tanınmış olan General Venizelist partisi bir daha 
aldık.lan haberlere ıcöre Yuna- tün bu şayialara hayret izhar Metaksas Politika muhabirine baııaı kaldıramıyacak surette 
nistanda rejimin değişmesi ih- olunmaktadır. aşaiıdaki bildirimde bulua- yok edilmelidir. Halk muzaffer 
timali pek zaiftir Hükfımet muştur: partinin yani bizim sancaiımız 
erkanı, başta bay Çaldaris ol- "- Dahili savaş nihayet albnda toplanmahdır. Önce 
duiu halde rejim meselesinin buldu(una ıcöre muzaffer olan mesuliyeti üzerımıze alarak 
mevzuu bahs olmadıiını temin partinin kuvvetli olarak icrayı islahata başlamak, sonra bu 
ediyorlar. Daily Ekspresin gü- hükümet etmeyi iıtemesi pek islahatı millete Kabul ettirmek 
ya eski kral Jorjun tekrar Yu- tabiidir. Bugünkü hükumeti lazımdır. 

nanistana davet olunacağı hak- teşkil eden koaliıyon partileri General Metaksasın istifası 
lrındaki haberine Atinada kim- arasında uzla,manm ıürekli bu muhtıranın ihtiva ettiği is-
se ciddi nazarı ile bakma- olmaıını dilerim. Hepimiz asa- tekler üzerinde başbakan Bay 
mışhr. Çünkü rejimi 2laka- yiı isteriz. Şayet bir ihtilaf Çaldarisle arasında ıcörüş ihfi· 
dar eden bütün meseleler- çıkarıa mijşterek ..ı.aferin tahki- lafı çıkhiını göstermektedir, 
de asıl -söz uhibi Yu- mi liusuaundaki kararaıilıktan General :Mctakuı hilhaN& Mo-
nan milleti(lir. Dük dö Kentin çıkacakhr. Ben bay Çaldarise rahlar tarafından tutulmakta 
prenses Maria ile izdivacında takdim ettiğim muhtırada kabi- olup kralcı duysrularım hiçbir 
görfilmemiş merasim yapılma- nede tadilAt ya-lmuını, ulwaun zaman gizlemlı deiildir. Rejim 

Yıoıu ıı kabinesin<lc yı•r alawğı r· · · d G l M k G 
smı mcvzuubahseden bir Fran- müzaheretiae dayanan ıahıi- ııın e enera eta sasla e-::rııme<lilm JJay Sevtokı., neral Kondiliıin de anla4ama-
sız ıazetesi bunu müstakbel Pollllkanın lstlhbahratı yellerin kabineye firmelerini, 

dıldan zannediliyor. 
bir krala yapılan merasim su- Politikanın Atina muhabiri ordu ve idare mekanizmasının 1 Atina, 19 (A.A) - ıyamn 
re.tinde iÖsleriyor, · İngiltere Yunan kabinesinde fikir ihti- tamamen temizlellmesini, niha- d b d başın an eri orta an kaybolan 
ile Yunanistan arasında bu hu- lafından bahsedildiiini gazete- yet hükfımeti partilerin nüfu- muhalefet lideri bay Kaf andariı 
suıta bir anlaşmanın esas itiba- sine bildirmiştir. Sanportföy zundan kurtararak devlet rei- hasta olduğunu ve hükumetin 
rile mevcut bulunduiunu ihsas bakan General Metaksasın iı- ainin otoritesi altında bulun- emrine amade bulunduiunu 
etmek istiyordu. Son günlerde tifası da bu rivayeti teyit et- duracak biçimde batyaaada bildirmiştir. 

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

Buğdaylarımız Alman- Belediye Bankası 
yada büyük rağbet gördü Genel müdürü öldü 

AJmanya gel~~~k· · sene buğday 
ihtiyacını T ürkiyeden temin edecek 
İstanbul, 20 (Hususi) - Za- Almanya buğday ahyor 

bitana yapılacak maaş zamları İstanbul, 20 (Huıusi) - Bui· 
hakkmdaki kanun layihası Bü- daylarımı:z Almanyada çok rai-
yük Kamutaya verildiği bildi- .. .. Ö .. · 
riliyor. bet iOruyor. numüzdekı sene 

iş bankasının yeni içinde Almanyada buğday ih-
Şubelerl tiyacım Türkiyeden temin edi-

Ankara, 20 (Hususi) - iş Jiyor. 
bankası hariçte yeni şubeler 
açmak için tahkikata başlan
mı~hr. 

GUmu, paralar 
İstanbul, 20 (Hususi) - 50 

ve 25 kuruşluk gümüş paralar 
Mayıs sonunda tedavüle çıka
caktır. 

ormanlarımız 
· İstanbul, 20 (Hususi) - Zi

raat bakanlıiınca ormanlarımı
zın iılahı için tedbirler alın

maktadır. Ormanlarımızda bizde 
olmıyan aK-açlar yetiştirilecek
tir. 

isyana iştirak eden Midillilerin 
Mallarına hacız mı konulacak! 

istanbul, 20 (Hususi) - Midilli valisi isyana iştirak edeflleı-in 
m~ll.a~ın haczedilmesine müsaade edilmesini hükumetten istedi. 
Mıdıllı hapishaneleri mevkuflarla tamamen doludur. 

V enizelosun oğlurıa ait vapuru 
. Almağa geidiler 

. lstanbul 20 ( Hu•usi ) - V cnizc. ~u't '>n-"una ;ıit olan ve Ha
lı?.tc hul~nmakta olan vapuru a'mak üze; Yunan hükumetinin 
gondermıs o!duğu bir koo~an 1 a 23 tay;a ~eimi stir. 

flBiilim!I 

Cenaze merasiminde Vekiller, Banka 
Müdürleri hazır bulundular 

Ankara. 19 (A.A)- Beledi
yeler bankası genel müdürü 
ve eski A~ana valisi bay Müm
taz Savut dün ıece ôlmüıtür. 
Müteveffanın cenaıesi bugün 
öjleden ıonra kaldırılmıı ve 

merasimde Dahiliye bakanı bay 
Şükrü Kaya, Kültür bakanı 
bay Abidin Ôzmen, MoskoYa 
büyük elçisi Vasıf Çınar, divanı 
muhasebat reisi bay Seyfi ile 
bakanlıklar ileri gelenleri 9eh
rimizde bulunan bankalar mü
dür ve mümessilleri haz1r bu-

lunmuş ve jandarma ve poliı 

müfrezeleri son ihtiram mera· 

simini ifa etmişlerdir. Merh

mun tabutuna iç ifleri bakant 

ile Ankara vilayet ve belediy• 
bakanları namına birer çelenk 

konulmuştur. M~rhum sabık 
maJiye nazırı Menemenli o;lu-

nun damadı ve Anadolu ajauı 
ırenel müdürü Muvaffak Me· 
nemenli oj'lu ve dış ifleri b•· 
kanhiı katibi Numan Mene· 
meali oilunun eniştcai idi. 

••••••••• 
İnhisarlar ve nafia Bulgar sefiri bay 

Pavlof geliyor 
İstanbul 20 (Hmıusi) _ Bul

İstanbul, .20 (Hususi) - ''l- iar sefiri bay Pavlof yarın 
"bugün,, şehrimize geliyor .. 

Bakanlarımız Ankaraya 
Gittiler 

hisarlar bakanı bay Rana ve 

Natia bakanı bay Ali Anka
raya hareket ettiler. 

Mersinde 
Bir konferans 

Mersin 20 (A.A) - Manisa 
saylavı Turgut Türkoğlu bu 
akşam yüzlerce dinleyici huzu
runda Halkevimizde iktisadi 
buhranlar mevzulu ve çok iı
tifaaeli bir konf~ranş_ ver~ 

Çanakkale zaferi 
Çanakkale 20 (A.A) - 19 

Mart Çanakkale bo2-az deniz 
zaferinin 20 nci yıldönümü 
Çanakkale halkı tarafından 
Halkevi salonunda lcutlulandı. 
Cihan harbında boğazın zorlaa-
masmdaki sebeplerle deniz 
harbının safhalar. ve kazanılaa 
zaferia im illeri hakkında çok 
canh bir surette ve krokiler 
üzerinde verilen izahat derin 
heyecanlarla dinlend.1_ 
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S• nne' 

Bay Bitlerin planları Altınlar 

• 
• 

Tarihi Tefrika 

Sir Con Saynıen Berlinde görüşürken 
Bay Eden Moskova yolunu tutacak 

Acaba ne oldu? 
Karantinada Emel sokağın

da beş numaralı evde oturan 
Abdullah kızı elli beş yaşla
nnda Kadriye, bayramın üçünü 
günü Bornovadaki akrabası 

No."t.ııa.. , 
' :g; 

Deli Petro imparatoriçe 
nerede rastgelmişti? ·.r • 

\.aterınaya __ ...., ______ _ 
Petr:ı ciddi hıç bir sebep 

yokl:en kendisine meşru olarak 
bai:lı kalan biricik kadını hapse 
attırmışhr. Oğluna gelince bazı 
tedbirsizliklerini affeder gibi 
ıı-öriindüğü halde sonradan 1 

o!duğıını• öğrendi, Sonra gü
zel kıza gözlerini dikerek bir 
çok sualler sordu. Onu kolları 
ile öyle sarmıştı ki gören
ler yiyecek sanırlardı. Pet
ro Katerinanın ince fikir
lerini, zekavetini çok tak
dir etmişti. Yatacağı zaman 

Alman yanın hava, deniz ve kara kuvvetleri 

Kıeınlinden bır tııaıız ıra 

n ezdine gitmiş ve avdette evin· 
deki eşyalarının karma karışık 
oldıığunu ve konsolunda dört 
bütün beşibirlik, dört yarım 
beşibirlik, bir dizi on adet 
altın lira ve altı adet u(ak al
hn yüzüiünün çalındıiını ve 
bu ifin damatları Ali oğl.u iz
zet ve Abdullah oğlu Ömer 
taraflarından yapıldığını şüphe 
ettiğini söylediğindım tahkika
ta başlanmıştır. 

Köylere yeni bir 
Bildirim yapıldı 

ayaklarına ve ellerine zencir 
vurarak bedbaht genci muha
keme ettirmiştir. Hakimler ça
rın iradesine boyun eğerek 
idam hükmünü tefhim ettikleri 
wakıt Çareviç (veliaht) korku
ıundu bayılmıştı. Bu sahneye 
ıahit olan vahşi babanın kılı 
bile oynamamıştır. Petro or
lunu iki yastık arasında boğ
durmak suretiyle idam hük
münü yerine getirmiştir. 

şamdanı yatak odasına K~tcri
nanın getirmesini istedı. Bu 
genç kızın tali güne!i oldu. 
Zira Katcrina o geeeyı Petro
nun koynunda geçirdi. Bu ge
çici bir zevk coıkunluğu zan
edilebilirdi Birkaç yıl sonra, 
Meç.nikof'un suiidaresi iınpara
torun tekrar LiYoniya seyaha
tini icabettirmiştir. Bu seferki 
ziyafette hizmet eden kızlar 
arasında Katerina yoktu. Petro 
kendisine çok tatlı bir gece 
yaptan genç kızın ne olduiu· 
nu sordu. Meçnikof'un bir işa
reti üzerine Katerina impara
tora doğru ilerledi. Sevimli 
tavn, güzelliğini bir kat 
kat daha arttırmıştır. F •
kat bu sefer Katerinanın 
çehresinden can sıkmhları 
okunuyordu. Meçnikofta ps
kındı. Petro ise büsbütün he
yecana kapılmışh. Soğuk ka~
lılıiını koruyan yalnız Katerı
na idi. Yemek bitince genç 
kız İmparatora yaklaştı. Bir 
çok küçük içki kadehlerini 
ihtiYa eden tepsiyi elinde tu
tuyordu. Petro bu kadehlerden 
birini alırken şunları söyledi 
"aalaplan bu sefer geç.en defa 
olduğu kadar dost bulunmıyo
rus. Fakat bu iece gene ba-

Buy J,ıltittof te Kaleııtıı 

Londra, 20 (H.R) - Dış \ 
isler bakanı Sir Con Saymene 
Berlini ziyaretinde yoldaşlık 
edecek olan bay Eden 26 mart 
salı günü berlinden ayrılarak 
Moskovaya gidecektir. Bay 
Eden 28 mart perşembe gunu 
Moskovada bulunacakhr. Sir 
Con Saymen 27 mart çarşam
ba günü gene tayyareyie Lon
draya dönecektir. 

kova ırörü}ınclerindc Doğu mi
sakına büyük ehemmiyetle 
dokanılacaktır. 

Hltlerln pUlnı 
Diğer yandan alınan haber

lere göre Rayşführer, Sir Con 
Sa ymeıılc görüşmemde bir 
teslihat planı takdim edecek
tir. Alman genci erkanı har
biyesinin aylardanbcri üzerinde 
ç;alıştığı bu plan Almanyanın 
bütün dileklerini ihtiva etmek
tedir. Planın ihtiva ettiiti mad
dclcrdenbcri Baltık denizinde 
kızıl donanmaya faik bir Alman 
donanmasının inşasıdır. Hitler 
Alınan filosunun buıı:ünkü İngi
liz filosunun üçte birinden biraz 
fazla olması ile iktifa edecek
miş. Hava teslihatına gelince 
bu hususta Fransız hava filo 
larınıı aşağı yukarı müsavi bir 

kuvvete malikiyette ısrar edi
lecektir. Almanya bugün Fran
sa - Küçük itilaf hava kuvvet
lerinin üçte biri kadar bir kuv
vete sahip bulunuyormuş. Bu
na mukabil Hitler rejimi Fran
sa - Belçika ve Hollandaya 
karşı bir ademi tecavüz misa
kına ginneğe amade iH de 
Şark sınırlarında her türlü te
ahhüt alhna girmekten içtinap 
edecektir. 

Valilikten köylere gönd~ri
lea bir bildirimde bundan sonra 
teftişler daha fazla ehemmiyet 
verileceğini teftişlerin yapılan 
işlerin başarımı yönünden çok 
faydalı olacağı anlatılmıştır. 

Yeni tabcdilen köylülere 
hayvanlar için sağlık öğütleri 
bröşörü çıkmış ye köytere gön
derilıniştir. 

Bay Eden'in Moskova'da gö
rüşmeleri ayın sonuncu günü
ne kadar devam edecektir. 
Bay Eden bay, Stalin ve 
bay Lltvinof'la görüşecektir. 
lngiliz dış işleri müsteşan 
Moskova dönüşünde Varşovaya 
uğrayaw, burada da 48 saat 
kalacaktır. Bay Eden, ancak 
Nisaaın dördünde Londra'da 
bulunacakhr. Berlin ve Mos-

Laval da Moskovaya 
gidecektir 

· Paris, 20 (Hususi) - Fran
sız dış işleri bakanı bay La
vavalın Moskovaya seyahati 
esas itı"barile tekarrür etmiıtir. 
Bu ziyaret nisan içinde vuku
bulacaktır. Fransa ve Sovyet 
Rusya arasında elbirliği bir 
kat daha sıklqtınlacaktır. 

Bay Mecdet 
Türkofisi genel baıkan mna· 

vını bay Mecdet şehrimizde 
tetkikatta bulunmak üzere gel
miştir. 

Bay Osman Orhan 
lzmir müddeiumumi muavin

liğine Vize müddeiumumi.si bay 
Bay O•man Orhan tayin edil· 
miıtir. 

Sekiz allan Ura 

Kansmı v• ojluau yok eden 
müstebidi ölünce kim istihlif 
edecekti. O zamanın devlet 
adamlarını düşündüren en mü
him mesele bu idi. Fakat Pet
ronun ç.ılgınlı&-ını ailen ricalden 
haagiai bu sorguyu orta.ya ata
bilirdi. Hangisi böyle bir mes
ele ihdu etnycli darağacında 
can vermekten kurtulabilirdi. 
Çar onların imdadına yetişti. 
Yine kendisi saltanat kanu
nunda tadilityaptırarak veliahh 
seçmek haklwmı kendi üzerine 
aldı.Fakat Petro ölünceye kadar 
bu hakkını kullanamadı. Niçin? 
Ölmeyi hiç habnna getirmemit 
olduiundan... Valiahha feci 
akibetinden sonra saltanat işi
ne kimse bunıunu sokmıyordu. 
Petro birinci kansını boşaya
rak bapsettirmiş bulunduğuna 
göre, saltanatın ikinci kansı 

Vaziyet 1914 ten daha fena mı? 

Karantina Tramvay cadde· 
sinde 677 numaralı evde otu· 
.ran Davidos oilu İsak kara· 
kola müracaatle, yatak oda
sındaki elbisesi cebinden sekiz 
Türk altın lirasının hizmetçisi 

Von Neurath kelimeler Üzerinde münakaşa edeceğimize 
realiteler üzerine istinat edebiliriz diyor .• 

Yunan tebaasından Eftina ta
rafından çalındığını iddia et
miştir. Zabıtaca tahkikata baş-
lanmııtır. 

İmparatoriçe Katcrinaya ka
lacaiı belli idi O günleri ya
şıyan tarihçilerin yazdıklan
na gör• Rusyanın en kuv
vetli adamı sayılan General 
Şeremetef Meçnikofun elin
de oyuncak olan Katerinaya 
boyun eğmeğe mecbur kalml.ftı. 

Çarın hayatına göz gezdir
mekte devam edelim: Petronun 
Petrograddaa Polon!a!a ha
reket ettiği güalerdc ıdı. İmpa
rator Llvonyada dostu ve göz
desi Meçnikofun evine inmişti. 

Meçnikofuıı ziyafet sofrasına 
hizmet eden bir çok güzel ve 
genç kadınlar arasında Ka~e
rinayı da görmüştü. Katerı~a 
bayıltıcı gözlere, Petronun bu
tüa. şehvet duygularını gıcıklı
yan bir güze liğe sahipti. Meç~ 
nikoftan Katerinanın nereli 

uzlaşacaiuJıızı rışacaiuJıızı, 

umarım..,, 

Sonra Meçnikofa döndü. Ce
vaba yer yermiyen ıert bir 
ta'flrla ıu sözleri ilave etti: 
"Katerini alıyorum.,. dedi. Kol 
kola girerek uzaklaştılar. Meç
nikof arkadan e::ilerek, biterek 
bakıyordu. Zira Çarın kolunda 
giden ka~ arhk kendi sev
gilisi idi. Üç gün sonra da 
Petro Livoniyi terkcdcrken 
şunu söylüyordu: "Katerine ho
şuma gidiyor. Onu ela birlikte 
Petrograda götüreceğim· Senin 
Katcrinadan vazgeçmekliğin 
lazımdır Meçnikof..,. 

Meçnikof bu emre boyun 
eğdi. O günden sonra da Ka
terin Petronun olmu,tu. 

- ıl.)uıuı. \~ır -

ltalya - Habeş 
Kavoası kızışıyor o -

fevkalade habeşeli asamblenin 
olarak toplanmasını istem~ş.ti~ . 

A) H b _ 13 inci madde bır ınkıtaı ın-
Cencvre, 19 (A. - a e .1 k 'hfI•f hallerini 

şistan hükumeti henüz neşre- taç edebı,ece ı ı a der i 
di!mcmiş olan yeni notasında ve uz!a'iı_na safhasını P ş 
Roma l·ıe ~u .. zakerelerinin akim etmektedir. 

.. ihtiıaf kaldığ"nı v>? ltalya11 kuvvetleri- Bu safhada konsey 
· f bcr edildiğini tespit halinde olan tarafları anlaştır-

n.n s~ crhede ederek misakın maya te~ebbüs eder. Bu teşcb-
ve mup kd' d 'k" 
10 ve 15 inci maddelerini ileri büs ak'm kaldıilı ta ı.r e ı ın-
sürmek!c ve muayyen usule ci safha mevcuttur kı bunda 
tcvec;ül edilmesini istemekte- konsey asambleye raporunu 
dir. vermekt~dir. .. . . 

10 uncu madde ulus'ar der- Habeş:stan hukumetı asamb-
nciiııde aza bulunan devletle- lenin fovkala~c olarak. derbal 
rin türlü tecavüz ve tehditler toplanm:ısmı ıstemektedır. Mes-
karşısında toprak bütünlüğünii ele gayrı melhuz bir hal z~hur 
riayet h;akkı"ldaki teahbüt:cr:oi etmedikçe Mayıs devresınde 
ınutazammındır. müzakert' edilecektir. 

Berlin, 20 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

B. Fon Nörat Roytcr Ajansı 
muhabirinin bir sualine cevap 
vererek demiştir iri: 

Sir Con Saymen ile B. Ede
nin Berlini ziyaretleri eyi bir 
hava içinde yapılmaktadır .. Mü: 
zakeratın heyeti umumıycsı 

kolay olınaz. Fakat evvelce 
bundan daha kolay değildi. 
Şimdi hiç olmazsa esas daha 
aydınlıktır. V c kelime üzerinde 
münakaşa edeceğimize realite
ler üzerine istinat edebiliriz. 

Londra, 20 (A.A) - B. 
Duffkoef kentteki Maidtlone 
de irat ettiği bir nutukta ez
cümle demiştir ki. 

Avrupa vaziyeti 1914 dcn
bcri her zamank nden daha 
tehlikelidir. Bununla beraber 
nevmid olmak için hiçbir se
bep yoktur. Son hadiseler hiç
bir şeyi dejliştirmemiş ve fa
kat sadece vaziyeti aydmlat
mıştir. Sulh istiycn dört büyük 
memleket ln2iltere, Fransa, 
İtalya, Sovyctler birliginin sulh 
için sağlam bir blok teşkil 
edecc'.c barışın muhafazası ar
zu ve talep ettiklerini ve onu 
bozacak kerkesin karfılarında 
kendilerini bulacağını açık bir 
surette dünyaya anlatmaları 
lazımdır. Barışııı temin edildi
ğini ancak o zaman ümid 
edebilir. 

Vaziyet t914 ten 
Daha mı fena? 

Londra, 20 (A.A) - B. Cor
cil avam kamarasındaki be~a
natında hava prairanunın ln
gilterenin müdafaası için :rayri 
kafi olduğunu söylc:likicn son
ra demiştır ki: 

Çok vah;m bir tehlike devre
sine girdılc. Bir harp menza
rasile karşılaşmış dcı;ıiliz.Fakat 

! 1918 de biten harbın tekrar im-

kanına çok bcnziycn bir şeyle 
karşılaşhk. Bunun önüne geçi
lebileceğini ümit ediyorum. Fa
kat vaziuct 1915tekindc;n daha 
çok fenadır. Ve kontrol edil
memesi imkanı da vardır. Tay
yareciliğin inkiıafı üzerine en 
tehlikede bir millet olduk. B. 
Corçil sözlerini dünyanın en 
büyük tayyare kuvvetlerine 
müsavi bir tayyare kuvveti is
tiyerek bitirmiştir. 

Londra 20 (A.A) - B. Sas
ıon Avam kamarasında hava 
bütçesini verirken hava bakan
lıiının muayyen bir devre için
de her hangi bir İngiliz firma
sı tarafından bakanlık ihtiyaç
larına en uygun olarak yapıla
cak tayyare için 25,000 ister
ling mükifat vermek tasavvu
runda olduğunu ve keza yük
seklerde ve uzun mesafe üze
rinde tecrübeler yapmak sure
tiyle tayyre!er yaphracaiını 
bildirmittir. Bu tecrübeler eyi 
neticeler verdiği takdirde mu
vafık görülecek bir devre zar
fında dünya yükseklik ve me
safe rekorları tesisine teşeb
büs edilecektir. 
Almanya tepeden tırna
ga kadar silahlanmı,tır 

MOSKOV A, 20 (A.A) -
lsvestiya gazetesi ~erlin!n za
feri başlığı ve Vıator _ ımza~ı 
altında neşretmiş oldugu bır 
makalede diyor ki 

Almanya hükumetinin Fran
sız ve lngiliz diplomatlarının 
kendis:yle müzakere etme~ 
arzusunda bulundukları bır 
meseleyi kendiliğinden b~ll~t- . 
miş olmasına rağmen lngıl
tarenin Sir Con Saymenin Ber
lini ziyareti kararından vaı 
geçmemiş olmasını öğrenen 

Berlin rahatça bir nefes 
almıştır. Berlin hükiımeti bu 
oyunda büyük bir muvaf-

fakıyet kazanmıftır. Alman 
matbuab büyük harp devletle
rinin ve her şeyden eYvel ln
gilterenin B. Hitler tarafından 
kendilerine takdim olunan lok
mayı yutmuı olduklarını bütün 
dünyaya söyliyebilir. İngiltere 
hüktımeti Almanya hükumetin
den H. Hitlcrin 3 Şubat tarihli 
notada münderiç bütün husu
sat hakkında müzakereye ama
de olup olmadı&-ını bir kere 
daha istimzaç etmiştir. Bu iı
timzaea B. Fon Nörat tebes
sümle maalmemnuniye cevabını 
vermiştir. Herşeydcn bahsedi
lir, her husuı hakkında l'Örü
şülebilir. Fakat bilinmesi lazım 
gelen bir nokta bn kabil gö
rüşmelerde ne gibi bir netice çı 
kacağıdır. Almanya tepeden 
tırnağa kadar silahlanmıştır ve 
iıtikbalde yapılacak bütün mü
zakerelerde bu vakıaya istinat 
edecektir. lngiltere hükumeti
nin protestoları bütün dünyada 
merhamet uyandıracak bir in
tiba hasıl edecektir. Hiç kim
ıenin B. Hitler'in muvafakat 
edecei'i emniyet sisteminin ne 
şekilde olacağından şüphesi 
yoktur. Sır Con Saymcn'in bu 
hus~sta ne cevap vereceğini 
keşıf ve tahmine uğraşmıyalım 
ln!!iliz. siyaseti 3 veçhlle izah 
cdılcbılir. 

1 - İngiliz hükumeti vazi
yeti tenvir için yeni bir teşeb
büste buhınmak istemektedir. 
Alman siyasetinin vaziyeti ke
maliyle aydınlatmış olduğu şu 
zamanda bu şekildeki izah gü
lünç olur. 

2 - İngiliz hükumeti faşist 
Almanyanın arzularını önle
mekte ve tarihi fırtınanın is
tikametini şarki Avrupaya çe
virmek arzusunda bulunmakta-

dır. . 
3 - Üçüncü iz:ıh şelclı şu 

..-----
Yeni göçmenler 
Edinıe 19 (Husu•i) - Lüle· 

buriaZ kazasına Yuıoslavya· 

dan yeniden 33 hane göçme• 
gelmiş ve Kayabeyli köyün• 

yerleıtirilmiştir. Ayrıca Bulga

ristandan da 28 hane iele.ıı 
göçmenlerden 10 hanesi Ev· 
reuckiz ye 18 hanesi de Ok· 

lah köylerine yerlqtirilmif " 
kendilerine tohumluk ve ye
meklik, çamaşır daiıtılmıfhr. 

Pek yakında arsa ve tarla d• 
verilecektir. 

Teşekkür 
Sevgili babamızın ölümü 

münasebetiyle gerek bizzat 
cenazesinde bulunarak ve 
gerek mektup ve telgrafla 
elemimizc iştirak ederek 
bizi hatırlıyan sevgili dost
larımıza ayrı ayrı cevap yaz
mağa teessürümüz mani ol
duğundan bu vazifenin ifa
sına muhterem gazetenizi 
tavassut eyleriz efendim. 

Manisada bakkal Mustafa 

mahdumları Hilmi ve 
İsmail 

S-4 819 (380) 

olabilir, İngiltere hükumeti 
tehlike önünde tamamiyle 
puslayı şaşıracak derecede za• 
yıftır. Bundan sonra tahaddüı 
edecek vukuat bu üç izıll 
şeklinden hangisinin doy:, 
olduiunu gö•terecektir. 
kat her sulh ve hart 
meselesi etrafında c~r yan e 
mekte o'an tarihi oyunda ka~
bedilmiş bulunan bu iki partı• 
nin hesabatını .. örmek mccbu
riveti Ingiltere;e ait olacaktır. 
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Herif bu pala He (Kaptan) m ca karılar çömeJmiş, kedi ve 
üzerine atılmak, Şövalyeyi iki- köpeklerle beraber büzülüp 
ye bölmek istiyordu. oturmuşlardı. Cins ve cibilli-

Ragastan mahvolacağını an- yetlcri karışık, Babil kalesinin 
ladı. Hayatını kurtarmak için yıkılmasından sonra bütün mil-
dcHce bir kahramanlık göster- Jetlerin toplandığı bir yermiş 
tnekten haşka da çare yoktu. gibi dünyada konuşulan lisan· 
Kendisini topladı kan çana2"tna ların kaffesi bu acayib ve ga-
dönen ğözlerini açtı. Palasını rip mahallede söyleniyordu. 
çekip gelmiş olan adam, tam Her evin kapısı bir dükkana, 
bu panldayan müthiş silahını her dökkinda da muhtelif çe-
lcullanacaiı anda Ragastan eie- şit şeyler sablıyordu. 
rin üzerinden eğildi, pala dar- Ahalisi ancak muayyen va .. 
besini defetti. Vahşi hayvan katlarda sokaia çıkmak hak· 
~ibi üzerine hiicum ederek be- kına malik idi. Bunun içindir ki 
'inden kavradı. Bir kere hava- bu mahalle hırstiyanların gay-
ra kaldırdı, eierin üzeria.e ri din ve mezhebe sahip kim-
aldı. ıelere aynlmıt bulunuyordu. 

Bu alçak adam, papas Gar- Sihirbazlık ile K'eçinen Mı-
ıonyodan başkası değildi. Li.- sırlılardan maada, falcı çinga-
kin Raıutan kendisini tanı- neler, antikacılar, kuyumcular, 
aamııb. Yüztıae bakmadı. Üze- eski satan yahudi madrabazlar, 
rine hücum etmek istiyen ke- bin bir çeşit mahlüklann acaip 

. pazelere kartı yürüdü. Bun- şekildeki matalarını dehlizler-
lann yanına geldiii vakıt de satan açık2özler, mahzen-
barkiria dizginlerini bırak- lerde silah, zuhlı gömlek imal 
tı. İki eliyle eierin üzerin- aden garplılar hep bu mahal-
deki herifi havaya kaldırdı. le•İD sakinleridir. 
Muhacimlere doğru fırlattı. lıt• Papanın Ressam Rafail 
Tekrar diz2'inleri eline aldı. ile cereyan eden K"arip m.üki-
Mahmuzladı. lemeleri, anı müteakıp Sezar ile 
Şimdiye kadar böyle deh- vukubulan acayip mülakatlan 

şetli bir tazyik görmemiş olan Fransova Borjiyanı• cenaze ala-
(Kapitan) ileriye fırladı. Büyük yından, Ragastan ile Kapitan'ın 
bir çeviklik ile dört ayağını bahadırlıiından sonra okuyucu-
toplayıp kaplanca insanların larımızı beşeri sefalet içinde 
Üzerine atıldı öbür tarafa ıeçti. yüzen ve acınacak bir halde 

Papas Garfonyo ye düştüiü olan mahalleye sevkediyoruz. 
Zaman yanındaki bir kaç kişi Vakit lı!'ece 

de yere yuvarlanmıştı. Bir O gece saat on bir suların· 
müddet kendisini kaybetti.Sen- da yani gece vanıına bir ıaat 
deliye sendeliye kalkabildi: kala bu anlattıiımız sefalet 

- Hay şeytan herif hayj.. yuyaıının pi• murdar sokakla 
Dediği zaman dört nala şa· rının birine bir adam girdi. 

toya doiru atını sürererek Ra- Yanında dört hizmekirı 
gastanı intikam almadan kaçır- vardı. Hizmekarlarının biri-
dığından alık alık bakıyordu... nin elinde fener olduğu 

Sihirbaz karı oldup halde önde yürüyor 
Ekseri büyük şehirlerde ol- arkadakilerin• ııık ıösteriyor. 

duiu gibi Romadada (Varoş) Piı çukurlara, bataklıklara, 
d ·1 kokmuş süprüntüler tarlasına 
enı en kenar bir mahalle vardı. 

B hl · d ı le düc.memelerini temin ediyordu. u ma enın o aşık çapraşı -ç 
ı Diier üçü de tabanca, hançer 
'aranhk sokakları, bozuk kal- l 1 l 1 h ve pa a ar e müse la vaziye• 
dırımları üzerinde atılmış çöp- tinde aau a~ır, etrafı kulla· 
lerin ve mındar ve pis derele- yarak yürüyorlardı. Bu suretle 
rin durgun sularından fışkıran tahtı muhafazada bulunan a-
5irih kokularla tiksindirici bir dam fenerli hizmetkar tara-
manzarası vardı. fından sokaktaki geçide mani 

İşte bozuk kaldırımlar üu- teşkil eden zincir kaldırıldık-
ri d l k" l" d tan sonra yavac.ca öbür tarafa n e ve ev erin ır ı ıvarları T 

•r::ı."ında ayakları çiplak, üst- geçti. Bilahare feneri taşıyan 
!eri yırtık, pis paçavraya sa- hizmetkarle gideceii ;rolu bir 

kere daha tarif ederek söyle• 
'.ılmış, yüzleri kap kara mahal- diğimiz mahalleye girmiş olu-
ı c Çocukları dolaşıyordu. Ha- yorlardı. 

..:..'P kapılarının eşiklerinde ko- - Sonu Vat --
T rakyanın kalkınmas 

ı~ · lan a mlar 
Kamutaya Trakya göçmenleri için 

Bir kanun layihası verildi 
.~dirne, l 9 (Hususi) - Genel hal Kamulaya vermiştir. 

ınufettişimiz Ankarada kaldığı 2 - Lüleburgaz - Çorlu yo-
müddctce Trakyanın bütün ih- lunun bu yıl hükümet tarafm-
tiyaçlarını ait olduiu bakan· dan yaptı r ı:ması karar:aşhrı!-
lıklarla uzun boylu konuşmuş mıştır. Keşfi bugünlerde bir 
~e konuşmalar bitiminde sıra fen heyeti tarafından yapılacak 
ıle aşağıya yazdıi'ım mühim 
~e Trakya için pek hayati olan 
ıtlerin h 
rar lt emen yapılmasını ka

a ın;a ld :>lmu t a ırmai'a muvaffak 
Ş Ur. 

Öirendig~ j.... .. ... e Slore: 
1 - Y tırdumuza sığınmak 

istiyen 1rkdaşlarımızı en iyi bir 
surette yerleştirmek va en kı
sa bir zamanda müstahsil bir 
hale 2'etirmck için kendilerine 
azami yardımda bulunulraa~a 
sözleştirilmiş ve hükumet bu se
ne içinde yapılması kararlaştı
rılan işlere sarfectimek üzere 
alınacak olan tahsisata ait ka
nun layihasını hazırlıyarak der-

olan hu yol için evvelce de ha
zırlanmış pilaı:llar mevcut oldu
i'undan keşif işi çok sürmiye
cck ve az zamanda inşaata baş
lanacaktır. 

3 - Trakyada, Muratlı ayırır 
deposunda hükumete ait hay
vanlara İd~rei hususiyelerin ge
tirdikleri hayvanların Trakya
nın ihtiyacına hafi gelmediği 

anlaşıldığından , Muratlı aygır 
deposuna şu !Jir iki ay içinde 
daha 25 aygır getirilecektir. 
Bunların iyi cinsten olmalarını 

temin maksadilc Ziraat Bakan
h~ı iicap eden teşebbüslerde 
bulunmuştur. 

Ad iyede 
-·-

Kör olmasına se- f1[i~~!I~~ 
bebiyet vermiş B f hJ•k d d• 

a 
Cumhuriyet bayramında in- arış e 1 e e ır 

biurlar tütün fabrikası avlu- . . 
sunda havai fişenk atarken 

::~i~~~~li~:ç~~c·~.~:::'.'.. ~:: Milletler Cemiyeti f evkalide olarak 
ralanmasına ve binnetice lı!ÖZÜ-

nün kör olmasma sebebiyet Toplanmaya çag~ ırılacaktır 
vermekle maznun fabrikanın 
makinisti Nusretin üçüncü ka- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••u•••n••••••••••••• 

rar hakimliiince asliye cezaya Bay Flanden Almanyanın kuvvet sesini duyurmasına 
ıevkine karar verilmiştir. 

§ Cumaovasının Develi kö· Fransa meydan vermiyecektir diyor 
yünden bekçi Şevkiyi vazife 
esnasında döven ve Milah atan 
ayni köyden parmaksız Süley
man ve çobanı Ahmedin asliye 
cezada muhakeme edilmelerine 
karar verilmiştir. 

§ Bit pazarında eski elbise 
satan Hayım oilu Harunun 
elindeki elbiseyi pazarlık edip 
alan· ve parasını vermek üzere 
birlikte gelmesini söyliyen Hü
ıeyin oğlu Hasanın yolda kaç
mak suretile dolandıncıhkta 
bulunduiu anlaşılmış ve tevkif 
edilerek asliye cezaya sevke
dilmiştir. 

§ Vazife halinde zabıtaya 

hakaret ettiğiği ve karakolda 
hükumete ve kanunlara söv
düp anlaıılan Bulgar tebasın
dan Yuvan oğlu Lüben üçün
cü karar hakimliiince tevkif 
edilerek asliye cezaya sevke
dilmiştir. 

§ Sarhoş olduğundan Ke
meralb karakoluna getirilen 
Ali Rıza oilu Sadettin, kara
kolda komisere karşı hakaret
te bulunduiu anlafılmıı ve 
ilçüncil müstantiklikçe tevkif 

edilerek asliye ceza mahkeme
sine verilmiştir. 

§ Kemeralbnda Osman bey 
aile evinde oturan Gülizar na
mındaki katlının gece odasına 
giderek kendisine teçaviiz et
mek istiyen İsmail oğlu Mah
mut ve arkadaıı Ali hakkında 
üçüncü müstantiklikteki tah!<i
kat bitmiştir. Maznunlar tevkif 
olunarak ai'ır ceza mahkeme· 
sine seYkedilmişlerdir. 

§ Cuma ovası istasyonunda 
oturan Kadir karısı Naimenin 
ıiceleyin zorla evine girmek 
isteyen ameleden Dursun oğlu 
Arslan üçüncü müstantiklikce 
asli cezaya sevk edilmiştir. 

§ Otomobil alış verişinde 
Hususi muhasebe müdüriyetinin 
reımi mühürünü taklit ve res-
mi derkenar yazarak sahte
karlıkta bulunan Ali Riza oğ-
lu Maukib Ziyanın asliye ceza 
sevkine üçüncü sorgu hah-tm-
liftince karar verilmiştir. 

Yol kesmiş 
Dün kemer caddesinden 

araba ile geçmekte olan umum
hane sermayelerinden Murat 
kızı Şakirenin arabasına taar
ruz ve bıçak çeken Çanakka
leli fırıncı Süleyman oğlu Hü
seyin bıçağile yakalanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••ıııaııı•aııııııııı• 

4 - Traky~da zahire to-
humlukları bozulmuş oiduğu 

için bunlardan yetişen mahsul 
layıkı veçhile kıymetlendirilwe
mektedir. Bunu nazarı itibare 
alan hükfımetimiz, Y eşilköyde
ki tohum islah istasyonunun 
bütün mesaisini Trakyaya tah
sis ettirmiye ve beş ytl içinde 
bütün tohomJukların islahını 
temine karar vermiştir. 

Bunlardan başka kıvırcık 
koyun ve sığırların da ıslah 
edilmelerinin karar altına alın
dığı öğrenilmiştir. Trakyanıu 
kalkınması bakımından her biri 
ayrı bir ehemmiyeti haiz olan 
bu kararlar derhal tatbik sa
hasına konulaçağına göre şirin 
Trakyanm ticari ve iktisadi 
hayatında en kısa bir zamanda 
büyük bir canlılık husule gele
ceğinde ilişkimiz yokdur. 

R. Yamanh 

PARIS, 20 (H.R) - Fransız 
başvekili bay Flanden ayan 
meclisinde bir nutuk söyliyerek 
Alman yanın V ersay muahede-
sini çiinemiş bulunmasını tak
bih etmiştir. Bay Flanden Al· 
manyanın mecburi askerlik hiz
metini kabul tmesi beyaz kitaba 
veya Fransanın askerliii iki se
neye çıkarmasına bir cevap teş-
kil ettiği iddialarının doğnı ol
madığını söyliyerek demiştir ki: 
Bu karar alınmadan evvel de 
Almanyada otuz fırka asker 
mevcuttu. Daha bir hafta evvel 

Alman askeri tayyarecilerin 
mevcudiyeti resmen beyan adil· 
miştir. Dünya sulhu tehlikeye 
maruzdur. Almanya halk şesi 
yerine kuvvet sesini ikame et
mek istiyor. Fransa buna mey· 
dan vermiyecektir. 

Paris 20 (H.R) - Fransız 
nazırlar mecJisinin bu günki 
fevkalade toplantısında tanzim 
edilen nota suretini telefonla 
Berlin sefiri bay Punsuya gön
dermiştir. Fransız sefiri bu 
protesto notasını yann, bugün, 
Alman hariciye naım fon nu· 

rahta verecektir. Nota teblii 
edildiği günün akşamı neıro
lunacaktır. Fransa bükfunetinin 
milletler cemiyetinin fevkalade 
olarak toplanmasını isteyeceji 
de kuvvetle söyleniyor. Harb 
tehlikesine karşı milletler ce
miyeti resmiyeti görüşecektir. 

Bu taktirde fevkalade kon· 
seyin toplanması asamble reisi 
olan bay Tefik Rüşdü araı 
arkadaşlarile görüşdükten son
ra toblantı gününü tayin ede· 
cek ve davetname gönderile· 
cektir. 

ltalya ile Habeş arasında 
Som alide yeni vak' alar oldu 

Paria, 20 (H. R) - Roma
dan gelen son haberlere göre 
bir Habeş çetesi İtalya soma
liıine hücum ederek yüz deye· 
den ibaret bir kervanı zaptet
miştir. İtalyan müfrezeleri çe• 
tenin takibine koyularak Habeş 
topraiına ıirmiılerdir. Fakat 
yeni bir hadiseye sebebiyet 
vermemek için şakileri takipte 
devam etmemişlerdir. İtalyan 
hükumeti Habeşistan• bir nota 
K"öndererek hadiseyi protesto 

etmi~ ve bu vak'adan mütevel
lit tazminatı istemek hakkını 
muhafaza ettiiini bildirmiştir. 
ıtalyan ayni zamanda Habeş 

ile olan son ihtilafının milletler 
cemiyetine tevdii hakkındaki 
Habeş notasına cevap vererek 
buna asla muvafakat etmiye-
ceiini ve iki hükumet arasın
daki ihtilafın doğrudan halli 
icap ettiğini bildirmiştir. 

Londra, 20 (H. R) - Bugün 
neşredilen bir İngiliz tebliğine 
göre önümüzdeki cumartesi 

günü Pariste bir üçler konfe· 
ransı toplanacaktır. Bu konfe· 
ransta Fransayı bay Laya}, 
İtalyayı hariciye müsteşan bay 
Suviç, İngiltereyi bay Eden 
temsil edecektir. Konferans 
Aimanyanm silahlanma mese· 
!esile meşğul olan ve mühim 
karar ittihaz edecektir. Bay 
Eden ayni günün akşamında 

tayyare ile Londraya dönecek 
ve yine bay Con Saymcn ile 
birlikte Berline gidecektir. 

Irakta isyan çıktı 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şarki Çin demiryolu 
Tokyo, 20 (A.A) - Meclisi 

h as imparrtorun huzuriyle ve 
ittifakla Şarki Çin demiryolu
nun Mançuri hükumeti tarafm-
dan satın ahnmasnu tasvip 
etmiştir. A.'iılı•ri lerıkilc yrmfwı cıırıı lraldııh huıili: askrrfel'in dı 11 {Jfr miifrı ::e 
···············••ftllllllllllllllllllllttııııııııııııı•••••··············~·············· . 

Kayseride bir konferans General Mrı hm ut ...... p~;;;lıi~~; ..................... ~ 
KAYSERİ, 19 (A.A) - Çı\- Muhtarın cenazesi kaza oluyor 

nakkale zaferinin yıldönümü Napoli, 19 (A.A) - Türkiye· Edirne : 19 (Hususi)- Tra1' 
münasebctilc Halkevinde yapı- nin sabık Berlin büyük elçisi ya'nın güzel nahiyelerinden 

general Mahmut Muhtarın ce-
lan toplantıda erkanıharp bin- birisi olan Kırklareli vilayetine 

nazcsi bugün Napo!iye çıkarıl-
başışı B. Suat tarafından zafer mıştır. ı~kenderiycdcn vapura bağlı Pınarhisar nahiyesinin 
hakkında verilen bir konferan- binen sabık elçi yolda ölıniiş- pek yakında kaymakamlık ola-
sı 2'Üzel bir temsil takibetmiştir. tür. ca~ı ö2"renilmiştir. 
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gazeteleri Almanyanın kararını müdafaa ediyorlar .. Londra - Paris 
Roma arasında görüşmeler bütün sıcaklığile devam ediyor .. 
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Bükrcş 19 ( A.A )- Alman-
7anın son kararı, bütün gaze
telerde heyecanlı mütalca ve 
tefsirlere yol açmııtır. Üniver
al i&Zetcsi diyor ki : 

Bu karar heyecan uyandira
tak mahiyette olmakla beraber 
eyi malumat almakta olan ma· 
hafili hiç bir veçhilc hayrete 
düşürmemiştir. Mamafih cür'ct
lriranc bir itiraftır. Avrupa 
diplomasisi timdi açık bir va-
ziyet karıııında bulunuyor. Ve 
Almanyanm hareketi ihtimal 
ıulh davasına hizmet etmiştir. 
Çünkü sulhu zaman altına al
mal-: için mütekabil yardım mi
ıaklan akdinin müstaceliyetini 
ıöatermiştir. Bununla beraber 
~u ciheti tasrih etmek isteriz 
ki Almanyanın hareketi mua
hedeler ahkamı mucibince si
llhlarını tahdit mecburiyetinde 
olan di~er memleketleri aynı 

yolu takibe tetYik edecek bir 
misal te$kil etmemelidir. Ne 
"üçük anlaşma ne de balkan 
anlaşması Macaristanın yahut 
Balq-arıstama Almanyanın hare
ketini nıisal olarak göstererek 
ve bnnu bahallc ittihaz ederek 
yeniden silahlanmak ve mua-
hedeler ahkamını ihlal etmek 
Hrl'asma kalkışabilmesini kabul 
e""' 'yeçektir. 
Yarı resml lndepen-

denc Rumanle diyor ki: 
Şimdi büyük devletlerin ta

kip ~decekleri bir tek yol var
dır. Sulh müdafilerini bir bi
rine bağhyan bağları kuvvet
lendirmek Ye Berlin hüküme
metine araları.,dan birine kar
ı• bir tecavüz vulcuunda ·hep
ıini mütesanit ve mütekabilcn 
müdafaaya hazır bulacağını 
anlatmak. Bazı kimseler Al-
manyanın bu hareketine eski 
müttefiklerini imtisal etmele
rinden endişe etmektedirler. 
Bu zevat şunu nazan itibare 
almalıdırlarki küçük anlatma 
ıle balkan anlaşması müşterek 
menf aatlannı müdafaa ıçın 
her zaman dan ziyade müte
sanittirler. Ve Trianon ve Ne
uilly muahedelerinin Versay 
muahedesi gibi parçalanmasına 
musamaha etmiyeceklerdir. 

Alman 11az•telerl ne 
dlyorlar? 

BERl ·r, 19 (A.A) - Alman 
istihbara ' ··ro!:undan: 

lnyi)iz notası ile Alman ce
vabı bakkmda mütalea yürüten 
~azete'e" A ·rnyamn lngiliz 
bakanlar''e müzakerelere isti-
yerek gir'r.eceklerini yazmak
tadırlar. Müttefikler silahlan 
bırakma ilurindeki taahhütleri 
ihlal ettiklerinden Almanya 
bundan icabeden neticeleri is
tihraç etmittir. Şimdi vaziyet 
sarihtir. Büyük devletler hu
kuk musavatı dairesinde mü
zakerelere iİrişeceklerdir. 

ao,una gayretler 
Volkişer Beobahter, Alman-

ya'nın hareketi üzerinde yapı
lacak müzakerelerin ve diplo
masi gayretlerin boşuna aarf-
edilmiş olacağını yazıyor. Çün
kll bu hareket Avrupa'nın ıul
ha kavuşması için yapılacak 
müzakereler için Jizımgelen 
iptidai v~ziyetleri tesbit et
'IDİftİr. 

Hareket noktasında 
Musavat 

Berliner Tageblat gazetesine 
ı&re. timdi hareket noktuınm 
btltüa ~vletler i in a ı ve 

manya sulh arzusundan ileri 
gitmemiştir. Müzakerelerin 
müsbet neticelere ulaşması 

için elinden geleni yapmak
tadır. 

fakat bundan lüzumu olan ne
ticeleri çıkaracak yerde Alman
yanın yırttıiı misakların yerine 
yeni misa\dar derpiş eden garp 
avrupası devletlerinin harpten 

~llmanyaurn sil{l11la1111~nR1m biilJiik 'he,l/ecaula takip edeıı 
l 1'rt~ısız Jlm·bıye me~tebt binası Sensir 

Lehlere göre sürpriz j sonraki ıiyaıa ıisteminin ifli
Olmamıf sım kaydederek Alman kararı 

Varşova 19 (A.A) - Askeri ~i~ldarla imzaların kıymetle-
mehafilin naşiri efkarı olan nnı aıikir surette göstermiştir. 
Polska Zbrojnı gazetesi Al- .. Loadra, 19 (A. A) - Fransa 
manyanın mecburi askuJik biz- b~yük elçisi öileden sonra 
meti ve 36 fırkahk bir ordu Sır Con Saymen ile tekrar gö-
teıkili hakkında aldıiı karar rüımüttür. Sw Sayman İtalya 
dolayıaile tefsiratta bulunarak büyük elçisini de kabul ctmiş-
gerck bu ve gerek tayyareci- tir. Sovyetler birliii büyük el-
liie mütedair o!an kararla Ver- çisi de bay Mak Donald iJe 
aay muahedesinin beşinci fas- görüşmüıtür. 
lının temamen kaldırılmış ol- Ankara Alman masla-
duiunu yazarak diyor ki : hatgUzarının beyanatı 
. Almanyanın kararı bir sürp- Ankara 19 (A.A) - Alman 

r~z olmamıştır. Çünki bu karar maılahatgüzarı Anadolu ajan-
ıı.!i~sızlanma konferansı ile sına aıaiıdaki bayanatta bu-
buyuk devletler siyasetinin lunmuştur: 
mantıki bir neticesidir. Silah- Mecburi askerlik hizmeti ve 
sızlanma konferansı her kes ıculh zamanında 12 kolordu yani 
tarafından kabul edilebilecek 36 fırkahk bir ordunun teşkili 
prensip~er hazırlamakla iktifa hakkındaki kanun Fransada 
edecegı yerde tahakkuku im- iki sene askerlik hi~metinin ka-
kansız nazari mülahazalar için- bulüne bir cevap te 11h::l etmiş-

j I (l Jl~ l- frt !/!JU I'(' foJJitfJ 'clt(lflll /J ı'I 

de kaybolmuştur. tir. Bu hadise üzerine İngiliz 
Devletlerin iki kanunuevvel Avam kamarasındaki müzake-

1932 beyanname~·nde ve sonra 
da 3 şubat tarihli Fransız-tngiliz 
beyannamesinde munde :ç s'ya
set ise hu''uk musavat prensibini 
k:abul etmek surt.til"" bunu 
bir pazarltk mevzuu y21pmı -
tır. Ayni zam01nda Fransanm 
sene1crden beri tatbik ettiği 
siyaset b:r ricat siyaseti ol
muştur. Bütün bunların zemini 
Alman kararını hazırlamıştır. 
Şimdi dikkate dcier nokta 
ihdas edilen vaziyetin lngiliz 
- Alman iÖrüşmelerinde oldu
j'u kanaatinde bulunmakta ve 
vaziyetin bundan sonraki in
kışafının silahla"ma yarışına 
müncer olmasını temt-nni edil
mek lazım gclecej'ini l.ildir
mektedir. 

Mlsaklarla imzaların 
Kıymeti 

rc'er esnasında mcvzuubahs 
olduğu gibi V ersay muahede
sini imn etmiş o!i'n devlet
lerin taahhüt etmi-.. oldukları 
umumi sil~hsızlanma vaki ola
mıy~ca2ı aşikar bir surette sa
b~t olqıuştur. 

Almanya müzakereye 
hazırdır 

Bundan başka lngiltere ve 
Fransa muhtelif ve ·iJclerle bizi 
Almanyaya derpis ettiği silah
lanma tetbirlcri hakbnda aleni 
beyanatta bulunmıya davet et
mişlerdi. Fransa, fnrriltere, İtal
ya ve Lehistan büyük elçilerine 
Cumartesi günü bay Hit)er 
tarafından hariciye bakanı 
hazır olduğu halde bu hu
susta malümat verilmiştir. Tes
lihat hakkındaki kanun, tes· 
Jihat ve buna müteallik 

tiiimiz manasını aala tazam
mun etmez. Bu kanunun ye
gane tesiri büyük bir kısmı 
ordularının teıkilit ve kuvvet
lerini kanunla tesbit etmiş olan 
diğer devletlerle bundan böyle 
müuvi vaziyette müzakerede 
bulunmakhiımız olacaktır. Esa
sen bu kanun yalaız V ersay 
muahcduinin beşinci faslının 
tepdilile alakadardır iri hu kı
sımda diier memleketler silih
sızlanma hakkındaki hüküm
lere riayet etmemit olduklar1 
için artık bizi kayt altında bu
lundurmamaktadır. 

Londra görUfmelerl 
LONDRA 19 (A.A) - Sir 

Con Saymen ingilterenin Pariı 
bUytik elçiaini ••sonrada Fran
sanın Londra bllyük elçisini 
kabul etmiıtir. 

Alm•nya Cenevreye 
Dönecekml 

. LONDRA 19 (A.A) - Dün 
bay Fon NCSrat ile bay Filipı 
arasında lerliade yapılan mn-
lakatta Almanyanın uluslar 

lli_ller Şmelingle 
demeiine dönmesı fmeseleıine 
temas edildiii bildirilmektedir. 

Amerikanın nokt•I 
nazarı sorulmadı 

Vaşin~ton 19 ( A.A ) - ın
"iltere Almanyanın son karan 
hakkında henüz Amerika ha-
riciye bakanhiının noktai na
zarı•• sormamıştır. Zannedildi
ğine göre, Sir Con Saymen ile 
B. Hitler arasındaki görüşme
nin neticesine intizaren şimdi
lik İngiltere tarafından resmen 
bir teşebbüste bulunulmıyarak 
yalnız ,ifahi görüşmeler yapı
Jacaktır. 

Tayyare il~ Berllne 
gldeceJ~ler 

Londra, 19 (A.A) - D•ş iş
leri bakanı Sir Con Saymen 
B. Edenle pazar günü tayyare 
ile Londradan kalkacaklar ve 
Alman hükümct. idarecileri ile ı 
görüşmek üzere Bcrline gide-

ceklerdir. 
Alman yanın f ngiliz notasına 

verdiği cevap tetki~ .edildikt en 
sonra bu seyahat ıçm evelce 
almmı~ olan kararların bugün
l:ü vaziyet karşısında da de-
S!iştiıilmemesi takarrür etmiştir. 
Fransa ile müzakereler 

Londra, 3 (A.A) - 3 Şubat 
tarihindeki Fransız -İngiliz teb
l'gi ile bildirilen politikaya tev
fikan Paris hükümeti Alman 
hükumeti ile son yapılan mu
haberelerin inkişafından maJô
mattar edilmektedir. Diğer ta
raftan istişar-elere devam olu
nuyor. lngilterenin Paris büyük 
elçisi Sir Corç Klark Londrada 

F ransanın Londra büyük elçisi 
B. Korbin, dış itleri bakanı 
tarafından ~örüşmc&"e davet 
edilmittir. 

Boebesln mak•lesl 
Serlia, 19 (A.A} - Propa

ganda nazın B. Gabels "Man-
tıki yuzuh,, namiyle nefretmiş 
olduğu bir makalede bilba11a 
diyor ki: 

Alman cf kirı 
. . 

umulDlyesı 

Almcnyada mccburı aakerlik 
hizmetinin yeniden teais edil
mesinin ecnebi payıtahtlarmda 
hasıl etmiş olduiu aksül
amelden pek ziyade hayrete 
düşmüıtUr. 

Bay Göbelı resmi ecnebi 
mahafilin Almanyanın tealihatı 
hakkında yuzub ve sarahat 
istemit ve Almanyanın proje
lerini açıkça izah etmesi lizım 
geldiiini ileri ıürmüş olduiunu 
beya11dan ıonra Almanyanın 
maluatlannı halisane ve açıkça 
izah etmesinin Avrupanın man
bki ve feyizli bir surette tet
kik için lizım bir sükun imili 
teşkil etmekte bulunduğunu 
ilave eylemektedir. 

bit aJ'fıda 

Avrupanın ıükünunu ihliJ 
•~en mliselllh Almanya deyil 
•ilihlannda• tecrit .edilmiş olan 
~lmanyad1r. Mecburi aıkerlik 
hız1aetinin yeniden tesis edil· 
mesi cihaıı siyasetinin büyük 
llleaelelerini ıemereli bir ıuret
te nılizakere için zaruri olan 
~d!•ıeneyi vücude getirmek
• e. ır. Almanya gerek kendisi 
ıçın ve ierek dijer milletler 

Komisyon azası ıivil ahalinin 
müdafaasını iayri kifi bulduk
larını ve hava taarruzlarma 
karşı koyacak hava teıkilitnu 
teftiı edeceklerini bildirmiı
lerdir. 

Geı errrl f1ocriııg 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanyanın 
Hava kuvvetleri İngilte

reninkine muadildir 
- Raştnaıı biıincı sıılweae -

Hltler Augsburgta 
Augsburg, 20 (A.A) - B. 

Hitler hiç beklenmediii halde 
Munihten buraya ırelmiş ve 
halk tarafından coşkun teza · 
hürlerlc karşılanmıştır. 

Alman harbiye 
bakanının beyanat. 

BERLIN, 20 (A.A) - Al
manya harbiye \,akam Fon 
Blomberg Volkişer Beobahter 
iazetesinde yaptıjı bir beya
natta dcmittir ki: 

Kısa müddetli aakerl hizmet 
usulüne dönüJ ~lmanyanın hu
dutlarını mtiaafaa imkanlarını 
yalmz ordüsunCla ilSrdllgilntı 
isbat eder. Uarih iitili ordu
sunun büıbüHin hatka bir ma • 
hiyctte oldutmau .. ıöstermek-
tedi~ A 

B. Fon Blomtrg iti•eten mec-
1.uri aıkerliii imtiyazat tanı
mıyan ye mesleki terakkinin 
ancak aeciye ve kabiliyete bai· 
lı olacaiı•ı kabul eden nazu 
akideleri üzerine müesses ol· 
duiunu söylemiştir. Alman mil
letinin bu hizmeti mümtaz 
olmakla bera!>er -kilçftk bir 
aka'liyette ... Jl/maıını nakabil 
bir arzu tahammül addetti
iini izah eden nazır hizmet
ten istisna edilenlerin arzulan 
bütün milletin müıterek iddi
ası şekline inkilip ettij'ini be-

11 illedı . . . . 
'k' . . - zıyaı-et ettıgı JI usbıo·ıı şelırı 

için teşrı ı me.saıyı arzu et.- k t . ·t. N ordunun d' ,....e - yan e mış ır. az1r 
te B~Uksel, 19 (A.A) - Me~u. kendisine iÖsterilen. itimada 
ulusal müdafaa komisro!1u h... layık olacagı ve yenı .. Almaıı
kanı Dcvezeyi dinlemıı.tır. B~. yayı yaratan . ve ona onde~•~ 
k BeJçikanın askerhk bakı- eden B. Hıtlere karıı ettı~ı 

an . L._ • • d k '--•-
d -üstakbcl bir sıyasası Qllihlık yemınıne sa ı JUPa .. 

mın an ıu l k t r_a&. h ·ı .. .. .. 
olduiunu ve hiçbir mcm e c .e ~· imidini iz ar ı e sozunu 
bailı bulunmadıi'Jnı söylcmış 1 

ve ukeri anlaımalarının Ren .,, 
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Si: LARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

K EOPATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

Kleopatra artık anlamıştı ki 
Antuvanda kumanda kudreti 
1'.Jınamıştı. Kendi gemisinin 
hazırlanmasını emretti. Antu
van bu hazırlığa şaşmıştı. Kra
liçeyi &"Örmek istedi. Kleopatra 
onu kabul etmedı. bir iki sa
at sonra, Kraliçenin 2'emısı 
dllgalar arasında uzaklaşıyor
du. Kleopatra Mısıra dönme,ia 
k.rar vermişti. Burada artık 
Yapılacak bir iş yoktu. Zafer 
kaz:anılamıyacaktı. 

Yalnızı 

Antuvan, Kleopatranın gemi
sinin uzaklaştığuaı ııörünce, ken
di için çarpışan ve ölen asker
leri unuttu. Hezimetten, hatta 
öliimden korkmıyordu. Fakat 
bu muvakkat ayrılık, evvelden 
tahmin edilebilir birfey olma
sına raimen, onu iabraba so
kuyordu. 

Kleopatra onu bırakıyordu! 
Şimdi onsuz neler olacaktı? 
Bütün kuvveti bu kadı~ tav
siyelerinden geliyordu. Bütün 
açılı: 2'Öriişü, onun isabetli mu· 
hakemelerinden doiuyordu. 
Kleopatranın kendisine gös· 

terdiği muhabbet, beraberce 
t~ttıkları zevkler, etlerinin im
tizacı, fikirlerinin kaynaıması 
göziinde canlaıı.dı. 

Nasıl? Bütün bunlar yıkıla
k~k ını idil. Ya ıu dünya hi-
ınıiyeti ilmidi? Naul? Arbk 

'•dece bir Romalı mı kalauk· 
tı? Diğer Romahlann kıskan
dıkları, izaç ettikleri, belki de 
tnahküm edecekleri alelade bir 
Romalı mı? O olmayınca, as
kerleri nasıl geçinecekti? O 
olmayınca, gemileri ııuıl idare 
edebilirdi? İhtiyarlamıı olaıı. bu 
•da.nı kendini sevk ve idare 
e~tirme&e o kadar ahtmlfb ki 
şınıdi yalnız kalınca cansız bir 
Cesede dönmiiftil. 

Artık emir vermedi. Büyük 
ıenıilenni Oktann kayıklanna 
terketti. Şimdi yalnıı: rüxglrla 
Y•lkeııleri fişea. ve uzaklaşan 
Mısır 2'•milerini görüyordu. 

Taklb 
F erya~lar, birbirine çarpan 

ıemilerin çabrdıları silih p-
kırtıla ' 

rı, yangın kokusu Antu-
varıı sarı d H 1 . -· K Yor u. a bukı gozle-
~ı- _Ieopa.tranın ufukta küçülen, 

uçulen gemiairıe dikili kal-
ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ruzvelt Avrupa vaziyetine karşı 
llliişahede siyasetini takip et· 
mektedir Z d'ld'.. .. _ _ · •nne ı ıgıne ıore 

ıoruşmüş oldu2'u B. Hut ile B. 
Norman Davis B li d b' er n e ır 

rroteıto göndermek fikrine 
emayül ediyorlardı. Fakat 

Avrupadaki muhtemel ka-
~şıklıklara girmek endişesini 
ızhar eden bahriye ve hariciye 
bakanlarının fikri buna galebe 
~almıştır. B.Ruzvelt silahlan 
ırakma Çerçevesinde huekete 
~eçmeğe daha ziyade taraftar
ır .. , Fakat eyi haber a'an ma

bafi.e göre •on h" d. ı b 
Ruzvelt a ıseıer ay 

ın ces.. ~ e 

Ve Re . ·c b retını kırmıştır. 
l.)l um 1 

bırakma etrafıır •rtık ~ilahları 
b. ndıt uluslararası 
ır anlaşma ihtimali mevcut 

oldu' una inanmamaktadır. 
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mı.ştı. Bir şey söylemeden, mec
zub gibi ona bakıyordu. 

Ansızın ı:ürledi : 
- Hayır! Hayır!.. İstemi

yorum! 
Ve hemen Amir tavrını ta' ına· 

girdi. Muharebeye ait bazı ha
berler yayılmıştı. Artık herkes 
biliyordu ki Antuvanın kaçtığı 
günün ertesi günü Oktav filo
yu ve orduyu teslim olmağa 
davet etmişti. Fakat askerler, 

rak hızlı bir kadırganın yaklaş- generallerinin az zaman tçin 
ması için işaret çekdirdi. uzaklaştığına emin olarak red-

Ona hrmandı ve kaçmakta detmişlerdi. Deniz muharebe-
olan hemiyi göstererek : sinde bet bin nefer boğulmuş-

Onu yakalayınız 1 ne olursa tu. Antuvanın gemilerinden üç 
olsun yakalayınız 1 emrini verdi. yüzü yakalanmıştı.Sahilde 12bin 

Dal2'alzr cookundu. Fakat süvari mukavemet ediyordu. 
şimal rüzgarı 'kadırganın Kra· Bunlar hail kumandanı bekli-
liçanın gemisine yaklaşmasına yorlardı. Antııvan şu cevabı 

yardım ediyordu. Geminin iki verdi: 
tarafına dalgalann hışırtısı du- - Kumandanlarını bekliyor-
yuluyordu. Yarılan su üzerin- lar ... Evet... Evet .. 
de bir köpük izi kalıyordu. Batka bir karşılık vermiye 

Antuvan ümitsizlikle çırpı0:· gücü yehnedi. 
yordu. Kleopatra onu yalnız Maneviyatları kınlan asker-

ler Generalm kaçtıitnt mev-
bırakıyordu 1 bir daha onu gö· kuf olarak kğreııince daiıJdı-
remeyecekdi 1 !ar. Her asker yaimakirlıkla 
Ümitsizlikten sersemliyen An-

yaşıyordu. Filo teılim olmuıtu. 
tuvan artık ne yiyor, ne içi- Orduda öyle yaptı. 
yordu. Mea'uliyetinin genişlia'İ· Kleopatra kadınlarına soru-
ni duyuyordu. Bazen uyuşuk· yordu: 
luktan kurtularaka soruyordu. - Antuvan ne yapıyor? 
" Kraliçe ne yapıyor? ., Onun Hep şu cevabı verirlerdi: 
da hasta olduğunu ve yataktan - Efendimiz geminin ön ta-
kalkmadığını söylüyorlardı. rdındaki yerinden aynim adı. 
" Ah!.. Ona iyi bakınız! Ben- Yatağa yatmadı. Uyumadı, önü 
den bahsetmeyiniz.. Bf'.n bek- ne bakıyor· Düşünür gibi gö-

li • . rünü yor .. 
yecei'ım ... " O kı Ki f 1 k 

Nihayet, Pleyonz yarım ada- va t eopatra e a e-
tini anlar gibi &"Örünmeyen bu 

sının son ucu olan Tenar'da 
zavallı kocasına biraz acıyordu. 

gemi erzak almak için limana _ Suıuı l'ar -·················K; iii·····ı;1~ .. ··ı;~ı;;··· ............ . 
Üveyi çocuğunun katili a.ğırcezada 

Muhakeme edildi 
Menemende beş yaşındaki 

üveyi oğlu Hüseyni döii'erek 
ölümüne sebebiyet vermekle 
suçlu Hasanın muhakemesine 
dün ağırcezada baılanmıştır. 

Dünkü celsede suçlunun ilk 
sorgusu yapıldıktan sorıra ölü 
çocuğun annesi Bayan Rukiye
nin ifadesine müracaat edil
miştir. Rukiye demiştir ki : 

- Çocujrum yatağına işc
miıtL Kocam Hüseyin " neden 
işedin ,. diyerek çocuğumu 
yumrukla döğme,ic başladı. 

Çocuk acı acı bağırıyor ve 
evin alt katına kaçıyordu. Üve
yi babası olan kocam Hüseyin 
yetişerek zavallıyı orada. da 
dövdü, sonra kocam bana " 2'it 
çeşmeden şu destiyi doldur, 
dedi. Gitmek ve evden ayrıl
mak istemiyordum. Israr edin
ce gitmejre mecbur oldum. Eve 
dönünce çocuğumu ölü buldum 
ve zabıtaya haber verdim. 

Muhakeme bazı şahitlerin 
celbi için başka bir güne bı
rakıldı. 

Anadoluda hal adetleri 
----------~------------, 

Kına gecesinde kızın anasını coştur-
mak için söylenen şarkılar 

Tuz torbası tuzsuz kaldı.. Kız evleri ıssız kaldı ... 
-7-

- Gercıı Hn{tartm Mabadı -
Gece yarısına kadar devam 

eden ciınbüş, toplanan kadın· 
)arın genç kızlann teker, tü
ker dağılıp azalmasile tavsa
maya başlar. En sonray>t ka
lan akraba ve kızın arkadq
larına dört başı mamur bir ye
mek ziyafeti verilir. Beş altı 
sofradan ibaret olan bu ziya
fet bizim bildiğimiz alaturka 
usülde-dir. Yere sofra altı ya
yılır. Üstüne bir kasnak ve ya· 
but hususi ayaklar konulur, 
daha üstüne her zaman " dü
ğün sinisi ,, ..ı ~dikleri ieniş ve 
büyük bir sini .. Bu tarzda ter
tip olunan sofralar misafirleri
ne iÖre çoğalır, azalır, sıra ile 
çorbadan baş!ayıp piliv ve tat
lıda nihayet bulan mufassal bir 
yemek sonunda; ortaya gelen 
büyük bir tabak pil~v ortalık
ta aıısızm bir ı:ürültü uyan
dınr, sofranın bütün erkanı 
ellerindeki tahta kaşıkları ola.n • 
ca hıziyle siniye vurarak : 

Ey Gaziler ... 
Türküsünü çağırırlar ve mut

laka berbiri elindeki kaşığı kı
rar, pil v u ortasına saplar .. 

Yemekten sonra kına yak
mak, geEnin eline ve ayakla
nna kına koymak zamanı gel
miftir. Kına oırlan evinden 
2'önderilir, kına gelen torba· 
nın içine kalın ve burmalı 
reoklı mumlar konulur. Kına 
su ile karılup karışhrıldıktan 
sonra hamur halitıde iken üs
tüne bu mumlar sokulur ve 
yakılır, bir tepsi üstüne bu 
hamuru koyan kızın akraba
sından bir yaılı kadın arka· 
sına gelini alarak sıra ile ak
rabaların önüne gelir. Kız hep
ııiniu ~ilerini öper ve kına ya
kılmak için hazırlanmış yeriııe 
döner. Def, dümbelek arasın
da; temiz bir ekmek tahtasına 
ayak bastırılan kızın ellerine 
ayaklarına korlarken, bu sa
mimi adetin her zaman hatıra
sını taşıyan milli türküler baş· 

lar: 
Çattılar kazan taıını, 
Vurdular düğün aşını 
Derdiler gelin başını 

haydi vay Tay 

Aştıda i"CÇti etiği 
Sofrada kaldı kaşıit 
Kız evlerin yakışığı 

haydi vay vay 

Yarenim kınan kutlu olsun 
Bunda dirlijin tatlı olsun 
Günün, yılın bahtlı olsun 
Koynu da karanfilli toyıruuum 

haydi vay vay 

Tuz torbası tuzsuz kaldı 
Kız evleri ıssız kaldı 

* , • • 
Anne hamotma vardın mı 
Yündüğüm yerleri gördüm mü 
Şimdi kıymetimi bildin mi 

Bu son parçalar kızın ana
sını coşturmaia kafidir. Ak· 
pmdanberi ağlıyan siniri bozuk 
bazı analar vardır ki artık bu 
sırada ihtiyarları tamamen el
den gider bir hüniürtüdür 
koparır. 

- Dostlar bqından ırak, 
kız ne o ? Sen aklını mı oy• 

nattın a kaclıncık, kalk bari ortalıia bir telaş saçılır. Ka· 
ağlıyacaksan kızın gözü önünde pıda bekliyen birinci arabaya; 
ağlama, içini eziyorsunuz, var bundan evvel oturtma gecesi 
hadi var, gelin olduğuna ola- yazımda anlattığım 2'ibi aheste, 
cağına bin kerre pi1man ettin. beste gelin biner ve arkasın· 
diye söylene söylene bir dost; dalci arabalar hınca hınç dolu 
kızın anasını alır uzakça bir olarak oğlan evinin yolunu tu-
odaya yerleştirir. Ağlamalar tarlar. 
da diner. Kız anasının ve çok yakı• 

Kızın eline ayağına kına akrabasının; gündüzün akşama 
koyduktan sonra boks maçına kadar oğlan evinde yapılacak 
çıkacak boksörlerin zeydiği düğüne gitmesi çok gülünç 
eld:venler gibi her iki elinden olur. Binaenaleyh gitmezler. 
başka ayakları da kamilen Kazara gidecek olsalar diiğü-
sarılı sarmalıdır. Kına eline nün muzip kadınlarından birisi 
girip te yer edinceye kadar bir merkep semeri yakalayıp 
bu sargılar açılmaz, iündüzün kadıncaiızın sırtına yerleştirir. 
oğlan evine gidecek diye sa- Burada olduğu gibi oturtma 
baha karşı biraz uyumak için gecesinde de bu adet caridir. 
yatağına karga tulumba yatı- Kızın babası, oiı'lan kard .. şi 
rırlar. Kızın; anası, babası evin- veya en yakın erkek akrabası 
de son yatışıdır bu. Lakin oiı'lan evinde yapılan eğleutıye 
onu da rahatça yatamaz, ya- gitmezler, çünkü semer 2'iydi· 
tırmazlar bir defa elleri çarmi- rilip ayrıca bir eilence olmak-
ha. gerilmiş gibi dışardadır; tan korkarlar. 
düiiin baıladığındanberi de Oğlan evine gelen geliniı 
y'lkasını bırakmıyan "yenge" akıama kadar ojlan evinin ak· 
bin dereden su getire getire rabaları, komşuları eğlendirir· 
nasihatlarla rahat vermez. Bu- ler, oyun oynarlar, def dümİ>e· 
rada "Y cnge" oğlanın "sadiç., !ek, ut çalarlar. 
i yeriOdedir, ve oğlanın sadi- Ve akşam yemeiin yidirdik· 
çi evli ise onun karısıdır. ten sonra 2'Ünlerdenberi iki 

İşte böylece sabah olur. tarafın da bu kadar uykusuz· 
Oğlan evinden arabalar gelüb !uğuna, bu kadar gürültüsüne, 
kızı alıncaya kadar kızın elleri patırtısına nihayet verilir. Bu 
açılır, yıkanır, başı derilir, top- nihayet iki ayn vücudu birleş-
lanır. Elbisesi geydirilir. Daha tırecek ırerdek odasındadır. 
eskiden teller, pullarla " kız Gelin bütün ihtişamile, güzel· 
yüzü yazarlardı ., kız yuzu liğile kocasını bir müddet bek· 
ya:ı:ınak : bu telleri pulları yü- liyeceği bu odaya girer bir 
züne, yanaklarına, göz kapak- köşede helecan, heyecan ve 
Ianna yapışturup alel acaib garip bir sevinç ezgisi içinde 
maskaraya döndürmekten iba- ırözü halının nakışlarına dikili 
ret tuhaf bir adetdir. Kırmızı, oturur. 
yeşil, mavi, penbc bin çeşit •*• 
kalay, tel parçaları ve bunun Erteai ırünün aclı "Yarı gürıü. 
için yapılmış hususi ve renkli veya "Paça günü., dür. Bugün 
taşlarla yapıtmış çehresile aa- oilan ve kız tekrar hamama 

giderler. Hamamdan sonra beki! bir manzara uz eden böy-
raberce kız evine giderler, gü-

le gelinlere tahammül edecek vey kayın peder ve kaynanuı-
güveyi kalmadı artık. nın ellerini öper. 

Taci 2'iydirilmiş, düzenine, Ve ertesi günü kız eri bir 
kılıjına girmiş gelin bir yere davetçi göndererek damadı ve 
oturtulur. Ve mahallenin bütün dünürlerile akrabalarını " el öp· 
kızla.rı ıessiz oturan bu mahalle me " ziyafetine ça(ırır. Artık 
arkadaşlarına vedaa 2'elirler, evler birlcşmif dimektir bade-
yine aaz başlar: ma birbirlerine ıelirler, gider-

Ve nihayet: ler. 
Gelin almağa geldiler diye TOKDIL . ......................................•••...................••••..........•........... , 

İzmir panayırı 
Bu sene çok ehem

miyet verilecek 
Türkofis tarafından bu se

neki Uluslararası ~ergisine bü 
yük bir ehemmiyet verilmekte 
olduğu ve şimdiden bir çok 
hazırlıklara başlandığı haber 
alınmıştır. 

Serginin behemehal muvaf
fak olması için Türkofis, şube
sine yeni ve kat'i talimat ver· 
miştir. 

Panayır bürosu bugünlerde 
teşkil edilerek faaliyete 2'eçe
cektir. 

Tarla yüzünden 
Arkadaşını yaı aladı 
Tirenin küçük kadife köyün

de Durmuş ile küllah oğlu 
Mehmet arasında bir tarla me· 
selesinden kavga çıkmış ve 
neticede Mehmet, Durmuşu 

tabanca kurşunile kasığından 

yaralamıştır. Fail tutulmuştur, 

Yangın başlangıcı 
Asmalı mescit mahallesinin 

birinçi asmalı mescit sokaiın
da debbağ Alinin mütesarrif 
ve ıaltanahnın kiraci buluodu
iu börekçi fınnından ocağı 

yanında bulunan odunlar ateş 
1.lmış ve yanırn çıkmış ise de 
derhal söndürülmüştür. 

...••.................................... , 

• 
Kültür 

Otuz üçüncü 
Sayısı çıktt 

Egenin biricik kültür mecmu
ası oları Kültür'üıı otuz ü~üncü 
sayısı da çLkmıştır; Bu sayı da 
di~erlcri gibi çok değerli ya- • 
zılarla dolmuştur. Kültürü takip 
eden okuyuculu yazıların ne 
kadar itina ile seçildiğini 
bilirler. Okurlanmızın bu güzel 
mecmuanın hiç bir sayısını ka
çırmamalarını bilhassa tavsiye 
ederiz. 

BAG, SEBZE, TUTUN FiDESİ, KİMYEVİ GÜBRELERİ 
Ba&-ınızdan yüksek verim, bağçenizden turfanda sebze, ası, · gürbüz fidanlar alabilmek 
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için mücerrep kimyevi gübrelerimizi 
CEZAIR HAN - Yemi' Çarşısı 

1 Z M ı R 

katiyetle tavsiye ederiz. 

Telef on : 3809 



Beri tarafta Cafer ile Tar•
na da ayni içkiden içiril
diii ıçm onlar da Haru
nun vaziyetinde idiler. Keadi
luini kızların kollarına bırak

mışlardı. Götürüldüklerinin bile 
farkına varmadılar. 

Nasır emirleri yerine ~etir
dikten sonra eıikte i'Öründü 
YC: 

Uyuyun arslamm, i'üle güle 
uyuyun. Kız size ninni söyle
ıin, yelpaze sallasın, yarın zö
rüıürüz diyerek Harunu selam
ladı çıktı gitti. Uçacaiını zan
eden ha lif enin gözleri açıktı. 
Fakat sinirlerinde uyuıukluk 
Yardı. Ellerini kımıldatamıyor
du, ayaklarını oynatamıyordu, 
upuzua yatıyordu. Vaziyetin 
rarabeti bu uyuıukluktaki tat
hlıktı. Damarlarında ıanki se
kirli bir ıey dolaııyordu. V • 
bu ıey, onda bütün benliiinde 
tasvir olunmaz, tadına da do
yulmaz bir ıarhoıluk yaratı
yordu. Zatülbal her ıey vad
eden •• her ı•Y bekliyen te
bes~ümlerle kendisini renk renk 
hileler sararken o, beyninde• 
topuklarına, ve topuklarından 
beynine inip çıkan bu tatlı te· 
lalenin sekrini avuç avuç hisse
diyor gibiydi. 

Bu sekirli uyuıukluiu bir az 
sonra rüyalar takip etmei• 
başladı. Ve zatülhal bu rüyalar 
içinde sessiz adımlarla odadaa 
çıktı. Harun, açık iÖzlerinde 
teressüm eden bu rüyadan hoı
nut dejildi. Zatülbalin aynlma
ıını istemiyordu. Likin dilini 
oynatmak kudreti yektu. Bu 
sebeple sesini çıkaramayıp rü
yasını takip ediyordu. 

Kızın çekilmesi ile odada 
hasıl olan boıluk, üç bet da
kika 4evam etti. Şimdi Harun, 
rüyasında yalnız, yapayalnızdı. 
Koyu renk kumatlı oda, bir 
itikaf hücresi gibi gözüne ıırri 
bir enrinlik serpiyordu. Bir az 
sonra bu enginlik hakiki bir 
tekil alır gibi oldu. Duvarlar, 
meçhul ellerle çekiliyormuıça
sına yavaı yavaı uzaklaştı. Ta
van katarlanmıı ribi yükseldi. 
Zir~ tuhaf bir alçalııla indi. 
indi, indi. 

Duvarların uzun mesafelere 
kadar çekiliti, tavanı• iÖZ ka
rartan bir irtifaa kadar yük
selmesi, döşemelerin korkunç 
bir derinliie kadar göçmesi ile 
husule gelen hayretengiz saba 
içinde Harun, kendisinin kü
çüle, küçüle elle tutulmaz bir 
zerreye inkilap ettiiini görü
yordu. Lakin damarlarındaki " 
•ekir cereyanı da hali devam 
ediyordu. 

Rüya, teselsül edip gidiyor
du. Odadaki şamdanlar, şimdi 
ufukların en uzak köşelerinde 
pırıldıyan b~yaz noktaları an-

4'1myordu. Kanepeler, minder
ler, yastıklar ve her şey hu
dutsuz çölJer:in ta ucunda ka
lan vahalardaki belirsiz gölge-
ler gibi seçilmez olmuşlardı. 
Harun, bu acaip rüya manza
rası içinde bilhassa kendi kü
çüklüğile alakadar eyliyordu. 
Bu genişliyen, hayal fevkinde 
irtifa alan ve son de
rece derinleıen sahada kaina
tın belii bir timsalini görüyor· 
du. Kendisi işte bu kiinat 
içinde bir zerre, kıymetsiz ve 
ehemmiyetsiz bir zerre idi. 

O, ömründe ilk defa olarak 
yrfın azametini ve o zarf iciııde 

...... 
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kaynıyan zerrelerin hiçliflini te
maıa ediyordu. Evet, bu rüya 
gafil halifeye, mağrur Haruna 
hayatın hakikatını anlatmıştı. 

Fakat damarlarında dolaşan 
tat, hala bitmiyor ve ıönmi
yordu. Zerreliiine, ucu bucaa-ı 
bulunmıyan bir kara çöl içinde 
tek bir kum tanesi halinde kal
masına raimen yine mahzun 

idi. Bu hal tabiatın zerrelere 

de bir şeyler, zerreliklerini 

unutturan hatlar verdiiini gös
teriyordu. Harun, o maiıuş da
kikalarında böyle dütündü ve 
zerreye bu kadar sürekli hat
lar veren tabiatın kendi ru
hunda ne muazzam neş'e um

manları dalialandıiını düşünüp 
içine bir kıskançlık geldi. 

Şimdi o açık gözle, kıriın 

bir bünye ile iÖrdüiü bu rüya 
arasında tabiatı kıskanıyordu. 

Ve tabiat iibi eniİn, hudatsuz 

ve layeıil olamadığına hayıfla

nıyordu. 
Sarhoş ienci, karmakarışık 

düşüncelere düıüren rüya, o sı
rada teklini deiiıtirmİftİ. Asla 
iÖzle görünemiyecek kadar 
uzaklara giden duvarlar yük· 
sele yüksele semalardan daha 
yüksek bir irtifa alan tavan ve 
alçala alçala göz karartıcı bir 
derinliğe iÖmülen dötemeler 
artık yerlerine geliyordu. Ha
run da odanıll küçülmesi niye
tinde yeni baıfan büyüyor ve 
zerrelikten çıkarak yine bir 
vücut, his sahibi bir varlık ha
line geliyordu. 

Genç halife, rüyasında kayb
etti(i benlijini tekrar bulmak
tan dolayı memnun olurken 
birdenbire afalladı, sinirlerin
deki uyuşukluia rağmen sıçra
mak istedi. Çünkü eski halini 
almıı olan odanın bir duvan, 
iple çekilen bir perdA a-ibi sıy
rılıyordu. Harun, sessiz bir açı
lııla iki tHafa doiru çekilip 
a-iden bu duvarın arkasında da 
yeni bir ufuk, yeni bir engin
lik daha teressüm edeceğinden 
ve kendisinin yine bir zerre 
küçüklüiüne inivereceğiden 

korkuyordu. Fakat açılan du
varın arkasından engin bir 
ufuk, boş bir çöl belirdi. Bir 
hayal, tüllere bürünmüş bir ha
yal yüz ğösterdi. 

Şimdi Harunun gözleri biraz 
daha açılmıştı. Duvarlar arka
sından beliriv ~ ren bu hayal, 
rüya içinde rüya gibi kendini 
heyecana düşürüyordu. Görü-

nüıe nazaran bu hayal, b!r ka
dındı. Çünkü tüllerin örtmediği 
ve topuklarındaki incelik, an
cak bir kadın aya~ında bulu-
nabilirdi. Hayalin zarif endamı 

ve baıtan aşağı taşıdığı mat
buiyet te bunu teyit ediyordu. 
Yalnız bir nokta, meçhul veya 
mestur idi. Acaba endamı ve 
ayakları bu kadar güzel görü
nen ıu kadının, çehresi de gü
zel mi idi? Şimdi Harun, bunu 
öğrenmek merakına kapılmıştı. 

Ne çare ki yerinden kalkamı

yordu. Ve rüyasında, uzandıiı 

yerden seyre mecbur oluyordu. 
Hayal, bir kaç saniye açılan 

duvarın izi üzerinde durdu. 

Sonra yürümeğ'e baıladı. Aman 

yarabbi: Ne de güzel yürüyüıü 
vardı. "Denayizin,, aşkiyle ya-
nan ve bu aşka rağmen bizar 
olan dünyanın en güzel kızları 
ile muhabbet oyununa girit•n 
Harun, ae ıevgisinde ne de 
Zatülhal ile arkadaşlarından 
böyle bir salınış, böyle bir yü
rüyüş bulunmadığına bir lah
zada iman getirmiıti. Hayal, 
yürümiyor, sanki hophop edi
yordu. Ve her adım atışından 
muattar bir serinlik vücuda ge
liyordu. 

Hayal, ayaklarının yarattıiı 
rüzgar mevceleri içinde yürüye 
yürüye ieldi. Yüzündeki örtüyü 
açmadan, saçlarının rengini or
taya dökmeden, gözlerinin nu
runu belli etmeden iıret sofra
sının önüne diz çöktü. Henüz 
dolu duran yeşil renkli bir ka
dehi aldı. Harunureşide ya
naştı. Onun baıını ıol kolunun 
üstüne yatırdı, kadehi yavaş 
yavaş aizına boşalttı. 

- Sonu Var -

Izmir 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 LİMİTET 
(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 her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika yapıl-

maktadır S.8 

i Z Mi R 
Yünlü 

F. 
Mallar Pazarı 

Kand.emiro~lu 
Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 

( Yülü mallar pazarı ) namı altında açtıiım mağazamda ( İZMİR 
HALKAPINAR ) Fabr:ikasınnı meşhur mevsimlik fantazi çulaki, 
kazmir, battaniye ve sair her çeşit mamulitını pek ucuz bir fi
atle satmakta olduiumu muhterem müşterilerime arzeylerim. 

H. 3 t - 13 l 319 l 

Haberleri 
1 

Almanyaya ihracatımız, bu hafta 
diğer haftalara nishetle daha fazla dır 

Maamafih zahirelerirnizin 
Güçlükler henüz 

alım 
kalkrn)ş 

Haftalık piyasa vaziyetine 
dair ncıriyatımızda esas ittihaz 
eylediiiniz tarihlerde son haf
taya raıtlıyan kurban bay1·amı 
dolayısıle dört gün sıra ile 
borsada muamele yapılmaması 
ve ticarethanelerin de kapalı 
bulunması son hafta içinde 
genel olarak ticaret eşyamız 
için esaslı ve dahili bir piyasa 
tesisi İmkansız kalmış olmakla 
beraber haftanın mütebakı 
üç gün içinde gerek borsada 
yapılmış olan ahı veriılerden 
ve gerek piyasadaki alaka
darları nezdinde sureti husu
siye de içra eylediiimiz tah
kikattan ed · ndiğimiz malumat 
ve piyasamızla sıkı bir rabıta 
ve münasebeti olan Alman 
piyasası hakkında Berlinde 
Türk ticaret odası tarafından 
neıredilmif olan en son rapor
dan aldığımız malumatı saygılı 
okuyuculanmıza arzediyoruz: 

Arpalar 
Arpa fiatlarmıa tenezzüle 

meyal bulunmasına raimen 
piyasamızda pek de az iÖrül
miyecek miktarda Uşak arpası 
mevcuttur. Fiatların müsait ol
mamaıı dolayııile hariçten vaki 
talepler tamamile is'af edile
memektedir. Bu noktadan arpa 
piyasuuzda nazarı dikkate al
maia dej'er bir durgunluk his
sedilmektedir. 

Belli batlı zahire müıteriler
mizden olan almanyaaıa zahire 
piyasası hakkında Berlin Türk 
ticaret odası raporunda gördü
j'ümüz malômatı aynen apiıya 
dercediyoruz: 

Zahirelerimiz üzerinden bu 
hafta dahi - fiatlar d~layııile -
alım sabm olmamııtır. Halbuki 
Almanyada bilhassa büyük şe
hirlerde muhtelif yemlik zahi
relere ihtiyaç olduğu bildirili
yor. 

Almanyaya ikinci kanun 935 
ayında 232,926 kental buj-day, 
592,108 kental çavdar 312,424 
kental arpa, 238,615 kental 
yulaf, 413750 kental mısır darı 
ithal edilmiıtir. Kepek ve em
sali yemlik ithalit 126849 ken 
tala balii olmUJtur. 

Bir ay ev•elki ithalat ise 
53649 kental bir yıl mukad
demki ise 23109 kental tut
muştu. 

Pamuk 
Geçen haftaki piyasa vazi

yetinaize mütedair yazılarınıız
dan da hatırda kalmış olacaj-ı
na göre pamuk piyasamızda 
oldukça alım ve satım muanıe
leleri yapılmakta olmakJa he· 
raber fi:ıtlerde bilhassa son üç 
hafta içinde tedrici bir gerile
•e görülmüş ve bu hal elin 
devam etmekte bulunmuştur. 
Son günlerde pamuk fiatlcrin" 
de yine tenezzül kaydedilmit 
ve kuvvetli muameleler olma
mıştır. Pamuk ihracatı işinde 
bariz bir durgunluk mevcut 
olup kuvvetli ihracatçılar he
men hemen piyasada ıörün

m~mektcdirler. 
İstok miktarının 8 - 10 bin 

balya olarak tahmin edilmesi
ne raimen fiyatlarda ıörülen 
bu tenezzül Liverpol pamuk 
fiyatlarında iÖrülen ayni halin 
tabii bir neticesi olarak telak
ki edilmektedir. Almanyadan 
•elen haberlere a:ör~; fi.x•tJa-

rımızm AJmanya piyasasına uy
gun görülmemekte olması ha
sebile mübayaat Arjantin ve 
Brezilyadan yapılmaia başlan
mıştır. Hatta son zamanlarda 
Almanyanın 100 kilosu 97 mark 
üzer;nden Arjantinden 20.000 
,ve keza 100 kilosu 107 mark 
fiyatla Breziyadan 400 balya 
pamuk aldıiı haber alınmışhr. 
Almanyada son zamanlarda ala
kadar daire Türk pamuğu it
halatı için bazı müşaadeler ver
miş ve bu suretle az çok mu
amele olmuştur. Ödenmesine 
müsaade verilen Türk pamuiu 
fiyatlarının cif Hamburg veya 
Bremen 100 kilo başına 85 -
1000 mark olduiu halde Türk 
olduiu halde Türk ihracatçı

ları mezkur miktar için 107 -
11 O mark talep etmekte olduk
larından kuvvetli muameleler 
olmamıştır. 

Zeytinyağı 
İzmir piyasasında zeytinyağı 

muameleleri büyük bir durgun
luk 2östermektedir. Piyasada 
mühim mıktarda mal bulunma
sına rağmen ihracat için hiç 
bir muamele olmadığı iibi 
speküJisyon için de kuvvetli 
mübayaat yapılmamaktadır. 

Bu noktalardan fiatlerde ba
riz bir sıevşeklik görülmekte 
ve fiatler düşmeie meyyal 
nazarile bakılmaktadır. 

Avrupa piyasalarında zey
tinyaiı fiatlerini fiatlerimizden 
daha aıaiı bulunması muame
latımıza durgunluk iraa etmek
te olup bugunkü fiatlerimizle 
zeytinyağı ihracatı yapılmasına 
imkin vermemekte bulunmuş

tur. Şimdilik piyasamız dur
gundur, 

Palamut 
Piyasa vaziyetinde hiç bir 

tebeddül yoktur. Fiatler geçen 
ve evvelki haftalardaki vaziyeti 
aynen muhafaza etmekte ve 
oldukça muameleler olmaktadır. 

Çekirdeksiz üzüm 
Geçen hafta çekirdeksiz 

üzüm piyasasında 2örülen dur-
2unluk ve işsislik bayrama ta
katdüm eden ıünlerdede ayni 
tekilde devam etmiş ve pek 
az muamele olmuıtur. 

19-3-935 tarihinde ise piya
sada biraz canlılık iörülür ii
bi olmuş ve fiyatlarda on pa
lık bir tereffü kaydedilmiıtir. 
Mamafi çekirdeksiz üzüm piya
sasının bu 2ünki vaziyeti bir 
hafta evelki vaziyetinden fark
lı değil gibidir. Gerçc yukarı
da yazdığımız ıibi son günler
de on paralık bir tereffü kay
dedilmiş isede muamelatta şu 
sıralarda ıörülmesi İcab eden 
hararet mevcutdeğildir. 

~ıtihlak piyasalarından teklif 
edılen fiyatlara karşı satıcıla~ 
rın müstani davranması mua:. 
melatın inkişaf etmesine ve 
ku tr . ve ' satışlar olmasma sebe-
bıyet vermektedir. Berlin Türk 
ticaret odasının en ~on neşret
tiği muamelata iÖre Almanya
da üzüm piyasası vaziyeti şu 
suretle izah edilmektedir. 

Kuru üzüm piyaıası rapor 
· haftası içinde dahi pek canla 
olmuştur. Bazı alakadarlar bu
na sebeb olarak ieçen aylar 
içinde mühim muameleler ya
vılmıı olduiundan ve bustün o 
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ve satımındaki 
değildir 

zamanki kontratların yerine ge
tirilmekte olduğunu yani devamlı 
büyük bir kısmının bu parti
lerle kapandığını göstermekte
dir. Yani bu son haftalar için
de yeniden mühim işler yapıl

mamış olmakla beraber ülke
mizden Almanya için yükleme
lere devam edilegelmiıtir. 

Bundan başka lngilterenin 
henüz İzmirden mübayaata baş
lamamış olmak dolayısile ba:zı 

Türk ihracatçılarının fiatlerde 
tenzilat yaptıkları bildirilmekte 
ise de bu tenzilat söze değer 
derecede değildir. 

Hafta sonunda İzmirden is· 
tenilen fiatler geçen haftaki 
vaziyeti muhafaza etmiş olup 
aşağıda göıterildiii gibidirler: 
Fiatler 100 kilo başına Florin 
İzmir mahsulü cif Hamburg 
No. 7 Ekıtrismu 

Karaburun 20 
,, 8 Küp Karaburun 21 
,, 9 Üsles ,, 22 
,, 1 O nec plus ultra 24 
,, 11 exeelura küp 27 
Almanya'da Türk Ticaret 

Odasının en son neşriyatın· 

dan olan rapora nazaran, Al
manya'da umumi piyasa vazi· 
yetine mütedair olan aıağıda
ki yazıları ticaretimizle alaka
dar ve sayiılı tüccarlarımızın 
istifadesini mucip telikki eyle
diii&"imizdtn aynen iktibas 
ediyoruz ; 

Ülkemizden ithalit için iste· 
nilen müsaadelerin bir hafta 
öncesine kartı daha çabuk 
verildiii yaptıiımız tahkikat· 
tan anlaşılmıştır. Gerçekten 
haftalarca evvel verilmiı olup 
ait oldukları dairece derhal 
bitirilmiyerek bekledilen isti· 
daların fazla kısımları rapor 
haftası içinde halledilerek iste· 
nilen müsaadeler verilmiştir. 

Alman devairince verilen te· 
minata göre Türkiye'den itha
lat için Yaki olacak müracaat
ların nisbeten daha çabuk 
mua•eleye konması ve yerine 
ietirilmesi neticesinde bu hafta 
içinde görülen itlerde ıon iki 
üç haftaya karşı hayli mühi• 
bulunmuşlardır. 

Bu iyi açılmanın dıtında ka' 
lan maddeler de yok deiil· 
dir. Söz ieliti zahirelerimizi• 
alım ve satımında henüz mühioı 
iüçlükler bulunmaktadır. Ala
kadar daire Türkiye zahireleri 
için vaki müracaatları yerin• 
ıetirmemektedir. Durumun ie· 
nel bir sözle tarifi gerekse: 

Fiatları cihan piyasasına uy
gun olan Türk mallarına ait it
lıaalit ödeme müsaadeleri ça· 
bukça ve hemen yüzde doksan 
nisbetinde verilmekte pam•k 
ve zahire a-ibi fiatları cihan 
piyasası fiatlarına karıı dolgun 
olan Türk ürünlerine ait mü• 
racaatlar ya sürüncemede bra· 
kılmakta veya reddolunmakta .. 
dır, denilebilir. 
Yukarıya çıkardıiımız bu ya· 

zılara ııöre bilhassa Almanya• 
ya yapılacak ihracat için ihra~ 
olunacak maddeler fiatlarınıo 
cihan piyasaları fiatlarına uyd11• 
rulması icap etmektedir. ~ 
vaziyetin husulü takdiriPde Al-
manyaya ihraçı nıünıkün e,ya 
mız için endişeyi mucip bir 
mesele kalmıyor demektir ki 
bu cihetin alikadarlarca yakın· 
dan nazarı dikkate alınmai• 
deieri qilrAr bulunmaktadır. 
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Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapllan Sallflar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
251 M J Taranto 10 37 
148 Trifonidis D 12 50 
133 F Solari 13 
112 S Süleymano 10 75 
100 Koo ittihat 11 50 

25 M Nuri mah. 15 
22 H Alyoti 12 
4 Ö Lüt. o Sabri 15 

795 Yelcün 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
116 Buyday 4 30 

1 Burçak 4 
6 Nohut 7 25 

224 Kepek 2 80 

12 62 
14 50 
18 50 
13 87 
12 
15 
12 25 
15 

4 62 
4 
7 25 
2 87 

Para Piyasası 
20-3-1935 

Alıı Satış 
Mark 50 25 50 75 
iıterlin 600 605 
Fr. Frana-ı 8 28 8 30 
Dolar 80 25 79 60 
Bela-a 29 12 29 37 
italyan lireti 10 42 10 47 
İsviçre F ran. 40 70 40 95 
Florin 84 90 ss ıs 
Kr.ÇekoıloY 5 20 5 22 

ı a , ·zru. 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi N o. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Göz Hekimi 

~ıt1itat Orel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yananda. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

24-26 (229) 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 
iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör
mek istiyenlerin İkinci Kor
donda (189) numaralı Bay İs 
mail Hakkımn hanesine mü-
r. caatları. 9- 10 

Herfiata 
atıs 

:J 

.. Azimet do1a yısiyl· satış, 
onümüzdeki cu na g~nti yani 
•artın 22 incill:inü sabahl~yin 
saat 10 s da • k ' arantina maka-
dı . arııaındaki Mitat paşa cad· 
ekde 9 no. lu hanede bir 

t~lm lükı ve nadide mobilyeler 

1
1 ilzayede satılacakbr Satı
acak cna meyan1nda · ııayet 
ltıka cevizden mamiil tuvalet 
tek Ye çift kanatla aynah do-
lkaplar iki direkli bronz kesme 

llryola, lauvman tuvaletler ko
oıodinolar, şcmsivclik hezaran 
takım 9 parça, Amerikan ka
~ape 2 koltuk, kabine, Ame
nkan saat kadife koltuk takımı 
:.~:· açılır dört köıe mua, 
Japon " sesi •alon iramafonu, 

"•~ol d 1 1 kuşlu ayna L ar. san •ye er, 
. b' ' ııafa, ve seccadeler 

v~. saıre ır çok mobilyeler bil-
muzayede satılacaktır. Satıı 
peşindir. 

Hamiş: İşbu satıı acele vo 
mobiyalar gayet lüks olduğun-

dan derhal iıtirak edecek zevat 
çok istifade edecektir. 

Adrcı: Yeni Müzayede be
desteninde 35 - 36 No. da Fır
ıat artırma salonu Aziz Şımık. 

Telefon: 2056 1-3 (375) 

uayenehane Nakli 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad
desi N o. 596 Tel. 2545 

Urla Tapu Memurluiundan: 
Urlanın kızılbahçe nahiyesine 

bağlı yelki köyünün Safer bah
çe namı diieri sivrice mefki
inde doğusu balcı zade Havva 
tarla ve palamutluiu, batısı 
anbarcı oilu Mehmet kızı Emi
ne Münire tarla ve palamutlu
j'u, poyrazı cebel, kıblesi Hacı 
Ahmet oğlu Süleyman tarla ve 
palamutluiu ile çevrili, içinde 
de elli büyük palamut buluna• 
6 dekar 440 metre murabbaı 
bir tarla için Y elki köyünde 
Hacı Ahmet oiullanndan Sü
leyman kızı bayan Hacerin 
anası ölü Ayşeden irsen ve 
intikal suretile yirmi beş yal-

danberi koçanıız malı olduiu
nu ve onun da 933 yılında 

ölmeıile veraseti, köyünden 
getirilen onaylanmıı ilmtıha

berde adları yazılı on varise 
kaldıiım ileri sürerek kendi 
adlanna yeniden tapu kütü
ğüne ieçirildikten sonra bu 
iayri menkulün askeri yasak 
mıntaka içinde bulunmasından 
hazine namına temlik etmek 

istediklerini ve bu yoldaki iı
te ~in yerinde araıtırılıp yer 
kestirilecektir. Bu palamutlu 
tarlanır.. kendisinde Yeya sını· 
rında ve yahut her hangi bir 
şeyinde tasarruf yeya tecavüz 
gibi iddiası olanlar varsa bu 
yazını• ıayıldıiı günden bat· 
lamak üzere 10 aiin içinde 
Urla Tapu idaresine veya 28/3/ 
935 ~ünlemecine rast a-elen 
Perşembe ıcünti yerinde araı
bnlacak memura elindeki bel
gelerile birlikte başvurması 

bildirilir. 822 (382) 

Belediyeden: 
232,62 lira bedeli muhamme

ncli Karşıyaka su branşman
ları için 422,950 kilagram de
mir bilezik alınması işi belediye 
başkitipliiindeki keşifname ve 
şartnamesi veçhile ve açık ek
siltme ile 25/3/935 Pa~artesi 
a-ünü saat 16 da ihale edile
cektir. 

ıştirak için 18 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
komisyona gelinir. 

8-12-17-21 737 (338) 
§ 1 - 1250 lira bedeli mu

hammenli Dok ter Mustafa cad
desinde 62 adanın 500 metre 
murabbaındaki 4 numaralı arsa 
satışı belediye başkitipli§i.n
deki şartnamesi veçhile ve açık 
arttırma ile 30·3-935 Cumartesi 
pnü saat 16 da ihale edile
cektir. 

ııtirak için 94 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
kadar komisyona ielinir. 

2 - 260 lira bedeli keşifli 
Vezir ve Osmana2'a suyu için 
fonttan dökülmüş 200 adet Re
a-ar yaptırılması işi belediye 
başkaripliğindeki şartrame ve 
keşifnamcsi veçbile ve açık ek
siltme ile 30-3-935 Cumartesi 
pnn saat 16 da ihale edile
cektir. 

lıtirak için 20 lira muvakkat 
teminatla söy!enen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

3 - 181,87 lira bedeli keşifli 
Karııyaka su branşmanları için 
150 adet font boru yaptırılması 
işi belediye başkatipliğindeki 
şartname v: keşifnamcsi vcç
hile ve açık eksiltme ile 30-
3-935 Cumartesi günü saat 
16 da ihale edilecektir. 

İştirak için 14 lira muvakkat 
teminatla söylen gün ve saata 
kadar komisyona gelinir. 

12-17-21-28 778 (359) 

Türkiye'de en çok aranılan ve satılan da iste
nilen Aıgopan'dır. Daima ve israr ile Algopan 
işleyiniz. Şehrimizdeki Eczahanelerde ve Ecza 
depolarında vardır. Türkiye umumi depo ziteri 
Zaman-- ecza deposudur. 

Ademi iktidar 
-VE 

\
1 akitsiz ilıtiyarlık 

HOBllOBIN 
Hormobin tabletleri: :tı~:rit~ 

tiyarha-ın önüne ieçer. Sinirleri kuVTetlend~I a-•vşek
liiiai tedavi eder. Tafsilat için İ•tanbul "GIJata posta 
kutuıu 1255 müracaat" 

Her eczanede bulunur. Flall uso kuru,ıur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

1 - 60 (376) 

'-11 ... ----1------------------..,, 
- {n büyük lro3 bende .. 

• 

· llllllll 
lllllY· 
lra~ 

hıçağıdtr. 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 
~ -

İzmir Milli emlak müdürlniünden: 
Lira 
150 Karşıyaka Bayraklı Mahmut sokajında 13 numaralı ev 

Buca aşağı belediye caddesinde 65 eski 75 taj numaralı 
kahvehane 150 
Buca apiı mecidiye " 1-2 numaralı ~ahYebane 200 

,, " Nalbant Mehmet ıokajında 46 es~ı No. lu ~nn 500 
So 48 eski 32 taJ No. lu dukkin 100 

" " ,, " . 200 
,, ,, Çay ,, 4 ,, 2 ,, " " 

200 ,, ,, Dokuz çefme ,, 27 ,, 19 " " " l 
00 .. " Zambak ,, 2 ,, 2 ,, ,, " 

,, Yukarı intikam 31 ,, ,, 40 .. ~o ,, ,, Zafer ,, 62 ,, 48 ,, ,, kahvehane 
" ,, .. ,, 7 ,, 1 ,, ,, dükkan 200 

Bardakçılar Safahat ,, 21 ,, 23 ,, ,, ,, 350 

" " " 19 " 21 " " " 350 
Bornova Topçukuyu ,, 9 ,, 200 

,, Şadıvanlı çarşıda 21 ,, S ,, ,, ,, 150 
Ka ataş Mısırlı caddesinde bili numaralı tarla 15,000 metre 400 

Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin para veyahut mübadil 
ik'nci tasfiye koponıle ödemek üzere mülkiyetleri 4-4-935 Per
şembe günü saat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye konul
muştur.Taliplerin o saatte Milli Emlak müdürlüiüne müracaatları. 

21-25-29-1 821 (381) 

l 

.1 
' ., 

' 

Anneler Çccuklarınız 

için ilk ~"ama va 
A e 

1~~4-KTIIW 
ile baş1ayınız 

Çocuk hastalıklan mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

L A k • Çocukta hazımsızlık, a tJD sancı, ishal ve kusmalar 
varsa onları giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

~--~-~1-:. .................... ..... 
Gıt ıJ>İ önlemek • • 

ıçın 

Katagrlp 
TABLETLERi 

Bat Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınhğmı 
T emamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adeUlk kOtusu 7 ,s kuruftur 

~ ~ 

1 1 
lstırabların Ezraili 

BUtUn Ağrı, Sızı Va Sanclları Kasar 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, 
nezleye, gripe karşı bilhassa müessirdir. 

Bir tecriibe bin nasihattan iyidir, derler; tecrübe ediniz. 
Her eczanede bulunur, Flatı 7,s kuruflur 

Gripin, Radyolin diş macunu mutahassıs kimyagerler i arafın
dna imal edilmektedir. ... 

A 

iLAN 
lzmir Tramvay ve Elektrik 

Şirketinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın: 
22.3.1935 te saat 7,30 dan 17,30 a kadar ve 

23.3.1935 ) 

~~:~: :: te saat 12 den saat 14 e kadar 
26.3. " 
Keresteciler, Limoncular Halimaia, Belediye Yolbedesteni 

Çekmececiler, Odunpazarı, Kolancılar, Osmaniye, Parmakkap 
sokakları mücavir sokaklar da; 

22.3.1935 te saat 7,30 dan l 7,30 a kadar Peştemalcılar Sa-
maniskelesi sokakları ile mücavir sokaklarda; 

23.3.1935 ) 
24.3. ,, tc saat 7 ,30 dan 17 ,30 a kadar 
25.3. " 
Arasta, Şekerciler, Tahmis, Mutaflar sokakları ile mücavi 

sokaklarda kesileceği muhterem balkın malümu olmak üzere il. 
olunur. 



Fratelli Sperco 
Va )Ur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAİS 

JEROM PUSIÇ 
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N. V. Oliver Ve Şii. 

KUMPANYASI 
UL Y .!>.:lE'5 vaptFU 8 nisan

dan 11 l" . s~na kadar Anvcrs 
Rottcrdam, Amsterdam ve 
Hamburg Jimanları için yük 
alacaktır. 

UL YS~r.:S vapuru 20 martta 
beklenmcKte olup yükünü bo
şalttıktan sonra Anvcrs, Ams
terdanı, Rotterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CERF.S 25 marttan 28 Narta 

W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

AQILA vapuru 19 martta 

bekleniyor. 21 marta kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır. 

AKKA vapuru 31 martta 

bekleniyor. 4 nisana kar AN

VERS, Rotterdam ve Hamburg 

ve Brcmen 

alacaktır. 

Jiman!arma yük 

kadar A nvers, Rotterdam,Ams- ARMEMENT H. SCHULD 
terdam ve Hamburg Jimanları Hamburg 
için yük alacaktır. TROYBURG vapuru 23 
SVENSKA ORİENT LİNİEN martta bekleniyor. HAMBURG 

ROLAND motörü 20 martta ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
Rotterdam, Hamburg, Kopen-
hage, Dantzig, Gdynia, Gote- ANVERS, ROTTERDAM ve 
burg, Oslo ve lskandinavya HAMBURG liman!arma yük 
limanları için yük alacaktır. alacaktır. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda NORBURG vapuru 28 mart-
Rotterdam, Harnburg, Copen- ta bekleniyor. Hambur ve An-
bage, Dantziğ, Gdynia, Gote- verstcn yülc çıkaracaktır. 
burg Oslo ve İskandinavya li- DEN NORSKE MIDDELHAVS 
manları için yük alacaktır. LINJE D/S A/S SPANSKE-

IJ'lATIONAL STEAM NAVIGA LINJEN _ OSLO 

TION Co. OF GRECCE BANDEROS vapuru 23 mart-

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES LTD. 

OPORT A vapuru 21 mart

ta Livcrpol ve Svensea'dan 

FLAMINIAN vapuru yirmi 

iki martta Liverpool ve Svan

sea 'dan 

THURSO 
manımızda Londra ve Hull için 

yük almaktadır. 

DELOS vapuru 21 m~l'f~a 

Brernen - Harnbur7 ve Anvers

tcn beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapur'arm isimleri üze:ine me:;'u ı 
liyet kabuJ edilmez. 

VAPUR ACENTESi 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

UNA vapuru 25-26 martta 
Pire, Candic, Calamata, Tri-
yeste ve Yugoslavyanın liman
ları için yük alacaktır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. Pussich acentesine müracaat 
ediniz. Kordonda Cemal Cen-
deli han 13-14 (Tel.2548) 

N. B. Vapurların isimlerine 
ve muvasalat tarıhlerinde mcs
uliyetimiz yoktur. 

~~~ımtır:P"lmmm~m.E-! 
Talebe Velilerine 1 

İlk ve orta mekteplerde oku
yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve

rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. ıs

tiyenlerin gazetemiz idare mü

düriyetine müracaatlan. 26-8 

AZ AR.. iLE BOL 
ISIK 

Jzmir - Nevyork arasında 
ayda bir muntazam sefer ta bekleniyor. Dieppe ve Nor- 1 

YALNiz iÇi GAZLI 
TAMESTS vapuru 19 Martta veç limanlarına yük alacaktır. 

Jfzmirden (doğru) Nevyork için NEPTUN SEN NAVIGATION 
yük alacaktır. COMOANY L TD. Budapeşt 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doji-ru ) N evyork için yük 
alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntaz am sefer. 

PELES vapuru 6 nisanda 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar-

TISZA vapuru 18 martta 
bekleniyor. Doğru Braila, Bu
dapcst, BratisJava ve Viyana 
için yük alaçaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXECUTİVE vapuru 19 mart 

t ıelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. ta bekleniyor. Nevyork için 

ALBA JUL YA vapuru 1 yük alacaktır. 
\mayısta gelip 15 mayısta Malta, Vurut tarihleri ve vapurlann 
Cenova Marsilya ,Barselon ve isimleri üzerine mesuliyet ka-
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde bul edilmez. 
ki değişikliklerden acenta mes- N. V. W. F. Hanri Van Der 

Lan bala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
uliyet kabul etmez. Zee & Co. E\ek~·ik, Telef on l\1 ] 

Fazla tafsilat için İkinci kor- Birinci Kordon Telefon No. et zemesi Deposu 
donda Tahmil Tahliye şirketi 2007 - 2008 PE~~TE ıHLClLAR 77 - 79 Tel. 3332 
binası arkasında FRA TELLi • • • • • ••• • • • • • • •• •• • • • ••••••• • • • • • ••• •••••••• •• •• ••••• • •••• ,,, • • •• • • •••••••• •••• • • ••• •• ••• 

rsPERCO vapur acenteliğine ••• . Bir T ek"'"N~~~; ....................... . 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Ana~ 
İkametkahını Birinci Kor .. 

donda Tayare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane-
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 L_ 

(25) H.3 
ere@ &nM ,,, d 

ACLARINIZ 
~ 

Dökülüyor l\,..u 
Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 

müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek

lenmesinc mani olur. 

KO OJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

Latif 

rayihalı bir saç Iosyo

nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa

zalarından arayınız. 

993) 

? • 

Hayatı zehir etme2'e kafidir. Ancak 

Ferit Nasır Kremi 
Yapılalı nasırdan korkan kalmadı 

en sert nasırı 2 - 3 iÜnde yokcder 
İsme dikkat ediniz 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

~ En ufak yedek parçalariy!e beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

TURttlYE: { 
UMUM 

ACtNT A!:>I 

Çok Hassas 
••• 

Dünyamn en eyi 
}\ad.yolo.vmdan 
Sirid\r 

E D İS ON Müessesesi 
AFİF ŞEŞBEŞ 

TE.t... E. FON! 

251.7 İZ MİR ı Sam-an \sKelesi K~ 26 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Bamd.i Xüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıo~lu hanı karşısında 

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

KI~ GEI"DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zonlluldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

v ardır. Salıt mahalll : Kestane pazannda No. 10 
(885) Telefon 3937 

ilan 
Kooperatifimizin 935 senesi heyeti umumiye içtimai buiün 

halkevinde ziraat başmüdürü bay Zühtü ve ziraat bankası mü
dürü bay Aşkı Erenin ve iktisat vekaleti namına müfettişlerden 
bay Şevkinin huzurile yapılmıı ve ruzname müzakere edilerek 
tama.men kabul edilmiştir. Meclisi idarenin istifası üzerine ye
niden yapılan intihap neticesinde idare meclisine: Ortaklardan 
Buca belediye reisi bay Nazım Anık ve bay Salih Bayram, 
Karşıyakadan sabık meclisi idare reisi bay Hikmet Okkan, Bal
çovadan bay Hatim Alatas ve bay Mehmet, Narhderedcn bay 
Yusuf Nadi, Cumaovasindan hay İsmail. Yedek azalıie Karşı
yakadan bay Hasan Celil, Balçovadan bay Ahmet lşıkmen. 
J\.?ürakıpliğe Narlıdereden bay Remzi ve ziraat bankası şefle-
rınden bay Celalin seçildiklerini bildiririz. (377) 

,. ·: . .. . \ . . .,_.,, . : !f.: . .• :.: . ..... 

OTEL BRISTOL, 
Birinci Sınıf =.:..=:~ 

iiaıl!d ~-1!!3!1t!ED. L ü s e 
Bütiin lzmirliler burada buluşurlar === Tepe başı Beyoğlu ~=::::=:= 
Müsteciri: BütUn lzmlrllierln teveccUhünU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 


