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1 
lngiltere tevazün te~nine çalışacakmış 

~~df~;ı:!:s~~:!:.::c~ii~ i Alman gazeteleri Almanyanın Uluslar arası taahhütlerinden 
le u. Koskoca savaş fiJosunu, , 

olonilerini kaybeden, Versay K k • t• d J d v k d d• 1 
~~~ıa':t~~~:Ai~:4:~'b~y~t açınma nıye ın e oma ıB?nı ay e ıyor ar 
ı.~~~~=~a ~~P-;::ı~k10~~:k~:~ Asker devşirme yasası bugün neşıedilecektir. Elektrikli mitralyözler 
ç~knııştı. Almanya ile Froınsa-
A~ çatışmalarında, İnı;iltercnin 
yı)~anya,Ya sempati göste:diği 
ul ar bıle olmuştu. AlmanyP, 
y u~lar kurumunu bıraka. ak 
en~~en sililhlannııya başi1lyın

b~ ışın rengi değişti. Londrayı 
ır .düşüncedir aldı. Hele Rayş-

Yerın - 1 t yuz erce bombardman 
J ayyaresile berkitildiği anlaşı-
•nca bu kuşkula b" b"t·· kab r us u un 

d ardı. lngiliı sınırlarının Ren-
de olduğu nakaratı yeniden 
b~Yhlnııya başladı. En son 

r ava andlaşması düşüncesi 
ortaya atıldı. Bu düşünce için 
?er ~nıklanırken Almanya yeni 

ı enırı vakiler - fait accompli 
eryar tt V " 

Yas k k ı. eraay andlaşmasmm 
v a b' ı.ldıiı ıeyleri tanımadı
~nı ıldırdi. Ve hiç kimse i!e 
d:::.Şnıadan imparatorluk or-
1.rı lll eski kuralları, eski yasa
lond 1 e caalandırdı. Burada 
hava ra.rı •• çok tasalandıran 
sa aillhlaridır. Almanyanın 
t vaı filoaunu 400 bin tonila
doya çıkarmak istcii de 

a yukarclakilere katılırsa bu-
fiinkü durumun, İnıilizler için 
cal n alacak noktası belirtilmi~ 
o Ut B" "k h b' y 

d ·1 uyu ar ın sonuna ka-
ar 'it • nıı ere - Almanya ara-

Bnda, amansız bir rekabet vardı. 
~ U.. Jekabetin ıeçirdiii korkunç 
te i' ar unutulmamıttır. ıngil
d:e, 0 k?rkulu ruyalara, elbett.e 
C nmek ıstemez. Böyle iken Sır 
.~n. S~ymen ne diy~ Berline 

gı ınııtır, denebilir. Bu soru
~~n. anahtarı Alman diploma
•ısının ıidiıine baK-lıdır. Al
~anlar, ına-iliz kuşkularını art
ı:r';"'ldan çekinirlerse Fransız, 
h ~ Yan - İna-iliz blokunda belki 
n: çatlak yaratabilirler. Bu
h n tersinesi blokun biraz da-

da sıldaıması olacaktır. Zira 
eneıun · t' -

vakit Aİ' lr ki, lna-iltere, ne 
ka ıl illan korku•unu kendi 
ya: •nnd1l duymuşsa Fransaya 
,.. ·~~ış, Almanyaya yüz çe-
ırınıştır. 

. Berlindc başlıyan görüşmele
~~°nubarııı $ailamlıyacak bir 

ca varma . . k' d' lom · •• ıçın e! ı ıp-
·ı ası. mctodlanndan vaıae-

çı mcsı gerektir A k ·ı· 
tc~leri ku k; . nca rea ı-
huaünk·· c~ uyan ın~todlarla 
d 

c. u ctururnun ne ka
ar k"r· b d v 

0 u ir çıkmazda ol-
algd anlaşı:abiJir. Eicr bu 
dan a duygu i!e, kuru prestij 
v ~vaları birleştirilirse kördü
ıcurn" 
ö .. un, daha çok zamanlar, 

ç zufmcsi beklenemez. 
v Almanyanın sil2hlanma da
le:~ı ~dka__sında genişleme dilek-
b "t" ugundan ku~kulananlar 

U UQ ko J d S Rusya Bid ~u an ır. ovyct 
turya,' kGç~k ülkeleri, Avus
letlcri h b •ndla~ma dev-

ep u ka · · d dider G·· ··ı.. Y2u ıçın e-. oru uyor ki T D v ve B t k , una- osru 
, a .~ .. mıı1;ı, larin<la ilişikli 

o.an bulun u uslar 8 ~zlerini 
Almany<lya çevirmi lerdir. 

Aimanlar sadece İngiltcrcnin 
kay~ularmı daf-ıtmak isteseler 
bile Ccnevrcyc dönmeden 
·ı-hı ' sı 8 arı azaltma anlaşmasın-

da yer almadan, bu amaca 
•ermek · · d 
T 

ıçın e batı - doö-u ve 
un · kJ • a mısa arakın onaylama-

dan bunu elde edemezler. Al-

1119iliz /tarbi,'le bakanı 

Loı·d Jlailxlwm 
Lon,ıra 24 (A.A)- Sir Con 

Saymen'in seyahatının ehem
miyeti dolayıııyle matbuat o
nun mesaısını güçleştirecek 

her törlü neıriyattan tevakki 
etmektedir. Gilzcteler İngiliz 
nazırının tav.ıssut vazifesinin 
ehemmiyetini kaydediyorlar. 
Sunday Times diyor ki : 

Koll•ktlf sistem için 
Ne denirse densin, Avrupa 

devlet adamları yep-yeni bir 
hakikat fikriyle mücehhez ola-

Yeni 

,..,,,. ( uu Sn!Jmeu, t.Jtı// Edru ('e 
lu[lillCl'f'>ıiıı I'm·is se/iı i 

Ba !J l\cınt prll 
rak işe koyulmuşlardır. lngil· 
terenin bu alanda vazifesi çok 
mühimdir. Zıd iddialar ve muh
telif endişeler arasında tev:uün 
temin edecektir. İngiltere ken
dine düşen mes'uliyet hissesini 
deruhte etmek ve kollektif 
sistem lehinde en geniş bir 
bal sureti elde etmek için 
bütün kuvveti ile çalışmak ar
zusundadır. 

Umumi endl,eler 
Observer gazetesi de, Al-

manyada asker devşirme kara
rının neticeleri noktai nazarın· 
dan umumiyetle hasıl olan en
dişelere tercüman olmaktadır. 

Alman gazetelerl 
Ne dlyorlar? 

Berlin 24 ( A.A ) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Sir Con Saymenin ziyaret 
iÜnunün yaklaşması üzerine -

Alman . ordıısu 
Hitler erkinıharbiyeyi kuruyor 
M. Lüdendorf başa geçirilecek mi? 

Yahudiler ·amele taburlarına atılacak 
Berlin 24 (Ö.D.) - 16 Mart 

kanunile Almanyada mecburi 
askeri mükellefiyet uıulüaü 
kuran B. Hitler, yeni orduyu 
tetkilatlandırmak vazifesini u
lusal koruma bakanına bırak
mıtdır. 

Alman erkin harbiyesi, bir 
kaç yüz bin kitililc . kos 
koca bir ordunun silah alh
na alınması Ye kadrolarının 
kurulması ıcibi büyük bir it 
için hazırlıkıız değildi. Bütün 
işler önceden haıırlanmııtı.Bu
nun için bu hafta içinde, 16 
Mart kanununun tatbik nizam
namesi hemen neşredilecektir. 

P..ayşvcr (ulusal koruma)ida
resi şimdi umumi crkanıhar-

ll ılltr, - Gacı-iııy - Gocbles llaı]ı ilıilıi gôı·iilıiyor.. ı biycnin teşkili ile meıguldur. 
111111111 .. 1111111111111111111111111 ( .ıllrtria111ır) .Sonu .9 u>ıcu Safada-

ma~ si.ya~asının .yöndcmi ( ;~~:·····d;h;·~ıki;;;~~·kt~;:·· a~··i;~k·ı;;:·· .. A"ı;;~;;~·~;~· .. ·;iiihi~~;;~·ı~d~:· 
hesı ) ln~pltercnın Fransa ile dan Sir Con Saymenin Berlin doğan tasalan kartılamak için 
dostluiunu tanzime yarayacaktır. görüşmelerinde alacaiı sonuç, de bir davranış noktası olabi-
Almanya uzlaşma yolunda zor- İngiliz - Alman rekabeti üze- Jecektir. 
Ju davranırsa bu do•tluk bir kat riode derin rol oyıuyacaiJ a-ibi, ljlevke1. :e~ısı.n. 

lngfUerenin Berlin se/fri 
sir Erik Rlipps 

a-azeteler Almaayanın baklıhj1 
ile beraber hüsnü niyetinde 
tebarüz ettirilen netriyatta bu
lunuyorlar. Balkanlar Almanya-

nın uluslar aruı mtlhim teah
hüdlemden kaçınmak niyetia
de olmadıiım israrla kaydet
mektedirler. BorHn Ceyitung 
a-ibi bazı gazeteler muzır mahi-

yet arzeden eaki ittifaklar ıia
teminin ihyasıadan korktukla
nnı ihsas ediyorlar. 

Voliuer Beobahter a-azreteıi 
Sir Con Saymenia uzun bir 
tercümei halini yazarak kendi
ainin liberalizminden bahıedi
yor ve diyor ki: 

iki zıt aıem 
kartlla,ıyor 

Birbiriae tamamile zıt iki 
ilem karıılaıacaktır. Hepıi de 
a-erek kendi memleketlerinin 
•e a-erek Avrupanıa azami 
haynna çalıııyorlar. Ümit ede
riz ki aradaki farklara rağmen 
müfterek bir çalıtma eauı 
bulacaklardır. 

Asker devtlrme yasası
nı niçin tehir ettiler? 

Berlin 24 ( A.A ) - Havaa 
Muhabirinden : 

Asker devşirme yasası Pa
zartesi günü neşredilecektir. 
16 Martta ilin edilen askeri 
teşkilatın tatbikini temin ede
cak tedbirleri ihtiva eden bu 
yasanın derhal •eJ.rİ mukarrer 
ise de hükumet Sir Con Si
monun hareketinden evvel bu 
.iıi biraz mübhemiyet içerisin-
1e bulundurmayı istediiinden 
neşretmekten çekinmiştir. Bazı 

gazeteler bunun kasten böyle 
tehir edildiiini ve evelcmirde 
Sir Con Simon ile bu hususta 
müzakere edilmek istediiini 
ihsas ediyorlar. Maamafih as
keri muharrirlerin yazılarıııa 
nazaran yazan bazı teferrua
tını öirenmek mümkün ol
muştur. 

8fonlc11 JJaldviıı 
Asker alma usulUnUn 

faydaları 
Harbiye n~zareti mensupla

rından binbaşı Gorc yazdı;ı 
makalede askere alına usulü
nün faydalarını kaydetmekte
dir. Mumaileyh askerlerin or-

- Soım ı; ncı Fm1ıifede --
Yalnızhk ta lelAkklye göredir 

Mlhracanın evlenmesl 
- Oh! Nihayet yalnız kalabildik .• 



Sahife 2 

Dünde iki Eroinci ihtisas 
Mahkemesine verildi 

l~t 'cJııı kııllıwdıklarmdau ı-e sa ft ıklaı mda n clolu !Jl yakulaııan il idayet, 
• h . a l l.. l ı·e iki r·ocuk Arsalı Alımef, Hidayetin karısı Aclıle, ı=m~çı .n.anıc ya . . . . 

Geçenlerde zabıtaca şehri- 1 na Eroin satbğı tesb~t e_dılmq-
mizde mühim bir Eroinci şebe- tir. Numara ve serilen zapt-

dil "k" l" b kadına kesinin yakalandıi"t, son s,rün- e en ı ı . ıra u . . .. 
lerde Eroin ve Kokain gibi verilerek eroın alması ıçın gon-
uyuıdurucu maddeler kulianau derilmittir. 

- K dın Eminin evine giderek ve satanların arttıgını nazar- a 
dikkate alan zabıtanı• bu va- iki lira mukabilinde 3 ıram 
dideki faaliyetine kermi ver
diii ve pek yakında bu gibi 
~hıslardan daha bir çokları
~ın yakalanmasının muhakkak 
olduaunu yamıışdık. Bu cüm
leden olarak dün de bir Eroin 
satıcısı zabıta. tarafından ya
kalanmışdır. 

Fırsat buldukça esrar, ko
kain ve eroin gibi uyuşturucu 
maddeleri .atan •ve evinde 
morfin zerk.etmekle 2'eçinen ve 
bu yüzden Emsal adında bir 
kadının ölümüne sebebiyet ver
mekle suçlu olarak ihtisu mah-
kemesine varilmif iken be-
raet eden Tepecikte hah· 
çe sokai"tnda oturur ve 
arabacı deienekcisi olarak 
ablan Edirneli Rıfat otlu dün 
zabıtaca yakalanmıtbr. 

Emin'in fırsat buldukça bu 
gibi ıeyleri yap.makta oldup 
haber alıaıaca Ye zabıtaca ta
nınmış, kead.Uine itimat edile
bilen V eçiniye adındaki kadı-

Üzüm satışı 
Fiatlarda elli para 

tereffu vardır 
Soa pıalercle bersada üzüm 

al11 verişi üzerinde canlı bir 
hareket görülmei• bqamqtır. 

Soa iki üç gün içinde bu 
caalı bareketiıa neticesi olarak 
fiatlard• elli para kadar .. ir 
tereffu kaydedilaiıtir. 
Buı alikadarlar hu tereffu

un aebebiai iki nokta merinde 
,...örmektedirler. Birincisi pas
kalya dolayısile sipaaiılerin 
artması diieri de durgunluk 
ıösteren Alman piyasalakırun 
yeniden harekete ~eçmiş ol
masıdır. Bu ha( Almanyad~ 
iktısadi vaziyetin inkiıafına de
lalet etmesi hasebiJe şayanı 
memnuniyettir. 

Fuhşa teşvik ediyormuş 
Bazı kadınları fuhşa teıvik 

etmek ve va.srtahk yapmakla 
maznun Reşat ve Nazlı hakla-
rındaki evrak mevkufen tahki
kat yapılmak bzere birinci ka-
rar hikimJiiiae Yerilmiştir. 

Eroin sabn almaş ve bunu ayak 
kabısıaın içine koyarak dıpn
ya çıkmı,br. Zabıta kadım ya
kalamış ve ayakkabısında eroi-
ni bulmuştur. 

Zabıta bunun üzerine eve 
ıit'erek araşhrmada bulunmuş-
tur. Eminin kansı Hikmet 
zabıta memurlannm içeriye 
girdiklerini ıörünce morfin 
zerkine mahsus şırıngayı ayak-
lan albna alarak kmnıı ve 
komıusu bay lbrabimin bahçe-
sine atmı4tır. Şınnga atıldıj1 
yerden alınmış Ye mamunlar 
bulunan bir miktar eroin ile 
ihtisas mahkemesine verilmiş
lerdir. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta 
eroinlerin lstanbuldan deniz 
yoliylc ve bazan da Bandırma 
treniyle ıretirildiği tesbit edil
miştir. Birinci ellerin bulunması 
için zabıtaca azami gayret sarf
edilmektedir. Bugünlerde bun
ların da yakalanmasına. muhak
kak nuarile bakılmaktadır. 

Rus konsolosu 
Dün T ürkofisle panayır 

Hakkında görüştü 
Şehrimiz Rus general kon

solosu bay Tinkef dün öğleden 
evvel Türkofis müdürlü2'fine 
2'elerek betinci uluslararası İz
mir panayırına Sovyet Rusyarun 
iıtiriki meselesi etrafında te
maslarda buJunmuştur. 

Kubilay mektebi 
Talebesi şehrimizde 
Menemenin Kubilay mektebi 

son sınıf talebeiinden 60 ço
cuk muallimleri bay Kemlle 
dün ıchrimize ielerek tetkikat 
yapmışlar ve maarif müdürünü 
z.iya.ret etmişlardir. 

Ruamlı hayvanlar sahih
lerine talimat verildi 

Ruamh zuhur etdikleri için 
öldürülen 32 bayyarun sahible-
rine tazminat olarak verilmek 
üzere ~elen para paytar mü-
dürlüR"ünce müstehaklarına tev
zi oluomUJdur. 

' vahşi sakinleri içinde çevr~ 
pek çok filimler veren sinema sanayii KUTUPLAR'a 

yakın buzlu iklimlerde alınmış, mevzulu bir film 
yapmağa da muvaffak oldu 

ESKiMO 
buzlar iç.inde yaşıyan insanlar ve hayvanlar arasınd.:. ç~v

riJen bu filmi 27 MART ÇAŞŞAMBA saat 21 den itibaren 

ELHAMRA İ. Milli Kütüphane 
SINEMASINDA GÖRMEGE HAZIRLANINIZ 

Bugün 15, 17, 19 ve 21 seanslarında 

ve Aşkları 

Yeni Asır 

Viliyet Umumi M~clisi 
Uyelerin ücreti yedi liradan on liraya 
çıktı. Dünkü celse münakaşalı oldu 

Vilayet umum meclisi dün 
vali Genral Kazun Diriğin baş
kanlıiı altında toplanmışhr. 

Evvela sağlık encümeninden 
gelen ve İzmirde zehirli savaş 
~azlarına karşı maske tedariki 
için 70 bin liraya, aynca yap
tıulacak sığınaklar için 37 bin 
lira, İzmirdeki hasatanelerin 
sıimaklan için yüz bin liraya 
ihtiyaç bulunduiunu bildiren 
teklif okundu. T cklifte bu işin 
her yıl bütçeye birer miktar 
tahsisat konmak suretile ya
pılması muvafık görüldü~ü bil
diriliyor ve bu yıl için yirmi 
bin lira isteniyordu. 

Bay Hasan ( Beriama ) Bu 
teklifi sıhhiye bakanlığmdan 
temenni mahiyetinde bulundu
iunu söyledi. Reis general 
memleketin müdafaasına taal
luk eder bir mesele oldup için 
hükümetin ve vilayetlerin yapa
catı işlerin ayrı ayn olduğunu 
söyliyerek: 

- Sıhhiye bakanlıj'ı vilayete 
bir bildirim göndermiştir. Bun
da vilayetçe yapılacak işler 

hakkında izahat veriliyor. Bi
naenaleyh t~klif bir temenni 

teklifi değildir. Bütçe encüme
nine iÖnderclim, dedi. 
Bergaminın Ahmetbeyli ve 

ve Çiftçi köylerinin birleştirile
rek Çiftçi köyü namile anıl

ması teklifi onaylandı. 
Tire ve Ödemiş hususi mu

hasebe mcmurlanndan bazıla
rının ücretlerinin uttınlhıası 

hakkındaki mürauatlan bütçe 
encümenine gönderildi. Esnaf 
ve Ahali bankasında vilayet 
umumi mclisi namına bulunacak 
aza seç.imi münasebctile mec
lis üyeleri muhtelif zevah in
tihap i~in ileri sürdüler neti
cede bu teklifler uzadı ve 
yapılan seçimde mühendis hay 
Aziz kazandı. 

Cumhuriyet halk fırkası vi
layet kongresinde onaylanan 
dilekler encümenlere gönde
rildi. 

Ziraat bakan.lığınd01.n bütçe 
hakkında gelen bir bildirim 

okundu bunda daire memurla
rının harcırah ve oda~ıların 
ücretlerinin yine vilayet bütçe
sinden verilmesi bildiriliyordu. 

Daimi hay•an sergisi binası 
inşaatı için bütçede dört hin 

lira tahsisat konulması hakkın
daki teklifle birlikte bütçe en
cümenine havale edildi. 

Muhasebei hususiyecc oto
mobillerden ve otobüslerden 
alınmakta olan seneJilc resim 
hakkında şikayet idare encü
menine gönderildi. 

Bundan sonra meclis azasın
dan 19 kişinin imzasını taşıyan 
ve ücretlerin yedi liradan 10 
liraya çıkarılması hakkındaki 
teklif takriri okundu. Muhtelif 
münakaşalara yol açan bu tek
lifte zammın da bu sene büt
çesinden verilme9i isteniyordu. 

Meclis başkanı general - Bu 
teklifi başkanlık, bütçe bakı
mından bir fahhayır addeder, 
dedi ve bütçe vaziyeti düzel
miş olacak ki böyle bir tek
lifte bulunn~yor.Hcr hafde bir 
yerden elli bin lira bir fazla 
bulunmuş demektir. Halbuki 
ben bütçede altmış sekiz bin 
liralık bir açık bulunduğunu 

zannediyordum, sözlerini ilave 
etti. 

Bu takrirde İzmi. üyelerinin 
imzalan yoktur. 

Bay Yusuf Ziya (Baymdır)
arkadaşımın bu sözü ıencl 
kurultayda ikilik ihdas et
mek istediklerini gösteriyor. 
Bunu hiç tahmin etmemiştim. 

Bütün meclis üyelerin , mali 

vaziyetleri müsaittir ve buna 
ihtiyaçlan yoktur. Fakat içtimai 
bakımdan bunu istemek bir 
haktır. Civar vilayetlerde İz. 
mirden daha fazla ücret ve
riliyor. 

Eczacı hay Ferit (İzmir) söz 
alarak dedi ki: 

- Arkadaşımız Yusuf Ziya 
ikilik ihdasından balm buyu
ruyorlar. Geçen yıl bütçe dar
hiı yüzünden memur kadro
larında tenktbat yapıldı. O va
kit ilk iş olarak umumi meclis 
üyelerinin de ücretlerinden fe
dakarlık yapmalan ileri sürül
dü ve bu yıl tatbik edilmek 
üzere üye ücretleri yedi liraya 
indirildi. Bu takriri imzalayan
lar arasında bay Yusuf Ziya 
da vardı. Ne çabuk döndüler. 
Bu takrire muhalif arkadaşlar 
da vardır, ikilik yoktur. Bina
enaleyh onaylayanlarJa muha
lif kalanlar tespit edilmek üze
re ayn ayn reye konulmasım 

teklif ediyorum. . 
Bay Yusuf Ziya (Bayındır) 

tekrar ayaia kalkarak ieçen 
yıl zaten muhalif kalmış oldu
iunu ve şimdi meclisin ekse
riyeti tarafından müzakeresine 
lüzum bulunmadığını ve zaten 
onaylanmış sayılacağını söyle
di. Daha bazı üyeler de söz 
söylediler. Neticede takririn 
onaylanması reye kotıdu, 8 üye 
el kaldırdı. Bu sırada. bay Yu
suf Ziya bazı üye!ere el kal
dırmalarını işaret ediyordu. 

Meclis başkanı - Tesir yap
mayınız; dedi. 

Bu suretle takrirde imzası 
bulunanlardan Çoğu müstenkif 
vaziyette kalmış o:uyordu. 

Vali general Kazlm Dirik - . 
Dikkatmızı celbcderim. Tak
rirde 19 imza vardır, dedi. 

Bay Ahmet Şükrü (İzmir) -
Evclce takriri imza. etmiş bu-

lunanlar burada rcylerinden 
dönebilirler ve belki de müs
tenkif kalmışlardır. 

Avukat bay Fehmi Koral 

(Bergama) - Takrir ııarip bir 
hava yaratmıştır. Ben hu tak
riri yerenlerin ı[erİ almalarıaı 
ve hatta bir daha müzakere 
edilmeme.sini rica ederim, dedi. 
Fak at takriri hnzalamış olan
lardan ba:r:ılan baıta bay Yu
suf Zi.y:ı olmak üzere bu tek
life itira:ıda bulundular. 

Bay Hasan ( Bergama ) -
Ortada mccfu ekseriyetinin 
verdiii bir takririn müzakere 
edilemiyecei)ni ve aksi reyde 
bulunanların mıktan anlaşılmak 
üzere aksinin reye konmasını 
istedi. 

Bay Murat Çinar ( İ:ımir) -
Takriri imza edenlerin onu so
nuna kadar müdafaa etmeleri 
lazımgeldiğini halbuki şimdi 
el ka!ktığmı, kendisinin bu tak
riri imza etmediiini söyledi. 

Avukat Bay Ekrem (Öder.iş) 
İki şeklin de ayn ayrı tekrar 
reye konmasını istedi. Bay Yu
suf Ziya takririn imzası sıra

sında tesir ve rica olmadı~, 
bir if adefi demek 

hir 

hak istediklerini söyledi. 
Vali, akıini reye koyalım, 

dedi. 
Bay Yusuf Ziya, faidesi ne 

olacakdır. Cevabında bulundu. 
Bay Mustafa Münir (İzmir) : 

- Takrir sahibleri rcylerin
de rucuğ edemezler mi Birıa'en 

1 aleyh her iki şekilde de ayrı 

ayn reye konsun dedi. 
Vali, takriri kabul edenleı·in 

el kaldırmalarını bildirdi ve 16 
el kalkdı. Aksi reye konunca.
da on elin kalkdığı görüldü. 
Bu şekilde takrir onaylanmış 

oldu. 
Karşılık bulunmak şartile 

bütçe encümenine havale edil
di. Varidat bütçesinin henüz 
hazırlanmamıı olduğunu Avu
kat bay Nuri Fettah söyledi 
ve eyi bir şekilde hazırlan

mak üzere olduğunu biJdirdi. 
Bwadan ıonra Menemen aza
lan tarafından Ziraat fen me
murunun maaşına zam yapıl

ma.sı, Menemen fidaolıi"tnın 
genişletiJme.i, kazada bir se
fad istasyonu yapılması, Me
nemende 570 çocutun ~o
ka1darda bulnndupndan daha 
iki mektep açılması ve bazı 
mekteplerin sınıflarının arttı
rılması, bir orta mektep açıl
ması, İzmir memleket hastaha
nesine ihtiyaca göre daha ya
tak iliYesi, hastahane baş he
kiminin müstakilen hutahade
de meşgul olması ve hariçte 
huıusi işlerle meşgul olmaması 
suretile hastahanenin verim ve 

inzıbatının daha iyi bir şekilde 
temin edilm~si, civar vilayet 
ve kazalardan hastahaneye ı:-e
tirilenlerin kabul edilerek so
kaklarda kalmalarma ve red 
cevabı almalarına mani olm&k 
için sıhhiye vekiletinden yar
dım istenmesi, hastahaneye 
yeni bir imdadı sıhhi otomo
bili daha alınması, yeni Gediz 
ve Güzelhisar köprülerinin 
sel sulanndan muhafazası için 
iki,er tarafından istinat du 
varlan ile muhafaza alh
na alınması, Mene:nen ıçın· 

den geçen Bergama yolunun 
saihk baklmıodan aıfalt veya 
parke döşenmesi hakkındaki 

teklifleri ait oldukları encü
menlere havale edildi. 

Bayındırda mnhasebei husu
sayeye ait bir otelin 8 bin lira
ya Bayındır belediyesine satıl-
ması ve parasının 8 yılda tak
sitle almmuı hakkında kayma
kamhjın teklifi bütçe encüme
nine ıötıderildi. Meclis başkanı 
2ökükte inşa edilmiş olan di
ier bir oteli de Ödemi.ı bele
diyeaiuin bu şartlara gör~ eski
denberi al•ak istediğini, bu iki 
•eselenillde bütçe encümenin
de 2orii'6lmesini istedi. 1934 
yılında yapılan işler hakkında 
vilayet daimi encümeninin ge
çen toplanbda okunmuş olan 
mütaleanameai üzerinde müna · 
kaşeye geçildi. Avurat bay 
Murat Çinar (İzmir) söz alarak 
muhaıebei huusiye a:karabndan 
satılanların 3 biu liru~mu has
taneler ilaç. parası faslına nak
ledilerek sarf edilmlş olm:lSının 
yolsuz bir muamele o!duğunu 
söyledi ve dedi ki: 

- Sahlan akar parasile tek
rar akar alınabfür. Bu pua 
ha.,kt ye.le sarfcdilemcz. Ge
çen celsede daimi encümen 
üyesinden bay Mehmet Alde-

.as Mart t9as 

'.( KÖŞEMDEN J 
Dert 
Ve dert ortağı 

Kaygusuza sormuşlar; o da: 
Gömleğim yok demiş. "7 eleiin 
çarhına takılmış gece, ıündüz 
yıllarca dönerek, didinerek ya
şıyan insanların her biritiııİll 
çeıit çeşit derdi yardır. Kime 
sorsan, başında bir kavak yeli 
estiiini, taşa söylese taşı çat
latacak tasası olduiunu söyler, 
ve her kesin derdi, her 
kesin derdinden büyüktür, 
kimi para düşünür, kimi sıhhat 
düşünür, kimisi aşk düşünür, 
kimisi yurt, yuva düşünür, ki
misi çocuk, kimisi bin çeıit 
şeyler düşünür, dertlenir durur. 

Allah kimseye de:rt verip 
derman aratmasın derler amma 
bu kuru bir temenniden öteye 
geçmez. Herkes divan edebi
yatının meşhur edibi Fuzuli ıibi: 

Kime kim derdimi izhar kıldılP 
isteyip dermao 

Özümden hembeter bir derde 
anı müptela gördü1P. 

Dost biperva, felek birahiaı, 

deveran bisükün 
Dert çok, hem dert yok, düş

man kavi, tali zebun 

Feryadını inceli, kalınlı te
rennüm eder ve bu ömrü ıdi
rer gider. 

Her kulun b~nda bir dert 
olmasına göre herkes de; 
kendine bir dert ortaiı arar. 
Bazan bulur : Eserir, bazaıa 
bulamaz : Kararır. Hele bazı-
ları vardır ki önüne bir deie
nek dikıen ona. da anlatacak 
bir talikatle mütemadiyen; ye 
derd!n içinden dert doprta--
rak, söylenir, dururlar. 

- Hadi birader badi ıorma! 
Ağaçlar kalem, denizlerde mii 
re kep olsa derdimi yazma2a yine 
yetmez. Diyen bu zavallılar ön
lerine; eskiden masallarda din
lediğimiz ve daha ne çeşit 
nesne olduğunu bilmediiimiıi 
Sabır taşını alsalar bile pufur 
pufur şişirip çat! diye çatla-
tırlar. 

Derdini söylemiyen dermaP 
bulamazllll.f. Kimin buldufı' 
var .. Çok zaman oluyor ki 
derdini söylemek insana aynca 
bir dert daha oluyor. ŞuraJI 

var ki iyi bir dert ortaiı, iyi 
bir arkadaş bulabilmek derde 
derman olmaıa hile, ırönüle 
rahat ve teselli •erir. Birisinio 
hükmü geçince berikisi da~ 
meydana çıkan veya but bizidl 
ı:-ayretimizle meydana iclell 
dertl-er, tasalar insanların ayni 
zamanda çok garip bir zevki ... 
dir; Onsuz yaşayamazlar. Baıı 

zaman olurki bir dert ortai' 
olan bir arkadaş - farzı mahal 
dertsiz bile yaşamış olsa zorla 
onu da dertli ederiz, onu d• 
bu zevke alıştırırız, 

Zaten üıüm üzüme baka ba .. 
ka karardı2'ı gibi insanlar d• 
birbirine bakarak tasalanırlar· 

- Ah kardeşim, içimift atr' 
şinden dailar tutuşacak ... 

- Bu ne derttir, bu ne dert .. 
tir kuzum, dinle de bak, şaşar"' 
sın. 

- Söylesem sen de aarsıPı 
sen de ağlarsın. 

Başlan~çile açıhp ta bir tür·. 
lü kapanmak bi1miyen dertli 
ağızlar, ortalığa grip salııot 
gelmiş gibi bir derttir saçar' 
Dinlerken, dütünürken nihayet 
•enin de derdin teprcşir, o z•"' 
mana kadar hiç de haberi1' 
olmadıit, bıç de dertlenıaeoİ"' 
iin kaygular yüreğini burk" 
mıya başlar. . 

Adam canım.. Sanki ale~ 
derdi hana lizımmiş iibi keır' 
di derdimi bıraktım da ,mad' 
dert teJrihine kalktım. Be_, 
derdim size bir yan yazmaııt' 
onu dert ettik, çıkbk. 

TOKDIL 
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Böy e o acağın beliy r u A c 1" da]arı Jcongre~i 

·ze , riyor m 7 aya eledi r l\ urahhaslar geliyoı· 
Ank ra, 24 (Hususi) - Ti

caret od· !rırı kongresine iştirak 
etmek üzere beklenen murah
haslar &elmektedir. 

_____ ..,. 
- Haydi geliniz, bana ko

hı'!u ver Kaya sana hepsini 
rcstermek isterim .. 

Yürüdüler. Dar bir merdiven
den atelyeye çıkarlarken Kaya 
r:.efes almıyor sandi ayaklarının 
•esinden bile örküyordu. 

Arna düşünceli idi. Kaç ay
dır kardeşinin it odasına ayak 
tınamıştı. Kim bilir ne yenilik

ler a-örecekti .. 
Erkul küçük bir kapı önünt .. durdu. Üstünde taııdığı, 

Üçuk l?ir anahtarı kilide yer
leştirdi. Etikte beldiyenlere 
Y~l vererek, kominatoru çe
vırdi. 

ı,· Zayıf bir ııık... ilk bakışta 
~ fey seçemiyerek dört yana 

kıllarak durdular .. 
Ferit dikkat etti : 

il Odallm ortaıma yerleştirilmiı 
oca lambalar vardı. Bu lambalar 

lateıaiJdiii vakit sarı yeıil ma-.,. ' , 
1 re•klerle beyaz dıvarları bir 

ışık Yaimuru altında tutmıya 
elverişli idi. Dayanamadı aordu: 

E 
- Fakat bu renkler de aiçi• 

rkul? 
lakayt: 

Yüzün çizırilerini istenildiii 
surette uzahp b .. ··ıtm· 

d 
v • • uyu ıye ya-

ra ıırı ıçın .. 

-:- Ya ıu siyah örtüler? Ne 
ıarıp ·· .. l ortu •üı kovanları aadı-
nyor .. 

Erkul ceyap •er•edi. Elini 
!•Yaıça bu 6rtlllerdeu birine 
Zattı .. 

... - Size dün akıam bitircli
run b' p ır bqı ıöstereyim, dedi. 

. .a~mak~an perde ilıttinde 
hır ıkı ıanıye titredi mütereddit, 
Amaya, Feride, Kayaya bakb 
Sonra birdea örtüyü kt" · B çe ı .. 

. eyaz sctcn üstüBde beldea
nııyen b" 
iörUnd .. 

ır ıey, Kayanın ytlzil 
u .. 

a· ~•şayan ve yaptılan iki yüz .• 
ırı Erku:un elinde dimdik 

•ziınk· b k ' b .. .. .. •r a ışlarile bakanları 
uyüJuyor, öteki kendi beaze-

rini11 o.. U d . k n n •, ııddet.le açılaa 
.. apanan ıröz kapaklarile rerçek 

ruya aör d" v • • • •e ıırıne ınanamıyor, 

ren~ten rena-e giriyordu. 
.. İkı baı ! okadar birbiriain 
~rnefiki .. Erkulin avuçları içia-

• ıençlik, gülen dudaklar 
~·l~tılmaz dilekler, derin ba

•t arla Kayanın .... ,..;ı1·· 
0 and yuzu 5~ uyor .. 
k J '- • llç •2-ızdan ayni ıaı
ın 1"' sesi çıkdı. 
- Birer a ! a ! a ! yükseldi. 
- Ferid kendini topladı 

müıtchziyanc : 
-Ka ' b 

d d 
ya nın aşına bu ka-

ar eğe 
d

. r Yereceiini düşüne
mez ım, bu k·· .. '-
h . uçu.:s; başın ne 

e emmıyeti var k' 
E L 1 • • 
rıtul ciddi . 

- Evet ne .eh . . 
Kü ük b' cmmtyetı var. 

ç ır ba bı 
Bu halkın ~ t ·d·.: · · · 

b k 
' ıs e ıııı, ve sızın 

C lcd•v• • • 
•iınız nıce çapraşık duy-

ırular duyurmaktan ne kadar 
uza!c b" 
ri.. r ır baş deiil mi? Bay F c-

.~ ed ıme bakınız bu kafa bu 
gun en ziyad 
Mahf c yannın tipidir. 
virme~zaya oynatarak başını çe-- ( e; •öylUyor : 

Vct b 
bir yüz dev· u .Yapt:i'ım basit 
b · . 2ıldır. Bu manevi 
ır varlık, bu b' . t"kb 1 b-' ır ıs ' a , u-

--· tün ülkü ve adatlarilc kız·nız-
0 

.... ııetice ahnması rı-u I1ten1e da yarın kuvvet e baş göstere
cek ohm ireıde gücünün bugün
kü b~nzeriııdelci görünüşüdür. 

Çarşaın a a!,şan1ına (aaar 
BERLİN, 24 (H.R)- İngiliz balı "bu sahalı,, başlcmacaktıl'. caklardır. Mamafih bay Edenin 

dış bakanı Sir Con Saymcn Sir Con Saymen ve bay Eden Salı günü ta·enJc Moskovaya Bu g r se i 'İ 
An <arada 

Baba omuzlarını silkti .. 
- Gerçek amma siz sanatk&

rm bizim i:'Örüşlcrimizle hiç, hiç 
uyuşmıyan ne garip insanlar
sınız ? 

ve dış işler: müsteş.u-ı bay doğrudan doğruya Ra.yşführer hareket etmesi muhtemeldir. 
Eden bugün öğleden sonra Hitlerlc temas edeceklerdir. Müzakerelcr:n neticesinde 
tayyare ile Berline vardılu. Bu ilk görüşmeden Alman resmi bir tebliğ neşrolunacak- Ankara, 23 (A.A) - Bulga-
Tanpelhos tayyare istasyonun- dı:-; işleri bakanı baron Fon tır. Alman siyasal mahafili ve ristanın yeni Ankara orta elçi9İ 

"" bay Pavlof busabah sehrimize 
Erkul sinirli : da yere inerek do~ruca lngiliz Nörat hazır bulunacaktır. gazeteleri görüşmeler hakkın- gelmiş, durakta protokol şef-

büyük elçiJiği binasına gittiler. Görüşmelerin salı günü ak- da hiç bir tahminde bulun- }erinden bay Şefkati tarafın-- San'atkirlar için ne bü
yük bir övünç .. Siyasi görüşmelere yarın sa- şamına kadar Berlinde kala- mıyorlar. dan karşılanmıştır. 

sp~;·;~··i~~f ·k~;~~i~;;·K~········Ai;~~y~····ük~~~~i"i~········· Ötede Kaya karma kanıık 
olan kafasında ae diyeceiini 
bilemiyerek ıüküt ediyordu. 
Sonra gayri fuuri bir hareketle 
ellerini uzattı. Belirıiz, kısık 
bir sesle : 

Bakanlığına bağlanıyor Bakanının beyanatı 
- Ah onu bana verseniz, 

o benim olsa.. diye yalYardı. 
Erkul o donuk tasalı bakıf

Jarını ırenç kıza döndürerek 
giilümıedi.. Elmacıkları çıkık 
yüzünün hatları biraz daha 
derinleşir gibi oldu.Şakaklarıaa 
dökülmüş kırı siyahına karııık 
saçlarını bir elile kulaiı ardına 
düzelterek kaldırdı. Hala avucu 
içinde tuttuğu mai kutuyu geaç 
kıza uzatarak: 

- Böyle olacaiını biliyor
dum, onu size veriyorum Kaya 
dedi. 

Genç kız sevinçten kıp kır
mızı oldu. hayatının ilk kanıık 
anlaşılmaz dakikasını yafıyor 
a-ibiydi. 
Babuı hayretle .• 
- Bu başı ne yapacaksm? • 
- Kendi çalışma odamda 

aaklıyacaiım baba, o b..Um 
arkadaıım, kimsenin bilmiye
ceii anlayamiyacaj'ı başka bir 
be11 olacak. Onunla yarım bu

Türkiye matbuat kongresi yakında 
Ankarada toplanacaktır 

ANKARA, 24 (Hususi) - karada toplanacaktır. Kongre 
Kültür bakanlığında hazırlanan matbuatımızı alakadar eden 
sporculuk, izcilik talimatname- bütün meselelerl görüjecektir. 
sine a-öre spor, izci teıekkül- Türkiye matbuat birliği bu 
leri Kültür bakanlığına bağla- kongrede yapılacak, gazcteci-
nacaktır Sporcular ve izcile- ler için tekaüt sandıkları ku-
rimizin elbiseleri çok sade rulacaktır. 
olacaktır. BUtçe encUmenlnde 

Matbuat Kongresi ANKARA, 24 (Hususi) -
ANKARA, 24 (Husust) - Bütçe encümeni dünden itiba-

Matbuat kongresi yakında Aa- ren bütçenin tetkikine baıladı. ........... 
Yugoslavya milli takımı 
Milli takımımızla yapılacak maçın 
çok heyecanlı olacağı söyleniyor 
İstanbul: 24 ( Hu•u.si ) - Bir müddetten beri ııeleceii ı6y

lenilen Yugoslavya milli takımı, milli takımımızla çarpıımak 
üzere Nisanda gelecektir. Milli takım eyunculanmız antrenörle 
muntazam bir ıekilde çalışmaktadır. Bu iki deYlet futbol takım-Jaca&'ım .. 

- Soııu Vm· _ ları arasında yapılacak bu müsabakanın çok heyecanlı ve me-
............ : .. •• .............. : ....... :.. raldı olacaiı söyleniyor. 

Bclçıka kabınesı Yaşını küçültmek istiyen artist Feriha 
BRÜKSEL 24 (A.A) - Bay •• • 

Van Zeeland kabineyi teşkil• mahkemeye muracaat etti 
memur edilmiştir. Muvaffak İ t b 1 24 (H ") D ··ıh d .. ld l d olm 'ht' . k k . s an u , usu~ı - aru e ayıın tanınmış yı ız ann an 

ası ı ımafı ço uYvetlı- b F "h k.. ·· k · · hk dir H h kil b" ayall •rı a yaşını uçultme ıçm ma emey• müracaat etti. 

tt
:v. emen 

1 
emen teş ıle Nüfusta yirmi üç yaşında yazılı olduğu halde bayan Feriha 

~ ıa-ı zanno unuyor. Filhakika · · ld v • • • b .. t .. t'I . . yırmı o ua-unu ıddıa etmektedır. 
u un par ı er vazıyetm veba- F k ••} 

metini kavramışlardır. Ve Bay a u tede arkadaşını yaralıyan Sırrı-
v an Zeelandın ekonomik ye- k k •• } • 
nilen~e proira?1ı.nı ben~msi!e- nın me tepten çı arılacağı soy enıyor 
~e~ bır ulusa! bırlık kabınesıne İstanbul 24 (Hususi) - Hukuk fakültesinde ders esnasında 
ıştırak etmeie hazırdırlar. Bay cebindeki tabancayı kurcalarken arkadaşı Cahidi kasten yara-
V an Zeeland tasavvurlarını Ü· lıyan Sırrı hakkında inzibat meclisinde tahkikat ve müzakereler 
ıa etmemiıtir. Lakin bütçeaia devam etmekte ve Sırrının da Fakülteden çılcarılacaiı söylen-
muvazenesizliiine ihracatın a- mektedir. 
zalmuına ekseri tirketlerin F S • k • • B 
zarar vaziyetine hayat pahalı- ransız urıye omıserı ay 
hğ'ına nazaran ücretluin pek M İ } b •• ı· 
fazla olan d .. uşku·· l" v.. ar e ugun ge ıyor n ugune vesa-
ireye karşı şiddetli ve aeri İstanbul, 24 (Hususi) - Fransız kükümetinin Suriye komiseri 
tedbirler alacağı twhmin edi- Bay Ma~tel yarın [ bugün ) lstanbula geliyor. Ankaraya hareket 
liyor. edecektır. 

Bay Van Zceland Bu sabah J B ---------9'-4----~ .. ~--
beyanatta bulunacaktır. Ş :tnkası heyeti Sinemanın .... ._... -

Anason alacaklar 
Ankara Türkofis reiıliiinden 

lzmir Ticaret odasına i:'elen 
bir yazıda Almanyadan büyük 
bir firma memleketimizden (1 O) 
ton kadar iyi cins anason ala 
caiını bildirmektedir. Bu itle 
alakadar olacak tacirlerimizin 
İzmir Ticaret ve Sanayi Oda
sının istihbarat bürosuna bat 
vurabilirler, 

Toplandı 40 ıncı yıldönümü 
İstanbul, 22 (Hususi) - iş 

ROMA 23 (A.A) - Maruf 
Bankası heyeti umumiyesi bu- Fransız fizikçilerinden 
gün ( dün) toplandı. Lumiere'in sinematoğrafi icad 

yanlış bir ha her etmesinin 40 ıncı yıldönümü 
münasebetile bir ıala müsa-

T ekzip edildi meresi vermiştir. Bu müsame
rede kont Gabazzodan başka 

ANKARA, ~3 (A.A) - 22 Fransız sefiri, matbuat ve si-
tarihli Akşam ıazetesillin 21 nema mümessilleri, akademi 
tarihile Ankara hususi muha- azası Fransız akademisinin 
birinden aldığını bildirerek mümessilleri Sorbon talebesin-

"Giriştiğiıniz işlerde muvaffak. olup oln11-
yacağıı11ız 1nukadderata bağlıdır" 'dedi 

Bertin, 24 ( A.A ) - Havas ı kadderata bağlıdır. 
Ajansı muhabirinden: Alman ökonomi nazırı At ... 

B. Şaht Almanyanın vazi- manyanın ökonomisi bakımında 

t. h kk' d d" p evvelemirde halli lizım~elen 
ye ı a ın a un rusya . l · · tid • d 
d ı t 

• h d . mühım mesc enın ıp aı ma -
ev e şurası uzurun a vermış .. . 
ld w • h k d 'kb" deler, yabancı borçlar ve dovız 

o uıru ıza atı pe e nı ı- 1 1 . ld v •• 1 · .. . mese c erı o ugunu soy emış-
~an7 . olmıyan şu sozlerle bı- tir. Aynı zamanda B. Şaht dev-
tırmııtır: l · ı· 'ht" ı · .. . . etin ma ı ı ıyaç arını tcmın 
Almanyanın okonomık sıya- için kullanılan tetbirlerden de 

sası pek mühim vazifeler bahsetmiş, lakin resmi zabıtta 
karşısındadır. Bunları başarıp onun bu husustaki beyanatı 
baıaramıyacaiımız ancak mu- meskut ıreçilmiştir. . ......... . 

Etrusk yazısı 
Genç Macar alimi Dr. Nagy bu 
yazıyı okumağa muvaffak oldu 

Budapeıte, 23 (A.A) - Geaç 
Macar Alimlerinden Doktor F e
lix Poırranyi - Nagy yüz elli 
yıldaaberi bütüa alimleri meş
p) eden Etrusk yazııının hal
line muvaffak olmuştur. Roma
lılardan daha evvel Ye soara
ları Romalıların idaresi altında 
merkezi ltalyada T oskan eya
leti arazisinde oturan Etruıklar 
birçok yazı nümunesi bırak
mışlardır. Bunların kullandık
ları alfabe malumdur. Bununla 
beraber bunların nasıl okun
duju ve Etrusklerin ne tarzda 
konuıtukları tamamen kaybe· 
dilmiı bulunuyordu. Mukaye~eli 
tetkiklere girişmek için başka 
hiç bir dilde mesnet noktası 
vermediiinden bunun halledil
mesi çok a-üç telakki olunu
yordu. 

Halbuki doktor Pogranyi -
Naiy uzun yıllar süren tetkik
lerden sonra buna muvaffak 
olmuştur. Bu alim Etrusk dili-

TAYYARE 
Telefon 3tst 

nin lndo Germanik grubuna 
ait bulunmayıp daha eski dil-
ler grubundan olacağı fikrine 
göre hareket etmiı ve uzun 
tetkikler neticesinde Asinik de
nilen bu daha eski diller gru
bunun keşfine muvaffak ol-
muıtur. Sümer dili de bu ıru
bl ait bulunmakta ve bu dilde 
nisbeten daha çok mevcut olan 
yazı nümuneleri Etrusk dili 
ile mukayeseler yapmayı 
mümkün kılmaktadır. 

Doktor Pogranyi - Nagy Asi
nik diUerin mukayeseli bir 
gramerini yapmakla işe başla
Jamışbr. Bundan sonra do2'ru
dan doğruya Etrusk diliyle da
ha yakından uğraşmaya başla
dığı zaman Macar ulusuna men
sup bir katoJik papazının ga
yet kıymettar bir eserini ele 
geçirmiştir. Bu eser Hmstiyan
ların Amentüsünün bin tercü
mesini ihtiva etmektedir. Ve 
Pcter Nosterin bu bin tercü
mesinden biri de Etruskçedir. 

SİNEMASI 
Telefon 3USt 

BUGUN 
Binlerce müracaat karıısında kalan " s nema idaresi ,, 

yalnız bugün ve yarına mahsus olmak üzere 

Demirhane Müdürü 
Filmini tekrar gösterecektir 

Bayr"mda ve bayramdan sonra görmiy~n halkımızın 
bu fırsattan istifade etmderi lazımdır. Aynı zamanda 
Çarşamba gününde~be~i büyük muvaffakıyetlerle de-

dercettiği Almanlara kredi baş- den bir grup ve kesif bir halk 
lıkh ve Almanyaya kredi ile 3 kütlesi hazır bulunmuştur. 

vamr~en n·k bEicn bD FraEpercl 
'11 lW'*I - 1 ş -~ 

TÜRK ORDUSUNA ARMAGAN EDİLEN BİR FİLM 

Ga ephesi de ~anlı 
HARP • v • Hucumlar 

KA~EKNı~fNIN EN i.NCE NOKTASINA VARASIYA 
AR GOSTERiLMIŞ BÜYÜK HARP FİLMİ 
28 MART sALI ASRI SİNEMADA 

milyon liralık mal vermek için Çelik karteler karşısında 
iki hiı\ümet arasında anlaşıl- Londra, 23 (A.A) - Royter 
dığı yolundaki haberi esassız- Ajansının istihbarına göre İn-
dır. Alakalı tüccarlarımızın bu giliz çelik ve sanayii erbabı ile 
yanlış haber yüzünden her han- beynelmilel çelik karteli arasın-
2i bir zarara ducar olmaması da pek yakında muvakkat bir 
için tckzibebe Anadolu Ajansı itilaf vücud getirilmesi muhtc-
ınHuadur. meldir. 

Ayrıca 0 ŞOPEN ,, in Gece enini - Türkçe sözlü 
( FOX ) dünya havadisleri 

SEANSLAR Saat 15 -19 da Demirhane Müdürü 1 
Saat 17 - 21,15 de Dede 

DİKKAT son 21,15 seansı ucuz halk seansıdır. 
Fiyatlar 25, 35, 50 kuruıtur. 
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'' 0 i yor Vcn·zelos! - Ve i ave eliyor: "Ne ya-. 
pacağı ıı - ad iseler~-~<!!:~ t;tyiıı edeceğim." 

Napoli 19 Mart - On iki İlk, önce, ay.a~lan~anın. ba-
adalarda kaim sına İtalya hü- ş~na 2'eçme~ı . ıstcdıklerı va-

k " t" ·· d d"lmiyen kit reddctmıştim. Sonra ası 
umc ıncc musaa c e 1 f"J b" 1 .. h""k" ti k V cnizclos bur dan geçti. Reks ı o za ıt crmı u ume n or-

R d t G. •tı· d 1 t ıan saydığını duyunca kabul vapuru o os an ırı ı ev e . . 
adamım getiriyordu. Güverte- ettım Fakat çok geçtı arbk. 
de, yolcular arasında, " asiler f taJyan polisi de 2'eneral Plas-
uaşını .. 1 ulmak kolay oldu. tirasın askerin başına geçmek 

Bay l7eniı:elos 
Hiç tc kendini i"İzlemek istiyen için Makedonyaya ğeçmtsını 
bir ma2'1üp hali yok. Başında yuak etti. Şimdi görürüz. Çal-
ıiyah kadife bir kalpak, üze- daris yaşar da cumhuriyet öltim 
rinde, bej bir kostüm... Alba tehlikesi! karşılaşmazıa pek 
2'Özlükleri arkasından i"Özleri sevineceğim. 
parlıyor ve beyaz sakalı, çar- - Peki, siz ne yapacaksınız? 
pışmaya hazır bir adamı andı- - Nemi yapacaiım? Bu ha-
rı yor. Yüz yirmi kişi etrafında diaelerc bağlıdır. Eier Yuna-
dönüp dola ıyorlar. nistanda nizam ve cumhuriyet 

Söylemeğe hazır emniyet altında kalırsa, dışan-
- Bir mülakat lütfeder mi- da kaiacaiun. Pariste, Londra-

siniz? da, ötede beride, hiç bir bırafta 
- Seve seve. fakat neyi öi- yerlcımiyeceğim. 

renmek utiyorsunuz? H3Ui tehdit ediyor 
- Yunan hükiimetinia bir - Yoksa? 

tebliii var: Cumhuriyet hiç to - Yoksa, hareketler yeni-
t hlikede dcvd.mif I den başlars , o vakıt... Göre-

- Ya, öyle mi? Öyle iae, coğim ... 
bir ay ev.-el, kralalann Sell- Kurnaz bakr.ıı, taYn ile söz-
nikte, Beyaz. kulede yapbklıin ferini tamamladı. 
toplanbda, polisler niçin ıadeee - Şimdilik? 
kartılık nümayişe kalkııaa Cuıa- - Şimdi Napoliye çıkaca-
huriyetçilere sataıblar? Niçin, itm. Romaya da gideceğim. 
22 aydanberi, muhalefetin reisi - Ya sonra? 
oldujum halde, mccliıe i"İhne- - Sonra, bakanı:, dedim ya .. 
me müsaade edilmiyor? Niçin Bir müddet, memleketinden 
Şikayetlerime çaldaris daima pek uz.ak olmıyaa ba tarassut 
kulaklarını tıkadd Niçin 6 Ha- mevkiinde kalmak istedi;i an-
ziran 1933 de beni C>ldünneic laşılıyor. Eğer ki faşist hüku-
kalkı_,nlar ve karımı yara- mcti müsaade ederse! 
lıyarak bekçilerimden birini Herhalde, Giritli komiteci 
öldürdüler 1 niçin gazeteler. biç bir şeyden vaz i'CÇ-
Beni öldiirmek isteyenlerin u- mİf deiildir. Hırsı hiç eksil-
fuıal kahraman olduklarını ve memiştir. Sıhhatı da yerinde. 
bir i"Ün adlanna Albn heykel Sonra hidiıeleri hiç unutmıyor. 
dikileceğini, beni tcpeleyince- 71 yaşındadır, fakat tekaüt 
ye kadar bu yolda yürümek saatinin kendisi için çalmasına 
i"Crekti§ini yazdılar d!I hüku- bir türlü k&tlanmak istemiyor. 
met tetiğini bozmadı ? • • • • • • • r 

Çarpıfmadan vaz 1. nıahkemesinde 
6 çmemr iki kişi mahkum oldu 

Öyle sert konuşu~·ordu ki 
farpışmadan vaz geçmiş bir 
adam olmayışı bes belli idi 

- Son ·a. Filonun ayaklan
masının irtesi günü hükümet 
askeri kanunlardan başka, bü
tün kanunlann hükmünü tatil 
etmedimi ? nasıl endişe edil
mezdi ? bu ne dimckdi ? hü
kümet " alçakca kanunlar " 
çıkarır dururken insan nasıl 
olurda endişeye düşmez ? 

Roma tarihinizi habrlarınnız 

ya ! Sillaum kanunları. 
- Yani ne gibi kanunlar? 
- Ne gibi olacak? Yalnız 

benim emvalimi müsadere et
mekle kalmıyorlar da karımın 
servetini de müsadere etmek 
istiyorlar.Karım da ihtilalcı mı? 
Bir mahkeme tarafından mu
hakeme edildi mi? Y ok!Sadece 
benim kanm olduğu için! 

Niçin muvaffak 
olamamıf 

EveL biı. muvaffak olamadık. 

Kuşadasında kahveci Ahme
din kahvesine kaçak s.iiara 
kiiğıdı ve bir miktar esrar bı
rakarak zabıtaya ihbaratta bu-
lurum ve bu suretle suç tertip 
ettiii ve Mehmet aleyhine ya-

lan yere şahadet ettigi iddia
sile ihtisas mahkemesinde mu
hakeme edilen KuşadasınıD 

Türkmen mahallesinden Rama
zan oğlu Şeytan Musta!a ~a~
kındaki muhakem bıtmıştir. 
Mmıtafanm suçu sabit görül
düiünden üç sene dört ay hap- . 
sine ve 2055 kuruş para ceza
sile mahkumiyetine ve fakat 
suçu işlediği zaman 21 yaşını 
bitirmcmiJ olduiu için bu ce
zadan bir kısmı ten:ıil edilmit 
ve 2 ıene 9 ay 22 güıı hap
sine ve kaçakçılıktan suçlu 
Selçuk mahallesinden Ömer 
oğlu Ali çavuşun da bir sene 
hapis ve 4095 kuruş para ce
zasına mahkumiyetine karar 
verilın istir. 

.· 

adar bir 
Al an

denizinde 

a 
ar eınale tin 

Caddesinde du 
Ağaçları 

Memleketin en işlek ve zen
gin semtini teşkil eden yeni 
manifaturacılar çarşısında mi
mar Kemalettin caddesi büyük 
manifatura tütcarlarımızın te
ıebbüsü ve gı.ıyretleri sayesin
de keşif gölgeleri ile yazın 
ortalıia serinlik verecek dut 
aj'açları ile süsleniyo. 

ayni istikametde sıra sıra di-
Caddenin her iki tarafına a tır o 

Berlin, 24 (H.D.) - İngiliz -
Alınan 2'Örüşmelerinde Almnn
yanın deniz teslilıatına dıı do
kunulacağı muhakkak !!Qyıhyor. 
İngiliz m bfillcrinden alınan lı~ 
berlcre göre, İngiliz hükumeti 
Almanyayı deniz kuvvctlcribc 
ait uluslar arası anlaşmdardan 
dışarıda bırakm k istiyor. Ya
kınd y~pıln.c k olnn deniz kon
feransın Almany•mın da gkmesi 
İngiltere tarafından istenilmek
tedir. İngilterenin Alm nyaya 
400,000 tonluk bir filo yapmak 
hakkını tanıyac frı bildirilmiş
tir. Bu da buğünkü Alman do
nanmasının iki mislinden biraz 
fazladır. 

Diğer bir habere göre ise 
Hitler bir knç hafta evvel 
Lord Lothiel'i kabul ettijinde 
kendi fikrince Almany.ıya 
İngiliz donanmasının yüzde 
34 ü nisbctinde bir filo yap
mak hakb.,mn tanınması lazxm 
geldiğini söylemiştir. Sahil
lerini korumak ve Sovyetlcrin 
deniz inşaat projelerine ltarşı 
Baltık denizinde Sovyetlere 
hakim olmak için Alanyanın 

böyle bir kuvv7te ihtiyacı 
varmış. 

Alman mahfilleri, muhtelif 
memleketlerin vaziyetini baş-

Çekoslovakya ve Balbk deY- kilen ğaçlnrın yakın zamanda 
Ictlerile birlikte bir qark and- çok hoş bir manzara arz ede-
la~maıı imzası fikri tabii bi- ceii şübhe~izdir. 
rinci sırad ... ~hr. Bir çok Al- Belediyenin yerinde ve zama-

1 manlar Lundı u pek ürkmiyor- nında olan bu teşebbüsü teşvik 
Jar ve böyle bir andlqmanın tden bir müsaade .ile karşıla-
Lehistanı gücendirerek, tama- ması filhakika dikilen · ai'aç 
mile Almanyr ucaiına ata- fidanlarını gören herkesi mem-
e ğını hıhmin Jiyorlar. nun ediyor. Fakat yine çok iş-

İtalya hakkında neşredilen lek ve şerefli olan bu cad~i.n 
telgraflar da mutedildir. Musso- ilÇtldıiı günden bugüne kadar 
tininin geçenlerde Almarıa için tamir iÖrmiyen kaldınmlarının 
300 bin kişilik bir ordu arzettiii çirkinlij'i nasıl oluyor 
teklif ettiği ve bununda, bu da belediye ihmal ediyor diye-
günkü realit den pek farklı ol- ı rek kimse tecssrünü gizliyemi-

m dıiı kaydediliyor. * yor · 
Fransa ise, Almanların gö- :: Binaenaleyh fırsat Te mü

z.ünde, hastalık derecesini bu- .. naaebet düşmütken, tekrar 
lan bir korkuya kapılmıştır. I habrlatmak isteriz ki, bu cad
Şiddetli tazyikler ve halta, I· de çok iılektir. Bu caddenin 
lüzumunda tehditkar tedbirler } kaldırımlarının tamirini bele-
teklif eden hükümetia Fransa diye artık bir emirvaki telakki 
olduiu ileri sürülüyor. d k · b t t · ı 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••......... e erıe ço ııa e e mış o •-

Beynelmilel caktır. 
Y okıa böyle yamru-yumru z· raat enstitüsünde . caddelere ağaç değil ya, bil-

ROMA 23 (A.A)- Beynel- mem ne yapılsa beyhude olur. 
milel ziramt emtitüsü daimi Tüccarlanmızın 2üzel tc-

komitesi son içtimaında z.iraat 
ilmnini fevkalade inkişaf ve 
terakkisini iöz önüne alarak 
bir karar aureti kabul etmi9-
tir. Bu karar suretinde bey
nelmilel ziraat enstitüsünün 

tebbüsünü alkışlarız. 

Keçecilerde 

ka başka görmektedirler. Bu- mesaiıini tamamile ilmi mınta-
rada Sovyct, Rusya son dere- kalara hasretmiyerek ziraat 

Bir cinayet oldu., 
Bir Yahudi iki kadını 
Yaralardı, biri öldü .. 

ce ıırgın ve en siddetli tetbir- sahasındaki ilmi araıbrmalann 
T ameli cihetleri ve bu arafbr-

leri tevsiyeye hazır 2'Österı ıyor. malarm neticeleri üzerinde 

Bu hW~~r •_r_u~m_d_•_,_F_r_a_n_~_·~~~~~~DHoHy~~.a~Hld~~~~~-t_e_s:b=~~e=t=m=e=n~·~kfil~wmq~~ ........ 
eh Temel · Yasası 

Reisicunıhura harp ilin etmek ve 
Sul yapmak hakkını veriyor 

V arşova 24 ( A.A ) - Yeni fından müştereken tasdik edil- isicumhur doj'rudan doiruya 
temel yasası reisicumhura ie- melidir. naıbedecektir. Diyet meclUi 
niı selahiyetler vermektedir. Reisicumhur baıvekilin de beı sene ıçin hafi rey ile seçilir. 
Bu yaıa mucibince reisicum- imz.asına hacet kalmaksızın bazı intihabat umumi ve nisbidir. 
hur ordunun başkumandanı mukarrerat ittihaz edebilir. Di- Diyet meclisi hükômet ile 
olup harp ilin etmek ve sulh yet meclisi mefsuh iken temel mü~erekeo kanua neşreder. 

kdetmek haklannı münha- yuasına muhalif olmamak ve bütçeyi tasdik eyler. 
sıran haizdir. Başvekili şartiyle kanun mahiyetinde ka- Temel yasası hemen meri-
o nasbeder ve başvekil Di· rarnameler isdanna selahiyet- yete i"İrmiyecektir. Bu hususta 
yet meclisine dejil reuicum- ardır. Mümtaziyet prensibi henüz bir karar alınmaltllfbr. 

d·ı · · Sadece harbiye nazın olmakla 
bura karşı mcsuldür. Diyet muhaf za '! ı mışhr. 

beraber Mareşal Pilaudski 
meclisi kabinenin müçtemian Ayan meclisi azasının üçte fiilen hükumetin amiri mutla-
vcya her nazınn ayn ayrı is- ikisini en ziyade laik olanlar kıdır. Mumaileyh çekildiii 
tifasını istiyebilirse de buna arasında iki meclisi mü~tere- takdirdedir ki temel yaıasının 
dair karar her iki meclis tara- ken seçecek üçte birinidc re- bir ehemmiyeti olacakbr. 
--------------~~--~~-=-~-~-=-=-======:::::::===:;;;;~;;;;;;~== 
Lehistanda kanun talya 

Esasisi 
Varşova, 23 (A.A) - Diyet Klirinkten 

ayan mec!Üli tarafından tadil 

edilmiş olan kanunu esasisi is- Vazgeçiyor 
lahat layihaıını müzakereye 

Milanoda ekim ürünleri ithal 
başlamıştır. Mesele bugün Di- eden tacirler araslnda bir bir-
yetin saat 11 de vereceği ka-

lik vücuda ıetirilecektir. Bu 
rarla hal ve fasledilecektir. 

birliğin vazifesi, bilhassa husu-
Diyet ku!islerinde büyük bir 

si tnkaıs sisteminden mümkün 
h reket ve heyecan vardır. Ge-

mertebe istifade etmek üzere 
rek hükumet fırkasına mensup 

ekim ürünleri ithalat ve ihra
meb'uslarla muhalif meb'uslar 

catçılarını temasa geçirmektir. 
müzakerenin açılışını beklemek-

Klirini sistemi karışık esas
tedirler. Bir çok gazeteciler ve 
ahaliden bir çok kimıceler daha sız olduiundan İtalya hükfıme-
şimdiden Diyet binasını doldur
ınuflardır. 

ti kontenjan 

edecektir. 

usulünü kabul 

T Ürk ofis reis vekili bay 
Mecdet lstanbula gitti 
Baıı huauai işleri için Çar

~mba günü tehrimize geldiji
m yazdığımız Türkofis reis 
vekili bay doktor Mecdet dün 

Bandırma ckspresile İstanbula 
gitmiştir. 

Bay doktor Mecdet burada 

bulunduğu müddetçe panayır 

işleri ile de yakından alaka

dar olmuş ve vali i'eneral Ka
zım Dirile ile birlikte bazı köy

lere giderek köy ökonomisi 

hakkında tetkiklerde bulun-

muşlardır. 

Bay Mecdet İstanbulda da 

Türkofis ıubesini g-örecektir. 

Dün ıaat 11 de Dellalbaşı 
sokaiında oturan 60 yaşlann
da Uıtrola adındaki kadın ile 
30 yaılarındaki kızı Rebekayı 
ayni hanede oturan Yako oilu 
Nazillili DaTi Nesim biçalda 
omux hatlarından yaralamııbr. 

Y aralıyan, elinde biçak ol
duiu halde kaçmıtbr. 

"{ arahlar memleket haata
' nuine yabnlmıılardır. Bunlar

dan Rcbeka hastanede az sonra 
ölmüıtür. 

Suçlu Nesim z.abıta.ca yaka 
lanmıı Ye adliyeye verilmi~ti .. 

T ah.kika.ta müddeiumumi mı 
avinlerinden bay Hulusi elko) 
mUJtur. 

DaYi Nesim ifadeainde de
mi9tir ki: 

- Bu işin böyle olmasında 
ehemmiyetli bir sebep yoktur. 
Bu ana kız ile biz bir Y abu
dihanede otururuz. Bunlar mü
temadiyen benim iş•izliiimi 
yüzüme vurur, beni müteessir 
ederler ve bazan bana: 

- Sen karına bakamıyor, 
ev kirasını da veremiyorıt· 

Bu evden çık ~it, derlerdi. 
Bualarm bu sözleri canıma tak 
dedi ve çekip ikisini d~ vur 
dum. 

Nuim tevkif edilerek umumi 
hahiıhaneye gönderilmiştir. 

Oolarle lngiliz lirası 
Arasındaki fark 
Ekonomist mecmuası, Birle· 

fİk Amerikanın stabiliıasyona 

mi.iheyya olduğu bir zamandı 
fngiltcrc'nin altın esasına av
det etmeğe alaka ııösterme· 
mesi ve dolar ile f ngiliz lirası 
arasındaki 4,86 2-3 nisbetini 
muhafau etme~esini şayanı 
teessüf ıörmekte ve bu iki 
ülke anlaşmadıkça lıerhanıi 
uluslararası bir ökonomik kon
feransın f aidesiz olaca2:ını iub 
etmektedir. 



~~ZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

AT A 
MISlR KRALİÇESİ 

- Kendini toplamalısm. Bir 
kaç ay istirahata ihtiyacın var. 

Antuvan cesaretlenerek göz-
ı .. 
ennı ona kaldırdı: 

- Fakat sen ne yapacaksın? 
Gururla cevap verdi: 
- Sez.aryo artık bir delikanlı 

.»ldu! 

Antuvan acı acı başını sallı
/arak: 
Doğrul Bu delikanlı şimdi bir 

ıavalhdan başka bir şey olmı· 
fan benden herhalde daha kıy
tnetlidir. 

ikisi de sustular. Nihayet 
Antuvan boğuk bir sesle proje
lerini anlattı. Mademki Kleo
Patra öyle istiyordu. Ortadan 
kaybolacaktı. Yaşayacaktı, fa
kat onun hayatından uzak ya-
tayacaktı. Akıllanan feylezof
~ar gibi deniz kenarında bir 
~~cir a2'acile gölgelenen fakir 
ır eve çekilecekti.. 
. - Öyle olsun.. Dileğini ye
rınc getirelim. Senin için deniz 

~~narında istediğin gibi bir 
oşk yaptıracaiım ... 
. Katti mi? Asla! 

b işte kendisi için yaptırılan 
k u köfktedir ki Antuvan, bir 
kaç 2Ün sonra, yahudilerin 

dr~llı Herod tarafından ziyaret 
e ı di. 

ve ~rn~lı. vaktile onun dostu 
y •nıısı olmuştu. 

d ·ı ~di yıl önce, kraliçe yahu-
ı erın 1 '- ti' d . v. vak nıem eKe n e geçtıg-ı 

d" ~-t, Herod onu öldürmeii 
_ ~Şunm6ftü. Fikirleri hiç de
gışmiyen bir adamdı. 

Kraliçenin sarayına 2iderek 
o?a sadakat teminatı ver
dıkten ve yıhıık tazimat gös
terdikten sonra ona bir çok 
hediyeler lıırakdıktan sonra, 
Antuvanı inzivakihmda bul
ınağa koşdu. 

Konuşmaları uzun sürdü. so
rnurtkan, çatık olan Antuvan 
a-
~zını yayarak, göz kapakla-

tı_~da •iırhk duyarak kısa 
curnlelerle cevab viriyordu. 
~übhem bakışlarla onüne ba-
ıy~r, kurnaz yahudi ıse ma-

nevı bir kurtuluş imkanını 
onun aözl . .. .. d ld • erı onun e ışı am-
Yorddu. Şu tavsiyede bulunu· 
Yor u: 

- Neden çı\car biricik yo-
a . 

gırmeycıin oktav sen-
~cn ziya~e Kraliçadan nef-
ıct ediyor. oktav şahıs-
ıaran kıymetini bilen ve 
ıadakat .. t . I . 

k 
gos ı:rış erme nasıl 

.nu abele edile - . . . ceırını unutmı· 
yan bır adamd E- . ır .. , iCr krahçe 
~u veya bu suretle ortadan 
1 -ıybolursa Okt _ • av ıu mısır kı-

.ı~ınm ve ihtiraslar peşinde 
1
• J.'Şan kralı' · · d' v • çesmın ver ıgı en-
cl.şeden kurtulmuf olur. 

Sinsi sinsi yaklaşmış ve ağ
zını Antuvanın kulağına yanaş
t -arak · ı • ıma arma başlamıştı: 
l - Gerçi Kleopatara senin 

l 
_arındır.Fakat ancak Mısır usu 
unce ka d ran ır! D" .. k' her feyd uşun ı sen 
sın Rom:~ e;vel bir Romalı
dig-e "f~lo rnak a-ruru elbet 

r mu a ıazalard .. t" 
1 l d an us un 

o ma ı ır. Ka!bind 1 e yanız va-
tan duygusu yer bulmalı ve 
gençliğini büyüleyen bütün şu 
Asya sarayları ltaybolmalıdır. 
Zira şimdi hayatın ve talihin 
ile oynayo fil!.. . b' .. rsun .. vıuzıç ırısın-

den kurt~_lmak için nice çare
ler varl O ı 1 k' . h' · Ye çare er ı ınsam 
ıçte mes'ul etrnez ... 

. - Nasil? Demek sen şunu' i 
ıddia ediI_orsun ki ben ... 
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Benim hiçbir şey iddia 
ettiğim yok. Sadece sana ha
diseleri iöstcriyorum.. F claket 
ihtimallerini ve kurtuluş ihti
malJerini gözün önüne getiri
yorum. 

Antuvan konuşmayı kısa 
kesti : 

- Vaktını kaybediyorsun ! 
dedi. 

Öteki, kuru bir sesle cevap 
verdi : 

- Sen de kendini kaybe
diyorsun! 

- Ben kurtuluşumu bir ka
dının öldürülmesine borçlu ol
mak istemem .. 

- İstediğin gibi yap, dos
tum . . Az sonra, iki yoldan 
hangisinin daha iyi olduğunu 
görürüz : Benim seni sokmak 
istediğim yol mu, yoksa senin 
tercih eder ıibi oldu&-un ali
cenaplık ve cüretkirlık yolu 
mu? 

Sezaryon 
Oğlunun büyüdüiünü gör

mek, koket bir kadın için, bir 
az üzüntü ile karışık bir se-

vinçtir. 
Fakat krallıiın kuvvetli bir 

varis kazandığını görmek, gözü 
yüksekte bir kraliçe için, bir 
istikbal güvenidir. 

Sezaryon on yedi yaşına gir
mjşti. 

Babasının vücut hareketleri 
zevkine uymuş bir delikanlı idi. 
Erkek çocuklar, babalarından 
çok annelerin çekerler. "Sezar
yon,, Kleopatranın çevik düşün
cesini, hayal cesaretini, duygu
fikre ait · şeyler hakkındaki 
alakasını kendinde toplamıştı. 

Kumral saçlı, mavi gözlü kü
çük bir prens idi. Annesini 
çok severdi ve bu sevıiyi Kle-
opatra he)fecanla karşılardı. 

Çok defa, oilunun başını ok
şıyarak, sessizce ona bakar ka 
hrdı. Jül Sezar'ın yüzündeki 
hatlan, onun bazı hareketleri
ni, aizının bazı kıvnmlarını 
oa1unda bulur 'Ye geçmişe ait 
bütün hatıraları tazelenirdi. 

Ona şefkatle: 
- Küçük kralım, derdi. 

- Sonu Var -

Manisa' da Muradiye 
•• Camiinde bir muze 

-·-·-·· Mektepler ağaçlanıyor - Cuma günü 
Toprak bayramı yapıldı 

Mmıismmı Muradiye camii tı•e nıı·;~e llalı·~ 1. ı • ~ ıle ri01llf<t1ı 

mellre~e yeı·leri 

Manisa, 23 (Hususi) - Ta- 1 ve hayat vere k b · · • 
'h' h d' ı h 1 ce u ış sevınç 

rı ı i ıse ere sa ne o an ve ler yaratmı t 
· · d b' k k ı· 1 ır. smesın e ırço ıymet ı eser- Toprak bayramı 

leri taşıyan şirin Manisaı:İuzda Halk · · ·1 t · . . evının yeşı ve emız 

vahmız bay Murat Germen ve çamlıv d d" t k b 
maarı'f ''d" .. N ·ı· a-ın a un opra ayra· mu uru aı ı Erenin k 1 1 . . d v ı· d I •

1 
mının ut u anma merasımı ya· 

eier ı yar ım arı e bir şehir pılmııtır. 
müzesiain ku b l rumuna aş an- Ilık ıüneı, temiz hava, yeşil 
mııtır. ve çiçekli çamlık içinde kutlu· 

Büyük mimar Sinanın kendi lanan bu bayramda bir çok 
yapısı ve başlı baıına tarihi halk bulunmuı neıeli saatlar 
ve mimari bir kıymeti olan Mu- ıeçirilerek Çaybaıı mesiresine 
radiye amiinin medreselerin- ıidilmek üzere toplantıya bitim 
deki ufak tefek bozukluklar ona- veriJmittir. Binlerce haJk mev-
rılarak müzeye elverişli bir şek- simin ve kır hayatının gönül 
le konulmu~tur. Yakında umu- ıönW alıcı a-Uzelliii ile tatlı bir 
ma açık bulundurulacaktır.Kül- iÜn geçirmitlerdir. 
tür alanındaki bu faaliyeti MERf ADAM 
şehrimiz halkı kıvançla karıı- • • • 
lamaktadır. At yarışları 

ilk okulalarda f · h · · 
Merkez ilk okutanlan Gazi çın şe nmıze 51 at 

ilk o!cu!undaki haftalık toplan- Getirildi 
tılarma devam etmekte mesleki Beı nisanda başlayacak olan 
ve ~çti~ai bilgilerini takviye ~t yan~larına iştirak ettirilmek 
ve mkışaf ettirecek mevzular uzere ıımdiye kadar Aakara, 
üzerinde faydalı ve verimli İstanbul ve Bursadan 51 hay-
konuşmalar yapmaktadır. Yan ietirilmişdir. Bunlardan 

~ e taplerı ağaçlanı or ~6 .. ıı saf kan İngiliz, yirmi 

l\ır f uçu angulo arab, dördü hıılis 
.aari müdürlüiünün İzmir k 
d. v an arnb, sekizi yerlidir. Ya-

ve ı rer mıntakalardan getirt· l 
nş ara iştirak edecek hayvan-

tirip ilk okulJara dağıttığı çam farın azami bir hafta sonraya 
ve mcyva fidanları ilk okul- k ti d d ayı arına evam e ilecekdir. 
larda durumlu ve alakalı bir Koıulara yüzden fazla bayva.-
tar:zda dikilmiştir. nın ittirak edeceii tahmin 

S.ehrin \!.Üz.elli~neL ~üzellik edilmektedir. 

• 

Profesör 1 iı1ser 
•••• r:r 

Dün Verem l\/1ücadele 
Cemiyetinde müfit bir 

Konferans verdi 
İzmir Etibba cemiyeti namına 

reis doktor oprator bay Feridun 
Şevket tarafından memlekı:ti
mize davet edilen Alman em· 
razı cildiye ve efrenciye pro
fesörü doktor Linser dün İzmir 
memleket hastanesi emrazı sa· 
riye hastanesini ve Eşrefpaşa 
hastanesini ziyarat etmiştir. 

Eırefapaş hastanesi sertabibi 
bay Cevdet Fuat tarafından 

hastanede profesör ferefine 
öğleyin bir ziyafet verilmif, 
hastane ettibbası ile şehrimizde 
müessesatı sıhhiye Ye tıbbiye 
şefleri ve mütehassısları hazır 
bulunmuştur. 

Öğleden sonra Verem müca· 
dele cemiyetinde profesör ta· 
rafından bacaklardaki damar 
şişlilderinin tedavisi hakkında 
bir konferans verilmiş ve pro· 
jeksyonla mevzua ait resimler 
gösterilmiştir. Konferansta lz. 
mirdeki hemen bütün etibba 
hazır bulunmuştur. Konferans 
Almanca Terildiğinden etibba 
cemiyet reisi doktor oprator 
bay Feridua Şev~et tarafından 
hazıruna Türkçeye çevrilmiştir. 
Akıam doktor bay Demir Ali 

tarafından profesör f erefine 
Eıepalasta bir ziyafet verilmiş 
ve müe11esatı aıhhiye şefleri 
Ye bir çok maruf doktorlar 
hazır bulunmuş ve tıhbi ve 
mesleki bir aamimiyet havası 
içinde ziyafet devam etmiıtir. 

Ziyafette profesör Linser 
tarafıadan lzmir etibbasmın 
gösterdiii misafirperverlikten 
ve memleketimiz hakkında si
tayiıle bahseden bir söylev 
söylemiş ve memleket hasta· 
nesi baş hekimi bay Hasan 
Yusuf tarafından samimi bir 
mukabele yapllm!fbr. 

Profosor Linser baaklardaki 
damar titliklerini ameliyat yap· 
tırmaia hacet kalm•ksızın da
marlara tırınıa yapmak sure· 
tiyle tedavi usulünü bulduiunu 
ve bu usul ile tedavi edilen 
hastalann hiç bir ızhrap Ye 
tehlikeye maruz kalmadıklannı 
ve bu usulün elyevm Almanya, 
İniiltere, Amerika, Avusturya 
ve sair bütün dünya hekimli-
gınce kabul edilerek tatbik 
edildiiini ve çok eyi neticeler 
ve daima ıifa elde edildiiini 
teblii etmiştir. Bugün prof e
sör Linser şehrimizdeki mek
tepleri ve müzeyi ılezecek ve 
akşam Alman konsolosu tara
fından Bucada şereflerine ve
rilecek ziyafette bulunacaktır. 

Şehrimizdeki sıhhı müessesat 
ser tabiplerile etibba cemiyeti 
reisi doktor bay Feridun Şev· 
ket ve etibba odası reisi bay 
Memduhla doktor bay Demir 
Ali :ıiyafete davet etlilmişlerdir • 

Adliyeye 
Verilenler 

Karııyakada oturan Ameri
kan tütün kumpanyası muhasibi~ 
bay Feyyazın geceleyin evine~ 
girmeie teşebbüste bulunan .. 
Mustafa oğlu Hasan, Buliurca 
köyünde Musa kızı Hasibenin 
ovine gece girmeğe teıebbüs 
eden ve kendisine hakarette 
bulunan Mehmet oğlu Muıtafa, 
U:ıundere köyünde İsmail oğlu 
Hüseynin evine taarruz ve 
mesken masuniyetini ihlalden 
suçlu A!i oğlu Mustafa, Ali 
oğlu lbralıimi bıçakla yarala
makla suçlu ve mevkuf Abdul
llah oğlu Sabri ve İbrahim oilu 
İzzetle Şuayyibi ağır surette 
yaralamakla suçlu ve mevkuf 
Hüseyin oğlu Hüseyin hakkın
daki tahkikat evrakı müdneiu
mumilikten üçüncü istintak 
Jı.ik~1te verilmistir. 

Sahile a 

Alman. aya ihracatımız 
Y avaşh .. tan kurtulmıyor 

. ·-·-·. -
Almanya ithalatında bazı yeni ted
birlere baş vurmak niyetindedir 
Türkofis Berlin ıubesi-

nin Almanyada 3 - 9 mart 
haftası içindeki piyasa durumu 
raporundan alınan malumata 
ıröre Türkiyeden ithalat için 
istenen müsaadelerin verilmesi 
bu hafta biraz daha yavaıla
mııtır. Yani ödeme müsaadesi 
yalnız mahdut itlere ve defa
Jara münhasır kaJmıthr. Resmi 
makamlardan işidildiğine göre 
müsaadelerin ıimdilik er veya 
sı-eç verilmesi yalnız Türkiyeye 
mahsus olmayıp umumi bulun· 
maktadır. Gerçekten hemen 
bütün memleketlerden ithalit 
pek yavaşlamış bir durumdadır. 

Dr. Schachtun Leipziı pa
nayınndaki söylevinden ıonra 
Almanyaya ithalatın tanziminde 
bazı yeni tetbirlere bat vuru
lacaiı umumiyetle tahmin edil
mekte idi. ABcak, yapılacaiı 
muhtemel bulunan yenilik ve 
değitikliklerin nelerden ibaret 
olacaiı tabiatile keatirileme
mektedir. Yalnız takas itlerine 
biraz daha fazla imkan Ye 
meydan verileceii yani Alman
yaya ithaJita kartı her haJde 
ayni mikyasta ihracat yapılma
sının teminine çalıtılacağı Yarit 
sayılıyor. 

Alakadarlar, yakında Türki· 
ye ile Almanya arasında bat
lıyacak olan ırörüımelerin her 
iki taraf için iyi neticeler ve
receiini ve iki dost ülke 
arasında ielecekte daha İ.ı(\yiik 
işler yapılacaiını umud etmek· 
tedirler. 

Japonya 
Damping 
Y apmiyor mu? 
Mııırdaki Japon Sefiri Bay 

Sayto japonyanın ökonomik 
siyasası hakkııada ecnebi mat· 
buata beyaaatta bulunmuttur. 
Bay Sayto japonyanıa ne dam· 
ping ne de rayrı kaauni re
kabet yapbtını, yeain kıymet
ten düşürUlmuinin iayn ihti-
yari olduiunu •• Japon tica
retinin hüküaetten fazla bir 
aakdi muayenet aörmediiini, 
çünki Japon ticaret filesunua 
yılda ancak 2,800,000 dolar 
kadar bir muayeaet •ördüjii· 
nü ve fakat laıilterenin ticaret 
filoıuna yılda ancak 2,800,000 
dolar kadar bir muaYenet fÖr
düiiiDÜ ve fakat ln•ilterenia 
ticaret filoıuna 4 milyon, Fran
aanın 19, ltalyanıa 21 Ye Bir
leıik Amerikamn da 28 milyon 
dolar vermekte olduiunu ıöy
lemiıtir. 

Şunu ilave edelim ki,Alman
ya ithalatında deiişiklik ya
pılacağı • yukarıda söylendigi 
ıribi - henüz kat'i olmadıiı 
gibi alınacak yeni tedbirlerin 
de bu ülkeye ihracatımıza tesir 
yapacaiı hiç bir zaman bek
lenemez. Hatta alınacak yeni 
tedbirlerin Türk - Alman tica
retini daha çok kolaylaştıracaiı 
daha ziyade umulabilir. 

KURU ÜZÜM 
Kuru üzüm piyasasında mü

him işler yapıldığı j§itilmemiı
tir. Bunda ödeme müsaadesi 
çıkarılmasındaki ıüçlüiün her 
halde az çok rol oynadığı ke.
tiriliyor. Buna kartı lz .. ir piya
usı satıt yapabilmek arzusiyle 
Hamburg piyasasına bazı ko
laylıklar göstererek teklif yap-
mışsa da Hamburı mübayaaya 
yanaımamışhr. Halbuki mü-
saade verilmesi işi yoluna gi
rer iirmez Hamburg'un tekrar 
alıma ıeçeceii kuvvetle kes
tiriliyor. Çünkü bir taraftan 
Hamburg' daki stoklar azalır 
ve paskaliye yortuları yaldaıır· , 
ken öte yandan Almanya'nın 
buiünkü durumda söz sıelişi 
Kaliforniyadan mal alabilmesi 
imkansız sayılıyor. Çünkü Ka
liforniyadan ithalat için doiru
dan doğru döviz icahetmekte
dir. Halbuki Türkiye'den ıe
tirilecek üzümlerin bundan 
sonra dahi clearing üzerinde11 
ödeneceii kati sayılmakta ol· 
duiundan ihtiyaç halinde ilk 
siparişin de Türkiye'ye Yerile· 
ceii ıüphesiz görülmektedir. 

Manisa 
Spor mıntakası Gediz 

Mıntakası oldu 
Türkiye idman cemiyetleri 

ittifakınca Maaisa spor mınta
kasını teftit etmeie memur 
edilen bay Saim teftişlerini ik
mal ederek Ankaraya avdet 
etmiıtir. Eski Manisa mıatakası 
nizami şeklini muhafaza etme· 
mekte olduiundan mefsuh sa-

yılmış ve"Gediz,, adile yeni bir 
mıntaka teşkil edilmiştir. 

Şabanı öldren Müslim 
Hakkında tahkikata 

Başlandı 
Eşrefpaşada Malderesi ıoka

ğında, ıarhotluk saikasile Şa
banı karnından ağır surett• 
yaralıyarak öldürmekle maınu• 
Malatyalı lbrahim oğlu Müslim 
hakkında mevkuf en tahkikat 
yapılmak üz.ere birinci müstan
tildiie verilmiıtir. 

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

Normandi 
Dünyanın en 
Büyük gemisi 
Kızağa çekildi 
Dünyanın en bü

yük transatlantiii 
olan "Normandie,, 
gemisi Sen Nazer 
deniz inşaab teziih 
larında kuru kızağa 
çekilmiştir. 

Bu dev sefinenin 
alb kat güverteıile 
çok heybetli bir 
görünüşü vardır. 

(Normandiye) an· 
cak 1936 da ıefer· 
lerine başlıyacaktn·. 
Vapur üç büyük 
romorkör tarafından 
çekilmiıtir. 



luslara~ s vaziye çok karışık 
ski mağlô lar Almanyanın yolunu takip ederlerse 
Küçük andlaşma ordularını seferber edeceklerdir 

ltalya 1911 sınıfını silih albna çağırdı. 1914 Ü çağırınca bir milyon 
'""''·-skeri silih altında bulunacak •. ltal an şehirlerinde hava manevraları 

ya Bulgaristan -Avusturya - Macaristanın da Almanya gibi silahlanma ha kına malikiyetlerini istiyo 
·~'9.1.ar kurumunun Straza konferansından sonra toplanması için bay T. R. Arasın muvafakah isteniyor 
~llf•A 23 (A.A) - Havu 

_..Alman teslibab hak
..U.ik eclileeek tarzı ha

_,._lduırya, Macaristan ve 
W.dalm da tatbikini fikrini 

etmektedir. Popolo 
pzetesi divor ki: 

UI b-- talihat ser-
11_11:m· dıeD atifade üekta 

ve emlliyetleri daima 
•uuına dahil buluna 

ye Balkaa devletlerini 
clüşGrmemelidir. Bu hu

muabedelerden mnl-
Olan devletlerin hattı ha-

haliane bir teıriki me• 
inlimkb oJdujuııu ıaı

lillllitebr 

normal tekilde silaha daveti 
ilive edilnce ıtalraam 1tltlil 
ihtimaDara kartı hir mil;o'a 
askeri ıilih albnda tutaca ı 
.ayleniyor. 

Hava manevraları 
Napoli, 24 ( H.R ) - Burada 

tayybe hl\cumlarına kaııı ko
nana talimleri yapıldı. Mitteca-

Aj.-ından: 
Siyah ıamTeldilerin bir top· 

lantısında V enedık sarayının 
balkoıumdan söylediji heye
canlı bir nutuk B. MussolPU 
demiştir ki: 

Avrupadaki teıJriki me ai ve 
sulh arzumuzuıı e ası bir kaç 
milyon çelik s ü uzerine da-

11 Nisanda Strazede olacakbr. 
lta[yanın ,ımallnda 

Londra 23 ( AA ) - Royter 
Ajansından: 

Bazı mahafile 1( e Pruıa
nın tal • ü · e toplanacak 
u s ar u konseyinin ltaI
ya'nın şimalinde yapılacak üç
ler konferansından sonra top-

Iinde dııarı çıkbiı vakıt ga· 
zetecilere, herşey yo!unda de
miıtir. 

Ruzvelt Avrupa 
ltlerlla m•t11ul 

V aıinifon 23 ( A.A ) - Bay 
Ruzvelt ile mllıavirleri hali ha
zırda Amerikanın Londradaki 
sefiri tarafından Avrupanın va
ziyeti hakkında verilmiş olan 
raporu tetkik etmektedir -

Amerika hükômeti Alman
yanm karan hakkında her han· 
ri bir tetebbüste bulunmak İl
tediii takdirde bu tetebbllsliD 
tekli ne olacajnıı da tespit 
etmiş dejildir. Fakat Alman 
Amerikan muahedenamesinia 
ihJil edilmesine karp protes
toda bulunması hususunun tet
kik edilmekte olduj'u temin 
edilmektedir. -

Avrupada coşkun bir 
Köynaşma var 

- Baştal'Dlı B11tnci sahile e l leri mesai kamplarında gerçek· 
duya intisap ederken Alman· ten bir ihzari askeri terbiye 
yanın hayatiyetin• yeni bir un- rörmektedirler. 
aur katmakta olduklarına kani Eleklrlkll mltralyözler 
bulunduklamıı ıöyliyor. Yine Londra 24 (A.A) - Eski· 
nezarete ~ yiizbaıı Von den ~ektrikçi olan Bangal 
V adele nazaran yenı ordu ayni adında bir lnrifiz neferi daki
imparatorluk ordusunun esas- kada 1500 e kadar mermi ata· 
lanna göre kurulacaktır. 18 den bilecek elektrikle müteharrik 
45 yaııııa kada.r bütiln Alman- bir mitralyöz icat etmiıtir ... 
lar askere alınacaklardır. 21 Baldvln temenniler 
ı-... bd.u dlanlai fili hiz· Sunuyor 
~ @t: --~.. L L8Ddaı 24 ~ - DllD; 

ilıtiyat&' iS- y~ına kidar olu- ondrada bir nutuk Irat eMıl 
lar da mustahfıza ayrılacaklar- eden BJlalclvin ezcümle de-
dır. ihtimaldir ki mali sebep- miştir ki: 
lerden dolayı fiil orduyu tqkil Almanya ile S.vyetlerin bll-
edecek olan 300,000 kitin ·n yük sulh alanında &zerlerine 
hep birden ıiWı albna alınmaıı diifen vazifeyi yapacaklarma 
mlmldn olmıyacaktır. ,nvenip pvenmiyecejimi.d bu 

nu,unuıen usuller husuta yeglae ıelihilti olan 
Bu itibarle lıatka suretlerle kimselerden ijrenmek üzere 

ikmal edilec•k daha mahdut bupa ıulhpenerane bir mak
bir tüm -ıa dlfiiniilecektir. ıatla yola çık..-. Sir C. Sar· 
Bu mlnuehetl• General Fen men ile 8. Edene kalben • 
Mek alkert talimi hücum kıta- lw-aretli temenniyatmızı m
ahna huretmeyip biltimuın ini- aaru:. 
venite •• ilk mekteplerle lise- Uluelar Kurumuna 
lerde de fıuu.ı.k talimleri yap- lnanııor • 

Londra, 24 (A.A) - Albert 
H.U'de bir nutuk irat edea 
B. Baldviıı laıUterenin mUli· 
h&11e~ ve_....t 
tumU prensiplerine k•rt• ima· 

kere C:laha teyit e7le· 



zs Nrart t93s 

müşa e lis • 

ere eğer veriyorlar •. • 

Yeni Asu· Sihlfe 7 

" bilimlerden ziyade maddi 
yaker, doktor olmayı tercih ediyorlar. 

mezun olan Bir kaç yıl evveline kadar Liseden 
Kaç mislini bulmuştur. Kızlarımız1n 

kızlarımızın sayısı pek azken son yıllarda ~u sayı hi 

- 2 ... 4 .. . 9 ... 9 
- Alo!.. Alo!.. 
- Neresi efend'm'? 
- Kız lisesi .. 
- B~y çevir en or a ... r 
ı? 

- B hçcde .. 
rne,gul! 

- Ora ı ne esi 

A ele ile 

- Yeni A ır.. Lütfen e c-
fona kadar gelirler mi? 

- V <izifesi başından çağırıl
dı rnı kızar .. 

- Peki ôyle ise .. Ben şimdi 
oraya gelecegim .. 

üksek tahsile olan alakaları gün en güne artmaktadır 

! P'.""'l'"~'=:-".,.,,_,..__,""""'~~~.....,.....,~_...,....,._...,.,....~w.......,_•_•ı _...,..... ___ _ 
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• •• ren en ___ yaya rd su 

a ı - l an ·yasal m a ı de 
~ r ersa y hakkında n~ler söy~e ~!yor? 
Berlin, 20 Mart (Uta Press}- luyorlar ve diyorlar ~~ .Al":1~n- kay.gusıy1c sı~~hla~aıı son de~-

R - Al hafifi Alman yada mecburi askerlıgın ılanı lettır. Maamafm Aımanya dı-
csmı man mu , · b b ·ı·h 
d "d du··nyaya buCTünkü dünya siyasilsının akıl ğer dcvlctıer ıle era er sı a -or usunun yem en " . - h 
ı · ·· · H'tler ve Go- ve mantıka uygun bır ne- hırını az:ıltmaga her zaman a-

ibe mi ~~
1 

~zetrıntte .klı · ~ kları ticesidir Acun umumi efkan zırdır. İşte resmi izahat bun-e e s ın ıra c ı erı nuLu · · . . . 
· "k l Al bu hareketı dan ıbarettır. bırer sulh vesı ası sayıyor ar. nın manyanm 

17 
.. .. St to 

d ·ı· '-' karşısında hayrete düşmiyece- mart pazar ganu. a -Bu mahafilde enı ıyor Ki: d K J H'tl .. .. de 
" Ver.say muahedesinden ar- ğı aşikardır. Çünkü emniyetini per ~ a~~ er ap ılm~: o:::ra-

tık ne kalıyor? İşte bu sua!e yıllardan beri tehlikede gören resmlı ge~~ .. ytes'ıı·t ~dilmi•tir. 
h' · d · bir ulu~rnn bilhassa silahların man ar gunu ., 

resmi Alman mu ıtın en verı- azaltılması müzakere eri neti- Etraftan Kanzleri alkışlarlar 
len cevap: . . . cesiz kaldıktan sonra hakkını yaşa sesleri 1933 ikinci kanun 

V ersay muahedesmın bırç?k bu şekilde olsun almaia çalı- iünlerini hatırlatıyordu. Berlin-
•addeleri zaten zaman ıle şacağmı herkes biliyordu. Bü- de dolaşanlar halkı :ıer yerde 
tahdit edilmiş idi. Me~cla sivil tün silahlarını elinden bırakan neş'e içinde buluyor, hcryerdc: 
hava kuvvetlerine aıt olan h huri askerlikten bah-
XI · · dd ·k· · k" bir ulusa komşularındnn hiç ep mec 

ıncı ma e ı ıncı anun h sedı'lı'vordu. Eacr şüphe eden-v h bir zarar ıclmiyeceğine enüz • 
1923 te; yine ersay mua e- b . t )er va-r ise Almanlann vücut 

fı ı h bir misal ne de ir ıspa mev-
desinin 320 inci krasi e ni a- h k b t ve ruhlarla tam bir a$ker ol-cut olmadıfrından a aya 
yete eriyordu. Onuncu kısmın kanunu tesiri altında Alman- duklarını ve askerlik ile tam 
birçok maddeleri mesela harbı b adam Alm

1 
.... n ı'steg-inin onların yanın yaşama fırsatını u şe-

kaunan devletler ile tir.arete kilde anyacağı da aşikar idi. ruhlarının en derin y~r!crinde 
ait ohm 264 - 272 parag- Almanyanın aldıiı tedbir acun yaşıyan bir kuvvet olduğunu 
rafları ile yine muzaffer genci vaziyetinden doğan ta- bir defa görüp bilmek müm-

ca!-B!l!lllSıilZ!Bm:lıııara~ 

Üyelerin ücreti yedi liradan on i ay 
çık ı. Dünkü celse münakaşalı oldu 

- Başlarafı 1 11cı salıi·ede -
mir (Çeşme}: 

- Biz bunu yaptık. Çünkü 
hastaneler kapanıyordu. İlaç 
parası lazımdı. Mes'uliyet varsa 
bana aittir. Dedi. Bana ne de
mektir. Bu paranın sarfiyatı
nı da mazbut bulmadım. Bay 
Mehmet bunları şiddetle söy
lemişti. 

Vali 2eneral Kazım Dirik -
Hayır şiddetle değil salabetle. 

Bay Murat Çınar, daimi en
cümen üyesinden birisinin mes
uliyet kabul etmesi doiru ol
madığını, hastane başhekiminin 
geçen yıl bütçe müzakeresi sı
rasınd 1. ~;. hemıirenin tahsisa
tının hütçed,.., çıkarılmamaıı 
iç.in iliç masrafından fazla tah
sisat çıkanlabilecciini ıöylediii 
halde sonradan hastaneyi ka
patmakla tehdide kalkışmış 
olması muvafık bir şey olma
dığını, muhasebei hususiyenin 
son beş ay zarfında Jslih cdil-

mına söz söyliyen bay Kamıran 
dedi ki : 

- Bay Ekrem'in biraz dra
matik, biraz da hatibane be
yanatına cevap vereceiim. Bu 
sırada bay Ekrem atıldı : 

- Dramatik tabirile kastları 
nedir ? diye bağırdı. 
Baıkan - Söz aldıiınız Ya

kıt sorars nız, rica <;derim size 
söz verilmemiştir, dedi. Bay 
Ekrem tekrar söz söylemek 
iıtedi. 

Başkan - Burada aöz usul 
dairesinde söylenir. Burada 
sözü ben idare ediyorum. Size 
verilmemittir, dedi. 

Bay Kamran -Sözlerim çok 
mutedildir. 11Miraa yedi çarçur,, 
tabirleri yanında dramatik ta
biri mutedildir. Dedi ve daimi 
encümenin zaruret ırörerek mü
nakalcye mecbur kaldıiını ıöy
ledi. 

Bundan sonra Vali Gcaeral 
Kazım Dirik dedi ki : 

kulJanıJmasına da lüzum olmı .. 
yacaK"ını, bundan hesap ver
mek lazım iıe bir devlet mü
messili sıfatile dahiliye, maarif 
bakanlıklarına ve başbakanlığa 
izahat verebileceiini, bu para
nın köylüden muallimlere deiil 
Ziraat Bankasına toplandıktan 
sonra icap ederse daiıblmak 

istendi2'ini, ihtiyaç görülmezse 
bunun mektepler inşaatına da 
sarf olunabiJeceiini söylemiıtir. 
Bay Murat Çinar tekrar söz 
alarak: 

- Ben işitiniz, ıuursuz ha
reket ediyorsunuz, hesabınızı 
ıeniı tuttunuz demek isteme
dim. Maarif işlerinde gösteri
lecek muvaffakiyetten kim şi
kayet eder. Ben bir inkılapçı 
ve cumhuriyetçiyim, dedi. 

Vali general Kazım Dirik 
beyanatına devamla : 

dcvlct tebaalarının Almanyada A l d k.. d" 
· 276 bii bir neticedir. y ar an- un u. 

ıörecekleri muameleye aıt beri Almanya etrafındaki di- Ayni ı:-ünün öileden sonrası ' 
ıncı paraırraf ta bu suretle or- d d ·r h Reishskanzler Hitler Müniche 

miı olması ve borçların zama
nında ödenmi,. olmuı dolayısi
le mübayaa cetvellerinde eski-

- On yıldır huzurunuzda 
bulunuyorum. Bu ırünc kadar 

- Suçlu olmadığımızı kabul 
etmeniz lazımdır. Mülkiye mü
fettişleri buradadır. Her vakıt 
i4lerimizi kontrol ediyorlar ve 
ederler, rapı>rlarını verirler. 
Hesaplarımız açıktır. Kanunsuz 
hiç bir şey yapılm:.mışbr. dedi 
Müzakerenin kifayeti arzu 
edildi ve reye konuldu. Daimi 
encümenin mütaleası bay Ekrem 
ve Murat Çınarın muhalefeti 
ile tasvip edildi. Umumi mediı 
Çarşamba ıünü saat on dörtte 
tekrar toplanacaktır. 

' l 
l 
' 
~ 

J 

tadan kalkmış idi. Gümrükler ~er Avrupa urma an sı a -
}andıklarını ırördü. Bu büyük döndü. Nekahet devresi me-

:~a:al~a~:~!ar~~sr!:çn;~;n~ 3~~ devletler bilhassa muahede ile zuniyetini tamamlamak üzere 
"I" hl 'lcrı'dc azaltacakla yine ı· stirahata çekildi. madddcri ile 321 - 330 madde- 51 a arını 1 -

lcri de bu şekildeciir. Bunlar 
gibi Rene ait 428 - 432 mad
deleri de (Ren ancak bir sene 
için işgal edilmiş oldu2-undan) 
hükümlerini kaybettiler. 

rmı söz veren milletler idi. İşte Almanya ve acun için 
Böyle olmakla beraber Alman- iki mühim tarihi gün hu ıuretle 
yanın komşuları mütemadiyen nihayete eriyor ve Alman as-
silahlandılar. Almanya bunlar- J keri yeniden dünyaya doiu-
dan arasında vatan korumak yordu.,, 

IX uncu ve mali kısma ait 
olan X uncu kısımlarda bu 
su. etle ortadan kalkmıştır. z~
ten V ersay muahedesinin bun
lar gibi birçek maddeleri ya 
zamanı ıclerck veya icra edi
Jerck veyahut bilmüzakere de
ğiştirilerek hükümden sakıt 
olmuştur. 

···6~i"~I~;· k~~g;~;i .. i ............. B~~;·J; .. ········ .. . 
I.çı·n hazırlıklar Belediyeninhayırlıişleri 

Buca belediyesi kahvelerde 

Ver.say muahedesinin buıfin 
deiitmiven maddesi yalnız ıı
nırlara ait olan kısımdır. Bun
dan başka henüz deiittirilmi
yen bir de Alman elektrik 
kuvvetlerinin beynclmilelleşti
rilmesine ait xıı nci kısım var
ıa da Almanyanın bunu da 
tatbika yönelmiyeceği muhak· 
kaktır. Bütün bunlara rapen 
Alman devletinin hiçbir zaman 
sergüzeşte atılmıyacağı ve ha
kikat olması mümkün işlerin 
haniileri oldu~unu pek iyi bil
diği söyleniyor. 

Resmi makamlar dış siyasa-
sının vaziyetini pek sakin bu-

Dünkü sayımızda ticaret o
daları konıtcsinin Ankara'da 
toplanacaiını 1azmı,tık. Ahi
ren Ankara' dan aldığımız son 
bir habere iÖre, odalar kong
resi Mayısın 21 inde toplana
cak 28 e kadar devam ede
cektir. Konireye vilayetimiz· 
den iki aza iştirak edecektir. 
Azalarıaı .seçilmesi 15 Nisana 
kadar bitirilmiş olacaktır. 

Kongre ruznamesinde ticaret 
odaları ve borsaları nizam
namesinin deiiştirimcsi, yün 
t~kinin, Avdiris gibi ibtidai 
maddelerin oksiyon denilen 
mezat mahall~rinde satılmasın
da fayda olup olmadi2-ı mes'e
leleri ile ihracat hallerimizin 
Sandardizasyonu, sergilere iş-

tirak için milli bir komita teş
kil itleri vardır. 

... · .. 

lzmir Yün Mensucat 
T .. ,.k Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf ndresi : İzmir Sancak 
Te!eron numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ o~·tt:NTAL KARPET MANUFAÇÖRER LIMITET 
(Şar!~ Halı şirketine ait lzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almışbr. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 

miistahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line foikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Pe~temnlcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapı1-

j: 
.,,. 

... 
t. 

maktadı.. S.8 H.2 ~(4;i3j:) ilt:~iW 
{>. 

~-. 

i Z Mi R 
iinlü ,. allar Pazarı 
f. Kandemiroil 

belediye zabıta memurları ta
rafından araşbrma yaparak 
bütün iskambiJ kaatlarını top
latmıştır. Ayni zamanda bugü-
ne kadar sıtma yataiı olan 
kuçük Buca çayını da temizlc!
miıtir. Belediye caddelerın 
aiaçlattırılması itine devam 
etmektedir. ecnebi ve Türk 
ailelerin iştiraklerile Bucada 
bir de aile grubu kurulması da 
düşünülüyor. 

Bütün köylerde 
Andaç taşları 
1stiklal savaşı kahramanları

nın isimlerini ebedileştirmek 
için Burnovanın bütün köyle
rine andaç taşları konulmakta
dır. Geçenlerde Işıklar köyü 
çok güzel bir andaç yapbr
mış•ı. Bu defa da Kavaklıdere 
köyü muhtan bay Mehmcdin 
ve diier ihtiyar heyeti arka
daşlarının çalışmasile andaç 
t•şı köy mektebinin önüne me
rasimle yerleştirilıniştir.Burn!lva 
nahiyesi müdürü bay Edip vz-
yam;an köylerde dolaşıp andaç 
ve köy bütçeleri işleri üzerinde 
tetkikat yapmaktadır: • 

Dünya zeytinyağı 
Rekoltesi .. 

Gelecek zeytinyağı acun re
ko!tesinin 793,000 ton tutacağı 
umulmaktadır. Bu mikta':'ın 
330.000 tonu ispanyaya, 180000 
tonu İtalyay:ı, 110.000 tonu 
Yunaniıııtana, 60.000 tonu Tu
nusa 25.000 tonu Cczaire, 
20.000 tonu Portekize, 15.000 
tonu Fas;ı, 9.000 tonu Fransa
ya, 4.000 tonu Koraikaya ve 
40.000 tonu da Türkiyeye ,, c 
sair ülkelere aittir. 

Bal can tütün 
Borsası 

Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 
( Yülü mallar pazarı ) namı altında açtığım mağazamda ( lzM:R 
HALKAPINAR ) Fabrikasının meşhur mevsimlik fantazi çuJaki, 
kazmir, battaniye ve sair her çe~it mamuiatını pek ucuz bir fi
atle satmakta olduğumu muhterem müşteri!erime arzeylerim. 

Belgr:ılfan bildiri!diğine gö
re, Balkan memleketleri için 
bir tütün borsası ihdası düşü
şünülmüş ve iJk hazırlıklar bi
tirilmiştir. Borsanın merkezi 
şimdilik ıstanbul olacaktır. Bor-
saya ıirecek memleketler Tür
kiye. Yunanistan, Romanya, 
Bulgarist;m, Arnavutluk ve 
Yu2"oslavyadır. H. 3 2 - 13 ( 379 ) 

lere nazaren çok ucuzluk iÖ
rüldüiünü ve bu suretle büt
çede bu yıl çok istifade görü
leceiini, maarif itlerinin vili
yetimizde çok ıeniı tutulduiu, 
bu yüzden miltkilit doğduğunu, 
maarif aleyhinde katiyen ıöz 
söylemek iıtemediiini, yaJmz 
son zamanlarda bazı köy mu
allimlerinin maaılarının köy 
bütçelerinden Yerildiii hakkın
da bazı ıayialar duyduiunu 
ve bunlann ne dereceye kadar 
doiru olduğu hakkında alaka
darların izahat Ytrmelerini söy
ledi. 

Bay Mehmet Aldemir (Çeş 
nıe) söz istedi ve kendisini 
sayiısızhkla itham eden baı 
Murat Çınarın sözlerini protes
to ettiiini, ıeçen toplantıda 
kendi namına deiil, encümen 
namına söz söylemiş olduiunu 
ve hatta sözlerinin meclis baş
kam taraf mdan da teyit edil
miş bulunduğunu bildirerek: 

- Hastanenin kapandıiını 
farzediniz, o vakit bize ne di
yecektiniz, dedi. 

Dr. bay Kamran Kcnan(İzmir) 
daimi encümen namına izahat 
vererek. dedi ki bay Murat 
Çinar kendisine has olan ~id
det beyanla " masraf mazbut 
dciildir ,, diyor. Bu meselenin 
münakaşasından memnuniyet 
duymamak mümkün deiildir. 
Umumi meclisin bulunmadıit 
zamanlarda hafit müstacel ede 
daimi encümen ittihaz karar 
eder ve bunu meclisin ilk top
lantısında yalınız arzeder. Has
tane başhekimliii vaziyeti bize 
bildirdi. Ardından sıhhat mü
dürlüğü de ilaç parası veril
mediği takdirde hasbanenin 
kapanacağını haber verdi. Bu 
müstacel hallerden deiil midir? 
Biz de kabul ettik. Kanunsuz, 
usulsüz bir iş yapılmamıştır. 

Bay Murat Çinar bay Meh
met Aldcmirin protesto mesele
sine cevap verdi, şahse ha
karet kastile hareket etmedi
ğini bildirdi. Bundan son
ra çok uzun münakaşalara 

yol açan avukat bay Ekrem 
Ödcmiş'in sözleri dinlendi. O 
da hastanelere verilmiş olan 
para meselesine temas ederek 
münakalenin meclis kararma 
ve kanuna aykın olduğunu, 
satılan ikar paralarının çarçur 
edildiğini, daimi encümenin 
bir mirasyedi gibi hareket 
ettiğini söyledi. 

Doktor bay Kamıran Kenan 
söz aldı. Daimi encümen na-

ieçcn toplantılarda bu kadar 
sert tutuşlar görmedim, duy
madım. Arkadaılar, birbirimizin 
manevi haysiyetimizi sarsacak 
sözlere meydan vermemek la-
zımdır. Nihayet arkadaılarımı
za mirasyedi, çarçur, ıözlerile 
hitap etmek ve paçavra ıibi 
yere dütürmek hakkını kimse 
kendisinde ıöremez. Daimi 
encüruenin baıkanı ııfatile iza
hat vereyim: Hastane meselesi 
bay Ek.remin tasavvurundan 
yüz bin misli fazla feci idi. 
lıiçlar acaba bittimi diye 2'i
dip sandıia mı bakacaktık. Biz 
ınanla iş ırörüyoruı. Bulunan 
çare dahiliye bakanlıiına bil
dirilmiş, kabul edilmiş ve tas-
diki aliye iktiran etmiıtir. Bay 
Kimıranın sözleri çok yerin
dedir ve doirudur. Sıkıntılı 
mevkilerde mantıkını, yolunu 
bilen encümenler de öyle ya
pacaktır. Çok rica ederim bay 
Ekrem söyledikleri bu sözleri 
a-eri alsınlar. Bay Murat Çı
nara cevap vereyim: 
Arkadaşımın yanıldıiını an

latmak isterim. lzmir vilayeti 
iç vilayetlerd~n dcjildir; ehem
miyeti büyüktür. 

Mektepleri yaptırdık ise si
zin yardımıdızla yaptırdık Apıııp 
kalma . .. ı:iyeti yoktur. Bu vi
layette 675 köy vardır, 370 
mektep vardır. Bu mektepler 
kasabalarla beraberdir. lnkı!i
bın bekçiliiini yapan köyli'ı 
maarife kıymet vermi,tir. Bizi 
hesapsızlıkla kimse ittiham ede
mez, istatistik önümüzdedi. 
Mektebe ihtiyacı olan köyler 
çoktur. 

Muallim maaştan için köy büt
çelerinden para verildiği fayi
asına cevap veren general Ka
zım Dirik Meraı ve iç vilayet
lerd~ 7apıldıiı ~ibi bir ihtiyat 
teclbırı olmak üzere köy büt
çelerinden böyle bir para ay
rılma~ını muvafık ırördü2-ünü, 
maarıf vekaletinden müsaade 
ald v 

ıl?ını, ınekteplerin kapan-
masına mani olr:nak emelile 
bu ihtiyat tedbirine müracaat 
etmekle beraber henüz bunu 
elinde bir k_oz olarak tuttuiunu, 
kullanmadıı:rnı, maarif bütçe
sindeki genişleme kartısında 

. .•..... .,. 
Futbol heyeti 
Toplantısı 

Dün akşam haftalık toplan
tısını yapan futbol heyeti Cu-
ma günü yapılacak olan ikinci 
devre dördüncü hafta lik maç-
lannın hakemlerini tespit et
miştir. 

Bu Cuma maçları 
Saat 10 da Şarkspor - Türk

ıpor hakem Mustafa Altınordu, 
Saat 12 de Buca - K.S.K 

hakem Hüıeyin Altınordu. 
Saat 14 de Altay - Altnaordu 

hakem Esat K.S.K. 
Saat 16 da İzmirspor - Göz

tepe hakem Fehmi Altay. 
B takımları maçı 

Halk sahasında da (B) takım• 
lan müaabakaaına devam edi· 
lectktir. 

Saat 9 da K.S.K - Türkapoı 
(B) hakem Baha Konor Alp 
Altay. 

Saat 11 de lzmirspor - Altay 
(B) hakem kUçük Muatafa Al
tmordu. 

Şarkspor ve Buca takımları
nın birinci devrede cezalandı
rılan oyuncularının da ceza 
müddetleri bittiiinden bu her 
iki takım da diğer haftalara 
nispeten daha kuvvetlenecektir. 

Bu haftaki Altay - Altınordu 
ve İzmirspor - Göztepe takım
larının kartılaıması neticesinde 
bu senenin ıampiyonu meyda
na çıkacaktır. 

Ahmetlide 
Hilaliahmere yardım 
Ahmetli 23 - Şubemizin 

üyelerinin talebi üzerine bir 
karpuz Hilali ahmcr menfaatı
na müzayedeye çıkardık. Kar
puz 1150 kuru~a hacı Kerim 
ağaya verilmiştir. 

GAFFAR ZADE OTELi 
Otel baştan başa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda fiatları zamanın icabına 
göre ucuzdur. Bundan evvel senelerce müsteciri bulunmuş 
olduğum müesseseme gösterilen rağbetin yine gösterilmesini 
muhterem müşterilerimden rica ederim. 

ABDULLAH MOLALİÇ 
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BAG, SEBZE, TÜTÜN FİDESİ, KİMYEVİ GÜBRELERi 
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Bağınızdan yüksek verim, bağçenizden turfanda sebze, ası, gürbüz fidanlar alabilmek için mücerrep kimyevi gübrelerimizi 

Umuıni Deposu : RAHMi HACIDA VUT CEZAIR H~~ M ~e:'i' çar,••• 

katiyetle tavsiye ederiz. 

Telef on : 3809 

Yeni Alman Ordusu 
11itler erkanıharhiyeyi kuruyor 

1\1. Lüdendrof başa geçirilecekmiş 
B - Baştuau bitinci salwede 
•~kunıandanhk dört kişiden 

tere1'küp etmektedir. Bunlar 
dı Rayşver kumandanlarından 
ı•~e~al Blomberıı ve ııeneral 
rıç ıle Prüıya nazırı hava sıe

:eralı Görinıı ve general Ray-

t~r~ir: v ~~kat ~~de_a~orfun da 
hırlıııı ııtendığ'ı ıçın ona da 

teldifler yabıldıiı söyleniyor. 
Alnıaa orduıu reımen, 36 

fırkadan müteıekkil oniki kol 
Ordu)'U ihtiYa edecektir. Ka-
:~uıı ikinci maddesi•• ııöre 
ır de "T ruppenpolizer" yaai 

jkeri polia teıkilib olacakbr. 
·!" defa kullanılan bu kelime 
~ • ne a11lablmak iıtenildiji 
F tnüz bilinmiyor. Fakat bunlar 
ranıızların ıeyyar mu!ıahzla

rını benzer bir kuvYet olacak 
~e Yalnız üııiformalannıa açık 
Yetil rengile diier ordu efra
dından ayırd edilecekmif. 

Bir mesele de ıudur: Bu ef-
rat poı· . k '- . ıı mı, yo ıa aı~er mı 

sayılacaktır? Bu da mühim bir 
nıeıeledir. Zira, •i•r aıker ıa
rlırlarıa, gayri askeri mıntaka
.~rda hulunamıyacaklardır. Va-
11:ıa g . k • d h ayrı aı erı mıntakalarıa 

aka ne kadar zaman " aayri 
•• t .) • 
_ rı kalacaklan da ıorul· ... a ~ 

2• değer! 
· .\ıkerlik hiza.ti · · alib bır ıe IÇlll 1 a 

Ctktir~İ •üddet kabul edile
lah h Ik 6ace 1914 auufı ai
içiııda ına çajTllacaktır. Sa•aı 
~ ıeferber edil• ao11 a
da. b&fhyarak 1914 .. mfm-

evvelki biittı. ıuuf-

Borsa Haberleri 
ou;; Borsada v..,.,_ .... ,. ... 
~ 

Ç Uzam 
u. Alacı Fiat 
98 Keo ittihat 12 15 
2
1! "c fı.~t ıı so ıı so 
~ · · · t3 so ıs 

1~ s sw.,...o 16 25 16 25 
M Alberti 12 12 

6,S J Taranto 10 11 
l~ G Abdallab 13 7S 13 75 
-,syektn 

Kilo Alyo• 
22t Ahca Fiat 

·ı.~·Mad.ln. 855 855 
Ç .............. 

u. Ciaa Fiat 
4~g Buğday 4 15 

18 :lia ~ 37 
60 Akdarı 3 37 
4S ~P-...k40 

4 50 
3 37 
s 
3 37 

42 
370 K Palamat 290 

455 

Para Piyasası 
24-3-1935 

Ahı Satış 
so 20 50 70 

leterlin 597 SO 602 
Fr. Franrı 8 28 8 30 
Dolar 80 20 79 50 
Belga 28 80 tt.ı;.ll lireti 10 35 i~ ~ 
laviç.re Fran. 40 62 40 87 
Flonn 84 82 8S 07 

Mar1' 

larda sek z hafta talim 
göreceklerdir. Bu hakiki bir 
ihtiyat devresi olup bütün 
sınıflar tedricen bu talime 
çaiırılacaklardır. 

S. A., S. S., çelik miifer ve
sair teıkilita menıup delikan
lılar bu talımden, hatta belki 
de askerlikten muaf tutulacak
lardır. Hitlerin hücum kıtala

nnın ııözdelerinden teıekkül 
eden S. S. ler arasından seçi
lecek efrat, kıpu Pohdamda 
olan Prüıya lıuaa piyade alay
larının birincisini teıkil ede
ceklerdir. 

Ortaya çıkan baıka bir me
sele de ıu idi : Aryen olnu
yanlar ( yahudiler v. s. ) asker 
gibi silih albna alınacaklar 
mı ? Bu meıele ıöyle halledil
miftir, Aryen olmıyanlar sefer 
ber edilecekler, fakat asker 
olmıyacaklardır. Bunlar, silah 
yerine kamı kürek kullanan 
amele taborlannda istihdam 
edileceklerdir. Toprak kazmak 
iılerinde kullanılacakJardır. 

Hazerde bir fırka 10-12 bin 
neferdir. Şu halde, prensip 
itibarile, Almu orduıu 360-
432 bin neferden ibaret ola
caktır. 

Devlet, her biri bir kolordu 
mıntakaıı olmak üzere, on iki 
askeri mıntakaya ayrılacakbr. 
Bu, halen tetkik edilmekte 
olaa idari taksimat planma da 
uysundm'. Fakat bu planın 
tatbiki ciddi ~üklere rutsel
diii için seri bırakıhmftır. 

Zabıta Haberleri: 
lir rezalet 

12 yqlarında aenet adındaki 
bir kız çocuiunu zorla kirlet
mekle aaçlu Ali oj'lu Ahmet 
yakalanarak adliyeye •erilmif 
ve ceza mahkemesince teykif 
edilerek meykufen tahkikab 
,.pılmak 6zere birinci karar 
bikimlijine tenli ohuunQftar. 

Yank..actUk 
Adliye binasında ıulbceza 

mahkemesinde buluadujıı Sl

rada inhisarlar idareıi kolcu
lanndaa Abdullahın yankesi-
cilik suretiyle 3 lira kıymetinde 
saab çalılUDlfb. Vak'a failinin 
topal Hasan olduiu anlaıılmlf 
Ye araftınlmaıına başlannııştar. 

Ecza fiatlan 
Ecza fiatlan evelce Ankara

da tilı bir komiıyon tarafından 1 
tesbit edilmişti. Tarifeyi esas
landırmak üzere yakında An
karada toplanb yapılacaktır. 

Muayene-aa NaliH 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Müteh• ... ı 
Muayenehaaeaini 2 nci Bey-

ler 80kaimcla 65 numaraya 
nakletmiftir. Tel. 3956 1 

.___ Kr.Çekosloy 5 20 S 
22 

Tramvay k•z•sı 
Şemoii oğtu 6 yaflannda 

Jako Karantina tramvay cad
desinde oynarken Krantina 
ta~fmdın gelen şoför Scli
hettm 'in otomobili altında kıl
~ıı hilflndan Ye laf dizinden 

Evi Ka. antina tramvay cad- 1 

1 

deai No. 596 Tel. 2545 
~ ~ ~ 

Aydın demlryolu umum 
mUdUrlUğUnden: 

afifce yaralanlDlfbr y h 
Memleket lıutaaesin°e ~~;1_ 
rılmıtbr. Sofw tuhdmu,ttar. 

1098 numaralı Tütün tarife
sidir: 

271311935 tarihinden 30/6/ 
1935 tarihine kadar muteber 
olmak üzere Kule~nünden iz
mire taıınacak tütünün beher 
tonundan 3584 kurut ücreti 
naklive alınacaktır. 

ifl)IJ ................ .. 

DENİZYOLLARI 
İŞLETMESİNİN 

Gülnihal Vapuru 
Baııdırınadan 

26 Mart SALI günü saat 
23 de btanbula hareket. 

Gülnihal'in Bandırma' dan 
hareket günleri hakkmda 
ls 1asyonlardan ve İzmir acen
teliğinden tafsilat alınabilir. 

2-2 (308) ......................... 
Doktor 

i* enbiiiiY#!! 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor AJi Riza \.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
ı s arz ..... 

Okumadan 
Geçmeyiniz 

Doktor 

H. İbrahim Salor 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
İzmir Emrazı Sariye Hasta

nesi Laboratuvar Şefi 
2 inci Beyler Sokağı No. 41 
Hergün saat üçten sonra 

hastalarını kabul eder 
Evi: Göztepe Abdüllezel 
sokak No. 32. Telf. 3686 

'· (12-13) 300 • 

Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

lslaobul sıhhi müesseseler sa· 
tıı1alma 1 omisyonu.-,daıı: 
Haydarpaşa Nümune hastanesinin kalörifer, sıhhi tesisat, orta, 

ye yükıek tazyildi buhar tesiaatı, kanalizasyon, hava~azı, Souk 
au aantrab, aacaL sa ihzar tesiaab, dezenfcksiyon, mutbak Ye 
çamqirhane ma!zemesinin Ye kazanların ve saire!erin tamir ve 
montajlan pazarhk ıuretile eksiltmiye konulmuştur. İhalesi 31/ 
Mart/935 Pazar güoii saat lS de Caııaloğlunda Sıhhat müdürlütü 
biDuındaki komisyonda yapılacaktır. 

Keıif bedeli: 96752 lira 6 kurqtur. 
Muvakkat teminat: 6087 lira 60 kururştur. 
lıteklilerin cari seneye ait ticaret odası vesikasını ıöstermeıi, 

75 bin lira kıymetinde buna mümasil tesisat "teshinat, yüksek 
tazyikli buhar ve sıhhi tesisat" yapmış olduklarına dair lstanbul 
Nafia başmiihendislijiace bu it içiJı almış oldukları fotoanfh 
elaliyet Yesikasını da gastermeJeri tarttır. Bu iıe ait proje, 
kqifaame, hususi Ye fenni şartnameler 484 kurut mukabilinde 
hastaneden ahnabilir. 

Pazarlıia gireceklerin belli 
teminat makbuz veya banka 

sün Ye saatten evvel muYakkat 
mektuplanm komisyona vermeleri 

liumdar. 
~~~~~~~~-~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--~~~~·---

25-27 857 (400) 

İzmir defterdarlığından 
2643 numarab buidayı koruma kanunu mucibince 1-Nisan-935 

günlemecinden itibaren Piıkül'i, Makarna, Şehriye ve emsalinia 
paket halinde sablması mecburi oldutundan alakalı fabrikalarla 
satıı yapan ticarethane ve bakkaliyelerin ellerinde mevcut V• 

açık bulunan bu gibi mevaddı 1-Nilan-935 sllninden itibaren 
açık bir halde maizalannda Ye ticaretbaneleriude bulundurul
maması lüzumu ilin olunur. 864 (398) Gerek nakletmek ve gerek 

her hanııi bir sebeple ev eı
yanızı ve yalnızca mobilyenizi 
açık arttırma usulü ve yahut 
pazarlıkla satmak isterseniz 
doiruJuk ve kanaatı kendisine 
meslek edinmit olan fırsat art
tırma salonuna uğramadan ma
lınızı satmayımz. Çünki bu mü
essese ıiı:e bütün kolaylıkları 
ııösterecek l'e e,yanızı en yük
sek fiyatla ve az komisyonla 

M. VeR Akbelen 
İL Urla Tapu Memurluj-wıdan: 

ŞERİDÇ ER No. l Kilizman köyünün Kiyıkb&p 
ebniye kurarak kahvehane hali
ne getirdiklerinden bahisle köy 
ihtiyar heyetinden onayJanmıı 
ilmühaberle tapu kütüğüne ge
çirilmesini istemektedirler. Bu 
yoldaki iatek yerinde arqbn
lıp perkeştirilecektir Bu yeriu 
kendisinde veya sınırında Yeya 
herhugi bir şeyde tasarruf 
Ycya tecariiz gibi iddiası olan· 
lar varsa bu yazının uyıldıj1 
ıünden bqlamak üzere 10 
ııüa içinde Urla tapu idareaiH 
.eya 4-4-935 p•' .. eciade ,.. 
rinde uatbı'l.lacak memura 
elindeki yelkelerile birlikte bq 
vunaalan bildirilir. 

~a,~·~1:1:64=)=38=-=7=8=(=H=3=)=·= namı diier Yolkenan meYki-
• inde 44 emlak sayılı sajı de-

KiraJık Hane nize inen yol, soıu köy sandı

ikinci Kordonda Alman 
konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 

iki katlı alb odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör
mek iati7ealeria ikinci Kor
donda (189) 11t1111arah Bay ı. 

'atacak ve yahut alacaktır. 1 
Adres: Yeni müm,ede b~ 

duteainde 3S - 36 No. da fw
ıat arthrma salonu Aziz Şımık 

Telefon No. 2056 ı mail Hakkının hanesine mü-

8 racaatlan. 9- 1 O 
2- h. 2 (374) --------.:21 

- 3S2 - Öz Türkçe karflıklar 

2. Kınalık işler 2. Görilniif 
Ulüv - 1. Büyftldtik 2. Unf - 1. Kabahk 2. 

Ululuk 3. Yücelik 4. Yük- Kaba it 3. Sertlik 
seklik Unf ile muamele etmek-

UJYi - 1. Büyük 2. Ului 1. Dikelemek 2. Kaba dav-
3. Yakan, yukanJık 4. Y 11- ranmak 3. Salçımak 4. Ser-
ca, ylce S. Yük.ek telem ek 5. Terslemek 

Umyet - 1. Bay6Jdük Umur - 1. Katut 2. 
2. Ululuk 3. Yüc.-Jik 4. Yük- Ôie, üje, öye, üye (Bir 
ıeklik küllün cüzüleri, ricudun 

Umde - 1. llayak 2. uzuv Ye mafsal sribi lmua
Dayanılacak 3. De.tek 4. Jan man.) 3. Öz (Aall ua-
Gilvenilecek 5. Üstek sur, nüsıı, amJ maddei mi-

Umk - Derinlik rekkebe man.) 
Umkan - 1. Dalay 2. Unvan - 1. Ad (İsim 

Deniz, enp deniz 3. Ôl man.) 2. Ayai, aya 3. Ay
(Nem, ratubet, küçük göl ma 4. Bqlık 5. Ongun (T o-
man.) 4. Talui, taluy tem man.) 

Umran - 1. Baylık, ba- Uruç (etmek) 1. Apak 
yındırhk 2. Çeyinlik 2. Aymak 3. Binmek 4. Yu-

Umum - 1. Ban, barça kan çıkmak 5. YOkaelmek 
2. BüHin 3. Hep, hepsi 4. Usare - 1. Caj'ır 2. Ôr
Kamu 5. Tüm (T •mam tek- den 3. Soymuk 4. Su 5. 
miJ noksansız man.) Sütaiik 

Umumu - 1. Dökeli 2. Ustura - 1. Keserri 2. 
Hepsi 3. Kamusu 4. Tomarı Ölgüç 3. Ülgüç 4. Üzfii 
5. Topu (Kund11raalann sahtiyan kes

Umumen - 1. Alayı 2. tikleri biçak man.) S. Yoll'u 1 
Bütün 3. Dökeli 4. Hep 5. 6. Y6lgiiç, yöllten 7. Yu-
T optan luYUç 8. Y&lktç 

Umumi - 1. Bütüa!ük 2. Usturlap - Yıldız ey-
Cum 3. Çemek 4. Ellik, illik diji 
5. Kamuiluj 6. Kayık Uaul - 1. Cola 2. Gön • 

Umumiyetle - 1. Dökeli 3. Düzen 4. Düziik (Mu.i-
2. Hep birden 3. Ülgü! kide usul man.) 5. Gidiı 6. 

Umur - İt itler Güi 7. İrdem 8. Oran 9. 
Umur qioa - lıbilir Oıuğ 10. San 11. Sayak 12. 
Umurdide - 1. Görgülü, Toka (Kaide, türe man.) 13. 

görmüs geçirmİf 2. İş gör- Töre, türe 14. Tura 15. Tu
müş tum 16. Urun 17. Yasa, ya-

Umuru hafiye - 1. Gidi ıak 18. Yol 19. Yordam 20. 
iJle~ ~· _iç itler .~· Örtük 4. Yöndem, yöntem 21. Yön-
Ortiüü ıtler, üstü örtülü dem 22. Yördem 23. Yuaun 
işler Usulsüz, Usule mugayir--

Umuru r.alıire - 1. Dat 1. Bomk 2. haiz 3. YoI.. 

ğına ait yol, arkası deniz ke-
nan, önü İzmir - Urla şosesi 
ile çevrili 280 metre murabbaı 
kahvehane yeri köy sandı2ı 
namına heyeti ihtiyariye tara
fından 40 lira bedel karftlığı 
Giritli Ali oj'lu bay Hüseyin 
ve kardep Hasan namlanna 
koçansız olarak satıldıiı Ye 
mifterileri bu yeri aldıktan 
altı ay soara üzerine yeniden 8S3 (401) 

Öz Tlrkçe k.,.hldar - 349-
s 

Tezkir - 1. Andırmak ahk 
2. Anaıtmak Tıfl (Tıfb) - 1. Baj'aa 

Tezkire - 1. Bitik 2. (Kuzu man.) 2. Çocuk, ı.
Dilken 3. 1-itik 4. Okuhk, çük çonk 3. Gızan 4. tc.
okunhl (DaYetname, daYet zan S. ()pi (EYllt man.) 6. 
tezkeresi man.> Yavra 

Tezkiye (etmek) - 1. Tıll (etmek) - 1. Sıla-
2. Antmak mak 2. Sinnek (lllç, meı-

T ezlil (etmek) - 1. AJ. bem, altın yaldız sürmek 
çaklamak 2. Altaymak 3. man.) 
Dlflrmek, deferinclcm dü- Tıl..m (Tıhmm) - 1. Ar
türmek, küçük düıürmek 4. bağ, arpai 2. Biğl, b6yii 5. 
indirmek, afaiı indirmek, Uiraaa, araıa (Hurafa man.) 
değerini iadirmek S. Kft- T1mu - 1. Bakım, ba
çüklemek 6. Küçftltmek 8. kıntı (Hizmet, tedaYİ, telt-
Yensemek dili hava man.) 

Teniç (etmek) - 1. Tımar etmek - 1. Asar-
Evcrmek 2. Evlendirmek 3. mak, esermek (Bakmak, te
G6çürmek 4. Yadarmak davi etmek man.) 2. Bak

TezYİr - 1. Bezen 2. mak(TedaYi ve hizmet man.) 
Çıltaklık 3. Dolan (Yalanla 3. Ot eylemek (hiç yapmak 

birlik kullamhr) 4. Dolan- man.) 
<lıncaJık 5. Yalan, yalan do- Tınnet - 1. Çınlama, 
lan 6. YalaBC1hk 7. Yalan çınla11t 2. Ses yerme 3. Sı· 
karıttırma yırdama 4. Tınlayıı 

Tezyif (etmek)-1. Alaya Tıpla - 1. Benzer, çok 
almak, alay etmek 2. Ç&rlt- be.zer 2. Ç1111çık 3. Öylece 
mek, çüriie çıkannak 3.Ef- 4. Uyar 
lenmek, eilenceye almak Tıraı etmek - 1. Ka-
4. Gülmek, gültinçleştinnek zımak (Sakalını-) 2. Yile

Tez1if (etmek) - 1. Ek- mek 3. Yiilümek 
mele 2. Ulamak Tıraf ettirmek - 1. Ka-

Tezyin, tezyinat - 1. Be- zıtmak 2. Yiilütmclıc 
ç~k 2. Beder, bedir 3. Be- Tıyn _ 1. Balçık 2. ç.. 
dıı 4. ~zek 5. Çeki düzen mur 3. Toprak 
6. Çekım 7. Örek 8. Süs Tıynet - 1. DoiUf 2. 

Tezyin etmek - 1. Be- Kıhi 3. Yaradılıf 
zcmek 2. Düzen vermek 3. Ticaret - 1. Alım satım 
Düzüp koşmak 4. Onakla- 2. Ahı yerİf 3. Al•er 4. 
mak 5. Örelemek 6. Süsle- ar111 zirai mahsulata ait) S.. 
mck, süslendirmek Kıhı 6. Satığ 7. Sabğcılık 

Tez1it (etmek) - 1.Art- Tilivet - Okumak 
tırmak 2. Afllmak 3. Ço- Tilmiz - 1. Buırut 2. 
ialtmak Tagut 3. Tılmaıc 

T·"ut - Basma.,,___ Timsah - Nak 
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J Develi köyalb mevkiinde 6433 metre bağ 11 ithalat iÜmrüğünden almış 
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Bayraklı Brnoya caddesinde 34 e9ki 27 taj No. Iı hane 30 muaaddak sureti çıkarılacağın-
0 Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarına haddi layıkiyle dan eskisinin hükmü olmadığı şahıtlerın ıfadeleri dinle · . A 

talip zuhur etmediğinden bir hafta müddetle temdidia.e karar ilin olunur. o!duiuadan sivil müttehi:ı~~ . 11:'-kDANk~DA MiLLi MENSuCAT fabrikasının yeni tesis edi6100•• 
verilmiştir. Taliplerin 28-3-935 Perşembe günü saat 14 te Milli Jiro ve şürekası dıvanıharp huzurunda müdafa· ıp ı ma ınaları ve dokuma teziahlarında çalıımak üzere 
Emlak müdürlüiüne müracaatları. 867 (397) 862 (399) larına ba~lamışlardır. kadar işçiye ihtiyaç vardır. •-m.1--------------------------------------------IR-•--• 1 - İplik makinaları ve dokuma teziihlarında çalıımış Y• 
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Öz Türkçe karılıklar 

Timsal - Kurçak (abide 3. Küçüklük 
,heykel, put man) 2. Oyuk Tuiyan - 1. Azgınlık 2. 
3. Uyuk Basılduru 3. Basu 4. Boyna-

Tiyatro - 1. Görmek ğuluk 5. Şay (masiyet, zine 
(manzara man. da)2. Körmük f~hş man) . 6. Taıkınhk 7. 
(spectacle man) 3. Oyun Üriün 8. Ürkün 

Tiz - (çabuk man) 1. Tugyan etmek - 1. Az-
Bat 2. Calt 3. Cıldam 4. Ci- mak 2. Boyun iermek 3. 
tik (çalak ruan) 5. Citiz 6. Kaynamak 4. Taşmak, taş-
Çabuk 7. Tez kınlık etmek 

Tiz - (Keskin man) 1. Tugyan elinde - Kargın 
Cura 2. İtik 3. Keskin Kaygın 

Tizmizaç - Titiz Tuhaf - 1. Bambaıka 
Tizreftar - 1. Çapkan 2. Görülmedik, iÖrülaıemİf 

2. Çığğın 3. Gülünç 4. Eğlenceli 5. 
Tohum - 1. Atmaca 2. Tan 

Bider 3. But 4. Çekirdek 5. Tuhafça - Ayrıksaiı 
Darı 6. Do2'um 7. Döl (ih- Tuhafiyeci- Tansucu 
nn ve hayvan tohumu olan Tuhfe - 1. Andaı(hatıra 
autfe man) 8. Ekenek 9. man) 2. Armaian 3. Savgat 
Özek 10. Üzek 11. Taram Sogat 
12. Tarik 13. Tohum 14. Tul - 1. Boy 2. Çokluk 
Tokun 15. Urluk 16. Uruk (tulü emel) 3. Turk 4. Urk 
17. Yumurta (bazı böcekle- 5. Uzadı 6. Uzunluk 
rin tohumu) Tulani - 1. Söbü 2. 

Tomar - 1. Bürüm 2. Suba 
Sargı, sarılı 3. Tegzinç 4. Tulen - 1. Boyca 2.Bo-
Tomar yuna 3. Uzunlamasına 4. U-

Totem-Ongun zunlaydı 5. Uzunca 
Töhmet - 1. Suç 2.Yala Tulü emel- Uzak umunç 
Trıımp:ı - 1. Deiiş 2. Tulu - 1. Çaimi 2.Çav-

feiiı, tokuş na 3. Çoima 4. Doima 5. 
Tribün - 1. Orun(mevki Şaşma 

ınan) 2. Tömse (mimber, Tulü ıems - 1. Gün 
kürsü, yüksek hitabet yeri açılma 2. Gün çadı, iÜn 
man) çavma 3. Gün doiuşu, ıcün 

Tufan-Ürkün doiması 4. Tan 
T11f cyli - 1. Asalak 2. Tulü zamanı-Ertan 

Çanak yalayıcı (Kaıelis man) Turfanda - 1. Alasulu 
~· Dalkca.vuk 4. Ekti 5. Eydi 2. Ası 3. Çülek 4. İmaiı 5. 
~· Karaboboğaz 7. Umducu Yeni yetişen 
P· Uyuntu Tuvalet - 1. Düzüoiip 

Tufeyli nebat-Çekem koşunma 3. Kılavlanma 3. 
T ufu!iyet - 1. Ba~alık Kuşantı 4. Süı, süsleııme 

Q. Çocukluk, çocuklui çaiı Tüccar - 1. Alıcı (bayi 

Öz Türkçe karşılıklar - 351 -

man) 2. Alım satımcı 3. Al· dönmek 4. Sapmak 5: Vaz 
verçi 4. Sart 5. Satıcı ieçmek 6. Yoldan çıkmak 

Tülbent - 1. Bürümcek Ufk - ( Ufuk) 1. Aşıt 
bürüncek 2. Bürüm~di 3.Ceki yeri 2. Bulut altı 3. Gök 
4. Cuna 5. Yaşmak (başa bitimi 4.Görcek 5. Göz erimi 
veya yüıe örtülen tülbent göz irimi, iÖZ ilimi 6. Gün 
man) kankı 7. Il~ın 8. Kaş 9.Kav-

Türab - 1. Kav 1. Kok şut, Kavşak (telakki noktası 
3. Toprak 4.Toz, toz toprak mülteka man) 10. Kıyı 11. 

Türbe-Bark Şara 12. Yir 2'Ök kıranı 13. 
Türrehat - 1.Bo, lakırdı Yıldam 

bot söz 2. Saçma, saçma Uful - (etmek) 1. Bat-
sapan 3. Sandırak mak 2. Bayımak 3. Coyul-

Türş-Ekşi mak 4. Dolunmak 5. Dulun-
Türşru - Ekıi yüzlü mak 6. Dumulmak 7. Kar-
Tüvan-Güç mak 8. Ornamak 9. Süril-
Tüvana - 1. Dinç 2. mek 10. Tolunmak,tulunmak 

Güçlü 3. İğe, yiie Ufunet - 1. Aiırlık,ağır 
Tüveyç - 1. Bilbik 2. koku 2. Çürüklük 3. Koku 

Yapırgan Kokuşukluk 4. Kötü Koku, 

U h f Pis Koku 
- - ar l Ufunet peyda etmek -
Ubudiyet - 1. Bağınu 1. Aiırlaşmak 2. Çürümek 

(ibadet, perestiş man. da) 2. 3. Kokmak, Kötü Kokmak. 
Kölelik 3. Kulluk 4. Tapı, Pis Kokmak 4. Kokuşmak 
tapu 5. Şiımek 

Ubudiyetkir - Kuliur Uhde - 1. Boyun 2.Sırt 
Ubur - (etmek) 1. Aş- 3. Üst 

mak 2. Atlamak 3. Geçmek Uhdesine almak -1.Bo
(suyun öte yakasına geçmek yuna almak 2. Söz vermek 
man) 4. Ötmek, ütmek 3. Üstüae almak 4. Yüklen· 

Ubuset - 1. Asıklık,yüz mek (mec) 
• asıklıiı 2. Çatıklık 3. Gülü- Uhdesinden gelmek- 1. 

mezlik, yüzü gülümezlik,iül- Altında kalmamak 2. Başar
mez yüz 4. Kık 5. Yüz ek- mak 3. Becermek 4. Kücüle-
tiliii mek 5. Üstesincn gelmek 

Ubuset göstermek - 1. Uhdesinde kalmak -
Asınmak, yüzünü asmak 2. Üstünde kalmak 
Burtarmak 3. Çatınmak 4. Uhuvvet - Kardeşlik 
Somurtmak 5. Sorutmak 6. Ukap - Karakuş, tav-
Yüz asmak, yüz çatmak, yüz şanctl 
gülmemek Ukte - 1. Bez 2. Bo-

Ucube - T anglançığ ium 3. Böiüt 4. Bunduk 
Udul - (etmek) 1. A- 5. Büiüm 6. ilmek 7. Yumru 

Yıfmak 2. Büksülmek 3.Geri Ukubet - 1. Kın, kıyın 

İşe vakıf olmalıdır. 

2 - Eski iplik makinalarında çalışan bir itçi on bir saat 
mesaisinde 150 - 200 kuruş kazamr. 

3 - Dokumada iki teziih bulunan iyi bir iıçi ise yine 11 
saat mesaisinde beş top çıkarır ve beher top için kırk kurut 
ücret aldığına nazaran 200 kuru, kazanır. 

Yeni tesis edilen makinalarımız son sistem olduğu için bu 
makinalarda iyi bir surette çaışan amelenin daha fazla kazaaa· 
bileceği kuvvetle muhtemeldir. 

4 - F .ıbrikanın işçileri için kendi aralarında tesis edilen 
istihlak kooperatifinden bütün ihtiyaçları piyasadan daha ucuı 
bir şekilde temin ve tedarik edilir. Bekir ameleler her zaman 
kooperatifin lokantasında sıcak ve nefis yemekler bulabilirler. 

5 - Fabrikanın hususi hastane!ti ve daimi doktoru olduiun· 
dan her hasta amelenin tedavisi fabrikada tarafından 
temin edilir. 

6 - Fabrikamızda çalışmak arzusunu izhar eden amelenin 
Adanaya kadar tren ve vapur masrafları fabrikaca temin edilir. 
Şu kadar ki bir işçinin en aşaiı bir sene fabrikada çalışmaiı 
taahhüt eylemesi ,arttır. Bir seneden evvel işini terkeden için 
Yapılan masraf istıhkakından tevkif edilir. 

7 - Toplu surette amele ieldiği takdirde bunları yahp kalk
maları için fabrikanın amele evlerinden altı işçiye bir oda 
tahsis edilir. 

8 - Umumi hıfzıssıhha kanunu mucibince İşçinin on iki 
yaşından aıaiı olmaması ve on iki yaşıadao onaltı yaşına kadar 
olanların ise yalnız gündüz mesailerinde bulunabilecekleri cihetle 
fabrikarnızda çalışacak amelenin en ziyade onaltı yaııadaa 
yukarı olanları kabul ve tercih edilir. 

Müracaat rnahalli : Mezkur fabrika İzmir ve havaliıi mümessili 
Ahmet Etem Buldanloilu Gazi bulvarı 

Telefon 3991 Telgraf Ehem 
1-4 ( 402) h.2 

• 
zmır muhasebei hu~usiye mü-

dürlü~ünden: 
İdarei hususiyei vilayete ait Balçovada Ağamemnun ve Mil 

ılıcaları icara verilmek üzere kapalı zarf usulile müzayedeye 
çıkarılmışbr.Şartnamesini iÖrmck istiyenlerin daireye,pey sürmek 

ı 
istiyenlerin de 10-4-935 çarşamba günü saat dokuzdan on iki~ 
kadar teklifn:ımeleri ile birlikte encümeni vilayete müracaatlan. 

.fi42 Q96} 
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Bütün Türkiye için umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka· 
pısında ZAMAN ecza deposu olup şebrimiı:deki 
ve ecr.a depolarının hepsinde vardır. 1srar1a 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Umum Hastalarrn azarı Dikkatine 
~n son sistem mide, kano ,bağırsak, böbrek ve doğru· 

netıcesi lnzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tab
doğan çocukJann vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci, 
~azları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
ukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 

müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
!aran kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçın korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESt VE ESERLERı 
lLE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI .. 

Fahri Blza· 
Bey tarafınnan yapılır. 

ka~abul saatleri: 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
ar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
16- 20 355 S.7 

Paris Panayırını -
---Ziyaret Ediniz .. 
18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 

19 3 5 e kadar 
Fransız ~eneral konsolosluiuna yahut lzmir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir •.• 

KA$E 

NEDKALMiNA 

Doktor 

Fahri Işık 
İ7.mir Menıı k H . 

Rontl( c et aslancsı 

H N
en nıütehaassısı 

er evı RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik T cdeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
il~ KEL tedaviJeri yapılır. 
ikinci Beyler sol{ak fırın 

karşısı No. 25 
T clefon: 2542 

H 3. 4-13 (218) 

Müjde 
Tecrübesi Parasız!. 

DÜNYANIN EN BİRiNCİ 
TIRAŞ BIÇAGI 

Kırmızı Ay 
gelmiştir 

10 defa tıraş edeceği 
garantidir 

Bir defa kullanan katiyen 
başka bıçak almıyor 

. Türkiye umum deposu: 
Izmir Kuzuoğlu çarşısı An
talyalı sa·t hurdavet mazası 

10 -13 (316) 

REM 
Balsanıiu 

Kanzuk 

)"' eg,\ne ciddi 

., zell k kr: nıitlir. 
.. fen:n z;n dai-

taze:iğin~ 

yalnız KREM 
BALS Al\i t N 

Korursu· 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
<)ksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

1 
Üşümekten mütevellit iztıraplara karşı 

En seri Tesir, en kat'i Netice 

Grip, nezle ve soğuk 
algmhklarında 

bilhassa müessirdir 

GRi 
•••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E Romatizmalara S 
: ehemmiyetle tavsiye i 
E edilmektedir. : . . • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

G 
R 
• 1 

p 
• 1 

l\l 

Bat ve dit 
ajnlarmı stir' atle 

dindirir 

PiN 
•••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: Kınkhj't fiderir, E 
! bel ve adele : 
E ağrııar•nı keıer a . . •••••••••••••••••••••••••••••• 

E·wuıan·aczaiielerae·liüiüöü·;.:··~ıaıi .. 7:sı·l(ürütfür·~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 1 \) ' ' " ' 1 . . 
İnşaatımı için atidekiihtiyaçlarınızı pek ucuz t ıy;~tlarla 

temin etmek isterseniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneıünfl miiracaat edini:6 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nm olçakll 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunlarm 
teferrilatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve het cins 
musluklar ve kanalizasyon için demit dökme borular 
ve /ngilız künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çlmantolar, BUtDn Mark•l•r 

En MD••'t Şar•ltla 
••ü•z•m•zda s.tıhr 

l1enizli E-vkaf Müdiirlü~ünden: 
Denizli Evkaf müdüriyeti tarafından yaptırılacak 6637 lira 91 

kuruş bedeli keşifli mahiyeti fenni ve mali şartname ve keşif 
ve planında yazılı evkaf dairesi binası inıaatı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

İstekliler bu husustaki tartnameıini Deni2:Ji Evkaf müdürlü
ğünden alabilirler ve öğrenebilirler. 

Kapalı eksiltme 27-3-935 Çarşamba günil saat 15 te evkaf 
dairesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 497 lira 85 kuruştur. İsteklilerin 
vesaiklerile beraber müracaatları ilan olunur. 

8-10-18-25 724 (342) 

lzmir Memurları lstihlil' 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatı- • 
nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağ!ar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayanklı meşe kömürünün kilosu ( 4 ) 
kuruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fi
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adresle

kadar gönderilir. 
Kemeraltında birine! Mıhcılar sokağı 

3 H. 23-26 (157) (Eski İğdeli Kahve) 
Telefon 3435 

Anneler Çccuklarınız 
için Ilk :,.Mamaya 

A . e 

l~AKTIN 
ile başlayını7. 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından ıureti hususiyede hazırlanan 

' 

L A k • Çocukta hazımsıthk, 

a tiD sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştmr. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Katacrlp 
TABLETLERi 

Baş Agnsı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

T emamen Geçirir 

lsn1ine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuruttur 

l~~ 
~~ 
~ ~..:!_~~ ~\ ııılt."~~ 

1 ::~ •• J ___.,,-,ı ~ - -

ef a 
Claha 

YÜZÜM haraboldu. 
ÇÜNkİ: ' 

POK~:R .. ~1lAY 
fr!Y:.~ lfJiçe:1rjl 

kullanmadım 
Jmum Deposu 

, 

• 

Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

İzmir Milli emlak müdürllliünden: 
Lira 

Karşıyaka layrakh Mahmut ıokaiında 13 numaralı ev 

Buca aşağı belediye caddesinde 65 eski 75 taj numaralı 
kahvehane 

• 150 

150 
200 Buca aıaiı mecidiye ,. 1-2 numaralı kahvehane 

Nalbant Mehmet sokaaında 46 eıki No. lu fırın 500 
" tt • 

" 
" 
" 
" 
" 

" " 
,, So. 48 eıki 32 taj No. lu dükkiıı 100 

" Çay 
,, Dokuz çeıme 
,, Zambak 

Yukarı intikam 

,. 4 " 2 " " " 200 
,. 27 " 19 " " " 200 
,, 2 " 2 ,, ti " 100 
11 31 Alı 

" " "tU 

,, ,, Zafer ,, 62 ,, 48 ,, ., kahvehane 550 
" 11 ,, ,, 7 ,, 7 ,, ,, dükkin 200 

Bardakçı1ar Safahat ,, 21 ,, 23 ,, ,, ,, 350 

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

,, Şadıvanh çarşıda 21 ,, 5 ,, ,, ,, 150 
Karata, Mısırh caddesinde bili numaralı tarla 15,000 metre 400 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peıin para veyahut mübadil 

ikinci tasfiye koponıle ödemek üzere mülkiyetleri 4-4-935 Per· 

ıembe ırünü saat 14 de ihale edilmek Uzere müzayedeye konul

muıtur.Taliplerin o saatte Milli Ernlik müdürlil2"üne müracaatlan. 
21-25-29-ı 821 (381) 
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Fratelli Sperco N. V. Oliver Ve Şii. JEROM PUSIÇ 

Yeni "sır 

Vauur Acentesi W. F. lI. Van Der LIMiTET VAPUR ACENTEsı 
ROYALE NEERLANDAis Zee & Co. Vapur Acentesi JADRANSKA 

ı<UMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE PLOVIDBA D. o. Susak 
UL YSSE5 vapuru 8 nisan- ALA YA vapuru 21 martta CENDELİ HAN BİRİNCİ UNA vapuru 24 martta 

dan 11 ııisana kadar Anvers Anver, Rotterdam. Hamhurg KORDON TEL. 2443 Pire, Candie, Calamata, Tri-
Rotterdam' Amsterdam ve ve Bremen Jimanfarına huekct t y 1 ı· yes e ve ugos avyanın ıman-
Hamburg limanları için yük edecektir. DHE ELLERMAN LINES L TD. )arı için yük alacaktır. 
alaca~tır. AKKA vapuru 31 martta OPORTA vapuru 21 mart- YoJcu ve navlun için tafsilat 

ULY'-SES vapuru 20 martta bekleniyor. 4 nj~ana kar AN- J p · h · ·· 
oJ VE . ussıc acentesıne muracaat 

beklenmekte olup yükünü bo- RS, Rotterd=ım VP Ham bur~ ta Livcrpol ve Svcnsea' dan ediniz. Kordonda Cemal Cen-
ve Rremen Jiman'arına yük FLA şalttıktan sonra Anvers, Ams- alacaldır. MINIAN vapuru yirmi deli han 13-14 (Tel.2548) 

terdam, Rotterdam ve Ham- SAMOS v~punı 15 n:~an~a iki martta Liverpool ve Svan- N. B. Vapurların isimlerine 
b 1. ı · · -k l beki · 1 '- sea'd"n ve muvasalat tarıhlerinde mes-urg ıman arı ıçın yu a a- eıııyor. nic::an:ı Y.,dar .. 
caktır. Anvers, Rotterdam. 1-'~m'hı,ra uliyctimiz yoktur. 

"' THURSO vanuru ha'cn li-
CERES 25 marttan 28 Narta ve Bremen :,.:n ,,;ilr .,ı!ır"' 1'•ır. ... 4+ P'" o;n 1:; x :as»:çs:uwcg w 

ARMEMJ:f\JT H. SCHULD 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams-

T-t ~ rn hu rr-
t erd a m ve Hamburg limanları TROYJU JRG "::\"'""' 'l~ 

manımızda Londra ve Hull için 

yük a'maktadır. 

DELOS vapuru 21 J""~rt+a 

Talebe Velilerine 
için yük alacaktır. martt::\ 'J..pl,1,.n=v0 ... fi A 1'ı1RT T'RG 
SVENSKA ORİENT LİNİEN ve ANVı;-R~TJ:N •• ·~ı. ,..1,,rı'> Bremen - Hambur~ ve Anvers-

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

ROLAND motörü 20 martta ANVı:;"P~. ROTTı;-~nArvı ve ten beklenmektedir. 
Rotterdam, Hamburg, Kopen- HAM~l JRG liman'arına yük 

alacakh ... 
hage, Dantzig, Gdynia, Gote- NORBURG vaotl''ll 28 m,rt-
burg, Oslo ve lskandinavya ta beklenivor. Hambnr ve An-
limanları için yük alacakt;r. versten vülc rıkararakf-1 ... 

NOT: Vürut tarihleri ve 

vapur'ann isimleri üzerine mes'u 1 
liyet kabul edilmez. • düriyetine müracaatları. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda DF.N NORSKE 1'-'1Jnn~r 4 A. VS 
Rottudam, Hambu~, Copen- LINJE D~ A~ ~0ANSKE- ~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hage, Dantzig~, Gdynia, Gote- J.TNTF.N - OSL() 
BANDEROS vaounı 23· r--~rt-

burg Oslo ve İskandinavya li- ta bekleniyor. Dieope ve Nor-
manları için yük alacaktır. vec Hm~nlarma vi.ik :llacakhr. 

NATIONAL STEAM NAVIGA NF.PT1JN ~t:.N NA.VlGATION 
TION Co. OF GRECCE COMOANY L TD. Rudape~t 
lzmir - Nevyork arasmda T1SZA vaouru 20 martta 

bekleniyor. Ooi!ru Braila, Ru-
ayda bir muntazam sefer dapest, Bratisl:wa ve Vivana 

TAMESIS vapuru 19 Martta irin yiik ;\lacalrtır. 
izmirden (doğru) Nevyork için THE EXPO'RT STAEMRHIP 
yük alacaktır. <:ORPQRATION 

RINOS vapuru 20 nisanda EXILONA vapuru 2 niıı:anda 
( Doğru ) Nevyork için yük beklcniyör. Nevyork, Filadef-
alacaktır. fiya ve Roston limanları için 

1 · yük alac:ıkhr. 
SERV CE MARİTİM ROUMAIN EXMOUTH vaouru 19 ni-

Garbi Akdeniz için ayda sana do~ru bekleniyor. Ncv-
bir muntaz am sefer. york, FiJadclfiya ve Ba~timor 

PELES vapuru 6 nisanda )imanları icin vük alacaktır. 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar- EXCELSIOR vapuru 3 ma-
ıelon, Marsilya ve Cezaire yısa do,ğ-ru beklenivor.Nevyork 
hareket edecektir. Jimanı icin viik alacaktır. 

AZ r ARA iLE BOL 
:ı: S I K 

iÇi YALNIZ GAZLI 

ALBA JUL YA vapuru 1 EXMINISTR vapuru 19 ma-
mayısta gelip 15 mayısta Malta, yısa do~ru beklcnivor.Nevyork La '\: baJa .. 1 Tem• Ed 
Cenova Marsilya ,Barselon ve limanı için yük alacaktır. SJ ' •D er 
Cezaire hareket edecektir. Vurut tarihleri ve vapurların T 

ılandaki hareket tarihlerinde isimleri üzerine mesuliyet ka- Mehmet evfı·k 
ki değişikliklerden acenta mes- bul edilmez. 
uliyet kabul etmez. N. V. W. F. Hanri Van Der "1 1 

Zee & Co. Elektrık, Telefon L' a zen1esi Deposu 
Fazla tafsilat için İkinci kor- f • 

donda Tahmil Tahliye şirketi B~ri~c~ofsordon Tele on No. PEş·rEM Al...CILAR 77 - 79 Tel. 3332 
b. k d 200 ••••••••••••• •••••••••••••••••• ınası ar asın a FRATELLı ......................................................................... B•••ı;r··· Tek Nasır ······················ 

1 SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 
·-' . 

· ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aoah 
İkametkahını lıırinci Kor

donda T ayare 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 

(25) H.3 

--~· -

IS GEI~DI ... 
Şimdi~cn ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

E ·;yi:K FIRS/ .. 1 
1ooan Halis Zon2'uldak 

Soba~ar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda r~kabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sabş mahalll : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Derıizyolları acent.el~ğinden: 
Denizyolları işletmesi vapurlarına Izmir limanında tahmil 

veya bu vapurlardan tahliye olunacak eşyayı ticariyenin tah
mil ve tahliye ücreti bir sene müddetle talibine ihale olunmak 
üzere 21 Mart 935 Perşembe gününden itibaren 20 gün müd
detle münakasaya konulduğundan taliplerin 10 Nisan Çarşamba 
günü saat 15 te ızmir acentelik binasında yapılacak açık indir
•eye iştirakleri ve bu baptaki şeraiti anlamak istiycnlcrin şim
diden acentelif:imize müracaatları ilan olunur. 
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Hayatı zehir etmeğe kafidir. Ancak 

~erit Nasır Kremi 
Yapılalı nasırdan korkan kalmadı 

en sert nasırı 2 - 3 günde yokeder 
t.,.,,e dikkat ediniz 

~~~Z-.::~ 

&~~;:--Ke'n_al Aktaş 
• Hi 8.1 Eczanesı 

KOi .. ()~YA VE ESANSLARI 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, Yasemin, Leylak, 

Menekşe, Sonhatıra, Akşamgüneşi, Amber. 

Vapurculuk Türk Anonim 
JIRKETI 
İZMıR - İST ANBUL 

Haftahk Muntazam Lüks Ekspres Postaları 
4 NİSAN 935 tarihinden itibaren sefere başlıyor. Her 

PERŞEMBE günleri saat 16 da İstanbuldan kalkarak 
CUMA günleri saat 1& da İzmire 2'elir. 

Her PAZAR günleri saat t& da İzmirden kalkarak 
PAZARTESi günleri saat 16 da İstanbula varır. 

GALATA RIHTIMINA YANAŞIR. 
Tafsilat için : Birinci Kordonda numara 92 acentesine 

müracaat. Telefon 3568 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
--Lüks Otel 

Biitiin lzmirliler burada hulusurlar 
.> 

== Tepebaşı Beyoğlu == 
Müsteciri: BUtUn lzmlrlllerln teveccUhUnU 

kazanmış ÖMER LÜTFÜ'dür 
~· • • • • • ' 1 • · "' . • 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçaJairyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

Ademi 
-v- e: 

Vakitsiz ilıtiyarlık 
HOBllOBiN 
Hormobin tabletleri: ~:~~:!:~t~ 

t.iyarl12ın önüne i'eçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel ıevşek
lı&-ini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat 

Her eczanede b~İunur. Fiatı 1so kuru,ıur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

4 - 60 (376) 

:················ l T AZE .. ""iEi\:iiZ ... 'UCUZ ...... 
. . . . ~ iLAÇ 

HER TURLü TUVALET ÇEŞİTLERı 

Ranı.a.i Rüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında 
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