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aL _ z_; • Haraççı 
KARD~LER 
Mamulatı Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Cumhurıyeıin Ve Vtmılıurıyet &eroıin Bekçisi, Saba1ılan çıluw Siyosi uaaet«Ur Yeni A.r midbaasmda ba•'•fhı'· 

-ıc:~!:~a endtbtri --..a~ işinin te-

ltalya Habeş KCl...aı-m 
Italyanlar Habeş Çetelerilliıl 
T aarruzlanndan Bahsediyorlar 

~ Bu alçtllti pli
~ •arlıiumzda ne kadar 
hi_ detifiklik yapbğım 
!it, b:~~onomik destekleri
~ •UQ'I ardınca çofaldı. 
&~ ltalaı1ztı gere gere 
·~ ergialijimizden ( iı· 
~den ) kotıutabiliyoruz. 
~ ,,..._ kalkınma planımız 

Yunan Filosunda isyan Var Yunanistanda0r6 idare 
iki Torpido Hili Mukavemet Ediyor ~t ~. bir batblngıçbr. 

~ ~Ya, halklanmıı amaç· 
·~ ur. Birinden dij'erine 
~~ ~ha ileride bulunaca· 
~~utay, kurumlanma S ""&1111cilerimizi kurumlan
~ ~~i de katacakbr. Oriln-

.... sarsılmaz bir inanla 
lll.:;~qı.._n..ı. ..... ._ •. GerçeklefeD bir 

.. ~UIU'Ulda ıaaa1l aldan
l)q belde~ de 
~ iqnkkğılM; düt

" Zira lainlml-.n-
• eadtiatri, ;elife Wlinek 
• ~ caıu sayıÇ.illil:-

de kurumlandınlmasım 
~r ayn ayn iki .dava 
......,iriai tamamlayan,. yil

Yunanistanla Telefon Konuşmalan Kesildi - Bu İsyanın 
Başında da Yine General Plastiras Bulunuyor 

'te YAP.tan blr tek da
r • IC&aıutay, dGzeıteceji 
• -1~a elbette bunu da "d ,_ G ı 

._~cak, itliyecektir. Jsyatıı ı are eıt.en eııera 
~ A Pa laslt'fls .a.a.:...,• tatlırk ıibi yolummu 

u;"'dıtan, ileri amaçlarumzı lstanbul, 2 {Huıuıi} - Yu
~~ bir önder olctaktan naniıtanda donanma ıabitleri 
~ " çalıpnalann yakıiı arasında yeni bir isyan baZlr- Büyük heyecan içinde olan .Atinadan bir mamara • 
--~• ıer~ekletecetme ina· hiı olduğuna dair olan haber- mamn bir kwnı hllkümete karıı 1 bözpaıund•• sonra Y~n~-
~~.:::~Y:u~: .... I:k~ ler Atinada resmen tekzip e~- v~yet alarak kal>i~e~ devir- tan'da ihtiW h0k6m~~ te,kil 
..,.. çırpınırken, ~ ba- mişti. Bu tekzibe rağmen, ıs mege teıebbüs etmıtbr. eden ve seçen mtihabatta 

t6rk . k tah kkuk etmiş ve donan- Bu isyamn bqında, Anadolu Sonu 9 tlltet'i sa11fada. 
gibi çeli ten yan a • ............ n••••••••••• •••••••••• •n••••• •••• ••••••••••••••n••••••••••••••••••••ı;;•n••,••••••·~i,i• 

rji kaynajı bir ön- •İd;;;;-ii;·d;fu .. :ldupnu ga- betmiyerek Jliriyor, yiirilye- tlrk rejimi, et inil ~ 
n.._ d • hanımızın kökil cektir. Her abın (hamle) ahı- --1:1. iatekli ulut adamlan ile, ~~ •1'1u riiriiz. ~ b alam oıata ~or. Onun IOD8UZ Bir yılımız geçmiyor ki, o tun gizleri 6nlnde yeni ilar- devrilmİ)'ecek zorluk il' • 

r.tı: /e,-. ~ :::.. 1Hze yeni bir py .. --... ı.... ufaklan _.,.ı.t,r. Gele- Jacak. yurdun ,_ııtiae, ~
~~ )'Jllardan Tlrk devriminin sonaaz old~p cek ,.Barda lkonomya •• kil- Jlllchrhima plen ,.&lar tMUZ-

bak erWrinin inanın• veren de odur. O.Yri- tir >alalarında devrimin radi- lenecektir. 
'Ytı •nr cıe...._ ,..__ 1 mimiz Jmmdan bir nune kay- kal •erimlerini yayacatız. ~ ••vke1; :&11iP:n 

Hükumet Tebliğinde Tam Bir 
Sükunet Caridir Diyor 

ATINA, 2 (Huauat) - Do
•nmada wkubulan iayan iize-
rille Yunaniatand. idarei ir
.fiye ilin edilmit ve ayan 
••halli olan Salamla' e asker, 

.aönderilmiştir. 
H&k6met netrettiji bir t~ 

lijde memleketin her tarafın· 
da tam bir ailldinetin cari ol
dujunu bildirmektedir. 

- Bayan Soyhan zaiflemenin yolunu bulmuı .. 
-Nud? 
- Otomobil albnda kalan kolunu keımiıler uldeti .tart kil9 

aulmıı ... 



lzmirin Sokak Adları 
İnkılaba Uymıyan Ve Çirkin 

Olanlar Tamamen Değiştirilecektir 
İzmirdeki semt, mahalle ve j 

.akak adlarından inkılaba 'uy
mıyanları ve çirkin olanları 

deği<+" rmek için Şehir mecli
since te kil edilmiş olan encü
men; dün öğleden sonra bele
diyede Doktor bay Behcet 
Uz'un bac:: kanlığında toplanmış
tır. Bu toplantıya İzmir Kada"
tro başkanı bay Ziya da işti

rak etmiştir. Encümenin me
saisi esas itibarile tesbit edil
miştir Semt, mahalle ve sokak-

Dünkü Yağmur 
Bir kaç Evin Bahçe 
Duvarlarını Yıkmışhr 

Dün sabah hava birden bire 
K ·armış ve yağmur şitdetlen
m:,?tir. Şimdiye kadar görül
memiş bir şitdetle şeherimize 

1yngmur düşmüştür. Karataştan 
3:ıztepeye kadar olan Tramvay 
C ddcsine yokuşlardan pek 
ço1< moloz inmiş ve Tramvay
lar bu yüzden işleyememiştir. 

Belediye Başkanlığınca mo
lozları temizlemek için iki 
Kamyonla 50 Belediye temizlik 
amelesi gönderilmiştir. Bunlar 
ner tarafa lağım bacalarını 
açmış ve molozlan kaldırmışlar
dır. Karataştan Göztepeye ka
dar olan sahadan 17 Kamyon 
· uoloz kaldırılmıştır. Odun pa
'ları ile gümrük önündeki 
münbat yerlere sular dolmuş 
ise de bir zarar olmamışbr. 

Belediye temizlik işçileri biri
ken suları denize akıtmışlardır. 
Elektrikli Tramvaylar 45 daki- · 
ta kadar işlememiştir. 
Yukarı mahllelerde harap 

bir kaç evin ba2'çe duvarlarının 
:yıkıldığı da haber alınmıştır. 
Başkaca zarar olmamıştır. -
Sergama Ve Dikili 

Hususi Muhasebe 
Memurları 

Bergama ve Dikili muhase-
. bei hususiye memurları hakkın

da üçüncü istintak hakimliii 
tarafından yapılmakta olan tah
kikata devam edilmektedir. 
Ehli vukuf tarafından hazırla
nacak raporun masraf kısmı 
t>itmiştir. Varidat kısmı da bir 
iki güne kadar tamamlanarak 
istintak hakimliğine verilecek
tir. Ondan sonra bu hadisenin 
aydınlanması ve mahkeme saf· 
hasına intikal etmC.9İ mümkün 
olacaktır. 

ların inkılaba uymıyan adları 

tamamile değiştirilecektir. Bul
var ve büyük caddelerin şim

diki adları kalacaktır. Aynı 
zamanda bütün cadde ve so
kaklardaki binalar de 1 Nu
maradan başlamak üzere tek
rar numarataj yapılacak ve 
numara sıra ile ileriliyecektir. 
Encümenin vereceği kararlar 
nisan toplantısında Şehir mec
lisine bildirilecek ve tasdik 
edilmesi istenecektir. 

Köy Kanunu 
18 Martta Büyük 
Şenlik Yapılacak 

18 Mart günlemeci, köy ka
nununu büyük ulus kurltayında 
kabul edildiği günün yıldönü
mün!r rastladığı için, o gün 
köylerde sergiler açılacak ve 
köy kanununun köyde yarattığı 
canlı yaşama hayatı hakkında 

söylevler söylenecektir. 
Her kaza kaymakamı, bu hu

susta ayrı birer merasim proğ
ramı hazırlıyarak onaylanmak 
üzere valiliğe göndermiştir. 

Memurlar 
Kooperatif. 

Kooperatife Bir De Kredi 
Kısmı Eklenecek 

Memurlar kpoperatifi bugün 
saat 17 de bir toplantı yapa· 
rak bazı acele işler görüşüle
cektir. Haber aldığımıza göre 
memurlar kooperatifine bir de 
kredi kısmı eklenmesi etrafın
da tetkikat yapılmaktadır. Ya
pılmaktadır. Yakında fevkala-

de bir toplantı yapacak olan 
kooperatif heyeti umumiyesi 
ortaklar tarafından bir teklif 
mazbatası verilecektir. 

Kooperatife eklenecek olan 
kredi kısmı, her ay memurların 
yüzde on faizle dışarıdan te
min ettikleri krediyi, kanun 
ve nizamların emrettiği faizle 
temin etme imkanlarını elde 
edeceklerdir. 

Yankesici 
Yakalandı 

iş bankasında kişcden para 
almakta olan komisyoncu İlya 
oilu Moizin yankesicilik sure
tile ceplerini karıştıran ElazizJi 
Ali oğlu Hızır zabıtaca yaka
lanmıfbr. 

Pek yakında "Bitmemiş Senfoni,, filminin Büyük re1ısoru 
WİLL Y FORST'UN yaptığı ikinci bir Şaheser 

MASKELi KADIN 
Çok hissi - Çok nefis mevzulu, insanı gaşyeden ilahı 

musiki ile dolu süper filmi 

ELHAMRA 1. ~~~~!~~:ne 
Bir defa - iki defa görecek, fakat zevkine doyamıyaca

ğınız için bir daha, bir daha görmek istiyeceksiniz. . -Bugün SAAT 2.30 - 4.30 - 7 ve 9. da 

ZiL ÇARiÇE ~:k~w 
Her akşam 21 seanslarında tenlilatlı karneler muteberdir 

Y"'enı Asır 

Bütçe 
••••• 

500 Bin liralır Bir 
Açık Görünüyor 

Vilayet daimi encümeni bu
gün öğleden evel vali General 
Kazım Diriğin başkanlığında 
toplanacak ve vilayetin bütün 
daire bütçelerini tetkik ede
cektir. Maarif müdürlüğünün 
bu yıl için hazırlumış olduğu 

masraf bütçesi vilayete veril
miştir. 

Haber aldığımıza göre yeni 
yıl varidat bütçesi; dairelerin 
hazırlanıp vilayete verilmiş o!an 
masraf bütçelerine nazaran 500 
bin lira noksandır. Vilayet da
imi encümeni muhtelif masraf 
bütçelerinde fazla bulacağı kı
sımlan çıkarmak üzere tesbit 
edecek ve 10 martta toplana
cak olan vilayet umumi meclisi 
bütçe üzerinde müzakerelere 
başlıyacaktır. 

Mi et ektepleri 
Dün akşamdan itibaren şeh

rimizde kaza ve köylerdeki M. 
mektepleri dershanelerinde im
tihanlara başlanmıştır. İmtihan
la:-a hariçten istiyenler de gi
rebilmektedir. Bir hafta devam 
edecek olan imtihanlar netice
sinde muvaffak olanların mik
tarı tesbit edilecek ve Maarif 
bakanlığına bildirilecektir. ........ _ .. 

Po iste Konferans 
Emniyet adli kısım başkanı 

bay Hulusi Akgümüş, dün öğ
leden sonra Halkevi salonla
rında polis memurlarına meslek 
terbiyesine dair bir konferans 
vermiştir. ,, .. ,, .,.,, 

Gümrüklerde 
Yeni ölçüler nizamnamesinin 

bir 'maddesine göre metresine 
uygun olmayan ölçülerle ölçül
müş olarak dış memleketler
den memleketimize gelecek 
eşya gümrüklerden bırakılmı
yacaktır. Gümrük umum mü
dürlüğü: gümrüklerde nizam
namenin bu maddesinin tatbi
kine dikkat edilmesini alaka
darlara bildirilmiştir. ··-·····_. 
Horro) u Çiğnedi 

i
l Kemeraltı caddesinde şoför 

Ali oğlu Fevzi idaresindeki 
324 numaralı kamyonu Horro 
oğlu Horroya çarptırmış ve ha
fif surette yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. Şoför zabıtaca 
tutulmuş, hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

.. 11 ••• 11 

Ne Kadar 
Hayvan Kesildi? 

Dikili ve' Torbalı kazalan 
mezbalarında Şubat ayında ke
silen hayvan miktarı hakkında 
şehrimiz Baytar müdürlüğüne 

aşağıdaki mallımat ielmiştir. 

Dikili kazasında 45 koyun, 
19 keçi, 182 knzu, 26 oğlak, 
1 öküz, 18 inek ve 8 dana, 
Torbalı kazasında da 30 ko
yun, 2 keçi, 200 kuzu, 8 oğ
lak, 1 manda, 4 öküz, 2 inek1 

17 dana, 2 malak kesilmistir. 

lzahname . .. ". -u "' 
umı 

Yazi 
Nüfus 
ında 

Büyük Dikkatla 
Çalışılacakbr 

Bu yıl yapılacak umumi nü
fus yazımı hakkında içeri işler 
bakanlığından vilayete bir izah
name gelmiştir. Bunda bir ta
kım yerlerde yapılan tecrübe 
nüfus yazımlarında elde edilen 
netieelerde bazı yanlışlıklar gö· 
rüldüğü ve bunlara meydan ve
rilmemek için alınması lazım
gelen tedbirler biJdirilm~ktedir. 
Aynı zamanda umumi nüfus 
yazımına hazırlık olmak üzere 
alınması gerekli olan numarataj 
işlerine büyük bir emek veril
mesi, her işin yerli yerinde ya
pılması bildirilmiştir. Vilayet 
bu izahnameyi belediyeye, ve 
kaza kaymakamlıklarına bildir
miştir. Bütün memurlar umumi 
nüfus yazımında büyük bir dik
katla çalışacaktır. Amirleri; me
murların yaptıklarını kontrol 
edecektir. 

if f) 

r 
Dört Koldan 

cuk ara Aşı 
Yapılıyor 

o-

Şehrimizde dünden itibaren 
Sıhhat müdürlüğünce hükumet 
ve belediye doktorları marif e
tile dört koldan Difteri aşısına 
başlanmıştır. Aşı Sıhhat mü
dürlüğü merkez binası, Karan
tina, Eşrefpa ve Basmahane 
belediye mıntaka dairelerinde 
yapılmaktadır. Doktorlar dün 
öğleye kadar bu mıntaka bina-
larında çocuklarını getirenlere 
aşı yapmışlardır. Öğleden son
rada mekteblerdeki çocuklara 
mecburi aşı tatbik etmişlerdir. 
Bugün ve yarın da yine bu 
şekilde Difteri aşısına devem 
ve Salı gününden itibaren sa
bahları mekteblerde mecburi 
aşı yapacaklar, öğleden sonra 
mıntaka binalarında bulunarak 
getirilecek çocukları aşılaya
caklardır. 

Difteri aşısı yaptıran çocuk
lara üç defa yapılacaktır. Bi
rinci aşıdan üç hafta sonra 
ikinci ve ondan iki hafta 
sonra da üçüncü aşı yapılacak
tır. .... 
Liman İşleri Beş 
Aylık Kadro 
Ankaradan gelen haberlere 

göre Maliye bakanlıiı, İzmir 
liman işleri umum müdürlüğü
nün beş aylık bütçe ve kadro 
su üzerinde tetkiklerini ta
mamlamıştır. Beş aylık kadro-
da umum müdürlüğün mev&.:ut 
kadrosu aynen bırakılmış, yal-
nız bazı memurlarJn ücretleri, 
bugünkü devlet hizmetinde 
kullanılan ücretleri esas tutula
rak arttırılmıştır. 

Bay Necati 
Üçaylık mezuniyeti bitmiş 

olan Maarif müdürlüğü başka
tibi bay n~cati Zenger vazife-
ye baslamısbr. • 

Panayır ...... 
Geçen Yıldan Da
ha Geniş O acak 

Uluslar arası İzmir panayırı 
komitesi dün öğleden evvel 
belediyede vali general Kazım 
Dirikin huzurile toplanmış, şim
diye kadar yapılan işlerle bun
dan sonra yapılacak işler gö
rüşülmüştür. 

Panayır yerinde yapılacak 
değişiklikler ve ilaveler için 
fen heyetine direktif verilmiş
tir. Panayıra getirilecek eşya 
vesairenin gümrük resmi, lrnn
tenjan ve kliring müsaadeleri 
vesaire hakkında ökonomi ba
kanlığı nezdinde evvelce te
şebbüste bulunulmuştu. Bakan- · 
lığa tekrar müracaat edilerek 
müsaadenin bir an evvel veril
mesi ve afişlerle brüşorda ona 
göre ilaveler yapılması kesti
rilmiştir. Bu \lanayır; geçen 
yıla nazaran bu yıl daha geniş 
mikyasta olacaktır. 

art Maaşı 
Resmi daireler memurlarına 

dün Mart peşin maaşları def
terdarlıkça dağıdıdılmışbr. Mu
allimler de maaşlarını almış
lardır. 

Lll> ..... -

Deniz Nakliyatını 
olayiaştırm~k için 
Anadolu içersindeki istasyon

Jarla İstanbul arasında müte
kabilen taşınacak eşyanın Hay
darpaşa ile İstanbul arasındaki 
merkez nakliyatını kolaylaştır
mak maksadile devlet demir
yolJarı idaresi tarafından Sir.:. 
kecide bir ticari eşya ambarı 
açılmıştır. Ziraat bakanlığından 
mıntaka ziraat müdürüne ge
len bir bildirimde gerek Sir
keci ambarından Anadoluda 

bulunan istasyonlara ve gerek 
bu istasyonlardan Sirkeci am
barına gönderilecek eşyadan 
Haydarpaşa ücretleine ilaveten 
bir tarife hazırlandığı bildiril

miştir. A~adoludan lstanbula 
taşıtlırılacak eşya ve emteanın 

· Haydarpaşadan Sirkeciye ka
dar deniz nakliyesinin bu am
bar vaııtasile yapılması hem 
daha ucuz, hem de emniyetli 
olduğu ilave edilmiştir. 

Andaç Taşları 
Vali General Kazım Dirik 

Cuma iÜnü Foçadan avdet 
ederek Bumovaya ve oradan 
Pınarbaıı, ltıklar köylerine gi
derek bazı teftişatta bulunmuş
lardır. 

Vali Naldöken köyüne de 
uğrıyarak köy mektebi saha
sına konulmakta olan 150 ağaç 
meyveli 100 ağaç meyvesiz fi
danlan gözden ıeçirmiştir. Et
rafını saran bütün köy halkının 
sıhhatlariyle alakadar olmuş ve 
bir dilekleri olup olmadı~ım 

sormuştur. 

İzmir er~ek lisesi izcilerin
den bir grup ta köye uğramış
tır. Vali gençlere iltifatta bu
lunmuı ve köylere konulacak 
olan andaç taşları etrafında 
izahat vermiştir. 

3 Mart 1935 .. 

KTiyafet Kanun"~ 

Ve Sörler 
Sörler Türkiyeyi terketnıck 

için hazırlanıyorlarmış, ve ga· 
liba eften, püften meseleler 
uğruna bile canına kıyıp bar~ 
gipi yapan, bu adetten ~j • 
vaz geçmiyen Japonyaya gıde 
ceklermiş. Sebebi ? Sebebi ba· 
sit azizim: Kıyafet kanunu. 

Çayı görmeden paçaların• 
sıvayan bu eski akideli, sır· 
tındaki siyahta, başındaki be· 
yazda mezar esrarı taşıyan btı 
za valJılara, bu eski insanlar'11 

Allah seMmet versin. Fakat 
arkalarından ben kahkahaJJl1 

tutamıyacağım. 

Eğer ellerini kafalarına o.;e• 
rib söyle bir düşünseler ; ıııe· 
deniyet dünyası için çok HizıJJl 
olan bu kanunun karşısıa1da 
sırf kıyafetini bozmamak ınalc· 
sadile tun tun Turkiyeden a"j" 
rılmak istiyen bu biçareler bll 
fikirden vazgeçerlerdi. 

Her tarafta, her medeni ınil· 
Jette d in ve dünya işi ayrıl· 
mıstır. Roma'nm katolik prf" 
testan alimlerine, devletkrıne 
artık tesiri kalmamışbr. Onla~ 
yalnız mfinc.vi sahada ancn 
küçük bir varlık göste .. 
rebilirler. Bütün dünyanın 
bütün insanların madde ve iç 
timai refah, siyasi ve milli te· 
rakki diye terter tepinip, canla 
başla aradığı yaşayış aleminde 
asla söz duyuramazlar. Dua~~: 
rın ne aciptir kabul edilmedı~ı 
çelik duvarlı [*] bir sema, nfı.ı: 
rüğün, günah çıkarmanın yerı 
olmıyan mütekamil insanlar 
arasında; sörlerde olsun, pa· 
pazlarda olsun, hocalarda, ha· 
cılarda olsun mezarlık kasve· 
tini hatırlatan kılık, kıyafetin 
yeri olur mu, bu bedbin yaşa; 
yışa göz yumulur mu acanıı11· 

Miracı anlatma eşek değiliıU 
Günahkar insanım ördek de· 

ğiliıU 

Bildiğin kadar da melek değiliıU 
Bu ağır gövdeyle uçaınaı:Jl 

hocaııı 

Diyen bir şairin tefsire de· 
ğer kanaatini, ictihadını v~ 
hepsini bırak ta şunu düşün k~ 
medeni dünyanın kabul ettik~ 
umumi bir kisve vardır. iş ehlı 
işini görürken ancak o kıyn· 
fete girebilir. 

Fabrikalarda çalışan amelesi! 
ustası, makinisti, mübendisı 
o iş sırasında giydiği tuluınlıı 
alemin göz önünde serbestçe 
gezebilir, medeni toplantılarda 
bul~nabilir. Elhasıl o kılıkla .Y:.ı· 
şıyabilir mi? Hayır. Buna ben· 
zeınez daha ne kuvvetli misn • 
ler var. 

Medeni milletlerin hepsinİO 
kabul ettiği mahkeme kıyafet· 
leriyle, illa bu böyle olacak 
diye müddeiumumiJeri, hakiın" 
leri her gün, her yerde, bet 
zaman gezdirsek nasıl olur! 

İşte aziz sörler, sizin dini 
kıyafetiniz de bundan aşağı 
bir tesir uyandırmaz. Siz ister" 
seniz vahşiler arasına gidiniz, 
lakin şunu bilmeniz lazımdır 
ki, her tat yerinde ağırdır· 
Bu kıyafet de ancak yerinde 
tesir göstermeli. Dışarıda ne 
müptn.el olmab ve ne de kor" 
ku ve bedbini uyandırmalıdır· 

Nemelazım, bilmezseniz: Si
ze uğurlar olsun, hak selemet 
versin Türkiye Cumhuşiyetinİ11 
yalnız sizın değil, hiçbir kimse 
hiçbir insanlık yaşayışı içİP 
·kötü niyeti yoktur. 

TOK DİL 

rJ Burada aynştaynın Feı•
nm etrafı bir dıvarla çevrilidir 
nazariyesini gayri ihtiyan ba" 
tırladım. 

b 



• 

Yenı Asır _,an11e 3 

Kayseri' de Büyük önder Fransız Kadınları Bizim
Ta~!~1 .. 5;retrika j Atatürkün Heykeli kilerden Örnek Alıyorlar 

p , 1 1 . ·--

~Kil . . .... 

etıo .... a_rnLarım V estirmiyenlerden Cuma günü Merasimle aç4dı bir Fransız R eb'usan Reisi Kadmlara 

"~: ~Uble Vergi. ~~omasını ~mrettİ KA YSERİ~~~.zeç~!y~kes!~~cd~a;.:1~! sözleri hal- s~.;.:u~~ (~:i~ep~!~~~; ~~.~:~~!ck~=!~j 
tey1 b? an akışını görmekten siyordu. Yalnız papaslar sakal- Önder Atatürkün ı.elediye ta- kın sürekli alkışlariyle karşı- ten bildiriliyor: Fransız mebu- bahistir. Bu teklifi müdafaa 
lt"k dzzat kan akıtmaktan larını kayıtsız ve şartsız mu- rafından askeri kiy:ıfette hey- landı. san meclisi, umumi ara komis- eden müstakil saylavlardan 
l>ir h uyardı. Bu onun için hafaza ediyorlardı. kel traş Kenan Aliye yaptınlan Heykelin üzerind~n bayrak yonunun muvafık raporu üze- Faysatın teklifi 223 reye karşı 
~ iıktahktı. Suçluların bin Dans Modaları heykelinin açılma mcrasımı alınırken on binlerce halkın rine, intihap kanunnnda tadilat 323 rey ile talik etmiştir. 
:otılu ence altında istiçvabında Petro kadmların da kılıkla- bugün saat 14-de cumhuriyet " Yaşasın Atatürk ,, Yaşa va- yapmış ve kadınları seçmek ve Şimdi sosyalist saylavlardan 
i);aıtn1111J akla kalmaz işkence rına burnunu soktu. Aynı za- meydanında yapıldı. Şehı·r baş- l B·· .. k a·· d " 1 . ·ı k h kk 'I . B k l . h k.k t ~ 
~ ba ... ~rını bizzat kullanır, hat- manda g-arp salonlarındaki tan başa donanmıştı. Daha- ro uyu n er ses erı ve seçı me a mm ven mesıne ra rey erm a ı a an umumı 
~ ()ö c.~~;ellat rolünü de ken- hayatı Rus salonlarında yaşat- halkın bu esnadaki özden ve karar vermiştir. Kanun muad- olabilmesi için kadınlara ne 

ı: ruruü. 1712 de Harbiye mak istedi. Bununla beraber sabahtan meydan on binlerce candtın gelen tezahürü pek del şekJiJe ayan meclisine gön- hak verileceğini sormaktadır. 
'lercketi bir emirname neşre- Rus kadınları yalnız tanıdıkları halk ile dolmuştu. Şehirde bü- büyüktü. Halkevi başkanı Ata- derilmiştir. Asıl güçlük te ora- Brak kadınlara da, erkeklere 
~Grek kur'a efradının ellerine ile dansediyor, yabancılara ar- yük bir canlılık göze çarpıyor- türkün büyük şahsiyetini uzun- dadır. Zira şimdiye kadar bir verilen seçme ve seçilme hak-
~o .. lh ınahumları gibi işaretler ka çeviriyorlardı. Çar onlar du· Her dükkan ve ev bugü- ca anlattı. Ve alkışlandı. Şehir kını veren kanuni tedbirler " .... a çok defa meb'usan meclisi ka- 1 • . b' . . t"":r sını emretmişti. üzerinde tesir yapmıyacagv mı nün şerefine donanmıştı. Saat l'k l I a ınması ıçın ır pro3e vermış--.. ç 14 d k h . ve genç ı namına güze söy- dınlara intihap hakkının veri - B k k d k 
liLı.ttı' arın. _arzusu üzerine ve- anlayınca bir emirname neşre- - e artı cum urıyet meyda- l h tir. u projeyi tct i e ece 

qq S _ evler söylendi. Atatürkün ey- · k ı'ş ı·se de kk d ._•al) · ılnh altına çağmlan derek dans aralarında kadın nında kımıldanmanın dahi im- mesme arar verm olan ayanın seçilme ha ın a 
L•rutıı f~nçlerin sol ellerine ve erkeğin ayrılırken öpüşme- kanı kalmamıştı. Vali ve kolor- keline, vilayet, kolordu, bele- ayan daima reddetmiştir. muarız olduğu gibi seçme hak-
diıi e. ır hac işareti hakke- lerini mecburi kıldı. O zaman- du kumandanı yerlerini aldık- diye, C. H. F. halkevi. İş Ban- P ARiS 2 (A.A) - Evvela kını taksim taraftarı da olduğu 

Yordu. )ar dişleri siyaha boyamak mo- tan sonra merasime başlandı. kası, demiryolları ve Sümerbank kadınlara belediye meclisleri malumdur. 
2g a~lhk Değt,tlrllm&sl dası vardı. Çok güzel bir kaide üzerine tarafından çelenkler konuldu. 

btııı b"gustos 1699 da Petro- Kadınlara Kar,. konan Atatürkün heykeli bü- Bundan sonra geçid resmi Aksarayda Dı·cıe Taştı 
ır crn· · k l Mütecaviz k b. T k b 1 d A k · · kt bl'l «rıaYı ımamesı sa a taıı- yü ır ür bayrağına sarıl- aş a ı. s erımız, me e ı er, 

lcıiık Yasak ediyor ve ulusal Petro kadınlara karşı çok mıştı. Vali ve belediye Reisi atlıspor ve kayakçılar, alkışlar AKSARAY, 1 (A.A) _ Nig- S Alt d K J 
tlb· Yerine Fransız Macar mütecavizdi. Güzel bir kadın heykelin açılmasını kolordu arasında geçtiler. Geçid resmi de halkevi musiki ve spor ko- U ID a a an 

••elerj · · '. · · · le d H ~ h t t ~Ordu nın geyılmesını ıstı- arşısın a avvanı ırsını a - kumandanı general Ali Hikmet bir buçuk saatten fazla sürdü. mitesinden bir .. heyet bir maç Ko··ylerı·mı·z Var 
'-- . Ru l b minden başka birşey düşün- E d b k k "'aş s ar u emre göre r eme ıraktı. Kayseri büyük bayram günü yapma ve musamere verme 
llıtk olrnak, medeni kılığa gir- mezdi. Avrapa seyahatinde, General Ali Hikmet heyke- yaşıyor. Tezahürler ve halkın üzere şehrimize gelerek, fırka-

rn b Berlinden geçerken yeğeni 
Pttr , ec uriyetinde idiler. lin kordelasın\ keserken kısa heyecani devam ediyor. mıza misafir olmuştur. 

o nun .. .. d Meklenburg düşesini ziyaret _ ====:::-============::..::===== 
İstanbul, 2 (Hususi) - Di

yarbekirden alınan malumata 
tl}Ja gozun e, uzun sa- etmişti. Alman tarihçilerin an-
'di. rB bir irtica alameti lattıklarına göre Petro Düşesi 
bir u sıkı emre rağmen kucaklamış ve yan odalardan 
~teınç~k mujikler sakallarını birine sokarak üzerine çullan-
llkate ten çekindiler. Zira mıştı. Bu çılgınca har~ke-

Yunan Filosunda isyan -Var 
göre karların erimesi yüzünden 
Dicle nehri taşmış ve bir çok 

yerlerde yatağından çıkarak 

etrafı kaplamıştır. Diyarbekir 
• ltriıı:ız cennete giremiyecek- ti esnasında ne oda kapısını• 

tııı tehn. korkuyorlardı. Ne Ça- kapamayı, ne de hatta Mek-
Ja.pia :•tleri, ne dayak, ne lenburg dükünden çekinmeyi 

iki Torpido Hala Mukavemet Ediyor havalisinde su altında 'kalan 
köyler vardır. felakete uğrıyan 

vatandaşlara yardım için Şark 
vilayetleri umumi müfettişliği 

tarafından derhal lizım gelen 
tedbirler alınmıştır. 

' unların mukavemetini düşünmemişti. Bu oldukça gü-
.. ,d. adı. Bu muhalefet karfı- rültülü bir hadise doğurmuştu. 
İbd,. Çar bir sakal verg-isi Petro arzularına mukavemetten 

-.ı t · hiç hoşlanmadığı için saraydaki 
llıtıh f e tı. Uzun sakallarını hizmetçi, çamaşırcı kadınlara 
hld,a '.~"' etmek istiyenlerin bile saldırırdı.Bir Holanda ka-
1,ri u:uz ruble vergi verecek- baresinde şarap varili üzerine 
diier ~· 0.~undu. Moskovada ve oturarak kolları arasında bir 
Qıtifr uyuk şehirlerde poliı hizmetçi kızını sıkıştırırken alın-
lerıe e~eleri yanlarında berber- mış resimleri vardır. Bu tablo 
telenJe ~laşıyor ve köylerden Peterhofta hala mevcuttur. 

rın zorla sakallarını ke- - Sonu Var -

Izmir C0Şk~
22

n Sevinç 
içinde Çalkandı ... 

- Başteraıı bbinci salıiıede -
Çaldaris kabinesine karşı yeni 
bir isyana teşebbüs ettiği hal
de muvaffak olamıyan ve Yu
nanistan' dan kaçan general 
Plastiras bulunmaktadır. 

Geçenlerde general Plastiras 
Bulgaristana geçmiş ve Yunan 
hududuna inmişti. O zaman 
ordu bakanı general Kondilis 

bunun ehemmiyeti olmadığını 

ve hükumetin her hareketi he-

men bastıracak kadar kuvvetli 
olduğunu söylemişti. Son hadi
seler ordu bakanının lüzumun
dan fazla emniyet ırösterdiğini 
meydana çıkarmıştır. 

Atina ile telefen muhaberatı 
gece saat 22 den beri kesil-Sl<ışladan T opİ~;·-· Atılınca Halk 

ok ki o••l! ··ıd·· v ş ı·k y miş olduğundan isyanın nasıl ~ a ara OKU U e en 1 aptı başladığı ve ne şekilde inkişaf 
ttıın~elki akşam yeni riyaseti- lalamıştır. Bu sırada kışladan 
be . Ur seçiminin neticesi ha- 101 atım top atılmıştır. Bütün 
b ti fehri mize gelince bir ande ma2'azalara, evlere bayraklar 
L ti hıber bert f lmıı çekilmiş, halkın sevinci ve te-qii .. k ara a yayı , b 

Yu küçük b' 1 h Ik b zahüratı sa aha kadar devam 
~- ın erce a u . . D·· d h f b 
daı~~li kutıu'amak için yollara etmklıştılr. .. uln e. t~r tara ay-

1tu rnü t" d ra ar a sus enmış ı. 
Qı\l . ş uı·. Asi eri ban o .,, 

bin zl ıka başta olduğu halde Poligondan 
4

ç:kan Askeri 
erce l . 

ti d ıalk Izmir caddele· müfrezeler de fenerlerle şehri 
ıı e d 

•eçi . . olaşarak Atatürkün dolaşmışlar ve Atatürkün cüm-
tlle ~ını alkışlamış, Cumhuriyet hurreisliğine tekrar seçilmesini 
6ıı:n;nında Atatürkün heykeli büyük sevinç tezahüratı içinde 

en geçerek heykeli se- kutlulnmışlardır. 

1 r. •• az . ç ~ <:rş-isi 
1 e.erruata Aıt Değışıklıkler Var 
stanbul 2 (H 1 v k · · k llunu d ' susi) - Maliye Bakan ıgı azanç vergısı a-

iişik~k~ bazı değişiklikler yapmağa karar vermiştir. Bu de
hı21 ı ~r verginin esasına dokunmıyacak, sadece teferruata ait 

no taları alakadar edecektir. 

ettiğine dair tafsilat alınama

mıştır. Atinadan tek tük gelen 
haberler çok müphemdir. 

Bununla beraber, elde edilen 
malumata göre, isyan hareketi 
ansızın patlak vermiştir. Do
nanmanın Salamin üssü bahri
sindeki mühim bir kısmı bu 
harekete iştirak etmiştir. Bah
riye bakanı amiral Hacıkirya
kos isyanı haber alır almaz, 
hükümet esadık kalan gemilerle 
asilere karşı koymuş ve bun
ları teslim olmağa davet et
miştir. 

İsyanı idare eden büyük rüt
beli zabitler, efradı ve küçük 
rütbeli zabitleri tamamile kan
dıramadıklarından isyan bayra
ğını çeken gemileri bir çoğunda 
efrat zabitleıi tutmuşlar ve hü
kumet tarafına geçmişlerdir. 
Bununla beraber isvanın henüz 

tamamile bastırılamadığı mu- j 
hakkakbr. 

Atin adan gelen haberlere 
göre asilerin elinde hala mu
kavemet eden en az iki tor
pido vardır. Hükumet bur.lara 

karşı cebir istimal ederek do-

nanmamn bu parçalarını hasara 

uğratmak istemediğinden alı

nan tedbirler onları hareket 

edemiyecek mevki\! düşürmiye 
ve böylece teslime mec
bur etmiye matuftur. 

Plastiras'ın emrile yapılan 

bu isyan hareketi ordu ve do

nanmada aynı zamanda patlak 
verecekti. Ordudaki hareketin 

kendini gösteremediği veya 
hemen bastırıldığı anlaşılıyor. 
Donanmaya gelince; hükumet 
burada da vaziyete hakim ola
cağını ümid etmektedir. İsyan 
eden gemileri idare eden bin
başı Demesk'dır. 

Atinada ne olup bittiği hak
kında kat'i malumat merakla 

bekleniyor. Bu sabah Pireye 
müteveccihen yola çıkan de-

niz tayyaresi Pireye gideme
den geri dönmüştür. Buna ba
kılırsa hükumet kuvvetleri ile 

asiler arasında çarpışma devam 
etmektedir. Bununla beraber 
isyan şimdilik muvaffak olma
mış sayılabilir. , • ~- , • • l,..- • - .... • • • • ~ • • • • ... • , 

TAYYARE 
Telefon 3151 BUGÜN 

Afyon 
İstanbul 2 (Hususi) -Afyon 

ihracatı eyileşmekte ve artmak
tadır. 

Peştede 
Siyasi Tezahürat Yasak 

Budapeşte, 1 (A.A) - Neş
redilen bir emirname ile bütün 

umumi içtimalar ve siyasal te
zahürler menedilmiştir. Alaka
darlar bu tedbirin geçici oldu-
ğunu söliyorlar. 

Telefon 3151 
.. .............................. .-.a:m11 .................... mm .... ._ .. 

Büyük teveccüh ve ragbetlerine mazhar olduiu İzmir halkına şükran borcunu ödemek için 

Mevsiıııin iki hüyiik ve nıüstesna Hlnıi 
ile tanzim ettiği muhteşem programını takdim edecektir 

1 - FEDORA Fransızca Sözlü 

MARİE BELL t.yırafından temsil edilen ve ayJardanberi sabırsızlıkla beklenen 
Sardao'nun şaheserinden muktebes halciki bir sanat abidesi • 
2- HAYATTA BiR DEF Almanca 

sözlü 
GUST AV FRÖHLİGH ile CAMİLLA HORN'un beraber oynadıkları iki saatlık kahkaha filmi 

AYRICA : 3 - FOX dünya havadisleri. En son spor haberleri, siyasi hadisat L d 
mülikab, içtimai haberler vesaire. 4 - NoEL BABA renkli Mikimavz ' on ra 

Seanslar: Çarıamba 15, perıembe 13, cuma 11, cumartesi 15 de ba lar S 21 lS 
sında [ FEDORA ] gösterilir. · on ı sean-

Pazar, pazartesi, salı günleri 15 de bnşlar. Son 21,15 seansında [ Ha tt B' D f ] .. -1· Hergün son 21,15 seansı " UCUZ HALK SEANSI d . ya a. _ır . e a gosterı ır 
Hususi 50 kuruştur. " ır. Fıyatlaı· bırıncı 25 balkon 35 



ganııe • 

lngilterede işsizlik 
Panıuk Ve ipek Sanayiiııde lşsizliğiıı 

Artınası Ciddi Endişe Uyandırnııştır .. 
Japonların Rekabeti Artmıştır 

Londra, 2 (A.A) - Pamuk nülen tedbirler tarifeye müte-
ve sun'i ipek sanayilerinde son allik ve tahdid edicidir. Birinci 
aylarda görülen itıizlik ve bu tedbir Alman ithalatının önüne 
işsizliğin artması ciddi bir en- geçecek, ikinci tedbir hiç bir 
dişe uyandırmıştır. Ve Alman gümrük tarifesinin, fevkalade 
Japon ithalatının artmasının ucuzluğundan dolayı onune 
önüne geçmek üzere gümrük ıreçmediği Japon ithalatını tah-
tedbirleri almması meselesi ye- did edecektir. İpekli Japon 
niden ortaya çıkmıştır. çoraphırı lngilterede çifti iki 

Bu sotı iki sene içinde sun'i şilinge yani İngiliz sanayiinin 
ipek Alman ithalah iki misli imal ettiği çorapların fiatlarında 
olmuş ve son 9 sene içinde iki misli aza satılmıştır. Nihayet 

Japon ithalatı ise dört misli 
artmıştır. 28-1-933 ten 28-1-

934 e kadar bu iki sanayideki 
tam işsizlerin sayısı 20,000 ve 
yarı iısizlerinki ise binlerce idi. 
1934 yılı ile 1935 yılı arasında 

ise bu rakam iki misli artmış
tır ki, bu Japon ve Alman it
halibnın inkitaf nisbetine ta
mamen uymaktadır. 

F ederas~ron tarafından düşü-

serbet lrlanda meselesi vardır. 
İrlanda İngiltereden gelen sun'i 
ipek mevaridab gümrüğünü 
arttırmıştır. Böylece Alman ih-
racatı orada bir piyasa kazan 
mıştar. Bunlardan 25 sene evvel 
filen hiç bir rekabetten kork
mazken bugün pamuk ve ipek
lilerinin lngilterede satış ve 
ihracau doirudan doğruya teh
dit albnda bulunmaktadır. .. ..... ... 

Kilisli Sisten P etr 
r 

lı1tira beratı alınan bu petrol da J. 

Ucuz olacaktır 
LONDRA 2 (A.A) - Bir İngiliz kimya mühendisi Kilisli sis 

ten petrol çıkarmak usulünü bulmuş ve ihtira beratını almıştır. 
Bunun fiyab ithal edilen petroldan daha ucuz olacaktır. 

Malta Sularında Bir lngiliz 
Deniz Altı Gemisi Yanıyor 

Malta 2 (A.A) - Akdeniz filosu ile manevra yapmakta olan 
O.xley ismindeki İngiliz denizalb iemisinde bir yangın çıkmışır. 
Denlzalb gemisinin yanında iki gemi bulunmaktadır. Nüfuzca 
telefat yoktur. 

Berlinde Şenlik Va 
I 1giliz Hariciye Nazırına F evkala e 
Bir istikbal Resmi Hazırlanmıştır 
Berlin, 2 (H.R) - İngiliz Hariciye Nazırı Bay Saymon yarın 

(Bugün) tayyare ile Berline gelecektir. Milliyetçi sosyalist hü
kumet İngiliz nazırına fevkalade bir istikbal resmi hazırlamışbr. 
Naziler bu fırsattan istifade ederek muazzam tezahürat yapa
~aklardır. Berlin daha şimdiden, İngiliz ve Alman bayraklariylc 
donanmıştır. 

Con Saymon müteveffa Hindenburgun sa.·ayında misafir 
edilecektir. 

LONDRA,2 (A.A) - İngiliz kabinesi fevkalfıde bir toplantıda 
Sir Con Saymenin B. Laval ile yaptığı görüşmeler hakkmdaki 
beyanatını dinliyecktir. Bu topfantıda kahine, Sir Con Saymenin 
Berlin seyahatini tesbit edecektir. Seyahatın yarın y:ıpılması 
kuvvetle muhtemeldir. Moskova seyahatı ihtimali de görü~ülecek 
fakat zannedildiğine göre tefcrrüatı Sir Con Saymenin Berlinden 
dönüşünde tcsbit edilecektir. 

lngiliz Lirası 
Londra, 2 (A.A) - Fransız 

frankmm istikrarındaki İng-iliz 
lirası bugün en aşağı piyasaya 
düşmüş bulunuyor. Siyasal va
ziyetin hasıl ettiği sinirlilik 
yeni intihabat yapılmak ihtimali 
ve gerek Avrupa v.... Ameri
kada sermayelerin çekilmesi 
uzayıp giden bu hale sebep 
olduğu gibi resmi kontrol yok
luğu yüzünden Fransız, İngiliz 
ve Amerikan mali makamla
rının bu memleket paralarını 
kendi kendine bir ökonomik 
seviyeye erişmes;ni bekledikleri 
rivayeti dönmektedir. 

Paris Elçimiı:. 
La val ile Görüştü 

Paris, 1 (A.A) - Dış işleri 
bakam B. Laval Türkiye büyük 
~si B. S.uadı kabul ctm · ir. 

Paris Borsasında 
Paris, 2 (A A) - Paris bor

sasının 1-3-935 tarihli vayiye
tidir: 

Esham borsası biraz canlılık 
go termektedir. Londrada ma
den eshamının sağlamlaşmasile 
Frnnsız uiusal cshamının dikka
ta değer surette fırlaması pi
yasanın heveti umumiyesine 
iyi tesir etmiştir. Ezcümle kim
yevi maddeler eshamı mühim 
derecede tereffü göstermiştir. 
Altın madenleri eshamı vazi· 
yetim korumaktadır. Rio'da 
hissolunur derecede yüksel-
mektedir. 

V ARŞOV A, 2 (A.A) - Ma
reşal Pilsudeski 1935 yılında 
Varşovada yapılacak olan olim
piyad satranç musabakalarmın 
fahri reisliiini kabul etmiştir. 

Bu müsabakaya bir çok milli 
takımlar ve cihan şampiyonları 

_i tirak · edeceklerdir. 

• 

f'enrJlsır 

Büyük lngiliz Manevraları 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akdeniz Ve Metropol Filoları A.sor 
Adaları Arasında Manevra Yapacak 

LONDRA 2 (A.A)- Umu- \ 
mi hnrbden beri ilk defa ola- k 
rak ticaret filosu harb filosu ~ ~ 
ile beraber manevralara gire
cektir. 

Gelecek hafta Metropol fi
losu ile Akdeniz filosu İspanya 
ile Asor adalan arasında top
lanacaklardır. Ticaret gemileri 
1500 kilometre üzerine yapı
lacak himayeye muhtaç bir 
filo vazifesini görecektir. Ma
nevralara 40 ticaret ve yo.cu 
gemisi iştirak edecektir. 

Londra 2 (A.A)- Bir İngi
liz kimya mühendisi kilisli sis
ten petrol çıkarm;tk usulünu 
bulmuş ve ihtira berutını al
mıştır. 

3 fKan 

Al ıanya 
Litvanya Karşı 

Tedbirler Alıyor 
Konas 2 (A.A) - AlmanY1 

tarafından Litvanyaya kari' 
alman tedbiler, dış işleri ~
kanlığmca gözden geçirifıne1'" 
tedir. Mualıcdenin 11 inci ınad" 
desine dayanarak ihtilafe 111ii
dahale eylemesi lüzumu ulusl.ı 
kurumuna bildirilecektir. Ah" 
nacak tedbirler şunlardır : f°l"' 
caret mukavelesinin feshi, bl1" 
dud ticaretinin meni, Almaot' 
dan çıkanlara beraberleriodt 
götürmeğe müsaade edile' 
meblağın beş marka indiril" 
mesi, Litvanya tebaalarıol 
transit vizesi verilmemesi, rad" 
yo ve matbuat neşriyatı il~ 
aleyde propaganda ve askerl 
hazırlı'tlar . 

--··~·· .. ·~----Amiral Horti'nitl 
10 inci Yıldönmü 
Budapeşte 1 (A.A)- Aınir'1 

Horti'nin ulusal meclis tarafıo· 
darı Naibliğe intihabının lSirı 
yıldönümü münasebetile bugü 
bütün Macar gazeteleri har:ı. 
retli makalelerle kral naib' 
selamlamakta ve ölmez büyi.i'" 
ülkülerile yaptığı tarihi bit• 

Londra 2 (A.A) - İngiltere 
resmi mahafili hava mümessil
leri kumandan Ve!s iic miralay 
Turner'in Honkong seyatleri
nin maksadını orada donanma 
tayyarelerine mahsus hnvn üs
sünün büyütülmesi ve uçuşun 
inkişafı olduğunu bildirmekte
dir. Fakat şimdilik Honkongta 
muntazam bir fi.onun tesisi 
düşünülmektedir. metleri tebaruz ettirmektedir· . ....... 

n a Sarın Kurtuluşu 
Avusturyannn Fransaya Yal laşma-- Şenlikler Arasında B. 1-litler MühiJll 
sırıdan Al a ya mn~ n Deği dir Bir Nutuk İrad Etti 

Viyana, 2 (A.A) - Fon Poı- SARBURK, ı (A.A) - Saat ziyade kolaylık!a ortadan kal' 
penin i tifamndan bahseden ve 14,30 danberi 100,000 kişi be- dınlmasına yarıyacağını söyle' 
mütaleasını yürüten Der Tuı; lediye daire.sinde bulunan B. miştir. Bay Hitlcr sözüne de' 
gazetesi şunları yo:ıııyor: Hitlerin önünden geçmiştir. vamla demiştir ki: 

Fon Papcnin geri alınmam SARBURK, 1 (A.A)-Sarm Bu adilane hareket sayesind~ 
Almanya ile Fransa arasında1'1 hab"'ri teeyyüd etmektedir. kurtuluşu münasebetile yapılan 

Bu Alın n:ı,anın, Avusturyanın şenlikler arasında bugün bay münasebetlerin kat'i surette 
Fransız sulh politikasına ilti· fı salah bulacağmı ümit ederiı· 

Hitler tara ndan pek mühim Sarbruken ı (A.A) - Ba1 
hokından memnun olmadığını bir nutuk irat edilmiştir. Bay Hitler Sar'ın Alm~nyaya ilhatıı 
ifade edeb~Jir ve Almanyanm Hitler nutkunda Sarlılara sa- şenliklerinde bulunmak üzer' 
Viyana sefirini Avusturya ba- dakatJarından dolayı teşekkür buraya gelmiştir. Bay Aloİ 
kanlarının Paris ve Londra ettikten sonra, bugünün bütün sabahleyin Sar idaresini AloıııJJ 
seyahatler"nden mes'ul tuttu- Ayrupa için çok mesut bir gün hükumetine ıesmen devreto>if 
ğunu gösterir. Bu istifa Ber- olduğunu çünkü Sar'ın Alman- tir. Büyük halk kütleleri so· 
lindc müfrit temayüllerin tf"k- 1 on l'apen yaya dönmesinin iki komşu mil- kakları dolaşmakta şenlildel 
rar başladığını da ifade ede- Bir Proje let arasındaki müşküllerin daha yapılmaktadır. 

Buenos Ayres, 2 (A.A) -
bilir· Bu takdirde Almanyanı:ı Meclis bir merkez bankası 
Avusturyaya karşı tazyik poli- tesisi haltkmdaki projeyi ka-
tikasına tekrar başlnmasına bul etmiştir. Bu proje şimdi 
intizar etmek lazımdır. ayandadır. 

"'IQI,> • ' • • • ·-

Almanya Hazırlanıyor - ··-·-··· . 
Günde Bir Takib Ve Üç Günde Bir 

Bombardıman Tayyaresi .•. 
Paris 2 ( H.R ) - Derniyer 

Nüel' de lstrasburg ~azetesinin 

verdiği bir habere göre Al
manya hükumeti harp tayyare-

leri inşasına büyük hararetle 
devam ediyor. Günde 15 harp 

tayyaresi yapılmaktadır. Alman 
ordusu bugünkü halile beş yüz 
bin kişi tahmin ediliyor. Bütün 
hudutlarda büyük tahkimat 
başlamıştır. Dessav fabrikala
rında 13 bin amele calışıyor. 

Haynkel fabrikaları günde bir 
takib ve üç günde bir bom-

bardıman tayyaresi yapmakta

dır. Berlinin cenubu şarkisin

de Kodbüs karargahında yüz-

lerce tayyare ve binlerce tay
yareci vardır. Vestefalya' da, 
Hanovrde, Vürteburgda, Batta, 
Ren vilayetlerinde istihkamlar 
ve büyük kışlalar yapılıyor. 

Bavyerada askeri hazırlıklar 
vardır. 

Şayanı Hayret 
NEVYORK 2 (A.A)- Pol

gam ismini taşıyan haydud 
teşkilatı Nevyork belediye 

Reisi B. La Guardia tarafından 

büyük bir takibata maruz ka
lacaktır. Bu haydud teşkilatı 
fakir halktan ve bilhassa Har-

lendeki zenei mahallesinden 
1931 yılı zarfında temin ettiğı 
karın 100,000,000 olduğu tah
min edilmektedir. 

36 Yıl Sonra 
Esrar Perdesi Yırtıldı 

Vaşington, 2 (A.A) - 36 
yıldanberi ortadan kay:bolan 
Andellana ismindeki fngiliz 
kayığının gaybub.etini örten es
rar perdesi yırtılmıştır. Bir 
Dalgıç kayıgın enkazını ve 17 
tayfasının iskeletlerini bul
muştur. 

Moskovaya 
Davet 

Londra, 1 (A.A) - !..ond" 
sefiri vasıtasile Sovyet bü"4' 
meti Sir Con Saymenin Mo' 
kovaya gdmcsi için daveWI' 

kat'i olarak teyit etmiştir. 

Alman yanın 
l ürk Ticaret Odası 
Berlin 1 (A.A) - AlmanY1' 

nın Türk ticaret odası f 
hk toplantısını yapmıştır. od; 
başkanı bir söylev söyliyere 
Almanya ile Türkiye arasınd•"1 

ticari mübadelelerin mesu: ;ıı· 
kişafindan bahsetmiştir. 

Sir Con Saymen 
Londrada 

Londra, 1 (A.A) - Sir C~ 
Saymen Paristen tayyare 
buraya döndü. 



.... YenlA81r 

LEOPATRA 
MISlR KRALiÇESi 

YAZAN: PAUL REBOULT 

:la tün buzavlblak takdık· 
ia.. ta Yan ça•ıhldar gördüler. 
1-.. ~ebatıan. Bu aııları. Hatta 
·~ •ilan yidiler, zira açlıktan 
1.1 ._c:ak h:ıl!eri kalmamışb. 
illi lliaçcıklar da aklı bozan 

11are vardı. Ôyleki ordu· 
JıaL_ bir kısmı çıldırdı. Paçav· 
-...... blrünm a ' ellerinde kı· 

kdaç1ar veya mızraklar ta· 
~binlerce insan çepçevre 
~~ •e kahkalarla ıiilerek 
)et L __ nne bakıyorlardı. Niha· 

,..._. buhranlan bütün 
w... .,- Yerlere seriyor, acılar 

~ kıvranclınyor, kanlarını 
~ dan boplbyordu. Di· 
'-11.r. fafkın gözlerle koca 
la...... aallayor, aanki bun· 
~ • teWe!er kunnak is· 
~ Bqkalan da göz 
~ illetine tutulmuşlar, 
h -.ı•ruua tlzlerini oyma
lf •iratıyor, nihayet kendile-
'-ele ıebertiJiyorda. Birtakım 

•arcL kadın olduldannı 
~ •e bu hayale uypn 
~-:- yerlerini kaip ah-

~ blltllD bu delilerin 
emretti. Ordu· 

1ı.:......- Jana lteki y.ansmı kı
"-stala l'eçirdİ. 

tc.._ .. lak bitine,, aouk ....._an ric'at devam 
, ...... --...._ rGasara karp ne ça-r..-ile poatlan blmyan, 
a.; lderi tlkaea ba adam 
~eler içinde 10lakauz, 

CID kunetsiz duruyorlardı. 
olada, AntuYaD bir ka

Obanar, bu aalda dikin--- aePliae bakar, clarardu. 
..;_. c-nt arlrad• ... rl Diye 

ı. Elçilerim kralçenin 
~ ......... olacaldarcbr. O 

............ yebfiyor. 
~erler l'enerallerini ıever-

0..., •aklı bir clunqla 
~ereli •e ba teballm, 
~- iki tarafma wbn 
~ ..... arumda belirirdi. 
,....,_ de Aabmm bapnı eUeri 

ahr, ailarclı. 
Nu..Jet, on:lunun serpintileri, 

1edi tin alrea bir rllc' -
....... Enaenİ8tall layı

....__-.. -..1ar. Hiç olmazaa 
-~ fidan~ ft yemifli 

'9tiftirdİfi R IDIDla• 
ba&çeJi beklerken, as

....n... Jqayabilecelderdi. 
.\abawaa ufradttı lıezimetten 

......_- -.• kadar Kleopatranm 
~~- dlteeeihd 1aiuedi

Ylrmi bin asken toplu 
tutabiJmif olmak Ye 

r-..ek flpbeiz bir mu
J!.'1'11 ....... ettt. i" akat neye yarar 

~~ bunu anlamaya· 
~ 'keadİtliıü kızgm bir ka· 
ı. lla mlthif kılan ıouk 
r&ll •zimeti Antuvanın 

O ne çarpa~b. 

~-::·-daha fazla 
Jl)ar, prap gl-

..... -~ içkiye da
h-:.. ~Ofhlr, bir tokat 
.. --. lilai. - ~-- --m. 

Aiır bir uykuya dalar, Dalgın 
&'izlerle uyanır ve tekrar 
içerdi ••• 

Mı11r filosunun glzBktüiü 
l'h o, işte bu senem halde 
bulunuyordu. Kleopatranm par
lak, g&zel gemilerinden incir 
ve hurma dolu torbalar indi. 
Gemiler dunnadan yiyecek 
çıkanyordu. 

Bu haberi alan askerler, ta· 
raf tarltf Anma• koştular. 
Balar &'izleri çukura babmf 
seftl bir halk kitlesi teşkil et· 
mitlerdi. Morarmıt ndaldana
dan bir lftiha aalyuı ala_yorclu. 
Nihayet kannlanm doJUftbile
celderini dlİflDDyarlarda. Biraz
dan kendilerine dajıblacak 
olan elaaeelere dofru, l<aclicl 
halindeki ellerini uzabyorlardı. 

Butday dolu bir sandık kı-

nhmtti. Hepai bu Nllflll clane
lere dofru abLyor, bir aYUÇ 
kapabilmek için birbirile çar
p111yorlardı • 

Kleopatra karaya çıkmıfb. 
Sordu: 

- Şu kalabalık dllenciler 
kimlerdir? 

- Antuvamn orduul Cen
bmı vercliler. 

Antuvamn çadırma dozru yol 
aldı. Palupareler içinde asker
lerin yatbfl pislik dolu ordu
ıthtan geçti. Bunlarm içinde, 
valdlyle parlak arblar içinde 
,... çtkbldannı ,er.ili& .... 
•Mtleri tamdı. Onu ~ 
k•clileri de bir parça mes'ul 
imif ıibi ylzlerini çniriyor
lardı. 

Nihayet, clljiim elitim ip
lerle baflanmıı eıld çuvallar
dan ibaret clijerleılnclen daba 
yllkaek bir çadır, lmmuduq_ 
çadın olarak ~ Kleo
patra, kapı yerine ........ pa
çavrala"8 doğru yalmzca iler
ledi. Elile bunu arahkladı. Zira 
ıız& ininde ikrah Yerici bir 
manzara varda. 

Altın rubu içinde klçtik ve 
aarin Juraliçe, batan bir aGn 
ve Hfalet JIİ1D1 arumda bir 
tenrice l'ibi J.flldıprclu Ye ora
da, bqaauıda, kuulmut prab 
lekeleri7le fizln.:.L filteler 
&serinde penpn bir An-

tu•an vardı. Y apbğı jesti bil
meden koDanm sallıyor ve 
ahengi hmçlankJarla kesilen 
bir hava taganni ediyordu. Et
rafında, aarhoflutun yere ser
diği erkim harbiyesi, horhya
rak uyuyordu. 

Dana, 
Kleopatra çok ince bir ka

dındı. Kızgınlık glatermecli bi-
llkia son derece müsamahakar 
g&rllndll. Antuvanm azarluile 
ezmedi. 

Bqma relen feliketin se
beplerini anlamllkta olcl~ 
81ylecli. Bu tin tibl au-. 
.......... lmpalarmı 
mua lurlade esen ada•, .. 
dakikada. kam ,un ........... _ 

- Bana clanlmaclm .. 
çek mi ba? _ ........... 

- KaJbettljüa pyleri, sa
na kaJbettirdliim pyleri batar
hyarak laaa ~sitem etmi-
1ecelaia? 

- Şlphe mi edenin? 
SoblpD Wr tam talamyor, 

lıafif ... ,........ -·- ise-
n.le ....... brıyonlu.Ôplcl 
lerle imi ima sıclddıyorda. Bu 
tefbt •erleri Mkeribeyeeua d.....,_ dzlerini yqarbyor
du. Şa Kleopatrama ne mlkem
mel Wr lralW nnl Bmcalacellie 
bailuı W.We teaacllf eclile
bihiydl? o, ........... ........... ,..~ 

Bil IJalratmhlr w.ı. o ..... ~. 
kalanla, ....... MiiWL A8bi.; 
•• Wr •kek caldapna hatir
W& 

v. .... 
ıa., •tra. tlhılilllia •IUdlab• 
...... tMlucllı. 

... _ ftllllln-. lllt 
llkend.n, ııfa fatldala Aı.ba

w fellketlerlal plHlk -.t-
turda. A.kerler .......... . 
lik iciade. ,...... ..... ,, .... 
da. ......... pike,&. ,.ı& 

Fakat o aktam Kleopatra
DID bakipnda hulya yoktu. 
Gaz1er1. Roma iatibmetiade 
llfb d•Wfb. Kralp, OktaYlll 
yeni t ... bbWerini dlflbaa,o .... 
••· Aatu.aaa sordu : 

- Sona vat -

CA 

Sinema Canlanıyor 
.................................................................................. 

Bay Lui Lümyer Dk "Mücessem,, 
Filmin Tecrübelerini Y aph -Yakında Sinemayı Hususi GöZlüklerle 

Mi Seyretmek Lazım Gelecektir? •• 
Fen durmadan y&riiyor. Tele

fon, telsiz telefon, radyo, aeali 
sinema, televizyoa giz kamq
bncı bir hazla birbirinin aniıu
dan geldi. Sinema perdesinde
ki resimler konutmağa başla
dılar. Bu aı~da başka yapı
lacak bi~şcy kalmamış samlı-
yordu. Halbuki, biitün alqkan
lığım·za rağmen, sinemada yine 
bir yabanahk var. Evet, sesi 

ı var, slzil var: amma, bu saz
ı ler resimlerin ağzından çıkıyor. 
: Herıey bir plan Ozerinde pas-
lanmıt gibidir. 

MDce11em si.nema, kabartma 
sinema yıllardanberi tahakkuk 
edemiyecek bir hayal gibi bab-

ı 
solunan birfeydi. lıte timdi de 
bu hayal bir hakikat olmUfhır. 

1885 ydmda mnemayı icad 
eden bay Lui Llmyer timdi 
ilk .. mllceuemn filmi, kabartma 
filmi yapmlfbr. Bunun hususi
yeti ıuclur ki fimcliye kadar 
perde berinde tek bautlu,yauı 
bir halde g6z8kea resimler, 
bundan IOllr& iç baatlu hiailll 
verecekler, yani girinti •e çı
kmblarile kabartma olarak fl
ztlkeceklerdir. 

Ba ilk kabartmala filmin pro· 
jekliyonunda ~r bulunan 
Pa"814tir alka,...._ bu hu
nata bize fU maltmab veriyor: 

t ... Ydınd•n Kalan .p ........... 
Bbl .. ,... zabtı. ...... 

edm .. , Llli ..... ,,.., • ef 
kattaki .............. ..... 
........... Wr 
fabrlb ~cHr. Bl11k ~. 
J8baİf - ,........ oldiia 
balcle, burada ,..... hqma 
phfBMktacbr. Kıbartmah ilk 
filmini bize p.termadea ev· 
vel latacl icad••• n-.. ibaret 
oldat-u aa1abJor: 

- Kabartma IİDema .... m 

icacl ec1- ben ....... Ben -
dece Stereoskop preuibiaclea 
istifade ecliyora& Kabartaaah 
projebiyon 1855 dea'-i ..,_ 
dır. O ,.W. Alaaeicla bir ,.de 
lnriae •JDI ci-"' Ud St.111-

kop ,...W, ,..ı •Jll a,n •· 
.. ,..._ ...... lld nm111i 
............. Od uyal perde 
.....aa. Wrbhillla ...... ıe
Byonla. Fakat biri lmmm, cli-
teri ,..udi. Se,ircileria sldn-

Wı ~ ....... ~ 
retli ................. Bly-

sk. ..ak IDWeld 

-- telrallll ...... ,.. --
•• , .... Gls .............. .. 
ld .......... ,.. ...... . ....... ,. ................ . 
..... lıiui ... ,.nı .. 

lld Renllll ....... .. 
Dalla IOlll'8t api Jll" Ae 

..,..... bt.itmalı .. ,.. 
pddı. Bma• ...... caah, ,... ................... . 
1aB. Wrl 1mmm, dlfert Yetil 
olarak perdeye pcleriliyor ve 
ilim Jbae 1..U • lmmm bir 
,ezıtdde aeyrediByordu. 

Fakat imamı qak rld yo
nr. Ote yuda, Jetll qak duy
fl'll'lt ~zlmlzcle, kınam -- .. 

Bay Lotri8 Lu•me 
qık clanmaaclan daha can-ı --~ clolamabilecep, 
hchr. Bundan dolaJi fil- o kadar c:aah ve_ıerçektirlerL. 
mia hirbirincl• •Jn olu Şimdi de ifte Tulon lim&Dlll• 
iki hayali laiçlHr nktt tam bir ela bir manzara. Ba mauara, 
mrette birbiri tlaeriDe iatibak laanadan havua 4olapa bir 
etmiyor ve &'inli ,..Uyor. 

- Şu halele siz l'&zliil 
kaldırmaja mı karar verdiniz? 

- Asla ! . . Şimdiki halde 
huaUli ıözltık kull•nmadan se
yircilerin glrebilecekleri bir 
kabartma film yapmak ımkim 
olmadı;. kanaatindeyim. F abt ... ~ .......... 
tlı••· ===· u JontC11 .... " ....... 
..-. .. r ,..aıam11 
skNla -........ .... 
kalcLnaakb. 

BiJpa bana bir c:amı .... 
mavi, eli~ aanmtrak bir sk
lllk paterdi. 

- 1tte. dedi... BlltllD icad 
handan ibarettir... Ba ehemmi
yetliliz bennr, amma iki se-
nelik daimi Wr phpna netice
siacle elde ecllWttir. Yetil ve 
bw laayallerin cleft81 mld
cletinia •Jll •Jn olmasmdaa 
ileri ıelea - ortacla bldar
mak icin, laer iki pdn ele laem 
larmm, hem ,... .....,. ala-
bilmesi llzımdar. Ba alsllila 
Ud cama o .....tte boyalllDlfbrld 
Wrilli ,.... ..... ~-... 
mor n maYI ... 1arı, lteld de 
Yetil, san, pertabb ye ln.-
f'lalan ıeçiıir. Gk&J--.n 
ki bayle ..... ıpjmdaki IJI.. 
tin renkler bllamhyor. B
için, ıkllilD iki camından 
ıeçen fQ&larm hepsi birden 
beyaz, tabii, IOD derece clba-
lendinei bir ... ,.,., •• ...,__v ...... Blr ............ 

B. Llmyer dala& ••n•1enin 
........ kabartma flliill Dk 
olarak bize~- Kn
clili filmi projeblyon maldnell 
lzerlne pçiriJor, 1aepimin bi
rer sizlik veriyor, ipklan .a.
dlrlJor ve.. Seanı bqhyor. 

Bu hayret verici bir mucize
dir: itte Akdeniz kıJ111ndan 
bir manzara. insan Anki ha
kibten orada baif lüai yeft. 
yor. Sanki kohunm uzat
sak bize tlotra ilerliyea 

motor lizerinden çkilmiftir. Ea 
&nde perdenin alt tarafmcla 
motörün uc tarafın•n sallandıiı 
ve insanı tatırlacak bir sara· 
hatla &n plina ıeçerek hltln 
manzaranın kabaitma fairiiü 
mlkemmelen g&ze çarpbrclıp 
1'&111dtt. 

Soııira. W IU filme Jeld•it, 
..... --- bmalardaa 
hoıtmı .. kalcluvw. Ô)le •
...,_ ld }pztaa ..,.. ..... ..... ~. 

Bir Tren,.._,_. 
Biri~ 

la baJNt Yerici lilmia W, 
parçallDI almalı İçİll hay Llm
Jer Luyota iatuy._ clla
m&f. Tam otu& dob& ._. 
evvel .. Luyota tre11İ11İD seliti. 
adla ilk filmiai çektiji ,.... 

itte tbacli trea ... ,_ 

ıirifor. Lok..otif - ..... 
,... dofnl ..... . .. 111ce... " ... , ... 
laayal o lraclar bnetlklW 
İDID, later üt--. 

tekerlekleri .... ·----.. ..... tarafa .... 
- ,.. ftriyor. 

a.ıeceaın ........ 
Perde beyulqayor 11.-.. 

hayal ıi&niyor •e tekrarbiatl
miai salonda buluyorm. Gk-
llkler lılll .......... . 

ö,le ..... Wlr ld plnwla . ......... ,., .... .....,. 
lııir ......... .......klerdir. 
içeri ,ırerken mlfteriler her ia-
kwle•ia koltajun lnllnde bir 
ldlclk imha ._ele glziülderini 
batacak ve ehemmiyetle buna-
lan llzeriae yerlqtireceklerdir 

Çakarken de, kapıya yerlq: 

~' bazı memurlahn tiyle 
bapdıklarmı duyacaiız: 
" - ~özlükler, lütfeni. Gk

lülden unutmayımz! 
Ve dalgın ıeyircilerm 11111 

ylz)erinde dona bldalrluı sk
llkleri e1 plMMC• u. çakara· 
caldantlr. 
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Lik Maçlarında B. Kamutay Topland ••o 

Altınordulular Türkspor~ 12 Gol Kamutay Reisliğine B. Apt .. lhalik 
Atarak Bu Seneki Rekoru Kırdılar . Seçildi-Kabineyi 1 .. lnönü Teşkil Etti 
Cuma günü Alsancak ve 

Halk sahalarında lik ve hususi 
maçlar yapıldı. Havanın bir az 
bulutlu ve soğuk olmasına rağ
men yine her iki saha da bir 
~ok meraklılar ile dolmuştu. 

Alsancak Sahasındaki 
Maçlar 

Fikistüre göre sabahleyin bu 
sahada bir (B) takımları maçı 
ile üç te (A) takımı maçı ya
pılmıştır. 

Birinci M~ç 
Bu maç Tarkspor - Altay 

takımları arasında yapıldı. Al
taylılar, bugün de Şarksporlı

lar geçen hafta olduğu gibi 
ikinci takım çıkarmıyacaklarını 
zannederek noksan kadro ile 
gelmişlerdi. Halbuki Şarkspor
luların bu sefer ikinci takımı 

sahaya geldi ve maç K.S.K. lı 

bay Hikmetin idaresinde cere-
1an etti. Altay küçükleri çok 
çelışarak rakiblerine dört gol 
atarak O - 4 galib geldiler. 

İkinci Maç 
Şarkspor - Altay (A) takım

ları "'saat 12 de hakem Göz
tepeli Ferid beyin daveti üze
rine sahaya çıkhlar. İlk vuruşu 
yapan Şarksporlular bunu bir 
akınle neticelendirmek istedi
lerse de Altaylılar buna mey
dan vermediler ve hemen mu
kabil akına geçerek Şarlc:spor 
kalesine kadar indiler ve daha 
ikinci dakikada Vahab ilk go
lü yaptı. Rüzgar Şarksporlu
ların lehine olmakle beraber 
bundan istifade edemiyorlar. 
Ve Altaylıla~ mütemadiyen 
Şarkspor kalesine akın yapı
yorlar. Sekizinci dakika yine 
böyle bir akında Vahap soldan 
aldığı topu Şarkspor ailarına 
taktı, ikinci gol bundan sonra 
Altaylılar bir çok fırsatlar ka
çırdılar. Yirminci dakikada 
Şarkspor aleyhine verilen panal
tı cezasını Doğan çekti, kaleci 
güzel bir bir kurtarışla bunun 
gol olmasına manı oldu. oyun 
mütemadiye Şarkspor kalesi 
onünde oynuyer. 36ncı dakikada 
Doğan kale önünde Vahap 
bunu fırsat bilerek pas veri
yor fakat doğan bundan isti
fade edemiyerek top kale di
reğine çarparak geri geldi. 
Bundan sonra sıra ile Basri 
lsmail Hakkıya gelen fırsatları 
kaçırdılar. Eğer biraz daha 
acelesiz ve dikkatlı olsalardı 
her üçünün de avuta attığı 

top!or Şarkspor ağlarına takı· 
larak gol olacaktı. Bu devre 
bu suretle 0-2 neticelendi. 
. İkinc devre: Bu devrede 

yine Altayın hakimiyeti altın

da ceryan ediyordu. Top san
ter çizgisindea öteye geçmi· 
yor. 

Ondördüncü dakikada Al
taylılar arka arkaya iki gol 
daha attılar. Şimdi rüzgar 
Şarkspor Aleyhine. Şarkporlu
lar dördüncü golü yedikten 
sonra biraz canlandılar. Altay 
kalesine kadar kadar, birkaç 
akın yaptılarsa da hiç bir ne
tice çıkmadı ve bu devrenin 
yine Altay hakimiyeti Altında 
neticelendi. Altay 4 - Şark
spor O 

-
1 

UçUncU Müsabaka: baka İzmirspor - Buca B takım- cek o!nn en genç saylavların 

1 
izmlrspor _ Buca Jar Jile maçı olmuştur. Bu mü- isimlerini bildirmiştir. Bunun 

Saat 14 hakem Fehmi (Altay) sabakayı da 1-3 Buca küçük- üzerine bay Necip Asım mec-

oyun başladı top santer çizgisi 
Jeri kazanmıştır. lisin sürekJi alkışları arasında 

Dördüncü müsabaka Gözte- başkanlık makamına geçmiş ve 
etrafında bir müddet dolaştı. pe - K.S.K takım:arı arnsında şu sözleri:e toplantıyı açmıştır: 
İzmirspor lular yedinci dakika- 1 t M h l l Be;;:ncı· Bu··y·u· k Mı"llet Meclı"-yapı mış ı. aç eyecan ı o muş .... 
da kuvvetli bir akın yaptılar her iki takım da bütün gayret- sini en yaşlı arkadaşınız olarak 
ve bu da golle neticelendi.Buca- lerile galip gelmek için çalış- ben a;ıyorum. Büyük ulusların 
lılar geçen haftadan daha iyi mışlardır. Birinci devrede 0-1 tarihlerinde birer altın devrim 
çalışıyorlar. Sık sık ta İzmir- mağlup olan Göztepeliler ikinci vnrdır. Büyük Türk ulusunun 
spor kalesine kadar iniyorlar. devrede bir gol atarak bera- altın clevr"ınini Atatürk kur-
Her iki takım da müsavi kuv- berliği temin etmişler ve oyun muştur. Tek dilli ve tek imanlı 
vette 22 dakikada Bucalıların her iki takımın attığı birer olan ulusumuz gerçekten cum-

golle 1-1 beraberlikle netice- lıurı"yet1e a't n de · · · bu çok çalışmaları semeresini • • 1 vrımıne gır-
verdi ve İzmirspora bir gol lenmiştir. miştir ve onu yaşıyor. Tarihe 

En son maç Kahramanlar - ·· · b 1 b d · yaptılar. gore yem aş ıyan u evrım 
Kurultay müsabakası olmuş başlangıcındaki hıza göre Türlce 

Bundan sonra devre nihaye- K b ) k t k d" v • b" a raman a a ımı ye ıgı ır Türk u'usunu bsa bir zaman-
tine kadar oyun iki takımın gole karşı iki kol atarak 1-2 da bütün ulusların üstünde bir 
neticesiz akınlarile geçti. galip gelmiştir. ürün götüreceğine büyük inan-

İkinci devrede vaziyet de- Kaptan cımız vardu. 
ğişti. İzmirsporlular daha ha- eis,kiet "'.f'iüsab~kası Bu sözlerinden sonra bay 
kim oynamıya başladılar. Ha- Hav"ların soğumast ve yağ- Necip Asım yazıksız saylavları 
kem her iki taraftan birer oyun- murlu olması dolayısile bir müd- And içmcğe çağırmış ve alfa-
cu dışarı çıkardı. Fakat şimdi det için faaliyetini tatil eden be sırasile intihap dairelerinin 
İzmirspor muhacimleri düzgün mıntaka bisiklet heyeti hava- isimleri okunmuştur. ilk oku-
pasıar Yapıyorlardı. Bunun netı·- J d"" ld"w · • .. •. •. l nan intihap dairesi Afyon ol-

arın uze ıgını goz onune a a-
celeri olarak birbiri üzerine 3 gol k "d ht l"f .. b muş ve Ali Çetin kaya ilk ola-ra yem en mu e ı musa cı.- rak and içmiştii". Ve B. M. 
daha atlılar. Bu goller daha kalar yapmağa karar vermiştir. Meclisinde ilk olarak and içen 
ziyade Buca kalecisinin ihmali Hazırlanan prccirama göre 22 bayan Mebrure Günenç, ve aza-
yüzünden oldu. Kaleci adeta Mart Cuma günü ilk 30 kilo- lıklara mensup Türkler bu in-
her hangi bir ekzersiz yapıyor- metrelik bisiklet yarışı yapıla- tihap dairesine mensup saylav-
muş gibi çekilen şutlara ehem- caktır. Bu müs;ıbakaya Güzel- lardır. 
mi yet vermediği için top adeta yalının ilerisindeki 1 S nci kilo· C. M. M. Reisi 

Bundan sonra yapılan seçim
de Çankırı saylavı Abdülhalik 
Rende B. M. M. Başkanhğma 
seçilmiş ve alkışlar arasında 

tekerlene tekerlene kaleye gir- metreden başlan-caktır. Urla 
di. Buca kaptanı bunun üzerine şosesi üzerinde olacak bu ko-
kaleciyi sahadan çıkardı. Şimdi şuda 30 uncu kilometreye ka-
geri kalan bütün oyuncular dar gidib dönülecek ve birinci, Başkanlık yerine geçerek şu 

sözlerle teşekkürde bulunmuş
tur : 

canla başla çalışıyorlar. Oyun ikinci, üçüncüye madalyalar ve-
bu şekilde neticelendi. İzmir- rilecektir. 
spor 4, Buca 1. 

Son Maç : Altun Ordu 
TUrk Spor 

Bu Maçın hakemi Esat ( K. 
S. K. ) seyirciler arasında tah
minler yapılıyor. Bir kısmı 

Altun ordulıların mühim bir 
sayı farkile galip geleceğini 
iddia ediyor. Bir kısımda Al
taya karşı aldığı netice)'İ göz 
önüne alarak Altun ordulıların 
Türk spora eger mnvaffalc: 
olabilirlerse çok az bir sayı 
farkile yenebileceğini ileri sü

rüyorlardı. Oyun başladı Altun 
ordulular hemen hücüme geçe
rek Türk Spor kalesine indiler. 
Oyun başladığı andan neticeye 
kadar. Altun ordu hakimiyeti 
altında ceryan etti. 
Yapılan akınların dörtte üçü 

golJe neticelendi. Adeta Alta
ya aldığı iyi netice iJe Altınor
dululara karşı çok zorlu oynı
yao takım senki bu takım de
iil mütemadiyen gol yiyorlar 
ve gayri şüuri bir oyun oynı

yorlardı. İki devrede oniki gol 
yedikleri halde bir tek gol ata
madılar. Altınordulular da bu 
suretle bu futbol mevsiminin 
gol rekorunu kırdılar. 

Halk Sahası Maçları 
Cuma günü bu sahada da 

resmi ve husnsi maçlar yapıl
mıştır. Sabahleyin ilk karşıla
şan Tepecik-Türk yurdu takım 
ları maçı iki takımın attığı 

birer golle 1-1 berabere neti
celenmiştir. 

ikinci müsabaka Bayraklı -
Gençler birliii takımları ara
sında yapılmış ve 2-0 Gençler
birliii galip gelmiştir. 

Bundan sonra üçüncü müsa-

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

Çek Sanatkirlarları 

.Jarm ifa llcrabkoı•a 

Prag - Reka Çek studyolarının bu yıl çıkardıkları filmlerden 
en muvaffakıyetlisidir. Rekayı seyredenler Pol ve Virjiniyi gör
müş gibi olurlar. Bu filmin mevzuu o kadar bu eseri hatırlatır. 
Rekada Çeklerin en me-şhar yıldızları Jarmila Berabkova ve 
Vasa İalovec baş rolü görmüşlerdir. 

- Beni Başkanlığa seçmek 
suretile gösterilen itimaddan 
dolayı hepinize teşekkür ede
rim. Bu vazifeyi yaparken çok 
kıymetli yardımlarınızı benden 
esirgememenizi bilhassa dile
rım. 

Müteakiben başkan vekillik
leri ile idare amirliklerine ve 
katipliklerini seçimi yapılarak 
başkan vekiHiklerine Hasan 
Saka (Trabzon), Nuri Cönker 
(Gazianteb ), Tevfik Fikret Si
lay, idare amirliklerine Halid 
Bayrak (Bayazıt), İrfan Ferid 
(Mardin), Mehmed Ali (Çoruh) 
katipliklere de Ali Muzaffer 
(Konya), Ali Zırh (Çoruh), Fe
rid Gelal (İçel), Hayder Rüştü 
(Denizli), Naşid Uluğ (Kütahya) 
Sabiha Gökçel (Balıkesir), se
çilmişlerd r. Bayan Sabiha bu 
suretle B"iyük Millet Meclisinin 
riyaset divanına giren ilk kadın 
saylav olmuştur. 

Riyaset divanının bu suretle 
teşekkülünden sonra riyaseti-
cumhur seçimine geçilmiştir. 

Yapılan seçim neticesinde baş
kan , bay Abdülhalik Rende 
Kamal Atatürkün mevcut 386 
saylavın ittifakiyle cumhur reis
liğine seçildiğini bildirmiş ve 
bu sürekli alkışlarla karşılan
mıştır. 

AtatUrkiln Nutku 
Başkan bunun üzerine neti

ceyi Kamili Atatürke bildirmek 
üzere toplantıya fasıla vermiş
tir. Bu seçim neticesi arzedil
dikten sonra Atatürk Büyük 
Millet Me~lisine gelerek say
lavların ve hazır bulunanların 
çok heyecanlı ve dakikalarca 
süren alkışları ar~sında baş

kanlık yerine geçerek aşağı

daki nutuklarile and içmişler

dir: 
Kamutayın sayın üyeleri, 
Kamutayca beni bu seçim 

devresi içinde cumurluk baş-

kanlığına seçmek yöni:e yüksek 
Türk ulusu adına göstermiş 

olduğunuz büyük güvenden do
layı eğilerek hepinize saygıla
rımı sunarım. 

Reisicumhur sıfatile Cumhu
riyetin kanunlarına ve Hakimi
yeti Milliye esaslarına riayet 
ve bunları müdafaa tursal, Türk 
devletine teveccüh edecek her 

tehlikeyi kemali şiddetle men, 
Türkiyenin şan ve şerefini vi-

kaye ve ilave ve deruhte etti
ğim vazifenin icabatına hasr 
nefsetmekten ayrılmıyacağıma 
namusum üzerine söz veririm. 

Bayanlar Baylar; 
Bu içtiğim andla üzerime al-

dı&-ım onurlu ödevin kutlu ol
duğu kadar ağır da bulundu
ğunu pek iyi anlıyorum. Buna 
benim özel gücüm ancak sizin 
seçkin arkadaşlarımın ayrılmaz 
birliii ve arasız yardımı ile 
yetebilir. Bu değerli güven
cin benden esirgenmiyeceğine 
imanım büyüktür. Arkadaşla
rım, kitinizden çekilirken baş
ladığınız önemli yurd ve ulus 
işlerinde sizler için verimli 
mutlu çalışmalar dilerim. 

Sık sık alkışlanan ve yaşa 
sesJerile karşılanan nutkundan 
sonra, Ata Türk başkanlık ye-

rinden ayrılıp salondan çıkar
k~n saylavlarm ve dinleyicilerİP 
yüksek saygı ve bağlılıklarının 
coşkun bir ifadesi olan heye· 
canlı tezahürleri ile uğurlan
mıştır. 

Kablnanın istifası 
Kama) Ata türkün nutkundan 

sonra 15 dakika istirahat edil·· 
mek üzere celseye nihayet 'Ve
rilmiştir. İkinci celse açıldığı 
zaman başkan Aptülhalik Ren
de cumhur riyasetinden gelınİŞ 
olan teskerelerin okunacağını 
bildirmiş, aşağıdaki teskereler 
okunmuştur. 

Yeni Kabineyi ismet 
İnönü Teşkil Etti 

Büyük Millet Meclisi yük
sek riyasetine, yem 5P.çiıı> 
do!ayısıyle icra vekilleri hev· 
eti istifa etmiştir. Yem ne:; -

etin Malatya saylavı İsmet İn
önü tarafından teşkili tensİP 
olunmuştur. Yeni heyetin te
şekkülüne kadar ist ıfa edell 
ıcra vekilleri heyetinin if I" 
yı vazifeye devam edece
ğini arzederim. 

REİSİCUMHUP 
KAMAL ATATUR~ 

Büyük Millet Meclisi yük
sek reisliğine 

Başvekil İsmet İnönüniiO 
teklifi üzerine yeni icra ..,:.
killeri heyetinin aşağıda isiın
leri yazılı zevattan te~kili tas
dik olunmuş olduğunu arze
derim. 

REİSİCUMHUR 
K. ATATÜRK 

Adliye vekili: Şükrü Saraç
oğlu (İzmir saylavı) 

Milli müdafaa: Ka7.ım Özalp 

(Balıkesir saylavı) 

Dahiliye vekili: Şükrü KaY' 
(Muğla saylavı) 

Hariciye vekili: Rüştü Ara5 

(İzmir saylavı) 
Maliye vekili: Fuad Ağralı 

(Elaziz saylavı) 
Maar;f vekili: Abidin Özınell 

(Aydın saylavı) 
Nafia vekili: Ali ÇetinkaY' 

(Afyon saylavı) 
İktisad vekili: Celal Bayat 

(İzmir sayJavı) 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

vekili: Refik Saydam (İstanbul 
saylavı) 

Gümrük ve inhisarlar vekili: 
Rana Tarhan (İstanbul sayla'Vı) 

Ziraat vekili: Muhlis Erk
men (Kütahya saylavı) 

Bu tezkere okunduktan son" 
ra Martın yedinci Perşembe 
günü toplanmak üzere içtim•• 
nihayet verilmiştir. 

Tebrik 
Ankara 1 (A.A) - K. A~-

türk cumhur reisliğine tekr•' 
intihabları dolayısile Bii~ 
MiJlet Meclisindeki riyaseti 
cumhur makamında V ekiJlef 
Heyeti ile mille( meclisi aı•" 
larının, büyük ve orta elçilerin 
tebriklerini kabul buyurmuf" 
lardır. 

Ankara 1 ( A.A ) - Buiiill 
reisicumhur intihabı 21 tol' 
atımı ile ilan edilmiş, şehit 
bayraklarla süslenmiş ve gec• 
resmi ve hususi binalar cl9" 
nnnmıştır. 
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Yeni Asır 

Anadoluda Halk Adetleri: s 
-

Napolyon ~I Oturtma Gecesi Eğlencesi 
Mısırdan Dönerken ~ .............................................................................................. .. 

_ Lavaıette'ın Anımıarı _ ~ Gelin Odasının Kapı Eşiğinde Sağdiç 
_.,J,,.zz1.1r~ - 4 - r7J/J////L/1/JE/;~ Güveğiye Bir iki Nasihat Eder •. 

Bonapart Sanki Bir Anda 
Değişmişti. Yerinde Duramıyordu 
~en yüzbaşı apoletlerini ka
tı ırken onu Tolon'da tanımış-

111. 

ie ~en~, güzel bir zahitti. Dern: agır tavrı, yüzünün düz
hatlarında zekasının pa

~ldayışı insanın gözleri önünde 
.... ti. 

rı andırırdı. 

hı Aınirleri kendisine akıl ila
b lla kinayeten (Minerva) laka
~ •ennişlerdi. 

a renadyeler bu adın neye 

0 
rtıek olduğunu pek bilmiyerek 
llu Minerva diye çağırırlardı .. 

d General Monj Minerva adını 
UYllnca haykırdı: 
- Minero mı dediniz ge-

Qeral ? N. . d h .. 'b · ıçın a a once 
M~ adı söylemediniz. Kapiten 
ıneroyu tanımamak kabil mi? 
(Mantaue) ye gelmeden biraz 

'"veJ öld·· ·· ı ·· t•• O k b öl.. uru muş u. va ıt u 
um herkesi pek sarmıştı bili

~orurn. Gerçi bu ölüm hakkın
n a çok şey l:lilmiyorsam da o
un va . t" k .. k d d'w. ~ıye ı ço ıyı avramış 

'b~ ıgınız gibi çok uslu zeki 
ır adam olduğunu bilirim. 

let~·~~ general (Miollis) apo-
trının ve kılıncının milli hay-

ranı g·· 1 . . . k h lb un erı temız hır a ra-
ı. anlık örneği olmak için sak 
nınası emrini vermişti. 
Bonapart: 

r - Evet Orası öyle.. Minero 
d trçek bir eşini (Bessierer) 
~ gördüğüm çok sakin ve 
~~etli bir kahramandı. 

lı ır şeyden yılmazdı vatani 
~ecanlar onu koşturur can
f d dırır. Her tehlikeye bütün 

1·~1 akirlığı ve asil duygusıyle 
11ttrd· ı. 

111 
Silah arkodaşı yüzbaşı De

'b · •rteanyı ise bütün kalbiyle 
ırk lc:ar~eı gibi severdi. 

tndınden birkaç yaş bü-
~k bu dostla karakterleri 
' kadar ayrı idi. 
Demartlan biliki• eğlenceyi 

ZtyL• 
ili sever tehlikelere ve 

"'•k• k •ne aynı coşkun kalbiyle 
d 0tardı birinden ne ka-
~ kaçınmazsa diğerınden de 

° F •dar uzak olmak istemezdi. 
t k •kat ne diyecektim? Evet 

6~ tar .ederim. Bu iki dostun 

0~ınlerı kadar garip bir ş~y 
.b'?1az.. Hayatlarında oldugu 

li 1 ölümleri de onları birbiri-
~ ha~b bir teıadtıfle yerl .. -

ttir. 
~ •akıt kafam büyük işlerle 

;: llletgul olduğu halde bu 
d ıbqı Minero hikayesi beni 

e Pek t•tırtmış merakımı sar-
lllıttı. 

Bu sırada idi ki Avusturya 
~r~uıu İtalyaya girmeğe vakit 
~ IDadan ben de Martaueye 
l•~eğe acele etmiştim. 

rada Minero hakkında ya
'ıJ1•1t raporu okudum. Bu ina
lU maz v k . v ·ı_ e ayıe ait bir çok ta 
esı11:alar vardı 

l Şimdi ıiz ia~er bütün bun
. .lrın fevkalide zamanlarda 
•nsaıun b"l· 
ı 1 

1 ınnıez bir hissi kab-
e vuku ister insan zekasının . 

üstünde bir anlayış ve seziş 
kudretine veriniz her halde bu 
gerçek bir hadisedir ve ol
muştur. Bonapart bir an söz
lerinin tesirini anlamak ister 
gibi arkadaşlarına baktı sonra: 

- Monj dedi, siz mucizelere 
inanmazsınız. Bu serbest dü
şünce bir ilime yalnız kabine
sinde kapanıp çalışmağa yarar. 

Fakat bir kavmi idare etmek, 
baş olmak için halefin düşün

cesine ulaşmak ve onlara hük
metmek kudretini veremez. 

İnsanları idare etmek için 
onların ne düşündüklerini bil
mek ve bu fikirleri daima göz 
önünde tutarak onlara ulaşmak 
gerektir dedi. 

Bonapart solgun bir ışık sa
çan aya baktı. Gecenin derin
Jiğinde gözlerini gezdirerek 
sustu. Biraz sonra birden bir 
şey farketmiş gibi : 

- Rüzgar şimalden esiyor! 
diye haykırdı. Sanki bir ande 
değişmişti ! Artık her şeyi u
nutmuş, rüzgara karışmak, yel
kenlerle birlik kabanb uçmak 
istiyordu. 

Mösyö Denon gülerek : 
- O ! O 1 General duruna· 

mıyor, buhar makinasını bo
şaltmak istiyor ! .. 

Amiral: 
- Rüzgir istikametini de

ğiştirdi, beklemek artık boı
tur, dedi .. 

Bonapart batını salladı, u
zaktan ancak seçilen aydınlık 
bir noktaya daldı. Gözleri 

- Sonu Var-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fenni Sütçülük 
Vilayet köy bürosu, köy ik

tısadiyatının başlıca ürünlerin
den sayılan süt yetiştirimi hak-
kında bir. bildirim hazırlamak
tadır. Bu bildirim köylere a-ön-
derilerek Türk köyliiaü fenni 
süt yetiştirimine teşvik edile
cektir. 

Bildirimde, çok süt almak 
için inek beslenmesi ve inek 
bakımı hakkında faydalı malü
mat vardır. inekten süt sağma 
işi hakkında da bildirime bazı 
ilaveler yapılmıştır. 

Ruhsatsız SUrUcU 
Ruhsatsız araba sürücüJüiü 

yapbiından dolayi kendisini 
tutmak istiyen belediye seyrü
sefer memuru bay Cemali va
zifesi esnasında döğen araba 
sürücüsü Ahmet oğlu Hüseyin, 
uliyeceza mahkemesine veril
miftir. 

•• 
Kiralık Ev 

Halit Ziya bey sokağında 
Kız enstitüsü karşısında 23 
numaralı ev kiralıktır. Apar
tıman şeklinde taksimatile 
blltün konforu haizdir. Sa-
natoryom ·gibi havadardır. 
içindekilere müracaat edil
melidir. 
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- Geç.en ltaftamn gerısı -
Hamamın buğulu, sıcak ku

cağı o gece uyumıyanlara da 
nykunun bütün hücumunu sal
dırırken kucağında saza dil 
veren çalgıcılar bir münebbih 
gibidir. 

Gevremiş bir davul derisine 
vurulan tokmağın çıkardığı 
sesle hamam odalarının kapı
ları genç arkadaşların girib, 
çıkmalanna açılır, kapanır ve 
sesler, saz, kapu gümbürtüleri 
kubbelerde bir o kadar daha 
akisler uyandırır. 

Yalnız o düğün için hazırla
nan, kapatılan hamam sabahe
zanından üç dört saat ve hat
ta daha fazla; teferruatını her
kesin canlandıracaiı neş'e, se-
vinç ve çılgınlık içinde çınlar 

durur. 
Güveğiyi sağdıç kendi ihti-

mamlı elile yıkar, kokular, giy
dirir, kuşatır, kız evinin yap
tıiı elbiseleri sırtına alan gü
veği ile diğer baran hamamı 
terkederler. 

Artık ogün güveği gezdir
mesi vardır. Akşama kadar 
eilenti içinde koca bir gün 
a-ürler gider. 

Gecenin şetaretini taşıyan 
göveii evi pndüzün kız evin
den a-elenlerle doludur ve artık 
a-elin o ıün kocasının evine 
girmiıtir. Burada iki adet bir
birinden aynlır. Birisi şehirler
deki, birisi de köylerdekidir. 
Hamamdan çıkan gövejinin 
•in' !>atlı, yaşlı aluabalan ye
rine göre bir payton, bir oto-
mobil ile kız evine a-elin al
maia giderler. Arkalahndan 
bu nakil vasıtalannın çeıitli 
tipleri kız evinin oilan evine 
geçecek kadınlarını taıımak 
için sökün eder. 

Gelen gelin alıcılar kız 
evinde bir telif uyandırır ve 
gelin duvajiyle, teliyle, pu
lile ağır aju, aheste beste ka
pının &nllndeki arabaya yürür, 
kapldan aşarken önüne yufka 
piıirilen bir saç korlar, ona 
basar, geçer, kapı ile arabanın 
arasındaki mesafeye iki taraflı 
kilimler bır paravana a-ibi ge
rilir, bunlann arasından gelin 
geçer, arabaya biner, yanına 
da ihtiyarlar .. 

Geliıı arabasının arkasından 
bir çok arabalar sükün eder. 
Bunun tafsili.tını "Kına rece· 
si,,nde ~verecejim. 

Bu idet ıehirlerde reçen 
bir ldettir. Bir de bunun köy
lerde cari olan kısmı vardır ki 
gel•n almaia ya bir köyden 
bir köye, ya o köyün için-

' de erkek tarafı a-iderken 
geçen yazılanmda anlattıiım 
cirid oyununu oynarlar ve kız 
evinden alınan gelini arabaya 
deiil ata bindirirler. Oğlan 
evine gelinceye kadar önde 
gelin, arkada seymanlat şenlik, 
şetaret içinde eilenirler. Davul 
zurna da bunlara refakat eder. 

• • • 
Güveynin tekrar bir yere 

~itmesi. sa2dıç evinde bir ikin-

ci gündüz düğünü sofasile ak
ıam olur. 

Bazen (koltuk] dedikleri bir 
adeti; medeniyete daha yakı
şan bir adeti yaparlar. Bu 
gündüz eilentisi arasında oi
lana [*] gelinin geldiği haber 
verilir, pveii kendi evine ka
dar gider, evine gelen gelini, 
karısını hınca hınç kadınlar 
arasında koluna alır, etrafına 
para saçarak ilerleyip hususi 
bir odaya götürür. Saçılan bu 
paranın evlenemiyen, daha kıs
meti çıkmıyan genç kızlara 

uğuru olduğu kanaati halkın 
fikrinde yer ettiği için bir on 
para veya bir kuruş kapabil
mek teliıile ne kavgalar ol
maz, ne yuvarlanmalar, çiğnen
meler olmaz. 

* • • 
- Maşaallah .. .lar. 
- Tuh tuh kırk bir buçuk 

kere . Allah nazardan saklasın, 
boylan da birbirine uygun. 

- Kız bak. Güveyi gelinden 
boyluca. 

- Gördün mü gelini, koca
sının koluna a-irince gülmeie 
başladı. Yolda konuttular, git
tiler. 

Bir köıede kaynanayı yaka
lıyan bir başkası: 

- Tam oiluna layık bir kız. 
Allah sahibine baiııluın. To· 
sun gibi, kllperimce qaiı gi
diver, yukan gidiver, senin işi
ne de yan1acak. 

Gibi bin çefit kadın dedi
koduları, a-~hiltferi arasında 
odalannda bir kaç batbaşa 
kalan ve hatta anahtar deliğin
den güzetlenen ~elin güveyi 
eter acemi ise dut yutınuı bül
bül gibi önlerine bakarlar ve
yahut çenebazlıklanna doya
maz, nihayet bir kapu vurması 
ihtarile aynlırlar. 

•*• 
Akşam olur, baklavalar, tat

lılar ortalıkta sere serpe yayıl
dıktan başka gerdek odasında 
da vardır ve gelin büyük bir 
gaz lambasının ne de olsa kı
zıl ışıkları içinde sükute dal
mış hülyalı odada bekler: 

Sakin ve heyecanlı... İh
tiyarlahn konu komşunun 

gönle hoş olsun kabilinden bir 
yemek ziyafeti verdiler. Yat
sıya doğru güveği bir kaç ar
kadaşının rifakatinde kalır. 

Yatsı ezanından sonra, bu he
yecan, aşk, ittiyak, merak ta
şıyan esrarlı mukaddes gece
nin ıssız saatları başladıktan 
sonra güveğinin yürekinde şid
detli bir çarpıntı belirir. Ne 
kadar gülse, nekadar söz söy
lese aklı karışıktır ve çok söz
leri kulağı almaz. 
bekihktan evlilik eşiğini atla
mak üzere olan güveğiye en 
son arkadaşlık vazifesini yap
mak sırası geldiğini anlıyan 
arkadaşları ve bilhassa sağdiç 
gelin odasının kapısına kadar 
a-üveğiyi getirirler. Sağdiç bir 
iki nasihat eder. Gülüşmeler 
arasında güveğinin sırtına, be
line vurulan yumruk, tekme 
ile içeriye iterler [**]. 

Şimdi karı koca karşı kar
şıyadır. Yatak bembeyaz gelin 
telile, duvaiıle olbisesile bem
beyaz, oda bir melaikenin aşk 
ye esrar doldurduğu bir cen
net gibidir. Bir müddet otu
rurlar, güveği ıelini söylet
dirmeğe çslır, hatta bu uğurda 
para ve altın verir. Ekseriya 
yüzünü açtırın-ek için altın ve
rildiiinden bu paraya : 

" Yüz görümü ,, derler. 
Eskiden adetmiş, şimdi bil

mem : Gelinin yerlere sürünen 
'etejinde gllveği iki rekat na
maz kılar ve evlendiğine, ka
nsım söylendirdiğine, yüzünü 
açtırdığına [ ki bunun remizi 
manası sevdirmektir J kendisi
ni sevdirdiiine tükreder. Ve ... 

TOKDIL 

[*) "Oğlan,, bu sıralarda çok 
söylenir. Daha evlenmemiş, be
kir manasını alır. Netekim 
"Kız,, de ayni şeydir. 

[**] Rusların gerdeğe giren 
erkeği kırbaçladıklarını işitmiş
tim. Bu bir nevi reaksiyon tev
lid edermiş, korkuyu izale eder 
ve isabı tenbih eylermiş. 

T . D. .......... 
Soyadları 

Nasıl Değiştirilecek? 
Evvelce soy adı alarak nü

fuıa tescil ettirmiş bulunanlarla 
3eniden .aoyadı alarak bunJan 
beğenmiyenlen, adlanmn teb-
dili için hukuk mahkemesine 
müracaat etmektedirler. Hukuk 
mahkemesi bu gibiler hakkında 
karar vermektedir. Ancak ka
rardan sonra nüfuı dairesi soy 
adları kntnklerinde taıhihat 
yapmaktadır. 

İki çeşmelik 
Yangını 
Dün ağırceza mahkemesinde 

ikiçeşmelik yaniını davasına 
devam edilmistir. dün mahke-
menin karar vermesi beklenir
ken, mahkeme heyeti tahkika
tın tevsiine karar vererek mah-
kemeyi başka bir güne bırak
mıttır. 

Üç Sarhoş 
Bir Eve Taarruz Etmişler 

Çukur Çetmede İbitağa so
kağında sarhoı olan kasab 
ısmail, Tatar Osman ve Yusuf 
oğlu İbrahim, ayni sokakta lb
him kızı bayan Şehvarın evine 
taarruz ederek kapıyı tekme-
lemişler ve kızın nişanlısı Mus
tafa oğlu bay Mehmedi döv
mütlerdir. Zabıtaca vak'a hak
kında tahkikata devam edil
mektedir. 

Kıbrıstan Cins 
Eşek Alınacak .. 

Vilayet baytar müdürü bay 
Adil Y ergök Salı günü Kıbnsa 
hareket edecektir. Bay Y ergök 
vilayet köyleri için Kıbnstan 
19 etek aygın satın alacak ve 
getirecektir. Bu aygırlar köy
lerde hayvan cinsinin ıslahı için 
kullanılacaktır. 

sanıte 7 

Denizlide ---
Millet Mektepleri 

Faaliyeti 
Denizli 27 (Hususi ) - 934-

935 yılı içindeki millet mektep
leri faaliyetini Denizli Maarif 
müdürü Bay Ziyadan bir planço 
halinde aldığım ~ün cidden çok 
sevindim. Çünkü Ulu Şefin aç
tığı bu varlıklı rejimde günden 
güne büyük bir hızla yürüyor 
idi. Dün okuyanlar parmakla 
gösterilirken bugün okumaynlar 
işaretle gösterilecektir. 

1934-935 yılında Denizlide 
(34) kadın; (105) erkek olmak 
üzere (139) ücretsiz; muallim 
olmıyan köylerde de (10) üc
retli kadın ve erkek millet 
ırektebi açılmıştır ki; ücretsiz 
mekteplerde 145 muallim fahri 
olarak vazife almıştır. 

Bu dershanelere (954) kadın; 
(3174) erkek olmak üzere 4128 
talebe devam etmektedir. Bu 
kurumlar (A) ve \8) dershane
leridir. 

Bundan başka ücretli on 
millet mektebinde gündüz (537) 
çocuk okutulmaktadır. Bu on 
dershaneye (265) kadın (555) 
erkek ki cem'an (820) vatan
daş devam etmektedir. 

Millet mektepleri imtihanı 2 
Martta başlıyacaktır. İmtihan
lar daire tarafından tayin edi
len mümeyyizler huzurunda tah
riri olarak yapılacaktır. İmtihan 
evrakları ciddi bir kontrolden 
geçirildikten sonra dairede tet
kik edilecek ve saklanacaktır. 

Bu imtihanlara mektebe de
vam etmemiş olan vatandaşlar 
da şehadetname almak iç~ 

girebileceklerdir. 
Maarif müdürü Bay Ziyadan 

bu malumatı alırken yüzünde 
büyük bir sevinç ve vazifesini 
yaptığı için sesinde bir tathhk 
vardı. Bu uhwal ülküyu de ba
şarıyoruz, dedi. 

Kendisine büyük teşekkür 

ederek aynlırken bu ülkü ya
rın daha hızla yürüyecektir, 
diye ilave etti. 

Bay Ziya cidden Ulusal oku
n;a savaşında büyük bir fera
ğatla çalışıyor, kendisine tet
kilit namına çok teşekkür et
sek yeridir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Küçük Haberler: 

VazHeyl ihmal Davası 
Bay Raif adında bir zatın 

ödeme emrine karşılık olan bir 
itiraz zaptını kaybeden icra 
kitiplerinden bay Şevket hak
kında vazifesini ihmal cürmile 
takibat yapılmasına karar ve
rilmiştir. 

Vlllyet idare Heyetinde 
Vilayet idare heyeti dün öi

leden sonra vali muavini Ba1 
Sedad .Erim'in batkanlığında 
toplanmış, biriken evrakın mu
amelelerini neticelendirmiştir. 
Bugün toplanacak olan vilayet 
idare heyeti idari bir davayı 
rllyet edecektir . 
···········s······························· •• ugun 

AYSEL 
Batakll Damın Kızı 

Senenin Biricik Türkçe Filmi 

Karşıyakada EGE Sined-
masın a 
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Sahife a Yenı Asır 

Kalevala: Ulus Yaratan Epope 

F enlandiyalılar Bu Destanı Bir Mart
t.r :ıı Başlıyarak Bir Yıl Kutlubyaca dar 

~._..~------------------------.... ~--------------~------------
HELS;NKİ 1 (A.A) - Fen

fand.ıya ajansı bildiriyor: 
F enlandiya halkının en bü

yi:K bir şiir ve sanat timsali 
o!an Kalevala eserinin yüzüncü 
yı!dönümü hükümet ve bir çok 
hars teşkilatı tarafından milli 
bir bayram olarak kutlulanmış, 
bu münasebetle sanat sergileri 
açılmış, konserler verilmiştir. 

Sergi sarayındaki müsamerede 
Reisicumhur binlerce davetlinin 
önünde acılış nutkunu okumuş
tur. Bu davetliler arasında 25 
memleketin mümessilleri, ec
nebi teşekküller, hü1~ümet azası 

ve elçiler hazır bulunmakta idi. 
Türkiye mümessili olarak Ragıp 
Raif kendi memleketinin takdir 
hislerini bildirmiştir. Cuma 
akşamı maarif nazırı ecnebi mü
messiller şerefine büyük bir 
müsamere verecektir. Şenlikler 
dört gün devam edecektir. 

*** 
Bir yandan Finlandiya, bir 

yandan Sovyetler Birliğine da
hil bulunan Şarki Karelya bu
gün Finlandiyalılann ulusal 
epopesi (destanı) olan KaJevala
nın kitap halinde toplanarak 
ilk defa basıldığı günün yü
züncü yıldönümünü kutluyorlar. 

Bir kitabın basılması gibi 
b~sit görülebilecek bir hadiseye 
bu kadar büyük bir ehemmi
yet verilmesinin sebebini an
lamak için Kalevala destanın n 
fin ulusu için ne büyük bir 
ehemmiyeti haiz olduğunu ve 
bu ulusun tarihinde ne mühim 
bir yer tuttuğunu bilmek ge
rektir. 

Fin ulusu karabahtb uluslar
dan biridir. Tarihinin çok bü
yük bir kısmını yabancı boyun
duruğu altında yaşamakla ge
çirmİ$tİr, Finlandıya on ıeki

z.inci asnn sonuna kadar altı 
asırdan fazla bir müddet lsveç'in 
bir Yiliyeti halinde kalmışb. 
İsveç'le Rusya arasındaki sa
vaşlar da her iki devletin de 
tami ve hırsını çeken bu ül
keden Ruslar hiç bir zaman 
gözlerini ayırmış değillerdi.1807 
de Tilsitte Rusya ile Fransa 
arasında imzalanan muahede 
ile Napoleon, Rusyanın Finlan
diyayı fethetmesine muvafakat 
ediyordu. O zaman en kuvvetli 
devirlerinden birini yaşıyan Rus 
ordusu nisbeten İsveç'in de 
zifından istifade ederek 1808-
1809 yıllarında Finlandıya'yı 
tamamen istila ve impara
torluğa ilhak etmişlerdi. Bu
nunla beraber Çar Fin ulu
suna karşı cömerd davran-
mıf, ülkelerine kısmi bir muh
tariyet verdiği gibi finlerin bir 
ulus teşkil ettiklerini tanımışb. 

Finlandiyalılar, fin dilini ko
nuşurlardı, Fakat 17 inci asır-

dan itibaren daha yüksek olan 
lsvec kültürünün ve fsveç mek
teplerinin te~ memleketin 
münevverleri isveçleşmişler ve 
İsveç dilini anadilleri yerinde 
kullanmıya başlamışlardı. Bu 
suretle fin dili, uzun asırlar 

Osmanlı imparatorluiunda öz
Türkçenin kalmış olduiu mev· 
kide kalmış, ne iltm Ye ne de 
edebiyat eserleri bu dille ya
zılmamııtı. O zamanlar finlan-

di yalılar arasından hakikati 
gören ve uluslarına dillerini 
vermek istiyen yurdseverler çık 
mamış değildi. Fakat bunların 

gayretleri boşa gidiyor ve ancak 
eğlenmelere uğruyordu. İşte o 
Zaman Avidson meşhur olan 
şu sözlerini sarfetmişti : " Biz 
jsveçli değiliz, Rus olmak is
temiyoruz, Finlandiyalı olalım,, 
fakat halk henüz uyanmamıştı. 
Onaltıncı asırda edebi de~eri 
olan Fince artık inkişaf ede
miyordu, tereddi yoluna gir
mişti. 

Fakat fin ulusunun canlılığı 
sönmemişti, halkın koynunda 
hep aynı kuvvetle yaşıyordu. 

Bütün Finlandiya' da halk, ba
badan oğula intikal ede ede 
en eski zamanlardanberi mu· 
hafaza ettiği eski türküler fin 
türkülerini söylüyordu. Bu türkü 
ler fin ulusunun hürlüğünü, fin 
inan ve ananelerini anlabyor
du. 

Geçen asrın başlangıcmda 
bir adam, tek başına ve ses
sizce, fin ulusuna kendisini ta
nıtacak olan büyük işe girişti. 
Bu adam, Kalevala destanınm 
toplayıcı ve yaratıcısı olan EJ
yas Lönnrot idi. 

Saf fin ırkından olan Lönn
rot cenubi Finlandiya' da bir 
köy terzisinin oğluydu. Paraca 
çektiği büyük sıkıntılara rağ

men bakaloryasını vermeye 
muvaffak olmuş ve Türkü üni
versitesi bh fakültesine yazıl
mıştı. 

Daha tahsile devam ederken 
halk türkülerine karşı büyük 
bir alaka duyuyor ve boş za
manlannda halkın ağzından 
bu türküleri dinlemek ve tes
bit etmek için seyahatlere çı
kıyordu. 1832 de tahsilini bi
tirdıği zamen şimali ıarki Fin
landiya' da Kajaanı'da doktor 
olarak yerleşti ve eski türkü
lerin en fazla yaşadıiı yer 
olan şarki Kyrelya'ya seyahat-

ler yaptı, burada günlerce 
müddet kendisine bir çok 
eski türküler okuyan ve 
böylece geçmişin hazinelerini 
veren büyük türkücülere rast
ladı. Dönüşte Lönnrot topladı
iı türküleri mantıki bir insi
camla birbirlerine bağladı. ve 
hepsinden bir kül vücuda ge
tırdi. 28 Şubat 1835 de fin 
ulusal epopesi olan kalevala 
onun bir mukaddemesiyle ba
sıldı. 

Lönnort'ya Kalevala epope
sinin Türkülerini vermiş olan 
bilhassa şarki Karelya vilayeti 
idi. Bunun içindir ki Lönnört 
Kalevla'ya bir karelyaya epo
pesi nazariyle baktı. 

Karelya halkı en kudretli za-
manını milattan sonra 1000 nci 
yıl sıralarında yaşamıştı. Ve Ka-
levala destanı bu hür ulu
sun o :zamanki menkıbelerini 
terennüm ~diyordu, ve ta eski 
zamanlardanberi halkın ha
fızasında saklanmıştı. 

Bugün şarki Karelya Sov
yetler Birliğinin muhtar sos
yalist cumhuriyetlerinden biri
dir. Ve onun dışında kalan 
fin ülkeleri de Finlandiya 
adında müstakil bir devlet 

tcşlc:il eder. 
Ka!evala destanı iki ulustan 

bahseder: Kalevala ve Poho
jola Kalevalanm kahramanları 

büyük Jord Vaynamöinen ve 
demirci İlmarinen güzel bir 
genç kızla evlenmek için Po
ho joloya gidiyor~ar. Bardun 
teklifi reddediyor fakat Sam
po adında zenginlik ve refahı 
getiren bir demir alet yap-
mış olan İlmarinenin tekHfi 
kabul ediliyor. Fakat genç 
karısı az sonra bir kaı.a neti
cesi ölüyor ve Kale\•ala'nın 

kahramanları, Pohojo!anın zen
ginliğini kıskanarak sihirli aleti 
çalıyorlar ve kayıklarile kaçı
rıyolar, fakat Pohojola'nın ka
dın hakimi onfann takibine çı
kıyor, sihirli alet yolda kırılı
yor, Vaynamöynen parçaların

dan bir kaçını KalevJa'ya ge
tiriyor. 

İşte Epopenin başlıca hadi
seleri bunlardır. Bunların etra
fında üç gü:zeJ duyuk teşekkül 
ediyor: Ayno, Lemmirkaynen 
ve Kullervo'nun türküleri. Ay
no adındski genç kız Fin halkı 
şiirinin en cazib ve en narin 
yüzlerinden biridir. Kardeşi 

Jukahaynen bir türkü müsaba
kasında ve Vaynamöint:n ta
rafından mağlüb edilince onu 
ihtiyara vermeyi vadetmiştir. 

Fakat Ayno bunu reddeder 
ve kendini göle atar. Lemmin
kaynenfin şiirinin daima macera 
pefinde, daima vefasız Don 
juanı'dır. Fakat annesine pe
restiş eder. Kullervo şiiri ka
ranlıkbr fakat fin şiirinin en 
güzel örneklerinden biridir. 
Kullervo taliin köle yapbğı ve 
her dokunduğu şeye felaket 
2etiren bir kahramandır. Onun 
hayab trajik bir büyüklüie ma
liktir. 

Kalevala Homer epopeleri 
gibi veya ortaçağ destanlan 
kabilinden bir savaş ve kah
ramanlık destanı değildir. Bu 
destanda ne savaş, ne müca
dele ve ne de kavgadan bahis 
vardır. Kahramanlarının büyük· 
lükleri bilgilerinin genişliiinde, 
eyi kalpliliklerinde ve söz kud
retindedir. "Ebedi sihirbaz,, 
Vaynamöinen söz söylediği za
man göller dalgalanır, toprak 
titrer ve kayalar yarılır. Onun 
türkleri bir takkeyi bulut ve 
eldivenleri ırmak çiçekleri ha
line koyar. Türkü söylemek 
epopenin bütün kahramanlarına 
has bir adettir. Bundan söz 
ve musikinin fin halkının 
ruhunda ne büyük bir yer tut
muş olduğunu anlamak kolay
dır. Kalevala'da tasvirler fan 
tastik bir mübalağaya maliktir
ler. Pohjolanın düğününde ke-
silecek olan sığınn bir boynu
zundan ötekine uçabilmesi için 
bir kırlangıça bir günlük za
man lazımdır. Bütün eşya ko-
nuşur ve fikirlerini söyler. Esa
sen bu vasıflar bütün u!us!arın 
masallarınd<t müşterektir. 

Kalevala epopesı 1835 te 
intişar ettiii zaman layık oldu
ğu kadar alaka uyandırmadı 
Ancak 1849 da, Lönnrot yeni 
topladığı türkülerle destanının 

ikinci bir tabını vücuda 2etir-

-Yakınladık seyyidina.Biraz 
daha tahammül buyurunuz. 
"Horasan kapısı sokağı,,nı mü
teakib "Darülüsera,, meydanını 
geçtiler. Bundan sonra yine 
Bağdadın dar sokaklarına dal
dılar. Nihayet lsmail bir soka
ğın ortasına kadar yürüdü. Ve 
yüksek bir duvara asılı gibi 
duran büyük bir kapıya ya· 
naştı. Tokmağı çaldı. 

- Geldik dedi. Fakat ken
dinizi belli etmemeye itina bu
yurunuz yoksa mücevherler 
bize pahalıya mal olur. 

- Burası neresi? 
- N asınn evi. 
- Bizim esir tacirinin mi? 
- Evet seyyidina. 

- Nasır kız alıp satardı. 
Şimdi mücevherat tacirliğine 

baıladı? 

- İkııi de bir 

Bazan bir kadın 

değil mi? 

parlak bir 
mücevher zevki verir, bazan 

bir mücevher, güzel bir kadın 
ne~eıi getirir. 

O sırada kapının ortasındaki 
küçük pencere açıldığı için mu
havereyi bıraktılar ve pencereye 

bakhlar. Güzelce bir kadın, elin
de tuttuğu bir fenerle kapının 

önünü andınlabyor ve gelen
leri gözden geçiriyordu. O 
devre iöre çok güzel geyin

mif, parmaklarına kıymetli yü
zükler ve bellarine murassa 
hançerler takmış misafirlerle 
karıılandıj'ını gorunce tatlı 
bir sesle sordu! 

- Kimi istiyorsunuz efen
dim. 

- Nasın 
Efendimdir, mü~aade 

ederseniz haber vereyim. 

Harun, yalnız kendi sara-
•••••• ..............•...............••...• 
diii zamandır ki fin ulusunun 
bu eski türkülerinin nasıl bir 
hazine teıkil ettiği anlaşıldı. 
O zaman bir çok kimseler ha
raretle türküleri toplama itine 
giriştiler ve Kalevala'nın tesiri 
altında fin edebiyatı uyanmaya 

ve ölmez eserlerini bu tarihten 
sonra vermeye başladı 1860 da 
Aleksis Kivi "Köy kunduracı
ları,, atiındaki komedisiyle bü
yük romanı "yedi kardeşler,, i 

neıretti. Alquvist - Okaanen fin 
ilmi şiirinin esaslarını vazetti. 
PJastik sanatlar ve muzik mevzu 
ve motiflerini Kalevala Türk
lerinde aramaya koyuldular. 
Fin diliyle güzel sanatlarının 
bu kalkmışı az zaman içinde 
finlilerde sönmiye yüz tutmuş 
olan ulusal duyguları yeniden 
canlandırdı. Ve böylece bir 
epopeden bir ulus vücut buldu. 

Onun içindir ki Finlandiya 
hükümetinin Kalevala destanı· 
nın yüzüncü yıldönümünü tam 
bir yıl müddetle kutlulamak için 
vermiş olduğt kararda şaşıla

cak bir taraf yaktur. Fin ulusu 
destanını liyik olduiu ehemmi
yetle kutluhyor. 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

toa-
yında de2"il, bir esir tacirinin 

evinde girilip çıkılmak için me
rasim me:zuu olduiunu göre
rek iÜlümsedi. Aynı zamanda 
kendilerini bekleten şu kızın, 

hakikatı sezmiş olsa nasıl bir 

telaşa kapılacağını, hele Na-

ıınn nefes 
pıya koşup 

nefese nasıl ka
ayaklarına kapa-

nacağını düşünerek için 
zevk aldı. 

. . 
ıçın 

Cafer ile Taran ise pek ta
bii görünüyorlar,yalnız bu gece
ki garib tenezzühün neye va:-a · 

cağını düşünüyorlar, hiç görüş
miyorlar, Kendilerini ahvalin 
gidişine kaptırmışa benziyor
lardı. 

Halife düşünebilir ve zevk 
alabilirdi de.. Çünkü şöhret 

ve marufiyet kadar meçhuli
yet te, meçhuliyet içinde yaşa
mak ta bir zevktir, ve belki de 
Emirilmüminin ilk defa o1uak 
bu zevki yaşıyorlard1. 

Fakat kendileri böyle mi idi. 
Onlar halktan idi, halkın için
den yetişmişlerdi. 

Her türlü hayat çenberinden 
geçerek ve yükselerek bu de
receye gelmişlerdi. Fakat bal
kın çocuğu idiler. Ve böyle 
kalacaklardı. Doğrusu da bu 
idi ki bütün dünyayı önünde 
secdelere kapattıran emirimü
mininin böyle kapılarda bekle
tilişi onun için ruyada görüle
miyecek manzaralardandı. Ço
cukluğundan beri her kesin 
kendi önünde boyun kırdı~ını 
görmüştü. Bütün Baidat ve 
hatti kürrtnin yarısı, onun is
mini hürmetle, hatiyetle anı

yordu. Fakat bu ihtiram ve 
korku; her 2ün yenilen bir ye
mek gibi ona tatsız ıeliyordu. 
Ve zaten o bu hürmetlerin sa
mimiyeti kadar korkulann cid
diyetinden de şüpheli idi. yü
züne karşı haykınlan duaların 
acaba ıönülde nisbeti ne de-

• recede idi. Ona en yakın olan
ların bile iittikçe vaziyetlerin
den şüphe etmiye bqlamamış 

mıydı. Bermekiler veziri Cafer, 
hemşiresi Abbase ve nihayet 
zevcesi Zübeyde ... 

Halkın "yaşa,, derken yü
rekler "geber,, mi diyordu? 
Bunlar meçhuldu. Ancak teş
rifatsiz ve riyasız biran yaıı
yordu. Binaenaleyh amcasını 
icat ettiii oyundan dolayı tak
dir etti v-e bu oyunu sık sık 

tekrarlatmayı tasarladı. işte 
kadın da görünmüştü. 

- Buyuıun, dedi. Beni takip 
ediniz. 

Uzun bir 2eçidi yürüdüler. 
Dolambaçlı bir merdiveni çık
blar. Bir salona girdiler. Sa
lon pek karanlıktı. Kadının 

elindeki fanus ile pek hafif 
ıurette aydmlanabiliyordu. Mi
safirler bu karanlık · ve mec
huliyet içinde adeta zevk için
de idiler. 

O Löı salon, o ıöl2emsi ka
dın, cılız f anıq. içlerine tatlı 

bir inşirah getiriyordu. 
Cariye Fanusu yere bırak•"' 

rak çıktı. Beş dakika sonr• 
yedi kollu bir şamdan getirdi. 
Hayli :zahmetle taşıdığı bu gÜ"' 

müş şamdanın mumları yakıl
mııtı. Onu da bir köşeye yet"' 
leş tirdi. 

- Efendim timdi gelecek 
dedi. Siz oturun dinlenin. 

Nasır, o devrin çok tanın· 

mış simalarındandı. Halayık 
alıp satmakla iştigal ederdi. 
Bu karlı alış veriş !layesinde 
Bağdadın birinci sınıf zengin· 
leri arasına girmişti parayı 

mabut gibi tanıyan bir insan 
gibi o da ahlakan düşkündü. 
Yalnız mabudunu düşünüyordll· 
Yalnız mabudunu tanırdı 'I• 

yalnız mabuduna hürmet ederdi. 
Nasır para kazanmak için 

her şeyi mubah bilirdi ve bel 
şeyi yapardı. Bir Arab roman"' 
cınm dediği gibi namus, ka"' 
muslardan çıkarılması lazımgt' 
len çirkin bir kelime, ticaret 
yollarında sürünen pis bir en"' 
gel ve ahlak menfur bir dü
şünce idi. Fakat namussuzluk 
bir mihrab idi. Herifcağiz bÜ"' 

tün ömrünü namussuzlui'a seC"' 
de etmekle geçirmişti. 

Nasıra göre namus, aç ka· 
lanların karnını doyuramaz<lı. 
Namus, çıplakları ısıtamazdı. 
Namus, susuz dudaklara serin-
lik getirmezdi. Namus, beşeri
yet için bir köstek gibiydi.Onu 
Ayaklarında taşımak talisiı
liiine uğrayanlar, yani insan• 
lann yüzde seksen beti ıııkl• 
mezar arasında uzanan yolu, 
ancak topallıyarak yürüyebilir 
di 1 • Lakin para, lakin para ?. 
O, yapıb yıkan, yaşabb, 
öldüren yegine kuvetti. Para, 
harabeleri mamureye çevirdij'İ 
gibi namussuzları da namuslu 
yapabilirdi. Yine para, ıüzel
lere yalvarmak mecburiyeti ve 
çirkinlere nazlanmak selahiyeti 
verirdi Paranın açmadıiı kapu 
olamazdı, paranın girmedi{ıİ 
yürek bulunamazdı, para gü
neşten daha bayati bir unsur, 
sudan ve gıdadan daha kuv· 
vetli bir madde idi. Çünkü ya· 
ıamak için lazım olan ziyayı 
ve gıdayı para temin edebilir· 
di. Halbuki ne ziya, ne gıda 
bir pul yaratamazdı l.. 

işte Nasır, böyle bir akidı 
sahibi idi. Tellerinde güzellik, 
nağme, cilve ve hatta fuhut 
dolqan meşum bir ai ortasuı"' 
daki menfur bir örümcek gibi 
kızlarla dolu evinde yan gelip 
yatar ve Bağdat konaklanD• 
iıte o aidan - etek dolusu mu
kabilinde - zevk daiıtırdu. 

Nasır, biraz vakıtsız olarak 
müşteri geldiğini haber alınca 
hayret göstermedi. Kazanç de· 
nilen şeyin, ona göre, zamaO•. 
yoktu. Gece de gündüz de p•: 
ra kazanılabilirdi. Elverir ~ 
o yüzden tasarruf olunaca 
vakıt ile elde edilecek kil 
arasında bir niıbet bulun•UO. 

· - Sunu Vur -



on Dakika 
unanistandaki isyan 

iikumet Vaziyete Hakim Olmuş Gibi 
dir- Selanik'te İsyan Yoktur 

t Atiaa 2 (A.A) - Salaymin f dık kalan kuvvetler şehrin hi-
!...~"~inde bazı zabitler fesat kim noktalannı nezaretleri al-
-.nnak teşebb6sünde bulun- tında muhafazada bulunduru-
...... rclır. Hüktmet isyanı ta- yorlar. Fesat orduda tamamile 
~ bubr1D1fbr. Aailer tes- basbnlmışbr. Babrizede asilerin 

olmuttur. elinde bulunan gemilerden iki 
1r~!i- 2 (A.A) - Hükumete d.iateriyer teslim olmut ve tersa-
i;" ~Y~n eden zabitler saf- ne ile diier iki aeminin de 
._~ iatifade ederek Salamin pek yakında teslim olacaldan 

4
....._ etiyle barb gemilerinden beklenm•kte buhmmıqtur. Se-
~i ele ıeçinbete mu- llnikte bir isyan çıkbğma dair 

olmllflanlar. Çoktanbe- olan haberler rumea tebib 
diıı hazırlandıiı anlatılan bu olunmaktadır. 
ttbb&a Atina veuir ıebirler- lstaabul, 2 (Huusi) - Yu-
ı.......__ askeri ıaraizonlannda aanistanda 6rfi idare ilin edil-
~PalJle bir darbe vuracak- mittir. Batvekil Bay Çaldaris 
~· Atinadaki zabitler askeri beyanabnda isyanın bubnldı-
lla~-~irmc;e muvaffak ola- ğım, asilerin tiddetle cezalan-
~rdır. 5 fea&t erbabı dınlacağını söyledi. t- leç nkta kadar dren Asilerin elindeki iki torpi-

IL.. tlfek ateıinden sonra tes- toyu tayyareler takip etmekte-
• olaıuf)ardır. Htlkimete sa- dir. 

isyan Ed~~ ·Öört Gemi
nin Teslimi Bekleniyor 

llava Filoları Tar11fından Averota Bomba-
lar Atıldı. Bir Çok ölü Ve Yaralı Var. 

-!OMA : 2 (H.R.) - Atina- oldu. Birçok yaralı ve ölü var. 
WL~ ıon haberlere göre Hlktmet membaından verilen 
~ itgal ettikleri d6rt haberlere göre, htlkümet vazi-
1.eo gemisi A•erof, Nolli, yete hlkimdir. Salamin baştan 

• " Ye daha bir ıemi Sala- başa askerle sanlmışbr. Asi 
~:d,n hareket eder etmez gemilerin Aimtlldan dal01'aya 
~tin emri lzerine btitün teslim olmaları beldeni yor. 
ed=~!~olan tarafindan takib Harbiye nazırı; M. Venize-
A1"erdir. los'un da isyanda parmağı o-

ll çık denizde Averof kruva- lub olmadımn heniz malim ol-
~l'Una ilç bomtia atdda. İftW madığını s6yledi. 

iabeşistana Yardım için 
Anıerikadan Hareket Eden 15 Pilot 
londraya Varmışlardır - Ne Diyorlar 
\e ~OND~, 2 (A.A) -:- Ha- lerinin son zenci imparatorlu- ı 
le~ ımparatonma hizmet j'unu korumak için açılan Harp
ltr ~e bulunmut olan tay- te Habeşistan& zahir olmak 

e aıırlayı zenci Hobart Ju-
::1111 bizzat yetiftirmİf olduia 
• lll&a.,lannı da kesesinden 
~rdiji 1 S tane zenci pilotla 
.. ,,er buraya aelmittir. 

p haberi veren Daily Eka
.:• gazetesine beyanatta bu
~ Ilı miralay, Amerika zenci-

istediklerini ~e yalmz Habet 
imparatorundan bir işaret bek
lediklerini söylemişlerdir. Mi
ralay Juvayan tayyareleri 
Amerikadan ııelir gelmez adam
larıyle birlikte Adisababaya 
hareket edecektir. 

Nereye Gidiyor Acaba? 
P.f eşhur lngiliz Casusu Lorens Bir 
Bisikletle rr. eçhul istikamete Gitmiş 
dt lat.nbul, 2 (Hususi) - Meşhur lngi~~ c~su.s~. Lavrensin Lon-

aclaa meçhul bir semte hareket ettıgı bıldırıliyor. 
.~~dra, 2 (A.A) - lngiliz cuus teşkilitındaki hizmetlerile ta
~.._.. olan mqbur miralay Lorens mütehauıs amele sıfatile 
Jai!'~. bulundutu hava kıtaabnı terkederek bisikletle meçhul 

lltikamete gitmİftir. 

Tebrikleri kabul ettiler 
Yeni Kabine Önümüzdeki Haf ta 

Programını Anlatacaktır 
8a Aakara 2 (H•uai) - Biiyük Millet Meclisi reisliiine Sf!Çilen .!1c.!'i!:zlik Ue müdafaa vekil olan General Kizım Özalp 

D-.:.. • tebrikleri kabul etmiflerdir. 
-~~ Ceaera) ismet ln6nü inümüzdeki hafta içinde Mecliste 

lllcnıa .,......._.. aalatacakbr. 

Randevücüler 
Mahkemeye Verildi 

Sinekli civannda Gerenlik 
sokağındaki 31 numaralı evle-
rini randevü mahalli yapbkları 
ve Raıid adında biri deliletile 
de eve miifteri celbettikleri 
anlaplan Zehra Ye Ommüniin 
asliyecezaya seYkedilmelerine 
karar verilmiıtlr. 

• 
Dede başına 
Deve Güreşleri 
Cuma gbü Dedebaıında 

Karşıyaka Hililiahmer şubesi 
menfaatine Manisa, Kasaba ve 
Armutludan gelen on iki pc;h
levan devenin ift:irakile deve 
pretleri yapılmıfbr. 

Cemiyet, güreflede kazanan 
develere ikramiyeler dağrt:
mııbr. 

•• 

Belediye işleri 
Belediye daimi encümeni 

diba 6ğleden sonra belediyede 
Dr. Bay Behcet Uz'un bat
kanlıiında toplammf, biriken 
itler hakkında glSrilfmiiştilr. 

Belediye ahm satım komie· 
yonu da dün belediyede top
lanmıı, belediyenin yaptıracaiı 
inşaat hakkında kararlar ver
mİfİr. 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

6-26 (229) 

SUMERBANK 

Eski Fiat : 565 Yeni Fiat: 475 
Yüzlerce çift zarif iskarpınler satışa arzolunmuştur 

Muhterem mütterilerim~ bu fırsattan istifade etmeleri menfaatlan iktizasıdır 

rt n :r·m APsctm 

-308- Ôz Türkçe karşılıklar 

tarzı man) 2. Düı yorma ğiştirmek 3. Doğrultmak 4. 
(Rüya tabiri man) 3. Enleme Diizlemek 5. O~sım bul
(Rüya tabiri man) 6. Yorma mak 6. Paşkartmak 7. Ya-
Yoruk bfbrmak 

Tabirci - 1. Curavçı 2. Tafabhus - (etmek) 1. 
Y orgucu Aramak, araştırmak 2. Ay-

Tabir etmek - 1. Cura- naşmk 3. Barlamak 4. Ey
mak 2. Cuvarmek 3.Yornıak retmek 5. lrdemek 6. lriş-
4. Yorumak mek 7. İyermek 8. Soruş

Tabiye - 1. Katağ 2.0r turmak 9. Soylmak 10. Tüb-
3. Ör 4. Örgerim S. Sencer lemek 
6. Tığa Tafdil - (etmek) 1.Artık 

Tabiye etmek - 1. Ka- eylemek, artuk eylemek, ar
yırmak 2. Y araklamak (tes- tuklu eylemek 2. Artımlamak 
lib, teçhiz man) 3. Yasamak 3. Artuklamak 4. Ululamak 

TabiyetüJceyf -1.Dizme 5. Üst tutmak, üstün tut-
2. Sıralama 3. Yeri eştirme mak 

Tabl - 1. Davul 2.Düm- Tafrafüruş - 1. Abp 
rük 3. Köbrüge 1 tutan 2. Bolavurt 3. Koksa 

Tabut - 1. Alabeşik 2. 4. Kovalak 5. Kumakçı 
Kabırcak 3. Kaburcak 4. Tafrafilruşluk etmek -
Ket 5. Koiur 6. Sal 7. Sa- Abp tutmak 
laca 8. Okek Tagaddi - (etmek) 1. 

Tacil - (etmek) 1. Aşık- Azıklanınak 2. Beslenmek 
tırmak 2. lvemek 3. lvetle- Tagallüp - 1. Üstünlük 
mek 4. Katramak S. Terke-' 2. Zorbalık 
lemek 6. Tt-zlemek Tagalliip etmek - 1.Ba-

T acin - (etmek) Y opr· sırmak, baskın gelmek 
mak, yuj'urmak Taganni - 1. Aydım, 

Tacir - 1.Argııçı 2.Sart aybm 2. Çaiırma 3. lr 
3. Sabcı 4. Sabkçı 4. lrlama 5. lrlayıı 6. Ko-

Taciz - (etmek) 1. Bat tok 7. Ötme, ötüş (Kutlar 
ağırtmak 2. Burçaldınnak 3. hakkmda) 8. Sap 9. Sa'yrav 
Burçumak 4. DiSnnek 10. Şakıma (Kutlar hakkm-

Tacizkir - Basımcak da) 11. Yır 
Taç - 1. Didim 2.Didin Taganni etmek - 1. 

3. Didmin 4. .Otağa Ayıtmak 2. Cırlamak 3. Ça-
Tadad - 1. Saiıı 2.San- ğırmak 4. Çarkulamak S. 

ma 3. Sayı, Sayım 4. Sayıı Eyitlemek 6. Eytlıiıek 7. lr
Sayma lamak 8. lrlanmak 9. Kop

Tadad etmek - 1. Anu- samak 10. Küğlemek 11. 
mak 2. Samak 3. Sanamak Kllilenmek, tüklenmek 12. 
4. San garmek S. Saymak ukumak 13. Otinek (Kutlar 

Tadil - (etmek) 1. Bq- hakk1nda) 14. Samamak 15. 
karlamak, bqkartmak 2.De· f Sayramak 16. Sakımak (Kut-

gı .. ,.. 'ı :'!PF' 
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Şit yeni epher - Dü· ı dek, -edek., -değin, edep 
dükJrk 3. Diye (Daha çok "ti ki. 

Şiryanaşezan - 1. Gü- yerinde) 
mllrtlek 2. Kimirtlek 3. Po- Taabbllt - 1. Butma 2. 
j'uldurak Kulluk etme 3. T apumaa 

Şişe - 1. Sırça 2 Sarça TaaccGp - 1. Du 2. 
kap 3. Sınçka 4. Şiıe Tan 

Şitab - 1. Ağtaru 2. TaaccUp etmek - l.Ba· 
Cırma 3. Çabukluk 4. İvedi yanmak 2. Danlamak 3 
ivdik 5. İvi 6. Sıtkı Dannamak 4. Dansamak S. 

Şitab etmek - 1. Aşık- Kakımak 6. Kayganmak. 7. 
mak 2. Aşunmıık 3. Atılmak Sanıtmak 8. Şapkalmak 9. 
4. Çapmak 5. Çavmak 6. Şa~ırmak 10. Şatmak 11. 
Çöğürmek, yöğürmek 7. iv- Tanakalmak 12. Tandamak 
mek 8. Katramak 9. Kot· 13. Tanırkaır.ak 14. Tanla· 
mak 10. Seğirtmek 11. Tez- mak 15. Tanlaşmak 16.Tan· 
mek _12. Yelmekw . mak 17. Turukmak 
. Şıve - 1· .Ası~ (Bır ye- Taaccüp edilecek ıey -
rın konuşma şıvcsı man.) 2. T k t k 
Bay, bayu (Naz ve eda man.) ansı • ~osu 
3. Erke 4. Yoldam, yordam Taaddi - 1. Aşma, aş· 
(T d .. ı.. man ) kınbk 2. Öteye ~eçme 3 

arz, e a, us up . kı hk 4 u..4-..1.-
Şivekir - 1. Baylan 2. Tapna, tq D • ., .. _ 

Oynak Taaeciib etmek - Aş• 

Şose - 1. Anayol2.Ulaç makTaaffün - 1. Aidık 2. 
3. UJu yol Y"di 3 y· li 

Şöhret - 1. Aaaı 2. Ad 1 
• u 

3. Atak 4. Atav 5. Çap 6. Taaffün etmek -1.Ber-
Çav 7. Çavultu, çavuatu 8. sumak 2. Çürümek, çüriy6p 
Avun 9. Dan, dankı 10. Da- kokmak k. ipek, ivmek 4. 
vun 11. Gü, Kü, 12. San 13. lyliksimek S. Kakçımak 6. 
Sap 14. On 15. Ünek Kakırcımak 7. Kakaımak 8. 

Şöhret almak - 1. Çav- Kokmak, kokutmak 9. Pis 
Jamak 2. Çav!anmak 3. Çav- kokmak 10. Sasımak 11. 
mak s~ınmak 11. Tıncımak 13. 

Şöhretli - 1. Adanır 2. Yiğmek, yiymek 14. Yıy-
Adıktı 3. Adlığ 4. Adh, adh mak 
sanla 5. Angıh 6. Caphk 7. T aaccüb etmiş - 1. Ko-
Çavdur 8. Çavh 9. Kaldı 10. kuşuk 2. Sası 3. Yiğdin 
Küli~ 11. Sanh Taahhüd - 1. Baylav 2. 
w Şuyu (bulmak) - 1. Da- ~esim (Mukataa man.) 3. 
gılmak 2. Duyulmak 3. Ya- Üzerine alma 4 V · --•-. crım~ 

yılmak (Küy bekçilerine ve hayri 

- T - Harf İ cemiyetlere senelik vermeii 
.. taahhüd ettikleri para man.) 

Ta - 1. -cak, ·acak 2. Taahhiicl etmek - 1. 



lrlanda 
1\f iista kil Yaşaınak. 

istiyor 
Londra 25 - İngiliz Kralı

nın 25 hıci Krallık yıl dönümü 
do1ayısil"! " İngiltere tarafından 
uzatılan dostluk elini ,, lrla.nda 
hükümet reisi B. Devalera şid
detle red etmiştir. 

İngiliz dominyonlar bakanı 

B. Thomas demiştir ki : 
" Eğer İrlanda İngiliz İmpa-

ratorluğu içinde kalmak istedi
iini açıkca söyliyecek olsa, 
Kralın yıldönümü İmparatorlu
iun göğsünde hep birleşmiş 

olarak mutlulamaktan çok bah
tiyar olacaktık. ,, 

B. Thomas İrlanda meselesi
nin ancak taahhüdata riayet 
esası üzerinde halledilebilece
ğini ilave etmiştir. 

B. De Valeranın bir müla
kat esnasında verdi2i cevap 
şudur: 

" İrlanda milleti serbest ola
rak girişmiş olduğu her taah
hüde yalnız hars değil, ayni 
zamanda ruhu itibarile de, tam 
manasile ve merdane sadık ka
lacaktır. Fakat milletımizden 
tehditle veya zorla koparılmış 
biç bir taahhüt bizi bağlıyamaz. 
B. Thomasın beyanatı bizi üç 
sene geriye ıetirmiş gibidir. ,, 

•••••••• 
Kedi Ve Köpekler 

ÖldUrUIUyor 
Son iki gün içinde beledi

ye zabita memurları tarafından 
şehrimizde 102 köpek ve 160 
kedi öldürülmüıtür. 

Bir Bavulda ----
İki l(emik Bacak 

Bulundu ... 
Londra Polisi Bu Cinaye 
tin Esrarını Aydınla

tamıyor ... 
Londra, 21 Şubüt - Londra

da yeniden tüyler ürpertici bir 
keşif. Polis bugün öğleden 
sora Vaterlo istasyonunda için
de iki kesik erkek ba
cağı olan bir bavul buldu. 

Bu çanta Toievham civarın
da Hoslovdan gelen üçuncü 
mevki bir vagonun minderi al
tında idi. 

Kesik bacaklar kanlı gazete 
kağıdına sarılmış, sonra kül 
renkli ambalaj kağıdile örtül
müştü. bacaklar diz hizasından 
kesilmişti. bilenmemiş bir alet 
bu meş'um iş için kullanılmıştı. 

Müthiş keşif yapılınca, polis
ler şimendifer memurlarını sor
guya çekmişlerse de paketi bı-
rakan şahıs hakkında hiç bir 
malümat alamamışlardır şimdi-
lik esrar perdesi aralıklanama
mıştır. 

Bununla beraber tahkikata 
başlıyanların hatırme he
men bir sual gelmiştir: Bu 
meş'um paketle dokuz ay evvel 
Brightos istasyonunda bulnan 
ve için?e bir kadın gövdesi 
keşfedılen bavul arasında bir 
münasebet var mıdır? 

... . . . . . , .. 
Hukuk lşlerl MUdUrU 
Hukuk işleri müdürü bay 

Fuat Yurddaş dairesini alaka
dar eden bir iş için Tireye 
gitmiştir. 
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Bağlanmak 2. Boynalmak !eşmek 8. Kirimek 9. Kirit
boyunalmak 3. Üstüne al- mek, kirtmek 1 O. Öneşmek 
mak, üzerine almak 4. Yüd- 11, Öngüşmek 12. Önkümek 
mek 13. Şidenmek 14. Yınlaş-

Taakkul (etmek)-1.An- mak 
Jamak 2. Sananmak 3. Uka- Taap - 1. Armak 2. 
mak 4. Ukmak 5. Yasalan- Armaklık 3. Arukluk 4. 
mak Emek 5. İmgek 6. Yorgun-

T aallük - 1. Asılı olma luk 
2. Asılma 3. Bağlanma 4. Taap çekmek - 1. Gö-
llinme 5. ilişik rüşmek 2. Emenmek 3. Em-

Taalliikat - 1. Ka 2.Ka- kenmek 4. Kadamak 5. Tal-
daş 3. Uruk, lıayaş mak 6. Yorulmak 

Taallük etmek - 1.Asıl- Taarruz - 1. Akın 2. 
mak 2. Asınmak 3. Bağlan- Baslun 3, Saldırış 4. Sataş
ma~ 4. Eslinm~k 5. Ilınmak ma 5. Takılma 6. Teğis, te-
6. llışmak 7. Ilinmek 8. ili- ğiş 7. Üşüntü 
şiği olmak 9. Süyenmek 10. Taarruz etmek- 1.Akın 

Yapışmak yapmak, akmak 2. Arkulaı:. • 
Taallfıl (etmek) - 1.Cıl- mak 3. Basımlamak, basım 

gırlmak 2. Cıngımak 3. Ka- etmek 4. Baskın etmek 5. 
çınmak 4. Kazganmak 5. Kı· Basmak 6. Çatmak 7. İlga
zırkannıak 6. Küymenmek 7. mak 8. Kapsamak 9. Saldır
Sarmak 8. Sürümek (Ayak mak 10. Sataşmak 11. Sön
sürümek) Söngüdmek 12. Sürsalmak 

Taam - 1. Aş 2. Aşam 13. Takılmak 14. T eğmek 
3. Boğuz 4. Kayna 5. Katığ 15. Tokunmak 16. Topulmak 
6. Yemek 7. Yeyecek 8. Taaşşuk (etmek) 1. Gö
Yeygi 9. Yaygü 10. Veysi nül bağlamak, gönül vermek 
11. Viği 12. Yim 13. Yiyesi 2. İlıkmak 3. Sevmek 4. Vu-
14. Yiy"m rulmak 

Taametmek - 1. Aşa- Taat - Tapuğ 
mak 2. Tatmak 3. Yemek Tayyün (etmek) - 1. 

Tammüm (etmek) - 1. Belirmek, bellenmek 2. Ben
Çevermek 2. Kaps2mak 3. lenmek 3. Ortaya çıkmak 4. 
Yayı mc::.k Tanılrnak, tanınmak 

Tammüt - Bilerek yap- Taayyüş (etmek) - 1. 
ma, i te-yerek yapma Geçinmek 2. Ya~amak 

T .. amınüden - 1. Bile Taazzum (göstermek) -
bile 2. Corta, coruy 3. Tu- 1. Beldenmek 2. Böbürlen
yana mek 3. Büyüklenmek 4. Bü-

Ta -ı nnüd (etmek) - 1. yüklüğ satmak 5. Kalkınmak 
Başınmak 2. Çirenmek 3. 6. Kukandamak 7. Kubar
Diremek 4. Direnmek 5. Di- mak 8. Pansımak 9. Sayır
resmek 6. Eiişmek 7. Ek- kamak 

Yeni Asır 

,.2'4fjr./.Z/"'/~igıs~~I!.. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 
182 Jiro ve Şü. 12 25 12 50 

94 Koo ittihat 12 25 14 75 
75 Müskirat in. 11 11 
61 Vitel 12 87 13 25 

39 50 S Süleyman l 1 37 13 
21 H Z Ahmet 12 25 11 551 
13 D Arditi 12 25 12 25 
10 Şınlak Z bi 13 18 

506 Yekün 
Zahire Borsas{ 

Çu. Cinsi 
1331 Buğday 

26 Arpa 
147 Susam 

Fioıt 

4 20 
3 55 

10 62 

• 

4 50 
3 50 

10 75 

Para ıyasasrı 
2-3-1935 

Alış Satış 

Mark 50 15 50 70 
İstcrlin 694 50 600 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 95 80 45 
Belga 29 35 29 50 
İtalyan lireti 10 56 10 61 
İsviçre F ran. 40 65 40 90 
Florin 85 85 25 
Kr. ekoslov S 20 5 22 

Karşıyaka Suları 
Yamanlardan Karşıyakaya 

getirilen kaynak suları ıçın 
yapılmış olan tesisatın mu-
vakkat kabul keşfine başlan
mııtır. Bunun için teşkil edi
len bir fen heyeti dün bele
diyede çalışmış, projeler üze
rinde tetkikler yapmışbr. 

Belediye Başkanıl 
Bugiin Jstaııhula 

Gidiyor 
Belediye başkanı Dr. Bay 

Behcet Uz bugün saat birde 
Bandırma ekspresiyle İstan
bula gi~ecek ve oradan Alman 
yoHyle Istokholma geçecektir. 
Bay Behcet Uz Erikson tele
fon şirketi tarafınadan İzmir 
otomatik telefon şirketinden 

istenmekte olan 650 bin Türk 
liralık alacak meselesinden do
ğan ihtilafın halii için İstok
hoJmda alakadarlarJa müza
kere de bulunacaktır. 

Motör " avaslna 
Ün aevam edildi 

Dün ağırceza mahkemesinde 
Orhaniye motörü davasına de
vam edi!mic;tir. İfadeleri ara
sında ayrılık görülen İsmail, 
Yusuf ve Hasan adlarındaki 
üç şahidin ifadeleri evvela ayrı 
olarak alınmış ve bilahara üçü 
de muvacehe edilmiştir. Mah
keme. bazı araştırmalar yapıl
mak üzere talik edilmiştir. 

DENİZYOLLARI 
İŞLETMESiNİN 

Gülnihal Vapuru 
B2ndırınadan 

3 Mart Pazar günü saat 
23 de İstanbula hareket. 

Gülnihal'in Bandırma'dan 

hareket günleri hakkında 
İstasyonlardan ve İzmir acen
telia-inden tafsilat alınabilir. 
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Tabaat -(Tıbaat) l.Bas- Kılık (Kıyafet, hal, tabi-t 
kı, basım 2. Basma 3. Çap man) 2. Yaradılış 3. Y aratığ 

Tab'ctmek - 1. Otacı- 4. Tadı, tcdü (tabiatı bcşe-
hk 2. Otçuluk riye man) 

Tabahat - 1. Aşçılık 2. Tabi - (teba man) 1. 
Bavurçılık 3. Kazançılık 4. Birinin arkasından giden 2. 
Pişirücilik, pişkiçilik 5. Ye- Koşuntu (tevabi man) 3. Pa
mek pişirmek jik 4. Uduğ 5. Uydu 6. U-

Tabak - (Kap man) 1. yan, uyucu 7. Uygan 8. Uy
Beş kap 2. Kab (az derin gur 
ve yayvan kah man) 3.Şayın Tabi kılmak - 1. Ba-
4. Tabak ğındırmak 2. Bakındırmak 3. 

Tabak - (debbağ man) Dirgemek 4. Karatmak 5. 
1. İğtici 2. Sepici Köndürm~k 

Tabaklamak - l. Eyle- Tabi olmak - l.Bütmek 
mek, iyi emek 2. Sepilmek 3. 

2 
İ ~ . 3 K 

Seylemek . germek, ıyermek . ın-
T abaka - 1. Kat 2.Kat- mak 4. Körmck 5. Pağılmak 

man 3. Katmer 4. Kıp 5. Papmak 6. Uymak 7. Üy
Kur (Saf, sıra man) 6. Kutu künmek 8. Yidilmek 
(Sıgara ve tütün tabakası Tabi - (tab'edici man) 
man) 7. Ötlaş (derece, mer- 1. Basan, basıcı, baskıcı,h<ı ~
tebe man) 8. Satiç (içtima macı 2. Basucı 
mertebe, sınıf man) 9. Sıra Tabiat - 1. Buyan 2. 
10. Töş 11. Yerge 12.Yufka Kılık 3. Minez (karakter, se-

Taban-Parlak ciye man) 4. Töz, tüz 5. 
Tab'an - 1. Doğuştan Tutum 6 Yaradılış 

2. Kendiliğinden 3. Toğuşlu Tabiatsiz - 1. Damarsız 
4. Tuvuşlu 5. Yaradılıştan 2. Tensiz 

Tabasbus - 1. Alda~UÇ" Tabii - 1. Genez (Ge-
luk 2. Asgançu 3. Calak 4. nişlik, suhulet man) 3.Kolay 
Dilgilenme (mec) 5. Kıbış· 4. Olağan (mutat man) 
lanma 6. Tağun 7. Talabıma Tabib - 1. Bahş (kahin 
8. Tilkilenme (mec) 9. Ya- rahib ve tabib man)2.Belier 
lmma 10. Yalmanma 11.Yal- (müneccim ve müdavi man} 
taklanma 12. Yaltaklık 13. 3. Dergir 4. Emci 5. Emçi 
Yavmcıma 14. Yarınına 15. 7. Emlekçi 6. Emleyici 7. 
Y oraça 16. Üze gülücülük İmeçi (başa kurşun döken 

Tabasbüs eden - 1.Yal- ve bu gibi müdavatı bilen 
dakçı 2. Yalpak 3. Y ltak acuz, kardide kadın) 8. Kam 

Tabasbus etmek - 1. (Şaman kahini man) 9. Ka
Yaldan 2. Yalpaklanmak, mar 10. Otacı 11. Otaçı 12. 
Yaltaklanmak 3. Yaram sın- Otçu (daha çok eczacı, attar 
mak ispençiyar man) 

\ahı - (Tabiat man) 1. Tabir - 1. Ayalgı (ifade 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MiNiK 
Kadın Berberi SITKlnın 
ilaç~arı, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Hiitüu znıi r 

Güzelleriniı1 

Kiralık Hane 
İkinci Kordonda Alınan 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 
iki katlı altı odalı konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-
mek istiyenJerin İkinci Kor

donda (189) numaralı Bay Is 
mail Hakkının hanesine ınÜ'" 
racaatları. 3- 10 

SITKl bayın salonuna 
koşmalarmda elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 

Talebe Velilerine 

6 lr ziyaret bu sebebi 
size de öğretecektir 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Teldon: 3101 
4-26 (193) 

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· 

tiyenleriıı gazetemiz idare mü-
düriyetine müracaatları. 26-8 

\' E 
SEBZE VE MEYV A BAHÇESİ SAHİPLERININ 

Dlkltat Gözlerine 
Dört scnedenberi seve seve kullandığınız ve alıdığınız 

n~ticeleri tak~irle yad ~tti~imiz ( GÜVERCİN ) markalı 
KIMYEVi GUBRE'lerin IZMIRDE satış yerinin yalnız: 

GAZİ BULVARIN DA YENİ TUHAFİYECİLERDE 
(1) NUMARALı ADADA İNGİLİZ KİMYEVİ 

GÜBRELER ŞİRKETİ 
.. . <?l~uğunu Unutmayınız 

GUBRELER!MIZI BAG mıntakalarmdaki KÖY ve KA
SABALARDA sizce adresleri belli olan acentalarımızda 
bulursunuz. 

Adres: İ~PERİ~L K~MİKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LİMİTED ŞiRKETi İZMIR ŞUBESİ 

P. K. 78 Tele fon: 3803 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞlTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 7-13 (218) 

Doktor 
• 

H. lbrahim Salor 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 

İzmir Emrazı Sariye Hasta
nesi Laburatuvar Şefi 

2 inci Beyler Sokağı No. 41 
Hergün saat üçten sonra 

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

(1-13) 300 
~~~--..~mr:iiamll&mD, 

lzmlr Beledlyeslnden: 
- 1020 lire bedeli muham

menli belediye kaliröferleriyle 
Çocuk yuvası için alınacak olan 
34 ton kok kömürü belediye 
baş katiplik kalemindeki şart

namesi veçhile ve açık eksilt
me ile 13-3-935 Çarşamba gü
nü saat 16 da ihale edilecektir. 

Eksiltmeye iştirak için 77 
lira muvakkat teminatla söyle-
nen gün ve saata kadar be
lediyedeki artırma ve eksiltme 
komisyonuna geliniz. 
27- -;t.-7-11 1-4 (292) 

Pa. 

Ye y EXTRA 

Rıçaldarı Eşsizdir 
Türkiye için deposu : M. 

Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

1164) 26 - 78 ( H. 3 ) I 

Muayenehane Nak ı 

Do t r 

e 1 akir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey· 

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka1antina tramvay cad
desi N o. 596 Tel. 2545 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
·-.. ~ 



PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAl\Jl)AR ÇIKRIGI 

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

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 iZ IR 

Alameti Farıka 

Algopa~ ~e.vat 
Baş ve diş ağrıları, ro!11at~zma v~ ~ı~a~ık sancılan 

kullanılan ilaçlann en faıdeh ve tesınısıdır. 
( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal tenek9 kutularda her ec:r:a-

neden arayınız. . 
Bütün Türkiye için umumi sabş yeri Istanbulda Bahçeka

pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla dalına 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 
Sıhhat Ve içtimai l\ ... Ud\/eılet 

\1 ekalP.tinden: 
İzrnirde Difteri vakalan tek~rrür etmekte olduğundan hem 

hastalığın önünü almak ve hem de çocuklarımı ileride bu has
ltllıktan korum 1 'c için küçiik yaştaki çocuklara aşı tatbikine ka
rar verilmiş ve aşı istasyon.an açtırılmıştır. 

İstasyonların bulundukları yerler ve müracaat saatları aşaiı
da gösterilmiştir. 6 yaşında 12 yaıına kadar olan mektep tale
besine mekteplerinde aşı tatbık edilecektir. 2-6 yaş arrsında bu
lunan daha küçük yaştaki çocuklara da açılan bu aşı yerlerinde 
lfı Yapılacakbr. Arzu eden aileler istasyonlara müracaat ederek 
Çocuklarını aşılatabilirler. Aşı parasız olarak tatbik olunur. Aşı
nın hiçbir zarar ve tehlikesi yoktur. Çocukları uzun zaman 
\re büyük oluncaya kadar difteri gibi fena bir hastalıktan korur. 
Bunun için ailelerin istasyonlara müracaat ederek çocuklarını 
•tılatmaları tavsiye olunur. 

Müracaat Edilecek Mıntakalar 
1 - Merkez hükümet hekimliii: Bahribaba parkı sıhhat mü-

llürlüğünde. 
2 - Eşrcfpaşa belediye mmtakuı 
3 - l< t" 
4 

ara ma ,, ,, 
M - Basmahane ,, ,, 
ıntakalara aşı için gelinecek gün ve saat: 

Cumartesi, Pazar, Papartesi "Sabahleyin 10 dan 12 ye,, 
Salı, Çarşamba, Perteınbe "öileden sonra 15 ten 17 ye,, 

637 (307) 

- Cn büyük Jro3 bende .. ı 
· llllllll 
IHlil 0 

f traş 
1hıçağıd!r 

• 

Jmum Depos 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin I-Iüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

GRIPIN 
En •lddetll baf ağrılarını derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancılan dindirir. Nezleye, gripe 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
vellit ıstırablara karşı bilhassa müessird•r. 

~ [!!] 

1 1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kim~gerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatı 7 1:z kuruftur 

Tür iye Ziraat Laokası l.ıruir- J 

Şu hesinden: 
20-2-935 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 15-2-935 

de Anadolu 16-2-935 d~ Işık 17-2-935 de Yeni Asır ve 18-2-935 
de Halkın Sesi gazetelerinde ilin edilen Yunaıılı emvalinin iha

leleleri 20-3-935 tarihine pazarlıia bırakılmıştır. Satış gayri mü
badil bonosu veya peşin para ile nakden yapılır. Kıymeti mu-

hamminesi iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei 
katiyeleri istizana tabidir. Malın atıldığı seneye aid devlet vergi 
ve belediye resim ve sair bütün masraffar müşteriye aittir. isti
yenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 
14,30 da Ziraat banf(asma müracaatları. - 576 (306) 

--- - :1 ;==; 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cumhuriyet müddeiumumiliğinden müdevver umumi hapisha

neye ait mevkufen mahkemeye getirilen hapislere mahsus maa 
kalisör bir adet kamyon 1 SO lira. 

Turanda Mahmut tersanesinde muhafaza altında bulunan 
Seyfi derya teknesile yeddi emin olarak Halimaia çarıısında 
Eyyip Cemal ateiyesinde mevcut motör 400 lira. 

Yukarıda yazılı kamyon ile motöre haddı layık talip zuhur 
etmediiinden bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin 
7-3-935 Perşembe günü saat 14 te Milli emlak müdürlüğüne 
müracaatları. 669 (309) 

lzmir Memurları istihlak 
Kooperatifi Bakk.ali}"esi 

Her aile reisi evinin erzakını sabn a]madan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğrama~ kendi menfaatı
nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayankh meşe kömürünün kilosu (4,50) 
kuruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fi
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanlann maJlan adresle

kadar gönderilir. 
Kemeralbnda birine! Mıhcılar sokağı 

3 H. 11-26 (157) (Eski İğdeli Kahve) 

Anneler Çocuklarıniz 
için ilk ~~amava 

.iKTİIW 
ile haslavnıız . .., 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti husu::ıiyede hazırlanan 

L A kt o Çocukta hazımsızlık, in sancı, ishal ve ku~mal:ır 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUT Fi 

'"?i ,5: :ay 

"ripi önlemek • • 
ıçı 

Kaı 
TABLETLERi 

Baş Agnsı, Nezle Ve .Vücut Kırgınlığını 
T e':Damen Geçirir 

lsnıine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuru,tur 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor Mu? 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Ec:r:ahanesi 

müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçlann 

dökülmesine ve kepek

lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: SaçJann 
köklerini kuvvetlendi-

Latif 
rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa

zalanndan arayınız. 
(993) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE tJEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuau 10 martta 

gelip yükünü boşalttıktan son
ra Burgas, Varna ve Köstence 
için y~k alacaktı 

ORESTES vapuru lOmartta 
gelip 14 martta Anvers. Rot
t~rdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 
CERE~ 24 marttan 28 Narta 

kadar Anvers, Rotterdam,Ams
erdam ve Harnburg limanları 

•\'.in yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

HEDRUN vapuru Elyevm li
manımızda olup dört martta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hambıırg,. Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
Jimn.nları için yük alacaktir. 

NA TIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
İzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
. TAMESIS vapuru 19 Martta 
lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( Doğru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda ı 

bir muntazam sefer. 
PELES vapuru 6 nisanda 

ge:ip 7 Nisanda Malta. Bar
se!on, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecekti:-. 

ıl5ndaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
bınası arkasında FRA TELLı 
SPERCO vapur acenteliği~ 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

THESSALIA vapur 5 martta 
bekleniyor. 7 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 27 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
limanlarına yük alacaktır. 

TROYBURG vapuru 23 
martta bekleniyor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
ANVERS, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük 
alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXARCH vapuru 3 martta 

bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXECUTiVE vapuru 19 mart 
ta bekleniyor. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka-
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

::"'~-----,,,,_(~25) H.3 

Umum Hastaların v~ azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

ı~aihr· Rsz0 
J 

Bey tarafınnan yapılır. 
Kabul s:ıatlcri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 

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

16 - 20 (355) S.7 

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

~'!HHAT BALIKYAGn 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUştür 
Yegane Deposu 

Ba~durak 

Bama.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
.. .-. ......••..................................•..............•....... 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LiMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu
batta Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

EG YPSIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svansea
dan beklenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra HulJ ve An
versten gelip tah1iyed..'! buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a1acaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 1 1 liyet kabul edilmez. i 

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyabatın müddeti 
Triyeste S,112 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat . ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

• 

ılk hareketler: 
21121935 BEOGRAD 

6131935 S. S. BLED 

13/3/935 SRBIN 

20/3/935 S. S. BEOGRAD 
G. PAPAYANAK1S 

KATINA vapuru 3 martta 

Pire, Selanık, ve Dedeağaç 

limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ r ARA iLE BOL 
I S I ~ 

Y ALNlz iÇi GAZLI 

Larrıbaları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTE~lALClLAR 

k!JC t:N*LiMii 

M~tlzenıesi Deposu 
77 - 79 'fcl. 3332 

•• 

Daima En Latif En Sabit 
Kokulardır 

!'l.DEP. S.FERIT ŞiF A 
EC·ZAHANESI 

KIŞ GEI"'DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sataş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Bristol Oteli 
lstanhulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmar'aya 
Halice nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dl.kk'lt • Bütü~ Egelilere Brı·stol s.irke-
c • Beyoglunun cıde 

Os ani }7 e oteıi:id!~:siye 

iz mir ithalat GünA.rüğü M .. UQ9 

dürlüğünden: 
Kıymet 

Kilo G. Dinsi eşya Lira K. 
o 045 ipek harç o 50 
o 390 Yeni yün entari 1 00 
o 190 Yeni pamuk entari o 50 
o 990 Yeni ipek kadın elbise ve çamaşırı 12 00 

o 215 
Merserize edilmiş pamuk mensucat 

1 00 75X100 kadar 

o 990 Merserize edilmiş pamuk mensucat 2 00 150X200 kadar 

2 820 Yekfın 17 oO 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya açık arttırma suretile sa

tılacağından isteklilerin 3/3/935 Pazar günü saat 13 te ithaJaı 

gümrüğü satış komisyonuna. müracaatları ilan olunur. 
17~3 423 (222) 

Eczacı Kemal Aktaş 
Eczanesi Hilal 

l{OLONY A VE ESANSLARI 

( Gönül ) Baharçiçeği, Altmruya, Fulya, 
Menelqe, Sonhabra, Akşamııünefi, Amber. 

Yasemin, Leylak, 

--1. 


