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lmtipz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 

Bqmaharrir ve 1BDUllli neşriyat müdürii: 
HAKKI OCAKOGLU 

Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab Sandalıı 
yelerini Her Yenle 

AUı 100 

:- 2&97 Aratyınız. 
• 

Cumlıuriyetin Ve Oumlıflriyet .Eserinin Bekçttri, Sabahları Çıkar Siyari Gazetedir Yeni A.a, matbaasında baubmfbr. 

Dün Tarihsel bir gün yaşadık 
C.H.Partisinin bijyük kurultayı dün başbak 

ismet Inönü tarafından açdmışbr ... 
Atatürk parlak söylevini gür ve sevimli sesile söylem· 

Mavi yıldızlar gibi ışıldayan gözleri de -zlerinı 
1 ık dal alan ·bi ·· reklere sindinni tir 

''Arsıulusal durum nazik hır 
Gözönünde tutarak dikkatlr, 

Durumu zaten kendimiz u ran geçirmektedir. 
hazırlıklı, uyanık bulunmak 

Ankara 9 ( Telefonla ) -
Cumhuriyet halk partisi biiy&k 
kurultayı Ankaraya pa:lak bay
ram ablerine öz olan bir aö
rünüt vermiş ve hükümct mer
kezimizin güzelliğini bir kat 
daha gözlere çarptırmıtbr. Şar, 
daha dünden baştan başa do
•aıumı ve ailllenmişti. Gece 
)'&pılaJı ışıklı donanma, en 
büyük Avrupa merkezlerini 
aratmıyacak kadar parlak ol
muştur. Ankara bir ııık denizi 
içinde yüzüyor, yer yer y11 .. 
dıılar pınldıyordu. 

Bliyük Kurultay Aakara'ya 
au.nu. 1ier yanından YJi'n yı· .. 

bışlıyarak murahhaslar ve din
leyiciler gelmeie baılaauşlardı. 

Atatark KamutaJda 
Atatürk saat 14 te balkın 

sevıi ve aaytı alkıılan al'UIDda 
Kamataya ı•it •e koridor· 
daki Oyelerle gtirilplilftiir .. 
Bundan sonra yüce başkan bir 
aralık bilardo salonuna geçmit 
ve bilartlo oynamfbr. Saat 
14,55 te görüşme salonuna ıi· 
rerek bltlbı kongre iyeleri 
tarafından ayakta ıüreldi ve 
duyp,lu al~rla ~ 
ye IJeler u~ otaıaap. 

Kongre eçllı,or 
S..t ] S te, konıre ıenel 

baıkan vekili ismet ln&nll ta
rafından açılmış, bafkanhk bl· 
roıu seçimi yapılmlfbr. Bwaun 
&zerine Atattirk riyuete pç
mit ve yeniden büytlk alon• 
lar alkıılarla çınlalDlfbr. 

Bu sırada, içeride aalabla
mıyacak bir kalalaahk vardı. 
Oyelerden bqka, dialeJic:i lo· 
~.,. •-*• ..... Wrtok 

Koylülerutıın §malikleri 

1 

kimıeler ke11arda bucakta ayak· ı kunılta k. 
ta durarak bu tariUel toplu· cbt •• •11~ 
byı kovalamıtlardıt. ııç 

u man arın 
Atatilrk Kurultaym sayın n.-..nı • al 
el • eli -L ·~-~n • 17 en" ı• llize başlıyaraa hada kurul· 

Her cllmleai coşkun alk•tlarla 
karw.ı.- parlak .ayleYini ... 
ve ıeTimli ...U. 81ylemif, ••· 
vi yılclızlar gibi ıııldayan ı&z· 
leri de lhlerini ••ki ıpk dal
galan fibi, ylreklere sindir· 
miftir. 

Yuce talln 
YllCll dzl•I 

Aakara 9 (A.A) - C.H. 
Partisi blyik kurultayı ..... 
aat ıs de aç•lnuftu'. Parti ıe
ul hqkaı Ulu Ônder Atatlrk 
kuraltayda apitclaki 11y1ew 
Yermiftir: 

Kurultayın ıayıa üyeleri 
Kaqılamıda bulunmakla lıu

duy.iupm deleıe arkadatla· 
rmu Helimlarkea ytlce ...._. 
mmu •Yıı ile •ana. Ba ada 
hadan laceki bralta1lan ft 
putlmbi ........ ilk IİYM 

•uttur. Ha
tırlamak, ge
çen 16 yıhn 
hlltün hadi-

1eleriai ıaz
lnüne ıetir· 
meyi kolay
lqbnr. Uçu· .,.. ..... 
nada ,.. 
bir ilke, tlr-
11 ..... 
larla kanh 
ltotutmalar , 
yıllarca sü
ren ıavat 

ondaa •m• 
içercle •• .iı
..,da •yıı 
ile tatulaa 
ı-i ...._ 

lüzumuna kaniiz.,, 

•erea •• ltu clevrimlerdea .._ 
ltir ~ok ıait tarihnl tleYirl~ 
ria ~ ... ,. ~ 
••• ayda ;rericlir. lltta .. 
itler paıtimim p,....._ 
&zenle ı&zhlade taürak M• 
~ibipir T&zel, 1ailalc 
ıeİyal fiauı ekonomi "• 

Ulak ifleriacle lüç ......._ =. al4hpa yeni te41WrleriD 
iyi .,. Jeriad• ...... 
kui it~ Akcte.hl 
Karaduizc .lemirfe hatlaclik. 
Anadoluda kel firketler .U. 
4leki bütila yollan satın Ubk.. 
lataabul •• lmirde IİllaJl •• 
nhbm itim devlet eJiae ı~ 
Diyanlteldr .Aiiı". ... ,.,., 
........... pmJ019LUMllli-<·::'. 
fjf" jtllllt ,....... -- w.-: 
... n•cli malnnız ...... jlıl 
milyon lirahk Wr- ita ceviımeJt.; 
teclir. 

Sontı , ·- ıtılnfede -• 



SahHe 2 

Dördüncü 
Kurultay ---

ı ı01a11 Riw:ci sahtltdt 

imparatorluk devrinde ııöleli. 
andacı sayılabilirdi. Cumhuriye
tin ilk işi bu köylülerin boyun-
Janna vurulan zencirJeri parça
lamak ve onun hakkı olan 
hakimiyeti onun başına geçir
mek olmuştu. Köylüyü hırpa-

Halk evi lzmirdeki şenlikler 
Dil kursları 

• 

Jıyan vergiler azaltılmış devlet 
yükümlcrinin yerine getirilmesi 
gereken ağırlıklar köylü ve 
şehirli arasında adalete uygun 

Halkevinde iki aydanberi 
açılmış bulunan iki lisan kursu 
vardır. Bunlardan. biri Fransız
ca diğeri İngilizcedir. 

Fransızca kurs biri yeni baş
lıyanlaca diğeri bir az bilen
lere mahsus olmak üzere iki 
ku;ımdan müteşekkildir. Birinci 
kor Cumartesi saat 7,30 dan 
8,30a ve Pazartesi de 6,3{) - 7 ,30 
kadar bir saat ders verilmek
tedir. ikinci kor da, Pazar ve 
Salı günleri saat 6,30 dan 7,30 
kadar aynı şekilde ders gör
mektedir, 

Binlerce vatandaş sabahlara kadar 
Coş un sevinç içinde yüzdüler 

o1arak taksim edilmiştir. Köylü 
j ü toprak ahibi yapmak için 
bazı düzenler kurulmuş devlete 
kalan, devlet eline geçen i.op-
rakJar içindekilere verilmiştir. 
Parti bu defa bunu da yeter 
görmemektedir. Ekicilerin to
punun toprak sahibi olması 

istenmektedir ki çok yerinde 
bir tiilektir. Büyük toprak par
çaları devletçe satın alınacak 

köylüye ekiciye verilecektir. 
Balkanlı komşuJanmııın yıllarca 
önce yaptıkları işe biz hatta 
biraz da gcçmiı olarak şimdi 
başlamayı düşünüyoruz. Amma 
bizim başımızda büyük işler 
J.ulunduğundan bu geçikme 
kusur sayılamaz.. 

Köylüyü toprak sahibi yap
aak dütüııüldüiü ~bi ıehirli
leria de baılarını çocuklarını 

barındıracakları bir yuvaya bir 
e•e sahip bulunmaları genel 
DU duru•da ouaylaDmaktadır. 
Partinin adıaa ta11dıiı •e ok
lanıKlan biri arasında olan 
ulkc.ılık b11 yeai düzenlerle 
,erine gelmif Ye ~etirilmiı ltu
hmacaktır. C. H. PartUi bu 
pi kurultayında daha geniı 
itlerle u&Tatacaktır. Likia bun
)ıanıa araaında halkcılık anlamı 
~akımındaa •• hem1i gördü
tt'müz. k6Jllda. ekiciuia top
nk ve .-JUrlileria •Y aahd.i 
1apılmalan olacaktır. 
~ak.k.ı Ocak.o ıu 

Bundan başka birde orta 
mektebi bitirme kursu açılmış
tır ki: Haftada dört iÜn pazar, 
pazartesi, salı ve çarşamba 

~eri 6,30 dan 8,30 a l<aÖar 
birer saat muhtelif orta mek
tep dersleri verilmektedir. Bu 
kor çok büyük bir alaka gör-

•ekte san'at erbabı ve memur
lar ekseriyeti teşekkül etmekte
dir. Halen lisan kurslarında (87) 
ve orta mektebi bitirme kur
suada da 70 vatandaş olmak 
üzere 157 kiJj istifade etJDek-

tedir. Fransızca kursuna Pro
fuör Dolament ve ora mek
tebi bitirme kursuna da riyai-
yeye CeYdet ve tabii ilimlere 
Tahsin baylar idmektedir. 

Halke..U.ie bu qle bulu•aıa ko
lunu takdir ederkea okurları
mızın ihtiyacı olanlanna tavsi
ye etmeği bir Yazife biliriL ---Blçak ~ım .. 

Çorakkapacla llwahim oilu 
ô.eria biçak tatıdıiı ıörül
düğünden y kalanmı br. 

Kükürt 
lhtikirı 

ve göztaşı 
var mıdır? 

Vali • • 
muavını 

• 
iŞ 

Cumhuriyet 
Halk Partisi 
dördüncü bü
yük kuru tayı 
günü şerefi

ne dün yur
dun her kö
şesinde oldu-
2u gibi Ş-h
rimizde c!e 
coşkun teza
hür~t yapı!
dı. 

Şebrin muh
telif yerleri -
de kuru'an 
halk kürsü
lerinde de
ğerli sözerler 
halka haa
ben söz söy
lcdileı ve in
ltılip fırkası 

ve onun bü
yük başımn 

yarabcı kud-
rdi hakkın da çok faydalı 
malümat verdiler. 

Muteaddit yerlere koyulan 
radyolarla halk büyük önderin 
söy evini ve kurultay müzake· 

l~iler birliyt onii.nde şenlikler 
nına gelmi~lerdir. Bay Baha Nasuhtan sonra 

Kafilenin önünde davullar Esnaf ve İşçi birlikleri namı-
ve zurnalar milli havalar çal- na ıöylev ıöyliyen bay doktor 
makta idi. Berrak Işık İşçi ve Esnaf te-

T am saat altıda meydana şekküllerinin duydukları min· 
neti ant içerek anlatmıştır. 
Umumi büro şefi bay Osman 
Şen nutuklardan sonra büyük 
bir çelengi Atatürkün kurcağı
na hürmetle lıLoymuş ve kafile 
•) ni coıkun te:ıaburatla birlik
ler bürosu binası önüne gel
miştir. 

Büro binası önünde yap~lan 
ve üzerinde Atatürkün büyük 

bir büstü bulunan sergi önünde 
kafile durdu. Burada da büro 
u u i katiplerintien bay İbra-

him tarafından bir söylev söy
len di. Birlikler mensupları 

semt semt sabahlara kadar etrafında 
bay Sedat bu 
izahat verdi 

Viliyet ilatiklr tetkik ko- hazirana kadar iatılır ve kul-
I · , dn r .. tezahüratta devam ettiler, Mü-
~ . .~ 

miayoau dlla toplaaarak tetki- !anılır. Şimdiye kadar sablmış 
rabnı dinledi. A sam üzeri gelen kafileye avukat bay teaaait fener alayları tertip 

olu•du. 

katta bulua•uı ye bakanhcra ola• 15600 torba büyük ihti-
esnaf ve iıçi b" lilderi tarafın- Baha yürük tarafından 
dan biiyük teubürat yapı!dı. Atatürkim yaratıcı kudreti ve Belediye bakanlıiı ve bü-

r&•deril•ek lzere bir napor yacı karıılamlfbr. 
bazırla•ıthr. Yukarıdeki rakkamlara ıörc 

Esnaf ve işçiler kalabalık ha- fırka prensi~ri hakkında ve- tüa kurumlar tarafından dün 
liııde elleriıadc bayrakla!' oldu- cir bir nutuk söylendi •• uzun büyüklerimize kutIWama tel-

Ko•isyaaa riyaset cdca vali peyderpey gelecek olan kükürt 
auavini ~ay Sedat dün .. ir ihtiyacında aksaklık ve eksik-

iu lbalde Cumhuriyet meyda- alkışlandı. ıİ'aflan çekilmiftir. ____________________________ -:::::;_..:........:=======-=================================== 
muharrimize rapor hakkında Iik olursa bunu da hafiada ke-

çiborlunun göndereceği iki dc
ıu izah.ah vermiıtir. 

Müskirat 
lannı 

fabrika- KöylerdeŞenlikler Bir çocuk 
Kuyuya düşerek öldü İzmir ve çevresinin bir mev- fada lOOO - 2000 torba pek ala 

telafi edebilir. 
simlik kükürt ihtiyacı altmış ili Bundan dolayı memlekct!c Şehrimizde bulunmakta olan 
yetmit bin torba ( üç bin b&ı elem ve telaşa mucib bir kü- inhisarlar müfettişi bay Talat 

teftiş 

11ü:ı tondur) MeYsim iptic:lasmcla lriirt eksikliji yoktur. Binaena- müskirat fabrikawnnı ~ezmek-
lzmir piyasasında 7 bin tor- leyli ibtikir varmtdır,yolnnadur 1 te ve teftiş etmektedir. 
ba, çevredeki muhtelif kaza- deye mütalea y6r6tme'k de Ya- Bay Talat yanma imalat ami-
larda 2 bin torba kükürt var- rit olamaz. ri bay Enveri ve fen memura 
clı. Düne kam Keçiborlu ki· İubat burada bitmektedir. bay Faraku alarak Bonaova 
kürt fabrikasından 8 bin torita hıtikarJa mücadele komisyo- Hayat müskirat fabrikası ve 
kükürt ıelmiJtir. nunun hazırladığı raporda kü- Zeybek prap fabrikasını ıcz.-

Bundan başka mcmleketiaize kiird Ye göz tqı i.,indc ihti- miFir. 
Yunanistanın Pire limanından kir yapılmadıiı açıkça besab- İzmirde Zeybek, Kaptan ve 
hareket eden bir •emi ile 70 lar araştınlmak suretil~ izah Sanycr rakıbnnı çıkaran bay 
ton, balyadan S .byısta hare- edilaiftir. Salih Zeybejin son günlerde 

k d bi la 200 Yine ayni raporda İzmir birçok yeuililder ilave ederek 
et e en r vapur ton, amtaL----- -"·k cmz &-... ih-. ( 1 da 300 aam-- ,.... •- ... r bü1üttüjö fabrikasını da gezen 

yedi mayısta yıne ta ya n liyaa 2000 varil o&ara•- te~ !S1 u:..ı • --r-.,, m ... e.,.;..er borayı çok beğen-
ton, 15 Mayısta beş yüz ton, edihniş Ye fimdiye, kadar mişlerdi.r. 
29 mayısta da bin ton olmak lzmir lima•n1a 1050 varil Se hJ 
üzere ceman 2070 ton 41400 göz tqı ıderek tamamen tev· yya ar 
torba kikiiıt l'elecektir. Bun- zi edilmek üzen muhtelif pi- BusiiD BauttaD ltmanı.n12a 
lanlan yola çıbnJaa ilk parti yasalara anedildiği rösteril ıelecek olan Fnnsı.x bandırah 
bugün ıelecektir. Şu hale pre miftiı'. Proridam •apmil• 140 ayyah 
bu menim içia luair Yiliyeti Bir waril ıözta,anm masraf şeb:imi:ıe ıdttek ve gczıinci-
Ye çevresi içi• 580IJO tona dahil ol.ak suretile İzmirde t lcrin bir kısmı hususi trenle 
yaai 2900 ton külıdirt ıraraati tal 19 28 Türk lirasina malol-1 Efes öatüklerine gideceklerdir. 

edilaüt ol.yor. .... Ye Wıiaci eller tarafın- Kurultay 
Kükiirdh m...ıekette dajı- da. 28 - 3S liraya satıp çı- ı 

h.t sureti ta••men -AyJedir. kanJdaiıaı gözönüade tutaa ko-- • l.tçikr birliii tarafından açı-
-r-. lan dispaaserdc dün, kocası 

Kiikünllin dörtte biri yani misyon t:u durumdaki u~a 
i askerde baluaan tütün işçisi 

lS-17 bia terbasl mevsim iti- ihtikar rörememi.pir. latikir bayan Meryem doprmtrt ·n 
barile nisan sonuna kadar 30· ofsa olsa ikinci ve üçüncü el- ilk doiumun C. H. P. Kurul-
35 bin tor~uı on beş mayısa lerin izmir merkez.inin dıJında tayının toplandığı g-ne rastJa. 
kadar mütebaki 15 - 17 bin yaptıkları satışlarda vaki ola- masından yavruya Kurultay 
terbası da mevsim sonu olan bilir. adı verilmi tir. 

~-==..:..:.~~~~~~~~~~....:.....;;.;;;.;..._~.;.:.::~;.;.:,,:.~~------------___;,.ı 

Vali Adagümede 
Nutuk söyledi 

Vi1iyetin eUi köyünde anda
etJI ve 60 köydeki spor alaala
rının açılma şenlikleri dün bü
yük sevinç içinde yapılmııhr. 
Vali General Kinm Dirik Ôde
mışın Adagüme köyündeki 
spor alanı, andaç ve mezbaha
nın açılma şenliğinde bulunmuı 
ve bir nutuk söylemiştir. Vali 
Adagümeden Bozdaiına geç
miştir. Bugün Selç11kta T uring 
kJüb ıez~ncilerinc kavuşa
caktır. 

Karpyakada Soukkuyuda 
Hürriyet sokajında 50 numa
rala odada otur.. maaav Ah
met karısı Hatice komşuya geç
tiği sırada evde yalnız olarak 
bıraktıiı bir buçuk yaşında 
Seher ve altı ya ..... nıcta Sa• 
lıııat ea·,ndtki çoeakıar ~ 
riadeki kuyuya düıerek Seher 
b<>iulrnuş ve Sabahat kurtarıl
"Dıştır. 

Muallimler toplantısı 
Şehrimizde kurulacak olan 

Muallimler mahallesi içia 13 
Mayısta Halkevindc bir toplantı 
yapıfacaktır. 

ELHAMRA J. MiJ)j Kütüphane 

TARZAN, TÜCCAR HORN ve ESKİMO tarzında 
filim yapmaiı icadedC1' 

Dahi rejisör S. W. VAN DYKE'in en son eseri ; 

Aşk Yüzünden Katil 
Taıwımeı:ı FranS&J.ca söw .. aşLc l'.e macera filmi 

BaşrolJerde : 
Myrna Loy - V arner Bakster - Philips Holmes 

İlive olarak : ParamovRt Jurnal No. lS 
9ti!WJ.7.7~L 1 lllil'W4 lll!'Jl!MWHflD •OU~IWııOlfJl~i8 

Seanslar: Her ııün 15-17-19 ve 21 de 
Perşembe ve cuma iÜDlcri 13 te baılar 

Tiyatrosu Temsilleri 

to Mayrs 193&9 

Soyadları 
··-Soyadı alanlar 

Yeni soy adlarını nufus da· 
iruine tescil ettirenlerin isim· 
!erini yazmakta devam ediyo· 
ruz. 
Değirmendağ iı1lam sokak 

15 numarada T efik Yünrüt, 
Hasan hoca mahallesi sadullah 
efendi sokak 22 numarada 
Salih Zur Er, lsmetpaşa ma
hallesinde Tütüncüler cemiyeti 
reisi Cemal Üzbek1 ballı kuyu 
mahallesi çenbercile.r sokak 
29 numarada Mustafa Ütı-ü 
Karcı, Karantina lıtirinci kasmı 
sokak 22 numarada Naci Ün
cü, Kıztlçullu 10 numarada Mus
tafa Hilmi Pırtıcı ojlu, kalender 
ıokak 20 numarada f brahim Ca
vid Pak özlii, Buca istasyoa. 
caddesinde 17 numarada Meft
met Nor2'en, Şeyh mabaDesi 
Çiçek sokak 5 numarada Ha
san Noyaner, Piliç sokak '24 
numarada Yusuf Nalbant oj'hı 
Selimiye mahallesi Kardiçah 
sokak 9 numarada Ali Nevşe
hirli, Narlıdere köyü 426 nu· 
marJda Mehmet ln-ccbaca 1 

İlciçeşmelik Camgöz sokak üç 
numarada Hayriye llbilgi, Göz
tepe tramvay cadde!li on nu
marada Halil İrişik, Hasanho
ca mahallesi Sadullan sokalc 
6 numarada Hayrettin İlaslan, 
Tenezzüh sokak on bir numa
rada Ahmet f got, Aziziye ma
hallesi Ali efendi caddesi üç 
numarada Halil İf ler, Alireis 
mahallesi kırk numarada A. 
Muhtar İber, İsmetpaşa mahal
lesi Bardakçt kırk yedi nu
marada Niyazi Çakı, Narlıdere 
köyü otuz altı numarada Hasan 
Çamdalı, Narlıdere köyü 235 
numarada Mustafa Çetin Gör
gen, Reşadiye tramvay cadde i 
11ı6 numarada Ali Haydar 
Çakırca ı, Ke tefti mahallesi 7 
numarada Ali Osman Çivici
o21u, Hacıhüseyinierde Emin 
oğlu Hüseyin çifte bıçak, Do
nanmacı mahallesi 25 numarada 
Yusuf Çokgezcn, Kavaklıpın r 
33 nunr.ıratlı İbralı' Çiçekli, 

Bayraklıda 4 numarada Ahmet 
Cimrin, Dördüncü Sultaniye 
Aacıali ef. caddesi Mustafa 
Can kuru, T cpecik Bozkurt so
kak 24 numarada Ramaza11 ve 

çocukları Cclhan, Tepecik Bek
çi sokak 31 numarada Hasu 
Cinov, Karantiıg Salhane cad· 

desi 350 numara eT halkı Ce
relı:er, F ortelli caddesi 21 nu
marada M. Sait Cendeli soyadı
m almışlardır. .......•.... 
Yangın koıni yoııu 

Vilayette bir yaniın komd>
yonu teJekkül etmiştir. Bu ko

misyonun gösterdij"i lüzum 
üzerine Belediye heyeti fcnni
ycsi makina ve elektrik mü
hendisliği tarafından bütün vi
fiyet dairelerindeki elektrik 
tesisatı gözden ieçirilecektir. 

•••••••••••• 
ilk tahsil çagındakHar 

Kültür bakanlıpadan şehri
miz kültür direktörlüiüae mü
him bir tamim ıelmiştir. Bu 
tamimde ilk tahsil çaiında olup 
mektebe gitmiyeR çocuklarJJI 
tesbit edilerek velileri bakmd• 
kanuni takibat yaptlması bit.
dirilmiştir. 

Karşıyaka 
Vapur lskeıe.ı 

Karşıyalıada yapılmakta ol .. 
beton •apur iskelesi ltitmd 
devrine 2irmiştir . Bu ıüzel 
ve zarif iskelenia tam ortasıa• 
eczacı Kemal Akta.- Hi1il 
eczanesi, ~öaül kolonyası ba· 
har çiçcii, Altın ruya, nas.rol 
Kemal iİbi müstaazaratı içİll 
ııüzel bir levha asmasını babt• 
Jatmak isterdik. Hem iskele 
süslenir ve bcm de rekliıa üs
tadımıza bir fırsat daha düt .. 



M ı k t ........... . em e e ........... . 
············ Duyukları •••••••••••• 

Dünyada 
Neler oluyor? 

'/////. 

Kars'ta A k d J y • f d h 1 f f Baltık'da 
Felaketzedelere n ara a unanıs an a mu a e e o~o~·:~-~~A.~~~o:-..: 

özeni• bakı111or Fransız elçilik tık devleti dı, bakanlarmlll 

Kars, 9 (A.A) - Dün Di- B. 1 Akalınla çıkan partı• başkanları konferansıbugünöğledenao•• 
gere ilbay ve emniyet müdü- ınası yapı ıyor bitmiştir. Estonya ve Letonya 
rü ve Kızılay muhasebecisi Tep- İstanbul, 9 (Hususi) - Fransa s d l ki d delgeleri bu ... am Kovnodan 
rem yeriPde köylülerin yeme, hükümeti, Ankarada bir mil- eçim e yer a aoa ar ır aynlacaklardır. Hareketler~dea 
içme ve barınmaları iılerini yon lira Hrfe.dcrek yeni ,cfa- evvel basım kurumu tarafmdaa 
yerinde g6rerek ve berab~rle- ret binası yapacaktır. Atina, 9 \Ô.D.) - Parti baş- gerçekten istemiyorsa biz.imle şereflerine bir kabul resmi ya• 
rinde götürdükleri iki bin lira- Ankara, 9 (Hususi) - Türk - kanlnrım isyan mcsulteri da- görüşmeli ve anlaşmalıdır. En pılmıştır. 
yı daiıtarak geç vakit Karsa Bulgar f carct anlaşması mü- vasından ak ahnia çıkmaS'l önemli iş seçimin çabuk olması Tekzip ediyorlar 

k l · A k d b f •• • b ı 'd · ı dcö-il, serbest olmasıdır. Ulusal .1-tlönmüşJerdir. za ere erme n ara a a~ an- uzerme un ar yenı en sıyasa • Berlin, 8 (A.A)- Alman Yit 

Şimdiye kadar diier felci- dı. hayata atılmışlar ve seçim kav- birlik ancak böyle durulabilir. bakanlığının ukerlikt-en uıak 
ketlere uinyanlara 23,300 li- Eskı•şehı•rde iasında yer almışlardır. Fakat Atına, 9 (Ô.D) - Hükumet bulundurulaa mıntaka içinler• 
ra yardım yapılmış bunun hükümct tarafından hazırlanan kaynaklanndan bildirildiiine lindeki İngiliz, ltayan ve Bel-
20,400 lirasını Kızılay 300 li- temel üzerinde ıeçime gmp göre hükumet alkc '~ nörmal çika elçilerile konuşmalar yap• 
ruını Çoruh vilayeti 100 lira- Bir tren kazası girmiyecekleri belli değildir. durum kurulması için seçimin hiı bir İngiliz. kayaaj'ladan 

B. Papanastasyo şu bildirimde tayin edilen tarihte yapılmasnu 
naı ela Kars saylavı iÖnder- Oldu hulunmuştur:i istemekte ve muhaliflerin buna bildirilmiştir. 
mişlerdir. " Benim dle~m büt ·n ga- uymalarını, seçime girmek eli- Berliaer Taıeblat gazeteaı 

Erzrum belediye lıtanbul, 9 (Hususi) - Eski- cümü norm ol bir eforum kut ma !eklerinin delili saymaktadır. haberia doiru olmadı;mı yaz· 
Kurumunda şehirde bir tren kazası oldu. Bununla beraaber hükimet ••· maktadır. 

D · ı d "d k 1 ia bağ amak ve iç .. ava-CJtn f Ö Pik Erz.rum, 9 (A.A) - Şarba- emıryo un a i• er en trene çimin bir hafta geri bırakılma- Pro es r ann 
Çarpı•an bı"r araLa ı d ülkede açtıö-ı yaralan kapa -

b k 1 w d 1 b T 
11 parça an 1• e sını kabul edebilir. İç bakanı Konferansı J11I aı an ıgın a top anan e- Arabada bulunan bir ana ço- maktır. Muhalefet.o se e 

lediye kurumu son toplantı- cuğu ile birlikte öldn. Ayni ara- iirmesi ben de bil'rim ki buna B. Ralis şunları ıöylemi,tir: VARŞOVA 8 (A.A)- Pro-
.. da &ıemli kararlar ver- hada bulunan diğer iki çocuk ta yardım edebilir. Fakat bunun il l'rıı a lıuı.'ilm•yo "Kanaatımca seçime kadar fesör Pikar şimdiye kadar yap• 
mittir. ağır surerttc yaralandılar. Ya- de bugün niseli seçim sistemi olan müddet intihabat nıüca- tığı stratosfer ve yapmaiı ta• 

11 h t k ıd ld için seçimin serbest olması kl"d' B . f'k" 1 . delesinin yapıJması ve eski par- 1 d w 30 b" metrelik yenı 
Bu"yu"k o"nd•r Atatu .. rku"n ra ı ar as aneye a ırı ı. k . B ld · h gere ı ır. u sıstem ı ır erın sara 1a 1 ın ~ gere tır. u yo e, seçım mü - k B t'l · t b 11' I v • Kaz.anın ne suretle vukubnldu- yatışmasına yarıyaca tır. u- ı erın za en e ı o an proı- uçuş projesini tekaik bakımı • 

Erzruma ilk ayak baabkları v hakkında tahk"ıkat 1 letinin uzatılması. örfi idarenin h 1 f t' f .. k 1 ramlarının aalatılması ı"çin bol k f ıu yapı ıvor. au mu a e e ın za ennı o ay- dan anlatan bir on eranı ye • 
zamaa oturdukları evia aahn M ı b • kaldırılması, memur ve hakem ıa,tırmak için an yorum. bol yeter. " 
almmaaına ve bu tarihi itinanın aya ) ır tasfiyesinin sona ermes:dir. Halk partisi bu...r.n en kuv- Bay Kafandaris ıeçime gir- miştir. 

B d · · 5 ... Konferansta Reisicumhur dı 
iizerine tarihi bir levha asıl- un an başka seçımın ekseri- vetli ve en birleıik partidir. miyeceii haberinin doiru ol- hazır bulunınuıtur. 
aasına karar vermiıtir. Bü- Mu·· rtecı· yet uauliyle yapılması ülkede Bunun için diled'ğim sistem madıiıaı söyliyerek demiştir ki: lnglllz domlnyonları 
yük kurultaya &ye olarak An- yeniden karşılıklı iki ta- içind~ de onun durumu üstün "Hepimiz seçime iirmek isti- , LONDRA, 8 (/t.A) _ Tay-

• raf ayrılmasına sebep ola- olacaktır. Eö-er hükumet muha- yoruz. Hu"ku"metten bunu k nl 
karaya giden Şarbay Ankara- Isparta ve Mı.la" sta • . o- mis gazetesi lnfiliz baka an-caktır. Her zamandan ziya- lif pari:ilerin seçime girmelerini laıtırmesını beklemekteyiz. ,, d . .. ·u 
tla belediyeaİıl birçok itlerile mn dün omınyon auaessı e• 

uğraşacakbr. yakalananların B 1 . ·ı A hl ;::~:~p~7:ab::.~~~:rr:~~ 
U··:~:~~~~:::r~ MuhakemesiEski- u garıstanın Si a anması tardırl•r. Aneak Almany•y• 

Utak, 9 (A.A) - HalkeYi şehirde görülecek kapıyı açık bırakmak birinci 
balaçeainde ltir çiçek babçeıi B ı d d • • k derecede önemli bir iştir. Şu-
::: Çcıcaklu HYiılç için· birM~::ı.9 ~;!~.~=~ oğaz ann urumunu eğıştirece rası m ki Almanyanın elye\'111 

Utak, 9 (A.A) _ Utak'm plak yapmak iıtiyen Saidi Klirdi 8. y • • k l • müsavi muamele iörmesi için 
bütün m•htırlan, muhtarlar ile mahabereıi anlatılmış ve ır Ul18.D aazetesınıır nıa a esı bay bitlerin devletlere Alaaaa-
tayyareai teberruu lf!lm!!!.4.-f: ~br .. cla bu adama e' ,,..,.. ~eki <taareketlsine 
kuar .............. 99 4 · ka~ km J: w-.;ıa;§ ... .,taıihr•kleriai 

Al 1 1 Milhb ye IS~ aclı ~- lil, SU• e" ıM • I iabat etmelidir. 
man ar 8 miş olmasından ötürü bu sekiz kan ko11seyinin önemini anla- lan ilcrsilıdelri kurtetlerin art- cektir. Dominyon mümüeısilleri Al-

A l kı·,1• adliyece tevkif edı"lerek tan bir yazısında, Bulgar si- masını kabul ctmiyecektir. Akdeniz paktı meseleıi de, n aşmamız manyanın antlaşmaları bir ta-
lspartaya gönderilmiştir l~hlanm~ dileğine dokunarak Türkiye pek doğru olarak dü- Avusturya da müdahalede• çe- raflı olarak bozmuş olmaııaı 

Ankara, 9 (A.A) - Alman- İstanbul, 9 (Hasuıi) - Mi- dıyor kı : . şünüyor ki Bulgaristana sılah- kiaaek paktı ile alakadar ol· takbih etn:ıitlerdir. 
larla 15 Niaan 935 tarihinde lAata lıpartada Saidi Ktirdi Eier ~~carıstan ve Avus- lanma serbe~tisi verilmesi barış duiundan, dört Balkan devle-
Berlinde imzalana• ••ya mn.· d ' . L 1 turyaya sılahlanmak hakkı ve- d 100 b" • f d .. d .. 1 Gazetecilar döndüler • .,. u a ını taııyan mürtecı yeaaz a .1• B 1 • t d 1 sırasın a ın, savaş tı tara ın an ıoz en ıeçırı e-

d 1 ·ı b d nt ll"t L• lik k"f d"I 1 E k" rı ırse u ıans an a on arı h ı· d d 600 b' k" "lik k · H b ld .. lstanbul 9 (Hususi) - Al· a e esı e un an mu ••e ı ·~r te tev ı . e .1 en er s ııe- takip edecektir. Fakat ıu tak- a ın e e ın ışı· bir ce tır. a er a ığımıza ıore 
tediyata mütedair protokol ve hıre ~evk edıldıler. Muhake- dirde Türkiyenin çok mantıki ordu yapması demektir. Şu Akdeaiz paktı evvelkiaden da- manyaya scyahata giden Türk 
aerbutatı 28-4-935 tarih ve melerı orada yapılacaktır. Is- olan boğ~zlar hakkındaki tale- halde Türkiye hudutları ve si- ha ıeniş bir şekil almaktadır. ıazetecileri bugün ıeldiler. 
2-2423 aayıh kararname ile he- partada tetkikatta bulunan iç itile karşılaşacak olan Ingilte- lihsızlanmış olan İstanbul mın- Romanyada, doirudan doiru-
yeti vekilece tasdik edilmİ.ft:İr. itleri bakanı Bay Şükrü Kaya renin Bulgar talebine karşı takası nasıl korunabilir? Bu ya alikadar sıfatile, bu pakta 

Uşakda atlı spor beyanatında Saidi Kürdinin koyacaiı tahmin edilebilir. in- mesele üzerinda Balkan antan- iıtirak edecektir. Bu münase-
UŞAK 8 (A.A) _ Şehrimiz.- otuz ıenelik mayalı bir mürteci giliz hükumeti bu yüz.den Bul- hnın bütün devletleri hemen aynı betle de, Buliarİstanın Nöyi 

de bir atlı spor kulübü kurul- olduiunu, hadisenin mahdut ıariıtanın askeri durumunu derecede alakadar olup tek muahedesile knrulaıı askeri va-
•uıtur. Kulübe 120 bay ye ehemmiyetli bir zabıta vakasın özel bir dikkatle göz. önünde bir hareket pragramı çizecek· z.iyeti bozması ihtimali karşı-
1.ayan üye yazılmııtır. Yarınki dan ibaret bulunduiunu söy- tutmaktadır. lerdir. Zaten bu iş gördüğü- ımda, Boiazlar vaziyeti ıörüt· 
kurultay bayramında kulübiin ledi Türkiye Lozan muahesin- müz ıibi ailiblanma meselesile me mevzuu olacaktır. 

··-- tLtl.--- ( • .. • • .. • • .. • • .. • açuma uanmi meraeimi) yapı-

200· Yunan zabiti Kurultayın açılışı Yugoslav Başbakanı 
3aha ordudan çıkarıhyor Ankara büyük bayram günlerinden Ankara'ya gelecektı·r 

lıtanbut 9 ( Hususi ) - Ati- B • • • • d h d 
nadan bildırıhyor: Yunanistan- IrlSIDI a a yaşa 1 
da daha 1200 zabitin ortludan Ankara, 9 (Hususi) - Atatürkün kurultayda irat ettiği açılış 
çıkanlacağı bildiriliyor. söylevi çok alkışlanmışbr. Ankara büyük bayram ıünlerinden 

birisini daha yaşayor. Ankara ıııklar içindedir. Kurun gazetesi 
Bay Peam zo u F.nanı ba- Atatürkun ay sonunda memlekette bir tetkik seyahatine çıkacaiını 

kanh anı üze 'ne aldı. azı or. 

TAYYARE SİNEMASI 
B U 6 U N 

Aylardanberi beklenilen, Avrupa ve lstanbulda büyük muvaffakiyetler kazanan 
mevaimio en it .. ük filmi 

Büyük Oyun 
Sinema aleminin iftihar ettiği büyük yıldız MARIE BELL ile "Moıkova ıeceleri,, nin 

kahraman san'atkarı PIERRE RICHARD WILLNS ve diğer iki yüksek san'atkir 
Françoise Rosay, Cbarles Vanel ve müteaddit artistler, binlerce figüran 

BÜYÜK B!R AŞKIN ROMANI baştanbaşa heyecan ve san'at c!o!u büyük eser . ~ 

BUYUK OYUN 
ilaveten FOKS dUnya havadlsl•rf Seans saatları 

Her gün 15-17-19-21 ıs D.KKAT : Her gün son 21 15 seansı "ucuz 
Pertembe .13-15 Ta!ebe •tuaı halk ıeınsı dır 
C..a 13 alin seabsa Fi r 2S:-J 

Bu ziyarete büyük önem 
Veriliy_or Murahhaslar Bükreşte ... 
Belgrat, . 9 (A.A) B~~an an• Belırad, 9 (A.A) - Batba-) 

laf!Hıı daımi konaeyının top- kan ve Dıı itleri bakam bay 
lanbaında h!%ır bulunmak üzere Yevtiç Balkan anlqmaıı kon-
Biikr~ıe ııtmekte w olan . Bay aeyiain toplatıuada hazır bu· 
Makıımos bqkanlıgındakı Yu· 
aan (Salkuru) d6n akşam bu- lunmak ilzere d~ ~k,am Bük-
raya gelmit ve durakta baıba- reşe hareket etmiftir. 
kan ve dış itleri bakanı Yevtiç lıtanbul, 9 (Hususi) - Yu-
tarafından karıılanmıttır. iki ~oalaYya başhakanı bay YeY· 
bakan istasyonun salenuna tiç bu ay sonunda Aakaraya 
çekil~rek trenin durdujıı müd- gelecektir. Bu aeyahate blyilk 
det konupnuflardır. önem veriJiyer. 

İstanbul baştan başa elektrik içindedir 
1 İstanbul, 9 (Hususi) - Cumhuriyet Halk parti kurultayının 
l açılışı her yerde olduj'u gibi burada da parlak surette candan 

kutlu!and . Bir çok yerlerde söylevler söylendi, müsamereler 
verlldi. Şehir baştan başa elektrik içindedir. Atatürkürı kurultayı 
açış nutkunu Halk radyolardan dinlendi. 

Yunanistanda Kalamatada müthiş 
Yer sarsıntıları oldu-Zarar bü}üktür 

1 
İstanbul 9 (Hususi) - Alinadan bildiriliyor: Y•nanistanda 

Kalamatada çok tiddetli zelzele oldu. Bir çok binalar yıkıldı. 
Zarar bUyiiktiir. Y arah ve 6,tlileıha ayıaı bilillmi1ol'. Halk bl,ak 
korkun 

Habisburgların 
Davası 

Bay Mussolini Romada 
Bu meseleyi Avusturya 
Şansölyesile görüşecek 

ROMA: 9 ( AA ) - Roma 
koaf ....... ndan evel Fılor•
acla Muuolini ile Şuıaiaa 
aruıada yapılacak koauşm nıa 
batlıca mevzuu Habiıburglarıa 
yeniden tahta ieçmeai olacaiı 
söyleniyor. Avusturyada rejim 
değiştirilmesi lehindeki ecnebi 
propaiandasına karşı olan ede
mi mudahale andlaşmasınıa 
krallık mOcadelesine ne derece 
uyjıın olacağı araştırılacalMıar. 
Bay Yevtiç Tuna konferansıa
dan evel şahsi temasta bulua
mak ve İtalya ile Yuioslavya 
arasındaki ıeçimsizliklerin bir 
an evel ortadan kaldınmasaaı 
temin etmek için bar. Maaso 
veya cht itleri Muat 

• 
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Çapraşık duygularla ezilen zavallı 
•• 

Bir insan olnıadıü;ına sevin Ozben 
- Evet bu evde, yine bu

rada Erkula ettiği itirafı ha
tırladı. 

fki yıl, tamam iki yıl olmuş
tu. Bütün evde dcğişmiyen 
yalnız bir odası kalmıştı. İşte 
bu köşede yanyana oturduk
ları kanape.. İşte piy3nos4 .. 
işte sigarasının küllerini silk
tiii metal tabaka .. İşte başım 
ırkaya bıra'kh2ı yashk... Hep 
onun anımı ile dolu idi. Anne
sinin resmi önünde neler söy
.emiıti? Sonra o da kendini 
kimseye olmadığı kadar ona 
yakın bularak 111sıl açıl
mıf, bütün duy~farını dök
mü,tü ? Y avaı yavaş doğ

rulan kumral bap iOruyor 
gitı.i oluyordu. Kalbiai açb2'ı, 
Te J.eklediii adaaın kolları 
uzaaıyor da baıı onu• kalbi 
üstünde, kalp çarpınblannı din
liyordu. Yalnız bir dakika ..• Bir 
dakika bile deiil yüzünde do
la,an kızgın nefesle eriyece
gini sanmııtı. Hepsi bu kadar 
o bir nefes onu çocuklukta• 
çıkarmıı bilmediii heyecanları 
yüreğine akıtmııh .. 

İki yıJ... Ne ileri, ne geri! 
Erkul ufak bir imada bile bu
lunmamıfb. Aralannda kopa
rılmaz, sanılmaz bir dost
uk var, o kadar.. Bazaıı bjr 

hayale kapılarak, Erkulun 
o donuk bakıtlannda yırtıcı 
bir aşk, bir kınlcım sezer 
iibi olur. Fakat, oaun hiç de
ğişmiyea tabii sesiyle dost 
elini uzatarak yanından ayrı· 

Jırken aldıiı tavır, pek çabuk 
yanıldığını aalatırdı. Hayır 
Kaya onda aradıiı qkı deiil, 
ancak san'at aıkını bir iman 
gibi aşılıyan büyük adamı bu
luyordu. Hocasının hakkı var
.la o bir nehir ıibi akar' önü
ne ıeleni sürü1derdi. 

Bu sürükleyiıin sonu nereye 
varacaj'ını bilse... Birgün o•a 
yeter arbk, ülkümün yolunu 
aan'at aıkını verdin bakalıa? 
Ya onu Be yapacaktın diye 
sorabilecek miydi?. 

Kaya bu dütünce ile sarsıl
dı: Ona öyle geliyordu ki bu 
sorifU ile herşey bitecek, onun 
büsblltün kaybedecekti .. 

Erkulun ıöylemekte• çckin
diii bir gizlisi vardı Bu sırrı 
ııraıtırmaktan korkuyordu. Bir 
ıöz, bir anılııı ikisini birden 
karanlık bir nçurumun içine 
yuvarlıyacak Hnıyordu .. 

lu ne karışık duygu idi. 
Hem korkuyor, hem koıuyor, 
hem ıe'riyor, hem karıııında 
'buz aibi donuyordu. 

Tık, bk.. Gene kapı... Bu 
• adısınıa vuruşu: 

- Sen misin dadı?. 

- Kızım daha mı çaya in-
mezsin... Meraklandım dersin 
yok mu? Hastamtsın yoksa?. 
Yavaı yavaş yürüdü sürmeyi 

çekti. 
Bir şeyim yok dadıcıiım? 

Gece çok yazdım yoruldum 
şöyle şezlonga uzanmış kalmı
şım.. Birden dadısının boynu
na sarılarak : 

- Sana zahmet amına da
dıcıjım ben çayımı balkonu
mun 2'Üzel manzarasına baka
rak içmek isterim. Bu benliii
mi hoş ı(Örürsün dej-il mi ? .. 
Kadıncaau ouu hasta bul

mamak sevincile : 
- Elbet getirir, her istedi

iini hoı iÖrürüm yavrum, has
tasın deye yürei'im titriyordu. 

Kaya gülerek: 
- Korkma dadı, kızan aapa 

nilam.. Huta ol•aia niyeti 

hiç yok.. Sonra derslerim ne 
olur? 

- Haydi büyük söyleme .. 
Tı.nrı skilık versin. Ben kilh
vealtını getirmeğe gidiyorum .. 

- Kendine de alm~ğı unut
ma dadı, burada karşı karşıya 
ana kız birlik yeriz. 

Kaya dadısının arkasından 
içini çekti: 

- Sevgili dadıcığım, sevil
mek ihtiyacı insanda ne yenil
m~z bir arzudur. Sen de ol
m2sanL 

Kütüphanesinin önünden ge
çerken mavi atlas kutudan uza
nan Özbenio başı: 

- Gün aydın benzerim, di
yordu. ı 

Gayri şuuri bir hareketle 
orada durdu. Bu balmumu mas
ke ile kendi başı alasında bü
yük ayrılıklar buluyordu: 

- Oh Ôzben, sen daima o, 
aldığım Özbensin, fakat ben? 
Seni buraya koyduğum iÜnkü 
anlayışıma hiç uymıyan bugün
kü anlayışım, düşünlerlerim, 
duygulanmla büsbütün başka 
bir Kayayım. Senin dudakla.rm
da bu ebedi silinmiyen tebes
süm, bana beklediğim yarının 
ne olacaiını söyliyebilse yarın, 
yann! Her gün bizi bu yarın 
mı bekletiyor! 

Bu bitmez tükenmez gelece
ğin içinde, en son biten, çap
raşık duygularla ezilen zavallı 
bir insan olmadıi"ma sevin Öz
ben ... 

Dadısı kahvealtısını getirdi. 
İkisi de balkonda karşı kar~ıya 
oturdular. 

Kaya gerçek söylediği gibi 
halasının öçlü sözlerinden, Su
hanın haris bakıılanndan uzak 
kalmayı böY.le iki sakin sevgili 
iözün kartı•da hayatını içmeği 
daha tatlı buluyor, hem iştiha 
ile yiyor, hem etrafa bakını
yardu. 

Köyü• hergüakü hayatı uyan
mıştı. Kalın sis tabakasile ör
tülmüt mor tepeler yava, ya
vaş açılıyor, güae, bu yamaç
lardan kızılblı ışıklarını ova-
lara ufalıyor, uzaktan bir par
çası gözükan deaiz gümüş gibi 
parlıyordu. 

Türk heyeti 
HarkoHan Klefa vardı 
MOSKOVA 9 (A.A) - Pr. 

Muzafferin başkanlığındaki türk 
siyasal adamları ve gazeteciler 
irubu Harkoftan Kiefe gelmiş
lerdir. Türkiye büyük elçisi 
V aıf Çınar da konuklarla bir
likte Kiefe ielmiştir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hastalıklı deriler 
Ziraat bakanhitndan vilaye

te gelen bir bildirimde çiçek 
hastalıiından ölen hayvanlann 
derileri için baytar!arca menşe 
tahadetnamesi verilmemesi bil
dirilmiştir. 

Bu gibi baıtalıkh derileri sa
tanlarla muhafaza edenlerin 
resmi baytarlara haberdar et
mek mecl.uriyetinde bulunduk
ları. ihbar etmiyenlcr hakkın
da takibat yapılması cmredil-
miştir. 

Bir blldlrlm 
Finans bakanhj-mdan alaka

darlara ıelen bir bildirimde 
adliye harç tarifesi kanununun 
yedinci maddesi mucibince da
vaların açılışında ilam harcının 
dörtte biri nisbetinde peşin 
olarak alınan harcın davanın 
sonunda ilam harcına mahsub 
edilerek fazl~sının alakadarla
ra geri verilmesi Jizımieldiii 
bildirilmi,tir. 
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j Ha~~şi tan 
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arşovada bir g.. kalacaktır 
Çekos ovakya ile görüşm~ler •. 

Dişlerine kadar 
Silahlanıyormuş 

• ••••• il • 

ROMA 9 (A.A) - Habc
,istana silah verilmesi işindea 
bahseden sü bakanlıiının or
ganı yazı yor: 

Adenden gelen ve İngiliz ve 
Mısır i"azcteleri tarafından 

doiru oldukları söylenilen ha
berlere iÖre transit halinde bu 
yılın ilk üç ayında Habeşistana 

i'önderilen aavq malzemesi 
tahminen 60 ton kadardır. Fa-
kat temin olunduiu•a ıör. 
binlerce ton· ailih ve •ühimmat 
laaşk.a eşya gibi, ambalaj edi
lerek .. Hahqistana 2&Hcril
mitful'i 

Bu HVaf malzem"'eai Llpaaya, 
laveç, Almanyadan cenubi 

Amerikaya gönderilecek diye 
B. Lat:al l'ra9clan bfr manzara bazı kaçakçılar tarafından .. : 

MOSKOV A 9 (A.A) - Sov- tefsir edeceğini umarız. And- yet ekiliği bay Lavalın Mosko- tın almmıı, fakat yolda gerek 
yet Telgraf Ajansının bildir- laşmalann yazılmış tarzının ya- va ziyareti devamında Rusya- ıideccii yer ve aerek amba-
diğinc göre Bay Laval Varşo- nında bir de onlar,n ruhu var- da bulunacak olan Fransız i•· lajlar clenittirilmiştir. 
vada ancak birgün kalacakhr. dır. Fransa Polonya münaseba- zete muhabirlerindea hiç birine • ...... -
Mareşal Pilsuski tarafından tında hiçbir değişiklik olmadı- vize vermemezlik etmiyeceiini Profesör Plkkar'dın 
hiçbir kabul resmi yapılması- ğını B. Laval herkesten iyi bildirmiştir. Zlyaretlerl . 
nın düşu'"nu··ımemiıc olması dik- izah d k k"d d" U Paris, 9 (A.A) - Baılangıç Var,ova, 9 (A.A) - Profe· ,,. e ece mev ı e ır. ma- . . . 1 d R · · 
kate degw er bir iştir. Bu Var- nz L• B L l k d p müzakerelerı çabuk ıakışaf et- aör Pikkard saat 1 e eııı-. 

Ki • avam ya ın a o- . · · p 
şova d;pJoması mahafilinde bi- l ttiğinden Çekoslovak ~ Sovyet cumhurun yanına gırmıştır. ro' 
raz hayret uyandırmıştır. onyayı ziya~eti.esnasında Fran- andlaşması pek yakında ya fesöre tayyareci Tilıenkampilı 

Mamafih Bay Lavalın Mare· sı~ gazetecılerı Fransaya pek pra~ veyahut ki Cenevrede politeknik rektörü ve ulusal 
cal Pilsudski tarafından kabü- gorünmiyen fakat Polonya için imza edilecektir. Bu andlaıma mlidafaa bakanlıiı hava şube· 
y cand b" h · t" h · f lü sonrad;tn kararlaşbrılacak- an ır e emmıye ı aız Fransa~ - Sovyet andlaşmasının ıinin bir mümessili re akat 
br zannediliyor. olan bazı şeylerin iç yüzünü tıpkısı olarak tasarlanmış yal- etmekte idi. 

Varşova, 9 ( A. A) - Yarı iyice takdir edeceklerdir. nız Çekoslovakyanın öz duru· Profesör öileden ıonra hava 
Resmi lskra Ajansı diyor ki: Paris, 9 ( A.A) - Fransız munun gerektirdiği bazı ufak şubesi müdürü general Bayskiyi 

Bay Lavalın Fransız Sovyet dış işleri bakanlığı ile Sovyet tefek deiişiklikler yapılmııtır. ve hava müdafaası cemiyetinin 
andlaşmasını Varrşovada da elçisi arasında yapılan fikir Benes Haziran batında Moa- ikinci başkanı miralay Muniusz .. 
Moskovada da tıpkı tıpkısına teatisinden sonra Paristeki Sov- kovaya gidecektir, Deniyor. koyu ziyaret eylemiıtir. 

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

y ne e 
Tayyare yapabilir mi? 
Niyus KronilcI· gazetesine gör~ 

Bunu söylemek gülünçtür 
Londra, 8 (A.A) Alman ha- ı herhald~ tayyare yapmak lü-

va silahl&nması hakkında Ni- zumunda israr etmiyecektir. 
yus Kronik! gazetesi şunları Hava andlaşmasının, Alman 
yazmaktadır: hava kuvvetlerinin azaltmasile 
Almanyanın gelecek iki se- neticelenmesi 3000 tayyaresi 

ne zarfında 7.000 tayyare yap- ile Rusya'nın ve 2000 tayya-
mak nİy'!tinde bulunduiunu reii ile Fransa'nin A1manyaya 
söylemek gülünçtür. Bunu söy- göstereceği ömeie bağlıdır. 
liycnler bir hava andlaşmasına Rus hava tehlikesi el ile tu-
aid konuşmaların yakın bir tulacak bir hakikathr. Rus 
günde başlıyacağını unut- mutahassısları Çekoslovakyada 
maktadırlar. Bu konuşmalar Rusya için bombardıman tayya-
kolaylıkla yapılmiyacaktır. Fa- releri yapan Skoda fabrikala 
kat başarıldığı takdirde hava rında çalışmaktadırlarBerlin bile 
siliblanmasmın ilerlemesine Ru5yadan gelecek tayyarele-
kar,ı büyük tesirleri olacaktır. riıı hüclimüne açıktır, Çünkü 
Almanya böyle bir andlaşma- bu şehir o tayvarelerin muh-
nın çerçevesi içinde emniyeti- temel faaliyet mıntakası içi• 
nı muhafaza etmek isterse de bulunmaktadır. ... .. . .. .. 

Lokarno andlaşması ....... 
Almanya bu andlaşmayı da 
Lağvetmek niyetinde imiş 

Ber1in 9 ( A.A ) - Almaa 
Dıı ve propaganda bakanlık
ları Almanyanın Lokarno and
laımasını feshetmek isteğinde 
bulunmadıiını iddia etmekte-
dirler. Bu bakanlıklar bu nok

taya dokunan ve ıngiliz gaze

telerinde çıkan bazı duyumları 
manasız bulmakta ve :ıskersiz
leştirilmiş mıntaka ile Lokarno 
anlaşmasına dair diplomat ko
nu~ma ihtimallerini de tekzib 
etmektedirler. Haber verildi-
j-ine göre Alman Dış bakanlı
ğı timdi Framsız Sovyet and
laşmasını tetkik etmektedir. 
Alman vanın Londra ele isinin 

Bay Coa Simondan muhtemel 
bir Fransız Alman savaşı kar
şısında fngilterenin alacaiı va
ziyet hakkıneia Avam kama
rasında söylediii sözlerin ma
nasını izah etmesi dileği11de 
bulunması muhtemeldir. ....... 

Bir tekzip daha 
Bükreş, 9 (A.A) - Fransız 

Rus andlaşmasının Reenanda 
askerleştirilmiş mıntaka için bir 
tehlike olduğu hakkında Al
manyanm Belçika hükümeti 
nezdinde teşebbüste bulundu
iuna dair olan haber Belçika 
dış işleri bakanlıiınca tezip 
edilmektedir. 

1 ngi iz kabinesinde 
Önemli değişiklik olacak 
B. Baldvin başvekil, B. Eden dış 

işleri bakanı olacaktır 
Londra, 9 ( A. A ) - İnıiliz 

kabinesindeki dej'i~iklik ade
mi itimat Haziran ayı baılan
i"ICıada olacaktır. Bu deiiıiklik 
evvelce umulduiu1tdan daha 
çok önemlidir. Parlamentodaki 
çokluk partisi ıeflerinin verdik-

U. IJıdclriıı U. ('on Siııı ıı leri malumata göre parlamento 
yerine Filip Cunliffe ıeçecck· 

Sonbahardaki seçime zaman 
bırakmak üzere Aiuıtoı baı- tir. Harbiye bakanı olan Lord 

Kai f shamin yerine de B. Tholan~ıcında tadil yapacaktır. 
Bay Makdonald Sir Con Si- maa 1rrçecektir. Bay Eden ye-

111on ve Sir Samoel Hovere rini bay Armı Hyire alacak-
yalnız kabineye •emur edile- tır. Sir Johnı Gilmour iç işle-
cektir. Bay Baldvin ba,vekil, ri bakanlıiJndan çekilerek Ha-
lay Eden tle dıt itleri S.akanı lifax lordluiuna tayin oluaacak, 
olacakbr.lord Londonburry ha- ltir daha siyasetle uira,mıya· 
va baıkanlıiJndan çekilecek caktır. 

••••• 
General Dönen 

10 mayısta Romaya varacaktır 
Paris, 9 ( A.A ) - Geaeral 

Dönen bu sabah bakaalı;ın 
öz tayyaresile ve askeri ve 
sivil mutahassııJar taııyan di
ğer iki tayyare ile birlikte 
Romaya hareket edecektir. Bu 

tayyarelerin üçü de en son 
ıiıterndir. Böyle bir uzun yol· 
culuga çıkışları ilk defadır. 
Bunlar düz uçuş rekorunu kı
ran yüzbaşı Rossi ile Ja11 Mer
mozun idaresindedirler. Marsil
yada konakladıktan sonra ge
neral Dönen on mayısta Ro
maya varacaktır. Orada ayın 

13 üne kadar kalacak ve kral 
tarafından kabul edilecektir. 
Generalin bu ziyaretten mak
ıadı bir Paris - Roma ve Ce-

nubi Amerika hava yollarıoıP 
işletilmesinde her iki memle· 
ketin sivil tayyare kurumları 
arasında sıkı bir elbirliği vü
cuda 2etirmek, karcket saatle
riai ve yasak mmtakalar üze
rinden g cçme şartlarım teıbit 
eden bir uzla~mı aktetmek: 
dir. Bu elbirli2"inin temeller• 
İtalya sivil tayyareciligi direk
törü general Pellegrininin ic· 
çen Pariı ziyareti esnasınd• 
zatea kararlaşbnlmışhr. ---Almanyada 

Berlin, 9 (A.A) - Bay Hit
ler devle t hizmetlerine ve kor
porasyonlardaki boş yerleriıı 
yiizdc onunun ulusal Sosyali.t 
partisine 1930 EyJfılündea önce 
1rirmiı olanlara aynlmasını eOI ... 
retmiıtir. 
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~ işim bir hançerle dul T ehinin 

Çadırına ş o 
h fett n kadın.. Ah 

melun diyordum. 
İçimde onu boğmak istiyen 

bir ateş kaynıyordu. Böyle 
iken niçin gözlerinin kalbimi 
alan parıltısına bakamıyordum. 
Ned n onu görünce başımdan 

b akl nma k dar titriyor-
dum. Hatta bu cehennem 
azabı iç.inde bile ... 

Dul T ehin hırsla söylediği 
s5zlerd n sonra aşını çevirdi 
ve i'Özümden kayboldu. 

Bu defa bitmiş sayılabilir
dik. Kötü kötü düşünceler 
beyn • i yiyordu. Burad;m 
'ı>u &lümlü çemberden asıl 
kurtulncakbk? Kuvyetimin. mu
kav metimin da la damla eri
yerek tükenmek üxcre oldu
ğunu duyuyordum. Buna rafr
meu harekete ieçmek, bütün 
bütün bitmeden kurtulmağa 
çalışmak lazımdı. Aklım bir 
ide geldi. Çok orijinal eğil 
amma becerebilirsek kurtu-
lurduk: 

- Wilyam be... Bu topların 
tekerlekleri i çevirmeye çalışa
lım. Birbirimize y kfaşır.sak 
dişlerimizle bağları gevşetme
ye, yemeye lışırız. 

lık denemeyi kendim yaptım. 
Sağa do2-ru •iildim. T ekerleii 
çevirmeye çalııbm. Top kımıl
dadı. Ayaklarım yerde• kalktı 
Vücudu sağa doğru yattı. 
Bunu hi~ dü ünmcm · şti . Bu 
ımılclanışı ilerlehnek için bir 

i tinad noktası ulmadığımd 

tekeri kI r de durdu. Böylece 
ufku vaziy tte topa asılmış 
lmlmıştım. Bağl r etlerime gir
dikçe acılanm day mi az olu
yordu. 
Aynı tecrübeye iİri§mtınit 

otan Vilya vaziyetimi 2'Örünce 
ba2'ırdı: -

- Ne büyük tallim Yarmıı 
ki ben henüz ayakta durabili
yorum. Şimdi bağlı bulundu
ğum topu kaldırmak surctile 
yaklaımaia çalı cağım. Belki 
bir yardımım do1:e:unur. 

- Beyhude yorulma arka
da,. İmkansız bir şey. Ayakla
rını kıpırdatmıyorsun bile. Topu 
kaldırmak kolay iş mi- Gerçi 
sen yaman babacan) rdansın 
ama bu kadarını bccerecei'ini 
ummuyorum. 

Vilyam aklın almıyacaiı bir 
iayrct sarfediyordu. İn an kud
retinin üstünde yılabilecek 

ir gayret... Top güya hafif 
toptu. F o kat bu bizim bulun

duğumuz vaziyette "Hafif,, ke
limesi ne demektir? Tamamen 

serbest ve kuvvetli bir adam 
bile bu topu ancak yerinden 
kıpırdatabilirdi. Daha fazlası 
için muhakkak iki tekerleği 
sürüklemek lazımdır. Vilya 
topu bir kaç s:ıntimctrcdcn 
fazla ilerletemedi. Nef~ nefese 
kalmııh. Bir gayret. bir ga~t 
daha... Zavallı ark daşnn her 
aoıya !katlanarak yanıma yak
laşabildi. Eğildi. 
Ağzını bağlanma yaklaştır

dı. Bir fare 2"İbi kuvvetli di~
lerite bağları kemiriyordu. Hur
ra... Bailar gevıedi. Btn kur
tulmuş 2ibiydi . Şimdi Vilya
n:ıa Yardım et ek ve ayaklan
•u çözmek liıımdı. Bu da o 
kadar kolay bir iı dqildi. Zi
ra ben bitkin bir halde idim. 
O uman Vıilyamın birikalı 
~UYVetini daha iyi tanıma.ta 
an:ıkin buldum. O diier baiları 
da avaı suretle lccmiriyordu. 

Uzun bir çalışmadan sonra ken
di bağlarımı çözdüm. Arkadaş
mınkilerini de çözebildim. Ge
niş ncfe.... lmak üzere idik ki 
ayak sesleri duyuldu. Li iÖ
ründü. 

Derhal topların başınn geç
tik. Kollanmızı tekerleklere ge 
çirdik. Bağlı duruyorduk. Li 
bize örtü getirmişti. Sordum: 

- Dul T ehin mi bu örtüleri 
gönderdi. 

- Hayır Tchin göndermedi. 
Ben retirdim. Bayların souk 
lmamalarını istiyorum d .. 
Safdit bir çocuk gibi gülü

yordu. Ortüyü üz.erime atmak 
için yaklaştı. Koliarımın ba~sız 
olduğunu görmesine imkan 
bırakmadan bir elimle sağ elini 
tuttum. Diğer elimle de ağzını 
kapadım. Vilyam da yeteşerek 
onu kendi bağlarile sıkı sıkıya 
bağ"l dı. Zavallı küçük Çinli 
korkmuş ve şa~ınnışh. 

- Li gördün mü ki biz kaç
manın yolunu biliriz. Korkma 
seni de birlikte alacağız.Fakat 
şayet bağırmağ teşebbüs ede
cek olursan öldüğün gündür. 
Ellerimizle eni boğarız. Anfa
c!m mı? 

- Kaçmak ta niÇin b ylar? 

Yarın hcrş y düzelir. Her şey. 

- Hayır Li yarına kalırsak 

b ıı ızı koparacaklar? dul 

T ehin bizzat söyledi. 

- Bunları nnlamam. Şimdi 
Tchinin beyaz bir adamla ko-

nuştu v uııu duydum. Si:zi götür

mek istiyen bir adamla ... 

Bizi götürmek i tiyen bir 
adam mı? Nasıt adam bu? 

Derhal aklıma T cd geldi. 

- Li beni eyice dinle .. 

Vilyam senin yanında ka.Ja

c.ak, Ben i e beyaz adamın 
dul T chinlc konuştuğu çadıra 
gideceiim. 

- Dul Tchinin yanın ı? 

Evet.. Yanında bir ıilah 
var ı? 

Sadece tavuktan boğazft 

lamak için kullandığım bir bi-
ç ğım var. ' 

Ceketini kaldırdım. Üzerin-

deki mükemmcJ hançeri aldım. 
- Sorıu Var -

Kars 
elaketzedelerine 

Yardım kararlan veriliyor 
Karsta olan zelzele yüzünden 

binlerce yurttaşımız yarı çıplak 

bir halde evsiz barksız kalmıı

br. Kültür dircktörJüiü bütDn 
okul lar direktörlük ve baş 

öiretmenbklcrinc bir bildirim 
göndermiş ve bir kaç yıl evvel 
İzmir ve Torbalı zelzelelcrini 
görmüş olan b.mirliler için bu 

acıklı durumun hassasiyetle 
takip edilmekte olduj'unu bil-

dirmiştir. lzmir öirehnenleri 
ıklimi çok soi'uk olan Karı 
havalisinde yersiz ve evaiz ka
lan yurttsşlarımıza yardım ka· 
ra.rı vermiş \•e işe ba~la•ışlu
dır. 

Kültür dinktörlüiii bu yar
dımın nihayet bir ay iç.inde ar
kasının alınmasını ve toplaııa· 
cak paranın Hililiahmer umu
mi merkezine gi>aderilmuini 
ve yardım 1niktannm da direk· 
törHiie bifdirilmHiai iıtemit
tir. 

•• •• y 

• • • 
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Ankar , 8 (A.A) - C. H. 1 
Partisi genci katibi Recep 
Peker parti büyük kurultayı 
mün sebetilc bu akşam snat 
19/30 da Ankara radyosunda 
aşağıdaki konf er&nsı vermiştir. 

Yurddaşlarım, arkadaşlarım, 
İyilikler ve yenilikler yo!un

da durm dan ileri giden ulu
sal varJık Cumhuriyet Hclk 
partisi Ank;.ıada dördüncü 
büyük kurultayını açıyor. Ku
rultay geçen dört yıllık çalış
maların biriktirdiği görgülerin 
ve tecrübelerin sonuçlarını ,,.öz o 
önünde tutarClk gelecek dört 
yılın hükümet için ve parti için 
temel olcıcak yeni çalışma yol
larım tesbit edecektir. 

Kurultaya sunulan yeni parti 
proğramı tasladığı soysal, siya
sal ve ekonomik yaşayışlarımı
zın derinliklerine diriltici sar
sıntılar yap n Türk inkılabının 
bütün şiarlarına bağ'lılığımızı 
yeniden perçinliyor.ileri gider
ken, yurda bcıkışla ve evrene 
bakışl en doğru amaçlara en 
kestirme ve en uygun yollar
dan yürümek nanesi partinin 
yeni proğramında da değişmez 
bir şiar olarak kalacaktır. 
Proğramımızın yeni şekil 

parti prensiplerini d ah a 
iyi nlaşılır bir halde ko-
yacak ve Türk ulusunun ta
ze hay t içindeki yolunu ve 
yerini dah ziyade açacak ve 
aydmlatacakhr. 
LliberaUzm kar ı cephe 

nomide yapıcılık vazifesini ve 
kurulm sı1 işlemesi korun 
serbest sanayii tanzim ve mu
rakabe edicilik vazifesini ~e
nişletiyoruz. Ulusal sanayileş
me gibi yüce bir maçla ön 
verilen işler arasında serbest 

Recep Peke1· 
sa ayi ve serbest ticarete bı
rakılan yer nor al kazanç dı
şında istismara varamaz. 

Dış ticaret en önemli ulusal 
işler rasında yer alacakbr. 
Ürünümüzü alanın ürününü 
alacaitz. Yeni progra da her 
çeşit ç hşmaJar için kredi iş
lerine önemli bir yer veriıimiz 
yurddaşm ekonomik alandaki 
teşcbbllslerini kolayJaıtıncı bir 
tesir yap cakbr. 

Emlak kredisinin şi diki dar 
vasıtal nnı otur cak ev yaph
racaklara h srcttirici yeni ok
tai nazar, gelir getirim yapı

lara sahip (rantiye) bir sınıfın 
türemesi yer:ine yerleşmiş v 
yuvarlanmış yurddaşların ço
ğalmasını üstün bulmamızı a -
labr. 

Amme haklarında anarşiyi 
besliyen, ekonomide ulusal ça
lı mayı yıpratan ve ulus yığını
nı istismar eden liberalizme 
k rıı cephemizi d ha sıklaşh
rıyoruz. Haklarda hürriyetin sı
nınnı devlet varlıiının otorite 
sınırı içine lıyoruz. Teklerin 
ve hususi toplulukların faaliye
tini genci menfeatlara aykm 
olmılmak kaydiyle bağlıyoruz. 
Arbk her yerde son nefesini Köylünün refahı 
vermekte olan liberal devlet tipi- Öte taraftan köylüyü toprak 
nin kucaj'ınd beslenip büyüyen sahibi yapmayı bir parti pren· 
çatışmalar zencirini kınyor, Sı- sibi olarak almakla bütün yurd-
nıf kavgası yollarım büsbütün daşları kendilerinin olan ülke 
kapıyoruı. Türkiycde iş verenle üstünde kendi malı olan top-
işçi arasınd .. ki davalar arala- raklarda yurd için ve kendileri 
nnda da uyuşm ile ve bu ol- için çalışılır, yaşar, onurlu, var-
m zsa devletin aralayıp barış- lıkh bir kütle haline 2etirmek 
brıcı eli ile halledilecektir. istiyoruz. Bunlar yurddqlarııı 
Grev Ye Juk avt yasak olacak- 2enliği amacının yanında par-
tır. Bu çığrı yanlı~ anlıyarak tinin vatancı, ulusçu, aileci, 
bizim kooperatif akışı y ptığı- mülkiyetçi vasıflarını daha 
mız hükmünü çıkarmamak Li- açıklıkla belirten yeni v 
zımdır. Bizim ulusçuluk ve halk- ileri düşünüı ve iş yol-
çıhk anlayışıınızda sınıfçılığa larımızdır. Kültür işlerimizi 
karşı olduğu kadar bir mus- de ekonomik işlerimiz 2'ibi 
tabsiller karteliıasyonundan kavrayıcı bir plana bağlamak 
başka bir fey olmıy.an korpo· parti prensibi olacaktır. Bu 
rasyoncuTuk zihniyetine de arada normal ilk okulalardaa 
kartı 2elen bir genişlik vardır. b şka ilk tahsil çaiJndaki ge-

Suİıf yoktur niş köylü çocuklar kütlesini 
Biz prolcterya _ Burjuva tas- daha çabuk ve daha pratik 

nifi içinde yarahlan, sımf kav- yöntemlerle okutacak ibir köy 
gası, sınıf intikamı, sınıf tabak- okulası tipi kurmak bartiye 
kümü fikirJerin'e yer vermediği- yol olacakbr. En yüksek tah-
miz kadar kontrolsüz geniı sile kadar bütün okulalarda 
iıtiaıalcıhfrıa müstehliklcri iı- kuvvetli cumhuriyetçi, uluıcu, 
tismar etmesi fikrini beyenmi· halkcı, devletçi, Jiik Te inkı-
yoruz. Türkiycde her ekono- lipçı bir inan telkin edilecektir. 
mik teıebbüs ulusal blltünlü- Parti, kurtulmuı ve modem 
i\111 ahe•gine uygun olacakhr. bir ülke olarak düzenlenmiı 
Yeni progamımızın müstehlik olan yeni Türkiyenin baka ~art-
halk yıimlanna karıı fiat em- ları olarak tawdıiı bu alb 
pozisyonu yapacak, tröstleri vasfı yeni proiramla de•lete 
ve kartelleri tanımıyan ve rlev- mal ediyor ve gelecek nesille-
lete fiat kontrolü VAzifeıini . ria bu terbiye ile yetiftirilme-
vcren ruhu, partiıain bu yol- sini ilerj ödev aayıyor. 
daki ana düşüııcesiai pek iyi Bu terbiye yolundan ~iderek 
belirtiyor. dtvletle ulusu beraber ulayı-

DevleUn ekonomik ıını beraber iunıp yaphj'ı 
Yapıcıhk vazlfeal birlikle bajhyacağımıza iaam-

Ôte tarafta• devletin eko:_ _.xoruz. Uluıal birli.ti •• bqyn.k_ 

•• munase-
a 

r 

kuvv t sayıyoruz. Bunun için 
uluılar arası birliklerin zararlı 
akışlarını önleyici bir uyanık
lıia deier veriyoruz. Yeni par
ti çaiı,ma yollarında büküm t 
ile ilbaylıklar husuıi idareleri( 
ve tarbaylıklarla iş birliğini 
dahail ri götürecek ve d vlet 
çalışın larını d ha sıkı arkalı
y caktır. 

KadEn ve erk k 
B rab rll§I 

Yeni parti programı bakda 
v vazifede kadın ve •rkej'i 
bir tutuyor. Bu preıaıip yolu 
ile Türk ulll5u ıı ıf telakkisi 
gibi cinıi farkı ı da tanımıya 
müıavi haklı, müıavi o urlu 
yurddaşlardan kurulmuı bb 
yüce halk yığuu har i alıyor, 
Bunda partinin demokratik 
yüzünü parlata• ayrı bir anla· 
mı da 2'Örmelc i'erektir. 

Biz liberal devlet tipiniıl 
tamlbğı, hergün bir kanıık
lıkla de Jetin durumu•u, ileri 
iİdiıin hızını bozan, yardd • 
Jarı birbirine düıüren bütün 
geri ve fena tohumlann ye· 
f~rmHiae yol aça niza H 

birlik düımanı klasik demo
krasi yerine yurdcla~ zek6sı· 
nın besle ip aç.1lmasına da yol 
veren ş vgiye ve .inana daya• 
nan disiplinli bir b rab rliğl 
üstün ayıyoruz. 

D mokr ı yoll rı 
Parti çalışma} rı ızda ha l· 

ki anla nda en ileri .ıemok· 
ratiJc yollardan yürliyonız. Se
çimlerde namzetler halla tem• 
ıil eden parti kurumlannııı 

fiyeleri arasındaki y klamalarla 
belirtiliyor. Heryıl yurdun her 
tar fı da binlerle parti ko ire· 
leri kuruluyor, kongrelerde 
her yerin ke di ihtiyaçl.arile 
birlikte yurdun ıe el işleri içi 
& e ıürillen bir dilekler üstüne 
münak şalar yapılıyor. BiltüA 
bu 'ko•uimalann ıüzül Üf Te 
kısalhl ış sonuçlan otoriteler• 
ıonularak parti bUkümetinin 
çalışmalannda teıir yapıyor. 
Y ann açılacak parti kurulta
yına eski dileklerin sonuçlarile 
beraber bütün yurdüa y ni 
dileklerini getirea. a-ellİf dos
yalar sunulacakbr . . Biitnn 
bunlar kurultayda bakllllların 

· birleşip çalıımalariyle incelenip 
konuşulacaktır. Yeni istekler 
yeriac getirilme imkhlariyle 
karıda hnlarak kurultay kara
rma bağlanacaktır. Geçt• dört 
yılın parti çalıımalaruıda oldu
iu ilbi bu ıeferki kunlltay 
kararlarını• da tatbik alanına 
girmesi ııkı sıkı kovaluacak
br. Bu ıistem ile Türkiyedc 
halkın idareye teaid yalnıı; se
çimlerde rey vermekle kalmı-

yor, egemenliğin kaynaiı ola• 
uluı yıj'ını parti makanizması
nın işlemeıi yelun an devlet 
idaresiae arasız bir surette iı
tirak etmiş oluyor. 

MUtterek bir halk 
Terblyeal 

Geçen yılların 2örg(bfi yunl
dqlara •üıterek bir halle ter
biyui vermenin faydasını ye 

gere&ini ~östermiıtir. Okulada 
Ye meslekte ltk tek yetişme
nin ulus taliin'in doğuracaiı çe
şitli ıüçlülderi pvenle kutı· 
lamak ve yeJUDek için yeter bir 
iti~ yapaca;ına kanı değiliz. 
Bir uluıun her zorluia tlSiÜJ 
Yerecek bir olpılluia erifmui 
için kluik terbiyeden baıka 
yığına devamlı Ye yeni Türki
yellin ileri aidiıine uyar bir 

_halk terbiyeaJ Yermvi .c_ok a~ 

Sahire s 

ezada . .,, ... 
Eski bir nıüstantik 
ııuha eme edildi 
Vazife.si i suiistimal ederek 

rtişvct almak iddiasilc mahk -
meye verilmiş olan Kemalpaşa 
111üstantiki bay Nuri hakkınd ki 
muh ke eye dün ağırceza ab-
keme.sinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede sabık Armut
lu belediye reisi bay Ali feh-

i di len iştir. Şahit demiştir 
ki: 

- Böyle bir rü vet hidise~i 
benim önümde ceryan etmış 
değildir. Ancak bir gün Ke
mal p 'lia kazasında hükumet 
konağı yanındaki havuzlu kah· 
venin önünde Adliye erkanı 

oturuyordu. Çalışma aaatı ge-
lince Adliye erkiıu kal-
kıp gittiler. Orada ben 
yalnız kaldım. Bir aralık 
yanıma gelen kooperatif 
katibi bay Şükrii Mevkuf bu
lun n be şircsinin kızı ı tah
liyesi içi müstantiklc görüş· 
tüğü ü ve 200 lira istdiğini 

öyleyince ben i irlendi •• 
Cumhuriyet adliy si in namus(" 
lu memurları a iınadatta bu· 
lunmamasım ihtar ettim. 

Diğer rüıvet iddialarına ge-
lince be bunlara jna11mıyoru . 
Müstantik bay Nuri ile diğer 
adliye erkiaının araları açıktı, 
belki de bunu• diccıııi olar k 

' \>azı aözler a6yle iştir. Mu
hakeme baıka ıabitlerin celp 
edilmesi için baıka bir 2ünc 
bırakılmıthr. 
Kınık• su getiriliyor 
Bergama kazasının Kınık 

nabiyesi•e gdiril cek ıu içi 
hazırlana proje tasdik dil

k Uzcre ll aylıktan Bayın-
dırlık b kanhiına gönderil 

0

!· 

tir. 
. ...•......•...•........ ·············•••& 
rekli buluyoruz. Bunu• içi 
haJ.kcYleri. halk kürsüleri, halk 
hatipleri kurumlarını kuvvetlen· 
direceiiz. Bu yollar üzeri d 

' çılacak ç lış lar arasın a 
ulusun killtür ve siyaea t rbi
yesi içi değerli vaııta aaydı
jımız radyoyu telmikce kuv· 
vetli kullanmaca kolay ve 
ucuz duruma getireceiiz. Yeni 
proiramın gösterdiği bu aidi~ 
içiııde yıiJn terbiyesinin özü 
olarak Türk gençliğinin yetiş
tirilmesi \tir ön li yer a.Jıyor. 
Gençlik sıralı Ye aayıılı bi.r • 
disiplin içinde xekisını kulla
•acak teşebbfüı alma, karar 
vaaıflannı bcsliytcık i kıla~ 
ve bütün istiklal artlariyle yur
du korumayı üıtün ödev saya
cak duygularla teıldlatlandm
lacaktır. Bu kurumun 2'eaişle
me.si yanıada ve onunla bera
ber beden terbiyesinin bütün 
gençliğe mal edilmesi iti ko
vala acakhr. Bu sözlerimle par 
ti kurultayının açılıı i1iaünü 
karşılarken dinleyicilerde pren
sipler fü:erinde 2eçmişi ve ie
leceii birbtrilıe baj-hy.. bir 
fikir akisi yapmayı diltil•· 
düm. Bunu• için daha zi
yada yeni proğram projeıinl 
tebarüz ettirmekte olduiu111 
•oktalann üstünde durdunı. 
Partimizi• prograaı ber biri 
ayn dej'erde bulunan kurultay 
üyelerinin birJiii ve ilaili çahı· 
maJariyie son ıeklini bulacaktır. 
Bu ıeklin önümüzü daha. a)•
dınlık, yurdu•uıu her l»akını· 
dan daha üstün yapacağına ve 
ıüneıli amaçlara giden yollan
mızı kısaltacağına içteR inanı· 
yoruz. 

P.arti ye•i doktirinlu)c sağa 
sola .sallanmadan bizim öz ve 
orji•al yolumuzda daha gUçlO 
ve daha ihenkli yürüyecek, 
yurdun partiye ina••ı~ bütüa 
çocukları birbirlerine ~aha ııkı 
ltajlaucakbr. Yeni program 
hu bayatlı v heyecanlı iı.de 
yilrüyealeri Kamilizm yolcuları 
olmak adı Ye onuru içiDd• to,P4 
byor. 
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Bornova' da eşsiz şenlik 
Köylerde Mehmetcik andaçlarının 
Açılma şenlikleı·i çok heyecanlı oldu 

Dün Bornovada ta sabatan- açılan bu andaç Mehmctçiğı, ğumuzu anlatmağa imkan yok-
beri kendini göstermiş eşsiz asırlardanberi Türklüğü bütün tur. Bayan Belkisin Tariba ka-
bir hal, genel ve mutlu bir he- acuna saydıran kahramanları rışmak iızere bu~unan Türk 

d D. b·ı· · ki t emsil ediyordu. Halk kendisi- ulusunu bütün acuna şaş-yecan var ı. ıye ı ırım 
1 

d d · d ı· 
B ı_ ld .. .. den nin öz örneği olan bu andaça kınlık verece c erece e ıra e ı, ornova 11;uru ugu gun . 
b · b k d k l k ·· e sekiz çelenl' l·oydu Köy kadını hesaplı bır atılganlıkla kurtaran erı u a ar coş un u gorm - .. ~ · 
miştir. Sebah parti ocağında ve kızlarının duygulu ellerinden ve en yüksek uluslar basamağı-
bütün fırkahlar bir- l ğını da aşıran halk partisi ve da-
birimizi kutJuladık· r "' ha evvel onu yaratan yalnız bizler 
Bu çok samimi kut- t. ~ j için değil sınırlarımızdan öteler-
lulamadan sonra noı ~ il deki milletler için bile hakiki bir 
hiyc müdürü Edip flJit güneş olan Atatürkü İzroirin 
Özyaman, fırka na · şu sevimli köyünden tekrar 
hiye idare heyeti tekrar anarız,, diye biten söy-
üyesinden Hüsnü lcvi dakikalarcc alkışlandı. 
Ataca Pınarbaşına Bayan Belkisten sonra köy 
iittilar. Pınar başın k t b C J Baha S 

v o u anı ay crna , a-
da fırka ocagında ka Türk ve talebeden Şermin 
~ütu1 .. n d köyk_ halkı tarafından birer söylev söy-
"'p aa ı, oy ço· ı d. 
cuklarına ıeker da- enT ı. t 'k. b kta B 

. am saa ı ı uçu or-
ğıtıldı. Muallim bay H Ik t• · .. ··ndc b 
D · kıt f k nova a par ısı onu aş-eaır, vy ır a 
azasından bay F eh- ta fırka başkanı bay Cemal 
mının ~üzel ve Kavukçu oğlu ile toplanan bü-
kuvvetli birer söy- tün üyeler, gençler birliii, spor-
lev]eri dinlendi ve cular, ziraat mektebi heyeti 
bu iki ienç, fırka- ı· · t 1 b J • l'. .. t .. T.. k ta ımıye v~ a e e crı ve ou un mızın \aüyük 

ur meldepler partimiz tarafından ulusu ıçın neler 
yaptıiını ve daha yapılan büyük takın altından ge-
neler yapacai-ını çerek Cumhuriyet bahçesindeki 
herkesin anlıyacaiı ,, Atatürk büstünün etrafıaa top-
bir dille anlat- .. landık. Şimdi önderimizin önün-
tıJar. Bu söylev- I Joya ular köy1i11 cle lıtclmıetcik a11dacı de hepimiz hcycandaa i•şyol-
leri Bornova nahiye ocağı aza- çıkan bu i~zel çelenkler Türk muı bir halde idik. Hepimiz 
ıından Hüsnü Atacanın çok zcvkinia inccligv ini aösteriyor-

• benliklerimizi unutmuı ve Ata-alkışlanan söylevi takip etti. du. Burada muallim bay Nihat 
Bay Hfümü Ataca bu söylevin- köy halkındaa bay Abdullah türkün yılmaz, dönmez inkılap 
de ekonomi, kültür, siyasal tarafından birer söylevle umu- erleri olmuştuk. 
alanlarında acunun ~özünü ka- mun hisleri meydana konuldu. Bütün kalpler tek kalp gibi 
maştıracak ıekilde elde ettij'i- Pınarbaıılıları bu samimi heye~ Atatürkün büstüne baih olarak 
•iz muvaffakıyetleri birer bi- can içiade bırakan heyet Do- çarpıyordu. 
rcr saydı. Köylümüz ulusal 2-aalar köyüne gitti. Bay Hiisnü Ataca da &ok 
muvaffakıyet!eri hiç durmadan Baracla da köyiin çalııkaa kuYvetli bir aöylev aöyl..U •• 
alkışladılar. ve mOneYVer muhtan bay fa- alkıtt.Dch. Sollra hep susduk. 

Bu söylevdc11 sonra köy hal- kenderin vücuda getirdiii Radyo bize büstün çevresinde 
kı ve m~ktcp çocuklariyle bir- Cumhuriyet meydanlığı içinde büyük önderimizin, Atatürkün 
Jikte Cumhuriyet alanının yeni yeni andaçın etrafı çiçekler söylcYini dinletti. 
yapılan Mebmetcik andacına papatyalarla süslenmisti. Gece askeri mahfcldc C. H. 
gidildi. Burada köylülerin kalp- Köy halkından bayan Belkisi• Partisi tarafından mükellef bir 
lcri heyecanla çarpıyordu. Na- bngünün heyecanını ifadede ziyafet verildi. Sabaha kadar 
hiyc müdürü Bay Edip Özya- en ziyade muvaffak olan ıöy- sevinç v~ neşe devam etti. 
manın heyecan verici sözlerle )evi karşısında neler duydu- Muammer Balcı 

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

Osmanlı bankasından Alınan beş 
Bin lira - Sahtekar Istanbulda tutuldu 

Geçenlerde şehrimiz Osmanlı 
bankasından kim olduiu belli 
o.mıyan birisi tarafından tüc
cardan Kadı oilu bay Ahmedin 
imzası taklit edilerek beş bin 
lira dolandırılmıştı. 

Meydanda en ufak bir iz 
bile olmadığı için bu sahteka
rın yakalanacağına en hafif 
bir ihtima' :, u · ~ gı b i görünü
yordu. 

İımirJilcrin zabıtamız başında 
bulunması ile büyük kıvanç 
duydukları ve zaman zaman 
sonsuz muvaffakiyctlcrine şahit 

oldukları emniyet müdürii bay 
F •yzi Akkor, bu işe layık ol
duiu ehemmiyeti vermiş ve 
denebilir ki başta kısım reisleri 
olduğu halde bütün zabıtayı 
bu işle alakadar etmiş ve uçan 
kuştan bile bu iş için haber 
İstemiştir. 

Bu sıkı emir üzerine İzmir 
zabıtasının çok çalışkan me
murlarından biri olan 116 nu
maralı bay Hasan Fehmi dur-

madan dinlenmeden şefi tara
fından verilen emri bir dakika 
evvel yerine ıetirmeie karar 
ve. nıif ve nihayet sahtekarın 
kim oldqiunu teapitc muvaffak 
olmuıtur. 

Bankannı pek zaif olarak 
•erebildiii eıkil üzerine zeki
ıını, hafızaaını çok itleten ve 
Yoraa gayretli memur sahteki
rıa ealrj "ir •uhteliı ve dolan-

dırıcı nbık Kuıadası evkaf 
memuru Nacı olduiunu bul
muştur. 

Emniyet müdürü bay Feyzi 
Akkor memurun kendisine ver
diği malfımabn sıhhatına güve
nerek vak'adan sonra lstanbula 
kaçmış olan Naciyi yakala-

mak üzere adli kısım reısı 

bay Hulusi ile işi meydana çı
karan bay Hasan Fehmi ve 
dij'er bir taharri memurunu 
lstanbuJa göndermiştir. 

Adli kısım reisi bay Hulusi 
dün telefonla emniyet müdürü 
ile lstanbuldan görüşerek sah
tekar Nacinin yakalandığını 

ve cürmünü tamamen itiraf ey
lediğini bildirmiştir. 

Naci Kadıköyünde yakalan
dığı zamc:?n iizerinde ancak on 
beı lira kadar bir para bulun
muştur. ltirafında kendisinin 
cürüm ortağı ve halen İzmirde 
bulunan Antalya eski emlaki 
milliye müdürü Hasan olduğu
nu, aldıiı paradan buna da 
750 lira verdiiini, İstanbulda da 
karısı n; mına 2500 liraya bir 
ev satın aldığını, 700 liralık 
kumaş ve saire gibi şeyler sa
tın aldığını söylemiştir. 

Naci demiştir ki: 
- Evet bu işi ben yaptım. 

Evveli hurufat bularak Kadı 
oilu bay Ahmedin firmasını 
dizdim ve bu suretle bir kıliıe 
•licuda tretirerek birkaç (Un 

de imza tecrübeleri yaptım. 
Hidisedcn iki gün evci ban
kaya giderek gelip beş bin lira 
alacağımı söyledim. İki gün 
sonra giderek tanzim ettiğim 
senedi verdim ve parayı aldım. 

Bu hususta bankada bana 
kimse hiç bir şey sormadı. Ve 
tereddüt bile etmedi er. Para
yı aldıktan sonra lstanbula 
ieldim. Refikam Hediye de 
arkamdan İstanbula geldi. İz
mirde bana bir çok hususlar 
da ve bu işlere yardım etlen 
eski Antalya emlak milliye 
memuru bay Hasana 750 Jira 
verdim. İstanbulda da senedi 
karım Hediye namına olarak 
2500 Jitaya bir ev satın aldım. 
Yedi yüz liralık ev eş-
yası kumaş ve saire bin 

küsur lirada yine Izmirc 
dönmüş bulunmakta olan ka
rımdatlır. dcmittir. 

Nacinin karısı Hediye dün 
emniyet müdürlniüne getiril
miş ve emniyet müdürü bay 
Feyzi Akkor: 

- Aldığınız evin sanedi ne
rede deyince kadın birdenbire 
şaşalamış ve: 

- Ha yeni evin senedi mi 
evdedir, diye cevap vermiştir. 
Üzeri arandıiında bin lira para 
bulunmuştur. 

Suç ortağı Hasan da dün 
geç vakıt şe.ırimizdc yakalan
mııtır. 

Naci 929 Hneainde Kuıatlaaa 

ıtanne 7 -
C. H. Partisinin büyük kurultayı dün 
Başbakan tarafından açılmıştır 

------------------------------------------------------- Başleraıı birinci scılmede - rııma •• kanıtırma konuıu ol- sizliji ortadan kaldırmaaım ua· 
Sayın arkadaılar, maktan çıkmaaı için içten bir mak iıtcriz Bununla lıteraber 
Geçen dört yılın baılıca it- kanaatle birbirlerine bailan- bütün dünya gidiıini gözönllD-

leri ekonomi alanında olmuş- mıılardır. Balkanlı baiJaşıkla- de tutarak dikkatli hazırlıkla 
tur. Birçok ülkeler acunsal rımızla ırittikçe utan bir be- uyanık bulunmak lüzumuna ka• 
buhran karşısında sarsıl11111 ve ra berlik ve dayanışma siyasası niiz. Yine bu kanaatladır ki 
ümidsizliğc düşmüşken biz bu iüdüyoruz. Yükenlerimizin ge- dostluklarımıza baih ve bütla 
kapsamlı felaket önünde cuda reklerini kesin bir bayrılıkla iliilerimizde iyicil bir siy ... 
irkilmedik. Yurdun ekonomisi ıözetiyoruz. Asıl dikkate değen ile elimizden ~eldiği kadar P-
ni yeni bir düzüne yöneltmif Balkan pakbnın daha bir yıl için- nel barışı korumak istiyoruz. 
bulunuyoruz. Arsıulusal terimi de arsıulusal barış için bü- Bayanlar, Baylar; 
denkleştirerek iç pazarı hare- yük bir ctke olduğunun an- Size biraz da partimizin SOD 

kete getirerek kendimizi ko- !aşılmasıdır. Balkan paktı git- yıllardaki öz hayat ve kınavm-
rumavt başardık. Aml önde tikçe Avrupa barışının başlıca dan bahsedeyim. Geçen kurul-
tv.ttuğumuz iş geniş bir endüst- temel taşlarından biri olmak tayın parti örıünlerinc vcrmİf 
ri programını gerçeklcştirmcğe yerindedir. Geçen dört yılın olduğu çalışma yöneti çok faJ• 
başlamak olmuştur. Bu prog- şerefli hadisclerinen biri olmak dalı ve verimli olmuştur. Parti 
ram tamamiyle ge:-çekleştiii üzere iran şahının sayın konu- üyeleri prensiplerimizi anla-
gün şüphesiz yurddaşnı icçi- ğumuz olduğunu kıvançla ha- makta, yaymakta ve bütla 
mi hissolunacak derecede tırlatmm. Bu şahsan tanışma- yurddaşların sevgilerini iÜVeD-
gcnişliyecektir. dan iki memleketin kazandığı Jerini kazanmakta lcendileria-

Tarim ve endüstri hareket- faydalar pek ıeniş olmuştur. den beklendii'i i1bi hareket 
)erimiz bir birini kullayan İki kardeş ulusun arasını aça- etmişlerdir. Parti seçimlerillİll 
tedbirlerle yapılmaktadır. Ma- cak hiç bir mesele olmadıi"ı canlı ve özenli bir tarzda olup 
den ürünlerimiz son za- ilan edilmiş, ve birbirinin bah- siyasal hayatımız da önemli bir 
manlarda özel bir gelişini ırös- tiyarlıı!ındzn kuvvetli olmala- ilcrleyiştir. Partimizin halke•-
terdi. Ümidimiz odur ki gele.. rından başka dilekleri bnlun- lerilc bütün yurddaşlara kuca• 
cck kurultay madea iı1crile madığı anlaşılmıştır. aını acınası vatanda soysal ye 
beraber deniz ekonomisinde Afgan devletinin uluslar • 

kültürel bir devrim yapb. buırün almakta olduğumuz tcd- sosyetesine girişini sclamla-
birleri• verimli sonuçlarını ver- makla bahtiyar olduk. Bu kar- Sevgili arkadaşlar, . • • 
miı olarak toplanacakbr. deş uluı ile .lostluk bai'ları- Camhuriyet halk partiallllll 
Görüyorıunuz ki arkadaılar, mız mutlu bir surette ilerle- esas düşünce ve dilcji vatan· 

d da11ları her türlü ay.nhkt. an. ko-yepyeni bir gü ümlü ekono•i mektedir. Yakın komıuları- .,. d l La 
rumak onları ken ı en ve uu· 

düzeni kurmakla uiraııyoruz. mızla ve uzak clevlctlerlc olan yük TÜrk ulusu için faydah 
partimizin ekenomik anlayışı bu iliilcrimiz ~enci olarak normal kılmaktır. Programı•ı:ıda it 
yöndeki programımızın yurdun ve doıçadır. Arsıulusal iliilc- bölümlerinin her birinde bal&· 
ihtiyaçlarını karşılayacak Ye rin gerektirdiii bütün de- nen yurttaıların özel ve geael 
onu az zamanda gelişmeye ve ~etleri ve konuşmaları kıvanç- asıları ve genlikleri ayruız 
ien:şliii erdirecek ea iyi prog- la kolaylaıtırıyoruz. iÖzöniindc tutulmuıtur. Bu ha-
ram olduğunu iÖSterecektir. Türkiye Cumhuriyeti arsıu- kikatıll bütün yurddaılarca ya-

y eni öiütleriniz ve direktif- Junl ailcnia ancak faydalı ça- hn olarak bilinmesi çok önem-
lerinizle yeniden ilerleme ve lııkan ve iyi ieçimli bir unsu-
yükaclme tedbirlerimizi kolay· ru ol•ak amacındadır. Uluslar lidir. Bunu yurddaşlara anlat· 
laıtıracaiımızn füphe yoktur. sosyetuinde ciddi barış ve el- mak ve bu suretle onların se•-

Bayaalar, Baylar, birlij-i isteğiyle çalıııyoruz. ırilcrini ve iÜvcnlerini kaza• 
Cumhuriyetin tlıt siya1ada UJualar sosyetesinin arsıulusal mak parti üyelerinin kutlal 

az...ı. sGtt8f8 amacı aruuJu- aQYeai artıracak .-eçmiftea kal ac:levidir. Tilrk uJusu keadi.m. 
ıal bantı korumak Ye aii•e• ma hutalıklan iyileıtirccek in- hizmet cde11leri sürer bir su• 
içinde yaşamakdır. Komşula- sa•ın sonuçlara varabilmesi baş- rette deierlemiş ve onlara &a 
rımızla dostluk Ye iyi geçinme hca dilelderimizclcndir. vermiştir. Son saylav seçimiade 
yolunda her iÜD biraz daha Arkadaşlar, partimizin ulusu11 ıüvenini ka· 
ilerlemekteyiz. Sovyetlerle dost Arsıulusal durum nazik bir zanması bize çalıımamız da 
ı .. z her "'amankı· aı'bl buhran acçirmektcdir. Eski ve uı:umu "" • • yeniden büyük şevk ve kuvyet 
Sagvlamdır ve ı"çteadı'r Kara bu··yük aulacmazlık son çetişm-

• 
7 

' vermictir. Ulusal hizmet yolua· ·· 1 · · d k l b d t elerle heyecanlı bir noktaya gir " gun erımız en a an u os • da bütün varlırımızla çalıımak 
luk baiını Tilrk ulusu unu- mittir. Bugünkü yüksek insanlı . b 

1 b ö-111 ulusları birbirine yaklaşbrma parti üyelerinın ozu maz D• tulmaz dej-crli ir babra • 
bilir. iki memleket arasında çaresini bularak genci güven- dıdır. 
her yönden deietler sık
laımakta ve ge•iıle•ektedir. 
Sovyetlcr, Cümhuriyetiınizin 
onuncu yılın.la yüksek değer
leriyle şenliklerimizde hazır bu
lundular. Devletlerimiz hllkd
metleriyle ve uluslariyle her fır
satta birbirlerine nasıl inandık
larını ve ne kadar i'Üvendik
lerini bütün dünyaya 2'Öster
mektedirler. 

Son günlerde boiazlar mts
efcsini ortaya koyduiumuz za
man Sovyetlerin bizim tezimiz-

cleki doiruluğu ve haklılıiı 
bildirmiş olmaları Türk ulusun
da yeniden derin dostluk duy
guları uyandırmıştır. Türk -
Sovyet dostluğu arsıulusal ba
rış ıçın şimdiye kadar yalnız 

hayır ve fayda getirmiştir. Bun
dan sonra da yalnız hayırlı ve 
faydalı olacaktır. 

Sayın Arkadaşlar. 
Geçen dört yıl içinde bir 

önemli hadise de Balk~n pak-

tıdır. Dört devlet kendi ~ü
venlcri için ve Balkanların ka-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
evkaf memurluğunda işledij'i 
ihtilas suçundan dolayı aaucc
zada 6 sene ağır hapis ceza
sına mahkum edilmişti. 

Hapishaneden çıkarken Oi
lananası cinayeti maznunların

dan Molla Osmanı, evli olduğu 
halele "senin kızım alacağım, 
ben bekarım,, diyerek aldatmış 
ve bin lirasını dolandırmıştı. 
Bundan dolayı da muhakeme 
edilirken onuncu yıldönümü af
fından istifada et111i,tir 

Türk gazetecileri .......... 
Sofyada şereflerine 
Şarap ziyafetinde 

verilen bir 
bulundular 

TUrk - Bulgar dostluğu için dilekler 
SOFY A 8 ( A.A ) - Bulııar vap veren saylav bay Meh•et 

ajansı bildiriyor: Asım Us iÖsterilcn kardeK• 
Almanyadaki tetkik seyaha- iyi kabulden ve Bulgar •at· 

Ucrinden dönen Türk gazetccile b t d' kt" ·· ·· · bar ctta: . . ua ıre orunun ız .... 
n bugiıa saat 16 da tayyare 
·ı 5 f 1 · l d. G hararetli duyiulardan delaJI 
ı e o yaya ge mış er ır. a- .. . .. k Blll-
zeteciler Bojuriçi tayyare mey- teşekkur ctmış ve Tur -
danıda Bulıar matbuat direk- Iıar dostluk bailarının sat· 
teörü bay Narimof, Bulgar ba- lamlığını belirtmiştir. 
sım kurumu başkanı bay Ba- Türk ııazetecileri ııurubu sa-
nef ve diier Bulgar gazete at 17 de ekspresle lstanbula 
mümessilleri tarafından karşı- hareket etmişler ve istasyonda 
!anmışlardır. B l tbuat direktörü Tür-

B 1 k d ı d 
. u ıar ma 

u gar ar a aş arının avetı . 1 . . ve birçok Bulgar 
üzerine Türk 2azetecileri Sof- kıye e çısı. d w 

d b. k l k b 1 aazetecilerı tarafın an Uiurlaa-y a a ır saat a mayı a u • d 
. l d. Ş fl . B l mışlar ır. etmış er ır. ere erıne u gar •••••• •••• ... •••• ••• •• 11 •••• 11 ..... •••••• 

matbuat direktörlüiü tarafın- Kültür 
dan bir şarap ziyafeti vcrilmit 
ve bu ziyafette Türkiye elçisi 
bay Şevki Berker ile elçilik 
erk· nı Sofia gazeteleri direktör 
Jeri hazır bulunmuşlardır. 

Buliar matbuat direktörü 
bay Narimof Türk iazetecile
rine söylcdiii söylevde iki 
komıu ve dost ülke matbuatı 
arasındaki el birliği ve dostluk 
baj'larından bahsetmiş ve ka
dchiai Türk - Bulgar müna
ıebetlcrinin daha ziyade kuv-

l vetlcndirilmeai temennisi ile 
kaldırmııtır. 

Türk ıantecileri namına ce-

Otuzaltıncı sayısı çıktı. Cuoa

huriyet halk partisi tarihine da

ir toplu bir fikir edinmek isti

ycnlcre kültürü tavsiye ederiz. 

Necati Kemalin İrbozun, Ası• 
ismet kültürün makalelerini 

tahrir heyetinin firmasını ~öı

teren kültür imzalı bir yau 

tamanJıyor. Bu yazılarda de

ierli iÖrüşler ve partimize da· 
ir güçlü araıtırnıalar var. As ... 

İsmet kültürün ıaüıahede k 
feraa11 yararlıdır. 
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smanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu No.36 
1 - Öz Tl!ırktıe keklerdea selen eö:derin karşmma (T.Kii) beldeii (alimeti) ko11muftur. BunJann her biri hakkında sırası ile 

azmanlanman (...tan ... ) JUllannı razetelere vereeeğiı. 
2 - Yeni konan karşdılrlann iyi ayırt edifmesi için, gereğine göre, Fransıttaları yazılmış, ayrıca öraekler de konulmUflar. 
3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmıştır. ASLI AK olan HAK, aslı UGOM olan 

HUKUM. iürkçc ÇEK kökfinden geJen ŞEKiL gibi. 
TeYessül etmek- Samlmak- Tilavet - Okuma ' 

(Fr.) Entreprendr• Tilmiz - lzdcmen - ( Fr. ) f 
Tevettür etmek - Geril- Disc:iple l 

•ek - (Fr.) Se tendre Timsal - Sim, sembol-(Fr.) 
Teyessü etmek - Dağılmak Symbolc 
Tevfikan - -·• röre - (Fr.) Şebib - Simi, aimil 

D ap.,a Töhmet - Suç - (Fr.) DcJit 
Teriik etmek - Uydurmak, Tufeyli - Karaboaa:z:, ckti-

uypmalqhnllak, yarqbrmak - (Fr.) Parasite 
(Fr.) Coaformer Tuiyan (Bak: Feyezan) 

Te~laid - 8iret, birleştirme- Tulaafiye - Türlüç 
Vr.) Uaificatioa Tuhaf = Tahaf {T.Kö.) 

Tavlaid etmek - Birleftir- Tuhafe - Armaj'an - (Fr.) 
aelr., Wretmek - (Fr.) Unifier Souveair, cadeau 

Tevil - Eftle, çevri Tül - Boy, uz11nluk - (Fr.) 
Tnil ebaek - Evelemek, Lon~ueur 

pmlemek Türbe - Türbe ( Y akutçe 
Te.kif - Tutm•k - ( Fr. ) "türbe,,) 

Arrutatioıı Türı - Ekti - (Fr.) Aizu 
Tevkif etmek - Durdurmak, Türrühat - Abuk sabu'k 

alıkoymak, twtu••k - ( Fr. ) Tütuk - Bürrü, duvak -
Arreter (Fr.} Voile 

Tnlrifbaae - Tutaahk Tüvaa (Bak: Takat) 
T..mt etmek - Vftil et- Natlvan - Halaiz 

, ftkil 1MeL k, J•iae ı Tnveyç - Tllmek • ( Fr. ) 
k.-k Gorolle 

Tevli.I etmek - Doturmak U 
Tevllİ etmek - Gaitletmek-

(Fr..) Elarp T..- etmek - Belple.mek 
Tenim etmek - Wm key

llak 
Teni etmek - Dağlmak 
T:enıia emak - DenH4ti.r 

mek, -'e1tp._.k 
Te,alcbız - \JyRıkkk, t ... 

tllsllr, ayma 
T~ ıet.ık ( Bak: MlieY'" 

)-Bedc ıık, niia.ak
} c-m ••• 

T e&abur - Glneri 
Tuahurat - Ga.terim-(Fr.) 

onstration 
Tezahur etmek -~ 

~Mlık r~ıiikmek, meydaı•a çık
- (Fr.) Se demontrer 

Tezad - Kal'fd)ık 
Lt - Ka,.at 

Ubudiyet - Keftuk, kalelik
(F r.) Servitude 

Ubur etmek - Geç•ek, aı
•ak - (Fr.) Puıer, franclrir 

Ubuset - Somurtkanhk, yh 
uıkhtı - (Fr.) Refropement 

Ua.ft-Danak - (Fr.} Moas
ter 
Udlıukt - Gülmek, stilmece 

plence - (Fr.) Comedie 
Udm etmek (Bak: Mlktl et

mek) - Vaz~ek, pri dla
•ek • (Fr., Se ntnd•, np
radn 

Ufuk - t - UNk (T.D..) -
( Fr. ) Herizoa, 2 - Giuna 
(Ufku mer'i) 

Ufki 1 - Ufki{ - (f r.) Hori
zOll&lt, 2 - Düz 

Ueva• - 1 - Başlık - ( Fr .. ) I 
Titre, 2 - (Bak: Likab, töhret)
(Fr.) Rcputation 

Uruç - Ağmak, yük.selmek
(F r ) Ascension 

Usare - Sıkta - (f r.) Su: 
Usul - Usul (T.Kö.> - Met

hode 
Uzuv - Örge - (Fr.) Organe 
Uzvu his - Duyak 

o 
Übüvvet - Babalık, atahk

(Fr.) Paternitc 
Ocret - Aktı : (Fr.) Salairc 
Ücret (hekim, avukat ücr.eti)-

Onurluk · (Fr.) Honoraire 
Ücreti maktua -- Kesenek 
Üftade - Düşkün, düşmüş 
Ükaum (Bak: Umde, rükn)-

(Fr.) Pmacipe, hypostase 
Olfet etmtk - l - Sokul

mak - (Fi'.) Fr~nter 
2 - Alıpmak - (Fr., S 1 habi

tuu, 3 - Görütmek, koauımak 
o. - Aaa 

O 
Omera (Askerlik terimi) -

saubaylar 
Oaid - U•ut, umaç - (Fr.) 

Fspoir 
Nailmid - U.utsm: - (Fr.) 

D•eapere 
O.met - Omet - (Fr.) Pe

upie 
0.-i - Okum, •Oma 

yazma bilmez - ( F r. ) llletre, 
iporaat 

Örnek: Memleketten ümmi
liii kaldırmak için • Y urddaa 
ob.mlatu kaldır.ak için 

Ouiyet (Bak: Olfet) 
tlrdfc <B-k: Eraclij - (Fr.) 

F-.e aen.Ua 
0.,.. - Çtplak, G.t.k, 

1aha-(Fr.) N9 
Oahut - llwftliık • ( Fr. ) 

Hebdo .. dire 
Oalüb - Üılüb ( T.Kö. ) -

(Fr.) Style 
Ostad - Usta, önüt, uıtat 

(T.Ka.) 
umre - Mit {T.K'&.), dr-

çek 
Üstüvane - Yuvak 
ÜstüvaneYi - Yuvul 
Ozlet ( Bak: inziva ) - (Fr.) 

Retraite 

v 
Vabeste - Bağh 

Vacib - Gerekli - (Fr.) Ob
ligatoire 

V ad - Ada~ - (F r.) Pro
messe 

Nczr - Ada1' - (Fr.) Vocu 
Vade - ÔdeJ, rün _ ( Fr. ) 

Delal 
Videtmek - Adamak, s6z 

vermek - (Fr.) Pl'Olftttre 
VidettiTmek - S6z .ı...k-

(Fr.) Faire Pl'Oaettre 
Vadi - Dere 
V•fi (Bak: kafi) - s..ffiaaat 
Vafir- Bol - (Fr.) Aboneaat 
V abamet - Ajvbk • ( Fr. ) 

Gravite 
Vahdet - Birlik-(Fr.) Uaıoa 
Vahi - Boı - (Fr.) Vaia 

futile ' 
Vilıicl - Bir tek 
VMı. -~,korkalu,teb

lllkeli • (Fr.) Grav 
Vahtet (Bak: ••dr) - Ya

banhk, 1abanllik-(Fr.} Solitude, 
.. lmlferie 

Valitf (Bak: gMldu) - Ya
ba, Yabui - (Fr.) S..vap v-, ( Bak: illa .. ) - (Fr.) 
1.-piratiea 

• Viiz - Ôjitçu - (Fr.) Pre
clicatear 
F~ak'a - Olru, otp - (Fr.) 

Vakfe - Darp • (Fr.) Artet 
V•k& aehebaek - Ôzver

•ek - (Fr.) S. c.-cre\ 
Vaki - Bekit 
Viki (Vikayeden) - KCll°U!'I 

(Pr.l .ın-ınth pıeteatif 
Vaki olmak - Olmak - (Fr.) 

Arriver, aYoir Jieu 
Emri yA)U - Olut - ( F r. ) 

F ait acco•pli 
Vakt - Vakıt (T.Ka.) 
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TAÇLI 
DELiLER 

Tarihi Tefrika 
ikinci Kısım No. "&,, 

Zalim bir babanın ölümü Elizabetin 
Ne umurunda idi? 

Bq aairaJ Thomu Seymo
ur'ua bu kadar hararetli bir 
geaçlik clavua pqiatle kottu
iu finlenle, İasiltweaiıı ki
busu aayılaa ••i•iad Hami, 
KÖzlerini bir daha açmamak 
üzere, hayata kapamıftı. Lonl 
Sey•our Preue• Elizabet aez
diae p!erek ı.. kara 4uyuku 
ken-.e biWiımek eariai aJ
•ııştL o tarilate LeMruma 
yollan f dPi silııi t...u " 
a~f.lt !C, Hela U. l:&hw 
bıraz ca "-'.t ,.ı-
larda seyahat ...U ipcap 
edi~ Lorcl S.ymenla, ı.a 
kıı .. ...-mcıe, Londraya bı
rak..kt.aa adeta üdllyorliL 
EafieW'e deria mr Hpaidk 
için•e laareket .tti. Şatoya 
gelcliiiaae Pauza Eizabet: 
dans deni .ııı,.a. Bu ilk 
mil.-Jaeaecl• ....,..._ ()aa 

1a:t5 • lmMr .. A-if 
y -11-....! Paw•li ......,... wucn, za-

valls çeluaile kaçak bir llata
rı oldutu ıtmleri hatır'hyordu. 
BufÜZIH kU'fluada o)pa n 
erıia Wr ıenç. kız, pilrüuik 
ciddi çekici bakııları ile iasa-
nı d11Bnd6ren l>ir kız buluyor
du. Hecaııaıa kendisiae ötret
tiji daaslar oynak, vals fibi 
başdladirkli bir hali Yardı. 

Lont ~;::re ac1 .. -
ıamn .. · · i. 0,-U ln-
rn..& s.u· V ltir .... iR 
tebeaatım etti. 

Bwuuala lteraber turası da 
muhakkaktı kı sekizinci Han-
riaia kızı güzellikte Lord Sey
morua çqid çeıicl metreslerin
den hiç birite boy alçlife•ez• 

l di. Onlar kadar tabii pzel 
dejildi. Fakat gözlerinin canh 
l»akıtlanna manidar süzülütle-
rine küçiik ltir ağız iliwe et
•İf bulunuyordu. Tueliji 
ve ı•çliii ise kızıltıh ~ 
lum.lu bapta ltir ~ ... 
•lftL 1.c>rd A•irala taıanur 
ettiğiaden o kadar baıka p 
rlndü ki Seymour'un vazifem 
slçletti- Prenses habaıınm &lü
•11111 clayuaca ağlamıyacak, 
t.rb•yacak mıydı? 

a. • .. aeed• fAIUVU oau 
keHiae çekti Ye bir •tiddet 
rltrue ltasb. Bu juttıe bir 
qk cleiil, bir •erbaaet Yarda. 
Geleceji hiç te parlak gfirln
aiyen &kallze aayordu. 

Elizabet S.ymour pi dti-
fimaiyordu. Kendisini göaibıde 
11kaa k.Uan zevkle karpla••ı, 
...ac.IUDU sıcak lınr alma kap
Wat- duymtlflu. ilk defa·
rak bir erkek kalbinin auıl 
çarpbiıııı dinliyordu. Ken
dimi k•cakhyan erkeğe ge
lince pzel, çok stlzel ltir 
act .. clı. Oaun kollarıadıa 
aynldıtı zaman rözleri ka
palı, boğazı kuru•uıtu. Bü
tüa varhj'lnı11 sarıılclıj'lm an-
lamııb. Loc1 SeymoUl''dan da
ha u aça·~ Ü adam buau 
a-••~ kızm t ........ atfwde. 
bilirdi. F akıt kadı.ı.a. ba 
kurnaz pz4lui M9k ~ad• 
aldan•yecak kaclar hcrilbeli 
"d' ı ı. 

Taa,M etllllek - An.ak
(FI'.) s~accroltre ..... t. 

Tezeb:ıüb (Bak: T .. emit) 
Tu•blıür etmek - Çiçek

lı--ek - ır: ) Fi . > \&"" r. aaunr 

Ufal et.ek - ~ - .. 
lunmak, aa...ek, iemek - (Fr.) 
Caucher, a'eteindre 

Oh.et (Bak: Taaffla) 
Uhde -Oste -(Fr.) Charre 
Utaunet - Kardeflik -<fr.) 

F ratıeraite 

Benekli Ku~aşlar 
86ylece ,.ayalan p-çekJefi

yordu. 
Eizaltet Tader ıibi •enç, 

çok rnç bir im_ O.a .,... 
cekti.. Seviyordu.. 8-dan de
ri• bir zeYk duymuft ılzJeri 
bmaşlDJlb aalri.. 

Tezekklr - Gar&pae 
Tae77ila etmek - ıs .... 

• ı&alenmek - (Fr.) S. parw 
Tahilt 9lımelı - Yalclam

mak (Fr.) Dorer 
Tezkir (yld) etmek - An

luk 
Teakk etmek - Aamak -

(Fr.) Menti__. 
Tezkere ~taJarirat) - Bitik 
Tezvir - Dolu, yalan do

la - (Fr.) Latripe, madaiutioA 
111.enir - Dolucı 
TUJid etmek - Artınnak

CFr.) Aurmenter 
Tezyif etmek - Alaya al

..-, qatsamak -(Fr.) Dedaiı· 

... ~l'İ9ft 
Ta,il eta tk - lJfa••k, .we--k 
leyi - Ardaıa - ( Fr. ) Ap-

peaclice, supplement 

Tuyiut (Ziynet) - ~ 
Tazyinatçı - Bezekçi 
Tezyin etmek - Bezemek, 

llllle•ek - (F r.) Parer, oraeı: 
Tayini - Bezekıel - (Fr.) 

Dewatif 
Örnek: Sanayii tezyiaiye • 

Baebel arlar - (Fr.) Artı de
eoratif 

Tıbla - Tıpla (T.Ki.) 
TJll etmek - Sin.ek 
Tılmm - Tıı... ff .Ka.) 
Tıyn - B•lçık, çamur - (Fr.) 

La 1Joae 
T.,_t (a.k: Hilbt, cihillet) 
r---. - r.a. .. -

Ukab - KaraJuq, f a•tua) 
Ukall - Bllriç 
Ukde - DqDm, Jaoiam, 

ilinti - (Fr.} Noeu.1 
tJlmltet (Bak: caa, eziyet) 
UJibiyet ( Bak: Mlbüd ) -

Tannhk - (Fr.) Diviaite 
tMY - Y•celik -(Fr.)Gna-: 

de ur 
Ulimi cenap - {Fr.) Maı-

unimite 
Ulvi - Yüce - (f,..) Subli.e 
Umde - Kök, dip, prenıip 
U•k - Derinlik - {Fr.) Pıo-

foecleur 
U ... an - Dolay - ( Fr. ) 

Hcean 
Umraa - Baymdır'Lk -(Fr.) 

Prosperite 
Umum - Kamu 
Umumi - Genel, kamusal 
Umum müdür - Genel di-

rektör 
Menfaati umumiye - Ka

nnatuı • (Fr.) lateret pub&e 
Efkln uaa'8i7e - Kamoy 

(kamu -01) • ( n. ) Opinioa 
puhlique 

Reyi la• - Geaey ( aeaet
oy) - (Fr.) Plebiscite 

Umur (Bak: muJalıat) - 1,, 
itler - (f r.) Affaire 

Umurqina - ltbilir 
Umardide - Glrsılfü -{Fr.) 

&perimeate 
lW - Kaw.k, MriJik-(Fr.) 

Vhbacıe 

Unf. -·· .... -
Terıhmık, 1rı1ı1.a -., .sh_ 

(Fr.) Tniter ••• .w..e. 
Uaslll' - ilke - (Fr.) El-•l 
Onaek: A ... n .n... - Dlrt 

ilke 
llllRd. iptidai - lıkel-(Fr.) 

k~::.-,::::~ 1935 yaz mevsiminin 
...... ayw•-
ı.. .. •odel
lv yaz meda
la1111da siyah 
tızerine beyaz 
•eya lJeyaz tı
seriM 9iy8'a tte-
neJdi • I' -
na M kaıi• 
rağltette oldu-
j'unu aöster • 
yor. Medelleri
miı ıon moda 
tüyjü bir .. P'" 
ka ile benekli 
kumqtu 1•
pıl11JUt ltue,i 
bOt11n aa•e ırU
se1lijile mey• 
... Uyllll&f• 
tur. Saiclakisi 
beaeldi krep-
1en, aoldakiai 
ise yine ıiyah 
üıerine beyaz 
benekıi cafta
dan yapılmııbr. 
Kravab ken
disindendir .Bil
huıa aadeliji 
pzelli~ 
tınpor. n 
••maki ı•fae
lenle sllmOti 
tay,1&rler mo
adJr.Ba yll Pa
riate .. T ei1e 
dnyon" tleai
Jen bir kmnaı 
fnla raibet 
g6rmttilr. Di
ne ~e çay el
lJiızeluW. W
le ••.aftya 
Japaa .çiçekli 
emprimeler 

moda lan 
Lerd Seymom'llD çok k6ttl-

Jnklerinden balıaeclilnittir. 
Bltüa 1ıeamp eW-tu ı....

dan .ıibi hariati. Fakat kune
&:a latüne çıkan bir prar 

yanıltda pren .... kUfl flphe 
etkaiyewi" •• bir m-41uti
yt!li kallmule buluyordu. 

Onu ıe'riyordu. Bu da IH

bakkak. 

Hınla at .. le •Yalİfl'İ -·· 
Zira Se,.our • • ......._.. 
ki dayruJarı '-t dlHireaiy. 
h6Jdim ıürenll. Bu qk carip 
•• züaitetaiz aıldardan biri idi. 
6tle ... ... illi. Caa. 1 dı. 
Emabete plince o da Wr -
Yİnç devrai ıeçirdi. O bMı 
tulaaf Wr laaleti ıulüy-. .... 
alt.da idi ki ltaa... kNıl ... 
kiaiaci Hazari içia ...._.,.. 

umabaUfla. Hatta u k~ 
iac iLieri ...... kaÇUMr• 
altına Eclnr4 .W..... YF 
•ı:aktubunda pıMn yazı,..ls 

"Se.gili 1ı-.-.. ..teEi
alzi blylk allk6aetle brfala-
mtnnzı l'lrlyoram." Kiçik 
prena b. 91k6netle kelimeli 
yerine aerinçle, \eyecanta di- . 
ıeytti }'İme Ynht olanyae.ktı. 
2alim lıııir iM-. .... il --=•da _,.., o ~ ... ' 
bra bat.iri ke.Ltiwi ldinaek 
wıd11I ' Lakı• alo al m 1 

..... ., • .._ Gipa ....... 

..... rlzleri o kadar ..... 
ola Lort Sey.....,., kım 1'±• • 
ilbfatlar ,...._ ••• 7 .., 

4 

atk illlll jiW ..... , ... , _.._,..._ 
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Sevgi baygını kadın 
Güzel maru.arah köık "Sent 

Anj,, şatosuna çok uzak değil· 
di. Şövalyenin koluna asılmış 
olan Lükreı nereye bastıiroı 
bilmiycrek çabuk çabuk k -
ranhk, dolambaçlı yollardan 
ilerliyor, kendiıini köşke atmak 
istiyordu. 

Bir aralık Ragastan karan· 
lık sokaklar arasında. Lükresin 
kolundan fırlamak, kaçmak, 
Romadan uzaklaımak istedi. 
Ve bunu dUşündii. 

Lakin silahını iyi kullanma
•••• bilen bir adamın bir kadı
nın kolundan kaçmasıın ken
disine yakışbramadı. 

Korkmadan "Lükres,, in ar
kasından gitmeii ve bu kadı
nın düşünceıinin ne olclui'unu 
öğrenmeii daha muvafık buldu. 
Kadın önde, ıövalye arkada 

güzel manzaralı kötk• srir· 
diler. Bu sarayda her kes 
derin bir uykuya dalmıştı. 
Lükrcs saraydan yalnız ba
şına kimseye haber verme
den uzaklaşmıştı. Geaç kadın 
daha önceleri de bir kere şo
valyeyi kabul ettigi yatak oda-
3ına götUrdü. Onu oturtup kea
di odadan fırladı. 

Ragutan yalnız kalınca kendi 
kendine düşündü: 

- Bu kadın benden ne isti
yor. Beni niçin buraya 2'•
tirdi ? ejer kendisini ziyaret 
edeceğimi söylememi' olsaydım 
ıimdi keadimi kırlara Roma
dııına atmıı bulUAacakbm. 
Bodru•da bırakbiı• Sezan• 
bayst.nhğı geçmiıtir. Canavar 
herif aklı başına geJiace kim
bilir neler yapmıştır. 

Bır kaç dakika sonra Liik
res elinde 2'Ümüf bir tepıi ol
düğu halde yatak odasına iİr· 
di. Tepsinin içinde zengin bir 
kahvealtı hazırlanmıştı. Yalnız 
tepside iki bardak hulunması 
gerekkca yalnı% bir bardak 
konması Raaastaaın ıözünden 
kaçmamıştı. Llikres kırıla dö
küle, bir erkeii ayaklaadıra
calc oynaklıkla ıcülüımiyerek 
dedi : 

- Şövalye 1 Sant Aaj şato
sunu• kur11 ekmeiini uauttur
mak içia ıize kendi elimle 
kahvealb hazırladım. Buyurun ... 

- Aman madam!. Ne yapı
yorsuauı? 

- Ne yapacaiım, size hiz
met ediyorum. Yemek getir
dim .. 

- O ... Madam, koltuklarımı 

kabartıyouunuz:. Bir DUşes'in 
benim ıibi bir serseriye hiz
•et etmesi, kabvealtı getirme
ıi ne büyük bir şereftir. 

Bu sözleri söyliyen şövalye
nin sesi titrekti Lükres bunun 
anlamını kavrıyamamıştı. Ya 
heyecandandan veya alaydan 
diyordu. Al·ndırmadı, şu kar
şılığı verdi: 

- Ne vak1t Vatikana ıitmış 
ı>lsam p11paya bu ellerimle içki 
veririm. Ondan gayri hiç kim
seye bu parmaklar içki verme
miştir. Hayatta ikinci olarak 
siz elimden içki içeceksiniz. 

Lükres sözünü b.mamlarken 
tcpsidck kadehe de köpür
rnckte olan şarabı duldurarak 
şövalyeye uzattı. 

Ragnstan bardağa koniııl.n 
Şarabın ne oldu lUDU bilmediii 
için içmektf'n çekinir iİbi oldu. 
Fakat bunu da sezdirmek iste· 
nuyoıdu. 

. ~ :-: Madam .. Bu büyük inC'e
lıiınıı.e, iyi kabulünüze nasıl 
teşekkür edecefıimi keıtiremi
yo um.. Likin .. 

Lakin mi? 
- Evet madam, .!lşnuıkça 

vc~·a yaşayabiJece2'~m ş·.; sayılı 

dakikalarda bana gösterdiğiniz 
nezaketi asla unutmıyacağım. 
Lakin ne kadar talisizim ki 
şu dakikad ne karnım aç ve 
ne de $Usa.tıı§ bulunuyorum, 
Ne yazık ki kahvealtıdan bir 
lokma alamıyacağım gibi şa
raptan da bir yudum içemiye
ceiim. 

Lükres ellerini birbirine çar
parak gürültülü b~r kahkaha 
salıverdi: 

- Ooo ... Demek bizim kah
raman şovalyevi korkutacak 
adam varmış1..0 da ben imişim .. 

- Korku mu dediniz ma
dam? .. 

- Evet fOValye bir bardak 
şarap sizi korkuttu. 

lıagastan bu ağır söz kar
şısın~• hemen bardağı kaptı. 

- Yanılıyorsunuz madam .. 
Bu bardağın içinde şarap değil 
"Lögüs,, ün (*) yapbğı zehir 
olsa yine içerim: Şövalye kork
tu. Sözünü kimseye söylettir
mem .. 

Diyerek barda(ı ymrıya ka
dar içti. 

Bunun üzerine Lükres de 
ieri kalanı şövalyenin dudak
lannı deydirdiği yere dudak
larını götürerek yuvarladı içti 
ve şöyle söylendi: 

- Görüyorsunuz ya. Şöval
ye.. Eğer zehirlenmiş iseniz 
yalnız de2'ilıiniz. A~kadaşınız 
da var. 

Şövalye ıaşırdı.. Hiç bir fey 
söyl~medi. Kafasının içinde ıu 
sorgu canlandı: 

- Ne anlaşılmaz bir kadın!. 
Sanki eylencelerden konuşalur 
gibi böyle korkulu görüşme
lerden zevk duyuyor. 

Lükres şakalarına devam 
etti: 

- Ömrümde bu k adar 

eylenmedim . . Güleyim bari. 
Olur şey değil şövalye l .• 
demek siz beni insanları da 
ıehirJeyebilecek bir kadm sa· 
aıyorsunuz ? Öyle mi? 

- Hayır Madam, Ben siz
de• böyle ıeylcr beklemem. 
Yalnız gilttüiünüz yolda önü
nüze bir engel çıkacak olursa 
ve bu engel de bir adam olur
sa, önüne çıkanlan, y kan gök 
yUzü ateşleri gibi, siz de o 
adamı yakar bitirirsiniz. 

Şövalye ıesi yine titremeğ'e 
başlamıştı. O kadar ki Lükres 

bu sesten örktü. Şövalyenin, 

kılmç kullanmakta olduğu gibi 

konuşmada ıöz savaşında da 
arkasının yeı • gelmiyeceğini 
anlamıştı 

"Adam zehirliye bilecek bir 

adam,, yerine getirilmesini bir 

iitifat gibi kabul etmeğe mec
bur kaldı. 

Ragasb:uı da Lükrcsin du
daklarında beliren gülümseme· 
den kuşkulanmıştı. İşi tatlıya 
bailamak gerekti. 

Genç kadın sözü başka yere 
sürükledi: 

- Haydi Şövalye! Dedi. Şim-

di bana hapishane bodrumun
dan nasıl çıktığını kardaşımın 

mantosunu, kıhncını, şapkasını 

na!=1l elde ettii'ini bana anlat .. 
Bulunduğu yerin ne kadar 

korkulu olduğunu kestiren Ra
gastan hemen hançerini kul
lana bilecek bir duruma getirdi. 
Hiç sezdirmeden soğuk kanlı· 
lıkla sorguya şu karşılığı verdi: 

- Çok kolay madam. Kar
daşınıı Sezar bana alçakça 
bir teklifte bulundu. Sevdiii 
genç bir kızın yüreiinde neler 
olduğunu öğı enmek ist~miş .. 
Yanıma geldi.. Eğer o kızın ne
ler düşündüiünü kimi sevdiiini 

[•J Lög-üst Ncron zamanında 
zehir haz,rlıyan bir kadındır. 

Tarih nasıl yazılır 
anastırda patlıyan bomba , 
Tefrikasında yanlış noktalar 

Şemsi paşanın Özel katipliğini ve· yaverliğini yapmış 
Olan bay Süleyman yakın tarihin bu yaprağını anlatıyor 

Akşam gazetesi " Manastır- karşısında bir şaşkınlık devre- H 'd ş · 1 

'' 

d am1 , emsı paşanın bu ı 
a patlıyan bomba ,, ba~lığı sine girmiı bulunuyorl&rdı. it- duyguda oldun.unu bildiğinden ı 

altında bir tefrika neşrediyor. tihad ve terakki bu şaşkınlık- onu Niyazi bc .. yle arkadaşları- 1 
Bu tefrikada bazı tarihsel no~c- tan istifade yolunu tutarak, bu nın tenkiline memur etti. 
laların yanlış kaydedildiği gö- çeteler!e de, genç zabitler va- etrovlçada iken ' 
rüJmüştür. Bu kadar yakın bir sıtası ile anlaşmak yolunu ara- Şemsi paşa daha Metroviça-
tarihe dokanan bzkikatlar üze- yordu. da bulunduğu sırada, yani do· 
rindeki yanlışları göstermek Hafiyeler faallye.te muzbaşı vak'asından evvel, Se-
faydalı olur. Manastır hadise· M t' t 1 l linikten askerlere padişahın eşru ıyc arzu arı geniş i- selamını tebliğ' etmek üzere bir 
sini en iyi bilen bir ,..ata baş- yerek tekemmül ettikçe padişa.· heyet gelmişti. Bu heyet pa-
vurarnk bu ~1 anhşları düzeltme- hın telaşı büyüyor, Romelinin şaya Selanikte bir takım za-
yi düşündük. Maliye kazanç her tarafına hafiyeler gönde- bitlerin padişah aleyhine kı-
hesap müftttişi bay Süleyman riyordu. Merlcez kumandanı yam ettiğini, padi~ahı ö)dür-
hatırımıza geldi. Bay Sü!eym-.n Nazımın yarkalanması hadisesi !Dek istediklerini !'!öylemişti. 

üzerine artı açıktan açığa J ş 
o tarihte Şemsi Paşanın , • ._ve- · ş~e emsi paşanın inkılap hare-

Sahhe e 

d.'' 
J miicadeleye giren ittihat ve katı hakkında biitün malümatı 

ri ve öıel kutibi idi. Kendisı·- t 1 k' R t -ı·k t d 1 era • ı, eva mu ~ a ın a a ı· bundan ibaretti. Malum olduğu 
~ ~~-

1 • \L 
ni öteden beri tanıdığımız bu nan kararlar filiyata intikal et- üzere Pa7a Piırenden aldığı 
zat bir yazıcımızın sorusuna şu meden, padi~ahı ürkütmek için bazı ba~ıbozkJa:rJa beraber Fir-
cevabı verdi : yeni vakalar arkasında · koş· zovike ve oradan da Selinik 

Manastu· vak'ası maia başladı. yolu .il• Manastıra iitmişti. 
Manastırda Şemsi Paşanın Bir hafiye yaralandı Şemsı paşa Manashra gelişin-

öldürülmesi ile netice)cnen hi- Selanikte hafiyelik eden bir den iki gün sonra telgrafhane-

d 
tabur imamı da yaralandı. İs- den çıkarken mülazim bay Abf 

isenin nasıl ba"ladığını anla- b ld f d 'l' tan u an gelen Ma.ıir paşanın tara ın an ablan kurşunla ya· 
1 mak için gözümüzü daha ile- hafiye heyeti ise etrafa tehdit- ralanmış ve yarım saat sonra 

riye çevirmeliyiz. ler savuruyordu. da ölmUştür. Bu vak'a 24 Ha-
324 yılında Sclanikte başlı- Bir de Seliniğc yaveranı haz- ziran 324 de olmuş ve 10 Tem-

J ..._.""' ...... 

yan meşrutiyet ve inkılap ha· reti şehri yaridcn miralay İb- muz 324 de de meşrutiyet ilan 
reketi önce Makedonyaya, !on- rahim bey reisliiinde bir he· edilmiştir? 
ra Arnavutluk krnmına intikal yet gelmişti. Bu heyet guya Yanhş noktalar 

hastalara selamı şahaneyi(!) teb- - Peki, bu tefrikada yanlış 
etti. liğ etmek vazifei insaniyesin- gördüğünüz noktalar nedir? 

Selanikte kurulan mcrkezı' de (1) bulunmu t F k t h k' · . 1 u. a a a ı· - Arzettiğim bu vakayide, 
umumi, halkın kötü idare- katte, ittihat ve Terakkinin Mustafa Rağıbın Akşamdaki 
den ve çetelerden çektiklerini Metroviçe fırkası içinde ne de· tarihi tefrikasmda gözüme ili-
iÖZ önüne alıyor \'C bu genel reeeye kadar kök saldığını şen hatalar şunlardır: 
hoşnutsuzluktan istifade ede~ öğrenmek istiyordu. 1 - Metroviça fırkası, o 

k k 
İbrahim bey Metroviccden ıamanl"r, ya1,nı.. Sırbı'ya sın1-

re anunu e~asinin ilanını ı k s • •• .. ayrı ır -en ~emsi paşanın yanı- rmda değil, Sırbiya-Avusturya 
propaganda ediyordu. n;,a gidip şunları söylemişti: ve Karadağ sınırlarım beklc-

Bu maksatla önce kıtalar Paşam benim hakiki mekte olup Arnavutluğun da 
başında bulunan genç zabitler . maksadım selimi şahaneyi teb- inzibatını temin ediyordu. 
elde edildi. Bu zabitJeT de li~ değil, Selanikte Nazını be- 2 İ ı yı vuran nankör zabitanın M~t- - ttihat ve Terakkinin 1 
halktaa temas ettilderini •i•r Metroviçe tnbesi müessislerinin 1 
•i'ır ele alıyorlardı. Bu akış roviçede olup oJmadıj"ını tet- adları yazı!ırken Necip Dra~a 

kik ve tahkiktir. ve Mustafa Asım adları unu-
ümit uyandıran bir şekil :ı!ınca B ·· · ş · unun uz erme emsı paşa tutmuştur. 

kendinde kuvvet bulan İttih<ıd o vakıt yaveri ve katibi husu- 3 - Mustafa Rağıbın 72 
ve terakki merkez umumisi, sisi bulunan beni yanına ça- numaralı tefrıkasmda Fevzi bey 
önce sultan Hamide bağlı o1an ğırarak : (mareşal Fevzi) Metroviça fır-
Selanik merkez kumandanı - Bak İbrahim Sclanik ve kast mülhakı diye S?Östcrilmiş-
Nazımı, mülazim Mustafa Ne- havalisinde zuhur eden nankör tir. Halbuki o sırada Fevzi bey 
cip yedile, evinde, tabanca ile zabitanın takibine gelmifler di- Fırka mülhakı değil, fırka har-
vurdurdu. yaralanan Nazım yor. biye reisi ve miralay rütbesini 

Ben de sormuştum: haizdi. 

Çünkü: 
Ktem Pertev senelerin 

cilde yapbğı fenalığın 
en güzel tamircisidir. 

yüzbaşı Enver beyin cniı;,t~si T k' hkik T - a ıp ve ta · neticesi 4 - Mustafa Raaıbın bu tef-itli. Padiş'ah bundan telaşa l b'l' ? f k d b ı 'k d l • d kk .................................... •••••• 

du
···tu". ne o a ı ır ır a a u :.ınan n asın a ası şa} anı i at Fevzi bey, Şemsi paşa ile 

T zabitan arasında nankör zabit bulduğum yan!1ş bir nokta da d 
E b b ı ? 

görüşmelerin e, daima idarenin 
sasen tam u aralık Reval- u ınuşlar mı Fevzi beyin erkanı harbiye re-

da yapılan bir mülakatta Tür- Paşa - çok şükür böyle isi bulunduğu sıralarda erkinı fenalı2ını padişahın şahsına 
kiyenin parçalanmasına karar şey yok. harbiye mülhakı zabiti olarak atfederken, Şemsi paşa bu 

·ı · · B d Bu vaxiyet perhal İtrihat ve gösterilmesi ve Şemsi pac:•da11 kusurlan padışahın mukarrip-
verı mıştı. un an heyecanda T 1.k ~ 

ı er2" iye bildirildi. Resneye hareket emrini alınca !erine ı·zafe ederdi. Esasen 
o an halk, yeni beliren hürri- 1 Heyet Mctroviçcden Selini- onun• 2örüştü2'ünü yazılması- Şemsi paşaya padişah aleyhin-
yet savaşından büyük bii}•ük gv e avdetinde tazyik altına dır. Böyle bir görüşme olma- d ·· ·dl ..ı K z de faz.la söz de söylenmez i. 
umı ere uüştü. ulaktan ku- alındı ve İsmail Mahir paşa mıştır. Jira Fevzi bey Mitro-lağa Mecliıi mebusanın açıla- heyetle giderken vapurda (Ge- viçada ve Şemsi Paşa ise Piz- Çünkü o, her vcsiJe ile padi-
cajı, meşrutiyetin ilin edilece- Iibolu önünde) yaralandı. rende idi. Şemsi paşanın Ma- şah yolunda mutlak ölmek iı-
ii, padişah Hamid in tahtan İşte bugünlerde idi ki, Resne- tnaskb.rda öldürübldub· iü günü mü- tediğini söylerdi. 

b 
..ı1 . ea ıp geçen u ranlı zaman- Şemsi paşanın Niyaıi beyi 

devrileceği rivayetleri do!a~ı- den kolağası niyazı ey 80 ı da F \:VZİ bey, mütchalli olduk-
b. t t b a d v nda'-ı' tenkile memur edil-esi Padi-

yordu. Bir yanda bu fıskoslar ır za a ur s n ıgı ~ pa- lan dürüstlükle, hastahanede "' 

l 
raları da alarak ahali ve za- k k 1 şaha sadakatından ileri gelmek-

oiu tular haline refüken öte bitlerin bir bisını ile birlikte yatma .ta i en yanıma geldiler. 
yanda Makedonyayı kana bo- Tarafımdan kendilerine vaziyet te isf" de dam .. dı Rifat beyiıı 

dağa ceki!mişti. Bu da padi- oldugw u gibi İtah edildi. Bun- terfii hakkında vaki bir rcca· 
yayan Bulcrar-Sırp ve Yunan C!aha p'lr•ı doü .. udan d - İ • r- -< •> Giruya dan sonra da derhal cemiyete ı sından neşet ctti!:i kanaatın-
siyasal çeteleri bu hadiseler bir tf'hditti. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
söylersem beni serbest bıraka
caiını söyledi. 

- Bu 2enç kız kimdir? 
- Geçenlerde zehirlenerek 

öldürülen Kontes Almanın kızı 
Beah·is .. 

- Ya! Sonra ne oldu? 
- Ne olacak, verdiğim kar-

şılıkları beienmedi, kızdı, beni 
öldürmek için üzerime saldırdı. 
Ben de ıırtlağ'ına sanfarak 
sıktım, yere yıkıldı. Ve benim 
yerime onu zincirlere vurarak 
bodrumdan çıktım. 

Kendi yerinize Sezan zin
cirle bağladınız, öyle mi? 

- Evet madam. 
- Vay.. Bunu benim yüzü-

me karşı söylüyorsunuz ha .. 
- Siz sordunuz. Ben de söy

ledim .. 
Bu sırada şövalya işin azm

masını diişunerek mantosunun 
altından hançeri hazırlıyordu. 

- Suru.i ~ ıu -

kaydoldular. t dayım. 
[]cı11111~be1~1 1111!!al!lf!!SI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

Gene bu aralık Pizrende bir 11 A 

domutbaşı meselesi başgöster- an 
mişti. lslimlarla katoliklcra.ra- lzm~ . vila"' yeti uıuhasebei husu
smda, bu tarihten beş altı ay 
önce, bir camia domuz başı koy- • • • d •• "" d 
maktan çıkan gürültülü hadi- s '\! e mu ug n en: 
scyi neticelendirmek için Bedeli sabıkı Seneliğine 
Şemsi · paşa Pizrende bulunu- verilen bedel 
yorclu . Hamid Şemsi paşa- L. L 
nm kendisine bağlılıiını ve 65 40 Karantinada San'at!ar mektebi yanınd 413/5 
sadakatmı bildiği için derhal No. dükkkin 
Resneye hareketle bir eşklya 75 50 " " ., 413/1 
gibi gösterdiği kolaiası Niyazi 100 50 " " " " 413/6 
beyin tenkilini irade etti. Şemsi 200 100 .. ,. ,, ,, 41317 
paşa, körkföüne padişahçı, fa- 100 60 Memleket hastahanesi altında 2 no. dükkan 
kat cessur ve ümmi bir adamdı. 2050 1000 İkinci kordon 3,14 No. mengene Hanı 
Birinci meşrutiyet devrini ya- Langar 
şamrştı. O vakıtki ahvalden ldarei hususiyei vilayete ait yukardn yerleri gösterilen akara 
şikayetçi idi. Kendi cahil kafa- 116/935 tarihinden 31/5/ 938 tarihine kadar üç sene için kiray< 
sının telakkilerine göre Rusya verHmek üzere ilan edilen artırmada sr-neliğine verilen kira be 
harbi, Mitat paşa vakası ve delieri haddı layık görülmediğ'inden artırma 9-5-935 tarihindeı 

h 
itibaren on gün daha uzadılması onanmıştır. Artırma şartların 

miza gazetelerinin padişah b · h · - d ı ıörmck istiyenler her gün muhase cı usu~nye mu ür üi'üne ve 
aleyhtarlığı hep meşrutiyc· pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 19-5-935 paz.ar gü 
tin doğurduğu şeylerdi. Bu dii- nü saat 9 dan on bire kadar encümeni vilayete yatıracaklar 
şüncede olan bir adam meşru- depo2ito makbuz.iarı ve yahut Banka mektupları ile birlikh 
tiycti isteDJezdi! müracaatları 1362 (646) 

V< 



Baltadan maada 
Yeni (~oodyear "G-3,, tipi lastik, tec

rübe devresinde en ağır, en yıpratıcı tec
trübelere tabi tutuhnı ştur. l.1iistik balta
daıı başka )'Ipratıcı, kesi<·i her şeyle tec
riibe edilnıiştir. 

LDu yıpratıcı tecrübeler, " G - 3 ,, lastiğinin Good
'Dycar'ın bu güne kadar imal ettiii en mü-

kemmel, en sa~l•m lastik olduğunu meydana 
koymuştur. 

Şimdiye kadar hiç bir lastik bu derece ağır 
terait altında tecrübe edilmemiştir. " G - 3 ,, 
listiklerile mücehhez bir otomobil. aksi İstika

mette dönen dört muazzam, kaim zımpara çarh-

herşey ... 

ESKİ 11e YENİ 
"TABAN İZLERİ.. 

Daha geniş, daha düz taban 
Daha fazla çekme kuvveti

Oaha az patinaj Daha büyük 
emniyet 

lan üzerinde çalıştırılarak aşınma sür'ati göz önünde tutulmuştur. Bun
dan sonra y~l. üz.e~nde sekiz saatte balatalarını aşındıran ağır tecrü
belerden geçırılmıştir. Goodyear mühendisleri, bütün tahrib edici, yıp
ratıcı vasıtaları kullanarak bu lastikte bir kusur bulmağa çalışmışlardır. 

Goodyear "G-3,, lastiği bütün bu tecrübeleri muvaffakiyetle başarmıştır. 
" G - 3 ,, Yeni model otomobillerdeki fazla sürat, çabuk akselcras

yon, ani frenin lıer marl.a f(t':ıf ıklt ı·i çabuk aşındıran tesiri11e mukave
met eden ilk lastiktir. 

Fili tecrübeler, yeni "G-3,, lastiğinin patinaj ve 2şınmayn 43 o.0 da
ha fazla mukavemetli oldu2'unu göstermiştir. 

DAHA UZUN 
OMOR 

Yeni lastikte yere temas eden taban daha geniştir. Lastik daha sık ve daha fazla lastiklidir. 
" G - 3 ,, li~tiğin bez kısmı, Goodyear'ın ağır işlere mahsus Supertwist ipliklerile imal edilmiş

tir. Lastiğin tel veya kenar kısmı fevkalade takviye edilmiştir. 
Yeni " G - 3 ,. lastiğini GOODYEAR acentasmda bizzat tetkik ediniz. 

GOOD E 
fakat satış fiyat. d ğişmemiştlr. 

Senelerdenheri TECRUBE edilip piya.:amıza 
çıkdıktaıı soqra GRiP hastalığının memleke-
timizde şiddetini kaybettiren ve vak-

tinde ullananları Gribe yal &laıımak 
tan kurtaran 

Gribe Karşı tecrübeli Ve çok müessir 
NEOKAL/Vlı 

Kaşe erini emni retle kul ız 
6 13 20 27 Nisan 4 11 18 25 Mayıs 

Saçları dökülenler 
Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıd~ııdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. Ko
roıen Kanzuk ıaç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiazalarıada 

uhanur. 

Müzayede 
ile fevkalade satış 

Acele yolculuk dolay;sile 
önümüzdeki cuma günü mayı
sın onuncu günü öğleden ev
vel saat onda Göztepe vapur 
iskelesini 2"eçince 986 numaralı 
hanenin tam karşısmdaki so
kakta 419 numaralı hanede 
bir ecnebiye ait bir çok nadide 
mobilyalar bilmüzayede sahl~
caktır. 

Dikkat: 
Y anlışlığ'a mahal kalmamak 

için sokak başında müzayedeyi 
ı:-österen adamımız buluna
caktır. 

Satılacak eşyalar meyanında 
~ayet lüks maundan saybur, 
anahtarlı gare masa, ıemsiye
lik, on parça Avrupa mamuli
fı hazaran koltuk takımı, eta
jer, J. Pef yefer markalı Al
man piyanosu ve taburası, pa
ravana iki adet bronz kesme 
karyola maa somya, Javuman 
tuvaletile duvar saatı, çifte ka
natlı aynalı dolap, salon yerli 
aynalı dolap, tek kanatlı ayna
dolap, cevizden mamul karyo
la maa somya şezlong, Edison 
marka salon gramofonu maa 
plak, 3 aynalı kadın tuvaleti, 
markiz kadife koltuk takımı, 

hezaran sandalye çocuk karyo
lası, perne ve vai!ı boya Jev-

Doktor 

Fah i Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütebaassısı 
Her Neui RONTKEN 

Muayeneterl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 1-13 (218) 
., s.gr 

Muayenehane Nakli 

Dok 

m. , a~ir 
..) 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina trarn\ cad-
desi No. 596 Tel. 2Sı:ı5 . 
lzmlr Bel dly sinden : 

- (497.50) lira bedeli mu
hammenli Gündoğdudaki 53 
adanın 398 metre murabbaın-
daki 4 sayılı arsa Belediye baş 
katipliğindeki şartnamesi vcç-
hile 18 - S - 935 Cumartesi gü
saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. 

İştirak için (38) lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

3, 7, 12, 17 1280 (603) 
1722.24 Lira bedeli muham

menelei Gündoğdudaki elli do
kuz adanın 430.56 metre mu
rabbaındaki on yedi sayılı ar-
sası belediye başkatipliğindeki 
şartnamesi veçhile 21/5/935 
Şala ııünli aaat on altıda ihale 
edilecektir. iştirak için 130 lira 
mvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar komisyona 
gelinir. 
6-10-15-20 1308 (618) 

1 - 150 lira bedeli muham
menli Kemer caddesinde T e-
mizlik hanı karşısındaki benzin 
satış binası beled;ye başkatip-
liğindeki şartnamesi vcçhile 
28-5-935 salı günü saat 16 da 
açık arttırma ile bir sene ki
raya verilecektir. 

iştirak için oniki lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saata kadar konıi ... yona gelinir. 

2 - 60 lıra bedeli muham
menli Basmahane istasyonu 
civarında Gazi bulvarı ağzın
daki benzin satış yeri belediye 
başkatipliğindeki şartnamesi 
veçhile 28-5-935 salı gün saat 
onaltıda açık arttırma ile bir 
sene kiraya verilecektir. 

İştirak için beş lira muvak
kat teminatla söylenen ı=-ün ve 
saata kadar komisyona gelinir. 

3 - 46 lira bedeli muham
menli kerestecilerde Vakıfhoca 
soka2"ında 15 numaralı .iükka
nın içerisindeki 49 metre mu-
rabbalık aralık mı>hal belediye 
başkatipliiindeki şartnamesi 
veçhile 28-5-935 salı günü saat 
onaltıda açık arttırma ile bir 
sene kiraya verilecektir. İştirak 
için dort lira muvakkat temi
natla söylenen gün ve saata 
kadar komisyona rclinir. 

4 - 43,75 lira bedeli mu
hammenli kahramanlarda dok
san beş adanın 175 metre mu
rabbaındaki on üç sayılı arsa-
sının satışı belediye başkatip
Jiğindeki şartnamesi veçhile 
28-5-935 sah günü saat 16 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. İştirak için 4 lira mu
vakkat teminatla söylenen ~ün 
ve snata kadar komisyona ge
lin" r. 
10-15-21-26 1365 (643) 

haları ve bir çok halı ve ki
limler ve seccadeler ve saire 
birçok mobilyalar bilmüzayede 
satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Aziz Şınık telefon 2056 

1-3 (633) 

2 

" .. 

Bayı!tmaz 

ÖLDÜRÜR! 

\ 

Haşaratı ÖLDÜRÜNÜZ 
Niçin tesiri şüphell (Haşarat öldürOcü 
mayi) ler tecrübe etmeli?. Bu kıymet
siz ve taklit mayiler ne haşaratı öldil· 
rüp sizi onları lz'acatından kurtarırlar, 
ne de tehllkelerlne karşı himaye eder
ler. Bu tesiri şüpheli mayiler! kullan
mak bayhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz için müslrren F L i T 
isteyiniz.. FLiT, bütün haşaratı 
hakikaten ve ebediyen 61dQrUr. Leke 
yapmaz, j:aze ve latif kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve asker resimli sarı teneke
lere dikkat ediniz. Fitıtlar tenzillillı. 

Umli 1 Deposu : J. CRESPIN, fst. Gılatı, Voyvod;ı. Hın 1 

müdürlü-
gus e : 
Hapıshanei Urrı~mi dahilinde bila numaralı dükkan 775 Lira 
Bornova Kürt umer sokağında 10 numaralı dükkan 18 " 
Ahmctağa mahallesinde Tahmis S. 6 No. lı dükkan 120 " 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 23/5/935 Perşembe 

günü saat 14 de ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin o saatfa Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. (1343) 
~ .............. t3!!S 

Aydın Demlryolu Umum /IUdürlU ... Unden: 
- 11 mayıs 935 cumartesi gününden itibaren Seydiköy tren· 

leri aşağıda görülen saatlerde seyrüsefer edeceklerdir. 
lzmirden Seydiköyünden 

6.20 Hergün 7 20 Hergün 
11.10 perşembe günleri 12.25 Perşembe günleri 
16.30 Perşembe ve cumalardan mada 17.25 cumartesi günleri 
19.10 cuma rünleri 17.40 Perşembe,cuma ve cumartesinden mada 
23.00 Perşembe günleri 20.15 cuma gu•leri 

24.00 Perşembe günleri 

• 
1 

RADYOLIN 
Laboratuvarlarda insan dişleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahsulü olduğu için : 

ı rı 

1 
Bir yandan dişleri beyazlatıp leke ve kirleri izale eder, 
dişlere tatlı bir parlaklık verir, nefesi tatlılaştınrkın 
~İKer taraftan diş etlerini de tedavi eder ve kuvvet
lendirir, dişlerin en büyük düşmanı hamızlarla müca-

1 dele eden tükrüflü ço~altır, mi)ropları öldürür. 

BA Li N-
K· u 1 1 a n · ı n ı z 

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

ilan 
lzmir vilayeti n.uhasehei husu· 
siye müdüı·l · ğünden: 

Bedeli sabık L. 
350 Karantina San'atlar mektebi arkasına hamam 

20 Aras mektebi altınd:ı 35 numaralı dükkan 
20 . " " " 35 " " 
30 " " " 39 " " 
40 Ali paşa meydanı 26 numarah dükkan 

130 " " " 30 " " 
60 ikinci kordon 2 ,, ,, 

ldarei hususiyei vilayete ait yukarda yerleri gösterilen akarat 
1/6/935 tar!hindcn 31/5/938 tarihine kadar kiraya verilmek üze
re ilan edilen artırmada istekli çıkmadıfıından artırma 9 51935 
tarihinden itıbaren on gün daha uzadıhnası onanmıştır. Artırma 
ıartlarını görmek isti yenler her gün muhasebi hususiye müdürlüiü•e 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 19/5 935 pazar ıü· 
nü saat 9 dan on bire kadar encümeni vilayete yatıracakları 
depozito makbuzları ve yahut Bank makbuzları ile beraber mü· 
racaatJarı. 1361 (645) 
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Makina Fabrikasının 

NA llAR Çlf\.RIGI 

En ufak yedek parçalairyle beraber aşağıdaki 

UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 
Adres: 

G. · O. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

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

Yeni Asır 

2 ve 20 ·komprimelik ambalaılarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ® markasını arayınız. 

Kara hisar adenSuyul 
•• TÜRKİYE 

HILALIAHMER CEMiYETi 

·· brek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifa ı maden suyudur 

er yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi T e]efon : 2067 

Satılık gaz motörü 
Onaltı beys:-ir kuvvetindedir. Pek az gaz sarfeder. Doyç 

fabrikasıaın en meşhur mo - clidir. T cm iz bakılmıştır. En 
ufak bir kusur ve arızası yoktur. İşletip görmek şartile 
satılıktır. 

Zinet mobilye fabrikasına müracaat ediniz. 
S.10 1-26 (636) 

_., ·, , ... \ ...,, . 

Umum Hastaların iazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi glüzuıc österilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsala~! 
kasık bağları, düıtabanlar için taban korsalan gayri tab11 

doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma er 
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 
tLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

a.hri Rlza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 iJA 12,30 öjleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Mihat bey caddesi No. 20 
22-20 (355) S.7 

OTEL BRISTOL 
Birinci Sınıf--
---Lüks Otel 

Biitün lz111ir1iler burada buluşurlar 

===== T epebaşı Beyoğlu == 
Müsteciri: Bütün lzmtrlilerin teveccühünü 

LÜTFÜ' dür 
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Ucuzluk 

Teırizlik 

Sür'at 

Kolaylık 

Bilgi 

Matbaasının 

Prensibidir 

Dilci ıı~ thu~ı 
ıı qcıt Pazw mua AztZler Soka!}mda 

Ege n1antakasının en hü\"ük ve en tenıtz, en serı eıı ucuz 
ş vapan nıathaa ·ıdır. --

Defter, Kart, Mektup.uk nağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, l{ısale, 
Afi., Ve Saır ı ·r l ürHi Evrakı Matbua Basıhr. 

=---~~----~-==-~======~~-

Bir Çok Şirketlern Hisse Senetleri Blgi 
Matbaasında Basılmıştır. 

" 2640 ,, Numaraya 
T'elef on Edilince Sıpariş Ka~ ulii için :\1enıur (}ön<leriJir. 

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

Bilgi 
ı\latbaası 

!\1üşterilerini 

Memnun 

Etmekle 

iftihar 

Eder 

~ahlle 11 

Doyçe 
DRESD1 1ER BAı 

IZMi 
ŞUHESI 

J iı. B h 11;~ 1 : B Jt HL 1 .N 
,.... mangada 17a Şubesi Mevcuttur 

Seı mayo \'e ıbtıyat Rkçcı; ı 

IG5,000,000 Hnyhsınnrk 

ltirkıyede ~nbeleri: lS'l'A~BUI... ~o IZMIH 
Mıısı rdn Şul>eJerı : KAH l H.I~~ ve 1 StC ES D EHIY E 

Her tlirlii hnnka ınunıoclfttnı ifa ve kalıul eJer 
c ALMA.NY A l>A suyalınt, ikamet, talısıl ve saire içlo 

An Phv Pn "' r ıııı ı ı• Hı:oı~TEIOlAHI\ Alı ır > (b-1) 

Be: yanlar 
En büyük tehlike ihtiyarlıktır 

Bu tehlikeyi önlemek istiyenler tuvaletlerini 
MiNiK kadm berberi Sıtkıya yaptırmalıdır. 

Keçeciler caddesi 122 numaralı 3 katlı yeni binasında. 
Telefon: 3101 1-7 (528) 

• <".... • • - .,, • • :--', • • • • -~. " .. - - : !. -· . • , · ' 

<~ 

In~aatını?. ı çın atıdekııbtıyııçların ızı pek ur.u z f ı y•Llsrl6 

temin et mek ısterc;eni z H alım n~a çnr':'ısında 

Kava ah asan Nuri 
ticarethnneAino miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı•l çiçekli 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden !Qvha/ar ve bunlat1n 
fe/ertüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve lıeı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/e11uat1 vesaire ... 

flvatlaı rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, Bütün Mark•l•r 

En MD•alt Şeraiti• 
M•ii•zamızd• Satıhr h 3 

• - .. - ' . - ~- .._ .. • # 

Yety EXTRA 

Bıçakları Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. V c R Akbelen 
ŞERIDÇILER No. 1 

(1164) 38 - 78 ( H 3 ) 

Göz Hekimi 

Mitat Orel 

Doktor 

Osman Yunu 
Deri ve tenasül has

tahkları mutahassısı 

Kemeraltl Şam]ı sokak No. 19 
Saat ondan on ikiye ve 

iki buçuktan altıya kadar 
hastalarını kabul eder. 

"-------, 

Yurdumuzun en g-ü.zel 
traı bıçağı 

KIRMIZI AY 
Tıraş bıçaiıdır. 

Cildinin sıhhabnı seYen-
Adres - Beyler Numan ler başka bıçak kulJanma-

Zade sokağı Ahenk mat- malıdır. Denemesi parasızdır. 
baası yanında. Umumi deposu : Kuzuoğlu 

Numara: 23 ~::. Antalyalı Sait 
Telefon: 3434 -s 

12_ 26 (229) maiazası Numara 29 ...................... s, + 

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

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLERi 

Bamai Jf dshet 

Sıhhat Eczanesi 
Ba,durak Büyük Salepçıoğlu ham karşı•ında 

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

Tatlı neş'e devamlı zevk ancak 
KAPTAN rakısında bulunur. 



Siı.Cınız 
KEPEKLENl

YOR MU? 
Öyle ise Yakıt 
ıeçirmedcn 

Ferit 
Saç Losyonu 
Kullanınız 
SaçJarı besler, Uzatır 

Kepeği yokeder 
Tabii parlaklık verir 

Başınızı Ferit 
Tuvalet sabunlarile 

. v. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCH ELEV ANTE LINIE 

SAMOS vapuru 29 Nisanda 

bekleniyor, 2 Mayısa kadar 

Anvers, Roterdam, Hı:mıburg 

ue Bremen İçin yük alacalctır. 

ALıMNıA vapuru 8 Mayısta 

bekleniyor Anvers ve Ham
burgtan yük çıkaracaktır. 

AKKA vapuru 19 mayısla 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkaracaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

HANSBURG vapuru 5 Ma
yısta bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıl...aracaktır. 

SERViCE DIRECT DBNUBIEN 
Tuna hattı 

HERAKLEA vapuru 13 ma · 
yısta bcklenivor. 16 mayısa 
kadar Dünkerk ve Anvers Direkt, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men limanlanna yük alacaktır. 

TISZA vapuru 5 ha7.İranda 
bel{ eniyor. Budapeşte, Bratis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

DUNA vapuru 30 haziranda 
bekleniyor. Budapeşte, Brntis
lava ve Viyana için yük ala
caktır. 

JOBNSON \Y/ ARREN Lines LTD 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 20 
mayısta bekleniyor. Liverpool 
elan yük çıkaracak ve Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORA TION 
EXCELSIOR vapuru halen 

limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTR vapuru 15 ma
yısa doğru bekleniyor.Nevyork 
limanı için yük alacaktır. 

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 

_ı 

Oliver Ve Şii . 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DliE ELLERMAN LINES L TD. 

ALGERIAN ,·apuru 18 ma
yısta Liverpool \'e Svansea'dan 
beklenmektedir.\' e ayni zaman
da doğru Liverpool için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru mayıs niha
yetinde Arıvers, Londra ve 
Hulden aclip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra · 
ve Hull için yük a 'acaktır. 

OPORTO v. puru mayıs ni
hayetinde LiverpooI ve Svan
sea' dan beklenı~ektedir. 
THE GENERAL STEAM NA

VIGA TION Co. L TD. 
Adjutant vapuru 7 mayısta 

Londra için yük alacaktı· 
DEUTSCHE Lcvante LINIE 

ULM vnpuru 15 rnayısra 
Hamburr, Bremen ve Anvers
len beldenmcl~tedir. 

ANCORA v:ıparu ha'en li-

VAPURCULUK TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİ 

IZMIR ACENTELlGi 

SAKARYA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam 16 da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat 1&da 
İstanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA Y ANAŞI.R. 

Ayni v pur her perşembe 
günleri galata nhtımından 

tam saat 16 da hareket ede
rek. CUMA ırünü saat 16 
da lzmire varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordonda 92 numara
da İzmir acenteliğine müra
cnat. Telefon 3658 

' manımızda olup yük başalt
maktadır. 

NOT: Vürut tarihJeri ve 
vapurların isimleri üzerine mesu' 
liyet kabul edilmez. 

ar 
:ı~ 

\l' ~kits · z ·ı tiyar ık 
OBiN 

Hormobin tabletleri: :t~~:;rit~ 
tiyarhgın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini .tedavi eder. Tafsilat için İstanbul '' Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flall tso kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

21 - 40 (376) 
'lmn~~~~ı:zE::!::m~._._. ........... -# 

- {n hÜljÜ/r lro3 bende .. 

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Uden1iş) 
T carethanesidir. 

z ı ·r defterd rlı~ından: 
lssinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen başturak kestelli caddesinde kain 33 sayılı deiirmcn 
ile 33/1 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren 21 fÜ• müddetle 
satıhia çıkarıldığından pey sörmek iıtiyenlerin defterdarlık 

Anneler çoçuklarınrz için ilk mamaya 

L.İKTİN 
ile başlayınız. 

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

LA kt • Çocukta. hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~maI:ır 
varsa onlara gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KRO 1 
ECZA JJJ POSU 

Kırıklık, baş agun 
ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak için 

Lutfi kinin 
Komprimclerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dik at 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli bulunmak 

Kina Lutfi 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz Yeya sizde bir ıişe alınız 
Her eczanede vardır ' _, 

Zonguldak 
e •• u 

0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim 

Lira: 13 
Perakende satış kiloıu 1,5 kuru~ 

Silindir ve her nevi fevkalade kö .. ürü yalnız 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10 - 12 

F. Perpinyani 
Maiaıasında bulacaksınız 

Telefon 3937 

Türkiye Mensucat Fabrikalar 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaater
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeıitlcri. 

FlATLARIMIZI İSTEYiNİZ 

yıkaynuz 
Sıhhi ve her itibarlc 

garantidir 

tahsilat kalemine gelmeleri. 2-6-10-14 1267 (598) 
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Gözlük için 
M. depo 

S. Ferit Şifa eczanes 
Hülnin1et sırası 

::::s 

Emlak ve Eytaır bankası lzmir 
Su besinden: 
~I No. Mevkii Cinsi No. Depotltos u 

lira 
219 Alsancak Karakol ıolcaiı ev 1 25 
231 Osmaniye caddesi mağaza 37 20 
305 Yol bedesteni ıelvili han oda 55, 17 5 
411 Karataş Orhaniye ıokaiı ev 15 7 
603 Bornova Kürtömer ,, dükkan 39, 41 5 
621 Ayavulda Sinekli caddesi tabakhane 45 25 
848 Karataş Şetaret aokaiı evin üst katı 14,16 12 
85715 Uruç reis mahallesi Kirpi So. ev 19 10 
875/1 Halkapınar .Jcaaıthane caddesi ,, 276 5 
C. 18 Memduhiye mah. Kireçlikaya ,, v 10 10 
C, 84 Y. Tuhafiyeciler çarıısı G. maıaza 9 40 

Bulvan Ak' b' 1 . ._ k' 
Me•ki Ye numaralan yulcanda yazılı emla. ın ır s~ne ıK _ ıra-

lan 11-5-935 Cumarteai ıüaü saat onda ıhale edılmek uzere 
ldzayedeye ko:ıulmuştur . . istekli olanlann hizalarında yazılı de
pozitolan ••meye yatırarak miizayedesine ıirmeleri Jizımdır. 

3-10 1259 1601\ 

Kemal Aktaş 
Hilal Eczanesi 

Gözlük, Barometre, 
büyük fenni 

İyrometro ile 
ölçüler 

Haşaratı öldüren 
Tulumbalı ilaçların her cins ve çeıidi için 

Yine 

Kemal 
Aktaş 

Hilal eczanesi 

1 n':;ktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza l.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
•cı ___ lllİTİİİe1iiiiefiloıiin ~ 2987 

SATILIK 
MOBILYE 

Bucada Tevfik Fikret ıoka
iında bay Veb'in 4 numaralı 

evindeki modern mobilyc satı

lıktır. Her iÜn saat on dört 

ile 18 arasında ev ziyaret edi

lebilir. 

8--9~10-15-1~17 (623) 


