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ödemiş umumi viliyet 
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Meclisi Uye Seçimi 
Kendisine Güvenenlere Alan Açıktır 
Ödemiş umumi vilayet mec

li .. azalıkları için yapılan seçim
de bir yanlışlık yapılmışdır. 

Hepimiz biliyor ki saylav seçi
mi ile umumi vilayet meclis 
azalarının bir günde seçimleri
nin yapılması doğru 2'Örülme
miş ve bu yolda talimat ve
rilmişdi. Ödemişde bu taJimat 
göz önünde tuhılmıyarak Cuma 
2'Ünü her iki seçim bir arada 
yapılmışdır. 

Fırka talimabna aykırı yapı
lan bu seçimi seçilenler de di-

•iP.lin bakımmdan doğru bul
mamışlar istifalarını vermişler
dir. Binaenaleyh intihap yeni
lenecektir. 

Bu hususta dün C. H. F. 
Vilayet idere heyeti başkanı 

Yozgat saylavı bay AYlli Do
ırandan aıaj"ıdaki mektubu 

aldık, aynen ncşredıyoruz: 
" Ödemiş'de Umumi meclis 

seçimi Cuma günü yapılmışb. 

Ödemiş,in yirmi yirmibeş sa
atlık uzak köylerden gelen 
ikinci seçmenleri bekletmemek 
için yine kendilerinin istek ve 
dileklerile seçimin birgün öne 
alınmasını Fırka teşkilabmız 
uygun bulmadı. 

Ödemiş'den umumi meclise 
seçilen bütün Fırkalı arkadaş
lar yedeklerile beraber disip
line bağlılığın yüksek bir örne
ğini göstermek üzere istifa et-
mişlerdir. Ödemiş'te umumi 
meclis seçimi böylece kendili
jiodeo yenilenmiş olacaktır. 
Seçim kudretini kendinde bu
lanlara alan açılmış bulunuyor. 

Vilayet idare heyeti başkanı 
ve Y oı.at saylavı 

A. Doğan 

Mektepler Liklerinde 
Lise Ve Sanatlar Mekteplerinin Maçı 

Hakkında Bir Tavzih 
7 Şubat 935 Perıembe günü 

Halkevinin mektepler liklerinde 
Lise - Sanatlar mektebi futbol 
takımları maçının yanda kal
ması hakkındaki yazıların aşa

ğ'ıdaki veçhile tavzihini rica 
ederim. 

1 - Lise takımı oyuncusu
nun Sanatlar oyuncusuna hile 
bile tekme atmadığı hakem ra
porundan ve yapılan şahitler 
tahkikabndan anlaşılmış ve ce· 
zalandırılmamıştır. 

2 - Hadise üzerine alana 
hücum eden seyircilerdir. Lise 
muallimi bay Kemal bu çirkin 
hadiseyi kapatmak ve oyuna 
devam edildiği takdirde muh
temel ikinci bir çirkin hadise
nin önüne geçmek maksadile 
takımı galip iken sırf gençleıin 

ıpor terbiyesini anlamalarını 
temin için bu hareketi takımı
nın aleyhine olduğu halde oyun 
bitmeden sahadan almış ve 
oyun bu şekilde yarıda kal
mıştır. Bay Kemalin bu centil
mence idarecilii'i takdir edil
miştir. 

3 - Hadise sırasında Lise 
oyuncusuna karp geldiii ha
kem raporu ve bir çok şahit
lerle tahakkuk eden sanatlar 
sanatlar kalecisine de bir de
faya mahsus olmak üzere iki 
sanatlar maçında. oynatılmamak 
suretile cezalandınlmıştır. 

4 - Mektep likleri eskiıi 
2ibi devam edecektir. 

C. H. F. Halkevi 
Başkanı 

A. Dogan ···-Kuyuya Düşmüş 
Keçeciler' de Hamam soka

iında oturan Aydınlı Yako 
kızı 55 yaşlarında İstrula evin 
bahçesinde bulunan su dolu 
kuyuya kazaen düşmüı ise de 
etrafdan yetişenler kurtarmış· 
lardır. Kadın başından ağır 
surette yaralandıj"ından hasta
haneye kaldırılmııtır. 

Firari Bir Katil 
Şehrimizde Yakalandı 

931 yılında Bergamanın Kınık 
nahiyesinde adam öldürerek 
hali firarda bulunan Kumano
valı Kadri oğlu Abbas taharri 
memurları tarafından şehrimiz
de yakalanmıştır. Abbas jan
darma muhafazasında cinayet 
mahalline gönderilecektir. 

ELHAMRA 1. Milli 
KÜTÜPHANE sineması 

PERŞEMBE GUnUnden itibaren 
2 BÜYÜK FİLiM BİRDEN 

ilkbahar Resmigeçidi 
" Şeytan Kız ,, filminin şen ve şuh yıldızı 

FRANSIZKA GAAL 
Tarafından temsil edilen büyük Alman opereti 
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Oldüren Aşk 
Tamamen FRANSIZCA sözlü aşk ve heyecan filmi 

Bafrolde : FREDERIG MARCH 

Turanda 
.. e!! .. 

Bir Tren Kazası Oldu 
Evvelki gün Turanda b!r 

tren kazası olmuştur. Turanda 
gaz humpanyasında arabasına 

gaz yükleten İzmirli Ramazan 
oğlu Ali arabasile şimendifer 

hattı üzerinden ve vagonların 
arasından caddeye geçerken 
yirmi numarala lokomotifin çek
tiği katar birden bire arabaya 
çarpmıştır. 

Müsademe neticesinde ara
bacı Ali arabadan yere düş

müş ve başından yaralanmıştır. 
YaraJı, memleket hastahane

sine kaldınlmıştır. Makinist 
Mehmet oğlu İsmail hakkında 
tahkikata devam edilmektedir. 

Genç Mühendisler 
Dün İstanbula Döndüler 

Bir haftadanberi şehrimizde 
dulunınakta olan İstanbul yük
sek mühendis mektebi talebe
sinden 13 kişilik grup dün ak
şam konya vapurile 1stanbula 
gitmişlerdir. Gençler İzmir mi
mar ve mühendisler birliği ta
rafından teşyi olunmuşlardır. 

Bay Taranto 
Bir Tramvay Kazasında 

Yaralandı 
Dün Göztepe karakol nok

tası önünde bir tramvay ka
zası olmuştur. 

Saat dokuz otuzda Güzel
yalıdan Krantinaya gelmekte 
olan ve Erzrumlu vatman Sey
fınin idaresindeki heş numaralı 
tramvavı Göztepe karakolu 
önüne geldiği sırada tüccardan 
Bay Mordohay oğlu Taranto 
tramvay yürürken binmek is
temiş ve tramvaya binemiyerek 
düşmüştür. 

Bay Tranto iki metre kadar 
sürüklenmiş ve iki kaşı ile el 
ve ayaklarından yaralanmıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

Vatmanın bu kazada sün,ü 
taksiri olmadığı anlaşılmıştır. 

Oda Ve Borsa 
Bütçeleri 

Evvelki gün toplanan Borsa 
idare heyeti haı.ırlanan bütçe 
üzerinde son tedkiklerini ya
parak yeni yıl bütçesini ittifak
la kabul etmişdir. 

Varidat ve masarifatı müte
vazin olarak hazırlanan yeni 
iıl bütçesi 47 bin küsur liradır. 

Ticaret odası meclisi pazar 
günü toplanarak oda ve borsa 
bütçelerini tedkik ve kabul 
edecokdir. 

Sümerbank 
U. Müdürü Nazilliye Gitti 

Sümer bank umum müdürü 
bay Esad Nurullah sümer bez 
fabrikaları müdürü bay Fazli, 
me~lisı idare azasından bay 
Safa şehrimize ielerek bura
dan Nazilliye geçmişlerdir. 

Bir martta Nazillide temeli 
atılacak olan mensucat fabri
kasının yerinde bazı tedkikat 
ıcra edeceklerdir. 

··ko omi fakültesi 
Talebeleri Dün İzmire Gelerek 

azı Tetkiklerde Bulundular 
Eskişehir, Adana, Tarsus, 

Mersin ve Antalyada tetkik se
yahatı yapmış olan İstanbul 
yüksek İktisat fakültesi talebe
sinden 37 genç Konya vapurile 
şehrimize gelmişlerdir. 

Başlarında muallim bay Togo 
vardır. Dün gençler namına 

bir heyet vali konağında 
vali General Kazım Diriki 
ziyaret etmişlerdir. Bundan 
sonra vali, gençleri tekrar 
köy bürosunda kabul etmiş ve 
köycülük hakkında kendilerine 
iki saat süren izahat vermiştir. 
Gençler örnek köylerinden bi
rini görmek istemişler ve vali 
ile birlikte iki otobüsle Kiliz
mana .gitmişlerdir. Talebeler 
orada örnek köyünün muhtelif 
kurumlarını, bahçelerini, şehit
ler andacını, oyun yerlerini, 
kooperatifi ve okuma odasını 

görmüşler ve aynı otobüslerle 
avdet etmişlerdir. Vali general 
Kazım Dirik dönüşte de kendi 
otomobiline binmemiş gençler 
arasında otobüsle gelmiş ve 
yolda da mütemadiyen vilaye
tin muhtelif işleri hakkında 

kendilerine malumat vermiştir. 
Sümester tatilinden istifade 

eeerek tetkik gezintisine çık
ını~ olan gençlerin masraflarını 
iş bankası vermektedir. 

Dün İş bankasını ziyaret et
mişler ve yine otobüslerle Tuz
laya giderek tetkikatta bulun
muşlardır. 

Bugün Bergamaya giderek 
asarı atikayı, avdette Gediz 
köprüsü il~ Menemendeki Ku
bilay menku taşını görecekler 
va yarın akşam İstanbula dö
neceklerdir. .......... 

iki Ceset Bulundu 
Dün Denizden Çıkarılan Cesetlere 

Otopsi Yapılacaktır 
Dün sabah Alsancakta Dara

gaç cihetindeki sahilde bir in
san cesedi bulunmuştur. 

görünmiyen ve vazifesine gel
miyen bay Ali Rizanın İstan
buldaki ailesi yanına gitti2'i 
zannedilmekte idi. 
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Bir Cinaye 
Fransada bır memurun yidi

ği naneyi dünkü gazetede oku
dunuz mu?. Ne fecaatdır ya
rabbi. İnsanlarda böyJe hayvan 
düşünceliler de varmış. Tövbe 
hayvan bundan bin kat iyidir. 

Geçenlerde ayının birisi da
ha kucakda yaşayan bir çocu
ğu yalnız bulup inine götürmüş 
kendi yavrularile beraber em
zirmiş, beslemiş, yavruyu ara· 
yan!ar bir sene sonra inde ayı
nın kucağında çocuğu görünce 
hem ayıyı, hem yavrulannı 
öldürüp çocuğu kurtarmışlar. 

Burada insaflı ve şafkatlı 

bir hayvana karşı hakikaten 
zalimane hareket edildiğini bu 
havadisi okuyanlar, duyanlar 
hissetmiş ve acımıştır. Lakin 
bundan daha bedteri de şu 
caninin hiç bir sıfatle tavsif 
olunamıyacak vahşetidir. 

Guya devlet emirlerine karşı 
protesto için çekmiş tabancayı 
gül gibi karısını üç te çocuğu
nu kanlara boğub öldürmüş; 

arkasından da evin kıçından 

bir ateı vermiş .. 
T avuşan dağa küsmüş de 

dağın haberi olmamış, gavura 
kızıb oruc bozanın öfkesinden 
daha akılsızca yapılan bu cina
yeti dünkü gazetede okuyunca 
durduğum yerde tüylerim ör
perdi. 

İnsan deli de olsa - dost ba
şından ırak olsun - çoluğunun 

çocuğunun canına nasıl eli va
rır da kıyar. Bunu sağ olsaydı 
da ninem duysaydı: 

- Oğlum kıyamet alameti, 
Keyfiyetten haberdar olan 

zabıta derhal cesedi denizden 
cıkartarak tahkikata başlan
mıştır. Adli kısım reisi bay Hu
lüsı Akgümüş Alsancak kara· 
kolunda öğleye kadar biuat 
tahkikatla meşgul olmuştur. 

Bay Ali Rizanın cesedinin 
yüzü bereli bulunduğu için es
rarengiz blı- cinayete kurban 
gitmiş olması ihtimali de dü
şünüfmekte ve tahkikat derin
leştirilmektedir. Cesede bugün 
Memleket'. hastanesinde otopsi 
yapılacaktır. 

kıyametin çapası küreği mi var. 
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İşte böyle böyle kopar, yıkılır 
diye yakasına tükürürdü. 

Zabıtanın yaptığı tahkikat 
neticesinde cesedin et takip 
memur1anndan hacı Süleyman 
oğlu elli beş yaşlarında bay 
Ali Rızaya ait olduğu ve dört 
günden beri denizde bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

EUi be~ yaılennda bulunan 
bay Ali Rıza evvelce İstanbul 
polis kadrosunda mukayyet 
iken bilahara tekaüde sevk 
edilmiı ve bir buçuk ay
dan beri lzmir mezbahası 
et takip memurluğu vazife
sini ifa etmekte ve Bahribaba 
parkı yanındaki belediye ba
rakasında yatmakta idi. 

On beş gündenberi ortalıkta 

Bergama Ceza Evif 
Yirmi Gün Sonra 

ihale Edilecek 
Bergamada 26 bin küsur li

raya inşası takarrur eden ceza 
evinin inşa~tı iki gün evvel 

Bergamada ihale edilecekti. 

Keşifnamede görülen bazı yan

lışlar dolayısile ihale yirmi gün 
sonraya bırakılmıştır. - ....... 

Kent Meclisi 
Şehir meclisi bugün sôtat on 

altıda Dr. Bay Behcet Uz'un 
Başkanlığı altında toplana
caktır. 

Şehir meclisinin batka göre
cek işi kalmadığı için meclis 
bugün Şubat devresinin son 
foplantısını yapacakbr. 
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Gözümün önüne karyolaları
nın içinde büzülerek kanlara 
boğulmuş üç masum yavrunun, 
iş görürken yerlere yuvarlanan 
bir1*eyc:len ha'1ersiz kadının 

acıklı manzarası geldi de olanca 
gayzimle caniye lanet savur
dum .Bunun neresi insan .. 

* •• 
Dün akşam üzeri Alsancakta 

denizde ikinci bir ceset daha 
bulunmuttur. 

Bu cesedin de kemerde ka
ğıthane caddesinde 111 numa
ralı dükkinda terzi Manisalı· 
hafız İsmail oğlu Mebmed Nu
riye aid olduğu anlaıılmışdır. 
Mehmed Nuri on gunden beri 
gaib bulunmakda ve nereye 
gittiği bilinememekde idi. 

Cesette yara ve ber~ asarı 
görülememiştir. Müddeiumumi~ 

lik ve zabıtaca tahkikata baı
lanmıştır. 

Sef erihisarda 
On Beş Koyun Ölmüş 

Seferihisarın bir mer' asında 
on bet koyun öldüğü için has
talık çıktığı zanm üzerine tet
kikat için Sef erihisara gitmiş 

olan baytar müdürü bay Adil 

gelmiştir. Yapılan tetkikte ko

yunların zehirli ot yemek yü

zünden öldükleri tesbit olun- ' 
muıtur . ---
Manisa Saylavları 

Manisa saylavlanndan bay 

Refik İnce ile Turgut Türkoğlu 
dün Manisaya 2iderek hakla

rında gösterilen itimadın yeni· 
lenmeıinden dolayı seçmenle· 
rine teıekkürde bulunmUJlar 
ve · bazı temular yapmışlardır. 

TOKDIL 

Kati Maksadile 
Silah Atmışdı 
Seferihisar'ın Ulamış köyün

de bir kahve parası yüzünden 
aralarında çıkan kavgada kah
veci İzzeti öldürmek maksadile 
yaralamış suçlu Osman oğlu 
Hüseyin'in muhakemesine dün 
Ağırcezada devam edilmi~tir. 
Dünkü duruşmada iddia ma
kamını işgal eden bay Şevki, 
tahkikatın tevsii noktasından 

bazı kimselerin hukukuamme 
şahidi olarak dinlenmesini is
temiştir. Bunun için muhakeme 
başkil güne bırakılmıştır. 

' . 
Afyon Kaçakçılığı 

Maznunlar lhtısas 
Mahkemesinde 

Afyon kaçakçılığı tahkika
tına dün de devam edilmiş ve 
bu suçtan maznun olarak ya
kalananlardan bay David Abo
lafya bay Jozef Pardo, bay 
Leon Matelon, komüsyoncu bay 
Osman Nuri ve tenekeci Bohor 
Franko dün ihtısas mahkeme-
sine verilmişlerdir. Maznunlar 
dun geç vakıt ibtısas mahke
mesi miiltantikliiince sorıruya 

çekilmiflerdir. · 
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le ~"~crn, Oğuzun buz gibi cl

rını. dostane sıktı: 
- ştc c ı ıı:on size o ümidi 

te · · rıyorum. U!rren benim de 
:rdcşimdrr Oğuz. Kurtuldu 
Yoruın. Bu teminatı verirken 

ltainıin kuvveti sizi inandır
:: dciil mi? Bu akşama ka

atcş düşmezse bir (Kon
:t:Yon Serebralden) korkulur
\; Fakat teşekkür edelim ki 

lttor Batuk ta burada bu-
.... du. Kolu da iyi alçılanmışhr. 

- Tetekkür ederim doktor. 
Otuzun bu sevincine uzak

laıı İticlilir fibi hafif bir acı 
lllalci C.Yap verdi. 

Tekrar yatağa döndüler .. 
. Genç kadının solgun yüzü 
~denbire kızarmıı, uzun kir
Jlİlderi oynuyordu .. 

Oruz etildi, serin eli kan
~ yüzünde okşıyarak do
,_,b: 

- Ülıen .• 
-:u elin sürünmesile kadının 

•klan kımıldadı: 
- Çekil! .. 

t6 Oiuz titredi. Ülgen bu aö
IE. o kadar kuvvetsiz, fakat o 
aa dar öldürücü bir nefretle 
.a_Yleıniıti ki, hemen arkasın
.._n: 

1 
- Bana dokunma.. Tikaini-

0tunı senden .. 
ı. CüınJesi He aayıklamaia baş
dı .. 

d Biranda boğulacak bibi ol
ı: Yüzü sanbktan korkunç 

ınuzluia boyandı .. 
..!•yıkhyor. Neyi? Hiç unu
-. adığı bir geceyi.. Demek 
2Ji ~•lığında bile beyni işliyor. 
'1ir. flin temasını anlamış ~bi 

e onu kovuyordu. 
. Deınek hep umdukları bop 

lidecek, iyiletince yine rolünü 
~Yan eski Ülgen olacakb. 
İlti;7" üstüne varırsa, işideceii 
._ •t bir "çekil, tiksiniyorum 

ilden" olacaktı. 
~iın~ gerçek kansı tarafın
illi b~. ikinci defa reddedil
. 1 gıbı bu yataktan öyle ez.i

ti, öldürücü bir sanıla çekil-

mişti ki, kırılan, parça parça 
elan bcnliğile iki adım ötede 
yuvarlanacak sanılırdı. 

İvrcm bir bakışta Oğuzun 
kafasından geçenleri anladı. 

ÜJgenin sayıklaması onun da 
bir türlü anlıyamadığı bu su
kutun sebeplerini göstermişti. 

Elini Oğuzun omuzuna dayadı: 
- Buraya geliniz, beni din

leyiniz .. 
İkisi de şezlonga iliıtiler. 
Hiç bir mukaddemeye giriı

mcden söyledi: 
- Ülgen sayıklamıyor Oğuz. 

O, dimağım yoran bir hakikab 
uyurken söylüyor .. Biliyor mu
ıunuz ki bu sözler bana şimdi 
berşeyi açık ediyor .. 
Oğuz hayretle: 
- O da ne?. 
- O da şu ki, ben Ülgenin 

bütün arızalarını bildiği bir 
bir sırtta, düz bir yolu bırakıp 
ta böyle dikine bir yokuş aşağı 
yuvarlan~ası•a bir türlü akıl 
erdiremiyorum. Meğer ki ira
desinin üstünde bir kuvvet 
veya herhangi bir korku, bir 
tehlikeden kurtulmak dileği, 
onu koşturmuş olsun .. 

- Anlıyamıyorum, burada 
onun başına and içiyorlar. Onu 
böyle kim korkutacak?. 

- Ne çabuk bağcılar köyü
nün yeni konuklarını unuttu
nuz .. 

Oj'uz boğuk bir sesle: 
- O mu?. Fakat o ... 
- Evet o .. Hiç ıüphesiz Tor-

ıay, onu vahşi bir kurt gibi 
korkutmuştur Oiuz .. Bu adam
dan hertey beklenebilir .. 

Ben Ülgcni bira:ı önce bir
lik oturduğumuz kaya üstünde 
yalnız bırakmıştım. O biraz 
ıinirli idi, T oriay)a Aybarın 

buraya kadar arkamzı almala
nna ve size sokuluşlarına sıkı
hyor: "İvrem, onları saadetime 
uzanmıt meşum bir el sanı
yorum" diyordu .. Hele Aybara 
hiç inanı olmadığını, onun ıi
zin peşinizden dolaşmasına ta
hammül edemediğini anlatı
yordu. 

TAYYARE SiNEMASI 
au11 Telefon BUGÜN Telefon aus1 

iki Büyük 

Patron 
Filim Birden 

Olsaydım 
1 

.. Fernand Grevey tarafından temsil edilen ve beyoilunda 
F urk sinemasında mütemadiyen iki hafta gösterilen büyük 
ransız komedisi ve mevsimin en büyük filmi. 

ilkbahar Şarkısı 
b Joscph Schmidt'in Beyoğlunda Sümer sinemasında iki 

afta alkışlanan ve İstanbul radyosu tarafından şarkıları 
llcşredil n şaheseri. 

İlaveten Türkçe izahatlı FOX Jurnal cm yeni havadislerile 
Ayrıca Renkli MIKEMA VZ 
Seans Saatları : Hergün : 15 - 19 Fox dünya ha

İadislcri, Patron Olsayd m 17 - 21,15 renkli Mikcmavz, 
lkbahar Şarkısı. 
Perşembe günü 13 de İlkbahar Şarkısl ile başlar 
Cuma : 11 - 15 - 19 Fox dünya havadisleri, Patron 

Olsaydım. 13 - 17 - 21,15 Renkli Mikemavz, İlkbahar 
~l'kısı. 

Yanı Asır 

BERLİN 12 (A.A)- Alman 
istihbarat bürosundan : 

Munhener Noyeste Na:ihtcn 
gazetesi, Fransız matbuatının 
İngiliz hava ordusunun kifa
yetsiz)ij'i ve Fransız hava or-
dusunun fena vaziyeti hakkın
daki yazılarını tcnkid etmekte 
ve demektedir ki : 

Fransız ve İngiliz hava or
dulanrun fena ve kifayetsiz 
vaziyette olmak iddialarım çü-

Piyango 
-Bartlarcı/ı 1 itıci salıi}c<le-

2000 Lira Kazanan 

22012 
1000 lira kazananlar 

6942 7366 
soo Lira Kazananlar 

9255 12266 4037 21856 14637 
186 13731 12909 10568 1690 

3793 22374 22142 16589 5720 
19783 20627 7973 

150 Lira Kazananlar 
20311 6956 233 16425 13653 
14879 14619 16220 14194 5178 
14859 4352 18378 20031 1987 
21375 703 21459 10445 11758 
20736 22242 

100 Lira Kazananlar 
6899 16634 7012 4250 17458 

22195 14095 17954 3991 4856 
959 21785 1442 55825 7184 

24846 1637 
ao Lira Kazananlar 

11812 19837 9206 9961 18562 
19169 1523 4427 7354 17484 
11751 14675 23212 10107 13511 
13094 9753 20598 9356 11595 
14878 19730 10802 5664 5430 
4393 4344 24044 17152 10274 
8194 19820 16351 16612 23916 

24106 
aoooo Llrahk BUyUk 
MUklfatı Kazananlar 

22120 9996 23340 12648 15876 
12856 20460 1444 24293 22636 

1243 9286 1778 20512 20765 
21506 9731 15150 1000 2845 
7630 10079 12115 16713 21054 
2261 6620 18064 51672 1017 
6990 20591 6416 14485 20955 

18428 6528 8101 14226 16772 
Sonları 25, 79 la bitenler 

2 ıer lira amorti kazanmışlardır. ,,. ..... 
Y unanistanın 
Borçları 

lstanbul, 11 (A.A) - Ati
nadan Rumca gazetelere bil
diriliyor: 

lngiliz alacaklılarla Yunanla
lar arasındaki müzakereler 
yarıda kalmıştır. Yunan mu· 
rahbaslarına verilen talimat 
üzerine müzakereler yeniden 
başlayacaktır. 

Bay Çaldaris gazetelere, bu 
sefer bir netice alınacağım 

ysölemiştir. 

-rütmek için bu ordulara bir 
bakış yetişir. Son istatistiklere 
göre, Fransız hava ordusunun 
2060 tayyaresi vardır. Bu ade
de ihtiyat tecrübe ve talim 
tayyareleri dahil değildir. 
Fransa sef crberlik halinde bef 
bin dört yüz tayyareye sahih
tir. Buna havacılık sanayiinin 
muazzam inşa kabiliyetini de 
ilave etmek lazımdır. 

Sovyet Rusya müstesna hiç 

bir Avrupa devleti bu rakama 
yetişemez. Fransa bütün çare
lere baş vurarak askeri tayya
reciliğin harb kabiliyetini es
ki tayyareleri faaliyet dairesi 
daha ieniş yenileriyle değiş
tirerek arttırmağa çalışıyor. 
Eskilcrinide ihtiyata bırkmak-

tadır. Fransa saffıharb tayya
releri olarak Echo Dö Paris'in 
feryadlanna bak vcrdirmiyecek 
derecede mükemmel tayyare-
lere sahihtir. 

Kalimnos Hadiseleri 
Mesacero Adada Şayanı Esef Hiç 

Bir Vaka Olmadığını Yazıyor 
ROMA : 12 ( A.A ) - Mc- diği muhakkaktır. 

sajcro iazetesi Kalimnos ada- İtalyan - Yunanistan müna-
sı hadiseleri hakkında şu sa- sebatı buiün samimi dostluk 
brları yazıY,or: H" 1 · d ··ıh d" F k t "Ad d it l ı ıs cnn en mu em ır. a a 

a a a yan memur arı- Atina matbuatının bu dost-
nın halk üzerinde hiç bir 
tazyikte bulunmadıkları ve bazı luğun ahengini bozabilecek 
Atina gazetelerinin neıriya- esassız YC tahrikamiz ha-
bnı yerinde iÖstcrecek hiçbir herler neşretmemesi lizım-
ıayanı esef vak'a zuhur etme- dır. ,, 

Müddeiumumi Houpt
mann ın idamını istedi 

istanbul: 12 (Hususi) - Günlerdenberi muhakeme tasilatmı 
neşrettiğimiz meşhur tayyareci Lindbergin oğlunu kaçırmak ve 
öldürmekle maznun ve mevkuf Alman Hauptmann'ın muhake
mesi bitmek üzeredir. Son celsede müddeiumumi Hauptmann 'ın 
idamını istemiıtir. 

Eroin 
imalathanesi 

İstanbul, 12 (Hususi) - Ar
navut köyünde bir eroin ima
lathanesi bulundu. Kaçakçılar 
yakalanmıştır. 

Amerikan 
Bankası 
İstanbul 12 (Hususi)- Ame

rikan Ekspres Bankasının şeh
rimizdeki şubesi hükumetin 
karan mucibince sermayesini 
iki milyona çıkarmadığından 
tasfiyesine başlanmıştır. 

Büyük Şairimiz 
84 Yaşında 
istanbul : 12 (Hususi)- Bü

yük şairimiz Abdülhak Ha
mid'in 84 üncü yaşı Feyziati 
lisesinde kutlulandı. Şiirleri 
okundu, birçok söylevler söy
lendi. 

Trakyada 
Nehirler Yine Taşb 
İstanbul, 12 (Hususi) - Son 

yaimurlardan Trakyada ne
hirler yeniden taşmıya başladı. 

Posta Ve Telgraf 

Vergilerin 
En dirilmesi 

lstanbul, 12 (Hususi) - V cr
gilcrin geliri arttığından bazı 
vergilerin endirilmesi düıünü-
lüyor. 

lstanbulda Kar 
Yağmaktadır 

İstanbul, 12 (Hususi) - Hava 
birdenbire değişti. Şehrimize 
kar yaimaktadır. Derece sıfırın 
altında ikidir. 

Buğday 
Yolsuzluğu 

IST AN BUL, 12 (Hususi) -
Bugday yolsuzluğu tahkikatına 
devam edilmektedir. Şimdiye
kadar işden el çekdirilenler 
beş kişidir. 

• 
Dil işleri 

Encümen Dolma· 
bahçede Çalışıyor 

İstanbul 11 ( A.A ) - Üni
versite konferans salonunda ve
rilmek üzere "Zehirli iazlardan 
korunma,, mevzuu etrafında bir 
konferans serisi hazırlanmak
tadır. 

lıtanbul 11 (A.A) - Dil en
cümeni Dolmabahçede mesaisi
ne devam etmektedir. Geç va
kıtlara kadar çalışan encümen 
1 harf ına kadar bütün keli
meleri tetkik ve intaç etmiştir. 

İştanbul 11 (A.A) - Önü
müzdeki yıl içinde yapıfacak 
nüfus sayısı için h:ızırlıklar ya
pılmaktadır. Nisana kadar ev
lerin numaralan tamamen ko
nulmuş olacaktır. 

Hava 
24 Saatlık Rapor 

Ankara, 11 (A.A) - Ziraat 
vekaleti meteoroloji enstitüsün
den aldığımız malumata göre, 
son 24 saat içinde yurdun 
Trakya, Ege mıntakaları ile 
Akdeniz kıyıları ve orta Ana
dolu yer yer yagışlı geçmiştir. 
Kuvvetli yagış gören yerler 
Trakya ve marmara kıyılarıdır. 
Buralarda yagış 10 ila 46 mi
limetre arasındadır. 

Trakya ve Marmara kıyıla
riyle dogu Anadolusunda gece 
suhunetJeri düne nazaran 6 
derece etrafında düşmüştür. 
Buna karşılık olarak orta Ana-
dolu ile Akdeniz ve Karadeniz 
kıyılarında iki derece etrafında 
yükselış kaydedilmiştir. 

Bu gcc~ en düşük suhunet-
ler sıfırın altmda Karsta 17, 
Erzurumda 19, Sivasta 5, Dı
yarıbekirde 4, Malatyada 3, 
Kastamonuda ve Çorumda bir 
derecedir. Diğer yerlerde gece 
ıuhunctleri hep sıfmn üstün
dedir. En yüksek suhunctler 
sıfırın üstünde İzmirde 21, 
Bursada 20 derece olarak kay
dedilmiştir. Bugün öğleden son
ra Ankarada suhunct sıfınn 
üstünde 13 derece kaydedil
mittir. 

Çin ede 
V. U. M. Üyeleri 
ÇİNE: 12 (Hususi) - Kaza

mızdan vilayet umumi meclisi 
üyeliğine Ahmed Emin, Atıf, 
Kahraman köylü Mehmed Şa
hin baylar ittifakla çıkarılmış
lard r. Mumaileyhimin üyelik 
kazanmaları kazamız halkını 
memnun eylemiştir. 

İşittiniz Mi??? 

AYSEL 
Türk Filmi 

BUGÜN 

LALEDE 
Ankara, 12 (Hususi) - Es

ki posta ve telgraf umum mü
dürü bay Fahrinin muhakeme
sine devam edilmiştir, tezke
reler okundu, mahkeme dört 
.marte talik edilmişti. . ' , . ' ~ l : , . 
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Ragastan 
Sezar iforjiya iki saattan 

beri Filoransa yolu üzerinde 
ha~metlfı maiyeti ile birlikte 
ilerlivor, kırları seyrediyor, ara 
sıra .beklediği aYın bili gelme
mesinden küfürler savuruyordu. 
Bir aralık: 

- Hah .. İşte! Diye haykırdı. 
Ve karşıdan gelen bir süva

riye doğru atını sürdü: 
· - Senmisin Don Garkonyo?. 

- Evet ben im monsenyor. 
- Ne haber 2'etirdin? 
-- Hem iyi hem kötü. 
- Bu ne demek? 
- Bira7. sabırlı olunuz Mon-

ıenyor .. Şimdi anlatacağım. Ar
kadaşım ( Makyavel ) bana sa
bır denilen şeyin büyükler için 
baha biçilmez bir büyüklük 
olduğunu söylerdi. 

- Haydi geveze herif. Ben 
büyüklük anlamıyorum. Çabuk 
anlat. Yoksa sen benim kırba
cımdan örkmiyor musun? 

- Genç kızı gördüm. 
Borjiyanın benzi hemen sol

muştu. Titrek bir sesle: 
- Gördün öyle mi? Dedi 
- Evet gördüm. Hatta ko-

nuştum bile: 
- Bravu Garkonyo! Bu yap

tığm :işin kartılı&-ı olarak ba
bama .söyliyecek ve ( Sent -
Mari - Minör ) kilisesinin bütün 
gelirini. sana verdireceğim. 

- Ne büyüklük sevgili mon
senyorum. 

Sezar Borjiya bıyık altından 
gülümseyerek mırıldandı: 

- Ben verecek değilim a ! 
- E anlat bakalım. Madem 

ki kendisile konuştun, o ne 
dedi? 

- f ştc haberin fena dedi
ğim ciheti burasıdır .• 

- Kabul etmiyor mu ? 
- Kaçıyor .. saklanıyor. Fa-

kat nasıl olsa baıa çıkacajı.z. 
- Asıl adı ne imiı, öj'rene 

bildin mi? 
- Hayır Monsinyor, ögre

ncmedim .. 
- Arkasını takib etmedin 

mi ? Çabuk anlat, beni çıldır
tacaksın ! .. 

- Monsenyor ! Emriniz üze
rine genç kızın arkasını bırak
madım. Eger ismini ögreneme
miı iıem suç benim değil. 

- Hay Allah belanı versin ! 
Desene avı kaçardın ?. 

- Kendisine zeytinlik ya
nında rastladım. Adım adım 
kovaladım. Yanına yaklaşınca 
birkaç söz söyledim. Örkmüı 
bir geyik gibi fırlayıp atını 
sürdü .. 

- Kaçırdın ha, uğursuz pa
pas!. 

- Hayır daha kaçmadı Çün
ki ben de arkasından atımı 
dört nalla sürdüm. Ben genç 
kızı böyle kovalarken önümü-
ze genç bir haydut çıktı. Be
nimle kavga ctmeie hazırmış 
gibı hemen kılmcını çekti. Üze
rime yürüdü. Bu sırada beyaz 
kuf ta uçtu. 

- Peki, Bu haydut şimdi 
nerede? Yoksa enu da mı i'ÖZ
den kaçırdın korkak herif?. 

- Hayır monsinyor, u:ıak
taa 2izle..... $m4li •, Hra-

dan yirmi dakika uzakta Forş 
denilen lokantada öğle yeme
ğini yiyor. 

Papanın oğlu altın mahmuz
ları hayvanın karnına dayadı. 
At ceylan gibi ileri abldı. Pa
pas derin bir sevinçle: 

- Fransızın işi bitti, diye 
mırıldandı. 

Sezar ve yanındakiler yıldı

rım çabukluğu ile söylenilen 
lokantaya vardılar. 

Burası lokantadan ziyade bir 
köy meyhanesine benzeyordu. 
Yol boyunca uzanan bir bahçe~in 
içinde idi. Sarmaşık otuna ben
zer yeşilliklerle yapılmış bir 
çardağın içinde de öğle ye
meğini yiyordu. Papas heman 
bu adamı göstererek: 

- İşte bu! Dedi. 
Kalabalık atlıları gören Ra

gastan hiç istifini bozmıyarak 

bunlan selamladı ve yemeğine 
devam eyledi. 

Bununla beraber genç F ran
sız atlılar arasında biraz evvel 
karşılaşdığı papası da tanımış
tı. Her ihtimale karşı çözdüğü 
kılıncınınkayışını düzeltdi. Kı

lmCJnı kullanabilecek bir vaıi
ycte getirdi. Fakat bunları 
yaparken hiç tc bir fevkala
delik sezdirmiyordu. Gözlerinin 
ucuyla atlıları birer birer gözden 
ieçiriyordu. İçlerinde papudan 
başka tanıdıiı diğer bir adam 
daha gözüne çarpdı. Bu da 
Papanın oğlu Sezar idi. 

Kendi kendine söylendi. 
- Kartılaıma fena değil. 

Bakalım sonu nasıl gelecek?. 
Ya taliim var veya ansızın ha
yırlı bir iş çıkacak !. Şövalye 
böylece kendi kendine konu
şurken Sezar da alaylı bir ta
vırla genç sinyorlarına döndü 
ve içlerinden birine seslendi : 

- Şu saray bahçesinin için
de bütün kurumile yemek yi
mekte bulunan genç ıinyor hak
kında ne dütünüyorsun Astor• 
re? Nasıl kendine denk bulu
yor musun? Söyle. Açık söyle •. 

Genç Fransız bu kelimelerin 
arasında 2'izleneu hakaret mi-
nasını sezmekte geç kalına
mıştı. Zihnindan şu kelimeler 
i°eçtİ: 

- O .. O .. Galiba belaya 
çatacağız. Ben aldanmıtım. T e
aadüf iyi çıkmadı. Taliim gül
medi. 

Burjiyanın hitab ettiii :sin-
yor bir kaç adım ileri atıldı. 

Bu adamın boyu dev gibi, 
uzun ensesi boia gibi kalın 
gözleri kan çanaj-t gibi kıpkır
mızı idi. 

Otuz yaşlarmda bulunan bu 
adam Romada kahrama katil 
diye büyük nam kazanmıfb. 

şimdiye kadar kazandığı duel
lolarda 15 kişiyi yere sermişti. 

Bu div gibi edam F ransızı 
ykardan aşağıya süzdü. Sonra 
da alayla bir kahkaha salıverdi. 
ve i]ive etti: 

- Süıü, kıyafeti yerinde. 
Buna ıaliba bir biımetçilerin 
çizmelerini yamalıyan yamacı-

nın adresiai Yereceğim. 
Sinyorlar hep beraber ıü

lüftiler. 
Yalnız Borjiya cidtliyetini 

bezmadı Ye Aatorreye ,nli ıltir 
iıaret verdi. 

-~V•-

Habeşistanda Hazırlık 
Durum Daha Ziyade V ahimleşirse 

ltalya Bir ültimatom Verecek 
Londra: 12 (H.R) - Gaze

telerin Adis Ababadanaldıkları 
bir duyuma göre Habeş siya
sal mehafili İtalyanların Hebe
şistana karşı askeri harekata 
ıirişmesi ihtimaline karşı ha
zırlık yapmaktadırlar. Habeşis

tanda umumi galeyan vardır. 

Son hadiselerin nasıl bir hal 
suretine bağlanacağı kcstirile
me.z. Durum çok vahim telakki 
olunuyor. 

Roma, 11 (A.A) - Röyter 
Ajansı bildiriliyor: 

Dıs işleri bakanlığı namına 
söz söylemeğe selahiyeti olan 
bir zat İtalya ile Habeşistan 
arasındaki münasebat daha zi
yade nezaket peyda ettiği tak
dirde İtalyamn Habcşistana bir 
ultimatom vermesi ihtimalinin 
mevcut olduğunu beyan etmiş
tir. 

ROMA, 11 (A.A) - U1aulın 
cenubunda Afdiledc yeniden 
bir hadise çıkması üzerine 1911 
ıınıfının 19 ve 29 uncu fırka
larının seferber edilmesine ka
rar vcrilmişdir. Nimi resmi 
mahafil bu seferberlik kararı

nın alelade bir ihtiyat tedbiri 
olduğunu beyan etmekdedir. 
Şimdiye kadar İtalyadan hiç 
bir kıta hareket ctmemişdir. 
Şimdiki halde askeri harekat 
icrası derpiş olunmaktadır. 

Londra 11 ( A.A) - Roma
dan Roytcr ajansına bildiri
liyor : 

Bir takım zabitleri, doktor
ları ve askerleri hamil olan bir 
tren dün akşam cenubi f talya
ya müteveccihen Roma' dan 
hareket etmiştir. Bu zabit ve 
askerlerin Eritrevc İtalyan So
malisine gidecekleri tahmin 
olunmaktadır. Resmi mahafil 
kıtaatm Habeşistana kartı 
her hangi bir hareket 
icrası maksadile gönderilmiş 
oldukları haberini tekzip et
mekte ve son zamanlar askeri 
kıtaatm nakli ve saire gibi ha
rekatın muhte1if kıtaları değif
tirmekten ve Eritre ve Somali 
ile istimalden sakit - bir bale 
~elmit olan silahları tepdil et
mekten ibaret olduğunu söy
lemektedirler. 

Roma, 12 (A.A) - Le F or
ıe Armate adlı askeri mecmua 
geçenlerde Habeş ordusuna 
dair şu izahab vermiştir. 

Habef ordusu doirudan doğ
ruya Necasiye tabi yahud ki, 
muhtelif yerli rüesanın ku-
mandası altında bir takım 
zümrelerden mürekkeptir. Aha
linin yüzde otuzu asker
liie elverişlidir. "Bu suretle ya
nm milyon ıilihh o1mak üzere 
iki milyon asker çıkarabilir. 
Silahların cinai pek muhtelif 
olmakla beraber modern tüfek 
•e mitralyozları da vardır. 
Topçu teılilıatı 180 toptan iba
rettir. Buadaa baıka 250 mit
ral,ea: 6 t .. e taak 10 kadar da 

tayyare mevcuttur. 
Roma, 12 (A.A) - Hava:s 

muhabirinden: 
Habeşistana bir ültimatom 

verilmiş olduğu haberi doğru 

değildir. Ancak Adisababadaki 
İtalyan elçisi 18/11/934 tari
hinde Kontar ve 5/12/934 ta
rihinde Uailual hadiselerini mü
teakip olduğu gibi 29111935 
tarihli hadiseyi de şiddetJe 
protesto etmek için emir al
mıştır. 

1911 dogumlulann resmen 
silah altına çağrıldıklarmm aslı 
yoktur. Yalnız bu doğumlular-

dan Mesina ve Floransa fırka
larına mensup olanlarla bu fır
kalara mensup olmıyan bazı 

ihtiyat efradı kısmen kadroları 
tamamlamak için silah altına 
alınmışlardır. 

Paris 12 (A.A) - Gazeteler 
İtalya' da iki sınıf askerin se
ferber edilmesinin ancak bir 
tehdid mahiyetinde olduğu ve 

böyle de kalacağı zannında
dırlar. Ve diyorlar ki : Habeşis 
tan'ın hudud hadiselerine artık 
nihayet vermesi ve bu mese
lenin muslihane bir tarzda halli 
herkesin dilediği şeydir. 

Londra, 12 (A.A) - ltalya
nın Habeşistana bir oltimatom 
göndcrdi&-ine . dair olan haber
lerin resmen teeyyüd etmediii 
resmi mahafilde söylenmekte
dir. 

lngiltere, Romada olsun, Adi
sababada olsun tavassutta de
vam ederek diğer askıdaki 
meselelerinde hallini kolaylaş

tıracak olan kat'i bir hudud 
tahdidine varacak müzakerele
rin hızlandırılmasına çalışmak
tadır. 

Paris, 12 ( A.A ) - İtalyan -

Yevtiç 

Be]grat, 11 (A.A) - Mayıs 
ayında yapılacak olan teşrii 
intihabat hazırlıkları yapılmak
tadır. Yevtiç kabinesinin te
şekkülü kartıstnda milli Hırvat 
fırkasının hattı hareketinin ne 
olacaiı meçhul bulunmaktadır. 

Sırbistan ile Hırvatistan ara
sındaki sıkı muhalefetin başın
da B. Vladimir Matchek olmak 
üzere müşterek bir liste vücu
da getiri1mesini intaç edip et
miyeceği cayi sual görülmek
tedir. 
Aynı zamanda yeni bir ta-

Alman yada 
İşsizlik Artıyor 

LONDRA, 1 (A.A) - Ber
linden bildirildiğine rire, Al
manyada itıizlerin aayı11 ikinci 
unun ayınde 369,008 kiti art
.., ve 2.973.000 olmqclur. 

Habeşistan hudut meselelerin
den bahseden Pöti Parizien 
şunlan yazıyor: 

Herkes te takdir eder ki 
İtalyanın şeref ve nüfuzuna te
sir edebilecek bir mahiyet alan 
hasmane tecavüzlerden bizar 
oJan B. Mussolini seri ve ener
jik bir hareketle İtalyanın 
icabı takdirinde haklarını tes
lim ettirmek üzere bir harbe 
giri~ebileceğini i'Östermek is
temiştir. 

Bununla beraber aradaki 
gerginliğin muslihane bir bal 
suretine doğru sevkedebileceği 
elan ümit edilebilir. 

jurnal da şunu yazıyor: 
İtalyanların Afrikada bir ma

ceraya atılmaktan ne kazana
cakları malum deiildir. Bilhas
sa Avrupada en çok serbest 
kalmağa muhtaç bulundukları 

bir sırada. Bunun içindir ki, 
alınan bu şiddetli tedbirlerin 
daha ziyade neticeyi tacile ma
tuf olduğu zannedilir. 

Matenin Roma muhabiri de 
diyor ki: 

Askeri mutahassıslara bakı
lırsa bu sene içerisinde gerçek
ten askeri hareketlere girişil
mesine pekte imkan yoktur. 
Askeri güçlüklerden ziyade 
mali engell~r daha zorludur. 
İtalya hükümetinin ihtiyat ve 
ikdamla harekat etmeyi ve her 
türlü maceralardan ve mevşim
simsiz kararlardan kaçmmağa 
azmetmiş görünüyor. 

Londra 12 (A.A) - Londra 
gazeteleri haı makalelerinde 
bugün İtalya ile Habeşistan 
aruındaki gerginliği mev2uu 
bahsederek uluslar kurumunun 
tavassutu ile bunun gevşiye

ceği ümidini izhar eylemek
ted irler. 

Kabinesi 

kım gruplar meydana 2'elmesi 
ve bilhasıa Zivko Toplaviç ye
niden teşkile gayret etmekte 
olduğu sosyalist fırkasının or
taya çıkması ihtima1i de mev
zuu bahistir. 

Zagrcbte çıkmakta olan Oz
bor gazetesi, fırkaların anlat
malarına taraftar olduiunu ilin 
etmekte ve devlet otoriteıinin 
tarsini için yegane çare bu ol
duğunu ilave eylemektedir. 

Bay Yevtiçin bu ıa~ktai na
zara bigane olmadıi'ı :ıanno
Junmaktadır. 

Trenler 
Kar Alhnda Kaldı 

Oran, 11 (A.A) - Yüksek 
yaylalara pek çok kar düt
miftür. İki yolcu treniyle beı 
otokar kal'lar albnda .. beur 
k•'=·p. 

• 1 

t9ll5 

Marsilya 
--~- .... -· 

T ethişçilerini Mü· 
dafaa için .. 

Marsilya, 12 (A.A) - Pitts
burg (Amerikadaki Hırvat ku
rumu) Marsilya suikastinde 
methalder üç Yugoslav tethiş
çisinin müdafaası için Parisli bir 
avukatı memur etmiştir. Tet· 
hişçiler henüz muvafakatlerini 
bildirmemişlerse de bu muva
fakat şimdiki müdafaa vekille
rinin vazJfelerinc mani olmı
yacaktır. 

Tayyare 
Mukayeseleri 

LONDRA, 12 (A.A) - Ha
va bakanlığı Sir Sasıon avam 
kamarasında 1-1-1934 tarihinde 
İngiltere adalarında 425 harp 
tayyaresi bulunduğu halde 1-
1-1935 tarihinde bu mıktann 
453 olduğunu söyleıniş ve ayni 
müddet zarfında Sovyet tayya
releri adedinin 1300 den 1500 e 
çıktığını ilave etmiştir. 

ispanya' da 
Cumhuriyetin Yıl· 
dönümü Yapıldı 

Madrit, 12 (A.A) - İlk 
lspanyol cumhuriyetinin ilaoı-

nın 62 inci yıldönümü başba
kan ve bakanlann huzuriyle 
tesit edilmiş ve birçok gaze
tecilerle birlikte muhtelif şah

şiyetler rejime yaptıkları hiz
metten ötürü nişanla taltif 
edilmişlerdir. 

Kont Betlen 
Macar Milli Vahdet 

Fırkasının Reisi 
Budapeşte 11 (A.A)-Gene

ral Gömböş ile 8. Betlen ara
sındaki müzakereler bütun ga-
zetelerin mütalaa ve tefsirlerin· 
de bir tevakkuf hasıl etmiştir. 
Bununla beraber itilafin henüz. 
tesbit edilmemit olduğu zanno
lunmaktadır. Bilhassa Peşti 
Naplo gazetesi Kont Betlenin 
milli vahdet fırkasının idaresini 
eline alması imkanından bab
seylemektedir. 

Amerikalılar 
Memnun 

Vaıington, 11 (A.A) - Ncv
york Times gazetesine göre, 
2"eneral Smts tarafından Cu
martesi günü yapılan " Babri
muhitte İngiliz - Amerika an
laşması ,, teklifi hükumeti mem
nun etmiştir. 

Sar Gümrüklerinde 
ROMA, 11 (A.A) - 18 Şu-

batta Sarın gümrük işlerinde 
bir takım değişiklikler yapıla
caktır. Mütehassıslar işlerini 
üç güne kadar ikmal edecek
lerdir. 

Aınerika - Brezilya 
Loadra, 11 (A.A) - Finan

cial Times gazetesine ~öre, 
Brezilya mali heyeti Amet'ika 
bankalarile Brezilyaya kredi 
açilmaaı hususundaki müzake
relerinde uyuıamaraış ve N ev
yorktan Londraya hareket et
mittir. Merkeıı: bankası timdi 
"- .. mani olacaltttr. 
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.. Almanya demir sanayiinin eski ve tanınmış şahsiyetlerinden biri olan Dr. Maks fon Porteo 
Türkiye Ökonomi Bakanlığında birinci müşavirlik vazifesini deruhte etmiştir. Bu vazifesi 
Türkiyenin beş senelik sanayileşme proğramile alakadardır. ,, 

N:hayct, gidip kahinlerin re
yini almağa onu razı etti. 

Tam gece yarısı, kızıl bir 
kaftana bürünmüş olan Sezar, 
Yukarısı açık bir fener taşıdığı 
halde, yani tam ibadet kıyafe
tinde, Romanın yakınında bir 
kahinin huzuruna çıktı. Rahib 
0 nu, yüzü ccnube dönük ola
rak, bir taşa oturttu. kendisi de, 
elinde eğri bir sopa tutarak, 
ıağı cenube, solu şimale müte
\'cccih bir vaziyet aldı ve fal 
iç.in mutat olan ibareyi söyledi! 
.. Ey tabiatın babası olan Jü
piter, eğer başına çubuğumla 
dokunduğum Kayüs Jülyüs Se
Zar'ın şu sıralarda tanrılar ta
rafından korunmasına alın ya
zıcısı müsait ise, aradaki açıkca 
belirtecek işaretleri bize gön
der. ,, 

Hava soğuktu. Etrafta, çam
lar!a servilerin çı' ırtılarını sert
leştiren ve defne güllerine me
ııekşe rengini veren soluk bir 
ışık vardı. Ayın önünden hızla 
hulutlar geçiyordu. 

Bir baykuş hafifçe inliyerck 
bir aiaçdan uçdu. Sessiz uçu
şunu kaçıcı bir ay ışığı aydın
latdı. Kahin titredi. Bu işaret 
aleyhde idi. 

Sezar arkadaşının omuzu 
ilıcrinde sinirli sinirli elini 
•ıkdı. 

- Fakat - dedi - daha bu 
sabah sağ tarafımda iki kar
talın uçtuğunu gördüm. Bu 
bayır falıdır .. 
, . Gece ıtıi'ı içinde çabk yüzü 

tr lahaze görüldükten sonra 
t, krar gölgeye bakan Kahin: 

- Dinle, -dedi- dinle •. 
Kırların sessizliği içinde, bir 

Yaı>rak hışırtısı duyuldu. Sonra 
~Yİce göremedikleri küçük bir 
.a~\'ancığın ot üzerinden ge

Çışıni hafif bir ses takib etti. 
- İşittin ya, Sezar ! . . Bir 

sıçan • . bir cıçan bağırdı ... 
I<artalların müsaid falını sil
lllek İçin bu kadarı yeter .. 

Sezar alnını eğerek şehre 
~öndü. Kızıl şimşeklere ben
:z.~!cn ansız yalazlar gök yü
tu ·· nu aydınlatıyordu. Bulutlar 
arasında belirsiz gürlemeler 
YU\'arlanıyordu ... 

Evine dönünce, soyunmadan 
Yatağa atıldı. Fakat ne sağda 
ne solda uyku bulamadı. 

Ertesi gün, kendisini uyan
ına~ 

g;a memur köle huzuruna 
çıkt ~ Y·· 1.~1 zaman, Sezar doğruldu, 

uzu altüst olmuştu. 
- Ne istiyorsun? 

F' - Beni bağışlayın, ... ulum 
d akat bütün şehir üzüntü için-

e... Bu sabah Form üzerinden 
t~nı yüz karga uçarak geçmiş .. 
Ş~nıd.iye kadar böyle bir şey 
,Örüldüğü yoktu.. Başımızda 
elakt.t uçuyor. 

la Bunun üzerine Sezar tan;ı
lc rın kızgınlığım yabştıracalt 
F urbanlar kesmeye karar verdi. 

akat mabet ocağmda herşey 
\furulan beyaz horozun içi açıl

- dıiı Uman kabin boşuna aradı. 

hayvanın yüreğini bulamadı. 

Diğer hepsinden daha tehdit
kar olan bu işareti haber alın
ca Kleopatra Sezara yalvardı. 

- GeJ... gemiye binelim ..• 
Bu şehirle aramızda uzak me
safeler aşalım ... Vakıt ve uzak 
lık her şeyi yoluna koyar, sa
na yalvanr1m ... 

Teshir edici koUarile onu 
sarıyordu. yüzünde hem şef
kat, hem üzüntü okunuyordu. 

Fakat o, büyük General, 
hiç yeniJmiyen asker, ruhların 
hakimi. nasıl olur da bir ka
dının yalvarışlarına boyun 
eğerdi. Dimdik kesildı ve yü
zünde dolaşan Kleopatramn 
yalvarıcı ellerini yavaşça çekti. 
Tatlı bir azımla: 

- Hayır! Dedi, Alın yazım 
ne ise o olur. 

Karı Koca Gecesi 
Senatonun toplanacağı 14 

Martın arefesinde Sezar sadık 
bir koca gibi, bermutat Kal
purniyanın yanında yattı. 

Gece ortasında, anlatılmaz, 
acıklı bir hadise oldu. Evin 
kapı ve pençereleri, müthiş bir 
rüzgara tutulmuş gibi, birden 
bire üçıldı. Gök yüzünün ber
rakhğı içinde parhyan ay ıtığı, 
döşeme taşları üzerinde, sert 
gölgeler kesti. Sıçrıyarak uya~ 
nan Sezar, beyazlar geyinmiş 
bir hayaletin sütunlar arasın

dan kaçarak bahçenin ağaçlık
ları arasına battığını görür gibi 
oldu. 

Kalpumiya daha uyuyordu. 
Kabuslu uykusu içinde titriyor, 
karışık, birbirini tutmaz sözler 
söy1iyordu. Ellerini birleftiriyor, 
tanrılara yalvarıyordu. Sanki 
ıon bir ihtarda bulunmak için 
tanrılar onu söyletiyorlardı 

- Sezar, diye inliyordu. 
Cevap ver, cevap ver bana .. 
Boğazlanmış, ha!. Sezar .. Söyle .. 
Geri gel, Sezar.. Yine hayata 
doğ.. Çok korkunç .. 

Ellerini kocasının vücudu 
üzerinde kaydırıyordu. Rüya 
görürken ona sokuluyordu. O, 
kımıldamağa cesaret edemi
yordu. Başkalarının önünde 
kendine karşı da kendini mü
dafaa etmesini, felakete kah
raman bir ruh, durgun bir yüz 
ıöstermesini bilirdi. Fakat şu
karanlık içinde, kabusa tutu
lan şu kadımn yanında, azmı 
elinden ıı=idiyordu. Kımıldamı
yor, çenesi titriyordu .. Şu ölüm 
duasına diri diri katlanıyordu. 

Vur Abahya 
Kleopatra 15 Martta boğu

luyor gibi bir sıkınb ile uyan
dı. Bir gün öncedenberi Seza
rın eksikliğini çok duyuyordu. 

Sezar, hala dostu sandıiı 
kimselerle göştümeğe kalıyor, 
bunların suikastlar, muhalefet
ler, beklenilmiyen husumetler 
hakkındaki ifşaatını dinlerken, 
Kleopatrayı ziyarete vakıt bu
lamıyordu. Kralıçe onun ancak 
Senato toplanbsından ıonra 
a-elebiJece2ini biliyordu. 

Bu yalnızlık günü ne kadar 
uzun geçecekti !. 

Mutad özenle tüvaletioi yap
b, uzun uzadıya banyo aldı, 
kaşlarını aldırdı, saçlarını yap
brdı, boyalandı. Sonra bahçe
de, portakal ve turunc ağaç
lan arasmda yavaşça ileriledi. 
Gözü, aralıklarından itina ile 
kesilmiş ince otlar biten büyük 
mermer taşlara dikiliyordu. Fa
kat nereye baktığını bilmiyor
du. Düşüncesi başka yerde idi. 
Sezar ne oluyordu ? Bu güç
lükler arasında bir vakıt gibi 
hadiselere hakim olabilecek
miydi? 

Gök yüzü berraktı. Kuşlar 
şakıyor, ağaçlıklar arasında 
uçuşuyordu. Havadan an bu
lutlar geçiyordu. İlkbaherın can
landırdığı kelcb kler birbirini 

· kovalıyordu. Hafif bir ılıklık 
bahçenin bütün çiçek kokula-

rile buğuJanıyordu. Bu, güne

şin taze harareti altında hayat 

usaresinin mahlukların ta içine 

kadar sokulduğu ve insanları 

tabiatın mes'ut scrpilişile bir

leştirdiği ilk bahar günlerinden 
biri idi, 

Sezar ne oluyordu? 

Kleopatra, en zeki köleleri 
arasından seçtiği on iki atlıyı 

onun arkasmdan koşturmuştu. 

Onlara tetikte bulunmalarını, 

gizlice Sezarın arkasından git

melerini ve ne gördüklerini 

söylemek üzere hersaat başında 

içlerinden birinin kendi. yanına 
dönmesini emretmişti. 

Birinci köle geldi, diktatörün 
evinden çıkmakta geçiktiğini 

ve o gün Senatoye gelmiyece
ğinin söylendiğini bildirdi.Kal
purauya bütün kuvvetile kocası
na a.sılmış, evden çıkmasına mani 
olmak istiyordu. Sezar da kötü 
fallardan ürkerek kendi yerine 
Antuvanı Senatoya göndermcğe 
karar vermişti. 

İkinci köle, Sezann yakınla
rından birinin kahinlerle alay 
ettij"ini bildirdi. Onun fikrince 
Senato toplanbsının geriye bı
rakılması meclisin şerefine bir 
hakaret olurdu. Ayana hürme
ten hiç olmazsa mec ise gitmek 
ve celsenin ne sebeple kapatıl
dığım anlatmak gerekti. Bu 
adam Sezarı evinden çıkar
mışb. Kapının eşiiinde bir köle, 
diktatöre bir kağıt uzatarak: 
"Bunu acele oku. Sana ait vahim 
ıeyler var" demişti. Sezar bir 
çok defa yazıyı okumaia 
başlamış, fakat her defasında 
etrafını saranlar bunu yarı bırak
brmışlardı. Böylece Senatoya 
gelmiş ve yazıyı okuyamadan 
meclise girmiıti. 

Üçüncü köle yarım saat 

Bu münasebetle Ökodomi Bakanlığının getirttiği müteaddit mütehassıslarla diğer bazı 
hususlar hakkında Bakanlık nezdinde yaptığımız tetkiklerin sonuclarını aşağıya koyuyoruz: 

Ökonomi Bakanlığımız yeni J zasyon ve rasyenalizasyon şu- dikleri fybclerdc iş ver-
teşkilat kanuniyle yapılması besi işleriyle uiraşmak üzere miş ve çalışmalarım sadece 
gereken yenilikleri muntazam Prusya standardizasyon bürosu istişari vaziyette bırakmamıı-
bir program içinde başarmak- müdürlerinden ve Almanyada tır. Bu bakımdan mutahassıs-
tadır. Bakanlığa aid bütün iş- filen birçok maddelerin stan- lardan "azami İstifade,, temin 
leri genel olarak kırtasiyeci- dardizasyonunu yapmış olan edilmiş bulunacaktır. 
likten kurtarup nihayet 48 sa- Doktor Bay Baxdcr ve Bunlardan başka, Almanyada 
at içinde sonuç verdirecek Doktor Bay Wilbarnd'm da uzun zamn konjunktur daire-
kadar hız temin eden teşkilat- yurdumuzda çalışmalan te- sinde müdürlük etmiş olan Epi-
tan~sonra Bakanlığın yeni ku- min ediJmiştir. Bakanlık niştayn da hayat pahalılığı, 
rulan şuberinde çalışmak üzere bu alandaki çalışmasını da- Türkiyecle yetirim (istihsal) ve 
teşkilat kanunu mucibince bir ha verimli yapabilmek için son sanayiin gidişi, maliyet fiatlan, 
çok tanınmış yabancı mütehas- olarak ta, Almanyamn uluslar acun ve ulusal mamuJat ve 
sıs~ar getirilmiştir. derneğinden çekildigi tarihe ürünlerin maliyetleri ve indeks-

Ökonomik kalkınmamız ha- kadar, uluslar derneği mesai leri gibi teknik mesaiyi anıklı-
kımından çok mühim olan bürosunda mümessilliğini yap- yacak (ihzar edecek) olan kon-
bu yeni çalışmalar hakkında mış ve Almanya uluslar der- junktur servisine getirilmiştir. 
alabildiğimiz duyuk.lan okurla- neğinden çekildikten soma, .......................................... . 

rımıza sunuyoruz: Amerikada tetkikat yapmak G • • •• kte 
Almanyanın ve Avrupanın için memurenAmerikaya davet umru 

en büyük industriel ve orga- edilmiş olan Profesör Bay Vey-
nizatörlerinden Dr. Von der fard da iş ve işçiler bürosuna 
Porten birinci müşavir olarak mütehassıs olarak getirtilmiş 
evvelce getirtilmişti. Birçok bulunmaktadır. 
büyük işleri başarmış ve acun Gerek kendi ülkelerinde, 
sanayi aleminde büyük bir ün geıekse gittikleri yabancı yer-
kazanmış olan Bay Portenden lerdeki çalışmalariyle daima 
başka Bakanlığın bilhassa verimli olmuş olan bu mütehas-
ehcmmiyet verdiği standardi- sıslara bakanlık, tavzif edil-

Soyadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 
Son yirmi dört saat zarfında 

nüfus dairesine müracaatla soy
adı alanların isimlerini yazıyo
ruz: 

Birinci Abdullah efendi ma
hallesi 86 numarada İbrahim 
Arpar, Hacı Mehmet mahallesi 
Beyler sokak 74 numarada İs
mail Akpak, Devlet demiryol
larında amele Bekir Ataliş, tü
tün inhisarlar ambar M. Ahmet 
Riza Anadal, Seydiköyde 12 
numaralı evde Ahmet Riza 
Akgüngur, Bornova mersinli-

• sinde Fatma Altunigne, Kar
şı yakada alay bey 12 numara
da Ziya Baltıran, 3 üncü Sul
taniye mahallesi 64 numarada 
Ratip Bacavuz, Birinci Aziziye 
mahalJesi İsmail oğlu Münir 
Belli, Hacı İbrahim mahallesi 
13 numarada Hasibe Bazik, 
Devlet demiryollarında Riza 
Evik, Balcılarda 222 numarada 
Ademoğlu Remzi Erdolek, 
İkinci beyler sokak seksen alb 
numarada Abdül Karayalun, 
muhtar Ahmet ağa sokağı 2 
nuınarada Osman Kara yük, Kah· 
ramanlar mahallesi 1 numarada 
Ahmet karacaova, sanat mek
tebi muallimlerinden Rahmi 
Kolukınk, Basmane Abdullah 
efendi mahallesi 30 numarada 
Necdi Karasel, ÇayırJı bahçe 
hilaliahmer evlerinde Ahmet 
Ôzus, Tepecik mahallesi mü
messili Ali Özüdüz, Aydın de
miryolu kavaslanndan Mehmet 
Ôztulu, Selatinoğlu mahaleesi 
481 numarada Ahmet Ôzgör-

Borsa katibi Salih Özşişman, 
Halil Rif at paşa caddesi 179 
numarada Lütfü Ônasya, Pa
zaryeri mahallesi Y eniyol so
kak 13 numarada AJi Ôlçücü
oğlu, Hüseyin oğlu Şükrü Öz
acid, Bornova Altındağ kö
yünde Ali ve Hasan Özyazıe1, 
Olüston tiitt\n kumpanyasında 
Ali Tartanan, İsmetpaşa ma
hallesi 15 nuınarada Mustafa 
Canbazo,2'1u, Memduhiye M. 
84 Numara Mustafa Çiçeker, 
Karşıyaka alaybey 49 numara
da Mehmet Çamlı, Mecidiye 
mahallesi 483 numarada Hasan 
Dayan, çayırlı bahçe 77 adada 
Meryem Dönmez, Abdullah 
efendi mahallesi 4 numaralı ev 
halkı Görgün, Seydiköy Göre
li köyde 12 numarada İbrahim 
Göreceli, İsmet Paşa mahallesi 
3 numarada Mehmet Gözmen, 
Bornova divan yolu 15 numa
rada Bahtiyar Gindüç, Karataş 
HaliJ Rifat Paşa caddesi 2 nu
marada Ali İzgin, Mesudiye ma
hallesi 101 numarada İzzet 
Perkin, Mecidiye mahallesi 9 
numarada Riza ve efradı ailesi 
Sünun, Karanbna Mithat paşa 
yokuşu 33 ~numarada Hasan 

-..... -
İhrakiye Resmi 

Etrafında Tetkikat 
Bir yabancı limandan mal 

alıp limanlarımıza uğnyarak 
buralara dışardan getirdiği 
yükleri boşaltmak veya yaban
cı ülkeler için bu limanlardan 
yük almak yolu ile başka bir 
yabancı limanına giden ve 
Türk sancağını taşıyan büyük 
kabotaj gemilerinden gümrük 
idaresince ihrakiye resmi alın
masına, Türk şilepçileri, gene 
büyük kabotajda çalışan ve 
aynı seferleri yapan yabancı 

gemilerden aranmıyan bu res
me itiraz etmişlerdi. Gümrük 
idaresi gümrük tarife kanu
nunun beşinci maddesinin ikin
ci fıkrası mucibince bu g-ibi 
gemilerden ihrakiye resmi alın. 
makta devam edileceğini bil
dirmesi üzerine alakadarlar 
Ökonomi Bakanlığına müraca
at etmişlerdir. Gcmicilerimize 
göre gümrük tarife kanununun 
beşinci maddesi Türk limanları 
arasında sefer yapan gemilere 
aittir. Ve bu keyfiyet vaktile 
gümrükler umum müdürlüiü 
tarafından yapılan resmi teb
liğatta tasrih edilmiştir. Hal
buki gümrük idaresi son de
faki karariJe büyük kabotaj 
yapan gemilerin Türk liman
larına uğramasını, Türk liman
ları arasında sefer yapmak ma
nasına telakki etmektedir. Ge
micilerimiz bu durumc!an ulusal 
deniz ticaretimizin zarar gör
düiünü ileri sürüyorlar ve 
Türk vapurları navlunlarını bu 
ihrakiye resmini de hesap ede
rek yaptıklarını, dolayısile ya
bancı vapurlarile rekabet ede
mediklerini, bunun neticesi 
0_la~ak ta Türk şilcpçileri işle
rmı yavaş yavaş yabancı kum
panyalara tcrketmeie başla
dıklarını söylüyorlar. 

ıonra geldi. Sezar çok memnun 
görünüyordu. Senato Roma,eb
rinden mada bütün Roma im
paratorluğunun idare.tini ona 
bırak.mağa karar vermifti. 

- 801.u l7ar ·-

. key, Asansör 5 numarada Necip 
Ôzgücan, linci aziziye mahallesi 
9 numarada Hasan Ôz.riiater, 

- Sarıoğlu, Eşrefpaşa birinci Sü
leymaniye mahallesi 4 numara
da Riza Sadal, Kahramanlar 
35 numarada Kazım ve Nafız 
Şaniüder, Orhaniye mahalleıi 
827 numarada Hüseyin Şanı 
Bal, Alaybey mahallesi 17 nu
marada Kadri şanher, Karşı
ya ya Bahariye mahallesi 22 
numarada Hüaeyin y entürak. 
seyadını almışlardır. 

Ökonomi Bakanlığı keyfiyeti 
Türk gemicileri menf aab nok
tasından tetkik etmektedir. 
Araşbrmalar bir neticeye var-
dıktan sonra ıerekee tedbirlu 
alınacaktır. 



Galapagos Adalarında 
SMW !& 4 

Takım Adalarda Y aşamağc,. Çalışan
lar Şu Düşmanlarla Karşılaştılar 

Yenilmez Yalnızlık Ve Vahşi Tabiat 
----------~~--~llE:------------------

Keuito ıs Sonkauun : 
Galapagos takım adaları Pa

nama kanalından uzak değil
dir. Bundan dolayt askeri mev
kii oldukça mühimdir. Unut
mtyalım ki büyük Okyanosda
yız. Her karış toprak Amerika 
ve Japonya arasında bir çar
pışma hedefidir. Bunun içindir 
ki bu adalar ötedenberi Eku
atör ( hattıüstüva ) cumhuriye
tinin idaresindedir. 

Dr. Bitt~ 
Halbuki bu cumhuriyetin ge

misi yoktur. Bir defa bir va
pur yaptırmış, amma nehirden 
çıkamamıştır. Bu memlekette 
işlerin nasıl gittiğine bir başka 
misal : Guyakil ile Kuito ara
sında bir dcmiryolu var. Dev
let Pasifik sisteminde mükem
mel bir lokomotif sipariş eder. 
Lokomotif 2'eldiktan sonra far
kına varırlar ki hattm taşıya
mıyacağı kadar ağırdır. Hala 
hususi bir hangarın altında 
duruyor. Müze gibi birşey. 
Hiç kullanılmıyacak olan bu 
mükemmel makinenin parça
lan da kağıtlara sarılı duruyor. 

Guyakıl'den Galapa2'os ada
larına dört günlük gemi yol
culuğu ile gidilir. 

Adalarda ilk 
Yerletenler 

C asırdadır ki Kabos 
adlı müteşebbis bir Ekvatörlü 
o vakte kadar ahalisi olmıyan 
adaları istikşaf e karar ver
mişdi. yalnız, daha evvelki za
manlarda korsanlar, lav taba
kaları içinde kazdıkları mina
relerde kendilerine inler kur
muşlar. 

Kabos yanına hayvanlar, to
humlar, malzeme ve bir kaç 
adam alarak yola çıkar. Fakat 
adalarda çalışan kimselere 
lüzum var. Halbuki kimse dün
yadan ayrı olan bu kayalıklar
da uzun zaman kalmak iste
mıyor. 

Kaşif bıkmıyor. Hapishane
ler müdürlüğüne baş vuruyor. 

- İşinize yaramıyan bütün 
mahkumları bena verirmisiniz? 

Ratka yerde olsa bu bir alay 

Takım Adaların Nüfusu 
sanılır. Ekvatör de öyle değil. 
Ona hapishanelerden toplan
mıı en kötü kafalan verirler. 
bu sürü ile, ikinci defa yola 
çıkar. 

Oğlu Don Manüel Kabos 
hala adaların en büyüğü olan 
Şotam'da oturuyor ve adada, 

evden ziyade istihkama ben
ziyen bir yer yaptıran baba
sının macerasını seve seve an
latır. 

Senelerce Kabos, Ekvatörun 
en müthiş sabıkalılariyle haş

haşa orada yaşadı. Otlak ye
tiştirmiye lüzum yoktu. Her 
tarafı tabii otlakta. Birkaç çift 

Fforeana adasına doğru yola 
çıkalım. Şatam'dan ayrılınceta
kım adaların içinde yerli aha
lisi olan biricik adadan uzak
laşmış olacağız. Diğerleri kü
çük adacıklardır. Fakat Sürp· 
rizlerle dolu. 
Şu birinci adacığın kıyısında 

suda yüzen bu fıçı ne? VaktHe 

yelkenliler uzak cenub deniz
lerine doğru geçerlerken Av
rupaya, Amerikaya gidecek 

postalarını buraya bırakırlarm1ş 
aksi istikamette geçen gemi
ler de poetayı alıp yerine ge
tirirmiş. 

Bugün bu fıçı boş mu sanı-

Jzabella mla~mm ..,cıkiuleri 

hayvanı, yiyeceksiz ve ncza
retsiz oraya bırakmak yeterdi. 
Sonra, Guyakile bırkaç yüz 
hayvan göndermek istedikleri 
zaman, öreyen bu hayvanları 

vahşi hayvanlar gibi yakala
maktan başka yapılacak it 
yoktu. 

Ada hala bunlarla doludur. 
Tabiat haline dönmüf do

muzlar, boğalar ve eşekler pek 
boldur. Bir ineğin fiatı yarım 

frank(bet kuruş) kadardır. 
Vahşi bir boğa vurmak ıçın 

sahilden uzaklaşmağa lüzüm 
bile yok. Bualar limon orman
ları içinde sizi beklerler ... 

Y almz eski kürek mahkum
leri nihayet efendilerinin ba
tım yemişler. Kabos bir gün 
hernasılsa ihtiyatı elden bırak
mış ve adamları tarafından 
öldürülmüş. 

Bugün bu2'iine ada ahalisi 
bu kürek mahkumlerinin ço
cuklarıdır. Onlar için Ekvatör 
umumhanelerinin yosma~ı ada
ya naklolunmuştu. • Sonradan 
melez bazı Amerika yerlileri 
de bunlara katıldı ki bunlar 
uslu kimselerdir. Binbaşı Sal
vadur yirmi beş askerle adada 
Ekvatör hükumetini . temsil et
mektedir. 

Bir gün olur da GaJapagos 
ada arına giderseniz hoşa gi
decek bir sürprizle karşılaşa
caksınız. Bütün ada ahalisi sizi 
karşılamak ıçın adanın dört 
bucağından koıub gelecek
lerdir. 

Floreanaya Doğru 
Şimdi Ritterler gibi Vitmar

lar gibi, Baronla iki aşıkı 2'ibi 
bir de takım adalar arasından 

yorsunuz? Yanlış! İçinde üç 
dolar, 22 mektub, bir o kadar 
da Yat resimli kartpostal 
var. Bunların hepsi Amerika 
ve İngiltereye gidecek olan şu 
tezkerecik de var: "Amerikah 
milyarder Vinceut Astor bu 
mektupları bulanların, pullarını 

yapıştırıp postaya atmalarını 

rica eder.,, Üç dolar, bir mil
yarder için çok bir şey değil. 
NormehoJ, Astor adlı kendi 
yatile seyahat ediyor. 
Başka bir adacikta bir Nor

veçli tarafından yapılmış met
ruk bir kulübe var. Burası 
beynelmilel bir randevu yei 
değil mi? Norveçli birkaç ay • 
evvel kayığıyle batmış, çok me
rakh bir balıkçı imiş. Kulübe
nin kapısmda birkaç haftalık 
şu ibareler göze çarpıyoı: 

" Good Louck - Valcro 111 ,, 
" Good Louck - T i t o ,, 

Valero ve Tito buradan ge
çen ve sonradan geçeceklere 
iyi şans temenni eden iki yat
tır. 

Tepenin kenaranda, lav ta
bakaları içinde kazılmış beş 
mağara var Bunlardan birinin 
bir bacası, hakiki bir ocaiı, or
tada duran bir masası, etrafın
da iskemleleri gözüküyor. Bu
rada kim oturuyordu? Dıvar
daki yazılardan belli: bir Alman. 
Ne olmuş? Bunu kimsebilmiyor. 
Bazan uzaktan bakarsınız bir 
vapur, bir yat demir atmış. 

atmış. Sonra? Birisi karaya 
çıkmadı mı? Yahut ta karadan 
birisi gitmedi mi? 

Tesadüfler 
Hayvanlar bile İnsanı tanı

mıyorlar. Kutlar masumiyetle 

ı 
1 Gangsterler Şimdi Deo.o 

~,..... ş:a * ıu• •7•rnz. 

Zavallı Lindbergin ikinci Çocu~ 
ğunu Kaçırmak istiyorlarmış - --

Englevud Malik_aııesi Gece Gündüz Bir Ordunun l\1ulıafazası ula 
F1emington, 6 Şubat - Ehem 

miyetsiz şahitler dinlendiği 

için alakası gevşemiş olan sa
miin, sanki yıldırım düşmüş 
gibi, birden kaJkındı. 

Mira!ay Lindberg, sararan 
yüzünden okunan derin bir 
heyecanla, elinde titrediği gö
rülen bir kağıtla, hakime doğ
ru iJerledi ve bu ihtarnameyi 
okudu: 

"Hemen 5000 dolar isteriz. 
Yoksa Joe (Lindbergin ikinci 
çocuğu) kaçırılacaktır. Haupt
mann beraet etmeli, zira ilk 
çocuğunuzu kaçıran o değil.,. 

Salonda ıstıraplı ve derin 
bir heyecan, her ağızdan bir 
nefret sayhası yükseliyor. 

Englevut Etrafında 
Endişe ••• 

Miralayın kansıle ikinci oğ
lunu gizlediği Englevud'daki 
ev hakiki bir istihkama tahvil 
edilmiştir. Kocam.an yırtıcı kö
peklerin gece gündüz muha
faza ettikleri köşk mühim za-

Taz'da 
Bir Casusluk 

FAS 11 ( A.A ) - Taz'da 
meydana çıkarılan bir casus
luk işi dolayısile Rusyalı dan
söz İrene Desirves, Lejyon Et
ranjer efradınm kaçmalarını 
kolaylaştırmış olmak cürmü 
ile tevkif edilmiştir. 

Bay Flandene 
Hakaret Eden Mahkum 

Oldu 
PARİS, 11 (A.A) - Ceza 

mahkemesi 6 Şubat tarihinde 
Noterdam kilisesinde iyin ya
pıldığı sırada başvekil Flanden 
hakkında hakaretamiz sözler 
söylemiş olan bay de Laroşori
dieri bir sene hapse mahkum 
etmiş ve bu cezayı tecil et
memişdir. 

bıta kuvvetlerinin de nezareti 
altındadır. Bu köpekler o ka
dar yırtıcıdırlar ki poliCJler bile 
yanlarında Lindberg veya ka
rısı olmadıkça, onlara yakla
şamıyorlar. 

Fakat müdhiş tehdid altın

da annenin ve çocuğun hayatı 
hakiki bir işkence olmuştur. 
Mektubun hakiki haydudlar 
tarafından yazılmış olmadığını 
isbata çalışan arkadaşlarının 
teminatına rağmen, Atlantik'in 
genç kahramanı derin üzüntü 
içinde yaşamaktadır. 

Bütün Amerika, yeniden, 
nefret içinde çalkanıyor. Umu
mun dikkati bu yeni tehlike 
üzerine çevrildiği için Haupt
m:ınn davası şimdi biraz gölge
de kalmıştır. Avukat Reilly 
tarafından Hauptmann'a yardım 
edebilecek şahitler bulmak için 
sarf.edilen adamlık üstü gayret
lere rağmen, şahitlerden çoğu 

yan çizdikleri için dünkü celse 
tahminden önce bitmiştir. .......... 
lngilterede Kış 

Hafiftir 
Londra, 11 (A.A) - Kış ha

fiftir. Antrasit kömürG satışı 
azalmıştır. Svansi vadisinde 10 
kömür madeninde bir hafta için 
işler tatil edilmiştir. 

Alman yanın 
Cevabı 
Berliıı, 12 (A.A) - Berlin

deki Franstz ve İngiliz sefir
lerine verilecek Alman ceva
bının pek yakında tevdi ~edi
leceği haberi teeyyüt eder 
gibi görünüyor. Diplomatik 
mahafil hu cevabın Almanya
ya yapılan tebliğe mukabil 
Londra ve Paris hükumetleri 
nezdinde bir teşebbüs icrası 
suretiyle değil fakat Berlinde 
ki İngiliz ve Fransız sefirleri 
vasıtasiyle tebliğ edileceğini 
zannetmektedir. 

Hakim Trenchord avukata 
sertçe darılmış ve yarm son 
şahitlerini ortaya çıkarmasını 

emretmiştir. 

- Komedi kafi derecede 
uzun sürmüştür! Demiştir. Reiliy 
Cuma gününe kadar şahitlerin 
dinlenmesini bitireccğ"ini vadet
miştir. Şu halde önümüzdeki 
hafta (bu hafta) ortasında hük
mün verilmesi çok muhtemeldir. 

Zaten şahitlerin hiç biri müs· 
bet bir hadise göstcremiyoı. 
Müddeiumumi Villentz'in sor
gusu altında hemen hepsi söy
lediklerini geri alrnaia mecbur 
kalıyorlar. 

Umumi intiba, müdafaanın 

cıcınacak halde olduğu merke· 
zindedir. Avukat ReiUy bu zıd 
unsurlarla akla yakın bir tez 
kurmakta çok güçlük çekecek
tir. Hauptmann'ın kurtulması 

için başlıca ümid, çocuğun ka
çırılması şeraiti üzerinde hala 
mevcud o!an karanlık ve k:ı

rarsızlı ktır . 

Amerika-lngilterc 
Ve. Japonya 

Paris, 12 (A.A) - Tan ga
zetesi Pesifik denizinde İng'.> 
tere ile birleşik Amerika hü
kumetleri arasında stkı bir i ~ l 
birliği tesisi hakkında genera. 
Smub tarafından ortaya atıJan 
fikri mevzuubahs ederek diyor 
ki: 

General Smuts Asyada bir 
blok teşekkülüne mani olmağa 
ve pasifikte barışı muhafaza 
etmeye matuf olan İngiliz -
Amerikan iş beraberliğinin 

ayni zamanda Amerikayı Av
rupadaki barışı muhafaza 
ıçın teşriki mesai etmeğe 

bizzarure sürükliyeceğini sa
rih olarak tefrik etmiyor. 
Çünkü İngiltere hükumeti 
Avrupadaki barış mesele-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lerinden alakasını kesemez. 
omuzlara konuyorlar. Bıyıklı 

deniz arslanları sizin burnunuza 
kadar sokuluyorlar. Deniz kuş
ları kayıkların yanında suya 
iniyor ve hiç ürkmüyorlar. Gü
vercinler öyle tasasız dolaşı

yorlarki isterseniz sopa ile bi
rer birer öldürebilirsiniz. 

FJereanaya gelmezden evvel 
bir tesadüf daha : Motörlü bir 
kayık içinde pehlivan 2'İhi dört 
erkek. Dördüde sarıfın. Bunlar 
vaktile balina avı için gelmiş 
bir Norveç vapurunda idiler. 
Dördüde burada kaldılar ve 
denrz kenarında temiz, şık bir 
ev yaptılar. 

Amma, böyle anlatırken, bel
kide az çok meskun bir takım 
adalar sanırsınız. Hemen şunu 
da söyliyeyim ki adacıkların 
birinden diğerine geçmek için 
denizde kırk elli saat seyahat 
lazım ! Dünyadan uzak yaşıyan 
bu insanlar birbirine hiç tesa
düf etmemişlerdir. Birbirinden 
haberleri bile yok. Bir iki ada
cıkda da Şiliden gelmit bir 
Alman eczacı var. Orada kal:. 
mış günün birinde de Brezil-

yadan bir Holandalı gelmiş, 
ikisi buluşmuşlar ve artık ada
cıiı bırakmak akıllarına gelmi
yor. 

Floreanaya varmazdan ev
vel, bütün adacıkları dolaştık. 
Şimdi Floreanada bir sahilde 
bir livha bize bunu haber ve
riyor. Üzerinde " Black Bay 
Ancra2'e,, yani "Karakoy iske
lesi,, yazılı. Bu direk, seneler- · 
ce Floreana ehalisi ile dış dün
ya arasında biricik bir muva
sala vasıtası olmuş, yukarıda 
bahsettiğim fıçı gibi, bu da 
posta vazifesi görmüştür. Rit-
ter veya baronesin gönderile
cek bir mektubu Vclrsa, levha 
üzerine şunu yazmak kafi idi: 
"Burada duracak bir vapur 
olursa yolun öte tarafındaki 
eve lütfen müracaat edilmesi 
rica olunur. ,, 

Facianın tam ortasında, acık
lı bir mana alması mukadder 
cümleyi de Lorentz buraya 
yazmıştı: 

Halbuki birleşik Amerika hüku
metleri Avrupa ile bir elbirliği 

siyasetine iştirak etmeğe mü
temayil görünmüyor Asyada bir 
uyanma tehdidinin Amerikaya 
yakın bir istikbalde bu hususta 
karar verdirmeğe kafi gelece~i 
şüphelidir. 

Sar' da 
Kurtuluş Bayramı 

Sarburk, 11 (A.A) - Vart
burk salonunda kurtuluş bay
ramı kutlulanmıştır. Bir çok 
söylevl~r ve u~usal şarkılar söy
lenmiştir. 

Cenevre, 12 (A.A) - Ro
madan alınan bir tebliğe göre, 
Romadaki Fransız ve Alman 
büyük elçileri Bal' de Sar hü
kumet kornet komisyonunun 
teşriki mesaisiyle tanzim edil
miş olan metne göre, Sarde 
gümrük rejiminin de~işmesine 

aid olan anlaşmayı üçler ko
mitesinin huzuruyle imza etmiş
İerdir. Üçler komitesi anlaşma
nın tatbiki için ;<'"'·~den ted
birlerin ittiha · na hükfun t ko-

"Bir beyaz adadan gitmek 
istiyor ve ilk uğrıyacak gemi
nin kendisini &imasını yalva
nyor ... . "lisyonunu memur et.emiştir. 



merika -
enı 

-·------... erikayı Anlamak için ~vruP.a Neler Bilmelidir 
ş o düren Sürat Ulkesinde Muazzam Bir Fren Hızı Gevşetmiş, Ame 

ava lamışbr-Amerika Halkının Görüş Ve Anlayışında lnkılip Olm ...... 
New York (ikinci Kinun ) -

- ,-... ~- Ne bdar inanılmaz, ne kadar 
,evkallde a-örilnllrse görünsün, 
New York'un - 1"3rilnüşte ol
aua - de;itmecliii muhakkak· 
tır. Ne sansasyonel bir yenilik, 
ile tekniii. alt lat edeD bir 
iJcat, ne bir kaç hafta içinde 
l.itiıUea Wr flkyaran, ne de 
İtatlr.a hir y..uik var... Sanki 
.. .., yerliyerinde duruyor 
....... Vitrinlerinde aynı şey-
liri teflair edea aym maiaza
lar, aynı ıinemalar, aynı tiyat-
rolar, aynı rekJlmlar, aynı oto
lar ... Hatta bazı hU8UAtta eski 
Avupanm yeni dlloyayı geç
tiji b'le söylenebilir. 

Frenli Bir Gldlf 
Şehrin bu kadar haaeketsiz 

~imasına mukabil halk ta baş
calaş11111br. insana öyle geli
or ki nabızlara Nevyork olan 
k~ bir Jtıtamp lıızam sanki 
•uazzam bir hn darl>eıi ya· 
~atmarbr.. Bu ne bir raya, 
ile de bir hayaldir. 

V aktile o btdar heyecanla 
Ye hare.lrei.ti Ola NeyYorkan 
hu eidiŞ alieapu her yerde 

kadın tezıihtarlar milıterilerin 
arkasından koşuyorlar. Baaka-ı 
lar mahallesi olan W ali Stıeet 
ye civ.,._ seJiac:e lrimMye 
~...,.o •• blahahk içiacle 
mablur lralmak tehlikeli olma-
da11 buralarda tlolafabil=ek -
kim hhilolm ..... 

H8l'CIUDllFrenl ... 
Nevyorldularla tema edil· 

dip, kolHlf'lfclata •e kenclile
rine bazı terler •ralclaia za· 
man bu deiifildlk bir kat daha 
büyilk glrihiilr. Birleşik Ame
rika cumhuriyetlerinin eıı zen· 
g&n ıehri olan Nevyork'un fey· 
yazlığı atalar alzll olmattur. 
Burada para harcamak bir zevk, 
bir neşe, bir vazife, bir itiyat 
haline gelmiştir. Para~ pence• 
reden atmak, diğer Wkelerde 
olduğu gibi bir tenkid menau 
d~;il, hayranhk ve takdir mev
zuu oluyordu. 1934 yıh sonunda 
Nevyorklular mukteaid adam
lar olmuşlardır. Bir zamanlar 
biyle bir .azle alay edilircli. 
Evet Nevyork halla eakili 
bol bol harcamıyor, tuamafa
riaye.t ediror. SipeldUUyoa 
devriaci• herk" p~~ ka· 

hiyeyi röateren daha bir çok 
miaaller uyılahilir. 

Dlger Ülkeler Gibi 
Ba yeni moda kaqıamcla 

.. flrmlajmu iüu edince Bir 
New· Yorklu: 

- Ş.pe11k ne w ... Biz de 
Wttaa IUWeıia J&Pbiuu yapı· 
JOl'U. 

saplı silmeyi an- ltuldular. 
Projeler bilylk dikkatle mil• 
talea edildi. En Dilik .... 
leler sabırla derinlqtirildi. Ka
lite kelimesi llrat kelimUİllİD 
zararına olarak bir dejer ka
zandı. Bu detifildiiia blttba 
y&nflan birkaç; sabt iç.ilacle 
anlatılamaz. Fakat yeni Bir-

itleri ve ondan &ace bathfAD 
AYaft llSyl.-aeler eD klçl
p.dea ea ba~, • t.ld
rinden eıı zenginine kadar bll
ttn New-Y orldalan allkadar 
e~ecektir. 

Siyasada Aydınllk 
iç Iİyua ıizli kapakh olmı· 

yan bir şekilde kendini glster
mekteclir- Zin bittin vataadq
iar ali'aıııhkla it6bam edil
mek iatıemiyerek bGtlln itler
den duyumlanmak iatemekte
dirler. Vaktile New - York'ta 
saltanat ıi1ren, HÇimleri idare 
eden, T ammaay Hali ıiyual 
kurwııu mailüp edilerek ikinci 
ıafa dtifilril müttür. Bir zaman· 
lar onu istecliji gibi harekette 
serbest bankan, iradesini göa

..termiyen, reylerinin neticeıile 
allkadar olmıyao halk şimdi 
bu kuruva• ıözden ve deier
den dlifllren halk olmUfhu'. 

Bay Rozvelt bq yeni baleti 
rahi1eyi çok eyi kavracWı Ye 

mtabkla iflemeji biWiil için 
.-çmenlere aealenmok fğsab 
bq ıiaterdikçe en solla da· 
Yalan açıp ......., zorlaklan 
~ ll.lylece lalklmetin 

t _'·• .. k : :--........ ım 

.sid ,,..cilik......, arua 
....-...., •. """"-ahdır. 
Hna •iılalcwa -aamaı llyı· 
larle ;..,.,.._Fakat ıu
aa lratiyetle llylemeliyim ki 
L.fuia İHİmİ bava barb .... ta
-.mile 1talibnliauma taraf
tanhr. 

f aaliyetiai 

mİftİr. Bu enatitl 16 kil 
ve 19 ecnebi mtaeaMSm• 
iftirakile rellİf t9friki • . 
bulwmu11tar. 

Bay Muuolini hu 
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Sükutu İhlal Eden Olmadı. Her 
Takdir Edici Bakışlarla Genci 

Kes Hayran Ve 
Süzmefi e Başladı 

~--------------------~------llEllll~----~------~~----~------
Ayni zamanda alt katta na

maz kılanların en son safında 
bulunen iri yarı bir adamın 
başını yukarıya kaldırdığı gö
rüldü. 

Kadın, ani bir hareketle 
yüzünü açtı. 

Bu, Hasibeden bir başkası 
değildi. 

Herif onu görünce, başını 
saHadı 

Hasibe, bir takım 2arip işa
re~ler yaptı. 

Herif galiba bir sessiz dile 
çt>ktan alışmıştı ki, tasvipkar l.ir 
hareketle başını salJadıktan son
ra tekrar namaza devam etti: 

Tekrar namaza devam etti: 
Her kes secdeye varıyordu. 

O da secdeye vardı. 
Hasibe kimseye çaktırmak

sız.ın tekrar yerine döndü. O da 
aşağıdaki herif gibi bıraktığı 

yerden başladı namaza. 
* .y. ... 

Ve bu halk yattı kalktı, yattı 
kalktı. Nihayet her şey gihi bu 
namaz dalaveresi de bitti. 

İşte o zaman Bağdadın ender 
gördüğü bir hadise olmuştu. 

Halife Mahfasının balknuna 
dayanarak yavaş yavaş söze 
baş!adı. 

- Eeeey Bağdatlılar! Alla
hın inayeti üzerimize olsun! 

Camidekiler hep birden mu
kabele ettiler; 

- Senin de ya halife! 
- Allah sana uzun ömürler 

versin eeey Peygamber vekili. 

Harun bu sözlerden hem 
memnun 
muştu, 

etti: 

hem de mağrur ol
gülümsiyerek devam 

- Bugün hilaf etimizin en 
zevkli gününü yaşıyoruz. Buna 
müteaccib olmayınız. Elbette 
biliyorsunuz ki İslamın namını 

şarkta ve şimalde ala eden bü
yük askerimiz bir müddetten
beri nezdimizde bulunmaktadır. 

Harunureşid, bu sözlerinin 
ehemmiyetini tartmak istiyor
muş gibi, bir an sustu. 

Camide sineklerin kanad ses-
lerini duyurtan bir sessizlik 
vardı. 

- Bu asker şu ane kadar 

gdib geçen kahramanların hep
sinin kahramanıdır. Tek başma 
koca bir kaleyi zaptetmiş sonra 
muhteşem bir zafer kazanmış
tır ki derecefıni tahmin pek 
müşkül, hatta imkansızdı. 

Aceba bu hitabenin sonunda 
ne cıkacaktı. Herkesin mera~ı 
bunda idi. 

Halife devam etti: 
- Şarki Roma mütevali 

mağlubiyetlerinin acısını bir 
hamlede çıkarmaia niyet et
mişti. Bugüne kadar görülme
miş dehşetli bir kuvvetle bu 
kalelerimize ıaldınm.ftı. 

Hücum o kadar ini olmut..tu 

ki, mağlubiyet kat'i su~ette 
mukadderdi. 

Bugün belki çok berbad şe
raitle karşılaşmış olacaktık. 
Kahramanımız böyle nahoş 

bir hadiseden de bizi kurtar
mıştır. 

Binaenaleyh, mi~ilsiz bir mü
kafat ile mukabele etmemiz la
zımgeliyordu. 

Eğer Bağdattaki saltanatın 
mahiyeti dünyevi olmasaydı, 

eğer biz bir halife değil de, 
laalettayin bir hükumetin reisi 
olmuş olsaydık, uhtemize düşe
cek vazife çok basit olacaktı. 

Gayet tabii bir hareketle ta
cımızı onun başına geçirecek 
tahtımızı ona denedecektik. 
Ve bu kahraman elbette ki 
böyle bir mükafata müstahaktı. 

Cami tıklım tıklım dolan in
sanlarla, bir hamamdan fark
sızlaşmıştı. 

Halife alnının terlerini siJe
rek devam etti: 

- Fakat bizim vaziyetimiz 
böyle değildir. Biz bir dini mü
bin nüfuzunu vikayeye memuN 
ruz. Bu itibarla söylediğimizi 

yapamadık. Maamafih ... 
Yutkundu sonra ..• 
- Maamafih diye devam 

etti.. Onu memleketin ve yaru 
ağyarın nazarında yükscltece
iim ... 

- Bu genç ... 
Bir saniye kadar durduktan 

sonra devam etti halife: 
- Bu genç, işte o kahra

mandır. 

Böyle • diyerek Caferi, otur
duj'u yerden kaldırdı, halka 
gösterdi. 

Sükütu ib al eden olmadı. 
Her kesi hayran ve takdir 
edici bakışlarJa genci süzmcğe 
başladı. 

Halife: 
- Bu genç kahramanın adı 

Cafer bey bin Kutlu Hüseyin
dir. Bugünden itibaren kendi
sine verdiğimiz fahrü unvanla 
anılacak ve tarihe girecektir. 

Ve yanıbaşmda ayakta duran 
uzun siyah sakallı bir adama 
işaret ederek emir verdi: 

- Oku: 
Bu adam baş teşrifatçı idi. 

Ve yüzüklerle süslü ellerin tut
tuğu bir kiiıdı yüksek sesle 
okumağa başladı: 

- Biz AJlahın kerem ve ina
yeti ve Peygamberin ruhani 
işaret ve şefaatile hükümran 
halifei ruyizemin Harunureşid 
beyan ve iblağ ederiz ki, şimal 
ordularımızın kahraman kuman
danı, Uç beylerimizin reisi ve 
Harzemi emiri Cafer Alp Ars-

lan bey bin Kutlu Hüseyine 
mesbuk olan fedakarlıkları ve 
misılsiz kahramanlıkları dolayı

siyJe "Battal,, lık envanmı fa
hirini tahsin ediyoruz. Bu un
van şimdiye kadar kahraman · 
lıklan mesbuk bir çok zevata 
verilmişse de Cafer beyin de
recesinde kahraman takvimi ci
handa henüz gayri mukayyed 
bulunmasına mebni bu nam, 
" Elbattalülekber ,, suretinde 
terfian tahsin olunmuştur. Ken
disine şükranımızın ve emniye
timizin ebedi bir nişanesi ol
mak üzere bir de seyfi murassa 
ihda ediyoruz. 

- Sonu Var -........... 
Lik Maçla ı 

~laçlara Bırakıldığı Yerden Başlanacaktır 
Spor işlerini tetkik için şeh- ı d;ği umumi merkez ikinci haş-

rimizde bulunan idman ittifa- kam bay Halit Bayrakm müda-
kı ikinci başkam Bayazit halesile 2.atcn yersiz bir iki iddia 
saylavı Bay Halit Bayra- yüzünden bozulan likl~r yeniden 
kın başkanlığı altında dün 

başlıyacak demektir. 
öğleden sonra merkez, futbol 

Futbol heyeti bugün bir içti
heyetlcri bir toplantı yapmış-

lardır. Bu toplantıda liklerden 

çekilen kulüplerin merkez ve 
futbol heyetlerine verdikleri 

(6) maddelik takrirle her iki 

heyetin verdiği kararlar tetkik 
edilmiş neticede bay Halid 

Bayrak bu kararların ye
rinde olduğunu görerek fut

bol heyetinin kararlarını tas
vip etmiştir. Bundan sonra lik

lerden çekilen bu kulüplerin 
tekrar maçlara dönmesi için 

yapılması icabeden husus]ar 

düşünülmüş ve neticede sere
moni suretile yarım kalan mü-· 
sabakalardan maçlara yeniden 
başlanmasına karar verilmiştir. 

İzmir sporculannın çok sev-

ma daha yaparak vaziyeti ku

lüplere yazacak ve önümüzdeki 

Cuma yarım kalan liklcre baş-

lanacaktır. 
KAPTAN -

· Müthiş Bir Çiğ 
Marsko Gölünü Kapladı 

Krakovi 11 (A.A) - Zaka-

panc 'den bildirildiğine göre, 

müthiş bir çiğ Marsko gölü 

üzerine yuvarlanmış ve gölü 

' 'kaplıyan yarım metre kalın

lığındaki buz tabakasını par

çala_nmıştır. Buzlar üzerinde 

kaymakta olan patinörler kur-. ' 
tulmuşlardır. 

B. Kurultay Başkanı 
Haşarat Enstitüsünde 

- Başta/O/t Riı inc sial11Tede -
müdürü Bay Nihat İribozdan 
izahat istemişlerdir. Bay Nihat 
İriboz bunların toplatılıp halka 
gösterilmesinden maksat çok 
yeni olan bu bilginin çiftçiye 
ve ziraat memurlarına tanıtıl

ması ve ayni zamanda Amerika 
ve A vrupamn ilim enstitülerile 
el birliği olduğunu söylemiştir. 

Müzeden sonra birinci labo
ratuvarda küçük haşaratı ve 
diğer zararlı böcekleri bizzat 
mikroskop altında inceden in
ceye tetkik eden General Kazım 
Özalp ikinci Jaburatuvara geç
miş, burada Şef bay Kadri Ah
medin buğday ve bağ hastalık
ları hakkmda izahatım dinle
miştir. 

Ambarlarda mahsule zarar 
yapan hastalıkları ayn ayrı 

gözden geçiren sayın Başkan 

bilhassa silolarda . buğdaylara 
zarar yapabilecek hastalıklar 
üzerinde ince sorgular yapmış 
ve kendisine bay Nihad tara
fından lizımgelen izahat veril
miştir. 

Laboratuvardaki tedkikler
den sonra En8titüsünün dene
me bahçesi gezilmiş bu kısım
da nebatat parsellerinin içinde 
bulunan mandıragara ( insan 
kökü ) nebatı üzerinde bay 
Nihad İriboz tarafmdan malu
mat verilmiştir. 

General Kazım Özalp mem
lekette buna benzer nebatlarm 
izahabnı istemiştir. 

General, Enstitüden ayrılır

ken müdür vo: laboratuvar şef· 
Jerine hitaben : 

- Müessesenizi güze) bul
dum. Çok istifade ettim, 
elde edilen neticelere göre · üç 
senelik bir çalışma çok azdır. 
Muvaffak oluumuştur ve ileride 
bu müesseseden çok umgular 
beklenebilir. Mahsul hastahk
larile şimdiye kadar uğraşılma
mı' ve ürünün yine bu yüzden 
kıymetin düşdüğü anlaşılmıştır. 

Cümhuriyetin kurduğu bu mü
essesenin ülkemizde yeni bir 
ilim uyandırarak ürünlerimize 
iç ve dış piyasalarda kıymet 
kazandıracağına emin olarak 
ayrılıyorum. Diyerek on ikide 
enstitüyü terketmişlerdir. 

Enstitü tarafmdan General 
Kazım Özalpa iki cam arasında 
güzel bir kelebek ve albnda 
UJu Başkana yazıla bir hediye 
takdim edilmiştir. General bun-
dan çok mütehassis olmuştur. 

* ...... 
General enstitüden ayrılırken 

şeker pançarı hastalıkları hak
kında müdür bay Nihad İribo
zun yazdığı kitapları da çok 
faydalı bulmuşlardır. 

* ...... 
Büyük Kurultay Başkanı Ge

neral Kazım Öz Alp öileden 
sonra saat 16 da Bornovadan 
otomobille Fırkaya gelmişler 

ve bir. müddet fırka iılerile 
alakadar olmuşlardır. 

Fırkadan otomobille güzel 
yalıya a-i~erek bir ırezinti yap
mışlar ve dönüşte Göztepede 
vali konağında verilen çayda 
bulunmuşlardır. 

Akşam saat yirmide Kordon
da Mitat lokantuında fırka 

Esnaf ve işçi birlikleri teşek
külü tarahndan -.erilen :ıiya
fette hazır bulunmuşlardır. 

Dün akşam saat yirmide 
sayın general şerefine kordon· 
da "Mithat,, lokantasında fırka 
Esnaf ve İşçi Birlik teşekkülü 
tarafından yüz kişilik mükellef 
bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafet, Mithat lokantasının 
bir gelin odası gibi itina ile 
süslenen geniş salonunda geç 
vakıta kadar devam etmiş ve 
gayet zengin olmuştur. 

Ziyafette Büyük Kurultay 
Başkanı General Kazım Özalp 
refikaları, şehrimizde bulunan 
saylavlardan bir çoğu, vali 
General Kazım Dirik ve refi
kaları, Fırka Ba~kanı Bay A. 
Dogan, erkanı askeriye mülkiye 
şehir medisi azasından bazıları, 
esnaf ve işçi birlikleri idare 
heyetleri bulunmuşlar ve örkes-
teramn çaldığı latif parçalar 
arasında geç vakite kadar ga
yet neş' eli bir vakit geçirilmi~
tir. 

Ziyafet için Mithat lokanta
sında masa tertibatı çok itinalı 
surette yapılmış ve oturmama
salarile E. f. harfleri teşekkül 
edilmiş ve hertaraf defne dal
ları ve bayraklarımızla süslen
miş bulunuyordu. 

Birliklerin şefi bay Osman 
Şen büyük konuğa hitaben şu 
kısa veciz hitabede bulunmuş 
ve dakikalarca alkışlanmıştır. 
Bay Osmanın Hitabesi 

Buyük konuk general Ka
zım Özalp ve saygı değer ko
nuklarımız. 

Yaşayışlarını alın teri ve bi
lek gücile kazanan İzmir çev
resi esnaf ve işçileri yüce ulu
sumuzun başarıcı büyük kurul
tayile onun değerli başkan ve 
üyelerini aralarında kucakla
makla sonsuz sevinç içindedir
ler. Yüksek ve kurtarıcı fır
kam1zm derin ve yakın bağ
lantısı ve hükiimctimizin öz 
yardımiyle ulusal amaca doğru 
yeni yol ve düzen alan bizler 
yürüyüşte tam bir kaynaşma, 
sarsılmaz bir bütünlükle ulu 
önderimiz Atatürkün işareti 
ve izleri üzerinde biran bile 
şaşalamadan devam edeceği
mize and içer ve hepinize hoş 
geldiniz deriz. Var olun, sai 
olun. 

Hülasa esnaf ve işçiler birli
ğinin ziyafeti çok parlak geç-
miş ve zeybek oyunları oy
nanmiştir. 

Sayın general dün akşam lz
mirpalasta kalmışlardır. Bu sa
bah saat sekizi beş ğeçe trenile 
beraberlerinde saylavlarımızla 
aydına gideceklerdir. 

••••••••• 
Ecnebi Paraları 
2430 sayılı muamele vergisi 

kanununun 10 uncu maddesi 
hükmüne tevfikan orijinal fa
tura veya menşe şahadetname
rinde yazılı ecnebi paralarının 
Türk parasına çevrilişinde mart 
1935 ayı içinde itibara alına
cak borsamızda kote olan dö-
vizleri vasati fiatlan tcsbit edi
lerek alakadar makamlara teb-
liğ edilmiştir. Yeni listeyi bil
diriyorum: 

Fransız frangı: 12,0375, İn~ 
giliz lirası: 618 50, Dolar: 0079 
1795, Liret: 9,2941, İsviçre 
franğı: 2,4535, Filorin: 1,1753, 
Mark.: 1,9790, Mülga: 3,40, 
Drahmi : 83,9717, Leva : 67 ,4167 
Kro~ Çekoslovakya: 1901, Şi
lin : 4,2525, Peçeta: 5,8112, 
Sevar: 4,2067, Macar parası : 
4,2559. Ley: 79,0735, Dinar: 
1500,75, İsveç: 3,1413. 

Bir Gazel 
--··--·---........... Doktor bay Mustafa Ali se-

çim hatırası olarak yazdığı bir 
gazeli gazetemize göndermiştir. 

Sevginin miyarı hep ağyare 
yar olmak mıdır 

Sevdiği bedbaht olurken bah
tiyar olmak mıdır. 

Bir rakibim vardır benim her 
dem güzeldir gayesi {1] 

Kastı bilmem mülkü hüsne 
müsteşar olmak mıdır 

Hem esiri zülfüyüz hem müs
takilen namzediz 

Yoksa hüriyet esiri züllü yar 
' olmak mıdır. 

Namei mihrÜ vefayı biz okur 
biz dinleriz 

Hakkı istidamızın hep derkenar 
olmak dır. 

Zülfü yari okşama zinhar do
kundun zanneder 

Müddeamız tiri müjgane şikar 
olmak mıdır. 

Narı hicrile yanarken kalbimi.ı 
pürnur olur. 

Vasfü şanı hüsnü aşkın nuru 
nar olmak mıdır 

Kah izhar eyleriz sevdamızı 
hem bilmeyiz 

Doğrusu pünhan mı yoksa aşi
kar olmak mıdır 

Bir kadeh badeyle bir çift 
göz mü yetmez bizlere 

Rızkı maksumun meali bişumar 
o1mak mıdır 

Mustafa! Artık yeter hoş bir 
gazel tarheyledin 

Niyetin tek telli sazla bestekar 
olmak mıdır. 

Dr. Mustafa Ah 
(1} Çiftçt Mustafa İbrahim 

Tumen 

Eczacı Kemal Aktaş 
Tekzip Ediyor 

Hilal Eczanesinin Seym 
MUşterllerlne : 

İki gündür rahatsızdım, has
talığım grip değildi. Hilaliah

mer balosunda şerefe derken 

viskiyi fazlaca kaçırmışım. Mi

dem bozulmuştu. Grip ve nez

leye karşı ciddi bir ilacım olan 
( Korizol Kemalim ) ile İzmirde 
yüz binlerce yurddaşımı grip 

ve mevsim hastalıklarından ko
rurken bu değerli ilacım ( Ko
rizol Kemal ) elbet sahibini d8 

ihmal etmez. Dostlarımın, müş
terimin beni senede bir defa
cık bir viski aramazlığımı yap
maklığımı hoş gör~elerini cica 

eder şu günlerde her yurdda
şıma Korizol Kemali tavsiy6 

etmeii reklam yaptığım kadar 
ciddi ve samimi bir tetbir ola
rak tavsiye ederim .. 

ECZACI: Kemal Aktaş 1. . • . . . f}f" 

VllAyet İdare Heyeti 
Vilayet idare heyeti dün öğ· 

leden sonra vali muavini bay 
Sedat Erim'in idaresinde top· 
lanmışbr. 

~·•ıı••· 

T ethişçilerin 
Avukatları Ne istedile:t 

MarsiJya, 11 (A.A) -Yugos
lavya tcthişçilerinin avukatları 
Marsılya suikastı hakkındaki 

tetkikatı icraya memur istintak 
hakiminden kralın arabuında 

"bulunmuı olan merminin muta
hassıılar tarafından muayent 
edilmesini ve ıuikast filminin 
avukatlara göaterilmesini talep 

; ~tmiflerdir; 



• 
lnkılibın Sesi 

Kütlenin Ağzından Bir Tek İman 
Halinde Yükselmeli Ve Fışkırmalıdır 

Her ş~yde olduğu iibi nakil 
vasıtalarında da mevkiler var!. 
Bulun ı - h" .. d b' augum şe ır ıçın e ır 

~~rafdan diğer tarafa gitmek 
~Çın kullanılan taşıma vasıtalarl 
karoça,, denilen arabalarla 

Çardaklı arabalardlr. Birincisi 
daha ziy'1de lüks geçinen in
san?arm, ikincisi ise işçi ve 
ha.Ikın bineğidir!. 

Ben de bu ikinci tip araba
lardan birisine bindim. Evet 
bir memurun bu arabaya bin
tnesi bir çok kıymetleri çiğne
Dlesi degildir. Belki lükse düş
kün gözzler bu manzaraV'l hoş 
iÖtıniyecekdir. Fakat ne olursa 
olsun hen de halkdan bir par
~Yıın!.. 

Arabacl hayvanlarını hedefe 
ulaştırmak için yağlı kam
Çlsını yağmur süzüntüsü içinde 
~~rınadan sallıyordu .. Alb yolcu 
•dıkl Btınlarm beşi aynı karak
terde ... Yalnız ben belki onların 
IÖzü öhünde bir cinsten diki
~en ağaçlar arasına saplanmış 
aşka bir cinsten yabani sürf ün gibi görünüyordum.. Der

b en sarsılan arabada konuşma 
~şladı. Şuradan buradan ve 

~~hayet yaşh, fakat gözlerinde 
'lnden başka bir şey yananyan 
sakaitı bir adam sırıtarak söze 
başladı .. 

- Ne bileyim!. Şimdiki ço
~uk~ar kabuğunu beğenmiyor. 
enırn küçük mektebe gidib 

&eliyor. Geçen ~ün: 
b - Yaya!. Yağmur; yerdeki 
uharın bulut halinde toplan

:ası neticesinde oluyormuı. 
.. Unu mektepte muallim beyden 
0 •rendim. Hani bir tencere na-
bıl kaynarken buhar çıkarır ve 
h uhar soğuyunca nasal damlalar 
dası~ olursa tıpkı öyle oluyormuf 
.. edı... Bu söıü işitir ifitmez 
b~lc beynim döndü, öyle kal-
ını çarptı ki hemen çocuiu 

nerede ise dövecektim. Niha
Yet oğlum inanma hunlann 
~slı yoktur. Muallim yalan söy
I eıniş, bu fikirler düzme fikir
B:d~.r.. Sen ona sor bakalım .• 

Uyuk tencereyi kim kaynab
~<>rnıuş ... O cahil herife sor 

akahrn dediml. 
b Adıtrn böyle konuşurken 

en derin bir izdirapla dinli-

~Otdum. Muhatapları kahkaha 
1 

c Ye onud sözünü tasdik ede
~ck bsş sallıyorlardı... Bu ka-

ar açılanıazlardı fakat benim 
~uaflirn oldu2"unıu biJmiyorlar
lı 1• Çünkü bjr mualJim böyle 
alkın arasma sokulmaz kana

~tını taşıyorlardı. Nihayet şöy
c karşıladım. 

- Baha sen iş görüyorsun?. 
d .. - Ben hocayım (!) köyünde 

ort yıld1r imamlık yapıyorum. 
c·· I . b uz~ dedtm. Fakat niçin 

d u kadar muaHimi haksız çıkar
ın? MuaHim çocuğunu fenalık 

Yapıyor.sa nlçin yoUuyorsun? 
d Adam burada baba derdine 

ertnan hulunmuş gibi sırıttı: 
t - Ne yapayım .. Yorla oku
t.ıyorlar.. Bana kalsa imkanı 

Yok öyle sizlere çocuğumu bı
rakın arn ... 

Bi1. konuşurken yakın olan 
tntsafc bitmiş yolcular da in
llleze lJaşlamaşlardı ... .. 

• • 
C:::·ix::: ·o.ı:ıım.. ve.. di1'0n.UIL 

memlekette inkilabm daha pek 
çok hırsızları, düşmanları var
dır. Bilginin pek çok katilleri 
yaşamakt.adır Genç inkılap ve 
çok korunmak ve beslenmek 
istiyor .. Miisait iklim bulan ci
halet şebekesi her yerde küfür 
gibi inkılap ve rejim aleyhine 
söz savurmaktan hali kalmıyor. 
Bunlar düşünmüyorlar ki dünün 
kara va kanlı sahneleri bugün 
siyah bir çamur gülçesi, bir ba· 
taklık gibi tarihte yabyor. Na
sıl oluyor da bu sakim düsü
şünüşlü kara zihniyet yenili.ğe 
müsbet ılme, fenne düşman ke 
siliyor. Bunun ilacı ne olabilir 
ve ne olur? .. Genç nesli, yani 
asil cumhuriyeti, istikbali nuııl 
bu menfi teşirJerden kurtara
biliriz?. işte bir sürü sorgu 
çengelleri?. 

Bence İnkılap kitleye yayıl
malıdır . . Muallimi, doktoru , 
avukatı, hakimi, mühendisi, 

Bayı, Bayanı yani bir memle

ketin söz anlar müshet fikirli 

kimi varsa hepsi inkılabı bir 

ülkü olarak zihinlerinde taşı· 

malı, halkın arasına sokularak 

muhtelif vesilelerle bu teessü

re imanı bütün Türk camiası
nm kalbine silinmez bir dam

ga halinde işlemelidir... Yoksa 
atılan adımlar, cılız kalmaktan 
kurtulamaz. İnkılaba her şey
den avvel inan ister. İnansız 
inkılap, imansız ruh kadar teh
likelidir. 

TARHAN 
•••••••• 

Bay Hakkı Saffet 
Merkez Cumhuriyet bankası 

idare meclisi azasından b~r 
"' Hakkı Saffet şehrimize geJmiJ-

tir. Bay Hakkı Saffet burada 
banka işleriyle meşgul olmuş
tur. Yarın İstanbula dönecektir. 

Belediye Encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

doktor bay Behcet Uzun baş
kanlığında toplanmıştır. 

Ziraat Bütçesi 
Mıntaka Ziraat müdürlüğü· 

nün yeni yıl masraf bütçesi ha
zırlannuıtır. Bütçe yakında vi
layete verilecektir. Yeni yıl 
bütçesinde geçen yıla nazaran 
on bin lira kadar bir fazlalık 
vardır. 

Bu fazlalık Ziraat bakanlı
ğının bazı mühim işler için 
bütçede tahsi,at ayrılması hak
kında evvelce vermiş olduğu 
emirler üzerine muhtelif fa~ul
Iarda gösterilen tahsisattan ile
ri gelmektedir. 

Sarlıoşun 
Küstahlığı 
Evvelki gece sarhoş olarak 

Kemcraltı caddesinden gelip 
geçenlere sarkıntılık eden ve 
T arabluşgarp lokantasmda lo
kantacı Muharreme tecavüzde 
bulunan sabıkalılardan seyyar 
caans satıcısı Midillili Mehmet 
oğlu İsmail yakalanarak kara
kola götürülmüıtür. İsmail ka
rakol içinde de baitrıp çajna
rak hükumet hakkında ulu orta 
söylenmiştir. Mütecavir: adtiye
:v..e_vuilmiair. 

Mısır' da ...... 
Tütün Durumu 
1929 yılında Mısır gümrük 

tarifesinde yapılan tadilat İle 
bütün tütünlerde gümrük res
mi sıklet esasına bağlanruı~, 
ve okkada 1400 - 1500 sıgara 
veren Çin ve Japon tütünl~ri · 
okkada ancak 100!) sig<!ra 
veren Türk tütünlerine randı
mam itib:ıri1e tercih o1unmağa 
başlanmıştır. 

~andıman bakımından başka 
manipuJasyon ve Japon para
smın düşüklüğünden ötürü bil
hassa Japon tütünleri Mısır 
piyasasında çoğalmağa başlan
mış ve buna karşı biJhas!la 
Türk tütünlerinin hu piyasada.
ki yeri gittikçe kuvvetsizlen
meğe başlamıştır. 

Aşağıdaki İstatistikler bunu 
açıkça göstermektedir: 
YLI Kilo Mısı L. 
1930 1.328.324 202.167 
1931 1.644.662 246.731 
1932 1.300.925 160.903 
1933 1.193,849 120.130 
1934 779,698 79.617 

(10 Aylık) 
Tütünlerimizin Mısır piyasa

sındaki bu durumuna yukarıda 

ıösterilcn sebeplerden ba,ka 
paramızın yüksekli~i de amil 
olmuftur. 

Yukarıdaki rakamların tet
kikinde, Mısıra ihraç ettiğimiz 
tütünlerin miktarından ziyade 
büyük bir azalma olduğu gö
rülecektir. Gerek fiatlardaki 
umumi düşüklük ve gerekse 
Mısır piyasasının daha ucuz 

Yeni Asır 

Turizm 
••••• 

Yıırda Seyyah 
Getirnıek işi Ve 
Balıkçılığımız 

Ökonomi Bakanlığı Turing 
kulübün yurda seyyah getir· 
mek için yaptığı çalışmalarla 
yakından alakadar olmakta-
dır. Hükumetin direktifi üze
rine yurda fazlaca seyyah ge-
tirebilmek için Türk Ofis de, 
her bakanlıktan iştisak edecek 
birer mümessiJden milrckkep 
bir komisyon bu iş üzerinde 
esaslı araştırmalar yapacaktır. 
Bakanhklar müme.ssillerini seç-
tikçe, Ökonomi Bakanlığına 
bildirmektedirler. Komisyon 
yakında toplantılarına başlıya
cak ve geteken tedbirler alm-
dıktan sonra dünyanın en or
jinal ve her mevsimde seyyah 
akını eksHmiyecek kadar hu
susiyetleri olan yurdumu~a bir 
gelir kaynao-ı olan seyyah di
yan olmak ';.asfı verilmiş ola-
caktır. 

Ökonomi Bakanlığı tabii 
servet kaynaklanmızuad olan 
bahkçiiığımızm da gelişmesi 
için alınacak tedbirlere esas 
olmak üzere bahkçıhk enstitü
sü tarafından gönderilen rapor 
üzerinde de tetkikler yapıl
maktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nevi tütün almak temayülü 
buna sebep göst:ırilebiJir. 

Suriye ve Tarabulusta Ha
sankof tütünlerinin yetiştiril-
mesine başlandığından ve ital
yanın ihracatta bile bulundu
ğundan Türk Hasankef tütün
lerinin ithalabna da bir azal
ma görülmektedir. 

Zabıta llaherleri: 
Taflan Gazinosunda 
İkinci beyler sokağ1nda Taf

lan gazinosunda sarhoş olarak 
bağınp çağırmak suretiJc müş
terilerin istirahatlarmı bozan 
ve kendisini menetmek istiyen 
polis memurlarına hakaret eden 
Mahmut oğlu Ali tutulmuş ve 
adJiyeyc verilmiştir. 

Hırsızlık 
Keçecilerde Keten sokağın

da 21 numaralı bekar odasında 
yabp kalkan Konyalı Ekrem 
ile Mahmedin odalarında iki 
seccade, iki ceket, 3 pantalon 
ve daha bazı eşya çalınmıştır. 

Hısız zabıtaca aranmaktadır. 

Yankesicilfk 
Bşdurakda balıkçılar soka

ğında balık sntın alan Akhi
sarlı Nuri kızı bayan Hayriye
nin yan kesicilik suretile 350 
kuru$U çahnmışdır. Yankesici
nin Ciz Emin olduğu anlasıl
mıştır. Zabıtaca aranmakdadır. 
Kama Taşımak Yasak 
Ziyadesile snrhoş olarak Ke

mer caddesinden geçen Trab-
zonlu AJi oğlu Ali Rızanın üze
rinde bir kama bulunmuş ve 
zabıtaca alınmışbr. 

Gazino MUşterHerine 
Hakaret 

Sabıkalılardan Boşnak Ce
mal, Süleyman oğlu İsmail ve 
Abdurrahman oğJu Süleyman 
sarhoş olarak İzmir gazinosuna 
gitmişler ve orada müşteriJcre 
söğüp sayarak hakaret etmiş
ler ve zabıtaca tutulmuşlardır. 

Nöre Atmış 
Fazla sarhoş olarak Çorak 

kapı .semtinde mahalleler ara 
sında nara atan İstanbullu Meh
met oğlu Mehmet zabıtaca tu
tulmuştur. 

Sahile• 

fiJ'.::a Haberleri 
~ DUn Borsada 
ı ~şiar 

Uzüm 
. Çu. Alıcı Fiat 

116 Koo ittihat 13 
40 S Süleymano 11 50 
39 M Alberti 12 50 
2 H Z Ahmet 13 24 

274 Yekun 
Zeytinyağı 

14 50 
13 50 
12 75 
13 25 

Kilo Alıcı Fiat 
10000 Esnaf bank 24 50 24 50 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fi at 
561 Buğday 3 40 
500 Ton " 
173 Arpa 3 50 

13 Mısır 4 50 
120 Kendir T. 4 25 
150 Susam 11 
99 K Palamut 200 
16 ha1ye pamuk 43 

4 30 

3 80 
4 50 
4 25 

11 2S 
220 
47 

Para Piyasası 
12-2-1935 

Alış Satış 

Mark 50 25 50 75 
İsterlin 614 50 617 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 80 79 30 
Belga 29 30 29 45 
İtalyan lireti 10 67 10 71 

İsviçre F ran. 40 65 40 90 
Florin 84 75 85 
Kr.Çekoslov 5 20 5 22 

Kaymak Çalmış 
Balıkesirli Ahmet oğiu Ali 

Başdurakta Arap furununda 
ManisaJı İbrahimin kamyonun
dan iki kutu kaymak çalmıştır. 

i**Nn•aı ' :;atrd& *>it:#? 
'* "' *i+' FW1** a:ı;a:ı e g 9cgıa::2!5i!Z:m**• 1t•@1fwpi"lf=ol 'IS?tew ZWi?tm?a:tfW 
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yen, gözükmez Kadiroaşinas - Değer 
Namer'i olmak - 1. Du- bilmez 

nulmak 2. Görünmemek 3. Nimetnaşinas - iyilik 
Gözükmemek bilmez 

Namerd - 1. AJçak 2. Naşini~e - 1. Duyul
Erçel 3. Erliksiz 4. Kancık mamış 2. lşidilmemiş 
Kişiliksiz 6. Tısı Natamam - 1. Bitmemiş 

Namerdane - 1. AJçak- 2. Eksik 3. Kınçır 4. Yarı 
ça 2. Kancıkça buçuk 5. Yarım yamalak 6. 

Namizaç ·- 1. İğez, ıgı- Yüz üstü kalmış 
ze 2. İncz 3. Sağlıksız 4. Natüvan - 1. Argın 2. 
Sağsız 5. Sayrı Çılgıdır 3. Dingin 4. Gan· 

Namübarek - 1. Kutsuz gıldayık 5. İrgın 6. İğez, 
2. Uğursuz 3. Yomsuz 4. iğize 7. Örüt 8. Saramuk 9. 
Yövümsüz 5. Yümsüz Sökül, sökel 10. Yorgun, 

Namuvafık - 1. Uygun-, yorgun ar2ın 
suz 2. Yakışmaz 3. Yaraş- Nayap - 1. Bulunmaz 
maz 12. Yumknt 

MüJayim - 1. Çetin 2. Nahit - 1. Biten 2. Çı-
Scrt 3. Uygunsuz 4. Uymaz kan. 

Namünasib - 1. Uygun- Nabit olmak - 1. Bit-
suz 2. Yakışmaz 3. Yaraş- mek 2. Çıkmak 3. FiJizlen-
maz 1 mek 4. Sürmek 

Namüsaid - ı. Oktas 2. Nabz (Nabız) - 1. Atan 
Uymaz damar 2. Bilek damarı 3. 

N .. t h' l 8 . Tamtr anıu ena ı - . ıtmez, • 
bitm t"k 2 ç·1 __ . Nacı - Kurtulan, kur-ez u enmez . ı.ıuız tul l 
3. Sonsuz 4. Sonu gelmez 5. mNuşdo an H lk 
U 1 6 U a as - c , berk, 

cu gc mcz . çsuz hirk 
Napak - 1. Arığ~ız. 2. Nadas etmek - Her-

Arıksız 3. Arısız 4. Kırlı 5. k t k p· eme 
ıs N ht 1 ç· v 

2 
Nadi - 1. Bağıran (Ni-

. ap~ c - · ıı · da eden man.) 2. Çağıran 
P1şmemış 3. Koruk (Olma· (Nida eden man.) 3. Dirnek 
mış üzüm man.) 4. Olmamıf (Meclis man.) 

Nareva - 1. Yakı,ık aJ- Nadim - 1. Ahsum, ak-
maz 2. Y akıimaz sum 2. fidem 3. fiden 4. İl-

Nasavab - Yanlış dim. 
Nasaz - Uygunsuz Nadi~ olmak - 1. Dan-
Nueza - 1. Y akıtmaz mak 2. Ökünmek 

2. Yaraşmaz Nadir - 1. Az, az bu-
Naşekip - 1. Çıdamaız lunur 2. Azrak 3. Bulunmaz 

2. Eva-in (Acil man.) 4. Seyrek 5. Tek tük 
Nqinas - 1. B.iJemez 2. Nadiren - 1. Ara11.-a 2. 

Tam,mar. Pek az 3. T ekt6k 
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Mütevakkıf - !.Bağlı 2. Yüz tutmak 
Dnran, durmuş Müteveffa 1. Ölen 2. 

Mütevakkıf olmak-Bak- Ölü 3. Ölük 
mak Mütevehhim - 1. Ko-

Mütevali - l.Arasız, A- runtulu 2. Yığrık 
rahksız 2. Bir düzüye 3. lya Mütevekkil (olmak) -
4. Tutuş 5. Ulana giden 6. 1. Dayanmak (Sabır ve ta
Ulaşı 7. Ulayı. ulayu hammül man.) 2. Jşanmak 

Mütcva!iy~n - 1. Aralık (fnanmak, itikatJa bağJı ol
vcrmeksizin 2.Arasız 4. Art- mak man.) 3. Kösülmek 4. 
sız arasız 4. Birdik 5. Bir T annya sığınmak 5. Yara
düziye 6. Sırtı sıraya 7. dana sığınmak 
Soyaiaşı Müteyakkız - 1. Açık 

Mütevassıt - 1. Aracı 2. göz, gözü açık 2. Atik 3. 
Araya giren 3. Arayıcı, ara- Ayığ, ayık 4. Kulağı kiri,te 
.layıcı 4. Arkıcı, arkuc·u 5. 5. Aygak 6. Oyamk 7. Tc
Elberek 6. İkisi ortası (mu- tik 8. Tığnğ 9. Uyanık 10. 
tcdil man) 7. Konakhğ' 8. Uyanmış 11. Uyav 12. Uyuğ 
Orta (vasati) man) 9. Orta· İ uzug 13. Uzaj? 
cakh 10. Ortancı ı Müteye::mmin - 1. Kutiu 

Mütevattııı - Yerle.şen, 12. Uğurlu 3. Yomlu 
yerleşmiş Müteyemmin addetmel..-

Mütevazı - 1. Alçak gö- Uğur saymak 
nüllü 2. Alı 3. Alu 4. Aişak Mütezaif - 1. İki kat '1. 
5. Aşak 6. Basık 7.Basınçak Kat kat 
8. Basmkı 9. Bayav 10. Be- Mütezat - 1. Adruk 2. 
sen 11. İngin 12. Kendini Ters 
aşağı tutan 13. Kozkı 14. Müteıayit - 1. ArtaQ-an 
Kurumsuz 15. Kuskı 16. 'l. Artagelen 3. Artan.,. 4. 
Kutkı 17. Mansız Çoğalagelen 5. Çoğalan 

Mütevazi 1. Koşa(çift Müteze11i1 - 1. A!çakla-
o!arak man) 2. Tözüm 3. nan 2. Yüz suyu döucn 
Yan yana Mütezellilane - 1. Al-

Mütevazin - 1. Denk 2. çakçasına 2. Yüz suvu dö
Efbeli 3. Oranlı 4. Ölçülü 5. kere 
ÔJkülük 6. Tarblmı,, tarbJı Müteıel:ıil _ 
tartıda bir 

Müteveccih - 1. Yönel
miş 2. Yönlü 3. Yüz t11tuıu~ 

Müteveccihen - 1. T u-

1. Oyna
yan, oynamış 2. Sallanan 
sallanmış 3. Sarsak 4. Sar~ 
sılan, .sarsılmış 5. Sıltı~~ 6. 
Zıngıldayan 

tarak 2. Tuturu 3.Yönelerek M'"th' ~ 
4. Yüz tutarak K k u 3ıı - 1. Çoçı~ıı 2. 

Müteveccih olmak- 1 Dii kas a . ~orkunç 4.. Kor
selenmck 2 G .... 

1 
._· 

3
- utan S. Urküten 6. Yama11. 

· onu m~K 7 y 
Yönelınek .. · · avuz 4· Yonenmelc 5. Mittalci - l. An dff--

ot. t 



San11a to 

OnMecldÇleıa\ınmış 
ı Keçecilerde Sokoni gaz şir
l ketinin yazıhanesinde kavas Sü-

leyman oğlu Mehmedin bir ce
keti ile on mecidiye.si ve 22088 
sayılı bir tayyare piyango bi-

' Jeti çalınmıştır. Hırsız, zabıtaca 
aranmakta dır. 

Her Fiata Satış 
Azimet Dolayısile Acele 

fViüzayede İle Sabş 
Önümüzdeki Cuma günü yani 

Şubatın on beşinci günü sabah
leyin alafranga saat on buçukta 
Karşıyakada Kemalpaşa cad
desinde İnkiJap sokağında 5 
numarada bir çok lüks mobil
yalar bilmüzayede satılacaktır. 

Gerek tek kanatlı aynalı do
lap, dört köşe lake karyola, 
Sahibinin sesi 2"ramofon plak
lariyle, 2 Amerikan koltuk, 1 
divan, 6 Amerikan sandalya
lan minderleriyle, kuşlu ayna, 
yumurtalı masa, ıaybor, dört 
köte masa anahtarlı, lüks ya
zıhane, san karyola, 1 beyaz 
dolap, Hezaran ıandalya. per
deler kornişleriyle, 1 lüks sı
fonyera lavaman tuvalet ma 
servisi, 1 tuvaletli komodino 
1 elektrik sobası, halı, postuk, 
peşkirlik, kanatlı masa, bakır 
mangal, abajurlar, yataklar yor
ganlar, bir çok şişe takımları, 

tabaklar, seccadeler ve sair bir 
çok lükı mobilyalar hilmüza
yede satılacaktır. 

Satıı peıindir. 
Büyük Kardiçalı lbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede 

salonu müdüriyeti 
1-2 (201) 

izmlr Beledlyeslnde:n 
- 1 - 166 lira bedeli mu

hammenli belediye akarından 
Mezarlık başında eski ekmek 
satış barakasının senelik icarı 
belediye encümen kalemindeki 
şartnamesi veçhile ve açık art
tırma ile 16-2-935 Cumartesi 
günü saat 16 da ihale edile
cektir. Kiralama işine iştirak 
için 13 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saate kadar 
belediye daimi encümenine mü
racaat olunur. 

2 - 85 lira bedeli muham
menli belediye akarından 3 ncü 
kahramanlar yeni Selanik so
kağında 28 numaralı bahçe ile 
içindeki kulenin senelik icarı 
belediye encümen kalemindeki 
şartnamesi veçhile ve açık art
tırma 16-2-935 Cumartesi günü 
saat 16 da ihale edilecektir. 
Kiralama işine iştirak için 7 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saate kadar bele
diye daimi encümenine müra
racaat olunur. 

3 - 40 lira bedeli muham
menli belediye akarından Ha
limağa çarşısında yeni yolda 
6 numaralı dükkanın senelik 
ican belediye encümen kale
mindeki şartnamesi veçhile ve 
açık arttırma ile 16/2/635 cu
martesi günü saat 16 da be
lediye daimi encümeninde iha
le edilecektir. Kiralama işine 
iştirak için 3 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar belediye encümeni· 
ne müracaat olunur. 

4 - 435 lira bedeli muham
menli belediye akarından baş 

durakta 110 No. lı dükkanın 
senelik icarı belediye encümen 
kalemindeki şartnamesi veçhile 

- 246 - Öz Türkçe kanlıklar 

likli 2. Arzık, irzik 3. İıdü 3. Kolayı bulunmak 
izgü, izgi 4. Kirtgünçlüi' 5. Müzakere - 1. Cankı 2. 
Sakınan, suçtan kaçman 6. Düşünüp taşınma 3. Konuş
Sakınıcı 7. Saknuk 8. Yi- ma 4. Söyleşme 5. Uymalık 
neke Müzakere etmek - 1. 

Müttefik - 1. Birleşmiş Danışmak 2. Düşünmek, dü-
2. Birliğe girmiş 3. Birlik 4. şünüp taşınmak 3. İrteşmek 
Uyuşmuş 4. Keneşmek 5. Konuşmak 

Müttefikan 1. Bir 6. Söyleşmek 7. Uylamak, 
ağızdan 2. Bir gerü, bir ke- uylanmak, uylaımak 
rü 3. Birsrit 4. Birlikte 5. Müzehhep - 1. Altınla 
Bir uğurdan 6. Hep birden bezenmiş 2. Y aldızJanmış 

Müttehem - 1. Kataç 2. Müzekker - 1. Er 2. 
Kovlanmış 3. Lekelenmiş, Erkek 
lekeli 4. Suçlu Müzepzep - 1. Başı tut-

Müttehid - 1. Biriki 2. mak 2. İkircin 3. Karışık, 
uirleşik 3. Birleşmiş 4. Bir- karmakarışık 4. Mızmız 5. 
ük olmuş 5. Yumıtıan Y oş 6. Y oşak 

Müttehiden - 1. Bir ge- Müzcvvir - 1. Alağız, 
rü, bir kerü 2. Birgit 3.Bir- alağu 2. Alaşa 3. Aygak 4. 
likte 4. Hep birden Çaşıt 5. Dolancı 6. Dolan-

Mütteka - 1. Dayangaç dırıcı 7. Elberek 8. Fitçi, 
2. Koltuk 3. Koltuk değne- uyduran, uydurucu 9. Ya
ii 4. Serpene 5. Tayancak lancı 10. Yalkaç 11. Yonak 
6. Tayangıç, teyanıç 7. Ta- Müzevvirlemek - Kov-
yanış 8. Y astangaç lamak, ko~ulmak 

Müttesi - 1. Bollaşmış Müzevvirlik - 1. Kogu-
2. Genişleşmiş 3. Hıltak cuJuk 2. Kovlama 3. Kum-

Müvellet - 1. Doğma, sılama 
doğmuş, doğrulmuş 2. Uy- Müzevvirlik etmek - 1. 
durulmuş Çaşıtlamak 2. İçkermek 3. 

Müve!Jit - Doğuran, do- Şıpdamak 
ğurtan Müzeyyen - 1. Bezekli 

Tabibi müvellit - Ebe 2. Bezenmiş 3. Bezizlik, be
Müvesvis - 1. Alıngan dizlik 4. Donangıl 5. Donan-

2. Çakarı 3. İğerçin 4. İkir- mış 6. Gercik 7. Süslenmiş 
cim 5. İkircin 6. lnerçin 7. 8. Süslü 
İşkilli 8. İyerçin 9. Kurun- Müzeyyenat - 1. Bezek 
tulu 10. Seskek 11. Sezikü 2. İdiğ 3. Süs 4. Takıncak 

Müvezzi - 1. Dağıtan 2. Müztiç - 1. Bıktırıcı 2. 
Yamcı (Postacı man.) İğize (Huysuz man.) 2. İliş-

I' füycsser - 1. Kolay 2. ken 4. Usandıran 5. Yapı-
Kolayı bulunan şak 6. Yapışkan 

Müyesser olmak - 1. Müzmin - 1. Çarkıt 2. 
lfa'ia çlkmak 2. Ele JLCÇ!Dek Eski, eskimiş 3. İtik (Müz-

Yenı Asır 

ve açık arttırma ile 16/2/935 
cumartesi günü saat 16 da be
lediye daimi encümeninde iha
le edilecektir. Kiralama İşine 

iştirak için 33 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar belediye encümeni
ne müracaat olunur. 

5 - 200 lira bedeli mu~ 
hammenli belediye akarından 
Mezarlıkbaşı Keçeciler polis 
karakolu karşısında 2 numara
lı tütüncü barakasının senelik 
icarı belediye encümen kale
mindeki şartnamesi veçhile ve 
açık arttırma ile 16 -2- 935 
cumartesi günü saat 16 da 
belediye daimi encümeninde 
ihale edilecektir. Kiralama işi
ne iştirak için 15 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediye encüme
nine müracaat olunur. 

6 - 40 lira bedeUi muham
menli belediye akarından mem
leket hastahanesi karşısında 
8 numaralı dükkan yanındaki 
deponun senelik icarı belediye 
encümen kalemindeki şartna· 

mesi veçhile 16 -2- 935 cu
martesi günü açık arttırma ile 
saat 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 
Kiralama işine iştirak için 3 
lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saate kadar 
belediye encümenine müracaat 
olunur. 

7 - - 96 lira bedeli mu
hammeneli belediye akarından 
Peştemalcılar caddesinde 104 
numaralı odun deposu arsasının 
senelik icarı belediye encemen 
kalemindeki şartnamesi vcçhile 
1612/935 Cumartesi ğünü açık 
arttırma ile saat 16da belediye 
daimi encümeninde ihale edi-

lecektir. Kiralama işine iftirak 
için 6 lira muvakkat teminatla 

söylenen gün ve saate kadar 
beledi encümenine müracaat 
olunur. 

8 - 101 lira bedeli muham
meneli belediye akarından Na

mazgah MisakımilJi mektebi 

yanında kahvehane halinde 

kullanılan 44, 46, 48 N. Ji dük

kanların senelik icarı belediye 

encümen kalemindeki şartna

mesi veçhile ve açık arttırın aile 
i6/2/935 Cumartesi günü saat 

16 da belediye daimi encüme
ninde ihale edilecektir.Kiralama 

işine iştirak için 8 lira muvak

kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediye encüme
nine müracaat olunur. 

29-3-8-13 302 (134) 

- 652,40 lira bedeli keşifli 

Basmahaneki tabakhane lii'ı
mının yeni açılan Kazım Özalp 

bulvarı üzerine rastlıyan üzeri 

açık kısmilc harap dıvarlarınm 

tamiri i~i belediye başkatiplik 
kalemindeki keşifname ve 

ıartnamesi vcçhile ve açık ek

siltme ile 1412/935 perşembe 

i!Ünü saat 16 da belediyede 

müte.şekkiJ arttırma ve eksilt

me komisyonunca ihale edile
cektir. 

Bu eksiltmiye iştirak için 
49 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saate kadar 
belediyede artbrma ve eksilt-
me komi~yonuna müracaat 
olunur. 12-13 411 {198) 

Öz Türkçe karşılıklar - 247-

min hastalık man.) 4. Kotur tılmış 4. Katkala 5. Keksiz 
(Müzmin yara man.) 5. Şer Çar naçar - İster iste
(Müzmin hastalık man.) 6. mez 
Yer etmiş 7. Yerleşmiş 8. Nadan - 1. Ağdık, ağ-
YıUanmış duk 2. Bilgüsiz 3. Bilmez 4. 

Müzmin cild hastalığı - Kaba 5. Kab sözlü, katı 

Temregü yüzlü 6. Nobran 7. Orsa 8. 
Müzminleşmek - 1. Az- Saygısız 

mak {Yara hakkında) 2. Nadide - 1. Görülme
Cokmak 3. Eskimek 4. Gar- dik 2. Görülmemiş 3. Sey
mak 5. Yer etmek, yerleş- rek 4. Tansık 5. Tansuğ 6. 
mck 6. Yıllanmak T ansuk 

Müzmin sıtma - Bczgek Naehl (Naehil) - 1. Ba-

N naz 2. Bulmağan 3. Münev-- - siz 4. Olçun 5. Yuğlu 
Na - 1. .. me, .. medik, Nahemvar - 1. Bortağ 

..memiş 2. ..sız, .. sızın {Yok- 2. Sivşit 3. Uygunsuz 4. Uy
luk anlatan farsça bir ör- mıyan 5. Yoldan çıkmış 6. 
nektir ki aşağıdaki sözlerin Yolsuz 
ilk cüzüdür.) Nahoş - 1. Ayığ (Has-

Nabeca - 1. Orunsuz, ta fena man.) 2. İyi olmıyan 
urunsuz 2. Uygunsuz 3. Ye- 3. Kızıksız 
rinde olmıyan 4. Yersiz 5. Nakabil - Olamaz, ol-
Y olsuz maz 

Nabcdit - 1. Görünmez Nakes - 1. Alçak 2. 
2. Gözükmez 3. Yumkut Azgar 3. ~imri 4. Gmık 5. 

Nabedit olmak -1. Du- Girgit 6. lzgar, ızkar 7.Kın
nulmak 2. İçikmek 3. Öre- kıt 8. Kırgıt 9. Kırnas 10. 
lemek 4. Sıvışmak 5, Umuk- Kırpınık 11. Kıskıs 12. Kıs
mak 6. Y okamak muk 13. Kişiliksiz 14. Pinti 

Nabehengim -1. Önağı 15. Sıkı, eli sıkı 16. Tısı 
2. Sırasız Nala yık- Yakışmaz, ya-

Nabekar - 1. Boş 2. kışık almaz 
Haylaz 3. Maymak 4. Ya- Namahdud - 1. Sayıl-
ranıaz maz 2. Sayısız 

NabemahaJ - 1. Oktas Namağlup - 1. Cinüsiz, 
2. Urumsuz 3. Yerinde ol- cingisiz 2. Yenilmez, yenil
mıyan 4. Yersiz 5. Yolsuz miyen 

Nabemevsim - 1. Ona- Namahdud - 1. Çaına-
iı 2. Sırasız sız 2. Ölçüsüz 3. Sonskz 

Nabut - 1. Bulunmaz Namahremlik - Kaçgöç 
2. Harış, Harş 3. İzi belirsiz Namalfım - Bilinmiyen, 
4. Yok bilinmez 

Naçar - 1. Eli böğrün- Namer'i - 1. Görünmi-
de (Mec.) 2. Gensiz 3. Ka- yen, görünmez 2. Gözükmi-
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Anneler Çocuklarınız 
için ilk ftt~ amava 

ı~AKTİ~ 
ile haşlayınız 

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

LA ~ t o Çocukta hazımsızlık, a in sancı, ishal ve ku~mal~r 
& varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

'Efi 

Gripi önlemek • • 
ıçın 

Kalagrip 
T ABLEl'LERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

Teınamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuruştur 

'LA7.ZZL7az'L/.,z:zz::ıtDr/4ZZ7:/,,,ZLZ'CA ...... -Muayenehane Nakli 

~YetyEXTRA 
~ ~~ 
~ , v ··" ~ ,.. ... 
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~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

~ ~ 
,~ ~ 
\, 

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

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

~ 
§ 
N 

~ Mutlaka Deneyiniz 1 
~ ( HER YERDE , 
N Sabin·. 
~ 1164) 15 - 78 ( H. 3 ) : 
~r.7..ZZJ7ZT'///./1'flt:T/..//AZLZZ.Zf2':Z77.J 

İzmir İkinci Hukuk Mahke
mesinden: 

İzmir' de Damlacık Kılcımes
cid sokak 18 numaralı evde 
mukim Naciye tarafından İz
mir' de hükumet önünüde arzu

halcı Salahattin aleyhine açılan 

boşanma davasına mütedair 
arzuhal suretiyle davetiye va-
rakaı müddeaaleyhin ikamet
gahının meçhuliyetine mebni 

Yeni Asır gazetesinin 25-1-935 

tarihli nüshasiyle ilanen tebliğ 
edildiği halde tahkikat günü 
olan 11-2-935 tarihinde mah
kemede hazır bulunmadığın
dan müddeiyenin talebiyle hak 
kında muamelei gıyabiye icra
sına karar verilerek bu bapta
ki tahkikat 27 Şubat 935 çar
şamba günü saat ona talik 
edilip usulen tanzim kılınan 

gıyap kararnamesi mahkeme 

~- ---."WJfJllll--

'- 1'! 
ÇOLı .. JA-... .. ...,-~~ .. .rLı... .. ı.-...LARI 

MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Agah 
İkametkahını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 
:a:;;B11ı:m:i'iia!ll!l!liı!i2!Ul~ ~-

divanhanesine asılmış olduğun
dan müddeaaleyh Selahattinin 

yukarıda tayin olunan gün ve 
saatta masarifi gıyabiye ile 
birlikte tahkikat hakimi Mekin 
T orünün huzurunde hazır bu· 
lunması veya bir vekil gönder 
mesi aksi takdirde bir daha 
muhakemeye kabul edilmiye
ceği tebliğ makamına kaiın 

olmak üzere ilan olunur. 
( 203) 





F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
11 HEPMES vapuru şubattan 

14 şubata kadar (doiru) Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala-
ca!dır. 

ORESTES vapuru 23 Şu
batta gelip yükünü boşalttık
tan sonra Burgas, Varna ve 
Köstence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 23 
şubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

FROST vapuru 17 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copcn
hage, Dantzig, Gdynia, Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

HEDRUN vapuru 28 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

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

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 12 Martta 

lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 15 şubatta 
gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değışikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

. ''· ~r. F. fi. \ 1 an Der 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
Hamburg 

AQUıLA vapuru Anvers ve 
Hamburgdan yük Çıkarmak 

üzere 23 şubatta bekleniyor. 
ULM vapuru 15 şubatta bek 

leniyor. 20 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük alacaktır 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 25 Şu-

batta bekleniyor. Liverpul ve 
Anvcrsten yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 25 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacakhr. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATJON 
EXMıNıSTER vapuru 14 şu-

bata doğru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 2 mart-ta 
bekleniyor. Nevyork 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 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Fazla tafsilat için İkinci kor-

donda Tahmil Tahliye şirketi Kestelli caddesi No. 62 
bması arkasında FRA TELLi Doktor Ali Riza \Jnlen 
SPERCO vapur acenteliğine DOGUM VE CERRAHI 
müracaat edilmesi rica olunur. KADIN HASTALIKLARI 

Telefon: 2004-2005 ' :a::r::accıM~U::t:T:..;;E:ı.ı.Hi..,;A~S:aS11lcSJ1I :.1-. 

iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

Soğuk algınlı
ğının bu ilk ala
metlerini 

1GHiPiN 
ile bertaraf et
mezseniz birçok 
ağır hastalıkl:ı

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş dernektir 

,GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı 
ve sancıları der 
hal dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağrılarile kı
nklığa karşı bil-
hassa müessirdir 

Grip • ın i l'ecrühe 

Ediniz 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

kannnda HuJI Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve HuH için yük alacaktır 

ALGERIAN vapuru 6 ubatta 
Liverpol ve Swanseadnn gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni 7.amanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGATİON Co. L TD. 

ED JUT ART vapuru 5 !<:ubatta 
beklenmekte olup Londra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEVANTE L.NiE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
kanunda Hamhurg, Brerr.cn vf:. 

Anverstcn gelip tahliyede bu
lunmuştur 

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

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğ-leyin hareket ede-
cektir. . 

ılk hareketler: 
6/2/935 S. S BEOGRAD 
1312/935 S. S. BLED 
20/2/935 S. S. SRBıN 

27121935 BEOGRAD 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKIS 
KATINA yapuru 4 şubatta 

Pire, Selanik, Volo, Dedeai'aç 
limanlara için yük alacakbr. 

KATINA vapuru 10 şubatta 
Pire, İskenderiye ve Porsait 
limanları için yük alacakbr. 
AY AZONI vapuru 17 şubatta 

Pire, Volo, Selanik ve Dede 
ağaç limanları için yük alacaktır 

Y o!cu ve navlun için tafsilat 
J. PUSS,CH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA iLE BOL 
ISI~ 

,, ALNIZ iÇi GAZlJ 

La hala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, ·relef on 

l>EŞTE~IALCILAR 
l\1a1zenıesi J)eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

AKSIRIK 
Tehlikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Buna mani olmi:k için 

Selamet Ferit 

Ncz!e i t~cm~.rn .;.ı]anmız .. Nezle olmaz, gripe, İspanyola ve 
bu mevsim hastalıklarına tutulmazsınız. Yalnız isme dikkat. 

~elan et Ferit Ve S. Ferit 
Şif A ECZANESi 

L#ei'..,W**U 

Hila iahmer Cemiyeti iz mir 
• mer ezın en: 

Hilaliahmer esas nizamnamesinin 83 ncü maddesi mucibince, 
yıllık kongra 16 Şubat 935 tarihine rastlıyan Cumartesi günü 
saat 17 de Ulus evinde yapılacağından cemiyete yazılı azanın 
ogün kongrede bulunmaları ilin olunur. 407 ( 194 ) 

11 12 13 14 15 

- - 13 ,unat 1es• 

TELEFON:3aa2 

Korizol KEMAL 
Grip, nezle gibi ağız ~~~~ya!!~ ~~kroplan ini de öldürür ' 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

Nezleye, gribe Korizol Kemal 

30 KURUŞTUR 

KIŞ GEI,JDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYiiK FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı' mahalll : Kestane pazannda No. 10 
(885) Telefon 3937 


