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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 

1:1 e. Arayınız. 

Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

liabeşler ltalyadan Yılmayız Diyorlar 
~~~ara 1 Italyanlar SaVaşa Atılacaklar Mı? 

----- 1 .ı Adamlağın yaratıldığı gün-
qen bugüne kadar varlıklı 
•laniarın yoksullara yardım 
elini ilzatması borç sayılmak
tadır. Trablus Balkan, Genel 
te Ulusal s~vaşlann birbiri 
lrduıca başgöstermesi, kanlı 
boğuşma;arda ülke çocukiarı
llın canlarını vermesi ülkede 
Yoksulluğu artbrmış, soysal 
darhğı sıkıntıyı genişletmi~tir. 
'Yurdun korunmasında can ve
renler en sevgili varlıkları olan 
1a"Vrularını bize onurumuza 
birakınışla;dır. Onları kendi 
Çocuklarımızdan ayırmamak 
11lusal bir borçdur. Bu borcu 
Yerine getirmek için bütün 
nlusfar kendilerine göre deği
tik kurumlar yaratmaktadırlar. 

Bizde de düşkünlere el uzat
~ak, yoksulları korumak için 
l\.lrınızıay, Çocuk esirgeme 
derneği, veremle savaş kuru:U' kimsesiz çocuklara yardım 

erne&i gibi birçok kurumlar 

il'&rdır. Bunların gelirleri yasa 

\J
e toplanan vergiler değildir. 
lusun yüksek vicdanı ve ulu

rı borcun yüklediği yüküm-
iir. 
Bu dernekler kendilerine ya

lllan adamlardan veya yazıl
~Yanlardan vakıt vakıt top
•dtklan paralarla amaçlarına 
:~ıun yardımları yerine ıre
~eğe çalııırlar. Toplama yo
~ genlik ve ıreniılik yıllannda 
-.şka türlü idi. 
L Demekler değifik eğlenceler 
~zırlarlar ve bunlara geJen
ııcrden topladıkları akç,elerle 
lelir fiderlerini / düzeltmeğe 
..... ,ırlardı. Bu yolda toplanan 
~ralann büyük bir bölümünü 
erıe :ıce masrafları yer' götü
~dii. Sonra bu eğlence ve 
~let aabılan o kadar çoğaldı 
-ı darlık yıllarında bu durum
dan aızılblar duyulmaia baş-
landı. Yardım derneklerini bu 
d'-rum kar,ısında kapatamaz
~~ Uluaal borçları yerine ge
~akten uzak kalamazdık. 
.. Ulusal borcu ödemiş olmak 
~n yeni düzenler daşünüldü. 

· H. F vilayet başkanının 
başkaııiıiında toplanan yurd 
8e"Venler derneklerin eğlence-
~r için yaptıklan masrafları 
~ amaça ayırmak için yılda 

hır kez ulusun yüksek vicda
nına baş vurmağı ve bu yolla 
loplanan paralan yardım der
de~lerine g3rdükleri işe göre 
agıbnağı onayladı. 
Ulus her giin kapısının 

~•lıtımasından kurtulduğu gibi 
emekler de ael;rleri mas

rafsız &ağlam o bir temele 
"bağlaınış oluyorlar. Her yöndı;n 
Çolt doğru o an bu yolda çalış
tnak_ için tanınmaş adamlar 

1 

na çalışmağı kapı kapı dolaşa-
rak ulusal borcu ödemeae yurd
daşları çagırıyı onurlu

0 

bir. iş 
olarak Üzerlerine aldılar. Bu 
~u. umun verimli işlere ulaşh
linı görüyoruz. Ancak sayıları 
•ı da o!sa bir bölüm varlıklı 
~nııelerin yurt için koşturan 
t
. rnaelere ekti yüz gösterdi
• ve hatta daha ileri ıide
~~ kapıyı gösterdikleri ku
~0-IDıza kadar gelmiştir. 
L-~~ puarında yiiuOzlüğüae 
~---- ..... kiste-

Italyada Harp Lehinde Büyük Nümayişler Yapıldı 
Atina 14 ( Hususi ) - ltaı- ma gücüne malik olduğun• 

ya - Habeşistan ihtilafı hakkın- anlamış oluruz. " 
da düşüncesi sorulan Ordu Ba- Hududlarda Toplanan 
kanı Ceneral Kondilis şunları Kuvvet : 
söylemiştir: Paris 14 (H·R.)- Roma'daa 

" İtalya şüphesiz Büyük Dev- bildirildiğine göre, ltalya bi-
lettir ve Karada, denizde ve kumeti askeri seferberlik ha• 
havada müthiş harp vasıtala- reketleri hakkında sıkı bir 
rına maliktir. Ancak Habcşiııı- gizlilik gözetmekte olmakla 
tana karşı büyük bir ordu gön- beraber bugün daha bir alayı 
derilemiyeceği de besbellidir. savaş düzenine soktuğu öğre-

u Öte yandan, Habeşistan nilmiştir. 
genişliği Fransadan daha bü- Toplanan askerler Bari'de 

biriktirilmekte ve buradan 
yük olan yaygın bir ülkedir. nakliye gemilerile Erivte'y• 
On iki milyonluk nüfusu dağ- · gönderilmekte dır. 
lık yerlere dağılmıştır. Bu ül- EYl HABER ALANLARIN 
kenin ahalisi çok dağınıktır. BILDİRDILERiNE GÖRE BU 
Denizden uzak, Afrikanın or- GÜNE KADAR TOPLANAN 
tasındaki bu topraklara karşı ASKER 250000 MİKDARIN-
düşman hücumları çok kolay DA TAHMİN EDİLİYOR. 
değild:r. Eğer Habeşiıtanın Bütün İtalyada harp lehinde 
bu tabii müdafaa üstünlüğüne bir hava esmektedir. Milino 
Habeş milletinin cengaver Ye ve Napolide Habeşlere karf1 
fedakar alışkanlığını da katar- çok kalabalık nümayişler ya-
sak, bu Afrika imparatorluğu- pılmıştır. 
nun nasıl yenilmez bir korun- Jlabe~ fmp_m·at01·ıt biriHci 1Jaile &fosı,ıe tıe karısı saUannt meclisiude - Souu 8 mci sa1ıifttü -
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Haupbnann ldaıiı Edilecek K. Başkanı Aydından 

S C 1 d.. ç k . Denizli'ye Gittiler on e se e o Heyecan Veren Bır 
H d Oıd M P k General Kazım Özalp Her 

8. ise U. üddeiumumİ arla Tarafta Sevinçle Karşılanddar 
Bir NutuklaAndlıları Kendine Çekti 

LONDRA, 14 (H.R) - Fle
mington' dan telgrafla bildiri
liyor: Juri heyeti Hauptmann'ın 
tam mes'uliyetine karar verdi
ğınden mahkeme maznunu ida
ma mahkum etmiştir. 

Müddeiumumi Villentz'in it
hamnamesi çok şiddetli idi. 
Demiştir ki: 

'
1En zehirli bir yılan bile 

Lindbergin masum yavrusuna 
dokunmazdı. Onu Gangster'ler 
kaçırmadı. Onu kaçıran, da
marlanndaki kanı donmuş olan 
bir adamdır. Bu delidir. Ame
rikada ve Almanyadaki hır-

sızlıklarından sonra bu ci
na yetile memleketini leke
leyen şu heriftir. Zabıta, 
en sonunda bu hayvanı, 
srözünüz önündeki bir numaralı 
halk düşmanı Bruno Haupt
mann 'ı keşfetmiştir. Müdafaa 

-Soıııı 8 iuci sahifede İdama. Lalıkum Olan Haıtptmamı 
.................................................................................................................................... 
mediğimiz bir manifaturacının maz. istediğimiz bizi yatağı- sal bir borçtur. Yanna inanı 
söyledikleri sözler yüreğimizi mızda kuşkuşuz uyutan. devrim ve güveni olmıyanlar nasıl yurd 
incitmiştir. Yoksul ve kimse- varlıklarına kavuşturan kazanç için ölüme koşabilirler. Ulusu-
sizlere yardım için koşanlara yollannı açarak genlik içinde muzun yüksek vicdanından as-
karşı ancak sevgi beslemek ge- yaşamak varlığını yaratan sa- la işkilimiz yoktur. Sayılı kara 
rektir. Yoksa onlan kapıların- yın 6lillerin çocuklanna bak- vicdanlılan da ulusa yayıp ta-
dan kovmak değil.·· maktır. ıutmahyız ki kimin yurd sev_• 

Bize göre ulusun yoksullara Bu anlamı, bu borcu anla- kimin yalnıJ özsrören oldup 
yardım borcu yasa ile çizilmiı mıyanlann yüz karalannı btl- ulasca bilinsin. 
verKiJerden ayn bir it sayda- tlln ulusa yaymak fa ayn ulu- :JB:· e>cakoğ1u. • 

AYDIN, 14 (Huausi) - Bü
yük kurultay baıkanı ieneral 
Kazım .ôzalpm seyahatleri hat 
üzerinde bulunan ufaklı büyüklü 
laer durağı yekmdan alakadar 
etti. General lmıirden itibaren 
her istasyonda yizlerce halkın 
coıkun tezahüratile karşılandı. 
Aydına yaklaştıkça bu tezahil
rat artb, daha coıkun bir can
lılık bqladı. 

Geneaahn rakip bulunduk
hm poıta treni "Ortaklara" 
muvasalat etmezden önce Ay

- Sonu 8 inci Salıife<k - General Ktlzım Uzalp 

- Bu ~hriyel~nin seni öpmesine niçin müsaade ettin? 
- Bem opmeyı öz Türkçe istedi de aalamamıı göriDmelı 

istemedim .• 



Sahife 2 
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oyadlarını Tescil 
E i en Vata aşla 
Son yirmi dört saat içinde 

soyadı alanların isimJerini aşa
ğıya yazıyoruz: 

Kadirye mahallesi Mescid 
sokak 51 numarada Mustafa 
Altın Saban, İkinci Karantina 
Türkoğlu sokak 56 numarada 
Hulusi. Kocataş, Bornova kü
çük cami mahallesi Taksim so
kak 14 numarada Mehmed 
Kuru Üzüm, Karşıyaka Osman 
zade mahallesi 46 numarada 
Mahir Karen, Faikpaşa Kadı 

avlusu 56 numarada Derviş 
oğlu Hasan Kostak, Servilitepc 
mahallesi Kalebayın sokak 14 
No. Hasan Özyalılar, BaUıkuyu 
Hacı Ali efendi sokak 1-40 No. 
Muharrem Özlü, Üçüncü Ka
rataş Enveriye sokak 38 nu
marada pastacı Şevket Gü
müşkaya, Alsancak Türkşev

keti sokak 6 numarada Ahmet 
kızı Remziye Öznemutlu, Ka
rataş Duygu sokak 17 numa
rada Cemalettin Özyazıcı, Ay
dın demiryolu kumpanyası le
vazım memurlarından Hasan 
Gazayoğlu, 2 nci Osmaniye ma
hallesi Salahattin sokak 38 nu
marada Zahit Y azanaykeri, Zi
raat bankası kambiyo şefi M. 
Remzi Yiney, Burnava İbra
him Hakkı sokak 51 numarada 
Mehmet Zeytindalı, Sinekli ma· 
hailesi Sine!di sokak 82 numa
rada Hasan Yalımçetin, Bay
raklı Muradiye caddesi 36 Nu.da 
Suad Yurkavı, Üçüncü Kara
taş Enveriye sokak 38 numa
rada Şevki Gümüşkaya, Ballı 

kuyu hacı Ali efendi caddesi 
95 numarada Salih Güngen, 
İcra M. Niyazı Vaysal, Dara
ğaç Şehitler tramvay caddesi 
111 numarada Ali oğlu Remzi 

Unkan, Birinci karantina ma-
hallesi 6 numarada Mehmet 
Uyan, Kahramanlar mektep 
sokağı 9 numarada Mürteza 
Şahinkaya, Karataş tcrakkı 

sokak 26 numarada Hilmi 
Subası, Bornova Mersinli 87 
- 46 numarada Mehmet Reşat 
Sucar, Karşıyaka Alaybey 
mahallesi 13 numarada Meh-
met Sukatmaz, Hacı Mahmut 
mahallesi Hacı imamlar soka
ğı 8 numarada Muharrem ve 

efradı ailesi Ok Bay, Mahmu
diye mahallesi basmacı sokak 
3 numarada Hasan Fehmi Ma-

han, Karantina Nazmiye sokak 
20 numarada Hamza Mavısu, 

Eşrefpaşa caddesi 172 nu
marada Süleyman İnce Parmak 
ikinci Mahmudiye mahallesi 
Hacı Süleyman sokak 15 nu 
marada Ömer Oğlu Sabri İl
gün, gümrük muhafaza me
murlarınan Süleyman Ali İyil
mak, Karşıyaka Naci bey so
kak 6 numarada Muharrem 
H;zgider, İsmet paşa mahallesi 
3 numarada Mehmet Gözme, 
Karşıyaka Alaybey sokak 49 
numarada Mehmet Çamlı, Kar
şıyaka Hüriyet sokak 15 nu
marada Mustafa Cerak, Mirali 
mahallesi T opanhoca sokak 
12 numarada Hüseyin oğlu Ali 
Cilter, Yusufdede caddesi 64 
numarada Emin Caşkan, Bal
lıkuyu Servilitepe 465 No. Ali 
oğlu Zeynel Coşkunışık, Kahra
manlar mahallesi Aydın sokak 
8 No. Şerif Çitlikaya, Orha
niyc mahallesi Ali Cenker, 
İhsan H~mid mahallesi MoJla 
sokak 25 numarada Atıye Al
tın keser Ala mahallesi cami 
sokak 40 numarada Hasan 
Kırnapçı, Tire kapısı caddesi 
80 numarada İsmail kızı Ayişe 
Dikmenlı, Aydın demiryolu 
işçilerinden İbrahim oğlu Aziz 
lşkan Turan Cafer Tayyar so
kakta Arif Sayotiran, Fatih 
mahallesi Değirmen dağı cad
desi Can basan soyadım almış
lardır. 

••• 
Kuşadası 

Cinayetinin Muhakemesi
ne Dün Devam Edildi 

Kuşadasının Acarlar köyünde 
sağır Alinin yolunu bekliyerek 
vücudunu delik deşik ettikten 
sonra yakmakla suçlu kubur 
oğlu Süleyman, bekçi Süley-
man ve dört arkadaşı hakkın
daki muhakemeye dün Ağır 
cezada devam edilmiştir.Geçen 
celsede evrakı müddeiumumi
likçe tetkik olunmuştu. Tetkik 
neticesinde 6 şahidin istintakta 
ifadeleri alındıği halde celbe
dilmemiş olduğu anlaşıldığından 
bunların celbi ve maznunların 
makfımiyet sabıkası olup olma-
dığınm sorulması istendi ve 
keyfiyet mahkemece kabul 
olunarak muhakeme ayın 25ine 
bırakılmıştır. 

ELHAMRA 1. Milli 
KÜTÜPHANE sineması 

PERŞEMBE Gününden İtibaren 
2 BÜYÜK FİLİM BİRDEN 

ilkbahar Resmigeçidi 
Zengin dekorlar içinde Macar dansla ı ve şarkıları 

Başrolde " Şeytan Kız ,, filminin şen ve oynak yıldızı 

FRANSIZKA GAAL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Oldüren Aşk 
Tamamen FRANSIZCA sözlü aşk ve heyecan filmi 

. Ba,rolde : FREDERIG MARCH 
ilaveten : PARAMOUNT JURNAL No.4 
DIKKA T : Cumartesiden itibaren Jurnal yoktur 

Bu haftaya malı.sus seans saatleri : 
ilkbahar : Öldüren aşk 

14 30 - 18 - 21 30 16 - 19 30 
Perşembe günü 13 te talebe seansı, cuma günü 11 

ve 13 te ilave 

Y'enl Asır 

ilivet·n __ ,... __ .. _ 

Bir Bildirimi 
Vilayetten bütün daire mü

dürlüklerine gönderilen bir bil
dirimde mühim ve acele olmı
yan muhaberelerin telgrafla 
yapılmaması bildirilmiştir. Bil
hassa Seydiköy ve Torbalı gi
bi her gün muntaı:am postalar 
bulunan yerlere katiyen falğraf 
çekilmemesi lüzumu bildiril
miştir. · 

.» ... -· ...... ~·-· ... ·-

Müfettişlere !(arşı 
Teftiş salahiyetini haiz bir 

misafirin bir mektebde her 
hangi bir sınıfa girdiği zaman 
muallimin; adını ve ne ders 
okuttuğunu söyliyerek sınıf 
mevcudunu bildirmesi ve mev
zuunu kısaca anlatması Maarif 
Bakanlığından alakadarlara 
bil dirilmiştir. 

ş ......... . 

Muallim Aylıkları 
Köylülerden Alınamaz 

Maarif bakanlığından vila
yete gelen bir emirde çok za
man evci yapıldığı gibi köy 
muallimlerinin maaşlarının köy-
lüler tarafından verdirilmesi 
gibi bir çareye başvurulmeaması 
ve zaten kanunen buna imkan 
da olmadığı bildirilmiştir. 

İlk tedrisat meselesinin kat'i 
bir şekle sokulması için bakan
lıkça yeni bir kanun layihası 

hazırlanmakta olduğu ve bu 
layiha ile muallimi fazla olan 
yerler için vilayet bütçelerinin 
imkansızlığı karşısında alınacak 
tedbirlerin de düsünülmekte 
olduğu ~ildirilmiştir: 

Liselerde 
Kız Erkek Bir Arada 

Okuyacak 
Gelecek ders yılında ayrıca 

Kız lisesi bulunmıyan yerlerde 
Erkek liselerinin birinci devre
sine kız talebe de alınacağı 
Maarif bakanlığından vilayete 
bildirilmiştir. Kızlar bu mek
teplere nehari devam edecek-
ler ve bazı yerli vaziyetler bu
sesi tedbirler alınmasını İcab 
ettirirse muallimler meclisinde 
görüşülerek bakanlığa bildiri
lecektiri ---Bugünkü Maçlar 
Göztepe - Karşıyaka Ta
kımları Karşılaşıyor 
Lik maçlarının bu Cuma ya

pılamıyacağtnı göz önüne alan 
Göztepe ve Karşıyaka kulüp
leri idarecileri hem bu haftayı 
boş geçirmemek ve hem de bir 
müsabaka yapmak için her iki 
kulübün ( A ) ve ( B ) takım-
ları arasında bir karşılaşma 
yapmağı kararlaştı.rmışlardır. 

Birinci devre lik maçlarında 
Karşıyakaya 1 - 3 galip gelen 
Göztepelilerin bu maçı da ka
zanmak için takımlarında bazı 
değişiklikler yapacak'arı söy
lenmektedir. Buna karşı Kar
şıyakalıların ne şekilde bir ta
kım çıkaracakları malum olma
makla beraber bugünkü maçın 
çok zevkli olacağı tahmin edil
mektedir. Eğer hava müsait 
olursa uzun müddettenbcri gü
zel bir maç seyretmfyen futbol 
mçraklıları bugün bu ihtiyaç
larını tatmin edeceklerdir. 

MG.arifte ...... 
i\1uallim Maaşları 
Nasıl Arttırılacak 

Aylıkları <\rttırlacak mual
limlerin terfilerinin hangi asas
lar dahilinde hazırlanacağ hak
kında Maarif Bakanlığından 
vilayete bir tamim gelmiştir. 
Bu esaslara göre, bütçelere 
konulacak tahsisatın tahmin 
edilerek yeni yıl bütçelerine 
konulması ve hu suretle aylık
ları arttırılacak okutanların ay
lık fazlalıklar nın verHmesinin 
imkan altına ahnması bildiril
miştir. 

Bu muf>mele, yalnız -bu yıla 
münhasır olacaktır. Bundan 
sonra tahmin üzerine iş yapıl
mıyacak, terfiler için bütçelere 
konacak tahsisat miktarı umu
mi meclislerce malum bulun
mak üzere müteakip yıllar için 
maarif idarelerince hazırlana
cak terfi cedvclleri 1880 nu
maralı kanunun ikincı maddesi 
mucibince Eylôl sonuna kadar 
mutlak surette vilayet vasıta
sile içeri işler bakanlığına gön
derilecektir. 

Terfi eden okutanların aylık 
artmalarının 1880 sayılı kanu
nun ikici maddesi mucibince 
ertesi yıl Eylôlünden verilme
sine bakılarak - bazı vılayet
lercc- terfilerin filen dört yılda 
bir yapılması laz18J.geldiği • yo
lunda aanlış anlaşıldığı bakan
lığa yapılan sorgulardan öğ
renilmiştir. 

Terfi eden okutanların maaş 
zamlarını ertesi sene Ey:Jü-

• 
!ünden almaları dolayısile 

kaybettikleri müddet, fası

lası olmamak ve muntazam 
terfi görme şartile bütün 
hizmet süreği içinde yalnız 

bir yıldır. Hizmet süreğini 931 
eylülünde dold1Jrarak ayhğı bir 
derece arttırılan 16 Jira maaşlı 

bir okutana eylul 932 iptida
sından itibaren 17,5 lira üze
rinden aylık verilecektir. 

Bu okutan kıdemi 934 ey
lulünde dolduracaktır. 

........... 4,' 

Mekteplerimiz 
Yarın Açılıyor 

Tire kazasında bütün ilk 
mektepler perşem .. be günündC".n 
Dikili kazasındaki mektepler 
de çarşamba gününden itibaren 
bir hafta müddetle tatil edil
mişlerdir. 

Bu tedbir, grip salgımna 
karşı sıhhat müdürlüğünce gö· 
rülen lüzum üzerine alınmıştır. 

İzmir ilk ve orta mektepleri 
ile Bergemadaki büyük ve kü
çük mektepler cumartesi gü·· 
nünden itibaren açılacak ve 
tedrisata başlanacaktır. •.•••. .,.r 
Rakı Kaçakçılığı 

Aziziye mahallesinin yukarı 
Sinekli cdddesinde Halil oğlu 
ıbrahim ve arkadaşı mahalle- . 
bici Mehmedin rakı çıkardık

ları haber alınmış ve yapılan 

araşhrmada bir kazan, bir in
bik ve ıslak anason bulunarak 
alınmış ve haklarında kanuni 
muameleye başlanmışttr. 

• • 
zmırın .. -

Maarif Bütçesi 
Vilayetin yeni yıl maarif büt

çesi bir milyon 114 bin lira 
üzerinden hazırlanmıştır. Bütçe 
vilayet umumi meclisine bu mik
dar üzerinden teklif edilecek
tir. 

Geçen yıl bütçesi 700 bin 
küsur lira idi. Yeni bütçede 
muhtelif yerlerde mektep inşası 
için bütçede 175 bin liralık 

tahsisat ayrılmıştır. Diğer faz
lalığın sebebi yeni inşa edilen 
mekteblerde kullanılması lazım 
gelen fazla muallim adedinden 
ileri gelmektedir. - , ... ~ 
BaşmuallimJerin 
Oturduğu Evler 

Bazı yerlerde mektap bina
sından ayri olarak yapılmış 

hususi ikamet yeri bulunan ilk 
mekteplerde başmuallimlerin 

ailelerile birlikte oturmaları 

maarıf bakanlığınca muvafık 

görülmüş ve buna dair vilayete 
bir bildirim gelmiştir. Bunda 

mektep mi.istahdemlerinin; baş 
muallimlerle muallimlerin hususi 
işlerinde çahştırılamıyacakları 

ve bu gibi evlerde hava gazı, 
su, elektrik tesisatı varsa mas
raflarının başmuaJimlerin ken-

dileri tarafından ödenecegi ve 
mesken bedeli hakkındaki ka
nuni madde müeccel bulundu

ğu müddetçe bunlardan müna
sip bir kira alınacağı bildiril
miştir. 

Eşek Çocuğu 
Isırmış 

Dün, Turanda Menemen 
caddesinde oturan fırıncı Ali

nin fırın kapısı önünde bağlı 
bulunan eşeğı, Mustafa oğlu 

yedi yaşında Aliyi Ağır su
rette ısırmıştır. Eşek sahibi 
hakkında I?uamelc yapılmıştır. 

1 il 1 1 .,,,,. 

Bu gurca Ve 
Valimiz 

Bulgurcadan yazılıyor : 
İzmirimizin en yakında güzel 

k;öyümüz harap bir manzara 
arzediyordu. Her vesile ile ve 

daima şefkatlurını gösteren 
vali babamızın teşvikleri saye
sinc!e köyümü? asri bir köy 
olmağa artık liyakat kazanmak 
üzeredir. Bu defa da nümune 
meyva fidanları için va1i baba
mızın bir işareti kafi gelmiş ve 
halk canla başla vali babamızın 
işaretini yerine getirmeye ko
yulmuştur. Köyümüzü yakında 
teşrif buyuracakları muhtemel 
olan vali babamıza hemen ve 
her dakika intizar edilmektedir. 

Vali babamızm himmeti var 
olsun en mühim köprümüz de 
bu günlerde bitmek üzeredi:. 
Soyadı gibi hakikaten fikren 
ve bedenen dirik valimiz ve 
bütün köylüleri diriltmeye çalı
şıyor. Valimiz başımızda olduk
ça en müşkil işleri başarmak 

bi:ıim için en kolay olmuştur. 
Bulgurca köyünden 
· Halit Hilml 

15 şubat 1935 

Abdülhak Hamid 
1-Iakkında 

Bazıları vardır ki büyük şah
s~yetier hakkında yüreklerinde 
layıklı ,bir takdir taşıyamazlar, 
sözleri geçtikçe; ağız kenarın
dan bir küçük mutalea veya 
bir iki ifıf çıkarırlar, o büyük 
şahsiyete hakkmı vermezler, 
veremezler. Bunların içinde o 
büyüklüğü anlamıyanlar olmak-
la beraber, anladıkları halde 
lakayt ve hasud kalanlar da 
bulunur. 

Başlıktaki yüksek kıymete 
nazaran çok aciz olan şu ya-
zımla şunu demek istiyorum 
ki: Abdtillıak Hamid' de; ede
biyat aleminde doğdu doğalı 

bu hallere maruz kalmışdir. 
Onun dehasını, onun layık ol
duğu kıymet ve mertebeyi tak 
dir edeııler çoktur, lakin tak
dir edem!yenler de yok değil
dir. Allah geçenden versin• 
ölümünden sonra bu takdir 
edemiyenler, etmiyenler de o-
nu anlarlar veya anlar görü
nürler. Baki bile ; 

Kadrını senk musallada bilib 
ey Baki. 

· Durub el bağlıyalar karşına 
yaran saf saf 

· Dememiş miydi ? 
Sevgili okuyl!-cum bana bu 

hüznü veren şu oldu : 
84 yaşına giren bu [T ıflı ek

ber] in yaşı kutlulanırken, ede
biyatımızı acem edebiyatının 
şekil ve esasından kurtaran bu 
büyük dahiye tazimler .sonu
lurken İstanbul gazetelerinden 
- isimlerini yazmıyacağım - bir 
kaçının bu merasim hakkında 
hiç umulmıyacak ve göze zor 
çarpan köşelerinde üç satın 
geçmiyen, Zabıta haberi kılıklı 
yazılar yazmasıdır. Takdir et
mesini bilmiyorsak susmasınr 
olsun bilelim, zira sükut bun-
dan daha hayırlıdır; Belki bu 
g-azetelerde yüksek dahi hak-
kında ' hiç bir yazı görmemiş 
olsaydım, eh yazıları çoktu, 
mühim havadisler, lüzumlu ya
zılar arsına böyle bir şey ala
madılar: der kendimi teselli 
eder geçerdim. 

Bir az düşünürseniz sizin de 
zorunuza gideceğine eminim. 
,ki satırlık dudak kenarı, hatırı 
aoş olsun kabilinden çıkan bir 

, yazı onu gönlünde samimi bir 
sevgi ile yaşatanların, onun 
hatırasını yüreğinde besliycn
lerin gücüne gider. 

Sızısı hala kalbinde yaşıyan 
Fatmasına )'azdığı makberden 
bir [nakafi) terkibini gramer 
kaidesine uymadığı için tenkit 
eden kötü bir muanzına, hiç te 
tenkidi, hücumu sevmiyen bu 
dahi bir zaman: 
Acaba Sen Ahımı Bir Narei 

Hey Hey mi Zannettin 
Ve Y ehut Kendini Dünyada 

Bir şey mi Zannettin 
Diye yaralı kalbinin acısile 

galeyan etmişti, Ben de heye, 
can içinde bu hatayı onu an
lamıyanlara tekrar tevcih edi
yo~um~ 

TOKDIL 

Urla Nüfus İşleri 
Urla nüfus memurluğunun 

gribe tutulması üzerine nüfus 
işlerinin geri kalmaması içiP 
Urla kaymakamlığının dileği 
üzerine vilayet merkez nüfu• 
memuru bay Zeki muvakkaten 
Urlaya 2önd"erilmiştir. · 
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Oğu~ onun kt::lktığını ve 
Çı~tı~ nı I ç görmem· ş gibiydi. o .. ~. · ı k -.u..,:u ~· • e m"ny., ıze o mu-.: 
k 1rnıl ... n 1 ı/ :d,ı. Bo _le ne 
h~dar k:!'dı bilinemez. Bırden-
tre başka bir a!emden gelen 

' Z.aif sesle yerinden sıçradı. 
- ov 1 guz: •. 
Hayretle dört yana bakındı. 

Onu kim çağırıyor? yanlış mı 
dtıYlnuştu?. 

Biraz daha yüksek: 
- Oğuz!. 

li Yıldırım gibi yatağa atıldı .. 
crfeyi unutmuştu •. 
- Ülgen!. Sevgili Ülgeniml. 
- Ülıenim.. Oh bu ne tatlı 

•öyleyiş. Gerçek sen misin, 
Oğuz? Söyle, bir daha, bir 
dah.a tekrar et... Senin, yalnız 'e . .. nın Ulgeninım ben .. 

liızfa kolunu kaldırmak, ko
tasına sarılmak istedi. 

l<olunun acıs.iyle haykırdı. 
Solgun yüz, renksiz bir kağıt 
Ribi yasdıklar arasında sağa 
•olı. kıvrandı .. 
Oğuz, bayılır diye korktu .. 
- Ne yaptın?. Kolunu acıt

tın ... 
k Masa üstündeki şişeden bir 
d aşık ilaç koyarak, hemen du-
lklarına yaklaşbrdı: 

~ - Haydi bunu iç yavrucu
r,nı, sinirleri kuvvetlendirir. 
f)ltaz kolonya vereyim mi? 
, 0 ktor İvrcm fİmdi çekildi, 
'lersen çağırayım. 

O derin bir solukla: 
- Oh, hayır kimseyi iıtc

~a1? .. Sen dur, yanımda dur. 
l tsın her acıyı dindirmeğe ye
Vr. Başımı göğsüne kaldır. 
~•kın daha yakın gel ki, ay-
}'tn ayrılığını biranda gidere

~ltn .. Nefesin ruhumu ısıtsın .• 
d albınin benim için çarptığını 
Uyayım •• 

Oğuz; onu teskin etmek, yor
lllal:Q.ak için hemen dediklerini 
)'~~tr Çok sevdiği güzel başı 
i'ogıünc bastı. 
k - İfte dinle, sevgili Ülien, 

albirnin biricik kadını. Her 
btfeste bin Ülgen diyen du· 

TAYYARE 

daklarımda senin adın aşkımın 
ebedi ülküsü o!rrrak göğfüme 

ya~Jm ~tır. B ... mu ) ıkn•ak, bu 
ya:.ıyı !'

0

1mek kast: 1e ruhuma 
uzanan kara eller, önce ya bu 
canı almalı, ya bu kalbi yerin
den koparmahdır Ülgen .. 

Ne olmuştu? Ülgen birden 
başını çekti, bir eliyle kocasını 
itti.. 

Şimdi bu sıcak nefesler, bu 
tatlı fısıltılar, ona her şeyi ha
tırlatmıştı .. · 

- Oğuz, demek o!. O ka
dın?. 

Eğildi, bütiin aşkını aşılryan 
derin alevli bakışlarla dudak
larını uzattı: 

- O -dişi bir kurttu, inine 
gönderdim. Buraya sokulamaz 
artık Ülgen .. 

- Gerçek mi?. 

- Evet yavrucuğum. Ne ya-
zık ki dişi kurdun azılı eşi sa
na musallat olmadan davrana
madım .. 

- Sen?. 

- Ben hepsini biliyorum .. 
Artık üzülme.. Bak bu saadet 
güneşi senin için doğuyor. O 
ışığı bana, sen yakmcıya ka

dar bekledim. Bir kere yanın
ca sönıniyeceğine inanım var

dı. İşte yanındayım. fki kolum 
ve bütün vücudum, bir kolu
nun acunnı duyurmamak için 
herşcyi yapacaktır Ülgen .. 

- Biliyor... Biliyor musun?. 
Yarabbi şimdi o iğrenç vak'a 
gözlerimde beliriyor. Oğuz o 
adam beai .. Of, ne alçaklık.. 

- Sonu var -__ ............ 
Ulu dağa 

Bir Hava Haliı \{apılacak 
BURSA, 13 (A.A) - Bursa 

belediye meclisi son yaptığı 
toplantısında konuşulan deği-

tik işler arasında Uuludağa 
bir hava hattı veya dişli de-
miryolu yapılması imtiyazının 
alınmasına ve bu işin yapılma
sına çoklukla karar verilmiştir. 

SiNEMASI 
a1s1 Telefon BUGUN Telefon 3151 

iki Hüvük Filiın Birden 
.1 

Pa Olsaydım 
F ernand Grevey tarafından temsil edilen ve beyoğlunda 

lürk sinemasında mütemadiyen iki hafta gösterilen büyük 
Fransız komedisi ve mevsimin en büyük filmi. 

ar Si 
Jo:: ... ph Scbmidt'in Beyoğlunda Sümer sinemasında iki 

hafta alkış'anan ve İstanbul radyosu tarafından şarkıları 
ne~rcdil1:n şaheseı i. 

ilaveten Türkçe izahatlı FOX Jurnal f':n yeni havadislerile 
Ayrıca Renkli MİKEMAVZ 
Se-.;ı;n~ Saatları : Hergün : 15 - 19 Fox dünya ha· 

;adisleri, Patron Olsavdım 17 - 21,15 renkli Mikem:ıvx, 
llcbahar Şarkısı. , 
Per~cmbe günü 13 de İlkbahar Şarktst ile başlar 
Cuma : 11 - 15 - 19 Fox dünya havadisleri, Patron 

Obaydım. 13 - 17 - 21,15 Renkli Mikemavz, ilkbahar 
Şarkısı. 

Yeni Asır ;:;anne 3 

o 

eş S'. ... an ede t• • e 
Alma yaya 

• 
azmına ·z,NeDe a 

. ? Şubat Ayı 
Zi}re • Yum ur a İl1racatı 

T • 
181Z ye Çok • 

azı 
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babadan bildiriliyor: Habeş hü- yapıldığına dair şayialar teey-
kômeti İtalyanm tazminat ve yüd etmemekte ve doğru zan-

ler yapılmakta olan müzakere
lerin İtalya - Habeş ihtilafına 
sulh yolu ile bir netice bulun-

tarziye talebini reddetmiştir. nediimemektedir. Henüz hiç bir 
İtalyanın şif ahi notasına ve- İtalyan kuvveti vapura bindi-

masına müsaade edeceğini kati 
surette ümid etmektedirler. 
Romadaki Habeş maslahatgü
zarı Pöti Pariziyen muhabirine 
demiştir ki: 

rilen cevapta son hadiselerdeki rilmiş değildir. 
mes'uliyetin İtalyaya ait oldu- Kahire, 14 (A.A) Habe~is-
gu iddia edilmektedir. tan mümess1!i Royter muhabi-

ROMA 14 (A.A) - Royter rme, Habeş imparatorunun 
İtalyanın akeri hazırlık-

muhabirinden: mümkün olan her vasıta ile 
ları bize hayret vermektedir. 
Fakat daima dost olacağımıza, 
İtalyanın hiç bir vakıt Habeşis-Resmi İtalya mahafili harb İtaly•m - Habeş ihtilafına bir 

kelimesini kullanmakta olduk-
ları (Gastcadan) çıkarmağa ça
lışmaktadırlar. İtalya - Habeş 
meselesinin sulh yolları ile 
halledilmesi ihtimalleri hakkın
da nikbin bir hava vardır. 

ROMA 14 ( A.A ) - Havas 
muhabirinden : · 

Adisababa' da siyasi müza
kerelere devam edilmektedir. 
Bitaraf bir mıntaka yapılması 

hal çaresi bulmak için ça!ıştı- tana hücumu düşünn:ediğine ve 
ğmı söylemiştir. Mümessil İtal· 1928 dostluk muahede~inde hiç 
yanlar ile olan son çaı·pışmada bir değişiklik olmıyacağına dair 
dört Habeşin öldürüldüğünü Kral ile B. Mussolininin verdik-
fakat imparatorun bunu kabi- Ieri ~öze inanmakta devam cdi-
Jelere onları İtalyanlara hücum yoruz. 
etmeğe teşvik etmiş olmaktan Roma, 14 (A.A) - Milli 
çekindiği için bildirmediğini müdafaa yüksek komitesi c!ün 
ilave etmiştir. tekrar B. Mussolinin başkanlı-
pARİS, 14 (A.A) - Gazete- ğı altında toplanmıştır. 

~~.Y.:ı 

• 

ANKARA, (A.A) - Türko
fis Berlin şuüesindcn alınan bir 
tel yazısında Almanyanın mem
leketimize Şubat ayı için 1000 
kentallik yumurta kontenjan 
hissesi ayırdığı bildirilmektedir. 

Bay Hulusi Alataş 
ANKARA, 14 (Hususi) -

İzmir liman işleri umumi mü
dürü bay Hulüsi Alataş kad
ronun tetkikinde hazır bulun
ıcıak için şehrimize geldi. 

100,000 Liralık 
Hastanenin Temel At
ma Merasimi Yapıldı .. 

Manisa, 14 (A.A) - Mani
sada yüz bin liraya yaptırıla· 
cak olan memleket hastanesi
nin temel alma merasimi bugün 
çok kalabalık halkın iştirakile 
vali tarafından yapılmıştır. 

e·zde al A ı a ıma 

rans zlara arş .. 
E eğli 

t an ra, 
l\'.lukahefe Tedbirlerine Baş Vnrulu,-or 
Fransız Yüulii Ve Panıı kluları Girnıiyecek 

•UDT& e t~ • - • Cimi 

İstanbul 14 {Hususi) 
Franatzlarm bizden mal al

mamalarma karşı hükumet 
icabcden bütün tedbirleri al-

mıştır. Fransadan yünlü ve 
pamuklu getirilmiyecektir. 27 
şubattan itibaren bu malların 
memleketimize idha!ine müsa-

ade edilmemesi bütün günn ük
lcre bildirildi. . ı, Bürosunda 
.. lstanbul, 14 (Hususi) --
Okonomi Bakanhğı iş büro
sunda çelışan ecnebi müteh
hassıs iş nizamnamelirini tet
kik ediyor. çocuklu kadınla
rın hangi sahada çalışacakları 
araştırılıyor. 

Yunanelinde a • 
seçımı 

o 

a 
-==-=-~~m9---...... -..------~-----H ü kum et Kaybederse Çekilecek ~Jli? 

Atina, 14 (Hususi) - Hüku
met tarafmdan ayan seçimine 
siyasi bir mahiyet verilmemesi 
münasebetile, muhalif fırka 
reislerinden B. Papanastasiyu 
bu seçimde hükümet muhalif
lerden daha az yer kazanırsa 
iş başından çekilmesini ve umu-
mi seçim yapmak üzere bir iş 
kabinesinin yapılmasını teklif 
etmiştir. 

Ayan başkanı ve liberal fır
kası ikinci reisi B. Gonatas 
ta bu teklifi kabul ederek de
miştir ki: "Ayan seçiminin ya-
pılacağı daireler hükumet par
tilerinin üstün buldukları yer· 
lerdir. Buna göre hükumet bu
ralarda üstünlüğünü kaybeder
se iş başında kalması için ar
tık hiçbir vesileye dayanamı

yacaktır. Muhalefetin fikrince 
. hükumet geçsn seçimden beri 

halkın büyük bir kısmını kay
betmiştir. Eğer B. Papanasta· 
siyunun teklifini kabul ederse 
siyasi durum normal bir biçi· 
me girecektir. 11 

Başbakan Çaldaris bu söy-

• 
emır Sa 

lenilenlcre karşıhk olarak hü
kümetin seçimi kanuna göre 
yaptıracağını ve seçimden çı
kacak neticelerin de ancak 
kanuni neticeler olacağını söy
liyerek teklifi reddetmiştir. 

Gece yaptığı beyanatta da 
Başbakan mebusan meclisinin 
güvenini elde bulunduran bu
günkü hükumetin bu güvene 
dayanarak dört yit iş başında 
kalacağını söylemiştir. Meclis
teki ekseriyetin şimdi halkın 
temayüllerini temsil etmediğine 
dair hiçbir işaret yoktur. Bila
kis mütemmim intihaplar hü· 
kiimete güvenin azalmayıp 

arttığını söylemiştir. Ayan se
çiminin de hükumete karşı 
ulus güveninin azalmadığını gös
tereceğine eminim. Muhalifler 
de intihabatı hükumetin kaza
nacağından emin oldukları için 
B. Papanastasyonun ağzıyla ka
zanılacak ayan sayısının değil, 
fakat toplanılacak rey sayıst
nın gözönünde tutulması gibi 
boş bir teklifte bulunmuştur. 

a , .. IJn 
İstanbul 14(Hususi)-Kurulacak o!an demir sanayii için bir gene] 

müdürliik ihdas edileı:el.ctir. 

Şirl<et Mümessiller· Teklif erini 
Yr ap ıak Üzere Ankara ya Gittiler 

İstanbul: 14 ( Hususi ) - Kurulacak elektrik santralı ve ya
pılacak limana aid tedkikatı mahallinde yapmak için Ereğliye 
giden Vikers şirketinin mümessilleri işlerini bitirerek İstanbula 
döndüler.Hükumete yapacakları tekliflerin esaslarını tesbit eden 
Mümessiller akşam treniie Ankaraya gitmişlerdir. 

---------·~ ........ °"~ 

en izli 
Parlak Bir Karşı

lama Yapacak 
Denizli 14 (Hususi) - De

nizli saym Kurultay başkanı 
general Kazım Ç>zalp'ı heye
canla bekliyor. istikbal hazır
lıkları parlaktır. 

Malive l\Iiitehassısı 
ol 

İstanbul 14 (Hususi) - Ma-
liye bakanhğınca çağrılan mü
tehassıs Picharlcs şehrimize 
geldi ve hemen Ankaraya ha-
reket etti. 

l\1utehassıs 
Alfand 

Anlcara: 14 (Hususi)- Ma
liye Bakanlığı tarafından geti-
rilmiş olan mutehassıs Alfand 
raporunun ikinci kısmını da 
vermiştir. Raporu teclkik için 
bir komisyon teşkil edile-
cektir. .. 

Fransa ile Ticaret 
Ankara, 14 (A.A) -Türko

fisten: 
Fransa ile aramızda mevcut 

modus ahkamına tevfikan kon-
solide edilmiş olan gümrük 
pozisyonlarından 106 A - 106 
B - 107 A - 107 B - 378 C 
- 378 D - 378 D - 380 B .. 
381 ve 390 A. ve 390 B - Po
zisyonları 12 -2 · 1935 tarihin
den itibaren 15 gün içinde 
dekonsolide edilecektir. 

ş akanı 
stanbul»da 

İstanbul 14 (Hususi) 
Dış işler bakanı bay Tevfik 
Rüştü Aras tedavi için istan
bula geldi. 

Erzinca ın 
Kurtuluş 

Erzincan 13 ( A.A ) - Bu· 
giin Erzincan kurtuluşunun yıl 
dönünıii parlak parlak tezahü
ratla kutlulanınıştır. 

Genera Kazım .. 
zalp Şerefine 

AYDIN 13 (A.A) - Kurul

tay başkam general Kaztm 

Özalp bugün saat 13,30 da 
şehrimize gelmiştir. Aydın du
rağında saylavlarımız, vali ve 
hükiim t erkanı, belediye, fırka 
ve Ulusevi kurumları, askeri 
müfreze ve bir çok halk tara
fından kaı-şılandt. 

General Kazım Özalp önce 
hükumet konağında valiyi son
rada sırasiyle belediye, C.H.F. 
ulusevini, mevki kumandanlı
ğııu ziyaret etti. Halkevi çahc:
malarile yakından alakadar 
oldu ve halkevi üyelerinden 
izahat aldı. 

Sayın konuğumuz şerefine bu 
akşam hükumet konağında bir 
ziyafet verilmiştir. 
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Delikanlt sizi çok beğendim. 
Duruşunuz hoşuma gidiyor. Ne 
sorarsam doğrusunu söyleyin. 
italyaya niçhı geldiniz? 

- Yanınızda bir iş bu!mak 
için geldim monsenyor param 
yok. Lakin umudum çok. 

Asrımızın savaş alanlarında 
tanınmış yüksek şahsiyetinizin 

kılıcımın değerini anhyacağınızı 

umarak buraya kadar geldim. 
- Bunda şüpheniz olmasın, 

umduğunuz boşa çıkmadı deli
kanlı. Lakin nasıl İtalyancayı 
bu kadar güzel konuşuyorsu

nuz. 
- İtalyada çok oturdum 

Monsenyor. Şimdi Filoransadan 
geliyorum. Bundan başka "Dan
te,. , "Aigiycri.. gibi İtalyan 
ediplerinin eserlerini çok oku
dum. 

Bu esnada papas Garkonyo 
Borjiyanm yanına yaklaşarak 

mırıldandı: 
- Monsenyor, bu adamın 

bir papasa kuşı el kaldırdı
ğını bilmiyorsunuz. Eğer bilmiş 
olsaydınız elbette kendisine bu 
kadar iltifat etmezdiniz Nerede 
kaldı ki Primver gibi bir avın 
elden kaçmasına bu adam se
bep olmuştur. Eğer bu herif 
olmasaydı o keklik çoktan çan
taya girmiş olacaktı. 

Ragastan bu sözleri işitmedi. 
Lakin manasını anladı. Borjiya 
renkten renğc giriyor kızgın
lığı yüzünden okunuyordu. İşin 
kötüye varmasını da düşünerek: 

- Monsinyor yüksek şahsi~ 
yetinizi nerede tanıdığımı sor
madınız. İsterseniz bunu da söy
liyeyim, dedi. 

- Söyleyin! 
Şövalye hemen sol elindeki 

eldiveni çıkardı. Küçük parma
ğında bir elmas yüzük parladı. 

- Bu elması tanıyor musu-
nuz Monsinyor?. Borjiya baş 
işaretile tanımadığını anlath. 

- Rağastan devam eyledi: 
· - Bu benim tılısımımdır. 
Bence büyük kıymeti var. Hat
ta huzurunuza terbiyeye yakı
şacak bir elbise ile çıkabilmek 
için bile satmadım. Bakın bu 
yüsüğün hikayesi ne kadar 
şaşmağa değer.. Bundan dört 
sene evvel '' Şinon ,, dan ge
liyordum. 

Borjiya şaşkınlık içinde: 
- Şinondan mı ? 
- Evet Momıinyor. Siz bü-

yük bir haşmet ve debdebe 
içinde şehire girmiştinh:. Bu 
girişiniz için hala Fransada 
destanlar söylenmektedir. 

Çünki bu derece ihtişamı 

acun şimdiye kadar ne görmüş 
ve ne de göre~ektir. 

Ağırlığınızı taşıyan katırla
rın nalları bile gümüşten ya-
pılmıştı. 

Atlara gelince gümüş nalJar 
üzerine altın mıh çakılmıştı. 

Bunların kırıntılarını toplamak 
için yol!ara dökülen halk bir
birini eziyordu. 

Sezar. eski ~ünleri gözleri 
önünde canlandırarak " Evet, 
evet hatırlıyorum,, diyerek din
lemeye koyuldu .. 

- O akşam gece yarısına 
doğru tetbirsizce bir hareket 
yapmıştınız. Sizi bir yere ça
iırmıslardı. Caiıratım kadın ve 

erkek mi olduğunu ben hala 
bilmiyorum. Yalnız şurasını bi
liyorum ki siz gece yarlsında 
yalnız başınıza şatodan çıkıp 

gittiniz; şehrin kapısından çık
tıktan sonra kuytu bir yerdeki 
eve doğru gitiniz. Bu evin dışı 
çok süslü idi. Lakin eve gire
ceğiniz strada. .. 

- EYet aklıma geldi. Eve 
gireceğim sırada üç dört kişi 
üzerime saldırdılar, beni soy
mak para.lanmızı, elmaslarımızı 
almak istedikleri şüpbcsjzdi. 

Belki beni öldürmeleri de 
muhtemeldi. 

- Çok doğru Monsenyor 1 
Bu hadisenin alttarafı da 

aklınıza geliyor mu ? 
- Şüphesiz. nasıl unutabi-

lirim. Hayatımı kurtaran 
bir vak'a akıldan çıka -
bilir mi . Evet. Bu gün 
gibi gözümün önünde canlanı

yor. Hırsızlar üzerime çullanır
larkcn ortaya bir adam peyda 
oldu. Hemen kılıncım çekti. 
Hırsızm üzerine attldı. 

Kılıncmı o kadar güzel kulla
nıyordu ki haydutlar çarpış

mağa cesaret edemiyerek kaç
blar. 

- Bunun üzerine siz par
mağmızdan bu yüzüğü çıkarıp 

bana vermiştiniz? 
- Demek o sizsiniz? 
- Evet Monsenyör. Hatta 

yüzüğü verdiğiniz vakit " eğer 
benim bulunduğum yerde be
nim yardımıma muhtaç olursa-
nız bu yüsi1kle kendinizi ba
na tanıtmız., demiştiniz. 

- Delikanlı şu dakikadan 
itibaren benim himayemde ve 
hizmetimdesiniz. Kılınıza do
kunmak istiyenin: vay haline. 

Sezar Borjia çevresinde bu
lunanları bir gözden geçirdik-
ten sonra kararını tekrarladı. 
Yaralı kolu sarılmış olan As-
torre ve papas Garkonyo ön
de olmak üzere bütün senyor
lar Şö•ıalyenin önünde hürmet
le eğildiler. Bu kahramamn bu 
kadar az zamanda bu derece 
yüksek sevgi kazanmasına şaş
makdan kendilerini alamadılar. 

Borjiya: 
- Yolcu yolunda gerek .. 

Haydi arkadaşlar t Emrini ver
di ve delikanlıya hitab etti : 

- Delikanlı, biz Romaya 
dönüyoruz. Seni bu akşam 
gece yarısında beklerim. 

- Nerede görüşeceğiz Mon
S.!nyor? 

- Kızkardeşim "Lükres,, in 
sarayında . . Güzel manzaralı 

sarayda .. Roma'da kime sor
san sema gösterirler .. 

Ayrılış selamları değiştirildi 
Şövalye hürmetle eğildi. Başı

nı kaldırdığı vakıt senyorların 
tozu dumana katarak uzak-
laştıklarını gördü. Yalnız ken
disine sönmez bir intikam his
siyle bakarak ayrılanların Ba
ron Astorra ile Garkonino ol-
duğunu sezmekte güçlük 
çekmedi. Çünkü her şeye 

rağmen bunlar düşünce-
lerini gizliyememişlerdi. Fa
kat Ragastan bunlara mete
lik verecek takımından değildi. 
Oturdu, rahatça yemeğini ye
meğe devam eyledi. Garsona 
parasını verdi, atına atladı. 

Romanın yolunu tuttu. 
- Son-u Vııır-

15 fUbat 1935 

M Yo sa Gösteriş Mi On l_ki Ad. 
------------ Ahalisi Adına Pro-

(talyanlar 5 Milyon Dolarlık Tazminat 
istediler-Harp Meclisleri Toplanıyor __________________ .. _________________ __ 

Londra, 14 (H.R) - Royter sün güçlüklerini göz önünden Bununla beraber İtalya Habe-
Ajansının Roma muhabiri tara- uzak tutmamaktadır ve büyük şistana karşı askeri bir sefere 
fından bildirildiğine göre yük-, bir teenni ve ihtiyat ile hare- girişecek olursa, şimdi si-
sek harp meclisinin toplantısın- ket niyetindedir. lah altına alman ihtiyatların 

da Habeşistan«\ karşı hazırJa- Milisler Harekete müstemlekelere gönderilecek 
nan askeri projeler uzun uza- Geçlrildl hazer ordusu yerine İtalya'da 
dJya müzakere edilmiştir. Bertin, 14 (H.R) - "Trau- kalacağı zannolunuyor. 

DiS!er taraftan,Milanodan ge- sosean,, ajansının Romadan s Milyon Dolar istiyor 
len haberlere göre, asker dolu öğrendiğine göre yeni İtalyan Londra 14 (H.R.)- Vaşing-
dört tren tam bir gizlilik içinde Habeş hadiselerinden dolayi ton' dan bildirildiğine göre, Bir-
cenubi İtalyaya hareket etmiş ortaya çıkmış olan durum ve ]eşik Amerika devletleri her 
ve yola çıkarılan askerlerin İtalyan fırkalarının seferberliği ne kadar İtalyan - Habeş ihti-
ailelerine bile bunları uğurla- ile bunun resmen ilanı arasın- lafının serpilişinde doğrudan 
mağa gelmeleri için müsaade da birçok günlerin geçmesi, doğruya ilişikli değilse de, du-
verilmemiştir. Son sistem hafif buna dair neşredilen tebliğin rumu dikkatle takib etmekte-
tanklarla yüklü olan diğer dört bütün olup biteni gösterme- dir. M.oskova büyük elçisi B. 
tren de Bolonya'dan cenubi diği intibamı uyandırmıştır. Bu Johns Hausen'in Adis-Ababa 
İtalyaya hareket etmişlerdir. bildirimde yazılana aykırı ola- elçiliğine geçirilmesi bu ala-

Halkı orduya gönüllü yazıl- rak silah altına alınanlar yal- kayı göstermektedir. Bay 
mağa. davet eden beyanname- mz 1911 doiumlu ihtiyatlar Hausen bütün memuriyetlerini 
ler de neşredilmiştir. olmayıp 1908 - 1912 arasında başa çıkaran çok becerikli bir 

ltalyan Ordusuna Kim doğmuş olan ihtiyatlar da kısmen diplomattır. Amerika henüz 
Kumanda Edecek? silah altına çağmlmıştır. Diğer Sovyetleri tanımadığı bir sıra-
Paris, 14 (H.R) - Romadan tarafdsn bütün milis teşkila- da Moskovaya gönderildiği gi-

bildiriliyor : İtalyan gaz~teleri tının harekete getirildiği ve bu bi Japonlar Mançuriyi istila et-
İtalyadaki kısmi seferberliği kuvvetlerden bir kısmının bu- tikleri vakıt Harbine yine o 
tefsir etmekten sakınmakta ve gün - yarın müstemlekelere gönderilmişti. 
sadace yabancı gazetelerin gönderilecekleti bildiriJiyor. Londra 14 ( H. R. ) - Bu-
yazdıklarını sütunlanna geçir- Her ne kadar durumun bü- raya gelen duyumlara göre son 
mektedirler. Yarı resmi mcha- tünlüğü pek açık gözükmiyorsa hadiselerde Habeşlerin sebep 

da, İtalyanların Habeşleri ür- oldukları .ziyanlardan dolayı file göre, seferber olan İtalyan 
fırkaları hemen nakliye gemi
lerine yüklenerek yola çıkarı
lacak değildir. Ancak Somali 
hududunda Habeş ordusunun 
toplanması yüzünden vaziyet 
vehamet kesbederse fırkalar 

kütmek için büyük bir gösteriş İtalya Habeşistandan 5 milyon 
tasarladıkları samlıyor. Bu ha- Dolar tazminat istemektedir. 
zırlıkların geniş bir çarpışmaya Habeş İmparatoru Haile Sela-
yol açması ihtimalden uzak de- rige bu istağe şimdiye kadar 
ğllse de yağmur mevsımınm hiç karşılık vermemiştir. Ha-
başlaması dolayısiyle ilkbahar- heşistana gönderilmek üzere 
dan evvel mühim bir harekete İtalyan ordususunun tahşidatı 
pek o kadar imkan görülm\yor. devam etmektedir. 

-

testo Atina Sefiri· 
mizc Verildi 

Atina 14 (Hususi) - Yuna 

nistan.daki On iki Adalılar adı 

na B. Zervo Türkiye, İngiltere, 

Fransa, Almanya, Amerika 
Yugoslavya, Romanya, Sovye 

Rusya ve Japonya sefirlerini 
ziyaret ederek dün Uluslar ku-

rumuna gönderilen protestonun 
bir örneğini vermiştir. Bu pro

testo da on iki Adalılara karşı 
İtalyanların yaptıkları kötülük 

leri tahkik etmek üzere b' 
araşbrma komisyonunun · kurul· 
ması istenilmektedir. 

lspanyol Hüku
metinin istif al arı 

Madrid, 14 (A.A) - Bugüo 
hükumetin istikbali için çok 

mühim bir gündür. Filhakika 

hükumet reisleri silah kaçak 

çılığı meselesi hakkında va7.İ 

yetlerini tespit için bugün top 

}anacaklardır. Hükumeti teşki 
eden iki grub bu mesele hak .. 
kında birbirine zıt iki vaziyet 
almaktadırlar. 

Küçük itilaf Konsey 
Prag. 14 (A.A) - Küçük 

itilaf ökonomik konseyinin 
toplantısı bu aym on sekizinde 
yapılacakhr. 

Berline Gidecek 
Paris, 14 (A. A) - Sovyetle· 

rin Paris ateşemilteri B. Or1o1' 
Bcrline tahvil edilmiştir. Yarın 
yeni vazifesine gidecektir. 

yola çıkarılacaklardır. Bu fır

kaların kumandası, müstemle
k~ttaki hareketlerile meşhur 

olan ceneral Rodolf Gratisani'
eın üzerine alacağı haberi 
doğru değildir. Yalnız şurası 

dikkate şayandır ki geçen 
eyliil ayından beri Somalı ve 
Eritre müstemlekelerine harp 
malzemesi gönderildiğine dair 
ecnebi gazetelerinin verdiği 
haber tekzip edilememiştir. 
Habeşistan Tehditlerden 

Viyanada-Nümayişler 

Vllmıyor 

Haris, 14 (H.R) - "Matin11 

gazetesinin Roma muhabiri 
bildiriyor: Habeşistan sefaret
hanesi mehafilinde söylendiğine 
göro Habeşistan İtalyan teh
ditiel'inden veya hareketlerin
den, ne vakıt ve nasıl kendini 
gösterirse göstersin, yılmıya

cağını her suretle göstere
cektir. 

Aynı muhabirin fikrince İtal
ya. Habaşistana karşı yapı
lacak bir seferin milli ve siyasal 
g'hçlüklerinin askeri güçlükler
den çok yüksek olacağmı pek 
iyi biliyor. Bununla beraber, iki 
fırkanın seferber haline ko
nulması. hadiselere göre inki-
şaf edecek ..,o1an uzun boylu 
bir teşebbüsün başlangıcı sa
nılmaktadır. 

Bura siyasal muhafiline göre, 
Italya siyasa.sının gayesi ıtalya.n 
ahali fazlasından bir kısmını 
Şarki Afrikada yerleştirmeğe 
ve bu kıtayı iktisadcn işletme
ğe yer açmaktır. Bununla be
raber Rnma böv!c bir tesebbii-

o•wsa••as 

Sosyalistler Bir istasyonu Uçurdula 
Birçok Komünist Tevkif Edildi 

~~~~~~~~~~~ ... 
Berlin 14 ( H. R.} - Ber- dağıtılmışlardır. Sosyalistler 

linden bildirildiğine göre geçen arasında birçok yaralı vardır. 
seneki kanlı ayaklanmanm yıl Bazı polisler de yaralanmışlar-
dönümü yeniden karışıklıklara dır. Gece geç vakit taplanan 
yol açmıştır. Sosyalistler Pra- Balkanlar mesclisi birçok sos-
ter parkında toplanarak bura- yalist va komünist şeflerinin 
dan şehir üzerine yürümüşler- teykifini emretmiştir. 
dir. Bunları dağıtmağa kalkı- Berlin 14 ( H. R. ) - Viya-
şan kuvvetli süvari müfrezeleri nadan bildirildiğiee göre yuka-
buna muvaffak olamamışlardır. rı Avusturyada Ebesvanı elek-
Nihayet büyük askeri kuvvet- trik istasyonu uçurulmuştur. 
lerin müdahalesile nümayişçiler Zarar çok büyüktür. Suikast-

Amerikada 
Memur Maaşları 

Naşington, 13 (A.A)-B.Ruz

velt devlet memurları maaşla

rından yapılan bütün tevkifatın 

kaldırılmasını tasdik etmiştir. 

Amerikada Albn Esası 
Va,ington, 13 (A.A) - Yüce 

divan altın esasına dair kara

nnı vermeksizin dün toplantı
sına nihayet vermiştir. Bu ka
rarın bugün öğl~den sonra 
verilmesi muhtemeWit'~ 

{ Almanyada 
Bir Yıldönümii 

Berlin: 14 (A.A) - Fonetik 
araştırmalar enstitüsünün bi-

rinci yıldönümü Berlinde mera

simle kutlulanmışbr. Bu ensti
tünün gayesi bilhassa etnoğ-

rafya sahasında fonetik sanat 
üzerinde araşbrmalar yapmak 
ve bunları gramofon plaklan 
üzerine kaydettirmektir. Mües
sesenin eline Brahmsın 1889 
yılma ait piyano icia yapbj-1 
çok ktymetli tathikler vardU'. 

çılar yakalanamamıştır. Hükfı' 
met bu hareketi. geçen seneki 
kanlı tenkil hareketini protes" 
to için, sosyalistlerin yaptıkta· 
nm sanmaktadır. 

Paris 14 ( H. R. ( - Viya
nadan bildirildiğine gkrc zabı
ta Sosyalist - komünit icra ko"' 
mitesinden yirmi kişiyi yaka"' 
lamıştır. İhtilal beyannameleri 
basmakta olan altı Mürettip de 
yakalanmıştır. 

11940 Olimpiyadı 
Tokyoda Yapılacak 
Roma, 13 (A.A) - Spor 

mahafiline göre, İtalyanın 1940 
olimpiyad oyunları için Tok' 
yonun gösterilmesine ancalc 
1940 senesi Japon imparator'"' 
luğunun iki bin altı yüzüncii 
yıldönümü olduğundan dol•Y' 
muvafakat edecektir. Bundatı 
başka İtalya bu ıureti halle 
ancak Oslo olimpiyad kongre' 
sı 1944 senesi ıçın RoınaY' 
kabul ettiii takdirde \ştiri1' 
edecektir. 
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Fonm'da clebclelte ile teşhir 
caedi ctrafmda halk 

~,..llYOır, IJlala JUi bafmda 
~- tlara,orcla. Aikerler Iİ

....-. kadaalar 
(.,,atlar kopanyor-

,.._.. ... H ~ luflonldar 

tua o arada Aatuvan 
.... lzeriae çaktı, lltl· 
bala ılmlejiai bir auı
acada laa••J• lcalcbr.dı 

laarantll bir meniye okudu. 
Halk k8"armue sibi idi. Se· 

ili;~ ..... aon .. ygı borcunu 6demek 
.. ra1ar, mualar, parmak· 
, direkler toplaaank Fo

ortauada .... ıım hir atet 
~~.PllEWIL ye altm iflemell kızıl 

kamq lçble unlu ceıet te 
6etiln• yeri~ 

.. kocamaa Alet bltün gece 
r-.arak etrafa titrek ı&lgeler 

Ol' ve kmlaaalarla kanıık 

·-- ..... oradan ylk-

Y"'R• aalla1onlu. Kendini 
biraı toblayaace, Kleopatra on· 
daa lilt iltedi ve yeDiclen 
kraliçe fibi ılrlftl: 

- Ne yapmab? Eter amaml 
efklr SeurJODU Sezarm çoçuju 
ol•~k kabul ....... •ltaaat 

hakkım kabeclecektir. Qnq na• 
aıl korumah ? Şimdi Roma11 
kim idare edecek ? 

Antvan, l.panya aeferi esna· 
aında Sezar'm yeield Oktav 
hakkında derbt muhabbet ,.._ 
termit oldupnu anlalt1. 

- Şu Oktav naıt ada'mdlr? - 11a.-,.taiz bir ....... 
Kara kara, saif, laadahkh Wr 
adam 1 Pis Wr huy, mitrai, 
... ~· iyilJk, .. tatldak ı• 
terirı yalms keadi ilatirumı 
,eder bir herif •• Ar•·· Da
mal etmep de ..... ., çlnk& 
pk iaataClır •• 

- O,le iae ne 1apmalı? 
Bir lild •ermek glctl. Eter 

Oktav kat'i olarak Seur'ın 
laaWI oluna, Antuvaa •• Kle· 
opetra ~ •lfterek bir elit
- oJacıkb. Fakat ...._ 
- brta da....,. yer JOktg. 
Kleopatra t ..... w.ta: 
-O,..·? 
- Ne olacak, .... Aataw-. 

Bir Milyoner 
Alman Cuuau Olarak 

Tevkif Edildi 
Parie, lS ~ - U J11111al 

1882 tarllaiade A•ıa,.da clot· 
~ olaa eald Pa..,a uWtle
,._. ..,_. Bvoa Kl_.t 

Parilte tevldf 
oldat-11 laaber ver

aelttecllr. Baron 1910 tarihiade 
Pariae ıelmit •e b11rada lllb 
bir bayat llnlıatttlr, Harp es
.... Fr&Dlll, ... ve Ame· 
.... .... t8tld...... ~ ....... ......... ~, ..... 
Yal'IDlflanlır. t., . .,. 
Amerika •• F.a...lde "'1ils 
bir .... kifia•• ....,...,.. 

Baron 1922 .. tekru' ,,... 

-~~bir~~ 

beldiyelim. En ualuau budur. 
Kleopatra Mmr • Roma kral· 

htuaclu, laadutlan dlbayayı bat· 
tullqa auacak olan bu kral· 
laktan kat'ı olarak vupçmek 
fikrine katlanamıyordu. Antu· 
vanan reyi laillfana, Roma ve 

Mim aramada ittifak aiyua• 
11acla mar etmenin imlchı 
yok mu itL"? 

Antuvu ..,., etti: 
- HiçWr oran yapılamaz. 

En İJİIİ daha birkaç P, bir 
helld lld •1 aalwetmelitlr. 

- Evet, en lkılAne hareket •• - s-r,o.•a kora.alı lf'a 
eBmden ae ıelirle yapacaiJau 
tla ... fttleclerlm. 

- Ne -kadar iyisini 8- de -- ... ,..... ..... ,..? 
s... ···- yarda için buraya ıetirditia parama ço-
P •••ıor .. Beadea aeilterl• 
çekbua.a. an. O- ...... 
ceabal Jel'İae ~ete Plal
mak, ........ beaim IPa bir 
ftllfedlr. Bir •dakat •azifeli, 
bir lllDMttarlak vazifeli. •• 

Aatnu, 1n1c•-. .,... 
·-~-.... .......... ~ 
lüulpt ......... 

Boaa Yor-

msasında 
Vaziyet Memnunl7et 
Vericidir 

Parla, IS (A.A)-1212 tarlU ........... ,.. 
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Sebep Ol 

Alakoıı Dalgalar l zet·inde l çar'keıı 
San Fransisko 13 (H.R) ı kaza burada ve bütün Ameri-

Makon adh kllbili sevk balo- kada büyük teessürle karşı-
nun batmaıı ile neticelenen landı. (Makon) 1933 Nisanının 

3-4 üncü gecesi Ncv-Jersey 
açıklarında batmış olan Makron 
balonun eşi oluk 240 metre 

Italya - Habeş Kavgası 
--

B. Mussolini Hebeşle Silah Elde 
Olarak Görüşmek istiyor .. 

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

Roma, 13 (A. A) - B. Suviç 
ile Habeş maslahatgüzarı ara
sındaki görüımelerden sonra 
ıiyasi mahafil ihtilafın bir ko
misyona havalesi mümkün ol
dup mütaleasını ileri sürmek
teler ise de müzakeratın ıim
diki hali iki tarafın böyle bir 
usulü kabul edeceklerini tah
mine müsait bulunmamaktadır. 

Avam Kamarasında 
Bir Sual 

Londra, 13 ( A. A) - Avam 
kamarasında sorulan bir suale 
cevaben Sir Con Saymen bil
hassa demiştir ki: 

ltalyan hariciye bakanlığından 
istenilen malumata cevap olmak 
üzere Romadaki İngiliz sefirine 
Somali ile Habeşistsn arasın
daki hudut üzerinde son za
manlarda çıkmış olan hadise
ler dolayısile ltalya hükumetinin 
tedafüi bir ihtiyat tedbiri ol
mak üzere iki fırka askeri se
ferber etmiş olduğu bildiril
mittir. Bu iki fırkanın mevcudu 
takriben 30,000 kifiye balii 
olmaktadır. Bundan başka ln
ıiltere hük6metiae bu ihtiyat 
tedbirlerinin laiçlHr uman ltal
(aD llilkimetiain mueleri Ha-

Habeş imparatorunun Kararı 
beşistan ile yapacağı doğrudan 
doğruya müzakerelerle dostane 
bir surette halletmek için şim
diy kadar sarfetmiş ve halen 
sarfetmekte olduğu mesaıyı 
terkedeceği manasına da ğele
mi yeceği bildirilmiştir. 
İtalyanlar İlerllemedller 

Ayni zamanda İngiltere hü
kümetine uzun müddettenberi 
münaziünfih mmtakayı işgal 

etmekte olan İtalyan kıtaatmın 
bu mıntakadan kat'iyen ileri 
gitmediği bilakis Adisababada
ki İtalyan elçisine Habeş hü
kumetiyle müzakereye girişmesi 
için talimat verilmiş olduğu da 
bildirilmiştir. 

lngllterenln Tavassutu 
Sir Con Saymen Adisababa

daki İngiliz elçisine bu müza
kerelerin muvaffakıyetle neti
celenmesine medar olmak üzere 
tavassutta bıllunması için mezu
niyet ve salahiyet verilmiı ol
duğunu ilave eylemiştir. 

Sir Con Saymen bundan ıon
ra demiştir ki: 

Habeıiıtan hükumeti ulus
lar kurumu genel kltipHjine 
tevdi etmii oldu(u mektuptaki 
taahhudline saclık kalm11 oldu-

ğunu ve yeni birtakım hadise
lerin zahuruna mani olunması 

için icap edenlere si..Jddetli 
emirler vermiş bulunduğunu 
beyan etmektedir. 

Uluslar Kurumuna 
Müracaat Edllml' MlrUr? 

Benim bildiğime göre bun
dan başka ne Habeşistan ne 

İtalya uluslar kurumuna her
hangi müracaatta bulunmuş 
değillerdir. 

Diğer bir suale cevap veren 
Sir Con Saymon demiştir ki: 

Bizim bu meseledeki vazi
yetimiz şudur; her iki memle
ketle de iyi münasebetlerde 
bulunmakta olduğumuzdan me
selenin muslihane bir surette 
tasviyesi için elimizden geleni 
yapmak isteriz. 

Tehditkar Bir Mahiyet 
PARİS 13 (A.A) - Havas 

ajansı bildirivor: 
f talya - Habeş ihtilafı efkarı 

umumiye nazarında bayii teh
ditkar bir mahiyet arzetmekte
dir. Ancak gazeteler muslihane 
bir tesviye tarzı bulmıya çah
ıan diplomasinin gayretlerine 
~veniyorlar. 

- Sotıu 8 ;"cı Sahifeck 

.Hal. ull !/OklJttra ,ı/a ı· ıt:t J'İ 11de jfo/.'011u11 J,·ubi 111·/eri ıı i ilıti ca edeli /, 
uzunluğunda 185 bin metre ;edilmekte idi. 
mikabı sığdırımında idi. Mak- Sanfransisko 14 ( A.A ) 
ron ve .Mskon yer yüzünün Kumandan Viley madeni kı-
biricik hava kruvazörleri sımda olan bir kırığın küçük 
filosunu teşkil . ediyorlardı. balonun kırılmasına sebeb ol-
Makrondan sonra Makonun da duğunu söylemiştir. O zaman 
kaybedilmiş olması Amerika rüzgar Makonun kılıfını yırt-
donanması için büyük bir ziya mış ve Makon dakikada 100 
sayılıyor. metre bir hızla denize baş 

Bu muazzam hava kruvazö- aşağı düşmüştür. 

rünün hususi bir hangarda mü Vaşington 14 ( A.A ) - Ma-
dafaası kendi için de taşıdığı beş konun parçalanması bu yaz at-
takıp tayyaresi tarafından temin las aşırı bir tecrübe yapmak 

istiyen Doktor Ekneri teş 
sünden vaz geçirecek de 
B. Ruzvelt Dr. Eknerc 
hurtda bir üs kurulmak 
yapılan anlaşmadan vaz 
mesine bir scbeb olma 
söylemiştir. Reisicumhur 
dan hafif gemileri işlem 

bu kaza yüzünden ~r 
kalkmıyacağını Jeplinleri 
cari hat üzerinde alac 
neticeleri takib etmenin 
kate değer ol<luğunu iliv 
miştir. 

Bay Muhlis 
Bu Zıya Manisada Büyük 

Teessür Uyandırdı 

Uzak Şark Barışı 
Temin Edilecek Mi? 

Manisa, 12 (Hususi) - Vil:.
yetimiz maarif ve sıhhat mü-
fettişi bay Ali Muhlisin İstan
bulda ölümü haberi merkez 
ve mülhakatta derin bir acı 

ile karşılandı. İnsanlığın bütün 
meziyetlerini nefsinde toplamış 
olan bu ilim adamının zıyaile 

Manisalılar matem tutuyor. 
Yeni Asır - Daha bir ay 

evvel teftiş esnasında araba
dan düşerek ayağı kırılan ve 
lstanbula götürülerek ameliyat 
yapılan, Türkiyemizin değerli 

asabiye ve akaliye mütehassıs
larından bulunan Manisa maa
rif sıhhat müfettişi bay Ali 
Muhlisin iyileşmesini beklerken 
ölümü haberile karşılaşmak bi
zi de çok mütessir etti. 

Merhumun rufikası bayan 
Pakize Muhlis, kerimeleri Me· 
liha Supbi ve damatlan Anka-
ra Ziraat bankam muhaıebe 
ıeflerinden Supbi Şerabiye ta
ziyetlerimizi ıunanz.. 

• 

Japonların Sovyetlere Bir Tek 
LONDR,14 (H.R) - Tokyo

dan bildiriliyor: Nişi-Nişi gaze
tesinin verdiği bir duyuma gö
re Şarki Çin demiryollarının 
Rusya tarafından Mançuriye 
satılması mukavelesinin imzası 
sırasında Japonya Mançurideki 
Japon kuvvetlerinini kendi is
teğile en aşağı haddine endir
meği ve buna karşılık olarak 
Sovyetlerin de Mançuri hudu
dunda ayni suretle hareket 
etmelerini teklif edecektir. 
Bu gazete diyor ki: "Bu teklif 

kabul edilirse, Uzak Ş 
sulh tam manasile temin 
miş olacaktır.,, 

Japon başvekili B. Hıro 
Rus- Mançuri hududunda 
mut muahedesi ahkamının 
bikini istiyeceği Japon dı 
kanlığının görüşlerini ta 
mehafilde ~öylenmcktedi 
muahede Sahalin adasın 

Rus - Kora hudutları b 
ca iki taraf arasında 
raf mıntaka kurulmasını 
sürmektedir. 

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

Avusturya Şansülye 
Şuşing Şerefine Pariste Çok Bü 

Nümayişler Yapılacak 
Paris, 13 ( H.R ) - Bu ayın 

yirmi ikisinde Parise gelip 

23 te Londraya hareket ede

cek olan Avusturya şans~lyesi 
Şuşning ıerefine Pariste çok 

büyük nümayişler yapılacaktır. 

Jlk önce hariciye nezaretinde 

bir diplomasi ziyafeti verilecek 

ve bundan ıonra operada bir 
auvare dö gala yapılacaktır. 

FranA bükhıeti ve milleti, 
iatikllli için btıyük bir ıayret 
•aifeden Ye en eski &İt mae-

niyt ve kültürü tahayyül 
yen Avusturya milletine 
vesile ile alakalarını gös 
ceklerdir. 

Paris, 13 ( H.R ) - Son 
manlarda hastalanmış ola 

işleri bakanı bay Laval i 
miş ve faaliyetine ye 
başlamııtır. Bay Laval İt 
Belçika, Japonya, Romany 
Rusya sefirlerini kabul ed 
r~hiişmüştür. Bu görii~ 
hep Londra prot•kola haı 
aa ·idi. 



a v 
........ sızka Gaal 

a ar Resmigeçidi ) Filminde 
ani Bir Tip Yaratmıştır 

~~ıcarıataadan bir yıhlız doğ· 
Bu yıldızın tCihreti o 
~z umanda yaflldı ki 

'l'alnta Gaal ismi biltün dün
dillerde. aolqmap bq-

• Mele .. ŞeJtaia kız ,, İaialli 
~ae bu genç suat hiri· 

aevmiyen kimse kalma-

sinema perduinde bütün dün
yayı tutan bir f6bret almııtır •. 

İft~ bu aeıi gilıel, kendi 
güzel ve oyunu güzel sanat
ıma son filmini Bu bafta El· 
hamra ıinemuı bize veriyor. 
Filmin ismi { ilkbahar Reaaü
geçidi ] dir. Franıizka Gaal bu 
filimde, bayabnda ilk defa bl
yük bir tchre, Viyanaya gelen 
bir Macar kıiylüsii rol& temsil 
etmektedir. Filim bqtan bap 
dans, farkı ve eiJence salıne
leril; doludur, Bunlar arasında 
Macar milli danslan ve prkı· 
lan ço" ho,. P!ecek mU). 
yettedir. \Dı,.,.tor frauna 
jozefin sarayıaa ve huzuruna 
kadar yol b ... aq çekingen "'yll 
kızın acemSJikleri, seyircilerini 
çok ok dldirmektedir. 

Yaşatan Gözler 
Büyük Gözlere Bayılır mısınız 
Bunları Bol Bol Seyrediniz 

Çehreye hayat veren, gllzellikleri manalaştıran, 
ıalıaiyeti yaşatan g6zler ne kadar btiytik kud
ııet taşırlar. Gözlerin renkleri kadar bUy&ldlik
leri de ayn ayn bir değer taşırlar. Beyaz per-
4e artialerinden bir çoğunun gözleri b yilktür. 
Mesli Joao Crawfordun g<Sz!eri eu ta n h · -

Dfii•o 4f UGllllllC':; 
a.ıtıdfll. ... 

SafiJet•yaa iki bı,.ak raz, Loıetta v.,_.· 
g~ridil". oaJarda yalnız aeYJft · mltrilt 
m BucW. olmadaja ltahle :ffmiahtı ... ._.. 
kahal ederler. Acliliie, alçakltta raat geldikleri 
zamanda ne isyan, no, de tee11iif izi tqımular. 

Ayni derecede "muşak, fatlı bir çift ılz de 
Fran Dee'nin 16zleridir. Bu bllyllk aletli 16zler 
nefretve istikrahı yapbtlar •• Fakat kin taşımaz
lar.. Joan Berndell'in büyük gizleri acı istihza• 
Jarla dolu bakıflan tıizlemei:ler. iradeyi eriten 
teshir kudretine maliktirler. Hiç olmazsa temsil 
ettiji filimlerde bayledirler. 

Ruby Kellerin ıazleri ise tath tebessibiıleri, 
ruha llz8Jen yumutakhğile meıburdurlar. Ba 
gizler daima gllhnek isterler. Sanki yalmz glll

t l 
detleri ~ile CIUrclurmayı bilir!e . 8 yllk ar st n mek için yaradalmqbr. Ruby Keller pi , .. bir 
ratattıtı sahnelere uyarlar, u a tabltHICten ay ..... e yalafan da ueak bu ,eder olaWlir. 

l la ı d Hilllla yukarda raiaalerini k•y~u a1b 
n fl&Z r. Uy e derler ki Joan Crawfor , iç Amerikaav.ldıonnıa -•zı.ı • :..ıt.-ı nil•h.tah· 
.glln uyku uyumamıt olsa, yine istecliii zamaa ~·--:- -:"_...1_..:;. _ .... .!5_-.::_1 __ ..ı 
ıaz&nll kapar, istediği zaman da bir babacanı ıiyetiia belirmeıille )'IU"Ullll 1RRlll •-cıuir. Ak-
dUıa eyi tanımak veya bir hidiseyi seçmek içill t&lere gelince beyaz perdecle tanınmıı olanlar-
gBzlerini açık tutmayı bilir. dan gözleri en glizel olan Şarlodur 

~dinl;::;emifl~. -~di.:;;;;;;__~~=;:;:i:;:;;;::-::ô:=L=D=:O~R E N A Ş K 
Filimde bir babçevu Çırağı f 

olarak ıöreceii.miz artistin, 
ya vat yavaı terek kisine ye ni
bayet bOtlln dGnyaca tanman 
bilytlk bir nar oldujuna phid 
olaçd&z. O, qlr.tu aidatı kuv· 
vetıe·~bir tahtiyet olüyor. Mem
leketine cf&ndnto zamansa aev
~i kızın, kendisini sevinçle 
kal'fllayan ,Oıel kazın keneli 
atkacl.ıım, istikbalini, mevkiiai 
temin ettiji arlradapm ~,ı;
jini Jlrllyor. ~ nipa 
meruamincle ~ ediyor ve 
ora. kapJor. O arbk aanata 

~-
Her 

ti temail edmı z~ dekorlar 
içiade_ pçmektedir. Deniz ve 
~ ........ taallük eden 
........ beyecanhdır. 

~'ti, h ..... mevzu ~ 
1 .Wafaa eclir.,· 

Molen 



Se:ılee e 

ı1auptmann idam Edi
lecek- Son Celse 

- • ·--·- 1 '11 ~101 0 11 B 111rc sıah11(!(/e - çocuğunu kaçıranın kendisi ol-
ı1 .: "'!eri arasında bile samimi· duiımu ona itiraf etmiş. ,. 
'..: .. e bunun masumiyetine ina- İstintaktan sonra Rahib Be-
,. ı .n '~ tele bir kişi yoktur. rus serbest bırakıldı. Bu Pa-
Lindbergio bütün hizmetçilerile pas Protistan kilisesine men-
Re rl Jono.n ve Kondorun bütün suptur. hununla beraber, 
L;ı. cket:eri, çocuiun kaçırıl- paasın hareketini müddei umu-
' · • ı ~ünden muhakemenin baş- mile beraber avukatlar da tak-
lr. ~ 11ca kadar takip edildi. bih etmişlerdir. Avukatlardan 
Lu. ı .um hareketlerinde şüpheli Loyd Fiker, bu adamm şu hi-
h:ç birşey keşfedilmedi.En sıkı kiiyeyi müddeiumumiye satma-
tahkikat, çocuğu kurtarmak ğa çalıştığını, oradan yüz bula-
iç.in verilen fidyei necattan tek mayınca avukatlara müracaat 
doların Lindbergin hizmetçileri ettiğini söylemittir. 
"e bunlarla münasebeti olan- Bu hadiseden sonra müddei-
larıa eline geçmediğini göater-

miştir." 
Nevyork, 14 (H.R) - Fle-

mingtonda.ıı bildirildiğine göre 
muhakemenin son celsesinde 
büıün muhakeme cereyanını 

hükümsüz bırakacak ve yeni
den başlamasına lüzum göste
recek mahiyette şiddetli bir 
hadise olmuştur. Bu hadise. 
Hauptmann aleyhindeki ithamın 
çiiriik esaslara dayandığı ve 
adli hata yapıldığı hissini uyan
dıracak gibi idi. 

Müddeiumumi Villentz itham
namesmı okumağa başlayıp 
Hauptmann aleyhindeki bütün 
•uç emarelerini gözden geçi
rirken, Vikents Brens isminde 
Nev-Jerseyli bir rahip ansızın 
ayağa kalkmış ve hakimlere 
hitaben bir başkasının Llnd
bergin çocuğunu kaçmmş ol
duğunu ve bunu kendisine 
itiraf ettiğini bajumıya baş
lamıştır. Fakat papazın sözünü 
bitirmesine müsaade edilmemit 
ve salonda bulunan polisler 
omı yakalıyarak zorla mahke
meden çıkarmışlardır. Apan
eaz ortaya atılan ve adli hati 
hissini uyandırarak muhake
•enin yeniden başlamasına yol 
açacak mahiyette görülen bu 
iddia tüpheli görülmüştür. Zira 
bu papas gtinlerdenberi, daima 
aynı y.,de oturarak mulıake
meyi durgunlukla takib etmit 
ve hiç ıes çıkarmaau,b. 

Müddeiumumi Villent:ı bu 
hicmcnin müdafaa tarafından 

teıtib edilmif bir manevra ol
masa ihtimalini ileri sürmüştür. 
Bazıları da rahibin bizzat Ha
apbnanam kendisine itil'af da 
bulmadağunu aöylemek iatedi
ğiai, fakat polisler tarafından 
9ÖZÜDÜ bitirmesiae vakıt bıra

luJmachğuıı iddia etmiıJudir_ 
Müddeiamumi Villentz kız

palliından yemyeşil kesilmitti. 
Hadisenin sebepsiz yere 

mahkemeyi heyecana düşür
diiğiiaü ve bir adli bata ihti
malini Jüry heyetinin zihnine 
Mkmak için tertip ediJdiiini 
.öy.ledi. Fakat ttis Trenchad 
ralıibin ne demek istedij-ini 
Andhların ifitmedilderini 9Öy
lecli. Halbuki rahibin sözlerini 
hel'kn işitti. Reis ayai'a kal
kuak onun hemen dışan atıl
masını ve salonun boşablınası
m emretti. 

Tevkif edilen Rahib müddei 
wnuminin daireşine götürüldü 
t'e mahkeme tarafından resmen 
dialenmesiae lüzum olmacbiına 
brar~ 

Rahibin ne demek Utediği 
...,.daa anlaflkll. Haptmana 
iMmiym, fakat ......... ol-
_,.. - .... u.Aerp. 

umumi daha dört dört buçuk 
saat nutkuna devam etmiş, 
Hauptmann'ın sabıkalı bir cani 
olduğunu fidyei necat tezkere
sinin onun tarafından yazıldı

ğını bütün mutahassıslann tadik 
ettiklerini söylemiştir. Vilentz 
sözünü şöyle bitirmiştir: 

" Biz burada hepimiz vazi
femizi yapmalıyız. Avukat Re-

illyin iddia ettiği gibi, halkın 
reyi bize müessir olmamalıdır. 

Umumi bir ses varsa, bu da 
katilin Hauptmann olduğuna 

inanan Amerika umumi efki
nnın sesidir. Zavallı babanın 

ıstırabını durdurmak elimizden 

gelmez. Fakat bu yeminli mah

keme, çocuklarımıza · daha çok 

emniyet verecek olan bir ceza 
vermelidir. Bu çocuk kaçıranlar 
gürühu, Amerika tarihinde en 
kötü bir lekedir. lhuptman 

kaçıncılann bocasa olmUfhır. 
Kendi masumiyetini göstermek 
iddiasile etrafa iftiralar saç-
mıştır. Viyolet Şaıp'ı lekeleme

ğe çalışb. Betty Gow'u mesul 

göstermek istedi. Doktor Kon
dev'in adı üzerine leke sür-

meğe çabaladı. Dünyada her 

adamdan çok ikrah ve nefret 

tahrik etti. Llndberg çocup
nun kaçırılması lıer aile oca-

ğma korku verirdi. Bir yavru

cuk bir dakika bile ortadan 
kalkaa, ana baba timdi kaçı
nldığmdan korkuyor. 

( Andblara dönerek ) :Haapt
mann 'ı mahl<ürn etmekle me
deniyete ve cemiyete hizmet 
edeceksiniz. 

0 Merhamet duygusuna tabi 
olan bir büküm verilmemelidir. 
Verilecek hüküm 1 DU!rulralı 
haJk düşmanı Bruns Haupt
mann'ın ölümü olmalıdır . ., 

Jüri, yukanda söylediğimiz 

gib~ müddeiumuminin isteğini 

y"!rİne getirmiş, adalet yerini 
bulmuştur. 

Fleminglon 14 (A.A) - Juri 
heyeti Hauptmam Lindbergin 
çocuğunu taammüden öldür
mekten saçla tutarak ölüme 
mahküm etmİftİr. 

Hauptmann 
Hakkında 
Müddeiumumi Ne Diyor j 

Flemington. 13 (H.R)-Lind
berıin çocuğunu kaçırmakla 
maman Hauptmana hakkında 
hüküm bugün verilecektir. 

iddianamesinde müddeiu-
m11111i Fillentz, .idamım iate
diği Haaptma-• ea se&l UJY
a..Jeriaden dalla sefil bir 
bJftD diye tanif etmistir. 

Yenı .Asır '1119UDal1939 _. .. 
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ltalyada Harp Lehinde 1 K. Başkanı Aydından 
Nümayişler Yapıldı Denizliye Gittiler 

-·-·-·-- Ra~t 1011 l'ilir. cı " ı111 ede - arasında silahlı bir çarpışmanın 
Duçe g·örüniişte sovuk kan- önüne geçmek üzere birlikte 

lıhk öğütleri ver=r.cktedir. Şim- diplomatik bir gayret sarfı için 
dilik İtalya hükumet reisi Ha- İngiliz dı~ bakan1ıtı ile sıkı 
bcşistana hemen harp ilin temas halindedir. 
edilmesi temayüllerini reddet- Öyle sanılıyor ki iki hüku-
mektedir. met Habeşiatanın yeniden ulus-

Berlin 14 ( 1-1.R ) - İngiliz lar kurumuna baş YUrma•ının 
k2ynaklanndan gelen telgraf- önüne geçmeğe uğrapcakladır. 
Jara göre Habeş imparatoru Çünkü uluslar kurumu hemen 
Adis Ababadaki İngiltere sefiri harekete geçilmc!:İni istilzam 
Sir Sidney Bestonile sıkı bir eden böyle bir meseleyi düzel-
temas halindedir. Sefir impra- tcmiyeceğinden, Habeşlilerin 
tora ltalya ile doğrudan doğ- isteği bu kurumu güç bir du-
ruya görüşmelere girişmesi ve ruma sokmaktan başka netice 
durumun şimdiki gerginliğini vermiyecektir. 
artıracak her hareketten çekin- ftalya mehafili Habeşistanla 
mesi öğütlerini vermiştir. ortaya çıkan güçlüklerin Ro-

Harp lhtlm!" Heri mada ve Londrada temeUeri 
• Münakaşa Ediliyor ablan Avrupa devletlari elbir-

LONDRA, 14 (H.R)- Röy- liğine zararı dokunmasından 
ter ajansının Romadan öğren- korkuyorlar. Ancak, Fransız 
diğine göre İtalyada seferber· umumi efkan da, kendi hudut- .,. 

lannda çıkan son hadiseden 
liğe ve askeri hazırlıklara ait dolayı, Habeşlilere karşı pek 
haberlerin açıkça münakaşası teveccüh beslememektedir. 
fiddetle yasak edilmesine rağ- ltalyan Elçlslnln Telgra•ı 
men bütün memleket sessizce Berlin 14 (H.R) - Romadan 
Habeşistanla harp ihtimalini bildirildiğine göre son hudud 
münakaşe etmektedir_ hadiseleri üzerine ltalya - Ha-

Dıı bakanhğı hazırhklann sa- befistan münasebetlerinin al-
dece tedafüi olduğunu temin dıiı gerginlip bir delili de 
etmekte ve umumi efkir da Venezzia sarayında toplanan 
bunun böyle olduğuna inanmak yük.sek harb meclisidir. Top-
tadır. Diğer yandan B. Musao- Jantı Ducenin başkanlığı altın-
tinin Habeıleri cez"1andırmak ela olmuş ve veliaht prens 
için bir muharebeye girişilme- Humberto da yer almışbr. Bü-
sini katiyen istemediği de bil- yük Faşist meclisi de bugün 
diriliyor. Ama öte yandan köy- toplanbya çağınlmıtbr. Habeş 
lüler sabanlanm, doktorlar has- maslabatgüzan dün gece hükü-
talaruıı ve memurlar da daire- metine telgrafla uzun bir rapor 
}erini bırakarak kıtlalara koı- ~öndermiştir. Bu rapor için 
maktadırlar_ Habq elçisi 8000 liret telgraf 

Fransaz Dıf Bakanlılt murafı vermiştir. Diğer taraf-
Faall~eHe tan İtalyan maslahatgüz.arımn 

Berlin, 14 (H.R) - Paristen Yerdiği son nota üzerine Adis 
bildirildiğine göre Fransa dıt Ababada da ehemmiyetli gö-
bakanhğı ltalya ile Habetistan riifmelar oluyor. ~ 

••••••••• 
ltalya - Habeş Kavgası 
8. Mussolini Habeşle Silah Elde 

Olarak Görüşmek istiyor 
- Baş/uran fi "'" Sahıftdtdır -

Mussollnl Kuvvet Kul
lanmak NlyeUndectlr 
Pöti Pariziyen İngiliz masla-

hatgüzannm dün akşam hari
ciye katibi umumisile bu mesele 
hakkında gürüşmüş o!duğunu 
haber verdikten sonra diyor ki: 

İtalyanın hazırlanması makul
dur. Çünkü Somali hudud bo
yuna on binlerce adam yerleı
tirildiğl muhakkaktır. Bay Mus
solini icap etlerse kuvvetle 
mukabrle etmek arzusundadır. 

Silah Elde Göru,mek 
istiyor 

Figaro gazetesi, ilk ulusal 
hadiaeleri müte.akib yapılan 
müzakerelerin henüz başarıl-

madığına esef ederek diyor ki: 
iki fu'.kayı seferber etmekle 

bay Mussolini belki sadece 
silih elde olarak müzakereye 
girişmek amacını gütmüştür. 

Habeflstan Tazminat 
Vermlyecek 

Maten'in Roma muhabirine 
göre, Habeşistan ne tazminat 
ne de tavizat vermek niyetin
de değildir. Zira hiç taarruz
da bulu.nmadıiı gibi hadise
lerin vukubulduğu yerler hep 
kemli arar.isi dahilindedir. Ha
bq imparatOftl aluslar lnaw
•unun "tt••1iiini kah.I et-

meğe buır olduğu gibi, sulha 
tarafdar olmakla beraber mem
leketininin istildil ve tamami
yeti mülkiyeaini de ıaydırmaj-a 
amıetmiıtir. 

Uluslar Kurumu İçin 
Çetin imtihanlar 

Lö Jurnal diyor ki: 
Bu ihtilaf uluslar kurumu 

için çetin bir imtihandır. Or
tada iki şık vardu Ej-er ulus-

lar kurumunun tavassutu aran
mazsa bu, kurumun iflasını ilin 
etmek demektir ve ta
Tassutu aı:aııırsa o zaman da 
uluslar kurumu müdahalesinin 
faidesizliğini bir kerre daha 

göstermiş olacaktır. 
İçinden Çıkma Meseleler 

Eko dö Pari de kezalik C -

nevrenin gene içinden çıkılınaz 
bir mesele ile karşılatacaiı 
mütaleasındadır. 

Hlmare Tesisi 
Popüler bay Mussolininin 

harbe kadar varmaksızın müs
bet neticeler elde etmeğe ma
tuf bir siyaset takibetmekte 
bulunduj-una zahiptir. Mu110-
lini Habeşistan üzerinde hu
kuken dejilse de filen bir 
laimaye tais et.ek istiyor. 
Uhular km._ 111kecln 
uyanması lizımdır-

-Haşlcırafı 1 i nci .<u,1ıi}ede

dın ve Söke fırka erkanı is
tasyona karşıya gelmişler,istik
bal hazırhğı yapbrmışlardı. 
Durakta kesif bir kalabalık 

başkanı görmek üzere birik
ti. Tren gelince bütün gözler 
arkadaki hususi vagona di
kildi ve başkanın samimi s ması 
gözüktü. 

Kompartimandan betuı ve 
sakin bir çehre ile çıkan ve 
halkın arasına kanıan genera
ralın"Yaşa!" avazeleri arasında 
ufajln büyüğiin babnnı sorması 
klymetli bir hususiyet ifade 
ediyordu. 
Generalın refakatlannda va

limiz bay Kazım Dirik ile bazı 
saylavlar vardı. Başkan " Or
taklar,, ı beğendi ve köyün 
ufak mı büyük mü olduiunu 
sordu. Bu sorguyu valimiz ge
neral Dirik cevabladı. 

Trenin hareketi yaklaşınca 

Başkan ve yanlarındaki zevat, 
Aydından gelen müstakbelini 
de yanlarına alarak vagona 
girdiler ve birikenlerin içli işti
yaklarile ugurlandılar. 

Germencik istasyonundaki 
karşılaşmada pek güzel ol
muştu. Her taraf bayraklarla 
süslenmiş. durak yeri köylü 
ve şehirlilerle hıncahınç dol
muştu. General buradan mutad 
beşaşetile halkın sevgisine mu
kabele etti. 

Karapınar durağı görü,ecek 
bir halde idi. Dört yan süslen
miş, her tarafı kadın erkek 
kaplamıştı. Karapınarlılar tre
ni Cumhuriyet matşiyle kar
ıılaşmışlardı. Aziz misafiri 

aramızda görmekle büyük hal 
duyan köylüler, .. Yaşa,. say• 
halarıyle muhabbetlerini alan• 
koyuyorlardı. 

Saat 13,30 da Aydına mu
vasalat olundu. istasyon iörül
memiş bir kalabalıkla doluydu. 
Bando çalıyordu. Mülki ve as
keri erkin ile b r kıta arker, 
kız ve erkek Orta mektepli
leri, sporcular ve teşekküler 
ön safı kaplamıtblar. Her taraf 
bayraklarla bezenmiş, yüzlerce 
bayan, karşılayıcılar arasında 
yer almıştı. 

Vagondan çıkan bqkan coş-
kun bir el çırpınbsı ile kar
şılandılar. Saygın misafir mös
takbelini baştan apğıya ha
tırladılar. Orta mekteplilere 
gelince liseyi sordular Ye .. lise 
yoktur" cevabını aldılar. Mü
teakiben sağlarında valimiı 

Kazım Dirik olduğu halde re
fakatlerindeki zevat ile istav 
yondan çıkarak Halkevine git• 
tiler. 

Sayın başkan bugün Aydında 
kalacak ve yann Denizliyi ,e .. 

reflendirecektir. Bu hususta 
bazı ihzarat yaptırmak üzere 
Denizli saylavı bay Mazhar Mii
fit bugün ayni trenle Denizliye 
geçti. Bay Mazhar istasyonda 
vali ve belediya başkanı ile sair 
ileri gelenler tarafından karşı
landı. 

General Aazım Özalp Deniz
liyi ziyaretten sonra ispart .. 
Burdur ve Antalyayı da z.iya• 
ret eyliyecek ve oradan yine 
Aydın yoluyla avdet ederek 
Balıkesire gidecektir. 

M. HulOsl 

Hdana Aaberleri 
Adana Müzesinde Bir Etnografya 

Kısmı Da Açılacakdır. 
ADANA 15 (A.A)- Pamuk lemeç konacakbr. 

fiyatlan diişmiiftür. Kilosu 51 Adana 14 (A.A)- Şehrimiı 
kllJ'UfA k•dar çıkan pamuklan- Asariatika müzesinde amWDl 

mız iki gindür 41 ve 40 ku- meclisin kabul ettiji tahsisatla 

rup sablmışbr. önümüzdeki yıl içinde bir et-
Adana 14 (A.A)- Belediye 

meclWnin son toplanbs?Dda nografya kısmı açılacaktır. Bu 
şehrimizde buı kadınlanmızın yeni köte üç kısımdan ibaret 
elin giydiii çarpf ve peçenin olacakbr. Bunlardan birincisi 
hemen yasak edilmesi üzerin- Güney yurdda avcılık Ye a\' 

de konutmalar olmuı ve bu aletleri ikincisi güney yurdda 
biçimsizliğin sailık ve kaçak- musiki ve musiki aletleri üçün• 
çıhk bakımından kötülüjii or- cuşu göçebe türkmenleriniD 
taya dCSkülmiiştür. Bu İf mec- çadır hayat1D1 gösterir ayrı bir 
)isin yannki toplanbsında kati salonda yapılacak semboldür. 
bir sona bağlanacak ve yasa- Vakıt ve tahsisat oluna bir de 
ğın başlamııına yakın bir ıün- inkılib kötesi yapılacakbr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 
Habef MaalahatgUzarı 

Bir Şey Söylemlyor 
ROMA, 13 (A.A) - Bay Su

Yiç Habq maslahatgüzarı ile 
görüşmüş Ye kendisine hükii· 
metinin sulh arzussu hakkında 
teminat verdikten sonra, ltal
ya tarafından ittihaz edilmiş 
olan tedbirlerin İtalyan müs
temlekelerinin himayesini te
mine matuf a 1 eli de bir takım 
ihtiyat tedbirlerinden ibaaret 
olduğunu .öylemiştir. Aml mü
zakerelar Adiıababada Habeş 
imharatoru ile ltalyan miimes
ailleri arasında icra edilmekte
dir. Habeı .muJahatgizan hü
k6meti tarafındu berlaaasi bir 
tebliğde .,.......,. -- edil
.. dejlldir. 

Mussollnl Habef 
Elçlslle Göru,w 

ROMA 13 ( A . A ) - Bay 
Mussolini bugün Habeş masla
hatgüzarını kabul edecek ve 
maslahatgüzar kendisine Habeş 
bükfunetinin ltalva - Habe4 
meselesindeki vaziyeti hakkın
da izahat voerecektir. Jta)yan 
mahafili Duçe ile maslabatgii
zar arasındaki görüf1Denin dor 
tane bir neticeye varacağı ümi-
dindedir. Yalnız ltalya 1934 
Kinunuenrelinde ileri siinnlf 
olduju metalibi tekrar epnek
tedir. Tazminat itası ve ltalyall 
mevziine karşı askeri ihtiramat 
yar.ılmuı istenmektedir. 

nıiltere her iki tarafa me: 
selenin halline kadar iıplleri 
altmda ltuhmaa menileri ..
ileri bakmadan tabiye etmlr 
.ek teldi&wle bnlu••..-.. ... 



Bot· ·a llaberleri 
' Dun Borsada 

jŞumnuda Tevkifat 
Sofya, 14 (A.A)- Şumnuda 

56 komünist tevkif edilmiştir. 
Yzpdan Satu;lar 
~ 

üz Um Doktor 
Çu, Alıcı 
303 Koo ittihat 13 

49 S Süleymano 12 

Fi at 

15 
14 

Fahri Işık 
12 J Taranto M 12 12 
9 Şımlak Z bi. 13 50 15 50 

Zeytinyağı 

İzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütchaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Kilo Alıcı Fi at Ve Elektrik T edeavileri 

118875 Muh. Alıcı 24 50 28 
Pirina 

Kilo Alıcı Fiat 
19000 Muh. alıcı 18 19 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞITİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı No. 25 Zahire Borsası 

Çu, Cinsi T clefon: 2542 
4 Fasulye 
4 Pamuk 

H 3. 1-13 (218) 

Anneler Çocuklarınız 
için ili< ~ 4- amaya 

LAK Tİ~ 
ile başiayınız 

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

L A kt• Çocukta hazımsızlık, a ı n sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştınr. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo : 

LUTFi KROM 
ıEcza Deposu 

Gripi önlemek • • 
ıçın 

Katagrip 
TABLETLEl~i 

Baı Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

Temamen Geçirir 

Isınine Dikkat Ediniz 

J 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuruştur 

5*5441' • c,§1 

lzmir Memurları lstih ak 
Kooperatifi Bakkalİ)1esi 

Her aile reisi evinin erzakmı satın almadan önce bir defa 

~:oper~tifi~ ıı:odem bakkaliyesine uğraması kendi menfaatınadır. 
nefis hılesız ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

t Harareti yüksek dayanıklı meşe kömürünün kilosu (4,50) ku
uştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fiatlar her 

~~tdden ucuzdur. Toptan alanların mallan adreslerine kadar 
~0n erilir. 

~ H. 6-26 (157) 
Kemeraltmda birine! Mıhcılar sokağı 

(Eski İğdeli Kahve) 

lzmir Tramvay 
Şirketinden: 

Ve Ele trik 

?ebeke ameliyatı dolayıaile cereyanm bu ayın 16 ncı Cumar
~C.Sıl 7 nci Pazar, 18 nci Pazartesi ve 19 uncu Salı günleri saat 
. den 16,30:a kadar Damlacık, Uzunyol, Arapfırmı, sokakları 
ıle •ücavir sokaklarda kelileceii •taatercm ibalk .. •aium11 ol
ınak üzere ilin olunur. 

lzmlr Beledlyeslnden: 
l - 211,88 lira bedeli mu

hammenli Çayırlıbahçede 83 
numaralı adanın 141,25 metro 
murabbaında 4 numaralı arsa
nın mülkiyeti belediye başka
tiplik kalemindeki şartnamesi 

veçhile ve açık arttırma 'ile 
4131935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
arttırma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Artır
maya iştirak için 16 iira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar balcdiyed~ ar
tırma ve eksiltme k omisyonu
na müracaat olunur. 

2 - 90 lira bedeli muham
menli Çayırlı bahçede 87 ada
nın 90 metre murabbamdaki 
86 numaralı arsanın mülkiyeti 
belediye başkatiplik kalemin
deki şartnamesi veçhi\e ve 
açık arttırma He 4/3/935 pa
zartesi günü saat 16 d c1 bele
diyede müteşekkil arttırma ve 
eksiltmek komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Arttırmaya iştirak için 7 lira 
muvakkat teminatla söy!enen 
gün ve saate kadar belediyede 
arttırma ve eksiltme komi.syo
nuna müracaat olun1n. 

3- 228 lira bedeli muham
meneli Çayırhbahçe'de 83 nu-
maralı adanın 152 metro mu
rabbaındaki 19 numalı arsanın 
mülkiyet belediyede ba~ ka
tiplik kalemindeki Ş "rtnamesi 
veçhile ve açık eksiltme ile 
4-3-935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
artırma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Artır
maya iştirak için 16 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 

ve saate kadar belediyede ar
tırma ve eksiltme komisyonu
na müracaat olunur. 

4 - 128,58 lira bedeli mu-

hammcneli atarit sokağında 65 
numaralı adanın 108,86 metre 
murabbaındaki 168 s:ıyılı arsa
sının mülkiyeti belediye baş 
katiplik kalemindeki şartnamesi 
veçhile ve açık artırma ile 
4-3-935 pazartesi günü saat 16 
da belediyede müteşekkil art
tırma ve eksiltme komisyonunca 
ihale edilecektir. 

Arbrmaya iştirak için 1 O lira 
rr.uvaklcat teminatla söylenen 
gün ve saata kadar belediyede 
arbrmak ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 

5 - 376.25 lira bedeli mu
hammcnli Doktor Musta cad-
desinin sağında ilk cadde üze
rinde 58 nunaralı adanın 301 
metre murabbamdaki 2 numa
ralı arsanın mülkiyeti belediye 
başkatiplik kalemindeki şart
namesi veçhile ve açık arttırma 
ile 4-3-935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede arttırma ve 
eksitme komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Arttırmaya iştirak için 29 
lira muvakkat teminatla soy!e
nen gün ve saate kadar bele
diye arttırma ve eksiltme ko
misyonuna mracaat olunur. 

6 - 173,75 lira bedeli mu
hamenli Mes'udiye caddesinde 
65 numaralı adanın 139 metro 
murabbaındaki 113 numaralı 
arsasının mülkiyeti belediye 
başkatipiik kalemindeki şartna
mesi veçhi!e ve açılt artırma 
ile 4-3-935 pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşelc il 
arbrma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Artır
maya iştirak için 14 1ira mu
v.:ıkkat teminatla •Öylenen gün 
ve saate kadar belediyede ar
tırma ve eksiltme komisyor.una 
müracaat olunur. 

7 - 189,25 lira bedeli mu
hammenli Mesudiye caddesinin 
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Nema - 1. Artma,artım soy sop 6. Soy 7. Soy kökü 
2. Büyüme 3. Çogalma 4. 8. Ulaşık 9. Uruk 
Onma 5. Ösün 6. Ulama 7. Nesehen - 1. Sopça 2. 
UıaJa 8. Uzanma Soyca 

Nema bulmak - 1. Art- Nesh - (etmek) 1. Çt-
mak 2. Büyümek 3. Çoğal- karmak (kopyesini almak, 
mak 4. Onmak 5. Ösmek 6. istinsah ve aradan çıkarmak 
Ulalmak 7. Uzalmak 8. U- man) 2. Değiştirmek (tebdil 
zanmak 9. Üklinıck ve tağyir man) 3. Gidermek 

Nemalandırmak - 1. Bi- 4. Kaldırmak S. T ekişmek 
tikmek 2. İşletmek 3.Öklüt- 6. Y oymak 
mek 4. Üretmek Nesim - 1. EfitJi. efirti 

Nemalanmış- Ozman 2. Esin, esirti 4. Yel 
Nemime 1. Koğculuk 2. Nesimi seher- Tan yeli 

Koğuculuk 3. Kov 4. Koyu Nesl - (nesil) 1. Arka 
5. Uşak (kadh rnan} 2. Boğacak 3. Boğarak 4. 

Nemman _ ı. Alağız 2. Bovın 5. Bünün. 6. Cöre 7. 
Aygak 3 Çakkıcı 4. K - Dor 8. Döl 9. Döl döş 10. 
S K - · 6 K l 

7 
Kogcu Dörelen 1 L Göbek 12. Irk 

· ogucu · 0 çar · ov- 13. Kaldık 14. Kuşak 13. 
~~ 8. Kovucv 9. Marsama Gut 16. Oğul kız 17. Oma, 

· Yarbuı Om"ğ, omak 18. Orunlu 19. 
Nemmamlık etmek - l. Soy 20. Soy kökü 21.Süyük 

Koğulmak 2. Köymükleşınek 22. Tire 23. Tos (asıl menşe 
Nerdiban - (Merdiven) man) 24. Töl 25. Tuğum 26. 

1. Basamaklı yol 2. Bcıskıç Tuma 27. Tüz 28. Uruğ, 
3. Bedel 4. Kıskaç (asma Uruk 29. Üren 30. Üye 
mak 20. Y akurmak 21. Ya- Nesil bozuJmak-Y ozmak 
nirmak 22. Y ekelemek 23. Neslü nesb - Uruk ka
y ekremek 24. Yığrıklamak yaş (akraba ve taallükat 
(Nefretle tavahhuş man.) 25. man) 
Y k 26 Y"k 27 N esamı - 1. Beçin 2. 
ınrama . ı ·remek . B . 3 M 4 M 

Yirmek, yermek eçın5 ... ay6mŞund 7.Ş ay-
N f t tt" k 1 Ü mul . Pıçın . a ı • ebek 

d
.e re e ırme -- · ~- Nesr - (nsir) 1.Akbaba 

uıer ıven ma ) 5 O ·· ( . n · rçun ıp (malüm yırtıcı kuş man) 2. 
mcrdıven man) 5. Üzgcç (jp 0 _ .. d" ( . uz soz, uz yazı mensur 
mcrdıven man) söz ve yazı man) 3. Saçma, 

Nerm - 1. Uşeıı 2. Yu- Serpme (dağıtma, nisar etme 
muşak man) 

Nesak - Düze, düzü Neşat - 1. Kami 2.Se-
Nesç - 1. Dokuma 2. vinç 3. Sevinti 

Dokuotu 3. Dokuyuş, daku- Neşatlı - Sclici 
nu1 .4. Suğu S. Suksur Neşatengiz-lKanıtgau 

Nescetmek- Dokunmak Neşatmend olmak-1.Öt-
Neseb - 1. Arka 2.Kök kürmek 2. Seblünme 3. Se-

3. Omağ- 4. Orpak 5. Soı>, vinmek 4. Şen olmak 

lzmir ithalat Gün. rü ~!Ü l\tii .. 
dürlüğüriden : 
Kilo G. Cinsi eşya Kıyınet 

Lr. Kr. 
4 50 
o 50 

400 00 

s 700 
1 800 

479 000 
56 000 

542 500 

Ağaç saplı lastik damga 
Ağaç ıstapa 

Demirle mürettep pir nç karyola 
Manyezit mamulab lamba beki 
Yekün 

230 00 
635 00 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya açık artbrma suretile 
sab1acağından isteklilerin 28-2-935 perşembe günü saat 13 te 
ithalat gilmrüfl"ü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

420 (213) 
~~~~~~~--~"!""""'~~~-----=:!"'"':'--------· - ---
arka sokağında 65 numaralı 
adanın 151 ,40 melro murabba
ındaki 112 numnrah arsasının 

mülkiyeti belediye baş katiplik 
kalemindeki şartnamesi v.eçbile 
ve açık artırma ile 4-3-935 pa
zartesi günü saat 16 da bele-

diyede müteşekkil artırma ve 
eksiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. Arbrmaya iştirak 

için 15 lira muvakkat teminat
la söylenen gün ve saate ka-

dar belediyede arttırma ve ek
siltme komisyonuna müracaat 

olunur. 
10-15-22-28 (191) 405 
Açık artırma ile satışının 11/ 

2/935 te yapılacağı evvelce ilan 
edılen 794 lira bedeli muham
meneli general İsmet bulvarı 
üzerinde ve z.inet fabrikası kar-
şısında 38,23 metre ·murabba
ındaki köşe arsaya talibi işti-

rak etmediğinden 25121935 
Pazartesi günü belediyede mü-
teşekk ı l arttırma ve eksiltme 
komisyonunca ihalesi icra edi
lecektir. Arttırmaya iştirak için 
58 lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saate kadar be-

lediyed~ komisyona gelinsin. 
489 (216) 

Senelik kiraları açık artırma 
ile 16-2-935 te yapılacağı ev
velce ilan edilen aşağıda mev
kileri yazılı sekiz parça dükkan 
ve sairenin görülen !üz.um üze-
rine 18-2-935 pazartesi günü 
saat 16 da belediyede müte
şekkil artırma ve eksiltme ko-
misyonunca ihale edilecektir. 
AJakadarlarca bilinsin. 

1 - Başdura"-"1a 110 numa
ralı dükkan. 

2 - Mezarlıkbaıı keçeciler 
caddesinde 2 numaralı dükkan. 

3 - Halimağa çarş!sında 
yeni yolda 6 numaralı dükkan. 

4 - Memleket hastanesi 
karşısında 8 numaralı dükkan 
yanındaki dep'>. 

5 - PeştamaJcılar caddeein
de 104 numaralı odun deposu. 

6 - Mezarlıkbaşı keçeciler 
caddesi eski ekmek satış ba
rakası. 

7 - Namazgah misakı milli 
mektebi yanındaki 44, 46, 4 
numaralı dükkanlaT. 

8 - Üçüncü kahramanlarda 
yeni selanik sokağmd.a 28numara 
lı bahçe ve içindeki kulübesi. 

483 (217) 
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Karaksınma 8. Karama 9.1 pelek 
Görüm 10. Sayış, Sayma 11. Nazil - inen, inm.e 
Süzme Nazil olmak - 1. inme" 

Nazarrüba - l_Göz alıcı 2. Konmak 
2. Gözeni 3. Görklü Nazir - l . Beğdeş 2. 

Nazarrüba olmak - 1. Bekteş 3. Bendeş 4. Benze 
Görkeymek 2. Gözenileş:mck 5. Benzer 6. Bonzeş 7 Denk 

Nazariyle bakmak - 1. 8. Eş 9. Kay 10. Menzcr 11. 
Saymak 2. Tutmak Okaska 12. Okşa~ 13. Öğ-

Mazar isabet etmek- 1. rti 14. Sanar 15. Uyar 16. 
Göz değmek 2. Göz dokun- Yaraş 17. Y ekdeş 
mak Nazirsiz - 1. Benzeri 

Nazara almak - 1. Dü- yok, benzersiniz 2. Beydeş
şünmek 2. Eslemek 3. Sa- siz 3. Denksiz 4. Eşsiz 
ğış1amak 4. Sakınmak 5. Naziri olmak - Den-
Saysımak geşmek 

N:ızarı dikkati calib - Nazire - 1. Aykut 2. 
Gözcğir Karşılık 3. Örnek 

Nazaran - 1. Bakılırsa . Nazm (Nazım) - 1. Di-
2. Göre zik 2. Dizim 3. Düzgü 4. 

Nazenin -. L Baylan 2. KoŞtiffU 5. Ölçüm (Vezin 
Ef:irgencc 3. ince 4.0kşanca man.) 6. Tuyuk (Bir nevi 
5. Sevgili 6.Şaylan 7.Şımarık nazım man.) 7. Yakım 

Nazım - 1. Dizliye, di- Nazmetmek - l. Ayıt-
ziye koyan 2. Düz.ellen 3. mak _ 2. Koşmak 3. T evmek 
G5zlekçi 4. Kuran, hurucu 4. UJkerlemelc 5. Y akımJ 
5. Sırahyan, sıraya koyan 6. yakmak 
Yapan 7. Yasavul Nazım olunmak -1.Dü-

Nazır - 1. Bakan,bakar zülmek 2. Koşulmak 3. Diz-
2. Baktaşı 3. DönmÜ!J dönük linmek 
4. Gözlckçi 5. İnanç (muh- Neam 1. Emet 2. 
tcmet, ministre man) 6. Gö· Evet 3. He 
rünç 7. Otacı 8. Ôğe (Çok Nebat - 1. Bitelge 2. 
akıllı man) 9. Tarkan (vezir Bitgel 3. Bitiş 4. Bit ke.n 5. 
man) 10. TüşümeJ Bitki 6. Bitmiş 7. Osumluk 

Nazif - 1. Arca, ar- osunluk 8. Ot 
cağ, ancak, arıca 2. A- Nebat sakı 

3 A 4 A - 1. T ey ek 
rı . uğ . ru 5. 2. Tiy~k 
Arun 6. Kirsiz 7. Sili 8. Si- N b 
ı · - 9 s ·ı·L e azan - 1 Damcır ıg . ı lK. • 

N ·k l Ç atması 2. Damar vurmas• 
(Fazl:zı . ·.k . ıtkırıldım Nebcan - l. Bögü~e 2. 
k dna) zı2 m~~· tezyif ma- Büngüldeme 3. Büngüleme 

1amın4 a.
1 

· Çıçın 3. Cönül 4. Çavkırdı 5. Çıkış çıkma 
a ıcı . ncc S Ş le 6 y (S , - l 

7 
· ını · a- u hakkında) 6. Domurma 

~ım 1 
• Yanaşçak 8. Ye- 7. Fışkırma (Su hakkında) 



Sahife to 

İzmir İkinci Hukuk Mahke
mesinden: 

Yeni Asır 

Enılak Ve Eytam Bankasından: 
lzmirde mukim Coya tara

fından kocası İsak oğlu Muiz 
Mayzel aleyhine açtığı boşanma 
davasının tebliğab ilanen icra 
edildiği halde muayyen günde 

Esas No. Mevkii 
No. Depozito 

Yeni Eski Ciuıi T. L. 

gelmediğinden aleyhinde da
vacının isteğile gıyap kararı 

ittihaz ve karar sureti mah
keme divanhanesine asılarak 

tahkihat 4-3-935 pazartesi gü
nüne bırakılmış olduğundan 

mumaileyh Moiz Mayzelin asa
leten veya vekaleten tahkikat 
hfıkimi nezdinde hazır bulun
ması aksi halde tahkikatın 
gıyabında devam edecesl'i H. 
U. M. kanununun tebliğat fas
lına tevfikan tebliğat maka
mına k:ıim olmak üzere ilan 

219 Alsancak Mcs'udiyemah. karakolso. 
413 Cedit mah. Dundar sokak 

3 
7 

599 Bornova nahiyesi Yıkık minare mevkii 28 
642 4 üncü Sultaniye mah. Eşrefprşa so. 48 
644 3 üncü ,, malı. komiser Mchmed ,, 21 
650 Dayı Emir mah. Dayıemir ,, 12 
651 ,, ,, Y eldeğirmeni ,, 102 
652 ,, ,, Dayıemir sokağı 6 
667 Birinci Sultaniye Havai Gç. 22-1 
677 Orhaniyc mahallesi Yokuşbaşı so. 19 
706 Alsancak Mes'udiye mah. Zanbak so. 
712 Kestelli mahallesi Kahraman ,, 24 

713 " " " " 30 
715 ,, ikiçeşmelik camii 182, 184 
716 İstiklal mahallesi Gündüs so. 16.18.20 
724 Tepecik Hilal sokak 12 

1 
3 

26 
42 
23-25 
12 

102 
6 

ev 

" 
" 

evın 

ti 

arsa 
,, 
,. 

arsanın 

evın 

ev 
odanın 

13 
18 
22-2 
28-3 evm 
168-170evve 

16-2 16-116 ev ve 
ev 

3 8 payı 
ve avlunun 2-8 payı 

yarsa 
64-256 payı 

yarısı 

1-24 payı 
dükkanın 34-72 payı 
iki dükkanın 35-64 payı 

550 
200 
700 
30 
24 

5 
7 

10 
8 

40 
650 
30 

5 
270 
270 
350 

olunur. 455 (215) 728 Mes'udiye mah. birinci ve ikinci 332-273 484-501 ev ve dükkanın 1-3 payı 1700 
Kordon 

741 İkinci Sülcymaniyc Kamilpaşa cad. 159-1 arsa 15 
745 ,, ,, mah. 195-2 

" 250 
22 
16 
60 

7 50 ,, ,, Kiremitçi so. 8 6 arsanın 128-256 payı 
752 ,, ,, Çorak ,, 150-12 arsa 
7 59 ,, ,, Mısırlı caddesi 154-17 arsanın 3-4 sehmi 

182 dükkanın 1-48 ,, 812 Güzelyurt mah. Kemerrltı caddesi 194 
873 Darağaç şehitler mah. Mukaddes 102,104 80 depo 

7 
1600 

mezar caddesi 106 
873-1 " " " " 96,98,100 96,98,100 " 

1600 
45 881 İkinci Süleymaniye mah. yüzbsşı 41 41 evın 3-8 payı 

Hasan ağa sokağı 
883 İkinci Süleymaniye m. Kiremitçi so. 6 4 arsanın 128-256 payı 5 
938 Güzelyurt Türk pazarı 40 32 dükkanın 596208-808704 payı 120 
947 İsmctpaşa mah. Alpaslan sokağı 22 41 ev 140 

nıçaklarını 

fv1utlaka Deneyiniz 
( HER YERDE 

Sallhr. 
1164) 15 - 78 ( H. 3 ) 

948 " ., " " 20 42 .. 150 
1025 Cedit mah. Bülbül sokak 41 39 evin 14-240 payı 6 

Yerleri ve numaraları yukarıda yazılı emlakm sekiz taksitle satışları 28-2-1935 Perşembe günü 
saat 10 da 11 onda,, ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuşşur. istekli olanların hizalarında 
yazılı pey akçelerini Veznemize yatırmaları ve artırmaya girmeleri lazımdır. 15-21-27 466 (214) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ııaııaıııııııııı•ı••ı ııııııııa•• ••••••••ıcııaıaıııı••••••••ıı ııııaıa ıııı 

lL77/77.7./2ZZJfif'7.77--7J.ZLZL/..zY.ZZJ 

Aydın Demiryolu U-
mum MUdUrlUğünden : 

997 numaralı Tavas mahsulü 

Nohut tarifesidir. 
Müddeti 31-12-1934 tarihin

de biten Tavas mahsulü olmak 
şartile Denizliden lzmire taşı-
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8. Kaynama (Su hakkında) Nedbe - 1. Bere 2. 
Nebean etmek -1.Bön- Tap 3. Yamık 4. Yara yeri 

gümek 2. Bulgurmak 3.Bün- Nedim - 1. Arkadaş 2. 
güldemek 4. Büngürdemek Eğlendirici 4. İnaç 4. İnağ 
5. Büngürmek 6. Bünkmek inak 5. Nakçı 
7. Çıkmak 8. Kaynamak 9. Nedret - 1. Azlık 2. 
Sıtındımak Kısrak 3. Seyreklik 

Nebi - 1, Savçı 2. Yal- Nedret kesbetmek - 1. 
baç (Resul, murahhas man.) Azalmak 2. Seyrekleşmek 3. 
3. Yalavaç 4. Yalavuç 5. Seyrelmek 4. Sircksimk 
Yalvaç Nefer - 1. Bir, bir tek 

Nehir - Torun (Fert man.) 2. Birev (Ferd 
Nebze - 1. Az, azıcık man.) 3. Erat (Asker neferi 

2. Biraz 3. Buvak 4. Pek az man.) 4. Kişi 5. Tek 
Necabet - 1. Soyluluk Nefes - 1. Efir 2. Pıs 

2. Toğluşluk, toğuşluk (Hafif nefes man.) 3. Soluk 
Necaset- 1. Bok 2. Pis- 4. Tın 

'ik 3. Taygav Nefes almak - 1. Ay-
Necat - 1. Kejik (Rah- kılmak 2. Dinlenmek 3.Kus

met, kerem, bereket, saadet tunmak 4. Mupşulamak(Sür
man.) 2. Kurtulma, kurtu- atle nefes almak) 5. Tınmak 
luş Nefes borusu - 1. Bo-

Necib - 1. Arı 2. Do- ğurdak 2. Kızıl öngeç 
ğuşlu 3. Ersik, erzik 4.Kök- Nefesli çalgı - 1. Pırgı 
ten 5. Öğürtlenmiş 6.Örüklü 2. Sıbızgı 3. Sızgmm 
7. Sinkli 8. Soyak 9. Soylu Nefh (etmek)- 1. Büle-
10. Toğuşlı, toğuşluk 11. mck 2. Çalmak (Çalgı veya 
Tosluk 12. Tosun, tozun 13. veya boruyu üfliyerek çal
Tusluk 14. Üzün mak man.) 3. Esmek 4. Şi-

Necib olmı:yan - Soysuz şirmek 5. Üflemek 6. Üfür
Necl - 1. Oğul 2. Soy mek 7. Ürmek 8. Ürürmek 
N ecm - 1. Ildız 2. Yıl- 9. Üskürmek 1 O. Üşkürmek 

dız 3. Yulduz Nefha - 1. Esim 2. Es-
Necmi seher - 1. Ço- me 3. Tin 4. Üfürük 3. Ür

ban yıldızı 2. Çolpan, çulpan me 
f 'edamet - 1. Arman 2. Nefi (Menfaat man.) -

İldım 3. İldemlilc 4. Ökünç 1. Ası ::!. Assı 3. Es 4. Tusu 
5. Ökünme 6. Vurunma 7. 5. Yara 
Yanma Nefir - 1. Borga 2. 

I Jedamet etmek - 1. Borgu, boru 
bilinmek (İtiraf etmek man. Nefiri am - 1. Tokurca 
Aa: 2. Buşmak 3. Buşukmak 2. Ü:kü 
4. Knl~ınmak 4. Kızkalmak Nefis - 1. Burca burca, 
6. Öksümek 7. Ökünmek burcak burcak, burcu burcu 
9. Vm-.ınm.2.lc. Q Yanmak lK.oku hakkındal 3. Güzel 

nacak nohutlara ait olan beher 

tonu 900 kuruşluk 997 numa

ralı Hususi Tarife 16-2-1935 

tarihinden 30-6-1935 tarihine 

kadar yeniden mevlcii meriycte 

konmuştur. 
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4. KörkJe, körklü 5. Oflaz Taş yağı 3. Yir yağı 
6. Tanğ, tanğsuk 7. Tansık Nefy - (nefiy) 1. Kuğun 
tansuk 8. Üründü 2. Sürgün 

Nefis taam - Yengel Nefyedilmek - 1. Sürül-
Nefret - 1. Zezme 2. mek 2. Tarıkmak 

Bıkıntı 3. Bıkma 4. Bizü 5. Nefyetmek- Sürmek 
Bizü 5. Boz 6. Cck, yek 7. Nehar-Gündüz 
Ceksürün 8. Çayıllık 9. Çir- Nelıaren- Gündüzün 
ken 10. Çiyirtme 11. Erksi- Nehb - (etmek) 1.Çap-
sin 12. Kek 13. Soğuma 14. mak 2. Konmak 3. Üblemek 
Tiksinme 15. Titsinme 16. 4. Yağmalamak 
Usalık, usallık 17. Usanç 18. Nehbü garet - 1. Ça-
Ürkme, ürküp kaçma 19. panmak 2. Çabul 3. Kam-
Yanıkma 20. Yek çaldama 4 Karağ 5. Talama 

Nefret etmek - 1. Ak- 6. Talan 7. TartaJa 8.Yağma 
lamak 2. Ezmek 3. Bıkmak .Nehr - (Nehir) 1. Akar 
4. Çeskinmek 5. Çiğrimek su 2. Arh 3. Ark 4. Ama 
Çiğrinmek 7. Çirgimck, çir- 5. Covun 6. Çavun 7. Çay 
ginmek 8. Çirkemek 9. fğ- 8. Çul 9. Erin 10. lrga,ırgav 
renmek 10. İlenmek (Lanet 11. Irmak 12. Müren 13. Ö
ve tel'in man) 11. Karak- zen 14. Sa 15. Tumak 16. 
mak 12. Kıyıtrnak 13. Kü- Üğüz · 17. Üküz 18. Üzen 
relemek 14. Soğumak 15. Nehirden ayrılan kol -

Tiksinmek 16. Titsinmek 17. ArgNı h" k o·· k .. 
T- ·· k 18 U k e ır enarı - 1. uz 

usunme . sanma ' kıranı 2. Silindi. 
Usanç getirmek 19. Yacan- N h" t w y 1 t e ır ya agı- u a 
kütmek 2. Yarsıtmak N h 1 K d w 2 

N f 
.. 1 k ey - . a agan . 

e retle soy eme -Cam K t w 3 y k 4 y w k 
ı k 

a agan . asa . ıga 

anma 5. Yığma 
Nefret veren-Çayıl Nehyetmek - 1. Sekit-
Nefrin - 1. Alınç 2.İlenç mek 2. Tızmak 3. Yığamak 

3. Kargış . 4. Yığmak 
Ncfs - 1. Benıng 2.Can Nekahet - 1. Arıına 2. 

3. Kendi 4. Kcndöz 5. ~en- İnez 3. Keysime 4.Söğdemiş 
düz 6. Kent 7. Ordu 8.0pöz Nekre - 1. Güldürücü 
9. Öz 10. Sağançı 11.Tun 2. Yangaza 

Nefselemr-İş özü Nem - 1. Çiğ (Şabnem 
Nefsi emmare- 1. Arşa jale man) 2. Höl 3. Islak, 

2. Boydak ıslaklık 4. Öl 5. Yaşlık 
Nefsine hakim olmak - Nemlenmek - 1. Çığar-

1. Kendini tutmak, kendini mak 2. Çulgılanmak 3. Kay-
tutmak 2. Tayınmak mak 4. Ölişmek 5.Ülümek 

Nefsini muhafaza etmek Nemli - 1. Islak 2. Ko-
Gerinm ek bak 3. Kuraklık 4. Öl 5.Öllü 

Neft - 1. K;ıra val? 2. 6. Yaş 

1s 'ubat 1935 

R.flcJTl!Jh ESiiN1'l3EPTIQUGS ~'~NZIJlf.': 

fanelfus 
"lo~y.4;\' 

lngi • 

Öl(8if~iit<. Pns11~1'ı~ 
:,Plf :sa,j~i/.>'il dintf,frlr 

.. 'J 41 ••• 

iZ KJ .. NZUK Ecza.-~~~inin 
··ı .. .. k 
o.~suru Pastilleri 

P~· ti!i Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyaca~ 

mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaz 

hastalıklarında k aptesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Y olculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yoiu 
hastalıklarının önüne geçer. 

ey ve 
Türkiye ve Avrupanın en eyı cıns damızlıklarından a~ılı 

hastalıksız ve fenni sur~tte yetiştirilmiş hernevi meyve fi
danlarile aşısız fidanlar İzmirde, Başoturakta İzmir meyve 
ve sebze satış kooperatifi tarafından satılmaktadır. Fazla 
tafsilat almak isteyenlerin kooperatifimize müracaatları. 

6-8 (158) H 3 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketııı Ml' tkt"z ~e Jfalırıkası: lzmırclo Hallrnpınnrdıulır 
Yerli Pamul}undarı At, 1 aygore, Köpe:.baş, Değirmen, 

Gegtk ue leJJlak Markalarını lıavı her ııevı J{ahot bozı 
ımal oyl<•nwld~ o lu p malları A vrnpaııın ayni tip ıırnnım 

<·:ıtııın fniktır. 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

il 1) Por. 

ıışaatını~ içrn atıdokııhtıyaçlarıuı,r,ı pek unuz l ıyatlnrla 
tf·ının .ctınok ıstcrı;enız liRliın a_l{ıı çarı;ıısııHla 

Kavalah asan Nuri 
tıcarctlıanc. ino miiracnat ediniz 

Çi ENTO 
Çulıuk demir ve her nert ç·çekli 

Çını ve levazımı sıhhi}eden [{ıvhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngilız künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yarli Çimentolar, Bütün Markalar 

En üsait Şaraitla 
Mağaz mczda Satıhr 

D o y ç e Or i y a n t b a n k 
DI~ESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiR 
.MEH K ltZ l : HEJUıl N 

Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 
St•ı maye ve ilıtıyar akçosi 

165,000,000 Hayhsın:uk 
'l'firkiycde Şubeleri: 1STANBUL YO lZl\:lfH 

1\lısırJn Şuueleri: I\AH1HE vo ISI\KNUEHIYg 
Hor türlii hnnka muaıueHHnı ifa ve kabul eder 
c ALMA:Nl'Al>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

en ehnıı 1;1ernitln RRGISTJ~Rl\1ARK !'atılır., (h-1) 



Umum Hastaltrrn azarı 
En son sistem mide, I~arm ,bağırsak, böbre1 ve doğru

neticesi lüzurr.. ·s eriien pilotlu, pilotsuz l au u•c korsalaii 
kasık baüları, d "ztabanlar için taban korsa 'arı rrayri tab
doğan çocuklar n \ ucut

1
la m 1 ak~ i~rilikleri do w ru!tm:ı ci, 

hazları, kemik l.a alık.arı netıcesı husu e • e t!O kambur 
lukları doğrultm " için kor.salar ve kendi i ltiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çnlı ma c na mda fır
layan kurek l e ı ık erinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için ko. salar. 

TuRKıYE YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN':1 AZA AMıL 
ve Mu HASS'SI 

Bey tarafınnan yapılır. 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 

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

8- 20 (355) s. 7 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

lstan ulun Eıı Temiz En Lüks 
Ve .. Ucuz Ol elidir 

f ı un lznıirJıler Burada Buluşurlar 
S cak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 

Halice nazır fı" .. Z 1 manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiycnler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : K rk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi t"nıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dikkat • Bütü~ Egelilere Bı ·ıstKlll S_irke-
c • Beyoglunun "' cıde 

Ocrır- ~ 11;.,,,p otelini ta~siye 
~ · ederız 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
SIHHAT BALIKY A r;ı ; 

Norveçyanın halis Morina balıkyağ.dır 
iki Defa SUzUlmUstUr . 

Yegane Deposu 
Baş durak 

Ha.mai Kii.zhet 

Sıhhat Eczanes 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . 

r ""' ı 
Muayenehane Nakli 

Dokt 

r lem cket h:ıc;tanesi ~ r 
Dahiliye Mütehasmsı 

Muayenehanes:ni 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MiNiK 
Kadın Berberi SITKinın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Biitünlznıir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koşmalarında elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi t 
size de öğretecektir t 

Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Teldon: 3101 
4-26 (193) 

Göz "Hekimi*; · 

lütf i K1r~ar 
Memleket hastanesi 

gtiz hastahkları müte-
hassısı: 
ikinci beyler ~okağı No. 65 

Telefon : 3055 
Evi '' 5125 

746 s. 7 
• 2 

M 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Doktor 

i Ag3ıi 
İkametkahını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmi~tir. Basta!aıını eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağında 

1 8~ Numaralı muayenehane
sındc kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 
~::;;ıs;;,;·: 

Sahife t1 

.. 

Satışta Büyük Kolaylık, 

Uzun Vade, 7 Nun1aralı 

Kataloğumuzu lsteviniz •. 

.TELEFUNICEN 

I • 

BOURLA BİRADERLER VE.şsı . . 
ISTANBUL AN KAP.A IZMIR 

ila~: 
Gr1p ve Romat\z ma Baş ve 01 ş ağr1lar 

evra.lj\ 5iyakik iç1n en faydalı ve qeç1ric.1 
ALG OPAN d•r ... -------------

il 1 ı il llZ<. de üt un ... eza nelerde Van.ıır. I~{\l\.ı. ... 

L G- O I • .A.. N9 isteyiniz 
l~ürli ·y~ içın unıunıi dipozitcri JSI'ANBUL.DA BAHÇE.KAPISINJ)1 

ZA..1\1.I.A..~ Ecza Deposudur 
-- :·: . . 

.• -~~ . . . .. . ,.. . . . ~ 1 

zmir ithalat Gü Türkiye Cumhuriyet 
Bankasından : 

Merk 
di. rlü iünden: 

1 - Gümrüğümüze ait ithalat gümrüğünün karşısındaki Gar- . İkramiyeli yüzde beş faizli 1933 istikrazının 4,000,000 lı 
maritim ambarının inşası 24/2/935 Pazar günü sad 15 te ihale 

1 edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmu<jtur. İhale ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl tahvilleri 1 ş 
ithalat müdüriyetinde müdüriyet odasında komisyon tarafından 1935 tarihinden itibaren muvakkat makbuzlar ile tebdile b 
yapılacaktır. nılmıştır. Mezkur tarihten 28 şubat akşamına kadar muva 

2 - EksiJtmiye girebilmek için taliplerin ticaret odalarında makbuzları, iJk aldıkları banka şubelerine müracaat e 
kayıtlı olduğuna ve bu işi yapabileceğine dair nafıadan tasdikli haruillere tebdil muamelesi masrafsız olarak yapılacaktır. 
vesika ibraz etmeleri lazımdır. 28 şuha 1935 tarihinden sonra tebdiller M k b k 

3 y 76 er ez an 
- aptınlacak işin keıif bedeli 9596 lira kuruştur. Ankara merkezinde yapılacak ve masraf h .

11 
. . 

Muvakkat teminatı olan 720 liranın ihale günü öğleye kadar b k amı erıne aıt 0 

üzere u işe ban amız şubelcrilc iş v z b kal 
müdüriyet veznesine yatırmaları ve makbuzlarını teklif zarflarına 

1
. k . C ıraat an arı tav 

koymaları lazımdır. ey ıyece tır. 
Teklif mektupları saat 14 e kadar müdüriyete verilmiş ola- Bundan böyle kupon Ik · . · caktır. . _ . ' ramıye ve amorti tedıyatı yalnı 

tahvıller uı:erınden İcra cd·ı v. _ b .11 . bd" 
4 - Talipler bu işe ait dosyayı görmek için her zaman mu- bir an evvel ruüra ti 

1.ecegıne gore amı erın _te ı 
hasebeyc müracaat edip bedelsiz görebilirler. 7-15 385 (182) caa arı rıca olunur. 1-7-16-2:> (153 

~~~~~~~~~~~~~~_.::::;~=---~~_:_~~~~:..:.:..::==-~===-:..._:__.:..:._-==~:_1_._'.__~~~~~~ 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 1 O martta 

gelip 14 martta Anvcrs. Rot
terdam, ve Aamburg limanları 
için yük alacaktır. 

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

FROST vapuru 18 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

HEDRUN vapuru 28 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen

bage, Dantziğ, Gdynia, Gote

bu:-g Os!o ve İskandinavya ]i
manları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 

İzmir - N evyork arasında 
nyda bir muntazam sefer 

T AMESIS vapuru 12 Martta 
İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 1 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 1 S şubatta 
gelip 16 Şubatta Malta. Bar

selon, Marsilya ve Cezaire 

hareket edecektir. 

ALBA jULYA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 

Cenova Marsilya ,Barsclon ve 
Cezaire h2reket edecektir. 

ıl5ndaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 

f az!a tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 

bması arkasmda FRA TELLi 

SPERCO vapur acenteJiğine 

m:.iracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

N. V. 
"'· F. H. Van Der 

Zee & <:o. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 

AQUıLA vapuru Anvers ve 
Hamburgdan yük çıkarmak 
iizcre 2 şubatta bekleniyor. 

ULM \l'apuru 18 şubatta bek 

leniyor. 20 ~ubata kadar An
vers, Rotterdam, Hamburğ ve 

Brcmen 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 
alacaktır. 
TAE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMıNıSTER vapuru 20 şu-

bata doğru bekleniyor.Nevyork 

için yük alacaktır. 
EXARCH vapuru 2 martta 

bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

i)oktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

algınlı 

iuı.11 ou ilk a!a
metJerini 

GHiPiN 
iJe bertaraf et
mezseniz birçok 
ağır hastalıkla

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

GRiPiN 
Bütün ağn, sızı 
ve s:ıncıları der 
hal dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağrılarile kı
nkhğa karşı bil-
hassa müessirdir 

Grip • ın i Tecrübe 

Ediniz 

Yanı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
OH"'.:. ELLERMAN LINES LTD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

kanr..nda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 
ALGERIAN vapuru 6 şubatta 

Livcrpol ve Swanseadan gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, HulJ ve An
versten gelip tahliyede ·bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGATİON Co. LTD. 

EDJUTART vapunı 5 şubatta 
beklenmekte olup Londra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LiNiE 

ANGORA vapuru 30 il<inci 
kanunda Hamburg, Bre~en ve 
Anverstcn gelip tah!iye<l\! bu
lunmuştur 

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

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste S,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ede ... ek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
20/2/935 S. S. SRBıN 

27 /2/935 BEOGRAD 
6/3/935 S. S. BLED 

13/3/935 SRBiN 
NA V1GATİON G. 

PAPA Y ANNAKİS 
AY AZONI vapuru 24 Ş\...,atta 

Pite, İskenderiye ve Porsait 
limanları için yük alacaktır. 

AYAZONI vapuru 17 şubatta 
Pire, Volo, Selanik ve Dede 
ağaç limanları için yük alacakbr 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. PUSSıCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Ccndeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA iLE BOL 
ISI~ 

YALNIZ iÇi GAZIJ 

La halawıı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, ·reıef on 

Pt~Ş'fE1'1ALCILAR 
1\1alzen1csi l)eposu 
77 - 79 'Tel. 3332 

AKSIRIK 
Tehlikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Buna mani olmak için 

Selamet Ferit 

N ~zlc ilacından kullan•mz. Nezle olmaz, gripe, İspanyola ve 
o u mevsim hastalıl.larma tutulmazsımz. Yalnız isme dikkat. 

§elal .. et Ferit Ve S. Ferit 
Şif A ECZANESi 

'C'C!&~G:~'.'.!OC~jptj~Rvır.'6i::!3i?RE'a'IJC:L.~:ıJ:l'"'...ıızNI< 'ff*±* 

Hilalialım~ı· Cemiyeti lzınir 
• mer ezın en: 

Hiliıliahmer 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 

TELEFON: 3882 

Korizol KEMAL 

Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

30 KURUŞTUR 

KI~ GEl"'DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSAT 
To an Halis 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
~Hindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat -vardır. Satıf mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 


