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Haraççı 

KAlll)~jŞLER 

Mamulatı Sandaı
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Gacelcdiı Yeni Asır matbaasında basılmıştır. _ 

Ödemişlilerin Güzel Bir Kadirşinaslığı Bulgaristan' da t 

Komitacı Kafası ı 
l Yakın yıllara kadar Balkan- 1 
ara · IÖ •• na~şı ocağı sayılırdı.Balkan 

t•ı bır çok dlllerde kaonun 
ke ! anarşinin karşılığı olarak 

u lanıhrdı. Birbirile en eyi 
anla:•ması, do!lt olarak geçir.
lksı gereğen ulusları inansız-
1 •• k atmosferi zehirlemişti. Bü
ku · uluşlar da bu durumdan 
b azançlar elde etmek yo~unu 

Hudutların Ödemişte Şehir Meclisi 
Korkusu Toptan istifa Edecek Mi 

Hazırlıkları -Tütün Ve incir Kooperatiflerinin 

Tahkimi işi 
Bulgar - Yunan Harbı 

Var Mıdır? - Bulgarların 
Atina, 18 (Hususi) - Başba

kan gazete mümessillerini ka
bul ederek, Bulgaristanın tes
lihatı ve Yunanistana karşı 

tecavüzkarane temayül!eri hak
kında dış bakanlığının hiç bir 
teb!iğde bu!unmadığmı söyle
miş ve hunun böylece yazıl
masını dilemiştir. 

uluyorlardı. Balkanlar, böylece 
fu veya bu büyük devletin 
~rf asında sürüklenmekten kur
t Utınıyordı. Türkiye kur
i ~ uş savaşını başardıktan sonra 
~~n rengi değişti. Ankara 
b utün komşularına dostluk ve 
d arış sevgisini vermeye başla-

ı. Uzun ve yorucu bir çalış
Yanın .bitimi olarak Türkiye -
unanıstnn - Yuğoslavya - Ro

:anynnın birbirlerine yaklaş
b·ası, dostluk çevresi içinde 

b!1r.leşmesi olaganla~tı. Dcne-
ı 1 1 • • 

v r <ı bu dört ulus, bu mutlu 
riar~şa bir görüş ve seziş dev
d nıı Yaparak vardılar. Kin 
b uygkuları saçan yıpratıcı kafa 
d ıra ıld.ı Dost olmak, kar
uİŞ)e Yaşamak için yaradılmış 
b'Us arın siyasal ve ökonomik el-
d:liğine yol açıldı.. Öyle ki 
ı:c tk uluş iÜçlerinl birleşl"irin
Şi ~skoca bir varlık oldular. 
le llıdı uluslar arası yöndem
gib~c gür seslerini istedikleri 
l>i 1 .duyuruyorlar. Yurdlarının 
öknbır dileğini gerçekleştirmek, 
~ 0nornik kalkınma amaçlarına 
Barınak istiyen bu ülkelere, 
ladl~an andlaımasının sailam
k·ıı ıgı en kıvançlı belge, iı-

1 tnemez ki, karşılıklı güven v: ina~ belgesidir. Türkiye -
nanıstan -Yugoslavya ve Ro

~a.nyanın yabancı yerlerde göz
b~rı ~oktur. Balkan andlaşması 
kır arışandlaşmasıdır. Bu ba-
ln~~dan Bulgaristanın neden bu 

:· a~rnıya girmediğini anlamak 
2'~çtur. Andlaşmaların yeniden 
~0zdcn geçirilmesini, Make
k onya veya Trakyadan bir 
l arı.ş toprağın bile Bulgaris-
İna verilmesini umuyorlarsa 

0 rnıyacak rüyalara bel bağlı
t0rlar demektir. Görülüyor ki 
rulgarlar uslanmamışlardır. Bü-
un Balkan ulusları son yılla-
~~ k denemelerinden dersler 
: 

1 ları halde onlar komi-
~c.ı kafası ile gidiyorlar. 
li 0ınşumuzun gizliden giz-

Ye silahlanmasını, arasıra 
ııneydan okuyuşlarını başka 
suretle anlamağa yer yok
~f r. Bulgaristan, komşuları 
ı c dost yaşamak, ve kendi 
ıararına olan inansızlık yelini 
drtadan kaldırmak istiyorsa mo-
ası çoktan geçen komitacı 

kafasını bırakmalıdır. Bulgaris
~~na komşularının saldırmaları 
uşünülmez bile... Şu halde 

~ulgarlar neden gizlice si
lahlanmağa çalışıyorlar? Yal
nıı başlarına dört Balkan ulu
Şunu yeneceklerini mi umu
t?rlar. Bunu düşünmeleri 
ıle dcliJik olur. Burada 

asıl düşünülecek olan nok
ta Bulgarların da Arnavut
tr ,gibi yabancı bir siyasanın 

uyruiundan ayrılmamış bulun
dalandır. Bulgar:an silihlan
ıran da o aiyaaadır. 

Bay Çaldaris, Yunanistanın 
Buia~ristana ltarşı o'an sınır-

Q 

larmı tahkim etme,si meselesi-
nin mübalağa ile ortaya atıl-

• dığını, gözden geçiramekte olan 
projelerin sadece memleketin 
müdafaasına ana tedbirleri 
almak amacını güttüğünü ilave 
eylemiştir. -_ ._.. __ _... 

4 
Başbakan geçen günkü dip• 

lomatik kabul resı\ıi esnasında 
ecnebi sefirlerine de buna ben-
zer beyanatta bulunmuştur. 

Umum erkanı harbiye reisi 
general Katenyotis, aşağıdaki 

tahriri bildirimi gazetelere 
göndermiştir : 

" Anlam bakımından ordu 
Bakanı Bay KondHis'in beya
nahnd&n pek farkı olmıyan 
dünkü şifohi beyanatımın ga
zetelerde dramatik bir şekil 
aldığını gördüm. Bu yazı
lanlara göre. sanki bir 
çarpışma arcfesjnde imi~iz gibi 
alelacele tetbirler aldığımız. ma-

Ua!f { 'aldul'is - Soıııı 8 i ı 6a1ıifede -
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Endişe Verici Hazırlıklar 

f 

Bavyeradaki üç Alman Fırkası 
Hareket Halinde Bulunuyormuş .. 

--···----···· w··-

ltalyanlar Da Brenere Asker Gönderiyorlar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris: 18 (A.A) - Deyli tel
grafın Viyan muhabiri bildir
mektedir: 
Almanyanın cenup hududun

da endişe verici hazırlıklarda 
bulunduğunu zannettirecek se
bepler vardır. Bavyeradaki ilk 
üç fırkanın harekatte bulun
duğu bildiriyor. 

Muhabir buna mukabil hal· 
ya'nın da İtalya - Avusturya 
hududunda ve bilhassa Bren· 
ner üzerinde iki kolordu se
ferber ettiğini de ilave etmek
tedir. B. Mussolini'nin bu ani 
kararına sebeb şimali Afrikaya 
ıtalyan kıtaatının gönderilme
sinin Avusturya'da bir nazi is
yanını teşci etmek ihtimali 
korkusudur. 

VlY ANA, 18 (A.A) - Şuş
ning Linz şehrinde sosyalistler 
tarafından öldürülen Heimveh
renlerin habrasım tes'id için 
konulan bir levhanın açılma 
merasiminde nutuk söylemiş 
ve yeni Avusturyanın dahilde 
sosyal sulhu temin etmeğe 
karar verdiğini bildirerek de
miştir ki: 

Avusturya bir Alman mem
leketi olmakla beraber hiçbir 
vakıt bir vilayet veya müstem
leke olmıyacaktır. Avusturya
nın akıbetini bizzat Avusturya 
milleti tayin edecektir. 

Şiddetle alkışlanan başba
kan, tehlike karşısında ana va
tanın selameti için herkesi bir-

Jlussol ;,,; 1Je K1·al Amrrnuel aske,-/erle birm·aıla )eşmeye davet etmiıtir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bize göre bütün bu taşkın- Komşumuz için en doğru yol düşünceler dört Balkan ulu-
lıklar boştur. Zira Bulgarlar ne dostluk yolunda yürümek,Balkan ıuna deiil, Bulgaristana zarar 
yaparlarsa yapsınlar kımılda- andlaımaaının barış çevresinde verecektir. 
mıya bile vakit bulamazlar. yer almaktır. Bunun dışındaki E1-v•ke1. :B:l.lgi.:n 

Acıklı Vaziyeti-R. İncenin Konferansı 

Oriem işten 

Ödemiş, 15 (Hususi)- Öde
mişin bugünlerde meşğul ol
duğu içtimai, iktisadi, siyasi 
işler çoğaldı. 

Belediye reisi doktor Mus
tafa, Çanakkale meb'usu olunca 
yerine gelecek adam meselesi 
herkesin kafasını yormaya 
başladı. 

Ödemiş gibi yüksek ve orta 
tahsilli evladı çok bir muhitin 
belediye heyetinde bu tahsilde 
reislik vasıflannı haiz kimsenin 
bulunmaması hakikaten düşü-

Bulgar 
Kabinesi Değişiyo~ 

İstanbul 17 ( Hususi ) - Bul

gar kabinesinde ihtilaflar devam 

ediyor. Kabinenin istifaya mec

bur olacağı ve Radefin yeni 
kabineyi te,kil edeceği söy

leniyor. 

Hir :ıtmızcıra 

nülecek bir meseledir. Yalnız 
23 bin nüfuslu Ödemiş kasa
basını değil 100000 wifo91u bü
yük Ödemiş kazasını temsil ede
cek zatta, her halde Dr.Mustafa 
gibi meziyetli zatlara mahsus 
vasıfların bulunmasını düşünen 

umumi efkar, oelediye reisliğine 
Selim, doktor Cahit, doktor 
Rıza, Birgili Salih Vecdi, ec
zacı Osman, ticaret odası reisi 
Fethi gibi tahsil görmüşlerle 
meşgul. Her halde memleket 

- ..,onu ;J mcı ·"alı if ede -

Rade{ 

- Yemin ederim Eva sen ilk defa olarak kucakladığım mo
delimsin .. 

- Yemine lüzum yok.. 
olduktan SODH .. 

Şimdiye kadar modellerin inekler 
- Der Sinıpl -
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Ôde~işlilerin Güzel Bir Kaairşinaslığı .. 
Odemişte ·Şehir Meclisi 
Toptan istifa Edecek Mi 

Tütün Ve incir Kooperatiflerinin 
Acı!clı Vaziyeti-R. İncenin Konferansı 

- Başıaratı I ncı salıirede -
menfaatı ı çok eyi . ölçen be
tediye heyeti, Ödemişin ilmi 
ve iktısa i ebemmiyetile rnü
lenasip bir reis seçmek dira
yetini gösterecektir. Biz bun
dan eminiz. Hatta bazı bele
ıliye azaları içlerinde doğru

dan doğruya reis olacak kimse 
bulunmadığına göre toptan is
tifa edip memleketi yeni bir 
belediye intihabına götürmeyi 
düıünenler de var. Biz de ken
di hesabımıza bunu çok yerin
de bulmaktayız... Yalnız aJi 
mektep mezunu mikdarı hemen 
hemen yirmiyi geçen muhitte 
bunlardan birisinin belediyede 
)za bulunmamasından doğan 

boşluğu doldurmak çok yerinde 
.hir hareket olur. 

Belediye heyeti doktor Mus
pfamn memlekete ~ttiği eyi
bği, reislikten ayrılması müna
ıebetiyle umumi heyetinde çok 
takdirgirane kararlarla mem
leket belediyesi ıiciline yaz
mışbr. Doktora teıekkür bor
cunu ödemek üzere gideceği 
günü 150 kifilik bir ziyafet 
verilmesini ve trenin erken 
kalkması münasebetile Anka
raya giderken tqyi edecekle
rin lazımı kadar fazla olamaya
cağına binaen husuıi bir otu
kar tutulmasam karar altına 
almııbr .. 

Alt ! Belediyemiz bugazına 
kadar borçlu olmua idide dok
torumuza daha fazla fedakir
hklarda bulunsa idik !.. 

iktisat müfettiti Ziya va
~ifesin.i yaptı, a-itti. Tütün 
kooperatitini herhalde çok 
fena bulmuştur. Ziraat Bankası 
bu kooperatif aleyhine yüz bin 
liradan fazla bir alacak taki
batma bqlamış. Esasen müd
deti on sene olan bu şirket 
ömrünü de bitirmiıtir. Bunun 
korucusu ve reisi Dr. Mustafa 
idi. O da mebus olup gidince 
şimdi işlerini kimin döndüre
ceğini herkes sorup duruyor. 
Ne muhasebecisi, ne katibi, ne 
reisi ve ne de on parası bu
lunmadığı halde meydanda ka
lan bu kooperatif itleri üzerine 
hükümetin dikkat gözünü çek
mek vazifemizdir. 

İncir kooperatifi işini de mü
fettiş çok berbat bulmuş. Ra
porunda neler bulunduğunu 
bilmiyoruz. Fakat kendisinin 
geçen her günün kooperatif 
aleyhinde olduğuna dair ka
naatı bulunduğuna şahit olan
lar var. 

Bir taraftan bu -vaziyet kar
şısında ağlıyacak kadar buna
lanlar, diğer taraftan koope
ratif reisinin gazete yazılarına, 
şerikler derilerine, kendisine 
yanlan açık mektuplara kay
gısızca tavır takınmasına hay
ret ediyorlar. 

Kooperatifin murakıpları mec 
lisi idareye umumi heyeti f ev
kalade olarak davet etmeleri 
için mektup Y&Zllllf· Bu mek
tubunda dört mebep 2östermif. 

Mecİisi idare umumi Jıeyeti 
çağırmak için sebepler bulun
madıiı cevabını vermiş. 

Bir taraftan parasını hala 
alamıyan mal sahipleri dertle
rine derman bulunması için 
kendi aralarından seçtiklerine 
( aman çare! ) derken, di
ğer taraftan bu seçilenler; 
( Hayır! Her şey yerinde! .. ) 
cevabını veriyorlar. Seçenlerle 
seçilenler arasında bir hadise
yi görmek ve anlamakta bu
kadar aykırılık olursa o işin 
ne hayır getireceğini söylemek 
ve anlamak güç olmaz. Bere
ket versin, kıymetli ve üzerle
rine aldıkları vazifeyi başar

mak iktidarında olan murakip
ler idare meclisinin bu cevabı
nı doğru bulmamışlar, umumi 
he1eti kendileri çağırmıya ka-. ı 
rar vermişler!.. Bu doğru ka
rarlarından dolayı ortakların 

memnuniyetlerini söylemeye ha
cet yok. Bu içtimaın eski içti
malar gibi süt liman geçmiye
ceği ve oldukça ateşli olacağı 
ıimdiden anlaşılmaktadır. 

Ödemişin üç gün sonra umu
mi meclis azalarını seçme işi 
var. Bunda da kendilerinden 
beklenen dirayet ve alakayı 
göstereceklerinden çok eminiz. 
Yakın zamanda Ödemişimizin 
her türlü ihtiyaçlarına cevab 
verecek ve her türlü meziyet 
ve kabiliyetlerine tercüman 
olacak bu azalar& şimdiden 

tebrik ederiz. 
* •• 

Manis_f nıebusu hemşehrimiz 
Refik tnce bugün Ödemişe 
geldi. Gelmezden evvel Hallc
evinde ( Medeni ve Siyasi ter
biye ) mevzuu üzerinde bir 
kon~erans vereceğini telgrafla
mış olduğu için Halkevine her 
kes toplanmıştı. Bir saat bir 
çeyrek süren bu konf eransda 
medeniliğin manası, iycabları, 

insanlar arasmdaki münasebet 
muaşeret edebleri ve nihayet 
girdiğimiz yeni hayatın bizlere 
yüklettiği medeni yükler hak-
kında izahat verdi ve 
kahve dedi kodularınm 
içtimai bünyemizde açtığı 
yaralardan bahsetti ve bu ba-
histe medenilik, insanlık, ab
lak dostluğu olduğunu ilave 
etti. 

Bundan sonra siya.si terbi
yeye geçti, ve balkın devlet 
ve millet işlerine kaygısız k«l
mamalarını söyledi ve vatan-
perverliğin hududunu millet ve 
devlet işlerine alaka derecesile 
ölçtü. 

Hülisa bize bu akpm çok 
faideli bir gece geçirtti. Ken
dilerine teşekkür etmeyi borç 
tanırız. - ..... 
Kocası Yanında 
Kadını Almak İstemiş 

Peştamalcılardan kocası Hü· 
seyin ile birlikte geçmekte olan 
Ali kızı bayan Suzana İsmail 
oğlu Abdullah namında bir şa
hıs kocasından ayrıhp beraber 
gitmesini teklif ~tmiş ve kadın 
bunu kabul etmediğinden Ab
dullah çakı ile Hüseyiui göğ
sünden yaralamıştır. 

H. Evinde 
Çok Mühim 
Konferanslar 

Halkevinde verilmekte olan 

çok değerli konferanslar 
münevverler arasmda büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 
Perşembe GUnU saat 

on yedide muallim bay Rah
mi Balaban 

Türk Gençliğinin ha
yat gayesi ne olmalıdır 
mevzuu etrafında bir konfe
rans verecektir. 

Okuyucularımıza bu kon
feransı tavsiye ederiz. 

Yamanlarda 
Tetkik 

Belediye heyeti fcnniyesi 
mühendisleri bugün Yamanlara 
çıkarak membalarda tetkikat 
yapacaklardır. Suyun ne vakit 
akıtılacağı hakkmda henüz 
kat'i birşey söylenememektedir. 

··· ··~· Muallimler 
Mahallesi 
Yangın yerinde muallimler 

için yaptırılacak olan 200 evli 
muallimler mahallesi için bir 
çok muallimler Maarif müdür
lüğüne müracaat etmişler ve 
ev yaptırmak istediklerini bil
dirmişlerdir. 

Hatta Elaziz ve İstanbuldan 
bazı İzmirli 14uallimlerde mü
racaatta bulunmuşlardır. 

Terfi Eden Muallim
lerin maaşı 

Terfi etmiş olan mualimlerin 
eylfılden iti.haren kıdem zam
lerı mart ayı maaşlarında ta
mamen verilecektir. Maarif 
müdürlüğünce bunun ıçın 

icabeden tedbir alınmıştır. -
Fidan Ekimi 

Vilayetin her yerinde fidan 
ekimi hararetle devam etmek
tedir. Mart ayının sonunda fi
dan ekim mevsimi bitecek ve 
bütün kaza ve köylerden diki
len fidan mikdar:ı hakkında 
malumat istenecektir. 

Kömür 
Ruhsatiyesi 
Şehrimiz orman müdürlüğü 

Ziraat Bakanlığından tudik 
edilip gelmiş olan kömür imal 
ruhsatiyeleri üzerinden birçok 

kimselere yeniden ruhsatiyeler 
vermiştir. Denizden de mühim 
miktarda kömür gelmekte ol
duğu için kömür buhranı ta
mamen kalkmıştır. 

Bir' I~t;t~tik 
Baytar müdürlüğünce bir 

sene zarfında vilayetteki hay
vanlarda görülen hayvan hasta
hklarile muhtelif kaza ve na
hiye mezbahalarında kesilmiş 
olan hayvan mıktan hakkında 
birer istatistik haztrlanmak
tadır. Bu istatistikler Ziraat 
bakanhiına gönderilecektir. 

Umumi Viliyet Meclisi 
Martın İkinci Günü Toplanacaktır 

Hazırlanmıştır Bütçeler 
Vilayet Umumi Meclisi mar

tm ikinci günü toplanacakbr. 
Vilayete bağlı dairelerden 

şimdiye kadar baytar, san'at 

mektebi, mubasebei hususiye 
ve sıhhiyye müdürlükleri büt
çeleri hazırlanmış, vilayete 
verilmiştir. 

Henüz hazırlanmıyanlar ve-

rilmemiş olanlar Maarif, Ziraat 
müdürlükleriyle Nafia baş mü-
hendisliği bütçeleridir. Bun
larda birkaç güne kadar ha-
zırlanacak ve vilayete verile
cektir. 

Yeni mubasebei hususiye 
müdürlüğü bütçesinde köy bü-

rösunda kullanılacak iki me
murun maatları ıiçin 3 bin lira 
fazla tahsisat istenmiştir. 

Sıhhat müdürlüğü bütçesinde 
de mücadele işleriyle yeni bir 
imdadi sıhhi otomobili satın 

almak ve köylüye yardım et
mek için geçen yıl liüt~esin

den bir miktar fazla tahsisnt 
istenmiştir. 

San'at mektebi bütçesine de 
atelyelerde lüzumlu bazı de
ğiştirmeler ve ilaveler için bir 
miktar fazla tahsisat konmuş
h1 " Baytar müdürlüğü bütçe· 
sindeki fazlalık hayvan hasta
lığı mücadele işlerinde sarfe
dilmek üzere beş bin lira ka
dardır. 

Ziraat ve Maarif müdürlükle
ri bütçelerinde lüzumlu işler 
iç!.n yine fazlalıklar bulunduğu 
haber alanmıştır. 

Vilayet bütçesinin varidat 
kısmı geçen seneki miktar 
üzerinden hazırlanmışbr. 

Onun için muhtelif daireler 
bütçelerinde fazla istene tah
sisatın nereden temin edilece
ği belli değildir. 

Ticaret Odasında 
Oda Meclisi Toplanarak 
Bütçeyi Kabul Etti 

Ticaret odası mecliıi dün 
saat onaltı otuzda ticaret odası 
salonunda Bay Hakkı B•lcı 

oğlunun başkanlığında toplan
mıştır. Nizamnameye göre ev
veli divanı riyaset intihabatı 
gizli reyle yapılmıştır. 

Birinci başkanlığa Bay Hakkı 
Balcıoğlu, ikinci başkanlığa bay 
Şerif Remzi, birinci reis vekil
liğine Tireli bay lsmail Hakla, 
ikinci reis vekillıiine Çolak 
oğlu bay Nuri, muamelat 
müfettişliğine Ziraat Bankası 

müdürü bay Naili Eren, 
hesabat müfettiıliğine bay Şük
rü Cevahirci, kongre murah
haslıklarına iş bankası müdürü 
bay Firuz ve palamutçular ıir
keti müdürü bay Fuat seçil
mişlerdir. 

Bundan sonra yine gizli rey
le idare heyeti intihabatı yaptl
mış ve J,eyete bay Şükrü Ce
vahirci, bay Şerif Remzi, bay 
Şerafeddin Serbest, bay Cev-

det Canbaz oğlu, bay Kazım 
Kırkağaçlı oğlu seçilmiflerdir. 
Müteakıben 935 yılına ait oda 
bütçesi tetkik edilmit ve oda 
idare heyetinin kabul ettiği te· 
kilde 42 bin lira üzerinden 
kabul ve tasdik edilmiştir. 
Odanın 934 senesi blançosu 

üzerinde görüşülmüt ve aynen 
kabul edilmiştir. 

Müteakıben azadan İnce 
Alemdar oğlu bay Ali Riza 
tarafından devlet demiryolla
nnda olduğu gibi denizyolla-
nnda ve vapurculuk tirketin
de tenzilatlı tarife tatbiki hak-
kındaki teklifler kabul edilmiş 
ve idare heyetine havale edil-
miştir. 

Borsa bütçesinin müzakeresi 
için oda meclisi pazartesi günü 
tekrar toplanacaktır. 

Bornovada Teftiş 
Vali General Kazım Dirik 

Bornova köylerinde teftişatta 
bulunmuılardır. 

:~1'\.~ate . ....... i~- . ,;.. ı.. . -
ElHAMRA !o~!!~NE sineması 

Perşembe pnünden itibaren gene 2 filin birden 

1- BOLERO 
Musiki, dans, tuvalet, lüks, eifence ve hayat filmi 

Baırollerde : 

GEORGES RAFT - CAROLE LOMBARD 

2 - Malek Bira Kralı 
Sizi birbuçuk saat kahkaha!arla güldürt:cek büyük ko

medi. Başrelde : BUSTER KEATON ( Malek ) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün HALK günüdür, fiyatlar: 25, 35, 45 kuruştur. 
Seanslar: İLKBAHAR: 14,30 - 18 - 21,30 

ÖLDÜREN AŞK : 16 - 19,30 

DIKKA T : Müsamere dolayısiyle ÇARŞAMBA 
GÜNÜ SiNEMA YOKTUR 

r •• 
KOŞEMDEN ., , 

Bizde Okumak 
intizamla okumayız; bir. 
Lüzumlu şeyler okumak iste· 

•meyiz; iki. 
Pek çoğumuz hiç okumaz, 

üç . 
intizamla okuyamamak mes • 

eleıine el sürecek defrilim, bu
nun doiruluiunu okumak zev· 
kini taııyanlar nıaaleıf bilir 
ve bir türlü iki yaksını biraraya 
~etiremez. 

Lüzumlu şeyler okumak iı~ 

tenilmenıe!'ini bundan beş on• 
ı;~in evvel 1 u sutunda ve "Biz 
de ankr ·.,, adh yazımda bildir
miş, z.c·rı .r ıştım. 

Bir hafta evvel memleketim
den lzm~re dönmek için istas
yonda; geçikmiş treni bekler· 
ken bir bayi ile konuşuyorduk. 
İsimlerini yazmak istemediğim 
değerli bir iki mecmuanın sa
tıhb satılmadığını sordum; al
dığım cevab pek acı idi : 

Bunlardan ancak birisi g• 
lirmiş o da iki tane satılınnı~ 
ve hatta bazan bu mecmuanın 
bir teki satılıb. ikincisi oku
mağa merakh olan bayie ka
lırmış .. 

Bir düşündüm, memlekette 
gazete sür:.imü oJmıyor, hayata 
lüzumlu hamulelerle yüklü 
mecmualar satılmıyor, kapanı
yor, kitapçılık durdu. Umumi 
kütüphanelerde okuyucu nis
beten az diye elimiz erdikçe, 
dilimize geldikçe söylenir, acı-
nırız. 

Bunun sebebini bu okumı

yanlara sorsanız parasızlıktan, 
vakit bulam"maktan şikayet 
ederler. Ben bu ikisinin de 
vahi mazeret olduğunu kafa
ma yerleştirmiş bir kimseyim. 

Dütünüz ki günde on kurut 
ayda üç lira, senede otuz altı 
lira eder. Her hangimiz olursa 
olsun günde on kuruş ve 
daha fazlasın. muhakkak israf 
ederiz. Acele inkar etmeden 
gündelik masraflarmızı gözden 
geçirip tahlil ederseniz hakikat 
meydana çıkar. 

Ne olur bu israfı yapmasak 
ta bu paracığı şöyle ayırsak: 

İyi bir gazeteye bizi bir sene 
abune eder, bir veya iki mec
muayı takip ederiz, hatta ar
tarda o sene içinde çıkan özlü 
kitaplardan da edinebiliriz, hem 
bize hem evlatlarımıza hayırlı 

faydaları dokunur, gazeteler, 
mecmualar ragbet g örür. açılır, 
terekki eder, müellifler, müte
reccimler, tabiler işe dört elle 
sarılır. 

Ne yazık ki her zaman ya
pılan bu temenni bu sayfada 
l :; . :.Jl ve tesirsiz kalıp ğide
cek. Belki ihmal ve lakaydi
den l .. endini ayıramayıp vakıt 
bulamıyanlar bu yazıyı okuya
cak bile değildir. 

Lütfen okurlarsa bile adam 
sen de bir buna mı kaldı işi
miz, bundan önce daha neler 
var diye bundan önce olan her 
şeyi de, her işte yürüttükleri 
omuzdan atma bir alınmamat.
lık göstereceklerdir. 

TOKDIL 

Bıçakla Yaralama' · 
Tepecikte Meydan sokağın

da İbrahim oğlu Yusuf bir 
kavga neticesinde Süleyman 
oğlu Mebmedi bıçakla başında• 
yaraladığından yakalanınışbr. 



oa gö-

1:: - Çı dır o m m ok a .. 
~kından oııra. c.; geç .. 

iiat ·ck.r r } erme eçti. S rt 
\) " uıandı ve büt · n hatırahnı 
ır araya getirmek ıstcdi. 

ia liayır, ya bütün boşanmış 
L c de içinde kökleşmiş yeni 
Qtr fij· dt i ız, arkadaş İvrem, arka-
.. ,~ vrem, adıyle dal budak 
~ıştı. 

lun A.h nıçin bu kadar geç yo
Sa. çı~mıştı bu kız? 
•nkı bugüne kadar hep iu aramış, aradığını bulunca 

•J .. 0'a-unluğunu duymuştu .• 
~ ?zlcrini yumdu, lvrcm has-

bır kad .. t•· - ·ı . tıı' le ının us unc cgı mıı 

tu.Jc. siyon yapıyorken duydu-
)or.•ozler, ne yüreğini oynatı-

.. 
iil -: Beni sen de acıdın de
dtrd~ı? Acımasan erıni çağırır 
lr •rnc derman olmağı İ>irlik 

~tırır mıydınız?,, diyor. 
ltt;rern kendiıine bakar diye 
'irn~rı başını o kadar kiiJda 
~·~'' vcrcccii cevaba heye-

• .'._ kulak vermişti: 
'- ........ Doktor erim dcgil, ho

llldır 8 .,, 
, u •es biraz kesikti: 

Cltı - Hocan mı? Ben ise ka
lıt d ••nar ak ne güzel birbiri

cnk demiıtim.,, 
Çt~lla denk olabilir miydi ger
d Fakat ne de olsa bu ka
ın b k U ıözle bir gün UJgüne 
Yu~ olabilmek umgusunu du
~uştu ... 

tiıı· vakıt genç kızın fıkirle-
1 . ı daha iyi anlamak kastile 
tışkenin t 1 b' . .. l . •r ) a e mı soy emış ve 

l il arından geçen öz eri gün
ttce t b u a Jile ugraşmı , hala 
ti 2~aş Yor. Enine boyun çck-
gı düv •• 1 • b • • •• 

01• ıum en ır tur u çoı.e-

ıyordu. lvrcm en son "bu 
k Çfİlsü gidi te h · o maz a 

' nın rolü , derken 
}'u:zun .. l h oy e bakışla 

il ki 

yor i, n apı 1 n tıkır ı .. ın, 
ne de açıld gı ı duymadı .• 

- Ne bu dal ınlık, uyuyor 
mu muz doktor?. 

D · şüncel rini okşıyan bu 
sesle dog uldu: 

- Yok!. Seni bekJiyord:.r 11, 

hastamız nasıl?. 
- Jyı ... Fiyevr dü,,tü, tehlike 

kalmadı. Kapıdan ışığı g-r~ 

düm de size haber verrueğe 
geldim.. Hayır kalkmayınız '4-

nım, ben durmıyacağım. aat 
on iki .. 

- Madem ki geldin, b r ... z 
otursaydın, görüşelim İvrem .• 

lvrem itiraz etmedi. Dokto
run yanına geçti, gülerek; 

- Ülgen tehlikeyi atlattı ı
ye Oğuza mutlu olsun dcmcl', 
yoksa iki güne varmaz Ülgen 
kalkmadan o hastalanırdı .. 

Doktor dalgın: 

- Ne uygun kan koca o c 
sevişiyorlar .. 

Genç kız biran durafod·k
tan sonra: 

- Evet öyle. Şimdi birbirini 
kaybetmek korkusunu gew -
dikten sonra daha çok sevis~
rek biranda Y•tamanın d din 
duyarlar: elbet . 

Doktor Batuk manidar b'r 
bakııla: 

- Biliyor musun arka a~, 
OiuzJa karısı kırmızı ay oa
losunda dediklerinin en f üz:") 
bir örneği.. Ben onları görünce 
o sözleri andım .. 
-? ... 
Batuk susmuş, yine dalmıştı.. 
- Size neyi, ve hangi so-

zümü hatırlattılar doktor?. 
s ı t l ır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• il 

•• 
1 oze Al mı • • • 

u 
ulusev·nde hır 

e ns ve d. .Memleketin 
n münevv rleri bu konfe

ran ta lıazı bulundu. Konfe
ran büyük b" alaka ile din
lendi. 

İstanbul, 17 (H su ı) - tal
yada 250 b"n asker Habeş s
tana harekete hazır bulunuyor. 
Bu kuvvetin nakli için bütün 
tedbirler alınmıştır. 

İstanbul, 17 (Hususı) - İtal
yanın Hrbeşistana sefer yaj>
mağa karar vcrdi2'i ve bu 
maksatla 170 milyon sterlin 
aarfını göze aldığı bildiriliyor. 

Habe' 01, Bakanı 
Ne Diyor? 

Paris, 18 (H.R)- Adis Aba
badan bildiriliyor : Habeş dış 
bakanı gazete muhabirlerini 
çaiırarak şu beyanatta bulun
muştur: 

Zonguldak 18 (A.A) - Va
purculuk şirketinin Güneysu 
vapuru )imanımıza ilk gelişi 

şerefine 80 k'şilik bir çay zi
vaf eti verildi. 

Zile 18 (A.A) - C. H. F 
ilk kuruluşundan beri kaza ida
re heyeti ba,şkaohğında 'bulı,ı
nan Bahir Ugur kısa bir has
talıktan sanı a vefat etmiıtir. 

72 yatında bulunan merhumun 
cenazeai merasimle kald.ml
mıştır. 

Yeni KontenJan 
Kararnamesi 

"Ulusal hadisesinden sonra 
Habeş hUkfuneti hudutta asla 
tahşidatta bulunmamıştır. Uzak 
hudutlardaki Garnizonlardan 
uzak olan ileri karakollarına 

ltalyau 1\ wlı \ e Hab"1J imparatoru Bu·lilıte ANKARA, 18 (Hbsusi) 
J kı Btr Zıyatet Jhıtırm • .., - Yeni kontenjan kararnamesi 

hiç bir harekette bulunmamak matı verilmiştir.Bu emirlere har-
ve her hadiseden çekinmek tali- fiyen riayet olunmuştur.Eğer İtal 1 

yan kıtalannın Kuerloguk etra- Vekiller heyetinde kabul edil-
- Hu 8 mr1 erit '[erir - miş ve tasdika arzedilmiştir. . ........ ......... 

K. Başkanı Antalyada Ankarada U. Kütüphane 
-..L-- ~···--~·~·.-.------........ ---

General Kazım Öz~ Kültür Bakanl!_ğında Müteşarlık 
Ş fi S V •ıd• lstanbul: 17 (Hususi) - Ankara da büyük bir kütüphane ((re De UVare erı 1 yapılması Kültür Bakanlığınca kararlaşmışbr. Kütüphanede Türk 

ANTALYA, 18 (A.A)-Ko
nuğumuz general Kazım Özalp 
bugün viliy~t makamında bir 
resmi kabul yaptıktan sonra 
liva kumandanlığını, belediye
yi, C. H. fırkasını ziyaret et-

mişler, Lise ve Gazi ilk 
tebindc dersleri takip 
mişlerdir. 

inkılabına aid kısım da bulunacakbr. Kültür Bakanlığında yeni 
mek- teşkilat kanununa göre, b r Kültür Bakanlıiı Müsteşarlıiı ihdas 
eyle- olunacakbr. Bu kanunda çalışan çocukların tahsilleri meselesi 

Kurultay başkanının şerefle
rine dün a-ece belcdivede bir 
suvare verilmiştir. 

göz önünde tutluyor. 

Italyan Milli Takımı ........ ,.. 
Bir Karşı İki Golle Fransızları Yendi Fransa Nazırlar Meclisi 

Karşta 1 Bay Laval Günün Meseleleri 
Kardan Uç E\'ln Hakkında İzahat Verecektir 

Roma 8 ( A.A) - Fransa ve İtalya milli ta~ımJarı çarpışmış
lardır. Çok sıkı ve alakalı bir oyundan sonra İtalya bire karşı 
iki golle maçı kazanmıştır. B. Mussolini maçta hazır bulunuyordu. 

Çatısı Çöktü 
Kar , 13 ( A. A ) - İki ün 

evvel }ağan şiddetli kar 
0
yü

z.ünden üç bina ın çatısı karın 
aiır ığından çöl müştür. Bc.e
diye biıtün çatıların temi_ 1en
mesinı ılan etmi ir. Evl ı 
üzerinJe ka ın kalınlığı bir met 
reye yakındı . 

.. reğlide 
Fabrikas 
A) - A 
göre Süm r

e .. lide- ya-
n me ucat r..ı .. i 

ı t ik te ab 
e d"ger n -

P~ris, 18 (H.R) - Yarın (bugün) nazırlar rneclısi Elize 
sarayında Reisicumhur Lebrunun reisliğinde toplanacaklardır. 
Dış işlen bakanı Bay Lav~) uluslar arası siyasa, Almanyanın 
cevabı ve Habeşistan meselesi üzerinde izahat verecektir. 

Almanya - lngiltere 
Almaı1 Dış Bakanının Londraya 

Çağırılması Muhtemeldir 
Londra 8 (H R) - Gazetelerin neşrıyatma rağm n bir İngiliz 

bakanının Berlini ziya e etmesi mevz ı hah de ıld . Bil Akis 
Alam n Dı bakan Baron Fon Norath n Londraya rılması 
muhtemeld' . 

Ga rimübadil 
o yaları 

1 ta b 18 (H usi) z·-
ı g yrimübadillerc 
ayı gayrimübadıl 

ir. 

• • 
gıs 

TAYYARE 
31s1 Telefon BUGUN 

iki Bii) iik Filinı 

Patron Olsaydım 
Fernand Grevey'in temsil 

fılm · dir. İki sa t kahkaha 

ilkbahar 
BUyUk tenor JOSEPH S 

e ne b r u ik i 

ısı 

eğ-



, 
BORJIY A 

-a 
Mantosuna büründü. Kılıncı

m kuşandı. Mumu söndürdü . 
Tam odadan çıkacağı sırada 
şehir tarafından kulağına bir 
inilti geldi. Bu suların çıkar

dığı seslerden başka bir§ey idi. 
Bütün kulak kesildi. Evet insan 
sesi. Hem ıztırap çeken bir 
insan sesi idi. İnilti fazlalaşı
yor, sesler daha yüksekten du
yuluyordu. Adeta odanın içinde 
birisini boğuyorlardı. 

Ragastan asabiyetten titre
meğe başladı. Gırtlağı sıkılan 
bir insanın son nefsinde çıkar
dığı acı hınltılar kulağında 
çınlıyordu. Hemen nehre doğru 
atıldı. Gecenin zifiri karanlığı 
içinde elile toprakları yoklaya 
yoklaya nehrin kenarına ulaştı. 
Dört ayak merdiveni indi. Elile 
suları yokladı. Avucunun içine 
yumuıak bir kumaş değdi. Bu 
kumaşa sanlı bir adam 
hırlamakla ve sık sık nefes 
almakta idi. 

Ragastan nehrin içindeki 
adamı omuzlarmdan yakalaya
rak karaya çıkarmak istedi. 
Kim olduğu belli olmıyan adam 
sordu: 

- Siz kimsiniz? 
- Korkmayın bir yabancı, 

bir Fransız arkadaş. 
- Bu ülkede arkadaş yok

tur. Ölüyorum, dinleyin. 
Suda boiubnak üzere bulu

nan bu adam ellerile merdiven 
taşlarmı tuttu. 

Ragastan onu sudan çıkar 
mak için savaştıkça o, "hayır 

hayır istemez yalnız beni din
leyiniz bırakınız öleyim. Yalnız 
öc almak istiyorum,, diyordu. 

Bu acıklı manzaranın önünde 
saçları dimdik olan şövalye: 

- Söyleyiniz. dinliyorum 
dedi. 

Güç halde konuşan adam 
kesik kesik anlatıyor: 

- Kont Alma ... Kont Al
maya haber verin! Kızma da 
haber verin.. Kendisini kaçır
mak istiyor. Ona göre ... 

- Kont Alma kim ? Kızı 

kim?. 
-- Kızı .. Bcatria .. Primverl 
Şovalye batından kurtunle 

vurulmuşa döndü. Bütün tüy-

leri örperdi.. Gözleri yuva
sından fırladı. Kısık bir sesle 
haykırdı : 

- Kıı.ı kaçırmak iatiyen 
kim? 

- Beni öldüren adam. Be-
nım ... 
Ağzından çıkan son kelime

ye bağlıyacağı cümleyi tamam-

lamadan nehrin içindeki adam 
kaskab kesildi. Elleri taşı bı-

rakb. Ceset akan suların dal
galan arasında gözden kay
boldu. 

Şövalyenin gözleri karanlık 
sular içinde cesedi aradı. Fa
kat hiçbir şey bulamayınca 
dör.miye mecbur oldu. Odasma 
K'eJdiği zaman sıkıntı terlerini 
sildi. 

Gene kendi kendine söylen
meğe koyuldu: 

- O!ur şey değil. Çıldırtıcı 

bir esrar içindeyim. İsmi Be
atris imiş. Kont Alma'nın kızı 

imiı.. Birisi kendisini kaçırmak 
istiyormuı. Likin ki•? .. 

Bu sırada Sen Piyer klise
sinin saatı biri vurdu. 

- Gece yarısı. 
Diyerek sokağa fırladı. Se

zar Borjiyanın gendisini bek
lediği güzel manzaralı saraya 
doğru koştu. 

-4-
aecenin Karanhklarında 

Roma şehri derin uykuya 
daldığı zaman karanlık sokak
ların içerisinden Sezar Borjiya 
ve dört arkadaşı güzel man
zaralı saraya doğru ilerliyordu. 
Gece saat dokuzdu. Roma eski 
sanatının çok yüksek bir eseri 
olan güzel manzaralı sarayın 
tunç kapısı önünde Borjiyanın 
bir işaretile nöbetçilerden biri 
parmağını kapının düğmesine 

bastı. Tunç kapı hemen açıldı. 
Sarayın hususi kısmına bu ka
pıdan girilirdi. Borjiya ve dört 
arkadaşı içeri girer girmez 
hiç gürültü çıkarmadan kendi 
kendine kapandı.Sarayın iç tez
yinatı gözleri kamaştıracak de
recede cennetten bir örnek sa
yılabilirdi.Koridorun iki tarafına 
beyaz mermerden heykeller di
zilmişti. Heykeller insanların 

şehvani ihtıraslarım harekete 
getirmek için çıplak kadınlar 
örnek alınarak yapılmıştı. Ge
cenin sükuneti içinde işitilen 

çağıltı geniş salonların ortala
nna kurulmuş havuzlardan fış

kıran suların döküntüleri idi. 

Tunç kapının karşısında gül 
ağacından yapılmış ikinci bir 
kapının her tarafı gümüş kak
malarla bezenmi~ti. 

Bu kapının bekçileri iki ka
dındı. Romanın en güzel ka
dmla:ından seçilmiş olan bu 

iki melek çırılçıplak kuş

tüyü şiltelerin üzerine uzan
mışlardı. Sezar Borjiyanın 

bir işareti kapının da 
hemen açılmasına yetti. İlerle

dikçe artan bir ihtişam içindeki 
büyük salonlardan birine gir-

diler. Altın şamdanlar içeri
sine dikilmiş kırmızı balmum-

ları yandıkça etrafa hisleri hare 
kete getiren güzel bir koku 

dağıtıyordu. Kitara Keman ve 
filavut gibi sazlar aşk nağme
leri terennüm ediyorlardı. Ku
rulan sofranın üz.erinde en 

nefis mezeler bulunması bu 

ıece burada müsteına bir 

ziyafetin hazırlandıj'ını anlatı

yordu. 
Sofranın etrafında henüz birkaç 

kiti yer almıştı. Bunlar da sof
raya oturmamıtlar, eski Roma 

adetine göre etraftaki kuş tüyü 
şiltelere dirseklerini dayıyarak 
uzanmıtlardı. O da da kadın 
olarak yalnız bir kiıi vardı. 

O da sarayın sahibi, erkek
leri çıldırtmakle şöhret kazan
mış Sezar Borjiya'nın hemşi

resi papanın kızı Lükres Borji
ya idi. Sezar odaya girince 
Lükres uzandığı şilteden aya
ğa kalktı baştan aşağı elmas
lara bürünmüş göz alan tavır
larila birkaç adım ilerliyerek 
elini kardeşine uzattı: 

- Ne kedar geç kaldınız 

kardeşim 
- S.nu Var-

Almanyanın Cevabı Şid
detle T enkid Ediliyor 

lngiliz Gazeteleri Bir lngiliz Nazırı- ! 

nın Berline Gitmesini istiyorlar 
Londra 18 (A.A) - İngiliz 

matbuatı İngiltere ile Almanya 

arasında bir görüşmeyi temenni 
eder gibidir. F kat matbuat 

fazla acelenin Alman cevabının 
ortaya koyduğu müphem vazi

yet için bir tehlike olacağı ka
naatındadır. 

Moskova 18 (A.A) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Pravda gazetesi Alman ce-

vabını şiddetle tenkid ederek 
diyor ki: 

Bu nota Alman faşizm:nin 

büyüklük taslamak illetinin yeni 
bir ifadesidir. Bu notanın ifade 
tarzı dünya akıbetinin Alman 
faşizminin vereceği şu veya bu 
karara bağla olduiunu göster
meğe meyyaldir. Alman f aşiz
minin tehdidi altında bulunan 
Avrupa miUatleri emniyeti te
min çarelerini bulmasını bile
ceklerdir. Kısacası, Alman an
laşma tekliflerini Fransayı tec-
rid edecek bir ilet haline ge
tirmeğe çalışmaktadır. 

Alman yanın Cevabı 
Almanya Büyük Devletler Bir--

liğini Mi Kurmak İstiyor? 
Paris, 17 (A.A) - Alman

yanın İngiliz tekliflerine ver
diği cevab orta Avrupanın 

muhtelif memleketJcrinde baı
ka türlü karşılanmıştır. 

Belgrad matbuatı Almanya
nm amacı büyük batı devlet
lerinin birliğini kırmak ve Fran
sa ile İngiltete arasında bir 
yar açmak için müzakeratı sü
rüncemeye uğ'ratmak olduğu 

zannındadır. 
Varşova hükumet gazeteleri 

notanın Londrada iyi karşılan
dığını yazdıkları halde, muhal'f 
gazeteler gayri müsaid bir in
tiba hasıl ettiğini bildiriyorlar. 

Viyanada ise nota Alman-
yanın, Avusturya istiklal ve ha
kimiyetini tanımaktan imtinaı 
şeklinde tefsir ve Avusturya
mn Hitlercilikten kurtarılmasını 
temin edecek yegane çare ola
rak bütün Avusturyalı.lann bir
leşmesi lüzumunda israr edil
mektedir. 

Italya-Macaristan 
. 
iki Memleket Arasında Bir Kültür 

Mukavelesi İmzalandı 
Roma, 17 ( A. A ) - Stefani 

Ajansı bildiriyor: 
Bay Mussolini ile Macar kül

tür bakanı bay Homan İtalyan -
Macar kültür mukavelenamesi
ni imzalamışlardır. Merasimde 
Macar ıcfiri ile ltalyan kültür 
bakanı ve yüksek memurlar 
hazır bulunmuşlardır. İtalya 
Avusturya kültür mukaveleıi
nin akdinden birkaç zaman 
fasıla ile imzalanan bu muka
vele iki millet arasında mevcut 
ananavi dostluk bailanndan 
mülhem olarak kültür müna
sebetleri itini tanzim etmekte-

Sabık 

dir. Mukaveleye göre Peştede 
bir İtalyan ve Romada bir 
Macar kültür enstitüsü tesis 
olunacaktır. Bu enstitülerin ga
yeleri mütekabilen ilim, ede
biyat ve güzel sanatlar yap
mak ve İtalyan - Macar fikir 
münasebetlerini arttırmak için 
mukavelede düıünülen gayret
lerin muntazam bir .şekilde el 
birliği ile yapılmasını temin 
etmektir. Eııatitülerin yapılma
sı, döşenmesi ve iılemesi için 
lizım olan biUün malı.eme her 
türlü vergi ve resimden muaf 
tutulacaktır. 

Kayser 
ilkbaharda Almanyaya O(inmek istiyor 

Cenevre, 17 (H.R) - Thur- sabık imparatorun hertürlü nü-
gauer Zeitung'un iyi bir kay- mayişlere sebebiyet vermekten 
naktan aldıiı habere göre sa- çekinmesi ıarb ile bu talebi 
bık Kayser Almanyadaki mü-

kabul etmittir. Kron Prensin 
messili General Dommes vası-
tasile Almanyada kııa bir müd- HitJeri ziyareti de bu mesele 
det ikametine müsaade edilme- ile alakadar telakki olunuyor. 
sini istemiıtir.General Dommes Londra, 17 (H.R) - Royter 
Hitlerle mülakatında sabık Kay- ajansı bildiriyor: Kron Prensin 
serin önümüzdeki ilkbaharda Bitlerle mülakatında sabık 
iki - üç ay F rankfort yakinin- Kayserin mali müşkülatı ıörü-
deki Homborı banyolarında ıülmüştür. Rayşführer, Dr. 
yerleşmesine hükumetin mu- Schacht ile bu meseleyi tetkik 
vafakatini temine çalıımııtır. ederek bir çare bulmayı vadet· 
Söylendiğine bakılırsa Hitler miştir. 

ltalya' dan Habeş 
Hudutlarına Sevkiya 

. . . ·~· ...... 
Sevki inkar Edilen Kıtaların 
Gönderildiği Tahakkuk Etti 

Paris, 18 (A.A) - Gazete- 1 
ler muhtelif mes'eleler üzerin
de mütalealar yürütmektedir
ler. Bu mes' eleler şunlardır: 

Alman cevabı 
İtalya - Habeş İhtilafı 
Kral Albetin ölümünün yıl-

dönümü 
Kannonamn intihabı 
Kodos ile Rossinin karaya 

inişleri 

Sövyet 
ması 

Rusyanın silahlan-

Birinci mes'ele hakkında ga
zeteler şunları yazmaktadır: 

Fransız - İngiliz. bloku sağ-
lam kalmalı ve aynen muha
faza edilmelidir. Hava yardım 
misakının bir hakikat olması 
lazımdır. Nihai anlaşmağa ka
dar garp misakı müzakereleri
ne devam edilmelidir. 

Büyük faşist konseyi müza
kereleri için Maten şu müta
leayı yürütmektedir: 

Bu müzakereler tedrici t 
birler kadrosunun asılmış 
duğunu göstermektedir. 
sevki inkar edilen kıt'atmg 
derildiği bugün resmen tah• 
kuk etmiştir. Seferberlik 
nişlemektedir. Romada, A 
kada İtalyanın emniyeti 
müstemlekelerinin genişle 
için büyük mikyasta bir ha 
ket olacağını hissetiren 
hava vardır. 

Gazeteler kral 
ölümünün yıldönümü 
uzun uzun yazılar yazmak 
dırlar. Eski hava nazırı B. 1 
yer Ovr gazetesinde iki se 
denberi Fransız Sovyet yakl. 
masının Fransanm dış siya 
sının eserlerinden biri olduğ 
hatırlatmakta Sovyet Rusyar 
askeri vaziyetinin sulh ve 
dafaa iradesine tamamen u 
gun olduğunu memnuniye 
kaydetmektedir. ......... 

12 Adayı Bize Versinle 
1 ··-·-·· • 

Yunanlılar İtaly!lnlardan Bu Dostlu~ 
~ekliyorlar - ltalyaya Boykotaj ... 

. ATINA 18 ( Hususi ) - Ka- 1 tandaki 50,000 On iki ad 
lımnoslular kulübü tarafından iki memleket arasında uçurıı 
gazetelere ıu tebliğ ıönderil- açtıkça İtalya ve Yunanist 
miştir : arasında hiç bir dostluk ku 

Kalimnos adasında askeri lamaz. Halbuki eğer man 
zorbalık devam ediyor. Ada hakim olursa, biz on iki ad 
mallarının ihracına güçlük çı- lar sarsılmaz eb:di bir İtaly 
karılıyor. Ahalinin serbestce - Yunan dostlugunun şam~ 
d 1 k d

.
1
. 

8
. yonları olacağımızı vaat ederi 

o aşması yasa e ı ıyor. ır- it I I K B k 
çoktan hapise tıkılıyor. İtalyan- 8A~n alrSa( Har'.') oy 0 

J d . · ı · d b tına ususı - Ane 
ar ın ış erıne e urunlarını ht' . 'dd 1. • sar ıs gazetesı şı et ı bır m 
soktuklarından kiliseler kapalı k ı d O 'k' d 11 d 
d 

a e e n ı ı a a ı arın u 
uruyor. k h'"k. · )Ak Ev 1 l y muna arşı u umehn a a 

ıer ta ya unan dostluğu- sıı.lğunı protesto etmekte ' 
nu ı~m.imi olarak istiyorsa bütün tacirleri, ithalatçıları, s 
( O~ .ıkı ) adayı, muahedeler tıcılan, çıftçileri, işçileri italy 
mucıbınce, ana Yatan olan Yu- mallarına boykotaj yapma 
nanistana vermeli, yalnız ken- davet etmektedir. 
di menfaatı için elzem olan Bir çok ticari ve sınai k 
bahri üssülharekeleri muhafa- rumlardan bu fikir lehinde m' 
za eylemelidir ! Biz Yunanis- talaa 1a · " 

BilginlerKurumunda 
Madam Kürinin Ölü

münün Yıldönümü 
MOSKOV A 17 (A.A)-Ma

dam Kürinin ölümünün yıldö
nümü münasebetiyle bilginler 
kurumunda bir merasim yapıl

mı,tır. Bu merasimde sağlık 

bakanı Kaminski Fransız elçisi, 

Sovyetlerin eski Pariı elçisi 
Rakoski, fen akademisi üyele

rinden profesör Joffe Karlin 
Ye Frenkel hazır bulunmuşlar
dır. Profesör Joffe bayan Kü

rinin hayat ve eserinden bahs

etmiı; profesör Karii ve Fron

kel de radyumun hekimlikteki 

faydalarını ve onun habis ruhlar 
üzerindeki teıirlerini anlatmıt· 
lardır. 

Beıçıı<aoa 
Kral Albertin Meza 
Önünde Geçit Resm 
Brüksel: 18 ( A.A ) - o· 

bütün gün yürdun her yanı 
dan akın eden Belçikalıl 

Belçikalılar Laeken kilisesin 
kral Albertin mezarı onun 
geçit resmi yapmışlardır. Eli 
rinde bayraklar taşıyan bir t 
lcım ahali sokaklarda dolaştı' 
tan sonra mezarın önüne gel; 
saygı ile eğilmişlerdir. Kra 
feci bir suette terki hayat etti 
kayanın üstünde uçan F ransı 
tayyarerleri demetle çiçek at 
mışlardır. Bütün binaların üıe 
rindeki bayraklar yarıya kada 
indirilmiştir. 

Sar Anlaşmalar 
Napoli, 18 (A.A) - Sar içi 

yapılan muhtelif anlatmah• 
iaazalamnı,br. 



~·Ubatt93S Yem "sır d• hlte a 

ScZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

KLEOPATRA. 
MISlR KRALİÇESİ 

-19- YAZAN: PAUL REBOULT 

N·h 1 ayet en zavıf o!an fırlayor, aw J 

gzından kanlı bir salye aka-
tak ada - .... 

mcagızın yuz.u moı arı-

Yor ve ruhsuz vücudu yere 
Yıkılıyordu. Zafer kazanan da 
çığlıklarla alkışlanıyordu. 

Sonra tunç parmaklıklı ko
~1an:ıan bir kafesde bir akbaba 
ı e t• ımsah ara.,ında çarpışma 
~ldu. Timsah kudurmuşcasına 
I uyruk snHayor ve müthiş diş
l~r t şıyan çenesini parmak
k dara çarpıyordu. Akbaba ise 

ı an:ıt arı ve aagasile onun CTÖZ c . . o o 
h rın oymafra cabalıyordu. Ni-

ay "t timsah zafer kazandı. 
~~' :ıbayı b~cağındnn yaka
ao•. Yırbcı im~ uzun za-
~<:.n l.an. \. çırptı. Fakat zonun
E a lir ısa'ıın rene.si içine girdi. 
d tlc : e, t"'ylcrilc beraber or~-

a k~ bo clu. 

d Ş il. e: ~ece } arrnm:ı k~
ar <lev m etti. 
Bu sefer şarap!a::- o kada:r 

;ef:sti. ki Antuv&n haddinden 
aza ıçnıişti. Ço~ gürültülü bir 
~eşe gösteriyor, genç kraliçe 

Unu nıernkla seyrediyordu. 
Vaktile, babası Kral sarhos 

olu ·ken, aklının zivaneden çık: 
~<ls1 ona ikrah verirdi. Fakat 
~'rtıdi konuğu olan bu koskoca 
~tncralın biraz muhakemcsin~ 

'Ybederek böyle neşelenmesı 
~?it eğlendiriyordu. Antuvan 
ır kupayı yan kaldırarak ve 

farabını sızdırarak: 
- Kraliçe, diyordu, tannlar 

ta~•hndan ziyafete davet edil
lllış olsaydım, ne daha çok 
6~~ 

• ı.t~ duyar, ne daha çok 
doyardım. Benimle arkadaşla
t't11ıtn burada tattığımız zevke 
ta"rılar bile kıskansa yerı 
"•rdır. 

d
-Sonra, ağır ağu şiltesine 
Uri .. 

y•U. 

Kraliçenin emrile, Adonis 
gibi güzel bir delikanlı ve 
~ kumral saçlı, zümrüt gözlü 

r dansöz Antuvanın yanına 
geldiler. Biri sağına, diğeri so
hına geçti. Kraliçe ikram et
ınesini biliyordu! 
Antuvan Nezaketi iade 

Ediyor 
Ertesi gün Kleopatra niha

Yet Antuvanın davetini kabul 
etti. 

Birar. geç uyanmış, fakat 
Otahnıurluğu içinde bir gün 
evvelki emrini yenilemiyc va
kıt bulmuştu. Aşçıları, eğer 
mucizeler yapmazlarsa, fırınları 
kendilerini d"ri diri yakmakla 
tehdit etti. 
. Kraliçe, parlak kıyafetli ma
l)re • ile birlikte, ziyafet için 
hazırlanan çadırın altına geldi. 
Yemekler boldu, fakat Mısır
lı! ın gösterdikleri incelige 
Yanaşamıyordu. Davetlilere kı
zarmış kocaman et parçaları 
ikram edili ordu. Bunu dişleri
le parçalıyarak suyunu akıtı
Yorlardı. 

Hokkabazlar etr.afta dolaşı
"0r. da.ııretJilcrin yanında dura-

rak burun veya kulaklanndan 
bazen bir para, bazen bir yu
murta, bazen de bir güvercin 
çıkarıyorlardı. 

Kleopatra, bahar etli yemek
lerin birçoğuna el sürmiyor, 
yahut bir lokma almakla iktifa 
ediyordu. Fakat yemeklerden 
ikrah göstermemek, konuşulan 

kaba sözlerden de irkilmemek 
suretile inceliğini gösteriyordu. 

Antuvanın zabitleri, ilkönce 
kraliçenin orada olmasından 
sıkılırken, sonra şarabın tesi
rile açılmırlar, neş'c içine dalw 
mışlardı. Pek fazla yedikten 
sonra, Romalıların adetine 
uygun olarak çıkarlar, bo
ğazlanna bir fil dişi çu

buk sokarak midelerini ha
fifletirler ve yeni baştan ye· 
meğe gelirlerdi. Bunlar Açık 

saçık hikayeler anlatıyor, kah
kahalarla irÜlüyor ve muttasıl 
içiyorlardı. 

Antuvan, biraz sıkılarak : 
- Onları mazur görünüz ? 

Diyordu. 
Kleopatra müsamaha ile ce

vap veriyordu: 
- Öyleya, öyleya!.. Eğleniw 

yorlar ... 
Kleopatranın İncisi 

Kleopatranın bir maksadı var
dı. Antuvan ile Oktavı birbirine 
karşı koymak istiyor. Antuvanın 
kuvveti, askeri şöhreti Roma
daki nüfuzu Sezaryonun istik
balini temin edecekti. 

Bütün kalp avlamak vasıta
larını harekete getirdi. 

Onunla konuşurken çok te
veccühkar ve samimi gözükü
yordu. Bütlin siyasi tasavvur
larını tasvip ediyordu. Pek 
iyi bil:yordu ki ileride kolayca 
onun fikrini çelecekti. Roma
lıya bazen b"'yük bir emniyet 
veriyor, bazen de dirik zeka
siyle onu kararsızlığa bırakı

yordu. 
Ziyafetin sonunda, gürültü 

arasında. sesini yükselterek 

Antuvan ona şöyle demişti: 
- Sen bizi emsalsiz biçim

de kabul ettin. Umarım ki, 
bugün huıurunle şeref ver
diğin bu şenlikten sen de hoş
nut çıkarsın .. 

Muhabbetli bir eda ile, bir 
az da alay ederek : 

- Ben neş'enin kayd tanı-

madıi"ı bu küçük toplantıları 
pek severim J Karşılığını ver
miıti. 

Antuvan bu ziyafet için yap
tığı masrafı düşününce şaşırdı 
kaldı. Hem de Kleopatra buna 
.. küçük bir toplantı ,, diyordu! 

Biraz ekşinerek öıür diledi:. 
- Elimizden geleni yaptık. 

Fakat şenlikler yapmasını öyle 
eyi bilen ıen, buna daha fazla 
parlaklık vermek için bana ne 
tavsiye ederdin ? 

- Bu bir maı;raf meselesi
dir. Biraz hayal kuvveti ve çok 
para ister ! 

- Bugünkü yemek için sar
fettiğim para ile, bilirmisin ki 
2000 sıgır satın almabilirdi ? 

- İnsanlann hatırasında ya
zılı kalacak bir ziyafet için 
20000 sıgır karşılığı masraf 
gerek ... 

- Böyle bir hazineyi bir tek 
ziyafet için hucnmağa imkan 
var mı? İnsanın midesi sonsuz 
genişlemez. Sofradaki eltm ta
kımları ise daha ağır yapsan, 
kullanılmaz hale gelirler. Yüz
bin gümüş?.. Bu hayali bir 
paradır! 

- t;orıu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Tavzih 
Dünkü sayımızda zabıta ha

berleri arasında İzmirli Ahmed 
oğlu Muharrem'in, Taflan ga
zinosu garsonlarından Sami, 
esmer Ali ile palamutçu Ah
med tarafmdan yaralandığı 
yaZtlmışh. Dün Muharrem 
matbaamıza gelerek isimleri 
geçen şahıslarle kavga etme
diğini, bu adamlarle dost bu
lundukları; yalnız İkincibeyler 
sokağında hüvıyeti meçhul bir 
şahsın başına sopa ile vurarak 
kaçtıi'ını söylemiştir. Keyfiyeti 
tavzih ederiz. 

Türk Muhacirler liçin 1 Londrada 
·-·-·· 

Romanyada Bu İşle Meşgul Olmak 
Üzere Bir Komisyon Kuruldu 

Bükreş: 17 ( A.A ) - Rador elesi ile meşgul olmak üzere 
Ajansı bildiriyor: başbakanın başkanlığında hü-

Türkiyenin Bükreş orta eJ- susi bir komisyon teşkili karar-

çisi, son defa başvekil bay Ta- laştınlmıştır. Hükumet Meci-
diye Türk medresesi muallim 

taresko, dışar işler bakanı bay ve talebelerinin gösterdikleri 
Titulesko, İç işleri mezahip ze arzuya imtisalen l,u medrese-
kültür bakanları ve ulusal ban- nin muallim mektebi haline 
kamüdürü ile mülakatta bulun- çevrilmesini tasavvur ctmekte-
muştur. Türk muhacirleri mes- dir. ......... 

•• 
" Erkekçe Oleceğim ... ,, 

Hauptmann Böyle 
idam G ·in ·i Tehir 

Söylüyor 
Edildi 

Nev York, 18 
(H.R) - Haupt

mann, (Trenton) 
hapishanesine kal • • 
dmlmıştır. Naklin 
den evvel ken
disile görüşen ga. 
zetecilerc demiş
tir ki: 

"Eğer sonunda 
elektrik iskem
lesine oturmağa 
mecbur kalırsam 
ölüme bir erkek 
gibi yürüyece ·im. 
Ben hiç bir cina
yet işlemedim ki 
bunu itirat ede
yim. Eğer yapıla
cak bir itirafım 

olsaydı, karım ve 
çocuklarımı mu
hakemenin acı saf 
balarından azat 
etmek iı;in çok
tan beri itirafta 
bulunurdum.,, 

Hauptınann·ın 

avukatları hük
mü temyiz etmiJ
lerdir. 

Nevyork 18 (H. 
R. ) - Temyiz 
mahkemesi Haup 
tmann hakkındaki 
hükmü tasdik ede 
cek olursa af kon-
seyine müracaa~ /la uptmuıw 
edilecektir. Buradan d1t bir ne- iki Musevi kadını idam ceza-

tice almamazse Hauptmann'ın 

ölümü veya hayatı Reisicumhur 

Ruzveltin kararına bağlı bulu
nacaktır. 

sının aleyhinde bulunmuşlar 
suçlunun müebbet kiireğe ko
nulmasını istemişlerdir. 

Hauptmann•ın elektrik san
dalyesinde idamı 18 Martta 

Gazetelerin verdikleri tafsi- yapılacaktı. Suçlu hükmü tem-
lata göre jüri heyeti Haupt- yiz ettiğinden, hükmün tatbik 
mannın suçlu olduğuna kanaat edileceğ-i gün de tehir olun-
getirdiği halde jüri azalarından muştur. 

••••• 
Çin'e 

Gönderilecek . 
Gümüş Madenler 

Şanghay 18 ( A .A) - Sala
hiyettar bir kaynaktan öğre
nildiğine göre, yakında neşre
dilecek bir beyannamede Çine 
sokulacak gümüş maddenin 
altı ay sonra ihracat vergisi 
verilmeden tekrar çıkarılabile
ceği tebliğ edilecektir. Buna 
göre Çin'de iki türlü gümüş 
bulunacakbr. Biri Çin'de mev
cud maden ki, bunun ihracı 

vergi vermekle mümkündür. 
Öbürü de vergi verilmeden 
çıkarılabilecek olan gümüştür. 
Bu yeni tedbirin şimdiki vazi
yeti mühim surette tahfif ede
ceği ümid edilmektedir. 

Bakiida 
Bir Neft Kaynağı 

Moskova 18 ( A,A ) - Ba
kuda çok kuvvetli bir neft 
kaynağı meydana çıkmışbr. 
Gündelik verimi 3000 tondur. 

2000 İtalyan 
Askeri Daha 

Napoli: 18 (A.A) - Royter 
Ajansı muhabirinden: 2000 ltal
yan askeri bugün Habeşistana 
sevk edilmiştir. 

Küçük Antlaşma 
PRAG, 18 (H.R) - Küçük 

mıtlaşmanın ökonomik konseyi 
bugün toplandı. Bu toplantılar 
ve konuşmalar cuma gününe 
kadar sürecektir. 

-..... -
Sanayi Panayiri 

Londra, 18 (A.A) - İngiliz 
sanayii panayiri bugün Londra
da açılmıştır. Panayırın işgal 
etiği yer 525,000 kadem mu
rabbaındadır. 1572 müessese 
sergiye iştirak etmiştir. 

Berlinde Ve Le
histanda Fırtına 

Berlio 18 ( A . A ) - Dch
tetli bir fırtına Bcrlinde biçok 
hasarlara sebebiyet vermiştir . 
Ağaçlar devrilmiş ve hatta kök
lerinden sökülmüş ve birçok 
damlar uçmuştur. Fırtına di
ier bir takım şWrlerde 
de mühim hasart~T ika et
miştir. 

Varşova 18 ( A.A ) - Ge
çen gece Lehistanın büyük bir 
kısmında siddetli fırtına olmuş
tu... Bir çok evlerin damları 
uçmuş camları kırılmıştır. Poz.
nan yakınında kain S. Zamo 
Talic!e bir ev yıkılmış iki ki
şinin yaralanmasına sebebhiyer 

1 vermiştir. 
Lehistan - Bulgaristan 

SOFYA 17 (A.A) - Lehis
tanla Bulgaristan arasında ya
kında bir fikri teşriki mesai 
mukavelesi akdi münasebctile 
iki memleketin kültür bakanları 
karşılıklı ziyaretlerde buluna
caklardır. 

Alman yada 
Diş Hekimleri 

BERL1N, 17 (A.A) - Yeni 
kanunun istilzam ettiği bir 
şarta göre bir diş hekiminin 
karısı veya kocası yabudi dini
ne mensup bir nesilden olmı

yacaktır. 

Prens Dögal 
Peşteyi Ziyaret Edecek 

Peşte: 18 ( A.A ) - Fug
gentlensenğ gazetesi, lng-iltere 
veliahdının Peıtcye gelip bri 
gün kalacağını yazıyor. -· Uçler Komitesinde 

Napoli, 18 (A.A) - Baron 
Alaisinin riyasctindek üçleı 

J komitesinde görüşülen ve ya· 
pılan ~r anlaşması bugün im 
zalanacaktır. 

Kodos Ve Rossi 
Porto Prayada 

Porto Praya, 18 (A.A)- Çok~ 
heyecanlı ve yorgun bir halde 
burada karaya inen Kados ile 
Rossi kısa bir istirahattan son
ra tamirata nezaret için hava 
meydanına gitmişlerdir. 

Düşen lngiliz Tayyaresi 
Mesina, 18 (A.A) - 15 Şu

batta San Filippada düşen İn· 
giliz askeri tayyaresindeki 9 
kişinin cesedi Durban krova
zörü ile Maltaya nakledilmiştir. 
Hazin bir merasimden sonra 
Durban hareket etmiştir. 

Yeni Dostluklar 
Sofya, 18 (A.A) - Polonya 

- Bulgaristan arasında yapıla
cak fırka teşriki mesai itilafı-
nın akdini müteakip her iki 
mt!mleket kültür bakanları bir
birlerini ziyaret edeceklerdir. 

Gal Pren i Viyaııada 
Viyana, 18 ( A.A ) - Gal 

prensi kış sporları yapmak 
üzere buraya gelmiştir. Ziya-

• ıreti hususi mahi\lcttedir. 



"Oepeche de Lovlouşe,, Gug-
lıelmo F errero gazetesinde 
yazıyor : 
Londra.ıanlaŞhı&larJ;karşmnda 

Al~anyanın durumu ne olacak? 
Almanya ile başlıyacak konuş
mal'\r ço~ uzun karı§ık ve 
çap~111ık olfı_caktır. He 
halde, ne olacağını anla
mak içi.p Nazi hükğmeti
nio i~ 9-1~rumunu gözden 
kaçı.rmamak gerektir. Fran 
sızlar ve İ.ngilizler bunu 
anlıy~mıyqrlar. Onlar, mü
zaker~ye ;giriştikleri ülke
leri\! · ~ ve dış siyasalarını 
bir~irinden ayr~ tutmak is
terler. Fakat bu ayrılık 
imkansızdır 
Hltlerln Propaganda 

Temelleri 
Hitler muvaffakıyetinin 

büyük bir kısmını (Versay) 
muahedesinin tamirat ve 
ailahsızlanma hakkındaki 

1hükümlerine borçludur. Al
manlar tamirabn ancak 
küçük bir kısmım, onu da 
2'aliplerden ödünç aldıkla
rı paralarla ödediler. Son
ra istikrazları da '4 durdu
rarak,, işin iÇinden çıktılar. 
Kendilerinin fedakarlığı 
ehemaıiy.etsiz kaldı. Buna ı ·: 
rağmen '' tamirat ,, mii-i~ 
kemmel bir tahrik vasıta- -

Y'enı Asır 

karşısında Alman hükumeti 
için şimöiki vaziyetten daha 
elverişlisi olmaz. Versay mu
ahedesine, galipler~ Avrupaya 
karş&. hak müsavatı meselesinde 
isyan halinde durmak. Hüku

met eyi biliyor ki Versay 
muahedesinin a3keri hil
'<üm!erini bozduğu için 
f ransa veya İngiltere harp 
açacak değilJerdir. Muahe-

. :'. deye raR"men dökülen 
:· 

$~; :-·· her top .. ~~tlerci Alman-
, .:\-.: .~?<-' yanın gozunde Avrupa 

: i'%f ." birliğinin istibdadına karşı 
kahramanca bir isyan hare
ketidir. Bu, hiç bir tehl!

ii kesi olmıyan bir intikam 
., dır4 

1 Almanya İşi Uzatacak 
Anlaşmak Almanyanın 

işine gelmez hukuk müsa
vatı meselesi halledildi, 
Almanya silahlan azaltmak 

için umumi bir anlaşmıya 
girecek veya silahları ar

tırına rekabetine abla
caktır. Birincisi Hitlerin 
'l<tidar mevkiinde kalma
sına sebep bırakmaz. İkin
cısı ıse pek büyüli bir 
mcsuliY,ettir. 

Bunun için Almanya 
girintili bir siyasete atıla

.;.; , ·; :_:::;;iiı uktır. Bunun hedefi de 
·~·tr.'M 

/k .. ].reşmen aranılan hak bera-s.ı oldu. Hitler. bunlan umu- » 
mi sefaletin sebebi olarak M·'· 
gö,,tcrai. Fransayı. iki nes- l\f, 

"'1iiilli .... ~ 
li esir etmek niyeti.le it-

~&\?i;' .; ., })erliğWıi imkansız kılmak 
'-'f ···,·\;::· olacaktır. Nasyonal Sos-

ham etti. Milyonlarca 
buna inandılar. 

$116hşız Almanya 
Mecburi ıilihsızlanma Hitler· 

cilerin elinde daha JDükemmel 
ii'ir silah oldu. Eğer ondokuzun
cu asır NapolY.OD tarihini biraz 
daha ciddiyetle gözden geçir
miş olsaydı, umumi harb ga
lipleri 1890 yılından sonra kor
kunç bir şekil alan Prusya mi
litarizmin 1808 mukavelesinden 
doğduğunu öi'reneceklerdi. Na 
polyon bu mukaveleyi yapart 
ken PruŞY:ayı ilelebed zararsız 
kılmak istiyordu. 

1808 yılına kadar Prusy:anın 
bütün 18 inci asır devletleri 
gibi, küçük bir meslekci ordu
su vardı. Askerlerin bir kısmı 
] bjlncılardı. Prusya milleti, 
Avrupa'nın diğer milletleri giöi 
ıaayri askeri idi. Prusya kralı'
nın bir ordusu vardı; fakat bir 

Prusya militarizmi yoktu. Prus
ya'nın askerleşmesi, Napolyo
nun zorle kabul ettirdiği, silah
sızlanmağa karşı l:iir reaksiyon 
olarak, 1808 de başlar. 

Silahsız Devlet Olmaz 
Napolyonun 1808 de Prüsya

ya ve muttefiltlerin 1919 Cla Al-

manyaya liabul eUirdiklei si
.lahsızlık şartı, hakikatta devle-

tin mahvı demeti. Silahsız bir 
devlet devlet olamaz. Bunun 
için, silahsızhk kaydını kabul 
ettiren devlet, silahsız bırak

tığı aevleti mahvedecek güçte 
değilse, bu nihayet hu kayda 
karşı İs)tan bfyrağını çeker. 
:Almanyada 1808 de olan da, 
şimdi olan da budw:-. 

Almanya şimdi büyük bir 

si de, '!+/ crsay muahedesinin be
şinci kısmını, hiç çekinmeden 

rotesto etme~idir. 
Bunun için, hukuk beraber-

. ği meseluiı Hitler rejiminin 
en mühim meselesi, belkide 
hayat sebebidir. 

Hak müsavatı Nasll 
olacak? 

- Fakat, denecek. öyle ise 
işler yoluna girece.kÇünki ga
lipler bu müsavab kabule ya
naşıyorlar. Londra anlaşmasın
dan çıkan mana budur ... 

Akıl bunun böyle olmasım 

ister amma, aklın gayri meşru 
idpelerde yeri yoktur. Madem 
ki hukuk müsavatı Hitler hü-
kumetinin yaşamasına sebeptir, 
madem ki bunun için isteniyor, 
bu hükumet için onu ele geçir
mekten büyük felaket olmaz. Ta
mirat meselesi 7.aten halJedH
miştir. Hukuk müsavatı mesele
si de kalmazsa Hitlerin kaptığı 
hudutsuz salahiyetlerin sebebi 
kalmaz. Diktatörlüğün başka 
bir mazareti de olmaz. 

Hltler. Sulh İstiyor 
Hitler sulh istediğini söyle

diği zaman samimidir. Sulhu 
istiyor, zira harp yapacak va-
ziyette değildir. Sulh ve harp 
meselesi şöylecHr: Eğer Alman-
ya muvaffak olmak ihtimalile 
300 bin kişilik Rayşvehr ordu
sunu harba sokabilse, bu harp-
tan kaçmaz. Fakat ciddi bir iş 
görmek ıçm Alrnanyanıp iki 
üç milyon asker toplamasına 

üzum vardır. Bunu yapabilin-
cey~ ka;Jar ,da ha çok za-
man geçer. 

Harp :Yapamayınca 
Harp yapmak imkansızlığı 

yalizm aynı zamanda Me-
mel, Danzig. Avusturya gibi kü
tük 'milli mes' eleleri kaynatarak 
boyunduruk altmdanki Alman
lığın hakiki kurtarıcısı tavrını 
takınacaktır . 
Avrupa Nizama Giremez 

Netice şudur: A.vrupaya ni
zam vermenin güçlüğü uluslar 
arası durumda değil, uluslarm 

. kendi durmundadır. T aleyran 
daha 1814 yılında şunu söyle
memiş mi idi: 

"Avrupa devletlerinin iç mu
vazenesi olmazsa Avrupa mu
vazenesini kurmak imkansız
dır.,, Bugün iç muvazenesizli
~ne tutulmuş o kadar çok dev
let vllrdır ki Avrupanın muva
zenesine imkan görülemiyor. 

~·-
Roman yada 

Ulusa] Bankanın 
Vaziyeti 

Büreş, 18 (A.A) - Ramanya 
ulusal bankası hissedarlarının 
fevkalade g~oel toplantısında 
banka nizamnamesinde yapıla
cak tadilatı kabul etmiştir . . Ve
rilen karara göre ibrazında te
diye edilecek teahhütler 1Car" 
Şıhğı devlet tarafından banka
ya yat'irılacak hazine bonolarını 
ihtiva ei:lecek ve bu bonolar 
bu muameleden dolayı banka
nın maru:ı: kalacağı zararlann 
Hevlet tarafından tesviyesi için 
tesl>it edilecek muayyen bir 
müclae zarfında şehir ziraat 
borçlarının tahvili ile teminat 
altına alınacak, ziraat, ticaret 
Ye ~nayi kredileri rejiminin 
g<mişletilme,,İ ve ulusal banka 
müdürünün vazifesinde daha 
fazla müddet kalmasının temini 
düşülmektedir 

Elmaslı Kadın öldü . 
2'9~ 

Stavisl(inin Metresi -Sergüzeştçin 
ölümünden San·raSefalete Düşmüş 

_... ................. ----------------------.... ~----------------------------
Parıs, 13 Şubat - Elmaslı 

kadın ölmüştür. Beşyüz milyon 
frank dolandırarak Fransayı 
altüst eden mahut Saşa Stavis-
kinin meteresi idi. Karnına bir 
kurşun sıkarak. on saat can 
:Çekiştikten sonra, gözlerini ka
pamıştır. 

Vivyan Loamar Paris kibar 
alemi-erinde çok tanınmıştı.Gü-
zelliğile bet aber elına5ları çok 
beyenilirdi. Fak::ıt bukadar ser
veti üzetind "! taşldıLtan sonro 
~efa:~t içinde öffiıüştür. 

~ar.a Ve Aşk 
Bu kadının m~cerası bir a şk 

romanıdır. Daha 1916 senesin-
de güzel Staviski'nin metresi 
olmuş ve o zaman, bir tablo 
hırsızlığından dolayı, hapse a
tılan sevgilisini - bütün nufu
zuna kullanarak - kurtarmıştı. 
Bu kadının münasebetleri çok 
olacak ki Staviski hapisden 
çabuk çıktı. Metresi onu ken
di şık apartmanına aldı. Sta
viski için bir refah ve zevk 
hayatı başladı. Güzel Vviyan'ın 
diğer bir aşıkı da oraya gelir 
gider ve her ay 100 bin frank
lık bir çek bırakırdı. Seneler 
saadet içinde geçti. Üçü de 

Barones dö 
Riter öldükten sonra kadın 

y:oldaşı Dora Koervin'i yabna 
alan AIJan Haudkok garip bir 
şahsiyettir. Guyakil limanına· 
girince, kimsenin yata yaklaş .. 
masına musaade edilmedi. B. 
Haudkok Şehrin görüşülecek 
kimselerile temas etmiyordu. 
Fakat şehrin en büyük sinema 
salonunu kiralıyarak halkı ora
ya davet etti: 

B. Haudkok ve tayfaları • 
müzisyen olduklarından meha
retlerini gösterdiier. Sonra ga· 
1apagos adalarmda çekilen, 
Kuşları ve deniz arslanlarım 
gösteren f iliml<;r v:~ bunlarla 
bei'aoer bilhassa milyarderin 
yabll,An denize indirilişi göste-
· rildi. 

Şehir şaşırmıştı. Biraz bu 
müsamereden bunlar olagan 
şeyler ama şu AmerikaJı mil
yarderin tam vaktında yetişe
rek cesetleri bulması ve mü
teveffa profesör Ritter'in yol
daşını alması ne büyük tesadüfi 

B. Handkok'un yab Ameri
kaya dönecekti. Halbuki son 
dakikada Peru ve Şiliye doğru 
dümen kırdı. Buralarıda, bayan 
Vagner'in, eğer Filipsor'la be
raber Galapagos adalarından 
hakikaten kaçmış ise, çıkabil

diği biricik sahillerdir. 
Acaba B. Handkok bu iş 

lialcl<ınaa zanneailaiğinden faz- 1 

la malumat sahibi .midir? 
Bu suale 

re bilir. 

pek eyi anlaşıyorlardı. Saşa, 

kadının parasını ve elmaslarını 
korkusuzca kullamyordu. Ken
di mala gibi; hatta, evlenmek 
için metresinden .ıyrılırken, en 
güzel mücevveherleri de bera
ber almıştı. Elmaslı kadın bun
ların geri verihı;esi için dava 
açmağa mecbur kaldı . 

Buna rağmen, sevgililer gö-
1rüşmekten ğeri kalmıy~rlardı . 
Kadının zengin liamisi ölmüştü. 
Staviski geçmiş yı1ların hatı
rası olarak , "elmaslı kadın ,, 
menfaatine çekler imza eder 
tlurnrdu. Vakia, buna karşılık 
olarak, 1916 da hapishaneden 
yazdığı ıtehlike mektuplarını 

ela azar azar geri alıyordu .. 
Sefalet 

nenin idar.esini ona tevd 
mişti. Fakat ticaret i°yi git 
Vivyan, iyi bir ailenin ahi 
ve sefih bir çocuğunun k 
arasına düştü ve servetini 
kırıntılarını da böylece 
petti. Artık meteliksiz kal 
Kirasını veremediğ"i için a 
mandan çıkarıldı. Eşyası 
zedildi. 

Vivyan Lamar için ölü 
başka birşey kalmamıştı. 
disine yardım eden biricik 
hibbesini çağırdı. Son arzu 
bildirdi. Onun yabşbrıcı 
leri tesirsiz kaldı. Yarım 
sonra "Elmaslı kadın,, kar 
bir kurşun sıkıverdi. 

Cenazesinin arkasında 
dık muhibbesinden başka 
se bulunmadı. Oa da Vivy 
Staviski hakkında dostl 
tekrar ede durduğu şu sö 
hatırlamış olsa gerektir! 

- Dikkat ediniz... İhti 
olunuz.. . O bir dolandırıc 
Büyük bir dolandırıcı!.. 
yormusunuz? Ben niçin 
m~tresi oldum mu demek 
yorsunuz? .. Benim halim ba 
Ben onu seviyorum, anlıyo 
sunuz, . delicesine ... 

Vagnerin Kızgınlık Buhranları 
Bayan Vagner hakkında an

lablanlara gelince : Bir yıl ön
ce iki genç Şilili Galapagos 
adalarının reklamına· kapılarak 
bal aylarını burada geçirmeğe 
karar verirler, oraya çıkarlar. 
Artık medeniyetle alakaları yok. 
Fakat yeni olan aşkları karşı
sına Barones dikiliyor : 

- Bu erkek benimdir ... 
Daha fazlasını söylemeğe 

lüzum yok. Genç evliler öteki 
vapurle sıkılmış, ilkin ola-
rak adayı terkcttiler •. 
Belki de pek fena başlıyan 
bal aylarını başka yerde tamir 

rağmen arkasını bırakma 

nihayet, tatlılıkla · İsveçl 
mukavemetini kıramayınca, 
dete karar veren Baro 
bir av esnasında bile 
misaf rinin bacakları ara 
ateş etmiş. İsveçli kar 
dan yaralantnı.ş. Bu mesle 
haftalarca orada doktorsuz 
mış. Ölümle hayat arası 
çırpınmış durmuş. Nihayet 
reket versin San Krikbol 
puru geçmiş te adamcaj 
Guayokil'e nakletmiş ve or 
yaraları tedavi edilebilmiş. 

İşte bu münasebetleair 
doktor Ritter şu sabrları etmek ümitleri kalrnışh. Her 

lialde bal ayı onlar için ol- mı~tir: 
"AteşJi bir kadmın rüyala 

madı. 
tahrik etmektense bir kapl ' Guayakil'de İsveçli bir mes-

lektaşa rastgeldim. O da t'a- pençesine düşmek mürecçı 
tır!,, 

ronesle mülakat için Galapages Ritter, hala orada kalan 
aaaJanna ~itmiş. Fakat kadınm mer ailesi müstesna, hepsi i 
ötle.hoşuna gitmiş ki avanstan- en doğru olan mersiyeyi 
nı mütemadiyen reddetmesine satırlarla yazmış olmuştur. 

······································~ ........ , ...... ~ ..•••...•...•..........•••• 
Italya - Habeş. Durum · 
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Gittikçe Nezaket Kesbetmektedi 
ROMA 18 (H.R.) - Bugün 

Napoli'den İtalyan gönüllü ta
burlarının Afrikaya gönderil
mesi ôıünase'öefiyle büyük qü

mayişler yapıldı. Caddeleri 
doiauran on liinlerce kişi Ha
beşistan aleyhinde bağırdılar. 

Bir lralyan resmi teBliği; 
İtalya' da iki ordunun seferber 

hale konduğu ve Habeşista 
büyük askeri ICüvvetlerin gc 
derilmekte olduğu hakkın 
Deyli Telgraf gaıetesinin l 
berini te'kzib ' etmiştir. A) 
tebliğde aeniUyor ki : Afri 
gönderilen kuvvetle!r gönü 
millis kuvvetleri olub ı İft\1 
içinde muvazzaf askeri krtal 
arasında hiçbir hareket yoktı 
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Arap harflerile"buse ,, sözü

illi lı 
d· •brlayın.. " S " harfının 
o''~ri gozünüzün önüe gelsin .. 

iüzel, bu aiılerden... in--
te" ... 

rı •çın duda'lrtarını öptürm\i-
Y~r.. Hayale ılakıyorum ve diP' 
f\lniiyorum: 

.. ~~df,min d~i~erini frkurke'ı 
2oıunıün qniilJe giff~l bJ.ı: ~ız 
değil b. .. 11·•- ı: , ır &J.lıZjj ı, a-.e~yor •. 
Nas~ g,~el"k~~ 
Beni41e anı.--.., .. 
Ôyli'DI lıgazellik ifte.. Gli

Zellik.. incelik .. 

kartıtndaki ay a. 611• bir 

..... · ··~ ...... · ·~~· .... ·. 

" Bunu ya:ı:dım d li ı ölen kardeşim Fatma için! 
Gönlüm l:iitmiyen dc-rdle yanıyor için için. 
Ömrümün gülqşüdür bu yaslı satırlarım .. 
Bun:arı okudukça dönümü hatırlarım. " 

Gülüyorum (akat bu gülüş mü, ağlayış mı?. 
Titriyorum içimden bu gönül bağ ayış mı .. ? 
Hem öyle titreyiş -ki, sarsılıyor benliğim, 

Benliğim sapıldıkça soluyor güvenliğim .. 
Hicranın kül tutmıyan al közleri içinde . • 
Ağladığım yetmiyor ~ibi onun için de, 
Yeni baştan yas tutup elem mi bağlayayım .•• 
Neden ağlamalıyım niçin ben atlayayım? .. 
Benden başkası yok mu onun içın yas tutsun? 
Nıçin gönlüıbü benim giz yaşımla 'tlvutaun I? .. 
Diyecektim.. Az kaldı .. Karşıma dikildin sen. 
Ne kadar yasım varsa, hepsinide sildin sen. 
Güldüm .. kavruk dudağım çatlayınc,yac aeğin .. 
Güldüm.. hicranı gönlüm katlayıncaya değin! 
Güldüm, kabkabalanm ufuklara dayandı 
GüJdöm udaWanmda, hıçkırıklar uyandı .. . 
Gülüyorum ben hali bütün kahkahamla ... Sen 
Güliı8J"'!itıR; bitmem ki bu licı duruş neden?! 
Oôlt\yorum, tülüşüm bir yara ki çok derin; 
Gnrmfiyorsun gözünde görünftyor kederin. 
Gtttdün ... "Fdl(at riei:lense öyle acı l>ir gülüş 
Ciıülftnn... u gülmek dei:il t"!.Könülden bükülüş. 
Gotdiiır":'. ~ y&ila ç, acı ferya1ıma r 
&lldütf. ~!1fitt k'aranlıle yadıma. 
O ~e:Ai'.!ıltltüfiı~..ızehir1~re borandı, 
~ aeibda öaı.ı.ila lftzıliitdevle yandl. 
mredlin itte d -.ıe•n aşında !.. 

Bütün ömripn thtuftu -.ı :Zar taımda. 
:litıRliim --~ lnüncle, 
ıiuegiıp ı b ... mlin dününde: 
Titredim ıztırabım tac oldu kabnllf, ta)ıt, .• 
titrediıp a-ünlerce ben ardından böyl p dbabt r 
r~ değildi bu içimden büküfJllttt; 
BükyliiJ. dejpdi.. Bu sarsıht aaküliifff! 
O zaıdaa .taknlen gtU bir daha yeıe mem . .1 
O zamandan beridir ıölllüm çiçek dermedi. 
Görüyorum filar~eq ,.Şeni ~çr dem içimde, 
Gptü)'Of111D nedense sıni ba1.ka b~mde. 

8 üyorum aifarken... AğfarlCen gö~prum 
G6rüyorum.. Ve sana, bir çelenk örüyorum 
Kall;imin sararmadan da~ gnllerinden, 
BağtınµJ\ kanırarak sökülen güllerinden 
O güller hiç gülmiyen gönlümlin gözyaııdır .• ! 
O güller can evimde ki mezarın taşıdır. 

KORKUT BAYÜLKEN . ................................................................. . 
Ege Kopuzculanna 
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Asırları yıla sıgdırara'lt Türk, 
Ç:J<ıyor her iıte hep alnı ak Türk .. 
Bir s<tydan olması ılfı'm gelseydi : 

"" \lallaıii bilhahi 16'1.ırcHf -'ff&k - Türk; 

ANADOLUDA BİR SEYAHAT HATtRASI 

~nkara Yollarında 
Çınlıyorken kulak'.lar tirenin tiz sesile 
Bütün gözler yaşardı ayrılığın sisile 
Bir Vf.lide kıziyle öpüşüp ağlaşıyor 
Bir yandan bir babayla oğlu vedalaşıyor 

· Pencereden bir gene kız uzatarak elini 
Sallıyor göz ya,iyle ıslanan mendilini 
Beni ise yolumda ne selimlıyan biri 
Ne selim yollıyacak kimsem kalıyor geri 
Kalbim yalnahğımın mabzunluğuy~ dolu 
Diyorum aç koynunu biri sen Anadolu 

Yaslan arak salonun ceviz · çerçeveaine 
Saçlarımı bıraktım rüzginn nefesine 
Daldırdım g<n:lerimi ufka hağh raylara 
Gönlilm davetli gibi sırçadan saraylara 
Rüzgarların kuşların önünde koşturuyor 
Kalbim heyecanından göğsümde zor duruyl>t 
Etrafa bakıyorum benimmiş gibi her yer 
Kalmadı içimdeki mahzunluğumdan eser 
Tren ayrılıyorken ştrin bir köy yanından 
İçiyoruz kızların buz gibi ayranından 
Yine yaklaşıyorken tren başka bir yere 

Tekrar yaslanıyoruz ceviz çerçevelere 
Yüzümüzü okşarken rürırir nefesi erile 
o narin köy kizlan incecik seslerile 
Biri diyor çeyreğe okkası bu eriğin 
Sonra lekrar ediyor ne verirseniz veriii 
Biri diyor yüz paraya terazisi cevYm 
Her yerde eşi yoktur bu kendi hWçMniziıi 
Bu manzara önünde insanın ka1& · ar 
Ah... bu meyva sataralC: para i(azaı\B kızlar 
Şehirli ltızlann~an 'kat l:at fm"~ "!iıs'leri 
Bah•r çiçe erinin seViinH ~ p eri 

Güneı flltın top gibi inerken yuvasına 
Tren ve4i ediY,or Haymua ovuına 
Her kalp ~ıq heyecanla habrlarken maziyi 
Görür gj.ljiyiz. şimdi ıep.lerde Guiyi (*] 
Yaslap~ ,yalan-tıpbür tArilan fibi 
Nurlu tiakıil&riJe şenletiyor her kalbi 
Nihw~ gi~Qneo şanlı llilde Ankara 
Geçlllişt.en sıyrılarldt firdik: hakikathara 

MAHMUD -NEDiM 
(*_,)_B_u-ya_z_ı_G_a_Jt\Wl __ T<_t_alfiMl4iB}!dını alma-

sından önce yazllmqtır. 

Bin bir renk çiçekler takmış başı~a 
Kor pi kiküHer dilşmüş kaşımı, 
Ey ağalar! Bu yil on beş 'faıına 
Gireh bi~ güzeli ~~tirecef lili. 

Türkler 'tıhı'Slara numune bu-gdn. Gözliri cali evler yakan Hir iteş, 
Benzeri çıkmadı ne dün ne bu gün.. Düşünün blr kerı e, yaşı da on beş, 
Hak~i insandır diyorlar ancak : Böyle bir yosmaya ben olunca eş, 

Ne mutlu, ben Türküm deyene bu gün... Dağları yeriqden devireceğim. . 
Turgutlu: ÖMER YAVUZ TUMEN NiHAD 

···················································~······••J•••••••'9••-······ ... ············································ .... ··~ 
güzellik.. Aniatılamıyacak bir 
inc•llk .. 

Hayal ortadan yok oldu .. 

Ayın- Işıklarına dalgaların 

hışırblarına: 

" :Et«W ~alın , dedi~ 
Dar sokakları hızla geçiyorum. 

4;,dim ı•.~umdan :ı ılm~. 
Bana arltadaılık edıyor .. 

Yatağımda~m .. 
Nedimle konuşmaktan 
mı yorum .. 

Bır ~i saaf sonra daldım .. 
Fakat Nedim b'eni cl~şeğım

dede bırakttaadı .. 
Ey yüce oian!. 
Ben seni ne kadar seviyor-

nfôiu ... 23/l/lJ3S 
S. N. ÖZEkDIM 

Bir KWıfi 
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Senj hafif bir rüzgar, bir 
gurbet hyN~ bu d~a ~ 
Ben ne idım ve sen liimain? .. 

Biz btrbirimiii nalatımµln 
bir dönüm noktasında dtfym'Uf, 
tanıdııf ve st!Vıniştik. Bir sev
gini.j arihi ü2Ub oı&ııyaliilir. 
Fak at lfu, geçici günlerin'1'imkli 
ve tatlı hatıralarını saklıyan 

sobSJ.ız 'ir tablodan daha de 
ğ~rl'dir Jierı hatıraııııı .hirJikte. 
hazırladı~ız "Sevgit, tablo
muzun birer rengi, ışığıdır. 

O hatıralar ki ilme.ı • . Öl
mez olan yaıar. Birıün sen 
ve ben son defa göılerimizi 
ona çeviriı'len <le gütÖn lllye-
canile Cf uyacaiız. 'Rultum'til o 
daki'kaTtın bava11ında ıhk bir 

Defterinden 
nefes halinde baharı 
yaııyacaktır. 

Mazi tahassürdQr. Miziy.e 
hep ağlanır. Şimtfi duaakıin
m<i1n ucunda' .ıfak b'ir l:ebes
süm, --gin-Sebelaleıimizde par-
lıyan küçük bir sev•nç, istik
balde belki göz yaşlan 
olacaktır. Fakat niçin bizi 
yarına doğru bir adım attıkça, 
mes'ud da olsak bizi geçmişe 
bagtıyan, geçmişi andırmağa 
sevkeden bir kuvvet var? .• 

Bu kuvvet ~uurumu~un en 
gizli en güzel köşelerinde ya
şıyan tabii bir duygumudur? 

Sevgi kalkte açan solmaz bir 
çiçek, kalbin renkli ve sönmez 
bir ışığıdır. insana hayah ya
şatan O, her l>mrüii bahan 
odur. CEZMi BÜLEND 

.. 
iki 

W tir.ıaı dört .saat içinde 
Soyadı alanların isimlerini ya
zıyoruz: 

pecik mahallesi' Bndret 
ıokak 1-3 numaralı evde Yu
suf oğlu Ahmet Aı.bar, lşık

lar~a Şeıınsed,din ~zatlı, karan
tİDf:S mahallesi -Şukiife s~k 
8 numaralı evde Mustafa.Gijla 

.. Mehmet Kasa, Keçeciler tml

hallisi 3 Ddmarada CelalCW-n 
Kayıkcıoilu, AJsancak Btrno
va Jfrt'ddesi 83 numarada~
taı.. Kipkut, gümrük iıçi!lti 
de• Ali .Dğlu iımail Özdi 
Gülirük haşmUdüriyet k tip-: 
lerfiden Şevket Yung, ftTfı 
ma~i1eti n ı numarada ~rın
su, ~arşıya1'a Bahariye Sqvuk
kilyu caddesi zi numaradf. c
cİ.Jf] Hasan Dirikson, Selitinoi
hı.~hallesi 34 numarad! ~-
11\4( DeğerleY, nafia başmü· 
hepdisliii mikel~f amel .. ki
tib. Refiln -Gökberk, 'Sa,"di:
k~ Bulrurca lcöyüıule 3 .. -25 
nu.-raöa İsmail Gökbel, X-es-
telit caddesi 195 numarada 
F•i Gökyayla, Keçeciler 
lük hamam 1 - 20 numarad .. 
SalıMıon Şaıum; Dedebaınne ... 
zadığı 1 - 222 namarada Hayj;o 
dv S.UNt. Mehmet Bayro 
soyadını almışla.rdır. 

Jj 111. 111 

Müdeiumumıliğe 
V etilenı T~cıiler 

Tilrki)l8 ile>lriiriaage..muka•e
lesi akdetmit olan meınleket
Ierden vadeli veya ankonsi
tasyon geleDr mallar için itha
lat tacirleri ~r~tn~ Cµ.mhu-
riyet Mer~ez Qankasına veri
len taahhüwamelere riayet et-
mediklerinden dolavı ~hrimi;
de icrad? ticaret eden (16) m\l
esscie ale.,Yhinde takibatı ka-
nuniye yapılmak üzere kam
biyo mUdörhıift mafindln 
Cumhuriyet medde.iümumiliğine 
verilmistir. 

······-

neşe 

Çl -

Zatiıta Haberlerı: 
18-611 ÇaltnRHf 

Gaıi Btdvarındaa .geçen MÜ~ 
taf a oğlu Kadrinin Yankesicilik 
suretik 14 liri" aeğerinde bir 
ceb saatı çalıamıttır. Muharr• 
oğlu "ehmedden şüphe edil
mektedir 

_ Neler Çalmı' 
Kız lisesi .civarında Mustafa 

karısı Ayşe ve Bitlisli Ömer 
oğlu Arifin evlerine giren bır-
s~z tarafmdal\ 27 lira 'kıyme
tınde bir takım elbise ile l 
lira pej.erinae bir masasının 
çabndıgı iadia eailmiş ue taB'-
kakat başlaiiibŞ\ir. 
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- Bu iş ne zaman oldu? 
- Yarım saat evvel. 
- T eodos kızı ne diye ka-

çırdı. 

- T eodos başka bir hü
kümdarın yanında çalışacaktır. 

·Hemşiresini beraber götürmek 
istemişti. Onunla anlaştık. Ve 
bugece kurduğumuz plan üze
rine Kleromeni o:ıa teslim ettik. 
Öyle olmasaydı, hanımım onu 
mutlaka zehirliyecekti. Fakat 
böylesi daha iyi oldu. Çok gü · 
zel bir kızdı doğrusu. 

Caferle Taran'ın bundan faz
lasını dinlemeğe ne vakıtları 
vardı, net de istekleri ... 
Müthiş bir kızgınlık içinde 

ileri ahldılar. Artık gözlerinde 
hana gidib atlarını almaktan 
başka birşey yoktu .• 

Şammar .. 
Şammardayız. 

Seyit Taha bin zeyyadi Ek
remm çadırında iki saatten 
beri Seyit Taha Hazretleri bü
yük ve müzeyyen çadırının 
içinde bir aşağı bir yukarı gi
dip geliyordu. 

Bu haliyle onun bir bekle
diği olacaktı. Fakat Şammar 

imparatoru çok hiddetli görü
nuyordu. Her halde ya fena 
bir haber almıştı. Veyahut bir 
be'dediği olacakb. Bu ikinci 
iMimal daha galip görünüyor
du. Çünkü her halinde uzun 
zaman bekliyenlerin ve bek
ledikleri gelmediği gibi bir 
haber de alamıyanların müthiş 
sabırsızlığı ve azabı vardı. 

Fakat seyid Tabanın günah
ları bitmiş olacak ki birdenbire 
çadınn perdesi aralandı ve içe
. ye bir köle girdi. 

- Ne var. Daha görünüşte 
'° şeyler yok mu? 
- Naam ya Emir. Tarıktan 

haber geleli. Gönderdiği adam 
içeriye girmek için müsaadenizi 
bekliyor. 

- Çabuk buraya getiriniz. 
Fakat bu sözler seyidin ağzın
dan bir bomba gibi patlamış 

olacak ki köle şaşırdı. Adeta 
kaçarcasına gerısm geriye 
dönerek dışarıya attı kendini. 
Bir dakika geçmemiştiki kan 
ter içinde ve baştan başa s:
lahlı bir ar:?p bedevisi çadırın 
perdesini kaldırarak içeriye 
girdi. 

- Çabuk söyle, ne haber 
getirdin. 

Arap sibhşör söz söylemedi. 
Y nln z iki adım ilerilcdi ve 
ye. !e. c l adar lcapanarak koy
mı .... n çıL:ırdığı bir kağıdı 
şeyL!! uzati::ı. Arap emiri ka
par ~ibi k::O ~pdı aldı ve okudu: 

Seyyid:na! 
Abba.,e bizi aldatmadı. Size 

miinn ... :p gördJğü rum dilberini 
l·nr~ .. i ağabeysi T eodosun da 
yarci Llile gece saraydan ka
çırdı \.Ve hemen yola düzüldük. 
Çok seri gidiyorduk. Ve mut-

.lal a muvaffak olduk diyorduk. 
Yirmi dört _şa hi.c. d_urmadan 

Vazan: 
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gittik. Sonra hem istirahat et
mek, yorulan hayvanlarımızı da 
dinlend:rmek için bir yerde 
geceledik. Fakat; büyük bir 
gürültü bizi uyandırdı. Ortaiıl:fo 
bir boğuşmadır gidiyordu. 

Ne olduğumu daha doğrusu 
ne olduğumuzu şaşırmu;tıl:. Ba 
ğıran, çağıran ve kılınç şakır
dıları gecenin karanlığında 
ortalığa dehşet veriyordu. Ne 
olmuştu; ne oluyorduk demcP,-e 
kalmadı. Sağ omuzum=ı mfühi1 
bir darbe yedim. Havaya knl
kan kolum, kopmuş bir halde 
aşağıya sallanmıştı. Ölü gibi 
düşmüştüm. Bundan daha faz
lasını bilmiyor~m. Yalnız sa
bahleyin müthiş ağrılar içinde 
gözlerimi aç.tığım zaman şura
da burada insan cesetleri
nin bulunduğunu gördüm 

Güçhal doğrularak kalktım. 
Gördüğüm manzara fecidi .. 
On iki ki~ilik arkadaşlarımın 
kimisi yaralı, kimisi ölü yerde 
yatıyorlardı. Tcodos'da bunla
rın arasında idi. Ve can çeki
şiyordu. O zaman Rum dilbe
rini hatırladım. Ve 'üzerine atı
larak sordum : 

- Ne var, ne olduk? Hem-
şiren nerede ? 

İnliyerek cevab verdi : 
- Onu aldılar • • Kaçırdılar! 
- Kim? 
- Battal .. 
- Kim bu Battal ? 
Malatya beyler beyisi ve ha

lifenin en büyük ve aygılı ku
mandanı. 

- Kızı tanıyor mu idi? 
- Evet.. Hatta sevişiyorlar-

dı bile .• 
-Ya! .. 
Rum ceneralı can çekişiyor

du. Fakat son sözlerinden an
ladım ki bu Battal yavuz adanı· 
dır. Ve şimdi daha fazla adam 
almadığ?ma yanıyorum. Bu 
mektubu içimizde en sağlam 
olan Amrü ile gönderiyorum. 
Beni burada bırakma ve aldır 
amcacığım. 

YEGENİNİZ TARIK 
Bu mektubu bir anda oku

yan Seyyidina müthiş küfürler 
savurarak k~ğıdı avucu içinde 
böktü, böktü ve yere attı. Öm
ründe böyle bir muvaffa'ayet
sizliğe uğramamış kudretluŞam

mara imparaioru Seyyidina Ta
ha hazretleri ağzından köpük
ler saçerak ve bir deli gibi 
söylenerek harem kapısına doğ
ru yürdü. Kim bilir belki de 
hıncını oradan almağa gidiyordu. 

Bizantayız. 
* ..,. . 

Ve B~zansın gilzel bir ilkbahar 
gününde .. 

Elotera sarayının denize na
zır traçasında yeni immırator 
Nisefor yeni baş' uman<lı cc •. c~ 
ral Leon ile karşı lrnrşıya otur
muş görü,üyorlardı. 

- E baş!~um:ıııdanrr. 
- Söyle imparatoru ı!. 
- Bu işi başarmak birnz 

güç olmadı mı? 
- Eh şüphesi r:. ren gibi 

kurnaz ve def:Sa"' bir hük .. m
d rı d_virmek ar.cal. ve ancak 
siz:n gibi bir d;:h:n:n i) olab~-
1irdi.. 

.. 

- Fakat ben:n iç·nı rahat 
dej-il. 

- Sebep? Korka~k ne var 
ki .. 

- Ba :aatta olup bitenleri 
duyma im mı? 

- Bundan bize ne! 
- Ne mi? 
- Öyle ya! 
- Çok r.ey~er o~aôiiir Cafer 

eledikleri r,fa 1atya beyin;n Ha
runürre• it tar ... fınd~n nasıl kut
landığını duymadın mı? 

- Duydum V'! pek tabii 
buldum. 

- Ben ise bundan ürküyo
rum Leon. 

- Ürkmek.. Fakat bence 
korkacak bir şey yoktur. 

- Caferin tek duracağını 

mı sanıyorsun. 

- Öyle ya, başka ne ya
pabilir. 

- Haunreşitten aldığı ma
nevi kuvveti hiç hesaba koy
mıyor musun? 

- Peki amma Cafer'in biz
den ne istiyeceği olabilir ? 

- Ah onu sen galiba pek 
eyi anlamadın. Onun ne ser
güzeştci, ne atılgan ve yılmaz 
bir genç olduğunu bilmiyorsun! 

- Anladım; böyle olsun •. 
Ne demek istiyorsun yani ? 

- Yani demek istiyorum ki 
bli genç, bu serseri ruhlu a-
dam birgün bizim başımıza 
çullanacaktır ve düşünüyorum 
ki •.. 

Leon da düşünüyordu.. Ve 
şimdi her ikisi de düşünüyor
lardı.. Koskoca bir imparator
luğun başına geçmişlerdi. Şimdi 

bunu muhafaza etmek gerekti. 
Koca bir Biıans imparatorluğu 
bu. Düşroanları çok. Sağdan, 
soldan, dışarıdan ve belki de 
içeriden.. Sükfıt devam edi
yordu. Nihayet Nisefor da ba
şını kaldırdı ve şu kelimeler 
yavaş yavaş ağzından döküldü: 

- Dostum bilmem ki dü
şüncemi tasvip edecek misin? 
Seninle senelerdir beraber ya
şadık ve yaşıyoruz. Birbirimiz
den saklı birşeyimiz olmadı

ğı gibi düşüncelcmizin <le ek
seriya, ekseriya değil, cbima 

ilyni o!duğunu görüyoruz. 
- Buna şüphe mi Vilr? De

di Leon .. 
- Şüphem yok ve o!m~dığı için 

sana günlerdenheri içimi bur
kan vebeni uykudan eden düşün
cemi söylemeden edcmiyece
ğim. 

Fakat çnbuk söyle, benime
ralrn düşürdün. 

- Düşünüyorum ki Cafer 
bizim üzerimize yürümeden biz 
onun üzar:nc yürüyelim. O hazır
lığını yapmad:m biz hazırlanalım 
Ve hcuüz Ba}datta iken Mn
laty.ayı ba.,alım. Altını üstüne 
çevir·,.., J. .. t'i bir d!"lrbe vura
Jım. Ü..n"dim. ha1"fc o~n uzun 
müddet <:-nr"yındn a· oyacak
tır, B"nh:r gece:' ' ·-ı: !ley
rett~rmeJen onu ko.1 uverm"ye
cck ·r. 
Ne c • "n bu""'· 
- Fena fikir de; i.'. 

~ •"tT,l/ \"{JT 

icra memur-

·on Dakika: 
atür Antalyada 

Yaşa Sesleri V; Kesilmiyen 
larıArasında Rıhtıma Çıktılar 

Bir Faytona Binerek Köşklerine Konukladılar 
Antalya, 18 ( J •. A ) - Yüce 

cumhur reisimiz K. Atatürk 
bugün saat on dörtte Alaiye
den kentimizi unlandırmışlardır. 

Sayın konuğumuz Başta 
büyük kurultay başkanı 
General Kazım Özalp, vali 
liva kumandanı, belediye ve 

1 
cumhuriyet halk fırkası başka- 1 

nı, kentimizde bulunan saylav

lar ihtiram taburu, okullar ve 

bin'erce bayan, bay tarafların-

dan sevinçle karşılandı. 

Denizde tertipli durmuş olan 
kayıklarda da karşılayıcılar 

bekliyorlardı. Atatürk halkıP 
yaşa sesleri ve ardı kesilmiyeP 
alkışları arasında rıhtıma çık" 
tılar. asker okulalılnr, kent 
muzikası ve halk tarafından 
candan selamlanarak dilekleri 
ile bir faytona bindiler ve 
köşklerine konukladılar. 

aponya 
abeşeli i üttefiki 

1 Hudu rın 

- JJcıştamfı .'J iilıcıı Salli}cdc -
fındaki son taarruzlarından sonra 
bu emirler yenilenmiş ise bu da 
Habeş kuvvetlerinin kızgınlığını 
yatıştırmak ve bu yeni İtalyan 
tahrikine karşı mukabelede 
bulunmalarının önüne almak 
için yapılmıştır. 

"Diğer yandan şu da gözönü
ne alınmalıdır ki bu İtalyan kıta
atı Ualual hadisesinden sonra 
işgal ettikleri Afdub mevkiin
den gelmekte idiler. İtalyan 
somalisinin emniyeti hiçbir za
man tehdit edilmemiştir. Şimdi 
bile Habeşliler tarafından hiç
bir suretle tehdit edilmemek
tedir. İki İtalyan fırkasının ha
rekete getirilmesi Habeşistanın 
almış olduğu tedbirlere kar
şılık olarak gösterilemez. Bu 
seferberlik başlnnmış olan mü
zakerelerin mes'ut bir neticeye 
varması için elzem olan güveni 
kuvvetlendirecek gibi değildir.,, 

Japonya Habeşln 
Müttefiki 

Paris, 18 (H.R) - Roma
dan gelen telgraflara göre 
Habeş hükumetinin tahrikamiz 

ve manidar bir şekilde Japon• 
yaya karşı son zamanda izhar 

ettiği teveccüh burada şaşkın

lık uyandırmıştır. İtalyan gaze
teleri Habeşistanın iktısadi 

alanda da İtalyaya harp ilan 
etmiş olduğunu, imtiyazlı bir 
gümrük tarifesile Japon ticare
tini korduğnnu ve Avrupa ti
caretine büyük zararlar verdi
ğini ileri sürüyorlar. 

Somalide Vaziyet 
BERLİN, 17 (H.R)- Roma

dan alınan haberlere göre se
ferber edilen iki fırkanın tek
nik kıtalarından sonra diğer 

kttalarının da Ereytre ve So
maliye sevki devam ediyor. 
Şimdiye kadar 30 bin kişi gön
derilmiştir. 

İtalyan muhafili bu sevki
yatın Somali deki İtalyan 
mevkilerini tahkim ve takviye 
maksadı ile yapıldığını iddia 
etmektedir. Adenden bildiril
diğine göre tcıhşidat mıntakası 
Va!ualdir. Harp olursa ilk ate· 
şin suyu ve ekimi fazla olan 
bu mıntakada başlıyacağı sa
nılıyor. E'yevm Somalide 30 
bin ve Ercytrede de 30 bin 
İtalyan askeri toplanmış bulu
nuyor. Lüzum ırörülürse Ereyt-

redeki asker de Somaliye gön
derilecek ve burası yerli kuv
vetlerle muhafaza olunacaktır. 

Harbedemezlermls • 
Fakat ••• 

Berlin: 17 (Hususi} - Trans 
Osean Ajansı bildıriyor: İtal
yan hükümetinin Habeşistana 

karşı aldığı tedbirler İtalya
daki münakeşalarda ilk safı 
işgal ediyor. Avrupa mesele
lerinin geçirdiği nazik vaziyet 

hascbile İtalyanın Habeşistan 
ile barba girmek istemediği 
zannolunuyor . Bununla bera-

ber Roma siyasal mehafili 

İtalyanın Habeşistan tarafından 
yeni taarruzlarının kat'i suret-

te önüne geçecek tedbirler al
ması zaruridir deniliyor. Aynı 

mebafilde deniliyor ki : .. Ha

beşistan imparatoru hudut ka

bilderi üzerinde nufuzunu ge

çiremediğine göre ftalyayı taciz 

eden bir konışu olmaktan kur
tulamaz. ,, 

Ayni Ajans Habeşistan'm 

silah tedarikinde menfaattar 

olan ajanlarr tarafından tahrik 

edilmesi ihtimallerinden de 
bahsediyor. 

Son Damlaya Kadar 
Londra, 17 (H.R)- Royterin 

Kahire muhabiri bildiriyor:Ha

beş imparatoru barışın bo

zulmaması için büyük gayret 
sarf etmektedir. 

Mamafih Habeşistan, İtalya
nın taarruzu halinde son damla 

kanını akıtıncaya kadar muka

vemet göstereceğinden İtalyan 
hükümetini haberdar etmiş 

bulunuyor. 
•••••••••••••••••••••••• 

Ziraat Mektebinde 
Dün de Bir Konf er as 

Verildi 
Dün Bornova Ziraat Mek

tebinde Muallim Bay Hüseyin 
toprak Biyelojisi hakkında bir 
konferans vermiştir. 

Konferans, mektep talebele
ri ve bazı köylüler tarafından 
takibedilmiştir. 

Önümüzdeki hafta pazar 
gunu mektep müdürü Bay 
Hilmi "fidancılık ve fidan ba
kımı,, hakkınd bir konferas 
verecektir. 

Tahkimi İşi 
-naştarafı J inti snlti}tdr 

nası çıkıyor. Bu doğru değil· 
dir. Biz barışa inanıyoruz, fa· 

kat bununla beraber müdafaı: 

tetbirlerini düşünmeye de mec· 

buruz. Bunların tatbikini dii" 

şünmek, lazım gelen tetkikler" 
den sonra, hükumete diişen bir 
vazifedir.,, 

Bulgarlar SllahBanıyorıat 
Atina, 18 (Hususi) - Gaze" 

telcrde Bulgaristanın silahlan· 
ması hakkında bir çok haber" 

ler çıkmaktadır. Bu duyumlara 
göre, Bulgaristanın askeri ko
rumlarını çoktan beri gözdell 

geçiren umumi erkanı har .. iye 
bu teşkilatın Növ muahedesile 

çizilen haddi pek aştığı neti
cesine varmıştır. Bulgaristan 

senede ancak 12 bin askeri silah 
altına çağırmak hakkını h~ıı 

iken bununla kanmamış, ,.ı· 
lardan beri 40-50 bin neferlik 

bir orduyu silah altında bulun" 
durmağa devam etmiştir. 

Hatta son zamanda Bulga· 

ristan, hiç bir sebeb olmadığı 

halde,dört kat fazla ihtiyat ku•

vetlerini silah altına almış ve 

bunların talimi için muvazzaf 100 
zabitle 1000 ihtiyat zabitini her 

sene memur e~miştir. 

Fazla olarak Bulgaristan 

hudud fırkalarının mevcudunu 

daimi surette artırmakta ve 
şarki Trakya ile garbi Trakya" 

ya doğru demiryolu ve şose 
yolu şebekelerini tamamlamak-

tadır. Ayni duyumlara göre 
Bulgaristan umumi müdafaa 
vaziyetini de usulü dairesinde 
kuvvetlendirmektedir. 

Yunan erkanı harbiye reisi 
General Kateııyotis bu vaziye
ti başbakan B. Çaldaris ilt'l 
ordu bakanı B. KondiJis'e bil
dirmiş ve buna karşı koymak 

üzere alınması Iazımgelen ted· 
l.irJeri de anlatmıştır. B. Kon
dilis bu hususta B. Kate11yotis 
ile uzun uzadıya görüşmüştür· 

,...,..,. . -,.-
Vekiller eyetinde 

ANKARA, 17 (A.A) - icra 
Vekiller Heyeti bugün Başba
kan İsmet İnönünün reisliği 
altında toplanarak muhtelif 
işler üzerinde görüşmelerde 
bulunulmuş ve bu işlere aid 
kararlar vrrmistir: 



Es ·arengiz Bir Cinayet 
Bay Ali Rizam~-İ;;İihar Etmediği, 

l ürüldüğü Anlaşıldı 
b Gcç~nle~de et takip memuru ı dan kaybolduğu halde denizde 

ay Alı Rızanın cesedinin Al- ancak 24 saat kadar durduğu 
ıancak s hilincle bulundu;Tunu ve gayet az su yuttuiu tesbit 
Yazmıştık. 

0 

edilmiş ve Ali Rizanın öldürül-
~eset üzerinde yapılan otopsi dükten, bir iki gün de ölü 

nctıcesinde bay Ali Rizanın halde saklanıldıktan sonra de-
k~prücük kemiklerinden biri- nize atıldığı kanaah kuvvt 
~ın kırık olduğu ve yüzünd de bulmuştur. 
~.zı bereler bulunduğu görül- Gerek adliye ve gerese za-

rııuş ve bu ölümün bir intihar bıta tahkikatı tamik eylemekte 
rıet· · a ıcesı olmadığı anlaşılmıştır. ve katillerin meydana çıkarıl-

ay Ali Riza on beş gün orta- masına çalışmaktadır. 

11'"' l "'gence Ve Jlo~az 
llerdine Düştük 

~Sinemalar, hemen hergün 
"61z ağıza dolu.. Operet de 
erken gelinmezse boş sandal
Ye bulunnmıyor. " Şehir tiyat
~.osu ,, da kalabalıktan yana 
otckind - d - ·ı en aşagı egı . 
k Beyoğlunda, bu yakınlar bir 

8 
aç eilence yeri daha açıldı. 

ı\ arlar gene eskisi gibi işliyor. 
Yakta ispirtolu içki içilen 

~:rlerde akşamları omuz omuza 
0krniyor. Balık pazarındaki 

meyhaneler: 
k - Ah, on bire kadar açık 
alabilsek.. diye dizlerini dö

~ÜYor!ar. Şurada burada, yeni
Gcn nıezeciler ortaya çıktı. 
h eçen gün, kilosu 18 liraya 
~ avyar satan bir dükkanın 
On" 

d
. Unde alıcılar, arka arkaya 
1 •; 
zı,nıiş, sıralarını bekliyorlardı. 
Y ağcılarlarda lüle lüle kay

maklar, pazarlıksız, kapış ka-
::!~ ~idiyor, Kısacası lüks de
l &ırn.z malların satışında, eğ
ktnce adı verdiğimiz şeylere 

da~şı düşkünlüğümüzde hiçbir c . . . 
. gışnıe yok. Uç adımda bir aş 

Cvı V k • • . l ar en, yem yem pıyaz-

~•;r, göftecilcr ortalığı kapla-
1~.1· Ancak öteyanda, sözge
:.ı, kundura yapıcıları, ayda 
iun, kendilerine zor iş bulu
Yorlar. G.-ri kalan günleri, 
:ıttüstü yatıp, yahut eller cep-
c dola~arak geçiriyorlar. 

Terziler; ateşsiz mangallan-
llın k"'l.. l k k u unü eşe eyere , arpacı 

Pvtn~u~u gibi düşünüyorlar. 
a?ıfa.turaçılar, üstüste yığılan 

Cc~ıtlerin önünde, uyku kestiri
~orlar. Sorunca hepsinden şu 
arşıh.ğı alıyorsunuz: 
- iş yok!... 
Pek iyi amma, kara havyarcı: 

~czeci, meyhaneci, aşçı, neden 
~ .. Yo demiyor. Ben bunu çok 
l Uşündüm, en sonunda buldum: 
l nsanlarda bo~aıfarma ve eğ
ene~ terine düşkünlük rrttı: 

Büyük savaşta dört yıl sü
rtn açlığın aci ı bugün çıkı
~or. En züğürdüğiimüzün evi
~~dc bile kaynıyan bir çorba ve 
ır fasulye tenceresi var.Elimi-

tc ge · ti ~ · _çenı gır agımıza verıyo-

~t. Üstii başı düşünenlerimiz 
R'ttgide azalıyor. Kazanç yolla-
~ının tıkandığını söyliyerek 
~M 1 

une gelene derd yanan sa-
tıcılar h" k' d . . k • ıç çc ınme en gıyım 

•0~am satıcılığını bırakıb işi 
:•Yıın içim !atıcılıg-ına dökseler 
1 • 
Yı ederler. 

Bir kunduranın, altma pençe 
b~rup dayanıklığını arttırmak, 
b~r kumaşı tersine çevirerek 

l 
ır 0 k~dar daha giymek ko

ayl -hcr>~.1 var. Fakat kursaklar 
gun yeni bir azık anyor. 

Ea Kk·ör boğaz, doymak bilmiyor. 
ıden karınlar: tok Ye sırt-

Verem Mücadele 
Cemiyeti kongresi 

Verem mücadele cemiyetinin 
senelik kongresi dün cemiyet 
binasında toplanmııtır. Kongre 
reisliğine Manisa saylavı bay 
Refik Şevket İnce seçilmiş, 
bundan sonra '.:emiyetin bir 
sene zarfında yaptıiı işler 

hakkındaki idare heyeti raporu 
okunmu~tur. 

Raporda bir sene içinde 
2311 hastamn dispanserde mu
ayene edildiği, 82 hastanın ilk 
T roviyule tedavisi yapıldığı ve 
141 hastaya da rontken tatbik 
edildiği bildiriliyor ve daha 
birçok izahat veriliyordu. 

Raporun tasdikinden sonra 
büyüklere saygı telgrafları çe
kilmesine karar verilmiş ve 
yeni idare heyeti seçilmiştir. 

Yeni heyete; doktor Lütfü 
Sabri, avukat Süleyman Faik, 
bayan Ferzan, Hasene Nalan, 
Cevriye İsmail, doktor Mitat, 
doktor Şükrü Nuri, doktor 
Ziya ve avukat Ahmet Şükrü 
seçilmişlerdir. 

Hususi Muhase
benin İstikrazı 
Geçen sene vilayet umumi 

meclisinin verdiği karar muci
bince muhasebei hususiye ta
rafından emlak ve eytam ban
kasından istikraz edilen para 
tamamen ödenmiş ve yeniden 
elli bin lira istikraz için icab 
eden mukavelenamenin hazır
lanmasına başlanmıştır. 

Felaketzedelere 
Küçüklerin Yardımı 
Marmaradaki sarsıntı müna

ıebetile felakete uğrıyan kar
deşlerimiı.e yardım etmek için 
Karataş orta mektep tarafm
dan gençlik kızılay umumi 
merkezine yirmi lira gönder
mi~tir. 

Yavrularımızın bu sevinç ve
rici harehetine diğer mektep
lerimizin de iştirakini candan 
dileriz. 

Kültür 
31 inci Sayısı Çıktı 

Egenin biricik kültür mecmu- 1 

ası olan Kültür'ün 31 inci sayı,ı 
çıktı. Çok değerli yazılarla do
ludur. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

••••••••••••••••••••••aııaıı•••ııırı •••••• 
ları pek olunca, insanlar başka 
şey aramazlardı. 

Şimdi ise, tok bir karın, 
bütün eksiklikleri unutturuyor. 
Bir lokma ve bir hırka çağını 
arkaya bırakmalı yalnız lokma 
peşindeyiz. Bu Jokma ister 
suda kabarhlmış kuru ekmek 
lrkması. isterse havyara bulan
mıı taze francela olsun. 

Salahedclln OUngör 

~ ' . . . . ·- .. _ . -

~enı AStr - Sanne 9 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Hasanın Muhakemesi 
Yankesici Aranıyor 
Rodoslu Mehmet oğlu Ah

medin Gümrük önünde kala
balık arasında yankesicilik 
suretile 110 lirası çalınmıştır. 

Dün Ağırcezada Devam Edildi ~ Yapllan Sat.,ıar 
~ ~ ~ 

Uz Um 
Gazete müvezzii T evfiki öl- T evfikin elinin kan içinde ol-

Çu. Alıcı Fiat 
266 Koo ittihat 11 14 
182 S Süleyman 13 25 14 75 

41 E Krispin 13 15 50 
15 İn. T. Bank 14 75 14 75 

9 H Alyoti 13 87 13 87 
513 Yekun 

düren gazete müvezzii Hasanın 
muhakemesine dün ağırcezada 

devam edilmiştir. 
Şahid sıfatile dinlenen mak-

tulün kardeşi F cyzullah gör
düklerini şöyle anlatmışhr: 

duğunu gördüm. Tam o sırada 
Yaşar isminde bir gazete mü
v~zzii kardeşimin kollarını tuttu 
ve Hasan da arkasından bıçakla 
vurdu. Yaşar onu tutmasaydı 
belki ölmiyecekti. 

Diğer şahitler Raşit ve Avni 
- Bazı arkadaşlanmla kü- vakayı görmediklerini, fakat 

çük Kardıçalı hanının içindeki bunların arasında evveldenberi 
incir 

kahvede oturuyordum. O sıra- husumet mevcud olduğunu bil-
Çu. Alıcı Fi at 

55 j N Banmajor 7 50 7 50 
da bir gürültü koptu, bana da diklerini söylemişlerdir. Gele- ı.. Zeytfnya§ı 

Kilo Alıcı Fiat 
79350 Muh. Alacı 24 25 27 

Pirina 

hücum edildi. " Ah yandım " cek celsede müddeiumumi ta- " 
diye bir ses işittim, kardeşim rafından iddia serdcdilecektir. 

Kilo Alıcı Fiat 
........ 

Emine Katil De~il Mi? 
'" 

2000 Muh. alıcı 19 19 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fi at 
150 ton Buğday 3 50 3 50 

3 87 
4 56 
4 25 

··-·-·-
259 Arpa 3 75 
97 Burçak 4 50 
4 Mısırdarı 4 25 

Ağırcezada Görülen Bir Muhake
menin Safhası Değişiyor 

4 Börülce S 5 
368 K Palamut 205 
595 P. çekirdeği 2 75 
133 bal ye pamuk 48 

415 
2 75 

49 50 

Para Piyasası 
. 18-2-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 613 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 90 
Belga 29 30 
İtalyan lireti 10 65 
lsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 85 
Kr.Cekoslov 5 20 

Satış 
50 70 

616 
8 30 

79 40 
29 45 
10 70 
40 87 
85 10 

5 22 

Urla'nın Ulucak köyünden 
Mustafa karısı Meleği kıskanç
lık yüzünden sopa ile ö!dür
mckle suçlu ortağı Emine'nin 
muhakemesine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Emine, geçen celsede cina-
yetin kendisi tarafından değil, 
kardeşi Ahmed tarafından iş
lendiğini, fakat ölümle tehdid 
edildiği için bunu şimdiye ka
dar gizlediğini ve suçu kendi 
kabul ettiğini, hatta bunu ha
pihanede bazı şahitlerle isbat 
edeceğini söylemişti. 

Bu şahitler dün mahkemede 
dinlenmişlerdiı. 

Şahitler, Eınine'nin kardeşi 

- 268 - Öz Türkçe karşılıklar 

Porsiyon - 1. Bölek 2. 
Öğün övün (Bir defalık ye
mek man.) 

Posat - 1. Beklcnci 
(Askeri müfreze man.) 2. 
Örtenğ (Posta mevkifi man.) 
3. Tıl 4. Tlağ S. Ulak 6. 
Yam. 

Postacı - 1. Çapar Ulak 
2. Çakuncu 3· Ulakçı 3. 

4. Yamçı. 
Postacı haberi - Bursak 

(Posta tatarının getirdiği 
tebliğ man.) 

Pota - Köyde, Küyde. 
Pötrel - Hezen. 
Pranga - 1. Bukağı 2. 

Tomruk. 

bunğu. 

Puthane - 1. Burkat 
2, T eğrilik. 

Puyan - 1. Çabuk gi
den, çabuk yürüyen 2. Dal
mış 3. Koşan. 

Pür - Dolu. 
Pürgfı - 1. Geveze 2. 

Yanşak 3. Zevz.ck. 
Pür hareket - 1. Cive

lek 2. Kıpırdak. 
Pürhiddet - Öfkeil 
Pürneş'e -1. Gülen, eğ

lenen 2. Sevinen, sevinçle 
dolu. 

Piiser - Oğlan 2. oğul 
Püşte - 1. Bayır 2. Te

pe 3. Uyk 

-R-Harfı Prens - 1. Bey 2. İnal 
3. Oğlan 3. Tarhan 5. Tay-
sı tayşı 6. Teğin 7, Tiğin 8. R~bıta - l. ~yıl 2. Bağ 
Töre, türe. 3. Baglanlı 4. Baguç 5. Bay 

Prenses - 1. Beieç bi- lam b~~l~v 6. Beğit 7. Çat-
ğe 2. Sikim, bim, 3. işi. kı 8. llışık 9. Koşukluk. _ 

Profil - Yandan. Sabıtalı 1. Duz-
Prova - deneme gün 2. Kip 3. Yolunda 
Prova etmek -1. Anar- Rabıtasız-İpsiz sapsız 

mak 2. Kenemek 3. Sına- Rabi - Dördüncü 
k Rabian - Dördüncü ola-ma. 
Profesör _ Eprik rak, dördüncüsü 
Puhtc - l. Ergin 2. Raci - l.Dokunan,doku-

Görmüş geçirmiş 3. Olgun nur 2. ~Önen, geri dö~e~ 
4. Pi,kin 5. Pişmiş. .. Racıh - 1. Daha ıyı 2. 

Pulat- 1. Çelik 2. KaF • I Ustün 3. Yeğ, yey 4. Yiiin 
ka 3. Koroç 4. Kurç. Raci) - ·Yaya 

Pusula - 2. Biti (Mek- Racilen - 1. Baydak 2. 
tub man.) 2. Bitik (Mektub Yaya olarak 3. Yürüyerek 
man.) 3. Dilken (Tezkere Radde - 1. Kerte 2.Tas 
man.) 4. Fitik. Raddesinde, raddelerinde 

Puşide - 1. Börköviç, Sularında 
~ürkeviç 2. Bürgü, pürgü 3. Raf - 1. Almalık 2. Pa-
Örtü. ran 3. Serek 4. Sergen 5. 

Pnt - 1. Abak 2. Bur- Serü 6. Sıra 7. Terek 
kan 3. Körmüjck (Tahta· ı. Rağbe~. - 1. llıkma 2. 
dan mamul putman.) 5. Ta- ı~tek 3. Ozenme 4. Sür 

Ahmed'in bir kaç defa hapis
hanedt- kendisini ziyarete gel-

diiini, görüştüklerini fakat ne 
görüştüklerini işitmediklerini 

söylemişler ve dcmi~lerdir ki : 
Kardeşi Ahmed gittikt1:n 

sonra Emine bize derd yandı, 
bu cinayeti işliyen ben değilim 

asıl Ahmeddir amma ne yapa
yım söyliyemiyorum, dedi. 

Suçlunun buna dair malumat 
sahibi olan bazı köylülerin de 
dinlenmesi hakkındaki talebi 
kabul edilmiş ve bu şahitlerin 
mahkemeye çağırılması için 
"muhakeme başka bir güne 
bırakılmışt ır. 

Devren Satılık 
Bakkaliye 

Alsancakta Mesudiye cad
desinde 33 numaralı Trabzon 
bakkaliyesi derununda mal 
azimet dolayısile devren ve 
toptan satılıktır. Taliplerin 
ay nihayetine kadar deru
nunda hacı bay Mehmet 
Haruna müracaatları 

1-6 (231) 
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Pejmürde olmak - 1. nia man.) 4. Bölme 5. En 
Güçlükmek 2. Eprimek, ep- (Kapı perdesi man.) 6. Encü 
rümek 3. Örselenmek (Göze inen perde man.) 7. 

Pelaspare - 1. Çapıt, Gerelti 8. Gergi 9. Gerim 
çaput 2. Kıncıl 3. Paçavra 1 O. Ünlük (Serap erde man.) 

Pelcnk - 1. Kaplan 2. 11. Kaplav 12. Örtü 
Kısıtırak Perdelenmek -Göz tun-

Pcmbe - Açık al mak 
Penah - 1. Arka 2.Baru Perdebirunane - l.Açık 

3. Baskı 4. Dalda, dulda saçık 2. Yırtlazca 
5. Sığınca, sığıncak 6. Sığı- Perende - Takla 
nak 7. Sıgıngı 8. Tayanç 9. Perende atmak - 1. Bö· 
Uça dürmek 2. Takla atmak 

Pencere-1.Baca 2.Delik Perestiş - 1. Bağınu 2. 
3. Görgüç 4. Güngöre 5. Düşkünlük 3. Tapınma 4, 
Paca 6. Tünlük, dünlük Tapma 

Pençe - 1. Caynak 2. Perestiş etmek - 1. Ta· 
Cınak 3. Ç1rmık 4. Kınak pınmak 2. Tapmak 
5. Kıncak Perestişkar - 1. Tapan 

Pens - 1. Elbeşik 2. 2. Tapınan 
Maşa Perhiz - l. Çekinme 2, 

Pent - 1. Erii 2. Öğüt El yunma 3. Yığhnma 
Per - 1. Kanat 2. Ye- Peri - 1. İrşi 2. Tüngür 

lek 3. Y eJki 3. Uçuk 
Perakende - l. Dağınık Perişan - 1. Alan talan 

2. Darmadağın 3. Kesek 2. Aynaşık 3. Bozgun, bo
(Parça, kıt'a man.) zuk 4. Dağılmış 5. Dağnık 

Perakende olmak - 1. 6. Dardağan 7. Karışık 8. 
Dağılmek 2. Karcaşmak 3. Karmakarış 9. Serik 10. 
Sapraşmak 4. Yasılmak Üzülmüş 11. Yalpak 12. Ya

Perçem - 1. Aydar 2. man 
Birçok 3. Pürçek 4. Pürçük Perişan etmek - 1.Bas· 
5. Kırkma 6. Saçak 7. Y eJe Jamak 2. Bozmak 3. Dağı{ 

Perçin - 1. Bergürtme mak 4. Karmak 5. Sındıı. 
2. Berkitme mak 6. Yaymak 

Perçim etmek - 1. Ka- Perişanlık - 1. Boıgun· 
damak 2. Sağlamlaşhrmak luk 2. Sapraşma 

Perdaht - l. Açkı (Ci- Perişan olmak - 1 Bo·-
la man.) 2. Parlaklık gun vermek 2. B l . k ; 

p d h 1 k 1 ozu ma • . 
'- e

2
r a t.ama - · Çış- Dağılmak 4. Ezilmek 5. Kar-

ma• . Parlaklık cac:maL 6 S k 7 
P d hl k 

'r K • ınma . Yayn.-
er a ama - 1. Cış- mak 

mak 2. Parlatmak 
Perde - 1. Arazarı 2. 

Ayıran 3. Barva (Hail, ma-

Perran - 1. Uçan 2.Uç
kun 3. Uçucu 

Pertav (Pertap) - 1. 



a 
derununct yirmı bir büyük zey
tin şcarıyle ayva nar gibı n \i
te ddi fidanlar ve tahminen 
altıbin a ltıyüz kütük çekirdc.1~
ıiz asma ve bir kule ve kul~
nin kapısından girince zemin 
toprak olup bir merdivenle 
yukarı çıkılınca bir hayat üze
rinde iki oda ve havbda bir 
kuyusu ve bir de turunç ağacı 
mevcut bilmesaha yirmi dönüm
den ibaret ve medyunun tahtı 
iştiğalinde bulunan mecmu bc'l 
bin Jira kıymeti muhammeneli 
mahal ile ayni mevkide ka:n 
tarkan Şahin kızı ve Must f 
~emşiresi Mustafa çavuş :rcv
cesi Zeynep hanım tarlası gr.r
ben Selime hanım tarlası 
ıimalen tarla yolu cenuben 
Mercan ve Yamanlarla s2f!1r 
Hasa tarlası ile mahdut de-
runundan sekiz ağaç zeytin 
ve bir armut ağacı mev
cutla altı yüz lira k:y
meti muhammcneli medyunun 
tahtı işgalinde bulunan dört 
dönüm iki evi k tarla ve ı=ar
kan soğuk kuyuya giden yol 
garben Şahin kızı ve Musta 'B 

hemşiresi ve Mustafa çavuş 
zevcesi Zeynep hanım tarlalar. 

nu 
daı e nde y apıl -

ca larrlır B rttınnndn satış 
b de l r· ta m·n olun n kıy
met erm yü de y ütmiş be inı 
bumrsa en çok artırana ihales 
yapı acakt r. Ak i takdirde en 
çok artıranın taahhüt'eri baki 
kalmak şartile sabş onbeş gün 
daha uzatılacak ikinci artırma
ları 7-4-935 Paz r günü saat 
onbirde yapılacaktır. 

Evvelce 2880 numaralı ka-
nun mucibince satış geri bıra
kılmış olan işbu gayrimenku
lün mezkür kanuna göre tak
sit borcu ödenmemiş olduğun
dan ikinci artırın da satış be
deli ne olursa olsun kıymetine 
bakılmıyarak en çok artırana 
ihalesi yapılacaklardır. İşbu 
gayrimenkulat üzerinde her 
hangi bir şekilde hakları bu
lunanlar ellerindeki resmi ve-
saik ile birlikte yirmi gün zar
fında Birinci İcray müracaat 
lazımdır, aksi halde haklan 
tapu sicilince malum olmadık
c paylaşmada hariç kalırlar 
sabş peşin para ile olub müş-
teriden ayrıca yüzde iki buçuk 
dellaliye alınır tarihin
den itibaren şartname herkese 
açık bulundurulacaktır. T lip
lerin yüzde yedi buçuk temi
nat akçesi veya Banka itibar 
m~ktubu dosya nu
marası ile Birinci f craya mü
racaatları ilan olunur. 

508 (232) 
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Atılış 2. Atlama 3. Sıçrama Pest - 1. Alçak 2. Aşa-
Pertev etmek - 1. Atıl- ! ğı 3. Yavaş (Ses hakkında) 

ınak 2. Kalgımak 3. Sıçra- ı Peşiman (Pişm n) - 1. 
mak lldem, 2. İldim 

Pertev - 1. Işık 2. Pa-\ Peşimanlık - 1. Cay-
nltı, parlaklık gın~!k 2. İldemlik 3. İllemlik 

Pertev endaz olmak - 4. Okünç 5. Ökünüç 
1. Balkımak 2. Işıldamak, 1 Peşiman olmak - l .Dö-
ışık saçmak 3. Parıldamak 1 rünmek 2. Kakınmak 3. 
4. Parlamak 1 Ôkünmek . 

Peruka - Eğertı saç, 1 Peşin }· işlemeden 
takma saç I i.i!emezd.en 2. ünden, önce-

P erukar - 1. Berber 2. aen 3. Öndün 
Saççı Peşkeş - Armağan 

Perva - 1. Çekinme 2. 1 Peşkir - 1. Elbezi 2. 
Korku H~wln 3. Kırım 4. Yüz bezi 

Pervane - 1. Copal~k Peşrev - Açım 
2. Evelek, övelek 3. Kele- Pe temal - 1. Büyük 
bel., gece kelebeği h2vlu 2. Dolma 3. Havlu 4. 

Pervaz (Uçma man.) - r. cek 5. Silecek 
Uç .ı , uçuş P etrol - 1. Taş ya2"ı 2. 

Pervuz etmek - 1. Ağ- Yer yağı 
2. U mak Pey (Art man.) - 1. 

- 1. At p Ark.ı 2. A rt 3. z 4. Tas 
Peyapey, P erderpey -

: . Ardı ardına, .art arda 2. 
Arka arkaya 3. Birbiri ar
l:ilcn 4. Birbir" arka ından 

en 5. O vün övün 
1 Be e •" Pey (Pey akı;a ı man.)-

. Y f şmi'l 4. 1. Bönk 2. Dug 3. Öncelik 

1 
eyam (P gam) - 1. 

- 1. Bcsli- S .. lık 2. Sav 
3. Tanrı 4. Peyda (etm k) - 1. Ç -

1. B 

1. 
3 

1 
_:a k, ortay.ı çıkarın 1 2. 

iş Ont ek 3 Undurmek) 
· mek 

Pe d o 
k 2. Ko Oran-

n 
t (J J 

öre L 
S70 künve num r ; e- ulu dü 
balı e n ile maruf olan m v 
kideki bahçeye akm k n 
ha ~n bor\· la or dan ge -
meme.,i yüzunden u U}UD 

hiçbir ~ere akıtılm d ı ana
şılmış ve P etroniyen n 19 Ka
nunusani 904 tarihinde vefatıle
veraseti çocukla rı Albemo ile 
Jozefin ya intikal ederek u 
ana kadar bu veresenin senet
s iz nizasız ve malik sıfatile 
tas rrufları altında bulunmuş
tur. Bu su hakkında 28 Şubat 
935 gününde saat 17 de ma
hallinde tahkikat yapılac"'ğın
dan bu suda bir hak iddia 
edenlerin mıntakamıza veya 
mahallindeki memura müraca
atları ilan olunur. 513 (241) 

zmir Birinci cra Memur
luğundan: 

Bir borcun temini istifası 
zımnında tahtı h~cze alınınıp 
bu kerre satışına karar veri
len stütiibeğer markalı 69 nu
maralı tenezzüh otomobili 25-
2-935 tarihine müsadıf Pazar
tesi günü saat on ile on iki de 
açık arttırma ile satılığa çıka
nlmıştır. Bu arttırmada mah
cuz otomobil kıymeti muham
mencsinin 0 0 75 ini bulmadığı 
takdirde ikinci artbrması 2 
Mart 935 tarihine müsadıf Cu
martesi günü saat on ile on 
iki de müzayedeye kon cakhr. 
İ:>tekli olanların o gün ve sa
atte Hükümet önünde müna
diye ve birinci icranın 35-467 
dosyasına müracaat etmeleri 
ilan olunur. 509 (237) 

Zayi 1-Iiss Senedi 
İ mir Esnaf ve A hali B n

ka Alaşeh"r be ndcn s tın 
a d ım 7785 ve 7815 defter 

a}t ında yazılı bulundu
·11-9-3 ve 5, 15-2 931 

c le 150 lirayı mu tevi 
541 } ı ı üç ne h · 

s akbuzum l yb e-
n. ~rıni a laca rın . aybolan 
makbı zl rımın k ymeti kalma-
dığ ıl olunu 

A şehirin Sarı öl nahi e
sinde hacı İsa zade 

Ahmed Rasim 
- 1-3 (223) 

)ok tor 
•• 

1 

Keste lli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza lJnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN H STALIKLARI 

UTEHASSISI · 

Doktor 

Fahrılşık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 2-13 (218) 

Öz Türkçe karşılıklar - 267 -

Peygan - 1. Basak 2. 1.Çeltik (kabulu pirinç man) 
Demir, ok demirı 3. Tem- 2. Düğü 3. Düyiı 4. Kürüş 

ren, temiren 5. Pirinç 6. Tuturgan 7. 
Peygule - 1. Bucak 2. Tuturgu 

Oda 3. Sünüş Pirinç - (bron) 1. Pirinç 
Peyk - 1. iıetgücü 2. 2. Tuç, tunç 3. Yez 

Yalvaçı 3. Yüğürgcn Pirzola - 1. Külbastı 2. 
Peyman - Ant Siyer 3. Söğülme, söğürmc 
Peymane - 1. Bardak 2. Pistan - 1. Cicik 2. E-

Bart 3. Ölçek mük 3. İmcek 4. Meme 
Peyveste - 1. Bitişmiş Piş - 1. İleri 2 İley 3. 

2. Erişmiş 3. UJ ş 4. Ulaş- Kabağ 4. Ön 5. Öndün 6. 
mış 6. Varmış Önez 

Pıhtı - 1. Donmuş kan Piştar - 1. Arav\ll 2. 
2. Koyulanmış kan 3. Uyuş- Boyracı, boyrak~ı, boyrancı 
muş kan 3. lravul 4. İleri kolu 5. İre

Pıhtılaşmak - l.Donmak vül 6. Karavul 7. Öndüç 8. 
2. Koyulaşmak 3. Yuğurlan- Ön kol 9. Tutgak 1 O. Y ezek 
mak Pişva - 1. Baş, başa 

Piç - 1. Büklümlü, 2. geçen, başta giden, 2. Kı-
Dolaşık 3. Kıvrımlı Jağuz. kılavuz )Rehber man.) 

Piçapiç - 1. Büklü,bük- 3. Koca~ (A t sürücü, yol 
lüm 2. ,Karmakarışık 3. Kıv- gösteriei, Kıl vuz man.) 4. 
rım kıvrım 4. Pek dolaiık Öncel, öncül 5. Tayın, tu

P içide - l· Bükülmüş 2. yun 6: Uyulan, Uyulgan 7. 
Dolaşmış 3. Karı ıı ış 4.Kıv- Yol gösterici. 
rılmış ı Pişvalık - O ngüllük. 

Piçü tap - 1 Üzüntü 2. Pi valık etmek - Baş-
y elme lamak. 

Pinhan - 1 Gizli 2. Piyade - 2. Baydak, 
Salkı (Mücerred, bekar man.) 2 . 

Pıpo - 1. Çubuk 2. Yadağ, 3. Yaya 4. Y ayak 5. 
Kanza Yayan. 

Pi.- - 1. Ece 2. Eksin Piyale - 1. Bardak 2. 
3. K rt 4. K Koca Bart 3. Çocuk 4 Sağrak 5. 

2. 

D 

Sığrak. 

Plaj -1. Kumla 2. kum-
a. 

Plan 1. Düzen k 2. Ku
rampa 3. Sağış, 

1 an kurmak } ap k 
Ta l mak, t rlamak. 

k 2. Por 1. Ba a 2. 
cu 3. lok-

a 
Numara: 23 
T on 3 3 

2-2b (229) 

İkarnetkahını Birinci Kor
onda Tayyare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak-

. !etmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 

Zayi 
12389 No. ve 14-4-934 ta

rihli ithalat beyannamesi muci
bince 18-4-34 tarihinde güm-
rükten çıkardığım 3 sandık 
makina aksamı eşya mukabi 
linde Gümrükten aldığım 6-37 
No. ve 18-4-34 günlü teminat 
makbuzunu kazaen zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Selamet kutu fabrikası 
Mehmet Nuri ve Şürekası 

507 (236) 

19 ŞUDal 193::> 

a ın salonuna 
ko~malarınrla elbet çok mü
him b ir sebeb vardır. 
Blır z ya t bu sebebi 

fz de öğre ecek ir 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Telefon: 3101 
4-26 (193) 

azarı D'kkate 
Acentemiz tahsildarı Sala

hiddinin bugünden itibaren 
accntemizce alakası tamamen 
kesilmiş olduğundan muhterem 
müşterilerimizin malumu oluıak 
üzere ilan olunur. 

Türkiye milli ve Lö Feniks 
Dö Viyen sigorta şirketleri 
İzmir ve havalisi umum acen-

tesi Eginli oğlu Nuri 
517 (240) 

Zavi 
Kıtamdan aldığım terhis tez

keremi zayi ettim. Yeni ini ala
cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Uşak şeker fabrikasında 
319 lu Naim Aziz 

512 (238) 

nneler Çocuklarınız 
çin ilk n•ıamava 

LAK TİN 
ile başlayınız 

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

A • Çocukta hazımsızlık, J sancı, ishal ve kusmalar 
varsa onları giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

L l , Fi Kit 
Ecza Deposu 

.. . . .. 
rı ı o • • 

çı 

l'ABLE·rı .. El~. 

Baş Agrısı, Nez Ve Vucut Kır 111 

T e :nam n Geçirir 

1 n ne l.kkcıt Edın; 



Uıuın Hastaların lazan Dikkatine 
En •on sistem mide, kana ,ha~ böbrek ve doğru

aetice•i lüaum gösterilen pilotlu, Pilobm kauçuk korsalaii 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaJan gayri tab
doğan çocuklann viicutlanndaki iğlıilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastaWdan neticesi husule gelen kambur 
lukJan doğrultmak için konalar ve kendi ihtinwmz olan 
mlltehanik el ve ayaklar. talebelerin çahpna eıu11nda fır
!•yan kürek kemiklerinin gayri tabiilqmeaine mani olmak 
ıçın korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESt VE ESERLERi 
lLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMiL 
we MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : lzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
10 - 20 355 S.7 

PLATT 
Makina F abrikaaımn 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalariyle beraber apj'ıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcattur. 

Adres: 

G. O. GIRAS 
Yeni Manifaturacilar çutW Saffet lokait No. 3 

TelelGn No. .. ,. P. K. No. ... IZMIR 

Emlak Ve Eytam 
idare Meclisinden : 

Bankası 

Eau nizamnamezin 79 UDCU madduine göre lıiuedarlar 
aınumt heyeti alellde olarak 21 mart 935 Pertembe pnl ıaat 
on birde Ankarada bankamız merkezinde toplanacaimdan 
hissedarlanmwn o gün ve saatta toplanhcla bulunmalarinı dileriz. 

Yine nizamnamemiz hükümlerine pre, kendi namlanna ve 
Yahut bqkalanwa vekileten enaz yirmi hiue olan biuedarlan
lllızuı bu toplanbya iştirikleri ve Yeklletea bahmacak olanlann 
da hissedar bulunmalan gerektir. 

Buna hakkı olanlann toplanb gününden mu bq gtin ince 
lh.a. •enetlerini merkez veya şubelerimize makbuz kartıbğında 
Vererek girif karb almaları ve başkalanna vekilet vermek 
İ8tiyen hissedarlanmwn da birer suretlerini bankamızdan alacak
ları vekiletnameyi doldurarak yine beş gün önce giriş karb ile 
birlikte merkezimi~e vermiş bulunmalan gerektir. 

MOZAK.ERE OLUNACAK lşLER 
1 - idare meclisi raporu 
2 - Milrakipler raporu 
3 - Jlllaço T4 kir Ye zarer laeaa~ımn tudiki De temettHn 

tevzi sureti hakkında karar ittihazı ve idare meclisin ibrua 
4 - Mlrakiplerin intiham 
S - MGrakiplerin ücretlerinin tayini 

521 (235) 

lzmir Memurları istihlak 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

Her aile rem evinin erzakıaı sahn .almadan önce bir defa 
k. ->peratifin modem bakkaliyeaine uğramau kendi menfaatmadır. 
E. nefis hile•iz. ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

f.-veti ylikaek dayanıklı meıe kömürialin kiloau (4,50) lm
IUftur. Nem Urfa yailan peJDirleria çqidi bulunur. Fiatlar her 
Yerden ucuzdur. Toptan a1aalsın mallan adreslerine kadar 
ı&aclerilir. 

ICemenltmda birine! Mıhalar sokaiı 
~ H. 1-2' n.s1l ~ ipeli Kahve) 

YentA91r 

Umum Deposu 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Ôdemiı 1 
Ticarethanesidir. 

Alameti Farika 
Algopan Cevat 

Bat ve elit afnlan, romatizma ve •iJatik ...edan 
kullawdan illçlUın en faideli ve temlilidir.-

( 1 - 6 -12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecıa· 
neclen arayuuz. 

Bnt&n TGrkift!_iP mnumi sabş yeri l.tanbulda Bahçeka· 
pııında ZAMAN ecza deposu olap tehrimizdeki eczane 
ve ecza depolannın bepaincle vardır. lararla daima 
ALGOPAN isteyİDİ%. 

ALGOPAN 

rSiHHAT ...... BAi:i'KYAGi .. ~ 
~ Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır S 

iki Defa SllzUlmllflUr : 
~egine Deposu S 

Başdurak : 

Hamal Kblaet 

Sıhhat Eczanesi 
....................................................................... 

lznıir ithalat Giimrüğü Müdür
lüiiinden: 

Kaozuk öksürük şurubu 
(S lropektorel ) 

En muannit &ksürükler, brollfİt, nefes darhiı Ye boima
canm kat'i illcıdır. Göğüsleri zayıf olanlar ela Yikaye edici 
tuiri yanı dikkattir. Her eczwnecle bulunur. 

• • r ı p ı n 
Niçin Daima Tercih Ediliyor? 

., Çünkü 
Evvelki gün sotuk almıştı, ~ · 
dün yatıyordu, bu sabah '-.. 

dipdiri ayağa kalktı 

IGRiPiN 
' Soğuk algaa
hğuıa, nez
leye, arlpe, 
diş, bel, 8İ-
11İr, adale 
ağrılarına ro
matizm aya 
kartı bilhas
sa miieuir
dir. 

1zmir ikinci Hakan Mabke· 
muinden: 

lzmirde otmaa Bursah Halil 
oğlu Y uuf tarafından karım 
Ayvalıkh Mustafa kızı Zehra 
aleyhine açbp botanma davuı 
teb&jab ikametgllu meçhal 

GRiPIN 
• 
1 

tecı11te wi•ı 

Ma.,.nelüiiii 

Doktor 

Kemal Satir 
Kilo G. Cimi qya 

bulunmuı huebile ilinen iaa 
edildiji halde muayyen gGnde 

~~ ıelmemem huebile aleyhinde 
llfap karan ittihaz ve karar 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehasaııı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-

O 400 Ketenli pamukla mensucat 3 00 smeti mahkeme divanhanesine 
O 110 Saf keten petkir 2 00 talik edilerek tahkikab 25-3-
0 080 % 20 ye kadar ipekli pamuk mensucat 1 50 975 Pazarte8İ gibıtine bırakıl-
0 485 % 50 ye kadar ipekli pamuk mwacit 5 00 IDlf olduğundan Zehranın 
1 075 Yekin 11 50 meakür l(lnde saat 10 radde-

y akanda cim Ye mikdan yazdı qya açık arttırma suretiyle leriade ualeten veya vekile-
sablacaj'ınclan meklilerin S-3-953 Sah pal saat 13 te lthallt ten tahkikat bikimi nezdinde 
GiimrGp sabf komi.yonuna müracaatlan ilin olunur. hazır bulunmua aksi takdirde 

19-27 421 l233}. ___ ._bu huıutan dolayı tahkikat 

ler sokağında 6S numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaıantina tramvay cad
desi No. S96 Tel. 2S4S 

celselerine kahal edilmiyeceit 
H. U. M. K. nan teblij'at ~ 
lana tevfikan te.blii ıukamul( 
kaiın ol•ak. 6zere keyfiyet 
ilin ofanur. Sll (237) 
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F ratelli Sperco Oliver Ve Şii. 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru 10 martta 

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

GANYMEDES vapuru 23 
~ubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORiENT LİNİEN 

FROST vapuru 18 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copen
bage, Dantzig, Gdynia, Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 
HEDRUN vapuru 28 Şubatta 

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

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
İzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 12 Martta 

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

Garbi Ak<leniz için ayda 
bir muntazam sefer. 

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

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

N. V. 
" ' · F. il. Van ))er 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 23 şubatta bekleniyor. 
ULM vapuru 19 şubatta bek 

leniyor. 21 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük alacaktır 

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

JOHNSON L;NE L TD 
KENMORE vapuru 25 Şu

batta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten 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. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORA TION 

EXMıNıSTER vapuru 20 şu
bata doj?ru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Talebe Velilerine 
İlk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual- ' 
lim derslerini evlerde verir. ıs

tiyenlerin gazetemiz idare mü
düriyetine müracaatları. 26-1 

1 n'aatın'" i9i n atidekİ'İb tiyaçlarırıızı ııek 1w11z f ıyatla rla ' 

., 
: r ,' 

temin etmek isterseniz Halim aJ!a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretbaneRinA ıniiracant edınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner ! çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ltivhalar ve bunlarm 
te/effüa/ı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cms 
musluklar ve kanalızasyon içm demir dökme borular 
ve lngt1iz künkleri ve bunların te/erruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn M•rkalar 

iz mir 
Anonim 

En Mlisait Şar•itle 
M•ğ•z•m•zda S•tıhr 

Kiremit Fabrikası Türk 
Şirketinden ; 

12 Mart 935 Sah günü saat on beşte şirket merkezinde zir
deki ruznameyi müzakere ve intaç etmek üzere senelik heyeti 
umumiye içlimamın aktı takarrür P.tmiştir. Binaenaleyh şirket 
hissedarları malik, oldukları hisse senetlerini içtimadan bir hafta 
evvel şirket kasasına vermeleri ve duhuliye varakası almalap 
içtima saatında asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları rica 

• 
ve ilan olunur. 

RUZNAME: 
1 - Meclisi id_are ve mürakıp raporlarının okunması 
2 - Plan~onun tetkik Ye tasdikile meclisi idarenin"' ibrası 
3 - T emettuabn sureti tevziinin ta-.:ini 

" 
4 - Meclisi idarenin intihabı 
S - Mürakıp intihabı Ye ücretinin tayini. 518 ( 242) 1 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DH2 ELLERMAN LINES L TD. 
MARONIAN vapuru 21 şu

batta Lonr.lra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

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

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten gelip tahliyede buluna
·cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a!acaktır 

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

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

JADRANSKA 
PLOVIDBA O. O. Susak 
ıZMıR, PtRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatm müddeti ızmir 
Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

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

2712/935 BEOGRAD 
6/3/935 S. S. BLED 

13/3/935 SRBIN 
NA V1GATİON G. 

PAPA Y ANNAKİS 
AY AZONI vapuru 20 şubatta 

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

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ r ARA iLE BOL 
ISI~ 

YALı 1lz . iÇi GAZLI 

~ 

Lan1 bala.-ı Temin Eder 
Mehmet Tevfik 

Eleldrik, Telefon 
PEŞ'"fE~tALClLAR 

l\1Hlzemesi J)eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

AKSIRIK 
Tehlikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Buna mani olmak için 

Selamet Ferit 

Nezle _ilacından kullanınız. Nezle olmaz, gripe, İspanyola ve 
bu mevsım hastalıklarına tutulmazsınız. Yalnız isme dikkat. 

Selan1et Ferit Ve S. Ferit 
ŞiFA ECZANESi 

lznr İr Defterdarlığından: 
lzmir körfezinde 3 senelik muhammen bedeli 2400 lira olan 

Çakalburnu dalyanında 1 /Mart/ 935 ten itibaren 3 sene müd
detle balık avlamak hakkı için arttırma sırasında verilen bedel 
haddi layık görülmediğinden 18 121 935 günlemecinden itibaren 
ve bir ay içinde pazarlık suretile ihalesine karar verilmittir. 
lıtiyenler defterdarlıkta .komisyona her gün i'elebilecekleri ilin 
olunur. 516 (239) 

TELEFON: 3882 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikropları nnide öldür 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

30 KURUŞTUR .. 

KIS GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYiiK FIRSAT 
Topan Halis Zonı[uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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


