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Mamulab 
yelerini Her 
Arayınız. 
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liabeşte Umumi Seferberlik Varmı 
Habeşistan Imparato u AtatürkB.AvniDo" 
C b. V T hd. d Alt d G .. .. T elyazısile Cevab V 

e ~r De. e 1 ın a o uşe- izmirlilerin Duygularına Teşek 
meyız,, ıvor •• Savaş Hazırlı .Evvelki~~ bü~ anderi-

mız Atatnrkun lzmırı tereflen-

'' 
• - direceği haberi üzerine kendi-
Jta} yan F ırkaJarı sini ~arşılamağa giden heyet-

İs•anbu~, 19 (Hususi) - Londradan 
bildiriliyor: Habeş imparatoru Haile 
Selase İngi iz gazetelerine beyanatında 
Habeşistanın barışı korumak isteğinde 
olduğunu söy'emiş ve şunları ilave et
miiltir: "Barışı severiz. Fakat cebir ve 
tehdit albnda da müzakereye girişeme
yiz. Daimi ordumuz, her zaman için, 

. · ·· ••••• · ··· ·~ -· · ten C.H.F. vilayet idare heyeti 

topraklarım zı müdafaaya kafidir.,, 
İtalyada Bir Ssn(ın Selerberllğl 
İstanbul, 19 (Hususi) - İtalyada se

ferberlik tedarikatı devam ediyor. Lon
dradan gelen son duyumlara göre b:i
tün 1911 sınıfı s'lah altına Ç.'lğırılmışhr. 
Bir sınıfın 125 bin asker yaptığı tah
min ediliyor. Bun!arın bir kısmı Avus
turya h duduna, Brenere gönderilmiı 
olup dlğer kısmı da Habe istana sevko
lunmaktadır. 

Bir ltalyan Tebliği 
Roma, 19 (H.R) - Geçen gece ~eç /Jabe§ 

vakıt neşrolunan bir tebliğ, son 
Afdul hadisesinin ltalyanlaı 
tarafmdan çıkanldığına dair 
olan habeş iddialarının esassız 
olduğunu kaydetmektedir. Ay
ni tebliğde ilave edildiğine 

göre salahiyettar ltaJyan me
hafili Eritre ve Somali hudut
larma Habeşlerin asker tahşi
dine devam ettiklerine dair 
saliyettar İtalyan makamlarına 
malumat geldiğini ilave eyle
mektedir. 

dan gelen telgraflar, yabancı 
gazetelerin verdikleri duyum
lara aykırı olarak, Cibabo ka
lesi yakınında hiçbir hadise 
olmadığını bildırmektedir. 
Tehditlere Aldırmıyorlar 

Cıbaboyu Aldllar Mı? 
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rana bir tarzda halli için İtal
ya tarafından ileri sürülen tek
liflerin kabul edilmesini tav
siye etti. Bu tavsiyeye riayet 
edilmediği takdird'e İagiltere
nin ileride Habeşistana her 
türlü yardımlardan çekinece
ğini de bildirdi. Royter ajan
sına göre Habeşistan umumi 
seferberliğini ikmil etmek 
üzeredir. Yapılan hazırlıklara 
bakılırsa Habeşistan ltalyanın 
ileri sürdüğü şarlar üzerinde 

- • oım !) ım i . .,<1/ıifl'{le Paris, 18 (H.R) - Adisaba-

Londra, 19 (H.R) - İngil
terenin Adis Ababadaki elçisi 
Sidney Barton Habeş kralını 
son ziyaretinde hükumetinden 
aldığı talimata uygun olarak 
bir müsellah ihtilafın önüne 
geçmek için yeni te~ebbüsler

de bulundu. ihtilafın sulperve-

--=-==-================== 

reisi bay Avni Doğan, Ege va
purunun doğru Antalyaya geç
mesi üzerine, telsizle Reisicum
hurumuza İzmir halkının sevgi 
ve saygılarını bildirmişti. Dün 
Antalyadan Atatürk bu telsize 
tel yazısiyle cevap vermek lüt
funda bulunmuşlardır. 

İzmir C.H.F. baıkam Avni 
Doğan: 

C: Gösterilen temiz duygu
lara teşekkür ederim. 

Reisicumhur 
AtatUrk 

F ransa-lngiltere-Al 
ya Aarasında Müza 
İngiliz Hariciye Bakanının B 

Gitmesi Müstebat Görünü 



Sahne~ 

Asarı Atika 
Muhipler Cemiyetinde 

Yıldanberi Ne İşler Yapıldı? Beş 
Yasada Değişiklik Yapılacak .. 

İzmir asaratika muhibleri 
kongresinin bu yakınlarda 
loplanacağı rn-. ... mdur. 930 
yılındanberi kongrenin topla
namamasının sebebi çalışma
daki hıza atfedilmektedir. 

Hazırlanmış olan beş yılhk 
bilançoya göre cemiyet beş 
yılda 9958 liralık ğelir temin 
etmif ve ülkü uğrunda bu pa
ranın 9760 lirası harcanmıştır. 

Şimdiye kadar cemiyet ta
rahndan Ege mıntakasındaki 
eski csserlere ve harabelere 
dair bastır1lan eserlerin mik
tan 21 e baliğ olmuştur. 

Bunlar Türkçe ( İzmir reh
bi!ri, Efezos-Ayasulug rehberi, 
Bergama tarihi ve rehberi, kü
t:ik Asyada ölmüş şehirler, 
İzmir hakkında tetkikat, Sart 
harabeleri ve Halikarna " Bod
rum,,, İzmir müzesinin yeni 
rehberi, Trova harabeleri, Aka
lar. Hitit imparatorlup kon
feransı, İzmir rehberi"300 sahife 
ve 180 resimli,,yeni efez rehberi 
Beri' ama rehberi, f zmir pano
raması, Navlohon, fransızce 
olarak da ( fzmir müzesi reh
beri, yeni Efes rehberi, İzmir 
müzesinin yeni rehberi, Ber
ıama rehberi, lzmir panora
ması, İzmir rehberi, ve lngi
Jizce of mak üzere ( Bergama 
rehberi, Efez rehberi adındaki 
eserlerdir.Bu kitablarda iç vedıı 
bilginlerin fikir ve kafalarından 
çıkmış değerli yazılar vardır. 
Ve ber tarafta büyük bağlantı 
uyandırmıştır. Bu eserler; yurd 
içinde en büyüj'ümüzden baı
lıyarak bütün büyüklerimize, 
bakanlıklara, umum müdürlük
lere, elçilerimize, Arkeoloji ve 
turizm müessese ve teıekkül
lerine, müzelerimize ve cemiye
tin üyelerine parasız olarak 
dağılmıştır. 

Maarif bakanlıiı cemiyetin 
bu eserlerinden zaman zaman 
satın almış ve büyük kitapla
rın basımında yardımlar iÖS· 

termiştir. 

Bu değerli eserlerden cemi
yetçe binlerce bastırılarak dış 
memleketlere gönderilmiş ve 
bu yüzden memlekete fazla ve 
toplu seyyahlar gelmeğe baş
l&mıştır. Ve önümüzdeki yılda 

daha fazla geleceği umulmak
tadır. 

lzmir müzesine mükemmel 
bir diizen verilmiş ve Namaz
gahtaki hafriyat ıcnişletilerck 

çok geniş bir harabe meydana 
çıkanlmıştir. 

Ayrıca cemiyetin de teşeb

büsile Bergamada yeni ve mo
dern bir müze binası yaptırıl

m.ış, uzun zamandanberi dağt
nık duran değerli heykeller ve 
eserler buraya toplanmış, mü
tehassıs Alman Erkeologlarının 
yardımı ile yerlerine yerleşti
rilmiştir. 

~yrıca Bergamada her türlü 
konforü ihtiva eden ilim evi 
inşaatı bitmek üzeredir. Bu 
eser ve Bergama akrapolünde 
şosenin bitmesinden sonra Ber
gama şehri birçok yerli ve ya
bancı seyyahları çekecek ve 
çok enteressan bir şehir ola
caktır. Asarıatika muhipleri 
cemiyeti mekteplerde birçok 
yoksul ve ve çalışkan çocuk
ların kitaplarını almış vcsair 
masraflarını temin etmiştir. 

lstanbul yüksek ticaret li
sesinde bir ve İzmir kız li~e
sinde de bir talebe cemiyetin 
yardımı ile okumaktadır. 

Bugün cemiyetin elinde 5755 
lira değeriude 21298 cilt kita
bı vardır. 

9 Yıl evvel kurulmuş olan 
cemiyetin yasasında bugünkü 
zamana uygun bazı değişiklik
ler yapılması kongreye teklif 
edilecektir.· 
Beş yıl içinde cemiyetin va

ridat ve masrafı şudur: 
Cemiyet azasının senelik 

taahhütlerinden 5885 lira, balo 
gelirinden 2973 lira, basılmıs 
eserlerin sabşından 962 lira 
varidat temin edilmiştir. 

Masraf şudur : Kitab bastır
mak ve fotoğraf çektirme mas-
rafı 4953 lira, katip ve mute
metler için 750 lira, fakir mek-
tep çocuklarına, maarif işleri
ne vs bayır işlerine 654 lira, 
halkevine ve müzelere yardım 
için 1193 lira, müteferrika için 
839 lira, kağıt kalem ve posta 
ve telgraf masrafı 308 lira, 
eğreti olarak ta 1050 lira mas
raf edilmiştir. 
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Bay HulOsl AkgUmu, 
Emniyet müdürlüğü adli 

kısmı reisi Bay Hulusi Akgü
müş bir tetkik yapmak üzere 
dün Bergamaya gitmiştir. 

Perşembe gününden itibaren gene 2 film birden 

1- BOLERO 
Mus.ki, dans, tuvalet, lüks, eğlence ve hayat filmi 

Başrollerde : 

GEORGES RAFT - CAROLE LOMBARD 

2 - Malek Bira Kralı 
Başrelde : BUSTER KEATON ( Malek ) 

PARAMOUNT JURNAL No. S 
( Cumartesi gününden itibaren ) 

DİKKAT : Müsamere dolayısiyle 
BUGÜN SiNEMA YOKTUR 

- - 'r" 
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Yenı Asır 

K. Başkanı Aydın Demiryollarında 
Bugün Antalyadan 
Şehrimize Geliyorlar 

Şehrimizde dört gün misafir 
kaldıktan sonra tetkik seyahat
larına devam etmek üzere Ay
dın, Denizli, lsparta ve Antal
yaya gitmiş olan Büyük Kurul
tay başkanı General Kazım 

Özalp refakatindeki saylavla· 
rımızla birlikte bu akşam saat 
17 yi 55 geçe Aydın trenile 1 

şehrimize döneceklerdir. 
Sayın general Kazım Özalp 

Alsancak istasyonunda k.. .ı
laoaccıklardır. ... . . . . . . . 

Verem 
Mücadele Cemiyetinde 
Vazife Taksimi Yapıldı 

Verem mücadele cemiyeti 
yeni idare heyetine seçilenler
den Bayan ve Baylar bugün 
saat on dörtte cemiyet salo
nunda toplanacaklar ve arala 
rından Başkan, veznedar ve 
umumi katip ile üyeleri seçe
cekler ve aralarında vazife 
taksimi yapacaklardır. -. -· . 
8udapeştede 
44 üncü Damızlık 

Hayvan Sergisi 
Ziraat bakanlığından vilayete 

gelen bir tamimde 21 Marttan 
26 Marta kadar sürmek üzere 
Macaristamn Budapeşte şeh
rinde 44 üncü damızlık hayvan 
sergi~i açılacağı bildirilmiştir. 

Bu sergiden damızlık hayvan 
almak istiyen yetiştiricilerin 
kontenjan müsaadesi verilmek 
üzere şimdiden tesbit edilmesi 
ve bildirilmesi istenmiştir. 

Ödemiş'te 
Umnmi Vilayet 
Meclis Seçimi 

Ödemiş umumi vilayet mec
lis azaları evvelki yapılan se
çimin tayin edilen günde yapı
lamamasındandolayı fırka disip
linine hürmetkar olarak istifa 
eylemişlardir. 

Yeni intihapta Ödemiş aza
lıklarına belediye reisi vekili 
Ragıp, avukat Ekrem, tüccar
dan Selim, Muharrem, Akse· 
ki bankası müdürü Hasan F eh-
mi seçilmişlerdir. 

H. Evinde 
Çok Mühim 
Konferanslar 

Halkevinde verilmekte olan 

çok değerli konferanslar 
münevverler arasında büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 
Per,embe 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. 

Alınca Memur Ve Yolu Devlet 
işçilerin Vaziyeti Ne Olacak? 

Aydın demiryollannın satın 
alınmasına aid ilk konuşma 
ve anlaşmaların sona erdiğini 

ve şirket mümessilinin Anka
ra'ya gittiğini yazmıştık. Bu 
hususta şu tamamlayıcı malü
matı aldık: 

Ankara 17 - Şimdiye ka
dar yapılan görüşme ve an
laşmalardaki esaslar hakkında 
edindiğim malumata göre; altı 
yüz kilometre uzunluğunda 

bulunan Aydın demiryolları 
kırk yll müddetle bedeli istik
raz tahvillerine bağlanmak ü
zere satın alınacaktır. 

Her yıl 150 bin isterlin te 
diyat yapılacaktır. Asıl müba
yaa miktarı İzmir - Kasaba 
Demiryolları- nın ışıne naza
ran daha müsait bir çehre 
göstermektedir. 

Umumi mübayaa esasları 

hemen İzmir - Kasaba hattının 
satın alma esaslarının aynidir. 
Her sene itfa edilecek 150 bin 
lisalık tahvillerin içerisinde 
faiz ve amortismanlar da da
hil bulunacaktir. 

Birkaç gün içinde başlıyacek 
olan müzakereler arasında mü
zakerelerden biri de hatta ça
lışan memur. amele ve sanat
karların hükumet idaresine ge
çişlerinde bunların müktesep 
vaziyetlerınin ayni intikal dev
resine girmesi meselesidir.Öğ
rendiğime göre bu vatandaş

ların şirkette birikmiş tasarruf 
sandı~ı paraları bugün bir 

haylı yekün tutmaktadır. Şir
ket bu tasarruf muhteviyatını 

ve nizamnamesindeki esaslara 
göre tediye mecburiyetinde bu
lunduğu faiı.leri hat ile beraber 
devlet demir yolları idaresine 
devredecek ve hükumet hattın 
kendisine intikal etmesile be
raber öz kadrosu içine girecek 
memur, amele ve sanatkarların 
bu müktesep haklarını tanıya

caktır. 
Fakat bu bak hangi yıldan 

itibaren tanılacaktır? Tasar ruf 
sandığında mevcud para sahi
binindir. Fakat sahibinin hiz
met zamam hangi tarihten 
başlıyacaktır? Bu hususta da 
Bayındırlık Bakanlığının hu
susi bir formül hazırlamakla 
meşgul olduğunu öğrendim. 

Bunu ayrıca bildireceğim. Ay
dın demiryolunu satm alma 
işile Bakan Bay Ali Çetinkaya 
bizzat meşgul bulunmakta, bu 
işin müzakerelerin dosyalarını 

da hususi bir komisyon, hazır-
lamaktadır. Fakat bize geçtik
ten aonra kadrosunda hemen 
hiç bir değişiklik yapılmıyacak· 

tır. Esasen devlet demiryelları
nın umumi kadrosunun günden 
güne inkişaf etme~de olan demir 
yollarını idareye yetecek kadar 
zengin olmadığı için İzmir - Ka
saba ve Aydın gibi yeni hat
larm bugünkü kadrolannda ça
lışan elemanlardan da istifade 
edilmek zaruri bulunduğu ileri 
sürülmektedir. 

Hayvan Hastalıkları 
Şimdiye Kadar Alınmış Olan 

Tedbirler Nelerdir? 
Geçen yıl içinde hayvanların 

Şarbon hastalığına yakalanma
maları için vilayetin muhtelif 
kaza ve köylerinde vafi sure
tile 52,989 koyun, 716 keçi, 
250 sığır, 193 beygir, 27 do
muza şarbon aşısı tatbik edil
miş, 7911 koyun ve 400 keçi
ye çiçt:k aşısı, 1334 tavuğa ta-
vuk kolerası aşısı, 500 tavuğa 
difteri aşısı, 106 sığır ve 256 

mandaya barbun aşısı ve 550 
sığıra yanı kara aşısı yapıl
mıştır. 

Vilayet dahilinde baytar bu
lunan kazalarda ruam müca
delesi yapılmış 7358 beygir, 
5680 eşek, 192 katır muaye-
neden geçirilmiş, bunlardan el
li be.şinin ruamlı olduiu görül
müş, itlaf edilerek sahipleıine 

tazminat verilmiştir. -···· ihtikar 
Tetkikat Yapı1ıyor 
Şehrimizde kok kömürü sa

tan bazı müesseselerin bu kö
mür fiatlarında ihtikara sap
tıkları ihbarı üzerine dün 
Türkofistc vali General Kazım 

Diriiin başkanlığında bir top
lantı yapılmış ve bu toplantiya 
kok kömürü satan müessesele
rin müıtıessilleri de çağırıl

mıştır. 

Toplantıda tüccarlar fiatler-
de ihtikar olmadığını iddia 
eylemişlerdir. 

Tetkikata devam edilecek 
ve yakında ikinci bir toplanb 
yapılacaktır. 

Bay Eşref -.... 
Vilayet Encümeni İkinci 

Katibi Oldu 
Sanayi ve mesai mümeyyizi 

iken bu teşkilatın lağvedilmesi 

üzerine açıkta kalan ve buğ
day koruma işlerinde çalışan 

bay Eşref vilayet daimi encü-
meni ikinci katipliğine tayin 
edilmiştir. Çok değerli ve ça-

lışkan bir memur olan bay 
Eşrefin yeni vazifesinde mu

vaffak olacağında hiç şüphe 
yoktur. 

Memnuniyetle duyduğumuz 

bu haberi kaydeylerken ken
disini tebrik ederiz. 

1 l KÖŞEMDE:N 
Resiın Ve Edebiyat 
- Okwlııti11111 lıfr !fOZmın tern·iır -

Düpedüz kübikleşmeğe baş
ladı .. Nereden de başımıza bu 
kübik mudası çıktı bilmiyo um. 
İcat eden şeker topağı gibi 
köşeli olsun kalsın da vücu
dunda bunun ne eza ve ne 
mantıksızlık olacağını görsün. 

Baz~ binalar var ki: - İşte 
bak kübik bir bina diye bana 
diy~ bana gösteriyorlar, Sev
diklerimin içinde kübizimin 
sıfırını aşıp mantık zevkine 
yakışan şekil!er bulunuyor da 
bilerek bilmiyerek: 

- Binalarda tatbiki hoş olu
yor. Kanaahm yürütüyorum. 

Lakin resim ve edebiyat 
sahasına g-eçince bir tuhafıma 
gidiyor, içim almıyor. Ressam· 
lartn kübik tabloları, eski a
cem düzmesi kitaplarda taş 

basma, biçimsiz resimleri ha
tırlatıyor, soğuk ve kas-katı 
bir şekil, karma-kanşık bir 
manzara veya bir boya ... 

- Keremin cayır cayır yan· 
dığının resmidir. 

- Hazreti Ali'nin Dül-dülü 
nün resmidir. 

Hak verin z ki : Kübik res· 
samlığa sapanların yaptıkları 
resimler, tablolar bundan ileri 
geçmiyor. Tabiatı daha iyi tas
vir ederlermiş ! Laf ! 

Tabiat çok ahenkli bir ya· 
ratılışa sahihtir; onların gözleri 
dört köşe ve alelacaib görü
yor. 
Şaşmıyan adeselerin haket

tiği fotografları ellerine alsa
lar da tablolarile mukayese et· 
sel er: 

- Hakikat ve tabiat budur. 
Diyen bu iddiacılar utanırlar 

sanırım. 

Aman hele şu edebiyat ya
payım diye mesleğini kübiz-
me uyduranlann gülünç hali .. 
Kaş yapayım derken göz çı

karan bir hoyratlıkla güzeliın 
ulusal edebiyatın kanına giri
yorlar. Edebiyat sun'ilik değil· 
dir. Tabiiliktir. 

Lakin a züppeciğim sun 'i olan 
sensin de farkına bile varmı-

yorsun. 
Divan edebiyatım ve edebi

yatın geçirdiği bir çok istiha· 
leleri nasıl sunilik sayıyorsak; 
senin bilmiyereic gütmek iste-
diğin bu yol da onun bam baş
ka bir şekli ve daha berbat 
bir suniliğidir. 

Hani ! Milli ruhundan coşan 
bir ses ! Hani milli ruha hitap 
edecek bir eser ! hani milletin 
asil ve temiz duygusunun, man
tıka aşık zevkinin, bir pınar 
kadar berrak ve saf gön-
lünün arzuladığı, dört gözle 
beklediği aradığı dilekleri ...• 
Arkadaş 

Hadi be: 

Bu bir kaş 
Kab taş .. 

Dünyada gebe 
Tümsek bir tepe 

Bulutlara, binip odanı dolaş 
Bir talaş 

Gibi saçma sapan, manasıı: 
gönül üzücü, sinir uyandırıcı 

şiirler? Buna benzer edebi ya· 
zılar mı senin şah eserindir? 
Arkadaş ihtar ederim ki keP" 

dini kötü ve deli göreneklere 
kaptırma, içini bul, içini düşÜPt 
içini yaz. Bunların ömrü; niha· 
yet; suya atılan bir taşın yap· 
tığı halkalar devamınce sü~er 
ve söner ... O su yine saf, yıııe 
berrak kalır ... 

TOKDIL 
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- 60 --· · erkek için her yakınhğm üs-

Hiç k:ınıldamıvor gözleri tünde bir yakınhk bir kaynaş-
ıeaı_ç kızan yu ün~ d:kilmiş her ma yaratmak dünü düşünme-"t, an atttiY.nı sanıyordu... den yarın demek, elele o yan-

Halk Gece Fener Alaylarile 
Şenlik T ezahürah Y apt.ı 

la.a eoı do~torun bu da!ğınlı- na yürümek, kafa arkadaşı, 
hayretle bakıyordu.. dirim arkadaşı, metin arkadaı 

ilk-. Bu gece sizde bir başka- olmak 1 •• .,.;ar doktor 1 Bana 6yle ge- - Ey bu arkadaıı bulmak 
lıir ki •aklamak istediğiniz o kadar güç mü ki? .• 
........_ datance etrafında bocalı- - Güç değil, çok geç lv-
;.;ımunuz. Kırmızı ay balosun- rem! Beyaz bir çerçeveye sa-
.......__~ o kadar çok konuş- nlmış bu cililı çıplak kafam 
~ ki, Oğuzla kansının uzun bir ömribı geçen yıllanm 
~ ıaaaal bir batıra uyandır- Aydırmua !.. 

rı...... bir torlü balanuya- - Saydınan.. Daha iyi ya, 
........ bu ciWı baı, dolu bir dimağın 

8-&-L b. d:tı..A aıcakbğında eriyen lüzumsuz ~u" Aplanmıı ır ~ .. n-
cıe,. kıllann nasıl dökiildiljibıil ve 

cevap verir aibi; d ı 
....., Evet dedi. ., Hızını yii- nasıl işlen itini gösterir .• 

'-'ten '--f .1• -lvrem ? .. 
~ ııua aya götüren seYgı ı - inandınız ve mat oldunuz 

Antalya, 18 (A.A) - lstan
buldan ayın 16 aıında Ege va
puru ile hareket buyuran Re
isicumhur Atatürk diin Çeşme 
6nlerinde saat 18 de Zafer 
torpidosuna geçerek Alanyaya 
dojTu yollarına devam etmiş
lerdir. Zafer torpidosunu Ada
tepe torpidosu 4a takip edi
yordu. Alanyaya bu sabah saat 
yedide muvualat edilmif, Ata
tiirk Alanyaya çıkarak üç saat 
kadar kaldıktan sonra ayni 
vasıtalarla Antalyayı te.,if et
mişlerdir. Antalyalılar Atatür
kü emsalsiz tezahüratla kar
ıılamıılardır. Şehir baıtanbap 

donanmış halk büyük bir se
vinç içindedir. Bir fener alayı 
yapılmış ikametgihlan inünde 
milli marşlar söyliyerck geçil
mİftir. 

Saat 19 da Riyateticumbur 
heyetini hamil olan Eıe vapu
ru da limanımız.a geldi. Sevinç 
ve tezahürat devam etmekte
dir 

Antalya, 18 (A.A) - Yüce 
Reiaicumhur Atatürk k6tkle· 
rinde istirahat ebnektedir. 
Halk fener alaylan ve tezabil
rat yapmaktadır. Saat 17 de 
iç itleri bakam bay Şükrü Ka
ya ıelmiftir. 

.... • • benliğimize ulaşbrdı demek.. Batuk elini çıplak ba-

.... At'km kocaman ( A ) sı ipin şına götürerek: 
ı.," gevtebneden serpilir " - Evet mat oldum ve inan-

enı ciddi : dım ki beni mat eden kadın 
......... Bravo doktor, demek tel- hiç bir kadına benzemiyor ... 
~ lıa.veti bqladı. Bir aydır Ben aşkı da arının bal yapmak 
l.lr ettijinix bir yuva aize ihtiyacı ile her çiçekten öz ol-

Fransa Ile Yeni Ticaret 
Müzakereleri Başlıyor 

.. &•rçeji duyurduysa nemat- ması gibi adi bir hevesin ileri-
O rene demeli 1.. sine geçirmemekle yanıldığımı 

heyecaala: anlıyorum. 
._ ...... Varsın mutlu olsun, fa- Yalnız duygumuza ve sinir-
......__ lleden bana bunu duyur- lerimize sokulan kadınlar bu 

latanbul: 19 (Hususi) - Fransa ile ticaret mualaedesi için 
konllfJDalara yakında baflanacakbr. Tiirkofia bu maksatla hazır
hklannı bitirmiıtir. iki memleket araaında ticari mtınasebetleri 
imklnsızlaşbran durumun önüne l'eçebilecek bir anlafmıya va
nlaca&'ı umuluyor. 

~ ~~~· kadar biç dil- l'eçici ittihanın ileriaine l'eçe· 
~ aalan J6reiime IDİyerek bizi bir müddt-t ifgal Istanbulda Bir Kadın 
-..rdhüz?. ederler, fakat beterin iiatiinde 

" Nasıl? Şimdi de l'eldiii· l'erçek bir imanhk du7eu-a, 
Iİkly,et mi ecliyonmm?. 1Hr varhk, ve tam bir ,6iltikle 

...... HaJll' tiklfet etmiyo1U111, birletmek ihtiyacını dUJUran 

Kocasını Ağır Yaraladı 
l.tanbuı, 19 (Hami) - Fenerde bir cinayet oklu. EY •imek 

meseelesiııden kocası Fahreddin ile kawga eden Emim adb bir 
b.tıa lıoCum ajtr mrette yar.lam. Yaralı butahueye kaim.; 
nldı. Emine tevkif olundu. 

b11 çok pç kahta eaef bdındır ki bizi dllftindlriir, 
'W:"""'•'la•bıi- ı K:endi ulaJlflarile · •numzı bıı;ızr, Jteı,tiktea 

blitlaliJea kadm ft - Sona "T• -____ _;_ ______ ._.4--41M1-----------

ok Fiatlerinde ihtikar 
~ li Koklar T ~pb,;.'"ı6,5 Perakende 

8,5 Liradan Fazlaya Sablamaz •• 

Yunaneli Elçisi 
lstanbul, 19 (Hususi) - Y unanistanm Aakara sefiri hOkiimeti 

ile temu ebnek için Atinaya çatmbmıbr. 

Ziraat ~. 18 (A.A) - Ôko- ye daha yukan alıt veritJerin 
a....! L_ı ___ ,_ 1 • - - 1 d ha .x........ • ı 1 ı a ~ .,._iı ınanbul Ye z- toptan ve a ap15 ...... n pe-

•alilerine t.ıırafla birer rakend• •ayılması lnzumunu ve Müdürleri Kursu 
~ r&ıdererek kok fiatle· memurlar kooperatifinde latan- Ankara, 19 (Hususi) - Zi-
~ ilatildr yapaldıjı bakk••- bulda Alman koklanmn yuka- raat mOdtlrleri kunu Ziraat 
• k&rfdatbjı pklyetler ilze- ndaki fiate aabnıya batladıtmı bakanı bay Muhlisin s6ylevile 
~ Japbrdıjı tahkikat aeti- bildirmiştir. açıldı. 
~· yerli kokların fabrika ökonomi bakanht• bu teb- Bay İbrahim Tali 
~ toptan tonu azami 16 liğde aksi surette hareket ede- Ankara, 19 (Hususi)_ Trakya 
~ Ye perakende 18 buçuk cekler hakkında 1913 numa- U. mlfettifi Bay lbrahim Tali 
LL~••J)'en evaafı haiz Alman rah kanunun cezai hlktlmlerini bakanlıklarla temulanna de-
:--aaıuaın da latanbul antrepo tatbik ve yerli kok Gzerine Yam ebnektedir. 
~ tonu 21 buçuk liradan mevzu himayenin kalc:bnlaca- G • •• b d•JJ 
~· Nblmamaaı, b:ıl tc:_~ I .11:.da iJAve etmektedir. aynmu a ) ere 

lmanya De Görüşmeler m:.U~~~b~~ 
~omanyada Endişeler Uyandırdı :."~;;- ~~ı.:1"d:::; 
BOKREŞ, 18 (A.A) - Ro- emniyeti hakkında olan &ç edilmektedir. 

--ya siyasal mahafilinde Al- meselenin birbirinden ayni- Bütçe T etkikab 
-._ya ile batı devletleri ara- ması, Küçük anlatma dev-
::da Alman cevabı esasına Jetlerinin hayati menfaatleri Devam Ediyor 
Ilı.Yanan müzakereler ihtima- zaranna olarak Almanyanın Ankara 19 (Hususi)-Heyeti 

den dolayı endite vmrdır. Bu yarayacatı kanaatin- vekilede bOtçe tetkikleri devam 
"•hafi), batı doğu ve Tuna etmektedir. Memur maq ve 

EKMEKÇi KADIN ... Dünyaca tanınan eser 
GARP ATEŞLER iÇiNDE ... Bitmiyen harp 
RENKLi MİKI • • . . Baştanbaşa renkli 
FOKS DÜNYA HABERi .•. Türkçe sözlü 

Bugünden itibaren L A L E' de 

Ocretleri etrafında mtlatqarlar 
ayn ayn tetkiklerini bildirmit
lerdir. 

Ingiliz • Türk Tica
ret Mukavelesi 

İstanbul 19 (Hususi) - ln
piz - Türk ticaret mukavele
ai müzakerelerine devam etmek 
için lngiliz ticaret mümesJlli 
Ankaraya har•ket ebniıtir. 

Yurdda 
··~·· Hava Durumu 

Ankara, 18 (A.A) - Ziraat 
Veklleti meteolo ji enstitiiaOn
den ahnan malOmata 1'6re son 
24 1Ht içinde Cenup Anado
huu ile orta Anadohmun Kon

ya çevresi ve dotu Anadolusu 
Erzurum çevrui yajıfh geç
miftir. Yailf Cenup Anadolu
auncla yağmur diier yerlerde 
kar .. ldindedir. En fazla yai• 
mur Siverekte 33 milimetre 

61ç0lmiiftür. Diter yerlerde ya· 
tıf miktan 1 ili 12 milimetre 
aruındadır. 

Trakya ve Ere mıntakala

riyle Cenup Anadoluaunda ft 

Karadeniz kıyılannda en dOtDk 
suhnnet dereceleri gece sıfına 
Ostllnde 1 ili 8 derece ara· 
sında kaydedilmittir. En düşük 
auhunet ııfınn altında olmak 
üzere Karsta 13, Afyonda 9, 
Çorumda S derecedir. En yilk
sek sıcaklık Antalya, Adana 
ve Dörtyolda sıfınn ilstünde 16 
derece kaydedilmiştir. 

Ankar•da bugün saat 14 te 
hava sıcaklığı sıfınn htünde 
4 derece kavdediJmittir. 

Tecavüz Edemezler 
Proiya Gazetesi Sınırlarda Hiç T eh

like Yoktur Diyor 
Atina, 18 ( Hususi ) - Yan 

resmi Proiya gazelesi sınırların 
tahkimi hakkında şu sabrlan 
yazıyor: 

- Ulual toprakıanmızm 
çipenmesl tehliksi yoktur. Zira 
Balkanlarda statokoyu muha
faza için bir Balkan andlaşması 
ve hele Bulgeristanın cenup 
kemşulan olan Türkiye - Yu
nanistan arasında müşterek sı-
nın miidafaa maksadile yapilimı 
bir andlatma mevcut iken Bul-
l'arlann bize tecavüz gibi çıl
gınca bir karar verecekleri 
zannedilemez. Hiç kimse ve 
bilhassa Bulgaristan Türk - Yu
nan andlaşma11nın ehem
miyetini bilmemezlikten ge
lemez. Zaten bu andlqmanın 
Atinada imza edildiji sırada 
Romanya Dıt işler bakanı M. 
Titillesko andJaımanın amaçı 
Balkan sımrlanmn detişebile
ceji zebabıni kat'i surette or
tadan kaldınlmıt ve anlaşma
lannın htlktmleri dahilinde 
Balkan yanm adaaında banıı 
berkitmek elduğılnu s6ylemişti. 
Bu cihettea hiçbir tey deiif
memİf olup endiıeyi mucib bir 

vaziyet te yoktur. Yuanamsta
nınBulgariatan karııtemayüli
tmda da dejitiklik yoktur. Bu 
temayülit samiınidir. Ymıania· 
tan diter mDtteffilderi l'ibi Bal· 
kan andlaşmasınm BuJaarista· 
nm da iştiraki ile tamamlan
maanu ister. Y unanist- iki 
ülke arasında karpbkb inan 
üzerine müesses münasebetler 
idamesi arzusundadır.Meaelenin 
genel ıöriinüşü itte bunda» 
ibarettlr. Ulusal müdafaamıza 
taalluk eden hususata ıelince 
hilkümetin ancllaşmalar çerçe· 
vesi dahilinde meaUliyetleri ve 
taahhtıtleri vardır. Memleketin 
mildafaası meselesi bugün 
nanistanda bütün siyasi me
hafili ve bükümeti ittiial ebnek
tedir.Bu fasıl elbette ki salihi· 
yettar mehafilin elzem görecek
leri vesaitle hudutlann müclafa 
kuvvetlerinin takviyesini de ih
tiva etmektedir. Bu o kadar 
açık ve kolayhkla anlqılabile
cek bir ıeydir ki bunu fevkal
ade bir it gibi göstermek 
ve sallhiyettarlara ait itler 
&zerinde münakaplar yapmak 
kabil değildır. 

Cenub Kutbunda 
t ••••• 

MeŞhur Kaşif Byrd Raygof Ve 
Arkadaşları Döndüler 

Dunedm, 18 ( A.A ) - Byrd 
ile riyueti altındaki tefer hey
etinin birçok iyeleri bu Nbah 
Yakob Rappert vapuru ile 
buraya gelmitlerc:lir. Byrd Bay
gof Vhaleadeki ikemeti esna-
sında Amerikanın cenub kutbu 
arazisindeki mllstemlekelerine 
iki yilz bin mil murabbaı arazi 
iliye etmİftir. Yapılan seferde 
nilfuaca zayiat ohnamııhr. Ya
kob Rappert buraya evvelce 

TAYYARE 

tahmin edilmit olan tarihten 

1 
iki gün evvel gelmiıtir. Va-
purdakilerin cümlui mhhatta
dır. Y almz bazalanam yiiz&nde 
çekilen mihaet ye mepkkat-
lana •l•imi sörlllmektedir. 

Byrd ile arkadq)arı fUka 
doj'ru yeni bir keıif seferi ya· 
pacaklar ve sonra V alparaisoye 
Jideceklerdir. Byrd yann Oack 
landa giderek Cuma pil ora-
ya gelmesi mukarrer olan zev
cesine müliki olacakbr. 

SiNEMASI 
at•t Telefon BUGUN Telefon aı•ı 

iki Büyük Filim Birden 

1-MULEN RUJ 
CONSTANCE BENNET'm temsil ettiii Ye yiizlerce 

tarafından yapılan b&yük varyete numaralan ile 
silslenmit bir aan'at ibidesi 

2 - Bir Gönül Böyle Avlandı 
Ka.< F raııcis ve Georg Brent ile Glenda F arrel tarafın

dan temsil edilen büyük aşk ve ibtıras filmi.. Aynca .. 
3 - FOX dilnya havadisleri (Tiirkçe izabath) 
4 - arkıcı kovbo lar (renkli fantazi komedi) 

Seanslar: Çarpmba saat 15-19 MULEN RUJ 17-21,15 
BiR GôNOL BOYLE AVLANDI 
Perıembe saat 13 te Bir Gönül Böyle Avlandı filmi ilive 

seansı olarak gösterilece1ıctir. 13-15-17-19 seansları 
Talebe seanslandır. Cuma 11-15·-19 Mulen Ruj 13-17 
21,15 Bir Gönül Böyle Avlandı . 

Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri 15-19 Bir Gönül 
Böyle avlandı 17-21,15 Mulen Ruj 

Dikkat • Her gün ~l. 15 seansı ucuz halk seımsıdır. 
• Bu seans ıçın fiyatlar birinci 25 balkon 35 

Hususi 50 kuruştur. 



BORJIY A 
**2 *L'AA'I 

-9-

Affedersıniz Lükresciğim 

Sinyorlarla birlikte Filoransa 
yolunda bir gezintiye çıkmış
hk ancak geç vakit dönebil
dik. 

- Çok güzel neden karde
şinize iltifat etmiyorsunuz? 

- Sezar Borjiya kızkardeşi 
Lükresin yanında bulunan bir 
adama döndüğü zaman bu 
adam büyük bir korku ıçe-

risinde birdenbire ürküp tit
remişti. İsmi Fransova Borjiya 
olan bu adam Papanın ikinci 
oğlu idi yani Sezarın ve Lük
resin kardeşi idi. 

iki kardeş gülümsiyerek bir
birlerinin ellerini sıkhlar, lakin 
biri diğerinin her davranışını 
dikkatla takip ediyordu. Bu 
esnada Lükres birden bire kol
larını Fransovanın boynuna do
ladı, dudaklarını onun 4udak
larına yapışbrarak öptü. Sezar 
bıyık altından gülerek dedi ki: 

- Doğrusu kardeş sevgisi 
böyle olmalı. 

- Doğrudur Fransovayı ben 
çok severim, aramızda en ıyı
miz odur. 

Dük dö Gandi adını taşıyan 
Fransuva Borjiya yine korku 
içinde mukabele etti: 

- Çok teşekkür ederim 
aıemşirem.. Lakin ailemizin bu 
kadar ün almasına ve saltanat 
sürmesine ancak sevgili kar
daşımız Sezarımızın kılıncını iyi 
kullanmasına borçluyuz. 

Sezar bu sözü tasdik etti: 
- Doğrudur çok güzel kılıç 

sallarım iyi hançer kullanırım. 
Bu sözler oda içersinde dal

galanırken Sezar hançerini çe
kerek şiddetle sofranın üzeri
ne sapladı. Bu sırada gözleri
nin kan damarlan kabarmış sof
rada bulunanların akh başından 
gitmiş, herkesi bir titreme al
mıştı. Fransovanın benzi ıse 
•ıçmuşlu. 

Lükres bu fena havayı da
i'ıtmak için bir kahkaha saldı. 
Yemek yiyelim dedi. Sırma 
Aaçaklı bir kapı perdesine 
baktı. Perde yavaşça açıldı. 

Buradan başdan başaa çırıl 
çıplak genç kızlar ortaya gi
rerek sofra hizmetine koştular 
dokuz davetliye dokuz çıplak 
kız bi7.met ediyordu, kadehler 
dolub boşalıyordu. Çıplak ol
mıyan yalnız Lükreı Borjiya 
idi. O da sofranın etrafında 

oturanların hırslarını harekete 
getirecek şekilde giyinmiş ci
hana şöhret salmış güzel 
vucudunu yalnız ince hafif 
hafif tüllerle örtmüştü. Lükres 
ara sıra kapı perdesine gözu
cile bakıyor oradaki kımılda
madan bu odada görüşülenleri 
dinliyen diğer birinin etrafı 

gözlediği anlaş:lıyordu. Lükres 
davetlilerine Romada dönen 
dedikoduları sordu. Dük Dö
rinzi cevap verdi: 

- O Madam Romada her-
kesin dilinde dolaşan şimdiye 

kadar işidilmemiş inanılmamış 
bir masal var. 

- Nasıl masal ? 
Fransuva sözü kesmek istedi: 
- Aman dük dedi. 
içilen ıaraplar herkesin ka

fasında ba~ka bir hava yarat
llHŞtı. Dük eli Riaa F ra .. u-

vamn ne demek istediğini an
lıyamadı sözüne devam etti: 

- Bir aşk hikayesi madam. 
- O.. Aşk hikayesi ha ... 

Öyle ise dinliyelim. Dünyada 
insanlar sevmek ve sevilmek 
için yaşamalıdırlar. Hatta sevgi 
uğrunda can vermelidirler. 

Lükres. bu sözleri söylerken 
güzel kollarını kendinden geç
miş bir tavırla kardaşı Fran· 
suvanın boynuna dolamış ve 
ona sormustu : 

- Anladın mı dük? 
Davetliler hep bir nğızdaıı: 
- Evet evet anladık! Bu 

sofra çevresinde sevgiden baş
ka bir şey konuşulmıyacak, iç
kiler içildikçe ,kafalar duman
landıkça meclisin neşui art
mıştı. Musikinin aşk nagmeleri 
başlar1 döndürmüştü. Sofraya 
hizmet eden güzel kızlar arbk 
hizmetten vazgeçmişler her 
biri sofradaki sinyorların ku
caklarında yer almışlardı. 
Kadın erkek birbirlerile sar

maş dolaş olmuşlardı. Puse 
yağmuru altında Dük Dö Rinzi 
hikayesine devam etti: 

- Evet çok temiz bir sevgi. 
Fakat bu sevginin esiri olmuş 
kimsenin adını söylemeğe ce
saretim yok. 

Sezar Bor jiya sert bir sesle 
seslendi: 

- Söyleyin. 
- Monsenyor madamki emr-

ediyorsunuz söyliyeyim savaş 

alanlarında ün almış bir kah
raman bir kadmın sevgisinin 
esiri olmuş. 

Bütün gözler Sezar Borji-
yanın üzerine dikilmişti. Dük 
biç aldırmayarak sözüne devam 
ediyordu; 

- Mermer yürekli olan o 
kahraman şimdi yufkalaşmış 
ah, vah içine düşmüştür asıl 

şaşmıya değen kısmı şudur 

ki bu kadın ürkek bir hayvan 
gibi kendisinden kaçmakta hat

ta kim olduğunu bile gizlemek
tedir. Herkesin büyüklüğüne ikı 
büklüm iyildiği, onun bir ilti
tifatına mazhar olmak için can 

verdiği şu günlerde bu kadın 

o kahramana tenezzül etmiyor, 
bütün tekliflerini reddediyor
muş. 

Lükreı daha büyük bir mu
habbetle Fransovayı kucaklı

yarak Düke sordu: 
- Bu sevda kurbam kim 

imiş? 

Sarboıluktan dili dolaşan 

Dük Dö Rinzi cevap verdi: 
- İsmini siz arayın çünkü 

şu dakikada o aramızda bu
lunuyor. 

Sezar ciddiyetle bağırdı. 
- Aramak gerekmez . . . O 

benim. Kimin cesareti varsa 
bir şey söylesin. 

- Monsenyor inanınız. 
- Örkek hayvan dediğiniz 

sevgilime gelince yemin ede
rim ki yakında aman diyecek 
ve bana yalvaracaktır. 

- f:.onu var ----Kürek Çekme Sampiyonu 
Oslo, 18 (A.A) - Dünya kii

rek çekme sürat ıampiyonlu
j'unu Norveçli Mikael Lakarut 
kaı.an~r. 

Mı? 
... ....,., ...•. 

u "9 Devlet Japonyayı 
Mesel si Ve ispanya 

ırakamazlar,, Diyor 
~~~~~~~ ... ~----------------------

Madrid 18 (A.A)- Gazete· 
ler Akdeniz meselesi hakkında 
büyük bır alaka göstermekte 
devam ediyorlar. A.B.C. gaze• 
tesinde bay Perez Kaballero 
efkarı umumiyeden İspanY'• 
İngiltere, İtalya ve Fransa ara· 
sında samimi bir anlaşmanıo 

LO N D R A, 18(A.A)- Lord lar. Japonların muahedeyi iste- hi shimbun gazetesine göre, 
Lotdian neşıetttiği bir maka- dikleri gibi evirip çevirmesine bahriye bakanı parJamento de-
Iede Japonyanın 9 devlet ara- müsaade etmemelidir. Esasen niz komisyonunu Mart bidaye- lüzumuna inanan diplomasinİll 

gayretlerini teşvik etmesini is
temektedir. 

sında münakid muahedeyi par- Çin Japonyanm kendisini ele tinde toplanmıya davet etmiı-
çalamakta ve uzak şarkta el- geçirmesine razı değildir. Ec- tir. Komisyon amiral Yamama-
birliğiyle muhafaza edilmekte nebi kontrolu o!madan kendi to ile beraber Japonyanın mu-
olan barışı baltalamakta bu- kendini idare etmek arzusun- savat talebiyle İngiliz ve Ame-

Ahora gazetesi bugünkü ö
konomik vaziyet ile dij-er mil-

lunduğunu kaydettik~en sonra dadır. rikalıların meialibini telif etmek letlerin deniz kuvvetlerini göl· 
gede bırakacak çalışmanıo 
saçma olacağını söylemekte· 

şunları yazmaktadır: Birleşik Amerika - Sovyet 
J"oonya Mançurida yaptığı Rusya - İngiltere - Fransa ve 

gibi Çin'dc de yapacağı emri- ltalya hükumetleri japonyanın 
vakıi Avrupanın kabul edece- Çine yapacağı mali yardımdan 
ğini zannediyor mıı? Vaziyetin daha müessirini yapmak ikti-
icap ettirdiği tedbir]eri müna- darındadır. Çini ulu5lar kuru-
kaşa dahi etmek istemem. Mu- munun içinde muhafaza ve 
harebe mevzuubahs değildir. aynı zamanda kendi meşru 

Bununla beraber 9 devlet mu- haklarını himaye edebilecek-
ahedesini imza edenler Japon- lerdir. 
yayı Çin' de serbest bırakamaz- • TOKYO, 18 (A.A) - Asa-• ...... 
Amerika' da Altın Ola
rak T ediyat Meselesi 
Yüksek Mahkemenin Kararı Bu 
Meseledeki Zorluğu Halletmiştir 
Vaşington, 18 (A.A)- Roy· 

ter ajansı muhabirinden: 
Yüksek mahkeme mukave

lelerde münderiç aitın kaydı
nın ne suretle kabul edilip 
editmiyeccği hakkındaki karm 
bugün vermiştir. Bu karar iki 
kısımdır. 

1 - Husl!sİ o!an bu kısım 

hiikfunetin neşretl!\iş olduğu 

kanunu tasvib mahiyetindedir. 
2 - Federal hükiimleri bo

nolarında eğer mevcud ise 
altın kaydı muteberdir. Bu kı
sım hükumet aleyhinedir. 

Karardan şimdilik anlaşıldı
ğına göre, şirketler altın kay
dile çıkarmış oldukları bonoları 
kağıt dolar olarak tediye ede
bileceklerse de federal hükü
meti bonoları albn kaydını 
ihtiva ettikleri takdirde gerek 
sermaye gerek faiz itibarile 
yüz dolara mukabil yüz altmış 
dokuz dolar üzerinden tediye 
edileceklerdir. Bu vaziye karşı 
koyabilmek için hükumetin der
hal icabeden tedbirleri ittihaz 
edeceği şüphesizdir. 
Başhakim Huges şu beya

natta bulunmuştur: 

Mahkeme altın tediyab men 
eden kanunun makul bir kanun 
ol1Jp olmadığı noktasının tet
kikile me,ğul bile olmamışbr. 

Çünki mesele münhasıran hü
kumetin böyle bir kanunu 
neşretmeye salahiyeti olup ol
madığı meselesidir. Buna ise 
siyaset karışmaz. 

Varşova 18 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Yüksek mahkeme albn ka
yıtlar1 hakkındaki karannda 
hükumetin ve parlamentonun 
hlUusi mukavelelerle altın kay
dını hükümsüz kılmaya teşkilib 
esasiye kanununun salllıiyetleri 

olduğu fakat devletin akdetmiş 
olduğu istikrazlarda ve hazine
nin girişmiş bulunduğa taah
hütlere altın kaydını hükümsüz 
bırakmayacaklarını tcshit et
miştir. Mahkeme hu kararı do
farın düşmesi üzerine zarara 
uğı·ıyan dört husuri şahıs tara
fm<lan devlet aleyhine ikame 
olunan dava neticesinde ver
miştir. Mahkemenin bir kararı 
üzerine dolar yükselmiş ve tah
vilat iki puvan birden fırlamış
tır. Amerilcnn devlet senedatı 
üzerinde umumiyetle muamele 
çok olmu~tur. Hususi esham 
üzerinde ise muamele gev
şektir. 

Vaşington 18 (A.A)- Yük~ 

sek mahkeme hükümetiıı ken
di bonolarını altını altın olarak 
tediyesi lazım gelcliğine karar 
vermekle beraber yüksek mah
kemenin bu babtaki kararının 
adli mahiyette olmadığını ilan 
etmiıtir. Bu keyfiyet hükümet 
bonolarını hamil olanların tedi
yatın altın olarak yapılması 

için devlet aleyhinde buluna
mıyacaldarı suretinde tefsir 
edilmektedir. Diğer taraftan 
yüksek mahkeme hükumetin 
doları kıymettdn düşürmekte 

teşkilatı esasiye kanununa mu
halif hareket ettiğ!ne ancak 
bu yüzden hazine bonolan ha
millerinin hiçbir zarara uğra
madıiına ve binaenaleyh prim 
olarak bono hamillerine hiçbir 
para verilmiyeceğine hükmet
miştir. 

Vaşington, 18 (A.A) - Yük
sek mahkemenin kararını mev
zuubahs eden saylav meclisinin 
adliye komisyonu batkanı de
miştir ki: 

Büyük müşküllt lıuıuai mu
k~v~leter meselellinde idi. Dev-

imkanlarını araştıracak ve aynı 
zamanda İngiltere ile Ameri
kanın taarruzi deniz silahları

nın ilgası hakkındaki teklifle
rini tetkik edecektir. 

Komisyon büyük okyanos 
tahkimatına aid itilifnamenin 

dir. 
El Debate, İspanya'mn yap-

mağa çalışması icabeden den.il 
programını gösteriyor. Bu ga· 
zete lspanya'nın üssübahrileriol 
takviye etmesi ve ikinci dere· 

tecdidimi yoksa ilgasımı Jazım cede üzler yapması lazım gel-
geleceği hususunda üç memle- diğini bildiriyor. Bu prograınıO 
ketin belemekte olduğu fikir- tatbiki bütçenin yüzde 4 ün• 
leri de mukayese edecektir. muadildir. . ....... 

Japonya Mançuri İle Münakalat 
İçin Zeplinler İsmarlıyor 

" 
.lrıpoı~ askerleri lcuıkluna Jtinılı!Jesiıt(/r• ıf<•rı111uı· 

P ARİS 18 ( Hususi ) - Ber- Londra, 18 (H.R) - S•11 

linden bildiriliyor : " Nasional Fransiskodan bildiriliyor: Ta~-
Şeitung un Esenden aldığı yare inşaat müfettişi vis aıoı .. 
duyumla;a göre Japonya Zep- ral Bolster, tahikat komisyoPd 
pelin balonları vasıtasile Ja- ~uzuru.nda !"'ako~ . ~alonun .. uO 

ponya ve Mançuri arasında ha- ıskeletm~ekı zayıflıg~n ma!~ 
va münakalatı kurmak fikrin- buh~ndugunu ve tamırat ıçıO 
dedir. Tokyoda 30 000 000 yen emir v~rildiii halde henüz baS"' 

l. b. h ' ! k · · lanumadığını söylemiştir. IJd 
sermaye ı ır ava şır etının .f d t hk'k k · • d• 
k 1 • • 11 t ı ı a e a ı at omısyonun uru ması ıçın teme er a ı mış- b .. .. k k I k d tıt• 
br. Bu şirket, Fridrihshafendeki uyMu kşaş ın18

1 (HuyRa)n _:_rınşış d" 

Al 'f b 'k l . d" k os ova, . anb man, a rı a arma şım ıye a- haydan gelen haberlere ğör" 
~~r yap~anların i~i kat büyüklü- Çin Caoda 2000 Mançuri as: 
gunde bır zeppelm balonu ısmar keri Japonlara karşı isyan et 
hyacaktır. Bu zeppelin on mil- ti. Asiler kışlalarını tahrip et-
yon yene mal olacak ve 1936 tikten sonra Mançuri ve RusY' 
yılı başlarında teslim edile- hududundaki dağlara kaçtılaf; 
cektir. 4000 Japon ve Mançu askeı1 
.......................................... asilerin takibine çıkmıştır. KaO" 
let bonoları işini tek bir san- lı müsademeler oldu. iki tı-
tim vermeksizin bir kanunla f d b k dıt• 
hallederl

·z. ra tan a üyü zayiat var d• 
Mukden vilayetinde AntaP 

Vaşington, 18 ( A.A) - Hü- da bin Mançu askeri isyan ~t: 
kfunet yüksek mahkeme tara- tiler. Asiler on Japon zabiti~ 
fından verilen hüküm üzerine tevkif ederek boğazladılar. Çı 
yeni hiç bir teşrii tedbir al- tin civarında halk ta . ~y•: 
maya lüzum olmadığını karar ederek asi ukerlere ıltı~~-
laştırmıştır. Hükumet için ameli Cin Caoda idarei örfiye ıl•. 
alanda bir muvaffakıyet tetkil edildi. Tren münakalatı kes~~ 
eden mahkeme kararı dört Bu yer yer isyanlar yüzü~ :o 
muhalife karfl bet reyle ve- Mançuride Japonların yaııY 
rilmiıtir. çok tehlikeli a-örülüyor. 



StZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES. 

kLEOPATRA 
MISlR- KRALİÇESİ 

İncecik parmaklarını cenga
\rerin kudretli eli üzerine da
Yadı, Gözkapak)ara arasından 
•Üzülen bir bakışı ona çevirere~1 
'b - Bahse girermisin, dedi, 
~hse girermisin ki yarın se

nı. kabul etmek için ben !'irrni 
ıulyon harcedeceğim? 

Antuvan giildüt 
- Alay ediyorsun: 
- Katiyenl Yarın aKşam 

görürsün ... 
Ertesi akşam Antuvan ve 

dostları, mutad merasimle Kle
o~atranın kadırgasına geçiril
diler. Ziyafet salonuna girince, 
~ntuvan dekorun değişmediği
nı g-ördü. Fakat içeriye ya-
Yılrnış olan yataklar arasın-
daki masalar da dünkü 
altın takımlar yerine daha ağır 
Ve kıymetli taşlarla süsfenmiş 
takınılar yerle.ştirilmişti. Ziyafet, 
evvelkinden daha şaşaalı geçti. 
Antuvan, can sıkmtısile bütün 
bunlara baba biçiyordu. Niha
Yet Kleopatraya döndü: 

- Bahsı kaybettin, dedi. .. 
Bunlar, söylediğin kadar para 
etn1ez ... 
Başmı salladı ve bu hareketle 

~ulaklarına asılı olan kocaman 
l&>L 
ı,:_'-'!Cr sallandı. Banlar fındık 
0Uyüklüğünde, yuvarlak, kül 
ttlıkli, emsalsiz incilerdi. 
ıcıeopatra emretti: 
- Köleler, bir kupa içinde 

tn kuvvetli sirke ~etirsin. 
Sirke gelince, kraliçe sai 

kulağındaki inciyi çıkardı. An
:~vanın avucuna koydu. Aiır
ıgını gösterdi ve sordu: 

- Bu ne kadar eder? 
k Gözleri kamaşan Antuvan 
&tarsızlıkla ttvap verdi: 

.. - Ne bileyim.. Yedi bin çift 
akiiz.. Belki daha fazla ... 

l ekrar İnciyi aldı, sirke içine 
atta. Derhal hava habbeleri 
~~kb. Kıymetli İnci sirke iç.inde 
O&&...:~ı .. .. ~ uyw. 

Eriyordu. Kleopatra sirkeyi 
~~ Gahvola.n mücevlıeri yere 
... ~kdü. Sonra elini sol ku
gına getirerek : 
- öteki incimi d~ bu bah

lt feda edeyim, ister misin ? 
Antuvan onu alakoy<lu : 
- Hayır lcrahça... Bu halısı 

•t.tı ka.ıandan •. 
k.leopa'tra ıuıun süren bir el 

sıkışı ile <>na teşekkür etti. 
~ütün bu gösterişte hiçbir 

iUtur yoktu. Sadece 'bu 
~~1'siin kendisi iç.in gündelik 
h lrşey olduğunu Antuvana &s-

at etm-L ·.n-.."n'I;...+: 
• CK: ı ..... --~ ..... 
1Şte böyl~, karargah ha-

~attntn kabalığına .alışmış olan 

1°rnalı, böyle müthiş zengin t ~n, :remd: yirkett bir ktpr.isi 
kÇııa 'lllilyonlal' feda eden ve hır 
tı~ dakika :sonr.a ubk bunu 
• •ç düşüunıiyeu şu küçük kra~ 
'teye hayranlıkta bağlandı. 

t'.attliyet oett,ımı 
b ~:ntvvan Kıeopatranm cari-
1. ~1~• tu'h11duk<Ç.a, R<mıa sm
ıgının eridi~İni duyuyordu. 

-20- YAZAN: PAUL REBCULT 

Asya rehaveti onun ruhuna 
giriyordu. Roma'nın işlerine 
alakası azalıyordu. İhtiraslan 

ate~~n kaybedizordu. 
Plütark Antuvanın iskende

riyeye gidip orada yerleştiği 
zaman yaptığı delilik1erin anJa-
tılamıyacak kadar çok oldu
ğunu yamışbr. 

Haftalarca, en havai eğlen
celere kendisini bırakb. Bu ye-

mekler, Romalılann beceremi

yecekleri lcadar ince zevkli ve 
debdebeli -olan bu ziyafetler, 

bu 11henkli müsamereler, elbi
seleri Romada müsaade edil
miyecek kada.- şeffaf olan bu 
dansö2ler, kadına benziyecek 
kadar güzel olan şu genç kö
leler, . misli butunamıyan bu 
d~bdebe, bir emirle her iste
diği, her hevesi yerine gelen 
bu bayabn zevki, bitin bun
lar Romalıyı o kadar nüfuzu 
a1tına aldı la siyasi ülküsü 
bu eğlencelere feda etti. 

Görüştüğü aktorlar, akteris
lerle dost oldu. Roma elbise
sini bırakarak yerine Yunan 

elbisesi g!ydi. Kleopatramn 
kalbini kapmak için e?indeki 
bütün vasıtaları ku!Iandı. 

O bir evlenme isHyordu.An
tuvan kabul etti. 

Kadın, onun kuv\'etine, ce
saretine kapılıyordu. Gücünün 
son derecesini gösterdi. Onun 
gözlerini kamaşbrdı. Onu her 
suret1e memnun etti ve artık 
hayahna bağlanmış bir erkek 
olduğu hissini verdi. 

Saray, rahipler ona müsaid 
göründüler. Çok geçmeden 
Kleopatra ile izdivacı, Sezarın 
evlenmesi kadar meşru oldu. 

İkisi de neyi temsil ettiklerini 
biliyorlardı. Erkek, Romamn 
kuvveti ve nüfuzu idi. Kadın, 
narin güzelliği ve zengin bir 
memleket üzerindeki hikimliği 
ile, Antuvanın ele geçiremiye
ceği bir servet veriyordu. 

- Soflıı Vm -

}f~b~Şi;t~;····&;p;:~t~;~· . ........ 
-B(lşf(lratı 1 iııci ~<ı1ıi}ule- vetlerinin Somaliye çıkarılması 

görüşmeyi kat'i olarak redde- üç giindenberi başlamııtır. Ne-
decektir. Eveninğ Standarda güs tarafından SIDU'daki Raslar 
göre İtalya Adis Ababa İtal
yan elçiliği önünde uluslar 
arası itiyadlara tevfikan mera
sim yapılarak ltalyan bandıra
sının selamlanmasını. 100 mil
yon liretten aşağı olmıyaa 

tazminat ita.sun, badiaelere se
bep olan Habeş zabit ve as
kerlerinin cer:a1andırıbnasını, 
hadise hakkında talikikat ya
pacak bir muhtelit komisyon 
teşkil edilerek bu komisyon 
raporunun nJuslar Jcurumuna 
tevdiini, Somali sMW"lar.da bu 
kabil hadi~lerin .bir daha 
başgös l.ermiyeceği hakkıada 

Habeşistan tarafından teminat 
itasmı istemişti. Habeş kralı 
ba tekliflerin müzakereye esas 
olmıyacağı kanaabnı izhar et
miştir. 

İtalyan Fwkaları 
Soma ilde 

Londra, 19 ~H.R) - 1talyan 
harp sefine1crinin tiimayesi al
ftında gönrtf!rilcn İtalvan kuv-

nezdine gönderilen memurlann 
yabancı aleylitarı bir hava ya
rattıkları, daha kanlı :hadise-

lerden :korkulduğu R.omadan 
bildiriliyor. Somalı V'C Ereytre-

deki bombardıman tayyareleri 
Habeş •ınırlamıa cönderilili. 
Roma ve Adis Ababadaki gö
.-üşmeler netice vumez1e ulus
~- kunnnunun fevkalade ola- · 
Tak toptamağa ~ağrılması ve 
miiStace1 ltararlar vermesi muh
temeldir. 

Londra, 19 (H.R) - ~tdyan
lar şimdiye kadar Soma1iye üç 
fırka asker göndermişlerdir. 
Habeşistan]a harp ihtimali İtal
yan umumi efkannı ehemmi
yetle işgal ediyor. 

NapoJi, 18 (A.A) - 'Bugün 
saat 12 <le 200 ton b.arb mal
maI:r.:emcsi ve kahr yüklü Ganj 
vapuru ile Eritreye 'hareket 
eden mili~1~r balk 'tarafından 
alkıslanmı tır. · 

Habeşler 1896 da Italyanla
rıNasıl Kılınçtan Geçirdiler 

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

Itlaya Hezimete Nasıl Sürüklendi 
imparator Menelikin Kahramanlığı 

......•......•..•.•.......••...... ,, ......................................... . 
20000 Italyan Askeri Olüyor Ve 10,000 i De ... 

İtalya ve Habeş arasında ye- len bir kralı vardı : ikinci Me-
nj bir muharebe ihtimali günün l nelik. İyi kurumlu ve bol si-
meseJcsi oldu. İtalyanlar 1896 Jiıhb bir ordusu vardı. Hükü-
yılında da Habeş elinde talile- meti, kanunları, memleket için-
rini denemişler ve o zaman de inzibat ve asayişi vardı. 
müthiş hezimetlerle karşılan- Buna rağmen Krispi bu mem-
mışlardı. 1896 harbmm tarihçe- leketi İtalya kralı Humbero 
si, bugünkü durum içinde, ali- namına fethetmek hulyasiyle 
ka uyandırmaktan geri kala- Bar3tyeıiyi göndermişti. 
maz 

Zaten " tari~ı bir tekerrürden 
ibarettir ,, derler. İşte 1935 
senesinde büyük hü!yalar pe
şinde koşan bir diktatörün, Mus
solini'nin yine Hebcş m!lletine, 
en mukaddes duyguları içinde 
saldırarak onu buyunduruk al
tına sokmak istediğini g-Orü
yoruz. Kuvvetin hakka karşı 

zorbalığı!.. Bu mak!>~tlad!r lci 
İtalyan kuvvetleri I·:Iabeşis
tana gönderiliyör. 

1895 yılmda, yoını bundan 
tam 40 yıl önce, Romada yine 
böyle büyük hülyalar kuran 
iki adam vaziyete hakimdiler. 
General Baratyeri veya Şevkil 
Kiripi bu ikisi birle~erek va
tanlarını Habeş sergüzeştine 

cıttılar. 
Bunlardan birincisi Afrikad:; 

bir takım dervişlere karşı koiay 
muvaffakiyetler kazandığı için 
Afrikada bir Sipon rolü oyni-

yabileceğini ummuştu. Bu hul
ya ile, habersiz ve hazırlıksı~, 

30000 askerle Habeş hududuna 
sarkb. ikinci Menelik'in devle-

tini zaptedecekti!. 
Kendini bir Bismark sanan 

Krispiye gelince, O da Habeş 
imparatorunu, Kahraman asker
lerile birlikte, yerlere serece
ğini umuyorda . Halbuki bir 
kaç ay 5oma., 1896 Şubatında 
bu 30,000 İtalyan askerinden 
ancak 10,000 kadan geri döne
bildi. Bunlar da Habeşlerin 
elinde müthiş bir ameliyeden 
geçmişler~ erkekliklerini kaybet 
mişlerdi. Duçar oldukları bu 
barbarca muamele, bütün bir 
milletin kalbinde uyandırdıklan 
haklı kinin tabii bir neticesi 
idi. HabeıJer bunların bir daha 
kendileriııe kartı zorbalık ya
pacak yeni bir nesil yetiştir
melerini istememişlerdi! Diğer 
20,000 askere i'elince bmılar 
Masaa, Adua ve Adigrad top
raklarında Habeş tarafmdan 
kılınçtan ğeçirilmişlerdi . 

İşte bir kaç perdeli olan bu 
müthiş facianın başlıca safha
~arlRI bu sütunlara geçireceğiz. 
Avrupa .imperyalist projelerile 
:sulhu tehlikeye koyan dikta
törün bu defa da önüne çaka
mıyacak mı? •. 

Biz 1895 yıhna döne.lim: Ge-
neral Baratycri Habeşistana 
girmek üzere otuz bin Ols-
lkerile Masuaya çıkmıştı. Mak
sadı Habeşistam bir ltal
.3' an müstemlekesi yapma'kb. 
Fakat Habeşistan o valat hiç 
le teşkilatsız bir memleket 

Jlabe.<J 
İtalyanlar Habeş toprakları

na girdikleri vakıt, Habeş hal
kını ürkütmek maksadile he
men gen~ 'mikyasta zorbalığa 
başladılar. Habeşlerin İtalyan 
ordusuna .karşı koyması kanla 
boğuluyordu, "Asiler" kurşwıa 
diziliyordu. Kadın, çocuk de
miyor, hepıiııi öJdüriiyorlardL 

lklııci Menelik kan döldme
sinin önünü almak için İtalyan 
başkumandanına elçi gönderdi 
ve sulh istedi. italyan kralına 
kendi memleketi üzerinde bir 
nevi hegemonya tanımıya bile 
razı oluyordu. Şöyle bir mua
hede imza edilecekti.: 

"Hqmetlu ffaheş krah, di-
ğer devleHerle girişeceği mü
zakereler için, Haımetlfı ltalya 
kralının hükümetine başvur

mağı kabul eder.,, 
Yani Habefistanın dış siya

sası ve diğer memleketlerle 
münasebetleri ltaJyan dip
lomasisinin eline a-cçccekti. 
İtalyanlar bununla kanmadılar. 
Makaatlan Habeşistanı işgal 

etmekti. Baratyeri Habeş hü
kümdarınuı teklifini reddetti 
ve babeş topraklannı işgal ede
rek tahkimat yapmağa başladı. 

Menelik, ttalyan askerleri
nin sulhpeıyerane bir teşebbüsle 
memleketinden uzaklaşmıyaea-

Fuhşa T~vik 
Namazgahta BüJbülhoca so

kağında Mustafa oğlu lbrahim 
ve Mustafa oğlu Zihni namında 
iki şahıs bay Süleyman kızı 

Melahahn evine giderek ken
dısini fuhşa sürüklemek mak
sadile dışan çağırmışlar ve 
ge1mediğini görünce kapıyı 

tekmelemek suretile taarruzda 
bulunduklanndan yakalanmıı
Iardır. Haklannda kanuni mua-

ğını anlayınca mücadeleye gi
rişmeğe karar verdi. Ve milleti
ne hitaben aşağıdaki beyanna
meyi neşretti. Bunu aynen 
yazıyoruz. Çünkü Habeş mil
lletin;n zihniyetini gösterdiği 
gibi İtalyanlara karşı uyanan 
kinin genişliğini de anlatmak
tadır! 

A8f.-m lel'i 
Habeş Krallar Krah Me
vellk'ln Habeş Mllletlne 

Bayannamesl 
"'Dinleyiniz, din)eyiniz! Hü

kümdanmız Menelik'in döt· 
manJarı mahvolsun. 

" Dinleyhtiz, dinleyiniz! Mer
yem ananın dütmaııları mah
volsun. 

" Bugüne kadar Allah Ha
beşistanımızı korumuş ve bizi 
düşmanlarımıza muzaffer kıl
mıştır. Fakat düşman tim
di vatanımıEı •e dinimizi mah
vetmek için hududu geçmiftir. 
Ve bu düflDan her ,eyi yak
makta ve .oymaktadu. Artık 
bu kadarı yeter. Mukaddea 
üçlerin yardımile vatanımızı ko
rumağa ve laf anlamıyan mü
tearrızı kuvvetle tarda karar 
verdim. Kimse arkada kalmasın. 
Herkes vatam için, ocağı iç.in 
yürüsün. Bütün askerleri etra
fımda bulmak isterim. Buna 
biliniz!" 

{Yarın: Aduad MakaUede 
Habeşlerin kahramanJığı-Hup 

uhııes~e (15,000} İtalyn 
plüsü - ltaJyan topları, bay
rakları Habeşlerin elinde - Ge
neraller kaçıvorlar - Menelik.in 
kahramanca bir cevabı: 11Esir
ler benim benim himayemde
dir. Siz 61ülerinizle uğ-raımız" 
Krispi aJeylüıde suikast -
Jtalyan gamizonlannda isyan. 
v. s.] 

Kaçak Rakı 
Yapanlar 

Dolaplıkuyuda lmariye ma
hallesinde oturan marangoz 
Nami oğlu Hüseyin, İbrahim 
oğlu Nuri ve Ali oğlu kahveci 
Muıtafarun, evlerinde kaçak 
rakı imal ettikleri haber alın· 
mış ve zabıtaca yapılan ara• 
mada rakı imaline mahsus bazı 
aletler Ye bir miktar ü:ıüm 
cibresi bulunarak müsadere 
edilmiştir. Haklarında kanwıi 
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Dakika: ı Berlinde Casusluk Divası 
Snofşkinin Metresi Olan iki Güzel 

ltalya • Habeş Davası Kadın İdama Mahkôm Oldu VeAsıld 
Bitaraf Mıntakanın Tayini Hususunda 
Habeşistanın Tek~finiltalya Reddettii 

ltalyanların Asker Sevkıyah Devam Ediyor.. 1 
Londra 19 (H.H) - Adis Ababadan bildi- İtalya hükumeti bu ıartı reddetmiştir. iki 

riliyor: bükiimet arasında en esaslı bir aynlık mevzuu 
ltalya - Habeşistan arasındaki müzakereler olan bu meselede bir tavassutla anlaşmanın 

.,...... geç vakıt bir prensip anlatmasına var- temin edileceği umuluyor. Maamafih bu mese-
Bllfbr. Ha~eşiatan,. Somali ile k~n~~ • topraklan lenin halline değin ltalyanların asker sevkiyata 
aruuıda bıtaraf bar mmtaka tesısı ıçm ltaly4Jlın clurmuf değildir. Habeşistan hükiimeti ayni 
ileri ailrdilğü teklifi kabul etmıtbr: Ancak Ha- - " . ff k · · · 
befiatan imparatoru bu bitaraf mıntakayı tayin zamanda goruşmeler~n . ~uva. a ıy~tın~ tem~.n 
edecek olan delegasyona Hebeş hükiimeti nez- namına ltalyanm cebır ıstımah mahıyetınde go-
dinde bulunan bir Belçikalı ve bir lıveçli zabitin rülen haz1rhklanna ve sevkıyatına nihayet ver-
iftirlklerini istemiftir. mesini istemiştir, -
Nev Y ork Borsasında 

Yüksek Divanın 
Esham Fiatlerini 

Karan 
Yükseltti 

Vqiagton, 19 (A.A) - Ytıce 
divanın karan altın kaydını 
ihtiva eden devlet taahhtklle
rİDİD rene altm olarak yahut ki 
albn kıymetine ıare ifuı li
llDI ielecetiai beyanla beraber 
altın aenedi hamillerinin ala
caklamu alba olarak ademek 
&zere devlete karp dava aça
bilmek için kuuııl hiç bir va
sıtaya malik buW.PMdaklanm 
illve ediyor. Bu karar bayle 
a1tuı kayduua devlet taabbtıd
lerinden bile ilaU1111 6ilen teyid 
etliyor demektir. 

Bittin mah ve ticari mahafil 
bunun 8. RuzyeJtin IİyUUI için 
ea btiyik bir zafer tqkil etti
jini .&yllyorlar. 

Bqkan Çarlea İYans Hiyuz 
huaqai mukavelelerden albn 
kaydıma n, .. keyfiyetinin ka
D11Dİ olduğunu zira para bu
m.ak ve paranın kıymetini tan
zim ve tebdil etmek konıre
mn haklaaı cümlesinden bulun
cJaj'unu s6ylemiftir. Bu suretle 
huaual p]ualann kendi arala
nndaki davalan mesmu değil
dir. Diğer cihetten h&k6metin 
kendi taahhlltlerini ifa etme
meye hakkı yoktur. Ancak hu
aur eıhasın hükümete karı• 
iddialan da clialenemez. Çünkü 
delann kıymetteQ d&ttlriilme
lile altmm uluslqbnlması mem
leketi yeni bir &konomik temel 
lztuiiıe oturtmUfbır. 

"Bat m1Jddeiumuml Kummin
p memnüaluk g&stermektedir. 
118maileyh h&kômetin noktai 
nazanna muhalif bir karann 
'8Dumi ve husuıi borçlar iuta-
nnı birden 60 milyar dolar 
,akseltece;i hazineyi 2 buçuk 
milyarlık bir zarara sokacağı 
ve devlet borçlarım on milyar-

an fazla artbracağı keyfiyeti 
&zerinde ıuar etmiıtir. 
Vqinıton, 19 (A.A) - Yük

sek divan konrreainin parayı 
tazmin için kanan yapmaya 
aellhiyeti olduğu Lehine karar 
vel'IDİftİr. Yllkaek divanın ka
ran beyaz evde hükümetin 
tam bir zaferi olarak kartıla
DUfbr. 

8. Ruzvelt. Hul. Monsrentav. 

Kummingis ve ayandan Ro
benson ile uzun uzadıya gö
rtlttükten sonra hiçbir idari 
ve kanuni tedbire ihtiyaç ol
madığına karar vermiştir. 

Vqiniton, 19 (A.A) - B. 
Roozvelt albn kaydı ha1'kındaki 
karakclan memnuniyetini bil
dirmiştir. B. Morgentav da çok 
memnun olduğunu saylemiştir. 

NEV YORK, 19 (A.A) -
Altın kaydı hakkında yüksek 
divanda verilen karar esham 
borsasmda btiyOk bir yüksel
meye sebep olmuştur. Fakat 
sabf yapılıp kirlan elde edil
dikten ıonra borsa bir dolar
dan dart dolara kadar giden 
bir yükselme ile kapanmıtbr. 
Buiday ve pamuk piyasalan 
yilkselmiştir. 

Londra 19 (A.A )- Alman 
cevabının alınması üzerine Pa
ris ile Londra arasında diplo
matik konuşmalara batlanmıı
br. Sir Con Saymen, Fransız 
elçisi Korben ile görüşmüşttir. 
İngiltere kabinesi Londra ile 
Berlin arosında doğrudan doi
ruya müzakereler açılmasına 
dair ve Hitler tarafından vuku
bulan davete cevab verecektir. 
Bu mesele şimdiden ya Sir Con 
Saymenin veya B. Edenin 
Berline gitmelerini yahud ki 
Fon Nörathın Londrayaa gel
mesini derpiş ettirmittir. He
nüz bn bapta bir karar ve
rilmiş de;ildir. lngiliz kabinesi 
meselenin aldığı ıekilde çar-
şamba günü tenevvür edecek
tir. Llkin Alman payıtahtma 
bir lngiliz nazınmn ılnderil
mesine kartı diplomatik maha
filde tiddetli bir cereyan var
dır. -······ İngiltere Kralının 
Oğlu Hayti'de 

Londra 17 - lnıiliz krah
nın oğlu dnk dö Kent ile dü
fes da Kent Porto Rigodan 
tayyare ile Haytiye geldiler. 
Alb Amerikan tayyaresi lnfi
liz prensini laf1Yan tayyareyi 
aelimladı. 

Bren erde ..... -
İtalyan Tahşidatı 

Var Mıdır? 
ViYANA, 19 (A.A) - Seli

hiyettar zevat Avusturya • Al
manya hududunda Bavyera kı
talarımn hareketleri için oldu
ğu gibi ltalya kuvvetlerinin 
Brener' deki seferberliği için de 
hiç bir maliimata sahip olma
dıklarını söyl«;miflerdir. 

Napoli'de 
Vesikalar imzalandı 
Roma 18 ( Aı.A) - Resmi 

bir teblij~ g6re, bu sabah Sar 
hakkında Napoli' de imza edı
len vesikalar ıunlarclır : 

Fransa'nın Sar'da madenler, 
demiryolları ve diğer gayri 
menkul mallar üzerindeki hak
larının Almanyaya devredilmesi 
hakkındaki anlaşma. 

Sosyal sigortalar hakkında 
sosyal anlaşma. Sar idaresinin 
devri hakkında anlaşma. Hu-
susi Fransız sigortalan hak
kında anlaşma. Sar idaresinin 
devri hakkında hükumet ko
misyonu ile Almanya arasında 
anlaşma. 

lngiliz V eliahtı 
Viy.anada 

VIY ANA 18 (A.A) - Prens 
Dogal refakatinde lngilterenin 
Viyana orta elçisi olduiu halde 
Reisicumhur bay Miklaıı ziya-
ret etmiştir. Prensin Budapeş
teye gideceji hakkında şayia
lar dCSnmektedir. 

Sofyada Ve Hal
kidikte Zelzele 

Oldu 
Sofya, 18 (A.A) - Bu sa

bah sahat 8,40 ta merkezi Sof-
)'• 220 kilometre uzuklıkta 
bir zelzele lıiUedilmiştir. Zel-
zele cenup Bulgarisıandaki 
Rodoplon mıntakasında daha 
kuvvetli hissedilmiştir. 

Selinik, 18 (A.A) - Bu aa
bah Hallddik pbiceziresinde 
11 saniye süren fiddetli bir 
zelzele olmuş iki ev yıkılmıı
br. insanca zayiat olduğuna 
dair bir haber yektur. Halk 
1932 de olduğu gibi evlerin 
yıkılmasından korkarak kır
larda oturmaktadır. 

Londra, 18 (H.R) -
Guetelerin Berlin mu
habirleri başhca kah
ramanı iki güzel kadın 
olan casus!uk davası 
hakkında mühim tafsi
lat veriyorlar. Bu ka
dınlar eski bir süvari 
zabitife birlikte hareket 
ediyorlardı. Kadınlardan 
birisi Berlinin ea güzel 
ve en tanınmıf kaclın
lanndan biri idi. İdam 
kararından sonra Hit-
Jerden :ıffedilmelerini 
dileyen kadmlann di
leği kabul edilmemiş ve 
ikisi de idam edilmiş
lerdir. 

Bu mesele daha harp 
zamanından başlar. O ••• 
sırada Baron Georg 
von Sosnovıki Lehli ol
makla beraber A vus- "''*'''':t-::::;;i'''''' 
turya ordusunda silvari 
zabiti idi. Muharebeden 
sonra kendi memleke
tinin ordusuna geçmiş 

ve orada mülazim rüt
besini almıştı. Sonradan 
Sosnovski Almanyaya 
geçerek hususi surette 
orada yerleşmiştir. 

Alman hükümet mer
kezinde mülizim von 
Sosnovski ile çok ılizel 
bir kadın olan baronsi 
Benita von Berg bir 
moda mağazası açmış- .. 
lardı Mağazayı, gizli as- lt. t\ttfü?f> 
keri mlistahberat ida- 11 
resi kitiplerinden genç IM''''"'''~''''"'ı~,,,,~.,~,,: 
bir kadın idare ediyor- ıt~jt'.!l~~föW@ 
du. Bu kadın, orduya 
ait gizli evrakı eUerin
de bulunduran diğer 
memurlarla münasebata 
girişmişti. Bu mağaza 
sayesinde Leh hükumeti ı-..-..a: 
Alman ordusunun bü- Run Stıofski. · 

Romanyanın Hazinele
rini Rusya iade Ediyor 

Bükreş: 19 - (A.A) -1617 
senesinde Avusturya - Macar 
kuvvetleri iJerlarken Rusyada 
saklanmış olan Romanya hazi
ne1ıinin iadesi için Sovyetlerle 
yapılan müzakere Romanyayı 
memnun edecek surette neti
celenmiştir: Bu hazine Roman
ya ulusal bankasının içinde 
altın bulunan bin adet sandıkla 

bir kaç büyük ailenin elmas
lan, meşhur üstatlara ait tab
lolar, kıymetli evrak ve vesi
kalardan ibarettir. 

Sovyet Rusya bundan baıka 
Çarlar tarafından yapbnlmış 
Bükreş kilisesini de Romayaya 
bırakmaktadır. Dini mersim 
orada Romen lisanı ile yapıla
cakbr. ........ 

Hauptmann'ın Annesi 
Hala Umit Besliyor 

Londra 19 (A.A)- Fleming 
tonr' den bildiriliyor : Haupt
mann aleyhindeki hiikmün tem
yizi için lizıml'elen masraf 
karfllığı olarak Hauptmann'ın 
avukotlan bir iane defteri aç
mıılardır. Toplanan para dava
nın yeniden görülmesi için 
sarfedHecektir. 

Hauptmann Alman yadaki 
annesinden şu telgrafı almış
tır! " Her işin iyi bitecejine 
inanım vardır. Allaha ve sana 
inanıyorum." 

Muharebe esnasında iki co
cuğu harpte ölen bu ihtiyar 
kadın, oilunun cezasını ha-
fifletmeleri ricaıiyle, Amerika 
hüktimetine de telgraflar çek
miştir. 

-~· Berlin, 18 (A.A) - Otomo
bil sergisinin kapısındaki 23 
metrelik ışıklı kule fırbnadan 
devrilmittir. Yaralanan yoktur. 
Baıka yerde yıkılan bir ev 
itfaiye neferlerinden bir kişiyi 
öldilrmiiıtür. Laypzig'de bir çok 
hasarat olmuı ve bir elektrik 
direii sokaia dilsmüştür. 

tün seferberlik pJin 
!tine geçirmiye muv 
fakoJmuştur. 

Casus!uk şu suretle 
meydana çıkmışbr: 

Seferberlik dairesi 
zabitlerinden biri, bir 
cün daktilosunun anne
sinden bir mektub alır. 
Bu mektupta kadın, kı
zının maaşmı arttırmış 

olmasmdan ötürü zabite 
teşekkür ediyordu. Hal· 
buki bu kızın mı aşı art
tmlmış değildi. 

Bu esasa dayanarak 
Alman karşılık casuı 
kurumu harekete geçti 
ve Moda mağazasının 

~ hakiki sahiplerini keıf
etti. Daktilo kız da diğer 
bir çok arkadaşlarile 

beraber bunların evleri• 
ne 11k sık gidiyordu. 

Baron Sosnovski, gü· 
zel sarışm Barones Von 
Berg, Alman aristokra· 
sisine mensup diier bir 
kadm ve hükiimet me· 
muru genç kızlardan ba-
zıları tevkif edildi ve 
gizli mahkemeye veril· 
diler. Mahkeme Sosnr 
eski ile iki kadının baş· 
larının kesilmesine ve 
diğer maznunlann müeb
beden hapse atılmalan· 
na karar vermiştir. 

Şurası diklrata p
yandır ki iki Alman ka· 
shm İdUl dildiöi L..IAe 
S T~··~· ~.~r. 
osnovıaı nın ıaamına 

dair bir haber yoktur. 
Polonyalı zabitin Lelıil· 
tanda tevkif edilerek 
aynı suretle ölüme mah• 
küm edilen bir AJmaa 
cuus"yla mübadele e~ 
diği ı&yleniyor. 

Berlinde 
•• 181 •• 

İki Casus Kadın 
idam Edildi 

Berlin 18 (A.A) - Lehli ea• 
sus Snovskinin muhakemesi 
neticesinde ölüm cezasma mah• 
kum olan Anita Y onberg U. 
Renate Fon Natzemem ismiD
deki iki kadın bugün id .. 
edilmişlerdir. 

Ingilterede 
Tufanı Andıran 

Yağmurlar 
LONDRA 18 (A.A)-Hafta 

tatilinde ıngilterede pek fid
detli bir hrbna olmuştur. Rllz• 
gir bazı yerlerde aaatta 70 
milden f a.ıla bir slir' atte esmif• 
tir. Fırtına ile beraber tufaa\ 
andıran yağmurlar yaimlfbr· 
Bazı ovalan au batmıtbr. Yar 
mur ve hrbna denizde ve ka• 
rada zararlara sebeb olmuıtar: 

Bükreşle Odesa 
Arasında Telefon 

Moskova, 18 (A.A) - Bak· 
ret ile Odesa arasında telefo9 
görüşmesi 1917 senesinden beri 
ilk defa olarak baılamııtır. Ya• 
kında Moskova ile B&kreı ara· 
ıında doirudan doğruya milkl
leme yapılabileceği llmit edii
yor. 
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- Sonra dnhn b;r mcsclc 
~·ar. 

- Ne me!elesi? 
- Şu mesele ki biz kan ve 

ateş bahasına insan cesetleri
nin üzerine basa basa yüksel
diğimiz şu mevkileri muhafaza 
etmek için harb etmeğe mec
buruz. Halkı şimdiki halinde 
bırakmamalı. Onu fütuhat pe
şinde koşturmalı. Yeni yeni 
heyecanlar ve daha ne bileyim. 

- Yani milleti vaziyeti ve 
bulunduğu hali anlamağa bırak 
madan onu yeni yeni fütuhat
lar, zaferler p~şinden koşturub 
unuttunnala ve böylece mev
kimizi perkitmcli demek isti
yorsun değil mi Niscfor .. 

- Dedin ya! mecburuı da. 
Böyle diyerek Bizansın ge

mini elinde tutanlar harp ha
zırlığına giriştiler. Türkleri 
arkalanndan vuracaklar, ya
kacaklar, yıkacaklardı. Malat
yayı harap edecekler ve bel
ki de Bağdat üzerine yürüye
rek halifeyi öldürecekler, İs
lam imparatörlüğünü ve islim
lığı yok edeceklerdi. 

Bunun üzerinedir ki impara
torluğun dört bir tarafın name
le: u:;uruldu. Artık şarki Roma 
imparatorluğu seferberlik ilin 
etmişti. Askerler, gönüllüler bu 
vasi ülkenin dört bir tarafın
dan akın akın paytahta akıp 
geliyordu. Bizans Baidat ile, 
Kayser Halife ile Hıriatiyanhk 
ta Müslümanlık ile büyük sa
vaşlardan birisini daha yapa· 
caklardı. 

Çöl 
İki süvari,_ 
- Cafer .• 

* • • 

- Söyle Taran. 
- Pek dalgınsın. Ne bu su-

kiıtilik yaba. Lakırdı söylemek 
'çin eğer güneşin doğmasını 

oekliyorsan, işte doğuyor. 

- Güneş mi dedin. Fakat 
benim güneşim burada .. 

Böyle diyerek Cafer kollan 
arasmda tuttuğu latif ve narin 
bir vücudu işaret ediyordu. 
Bu "riicud Kleromenden baş

kası olamazdı ve Cafer onu 
geceden beri en muaızez ve 
en kıymetli bir hazine gibi 
göğsünde, göğsünün üzerinde 
ta,,yordu. 

Gece yansındanberi at üze
rinde idiler. Ve Kleromen Ca
ferin kollannda hala kendine 
gelememişti. Artık Caferin 
ağzını açabilirsen, açtırabi
lirsen bravo sana. 

Kleromen bir baygınlık içer
sinde idi. Korkudan gözleri
ni açamıyor geceki müthiş 
hatıraların üzerinde uyandırdığı 
tesirle birtürlü kendisine gele
miyordu. Sanılırdı ki göderini 
açmaktan korkuyordu. Ve Kle
romenin:n bunda hakkı da var
dı. Onu nasıl yakapaça etmiş
ler, nasıl sürüklemitler götür-

~ . 
mü.şlerdi. Sonra b:bandut gibi 

Ya%an: NIZAMETTIN NAzıı: 
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adamlar, siyah kuzguni fellah
lar ve nihayet korku ve Haşyet .. 

Fakat Caferle Taranın ses
leri kulağma gelince gözlerini 
açar gibi oldu. 

Biran bile gözlerini üzerin
den ayırmıyan Cafer hemen 
seslendi: 

- Kleromen! Sevgilim! 
- Şö,.·alyem! 

- Hele şükür sen kendine 
geldinya. Fakat ne o yine dal
dı. Kleromen nazlı nazlı ve yeni 
uykudan uyanan insoınların 
mahmurluğu ı)e seslendi. 

- Böyle çok iyiyim şöval
yem. 

Taran dayanamadı ve atıldı. 
- Bundan iyi, rahat ve emin 

yer mi buhıcak. O daha bize 
'portakaHarı atarken bunu dü
şünmüştü. Km~inimi bilirim ben 
söyle, cev.ıb ver. Sevgili Ku
zinim öyle değil mi ? 

Kleromcn Caferi çıldırtan bir 
eda ile cevap verdi: 

- Bilmcmki.. Belki de .. Doğ
rusu da bu idi. Hayalinde onun 
kolları arasında atının üzerinde 
kaçmak kadar tatlı ve zevkli 
yaşayan hiç bir arzu yoktu. 

Şimdi, yolları iki tarafı hur
ma ağaçlan, dü1 ve göz ala
bildiğine idi. Arabistanın bu 
latif sabahında her taraftan 

taşkın bir hurma kokusu ge
liyordu. Öyle ki bizim iki kah
raman otuz saathr hayvan üze
rinde ve uykusuz olduldarı hal
de bu Jatif havayı teneffüs ede
rek bir yerde mola vermek 
ve dinlcnmeği düşünmiyorlardı 
bile. Yoksa arkalarından ge
lecekler, yetişecek} er ve· tek
rar sataşacaklar endişesi akıl

larına, hatır ve hayaller;ne gel
mi}'ordu. Onlnr i~lcrini iyi gör
müşlerdi. Yol uıadıkça uzuyor 
ve nihayetsiz hurma!ıkfar bitip 
trıkenmek bilmiyordu .• 

Hurmalıklar .. 
Uçsuz bucaksız .. 
Yeşil, kırmızı, sarı hurmalar 
İki ath ilerliyor hurma bah-

çeleri arasından. Tıpkı Kütah
yada portakal bahçeleri ara
sında Qldugu gibi. Yalnız bu 
defa giydikleri elbiseler onların 
Bizans asılzadelcri değil birer 
Türk beyi olduklarını gösteri
yordu. Kütahya yolundaki por-
takal bahçeleri içinden olduğu 
gibi.. Eti bir genç kızın eti 
kadar taze ve rayihalı ycmiıin 
lezzetini mütemadiyen dudak-
lannda duyarak geçiyorlar. Şu 
farkla ki Kleromen bu defa 
portakal ağacının üzerinde 
değil, Caferin sevgilisinin kol
ları arasındadır. 

- Sonu Var -
••...........••....................•.••••••••••.............•••••• , •..•...••........... 

Soyadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 
Son yirmi dört saat içinde 

soyadı alımların isimlerini ya
zıyoruz: 

Karşıyaka Henıim sokak 
33 numarada Veli oğlu Akça 

Habı Mahmut mahallesi 10 
numarada Hamdı Atlıoj'lu, 
Gündoğdu tramvay caddesi 

8 numarada Hakkı Beşiktepc 
Hacı Mehmet mahallesi 46 
numarada Süleyman oğlu Yu
suf Balarıcı, Çorakkapı ma-
hallesi 1 numarada Tahsin 
oğlu Halit Karaoğlan, Balh
kuyu mahallesi 20 numarada 
Ali Haydar oğlu Mustafa 
Kolcuoğlu, Malatya oğlu, ma
hallesi 37 numarada Hü
seyin oğlu Mehmet ve efrat 
ailesi Soyoğlu, Kilizman mevki 
gümrük muhafaza memuru Ve
cih Sı~n, Karşıyaka Alaybey 
Yeni sokak 13 numarada Os 
man oğlu M<!hmed Sukatar, 
Yapıcıoğlu 16 numarada Eyib 
Sözbir, İkinci Gaıiler mahallesi 
Kemer sokak 107 numarada 
Hasan oğlu Osmnn Seyfeddin 
Tendar, Pazaryeri -.nahnllesi 
At pazarı sokak 24 numarada 
Hüseyin Yaşıkyer, Tepecik Ko
catepc sokak 51 numarada Ab
dülkadir İnanlı, Tepecik mahal
lesi Çakır sokak 14 numarada 
Hasan oğlu Şükrü inek, 
İkinci Mahmudiye mahallesi 
241 numaralı evde Sülevman 

oj'Ju Ali Maltepe, Karşıyaka 

Alaybey mahallesi 25 numara

da Ali oğlu Sabri Ôrstemir, 
Cedid mahallesi 245 numarada 

İkbal Şalvarlı oilu, Karşıya
ka Soğukkuyu Hürriyet sokak 

33 numarada İbrahim oğlu Ali 

Vidinli, Üçüncü karataş Enve
rıye sokak altmış iki numa-

rada Osman oğluM. Nuri Var
dar yıldızı, İtfaiye arkası 
selamet kulu fabrikasında 

Mehmed Yurdagül, Kemer 

caddesi 213 numaralı bahçede 

Eşrefpaşa hastahanesi hasta 
bakıcılarından Mehmet Yarar, 

İstanbul albncı dairede Yaşar 
oğlu Mehmet Sabri Emülcr, İz
mir T orbah 146 numaralı evde 

Hasan oğlu Ahrırct Dönieke, 

Kayseri Ürküp 38 numarada 

Ahmet oğlu Mustafa Katag, 

Kahramanlar mahallesi Yoğurt

çu çıkmazında 10 nuınarada 
Eyip oğlu Ali Demirkale, be-

şinci Sultaniye mahallesi Ka
pani zade çıkmazı 40 numarada 
Ahmet Devamo2'lu, Bn!cı mes
cit 27 numaralı evde Süleyman 
oğlu Abdüikerim Alpaykurt 
soy adını almışlardır. 

••••• Belediye Encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

mutat toplantiSmı yapmiŞtır. 

Yoksulluktan Varlığa 
Birleşik Amerika Çiftçileri 20 Ayd 

Bunaltıdan Nasıl Kurtuldular 
----------------------------... . 

Milyarlarca Liraya Varan Uzun Vaadeli llcrazların İlk Ne 
ticeleri .. Amerika Büyük Çiftçiler İttihadı Kuvvetleniyo 

Nevyork 13 Şubat - Reisi- j ""' ~. · •. -- ·". r ı 
cumhur Ruıveltin iktidar mev- . .· :jj j 
kiine gelişinde t:n büyük kay- . '.,,.~ , ı 
gusu çiftçilerin durumu idi. 
Doğrusu o günler ek.imcilik :so
rumu düzeltilmez görünüyordu. 
Bugünse Cumhur reisinin bü
tün denemeleri içinde en çok 
muvaffak olmuş sayılanı ekim
cilik afanındaki denemeleridir. 
Yirmi ay önce ekimcilikle uğ
raşan yerlerde yoksulluk göz 
karartacak halde idi. Çiftlik
lere hipotelc konulmuştu. Ürün
ler o kerte yok pahasına s:ıtı
layordu ki ürüncüler bunları 
pazarlara götürecekleri yerde 
protesto yerine olar:ık nehir
lere, denize dökmeyi veya
hut yakmayı daha uygun 
buluyorlardı. Büyük çiftlikler 
yönlerinde ayaklanmalar baş
lamak üzere idi. Avrupada kav
ranılması bile güç olan bu çok 
ağır bun:ıltı Amerikayı baştan 
başa sarmıştı. Zanaat ve alış 
veriş işleri de ekim bunaihsmın 
seline kendini kaptırmış, onun 
bitimlerine katlanıyordu. Bütün 
ülkede ökonomik faaliyet kö
türümleşmek korkusunu taşı

yordu. İşte bu sırada en ener
jik ve en papalı vasıtalara baş 
vuruldu. Kalkınma için hiç bir 
fedakarlıktan çekinilmedi. 

Yirmi Ayda 
Çiftçiye kredi veren ( F ran 

Credit Administration ) un son 
bir bildirişine göre bu kurum 
1933 Mayısından beri, yani 20 
ay içinde bir milyon 400 bin 
çiftçiye bir milyar 960 milyon 
dolara (iki milyar Türk lirasına) 
varan ikrazatta bulunmuştur. 
Bundan anlaşılıyor ki her çift
çiye birbiri Uzerine 1500 Türk 
lirasına yakm ikrazda bulunul
muştur. 

Diğer yönden bu gcniı ikra
zattan önce ( F cderal Land 
Bank ) tan ödünç para alını, 
olan 400 bin çihçinin borç faiz-

lerinde ve ödeme müddetlerinde 
çiftçiler lehinde değişiklikler 
yapılmış, faizler çok indirilmiş
tir. Yeni kuruma başkanlık 

\ '<111iııylo11dC1 AapıC<ıl 

nılan vasıtaların neye mai ol- veya mecburi olarak tam altı 
duğu ve ehemmiyeti düşü- yıl harcama kudretini kaybet-
nü!düğü zamandır ki o günler mişler, ihtiyaçlarını azattıkça \ 
Amerikayı tehdit eden haata- azaltmışlar, ihtiyaçları olan şey-
lığın vehamet derecesi anlaşı- leri satın almaktan çekinmiş· 
laailir. Çiftçilerden sorulduğu lcrdir. Şimdi ise yeniden pa ... 
geniş ekim mıntakaJan gezil- zarlara dökülmüıler siparişlerde 
diği zaman fikirleıin ne kadar bulunmağa başlamışlardır. Bu 
çok deiittiii görülür. Bununla it durumundan en çok kaza-
beraber mutlak bir nikbinliğin nan otomobil fabrikaları olu-
hikim olduiu iddia edilemez. yor. Reisicumhurun aradıj'I 
Zira geçirilen iztiraplı ve ye- ikinci netice de bu idi. Çiftçİ"" 
isli günlerin anımları bili ya- lere yardım etmek suretile bel• 
şıyor. Zaten İfçileri ıçın ya- lerini doğrultan bu adamJanll 
nna inansızlıkıa bakmak baba- yeniden ihtiyaçların sahn alma 
dan evlada geçen bir zihniyet yoluna dökülmeleri sanayie 
bir itiyattır. İowa devletinde- muhtaç olduğu en müessir v• 
ki çiftçilerden biri fUnlan söy- en muntazam yardımı bahfe-
lüyordu: deceğini biliyordu. Mamafih 

- Dileiimiz bu durumun sipariılerin ayni şekilde devaJll 
devamından ibarettir. Bu son edeceği katiyetle iddia edile· 
aylarda bizimle çok uğraıılmış, mez. 

eden M. W. L. Meyers bu ik- acılarımızın dindirilmesine ça- iflastan Kurtulunca 
razabn o tarihte rekor dere- lıtılmııtır. Fakat bir daha ye-
cesini bulmuş olan bütün iflis
Jarın önüne geçtiğini söylemiş-
tir. 

isyan Bastırlldı 
Bu izahattan sonra Amerika 

çiftçilerinin neden nikbin ol
dukları ve kaynayan ihtilal 
kazanının nasıl ba!brıldığı ko
layca anlaşılır. Borç yükleri 
hafifletilen, ekim alanlannın 
enerjik bir surette tahdidi yo
lu ile yeni tehlikelere karıı 
korunan çiftçiler ürun fiatları
nın dört yıl süren deflasyon 
yıllarında kaybettiklerinin yüz
de ellisi nisbetinde arttığını 
görmüşlerdir. Roosevelt bu ne
ticeyi elde etmek içindir ki 
doları değerden düşürmeğe 
karar vermiştir. 

Tedavi Ücreti 
Hastalığı tedavi için kulla-

niden unutulmıyacağımızı iddia 
edecek mevkide değiliz. Nasıl 
ki son bunaltı yıllarında unu
tulmuş, kendi halimize bırakıl
mııbk. 

Bir Endi•• 
Okuyan, eyi düşünen, Av

rupa pazarlarının durumunu 
yakından bilen bu adam hü
kumetin yapmacıkları diye tav
sif ettiği bu durumun devamlı 

olmamasından korkmaktadır. 
Ona göre alınan tedbirler ne 
kadar enerjik olursa olsun mu
vakkattır. Halbuki Amerika 
çiftçisinin daha derin ve köklü 
ıslahata ihtiyacı vardır. Geç.en 
yılki kuraklığa ve tahribatına 
rağmen çiftçilerin burandan ilk 
kurtulanlar olduklar! muhak
kaktır. 
- Amerika ciftçileri . ihtiyari 

Çiftçiler iflastan kurtuldular. 
Şimdi soluk alabilirler. Fakat 
muvakkaten daha iyi olan bu 
durumla bolluk devri arasında 
seçilmesi güç olan ve hiç ol
mazsa doldurulması çok zamall 
iatiyen bir hendek mevcuttur. 
Amerikalı vatandaşların sadık 
dostu olan ümid çiftliklere gir
miştir. Fakat bu defa basiret 
ve kontrolla birliktedir. Vaktile 
çiftçiler ne komşusundan ne d• 
hükumetten bir kaygusu olmak· 
sızın topraklannı eker, ürü111-
lerini satarlardı. Bugünse veri• 
verilen emirleri ve umumull 
karşılaştığı ihtiyaçları düşiln• 

mek mecburiyetindedir. Çiftçi
ler aldıklan yardımlar ve ik· 
razlara mukabil hürriyetlerinin 
tahdidine razi olmuşlardır. Ke· 
yiflerine göre ekioı ve ha.ad 

. yapamazlar. Bir_ tllhdid pro-



Manisada Grip Salgını 
Azalmış Bir Vaziyettedir 

Maarif Hayatında Ve Halkevinde 
'ültiir Faaliyeti Takdire Layıktır 

.Matıfoa lıiik:iımct komıyı 

Gripten ötürü tatil edilen işi vardır. Ziraat müdürlüğü 
~anisa Merkez ilk okulları yetiştirdiği uzum çubuğunu 
bugün açılmıştır. Talebenin de- başka mıntakalardan getirdiği 
••rnı normal şekle yakındır. fidanları kurduğu proğram 

•• · k ·ık k il üzerine dağıtmakta, hu işte ilk 1'ıanısa mer ez ı o u arı . 
~ş ··- t 1 • .f -d·· .. okulları da gerı bırakmamak-

ogre en erı maan mu uru tadır. 

il. Naili Erenin başkanlığı al
tında bir topJantı yaparak ilk 

okullardaki " himaye kurumla
knın ,, gördüğü işler üzerinde 
d 0nuşmalar yapmışlar; işlerin 
k~ha verimli yürümesi için 

0 klü ve faydalı esaslar 
llt . 

arnışlardır. IJk okulların bü-
tiirnünde kimsesiz çocuklara 

Öğle yemeg-i verilmekte ve gö
n .. ı 
ll Ya;lıcı bu iıe herkes kı-

lançJa karşılamaktadır. 
Vefasız günlerin bakımsızlığı 

r·~da kalmış öz ve sayak 
tlınıelerimizi aramak işlerine 

dt layık olduğu ehemmiyet 
~ril~ektedir. Bunun için de 
anısa okulJarı ve diğer ku

~~rnlar hızlı ve içli bir arama 
't•ne girişmişlerdir. F olklör iş
Yri de bu çalışma içindedir. 
.. urdumuzda söylenen yanık 

tutküler, dokunaklı sözler, ol
illkn mengıbeler aranıp buluna
ca ' derlenip toplanaçaktır. 

Ajjaç Faallyetl 
Bu yıl Maniıada göze çarpa

cak derecede bir fidan dikme 

Halkevlnde 
Halkevinde doktor bay İzzet 

Niyazi tarafından " Gençlik ,, 

sağlığını koruma,, baş?ıklı kon
ferans verilmiştir. Konferansta 

Halk, gençlik ve muallimler 
anık bulunmuşlardır. Mevzuun 
olgunluğu söyleyenin başarıcı-

lığı dinleyicıler üzerinde derin 
ve müsbet izler bırakmıştır. 

Kültür sahasındaki kaynaşma 
bütün gönülleri kendine çek-
mektedir. Haftanın her per
şembesi merkez ilk okutanları 
Gazi ilk Okulunda toplanarak 

mesleki bilgilerini kuvvetlendi
recek, memleketin içtimai çeh
resini aydınlatacak mevzular 
üzerinde konuşmalar yapmakta 
konferanslar vermektedirler. Bu 
defaki toplantılarında " Çocu
ğu tanıma ve ziyan edilmiş 

çocuklar ,, mevzuu üzerinde 
durulmuş birçok okutucular 
söz alarak fikir çarpışhrma-

ları olmuş faydalı ve verimli 
neticeler çıkarmışlardır. 

Mert Adanİ ........ 
Sarhofluk YUzUnden Yangın aa,ıangıcı 
ikiçeşmdik caddesinde Hü- Sovukkuyuda Uzun sokakta 

se · Yın oğlu manav Şaban fazla 46 numaralı evde oturan ve 
•arhoş olduğu halde Ali oğlu Ded~başı kooperatifi idare re-
Şcvki Ziyanın otomobil camla- isi Bay Hikmetin evinin baca-
~•nı kırdığından ve kendisine sında birikmiş olan kurumların 
k akaret ettiğinden zabıtaca ya- ateş almasile yangın çıkmış 
~nnııştır. ise de derhal bastırılmıştır. 
~;;;;:::============================================= :tanıını onaylamağa borçlu-

Urlar. Tarla sının yalnız bir 
Parçasını ekmeyi genel tedbir
lere boyun eğiyorlar. Tabiata 

aykırı benzi yen bu mecburiyet-
ler 1 • • ·ı . ı· varış an ıtızarı ı e verım ı 
olnıuşlardır. 

Değişen Zihniyet 
Zanıanın zorlukları fakirlik 

Ve Zaruret içinde geçen yılla-
r~n hatıraları çiftçiye bu ye~i 
çhuiycti vermiştir: " Az çalış .• 

ok kazan ... ,, 
Çiftçi bu yola girmek için 

~?.k .. düşunmüştür. Fakat bugün 
. litun Amerika çiftçilerinin ister 
ıst~nıez bu disipline baı eğdik
l~rı söylenbilir. Çiftçiler devle
tın özel işlerine müdahalesini 
~anayicilcrdcn daha kolaylıkla 

abu( etmişlerdir. Ekim mın
takalarmda büyük bir ortaklık 

hareketi başlamıştır. Bu hare 
ketin büyük neticeler yerdi
ğinden şüphe edilemez. Reisi
cumhur ve çalışma arkadaşları 
da bu ortaklık hareketini hi-
maye ettiklerine göre Amerika 
çiftçileri ittihadının gittikçe 
daha ziyade ~ıklaşacağı muhak
kaktır. 

Rozveltl Tutanlar 
MiddJe W est'in büyük ziraat 

memleketleri Reisicumhur Roz
velti yalnız reyleri ile değil, 

ona kapalı gözle inanarak tu
tuyorlar. Vaktile istiklal ve 
hürriyetlerine o kadar bağlı 
olan çiftçi ülkelerdeki bu kök-
ten de~işikllk Amerika'da pek 
yakında bat gösterecek olan 
siyasal oluşlarla birlikte Bir
leşik Amerika'nın istikbali ü
zerinde de büyilk tesirler ya-
pacakbr. F. Souoault 

Bayramlarda 
•••••••• 

Çocukları Esirğeme 
Tedbirleri 

Dini bayramlarda yapılması 

zaruri bir hal almış olan teb

rikler ve ziyaretlerin icabettir
diği masraf epiyce bir ykune 

varmakta ve çekilen zahmet 

ve yorzunlu~•ı mucib olma.c
tadır. 

teni A•ır 

r Borsa Haberleri 
DUn Bors da 

Yapalan Satı,ıar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
122 1 l tor 1 Talat 13 50 13 87 
78 S Süleyman 13 50 16 
6 Koo ittihat 16 J 6 50 

2\).., 11 Yekün 

incir 

Sanne '=' 

Bir Y ıldönümünde 
Fransız Başvekili 

Bir Nutuk 
Flanden Siyasi 
Söyledi 

Paris: 18 ( A.A ) - Belçika j 
kralı birinci Albertin ölümü . 
ytldönümü münasebet!le Frensa 
başbakanı radyo ile neşredilen 
bir söylev yapmış dünyanın en 
asiJ simalarmd:ın biri olarak 

her hararetli sulh arzusu ba
zen körleniyor ğibidir. Manevi 

kuvvetleri büyük birliğinin 

devri bir kadere tabi o!arak 
müşterel< bir cınayetin tekrar 

Bu masraf ve za'ım"c ~ap·l
makle berc::.ber birçok kimseler 
aradıdığmı bu.umı\nıakta ve 

aramiclı "Tı Z"man evde bulu
namamakta ziyaret için yapı

lan masraf!<lr, · zah:nctler bcy
hudeye gamel.tedir. 

Ct:. Alıcı Fiat tavsif ettiği birinci Albertin 
115 N Ali Haydar 4 50 4 40 feci akıbet;ndcn bahsederek 

kopmasına müsaade edecek fi
kirleri inkişafına müsaade et
memesi lazımdır. Sefalet ve iş-

ZQ.hire Bors~sı 
Çu. Cinsi Fiat 

1541 Buğd~y 4 17 3 35 
40 Arpa 3 62 3 75 
62 Akdarı .... 

:> 3 
Masraflı ve sıkıntılı o!an bu 

bayram ziyaretleri yerine yurd 
yavruları için çok faydalı bu'
duğum bir şekli size bildiri
yorum. 

2347 K Pa.amu~ 2J5 415 
un Pamu'~ 49 50 
- ·-

A ara Piyasası 
19-2-1935 

Kimsesiz yurd çocukJarı için 

bayramlarda " Çocuk Esirge

me Kurumu ,, na para yardı
mı yapan kimseler bütün dost-

Mark 
Alış 

50 20 
Satış 

50 70 

lanna bayram tebrikini yapmış 

ve dostlarının ziyaretini kabul 

etmiş addedilmek. 
Bu teklifi kabul edenlerin 

ve bayramlarda yapılmakta 
olan tebrik ve ziyaret masraf
larını çocuklar için Kuruma 
verenlerin isimleri bayramdan 

İsterlin 610 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 

Belga 29 30 
İtalyan lireti 10 62 

İsviçre Fran. 40 62 
Florin 84 80 
Kr.Çekoslov 5 20 

614 

8 3ü 
79 90 
29 45 
10 67 

40 87 
85 05 

5 22 

evvel gazete!erle neşrolunacak 
ve bu iyilik seven insanlar 
dostlarını tebrik ve ziyareti 
etmiş ve dostlarının tebrik ve 
ziyaretini kabul ve iade etmiş 
addolunacaklardır. 

Zahmetli, külfetli ziyaretler 

yerine geçmesi yurd yavrula

rı için de çok yararlı olacak 

ve iş adamları için bayramlar

da dinlenmeye imkan verecek 
olan hu usulün kalplerde yer 
tutmasını dileriz. 
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- 272 - Öz Türkçe karşılıklar 

8. Yükseltmek 9. Yüceltmek termek 7. Yöntermek 
Refi sada - Urılma Rehgüzar - 1. Ayakaltı 
Refah - 1. Açığ 2. Bol- 2. Çeçit 3. Yol uğrağı 

luk 3. Dirlik 4. Dirlik gen- Rehine-1. Ôndül 2. Tutu 
liği 5. Genlik, genişlik 6. Rehn - (Rehin)l. Öndül 
Gönçlük 7. Göneçlik 8. Gö- 2. Saklav 3. Tutak 4. Tutu 
nenme 9. KoJayhk, yaşayış 5. Tutuğ 6. Utuşuk 
kolayhğı 10. Onma Rehz<:n - Yol kesen 

Refah bulmak - 1. Ba- Rehzenlik etmek - l. 
yımak 2. Gönenmek Yol kesmek 2. Yol vurmak 

Refakat - 1. Arkadaş- Reis - 1. Baş 2.Başbuğ 
lık 2. Yoldaşlık 3. Başçı 4. Başgön 5. Başbğ 

Refakat etmek -1. İyer- 6. Ece 7. Eğe, eye 8. Öğe 
mek 2. Kanattaşmak ("tiğin,,den sonraki dereçede 

Refet - 1. Acıma 2. bulunan reis man) 9. Uluğ 
Esirgeme (büyük man) 

Refik - 1 Arkada, 2. Rekabet - 1. Eşirgenme 
Ayak 2. Kandöşlik 3. Kıskanlık 

Reha bulmak - Kurtul- "Haset ve gıpta man,, 4. 
mak Önegülük 

Rehayab Kurtulan, Rekabet etmek -1. Kıs-
Kurtulmuş kanmak 2. Önürdeşmek 3. 

Rehavet - 1. Çaynağ 2. Ötkenınek 
Gevş<""klik 3. Sölpüklük 4. Rekaket - 1. Kckeçlik 
Tem bellik 5. Uyuşukluk 6. 2. Kekemelik 3. Pepelik, 
Üşengenlik 7. Yoğum pepemelik 4. Tutukluk 

Rehavete uğramak - 1. Rekiketli - (Rckik) 1. 
Evseme\.. 2. Geğşeklcmek 3. Ağın 2. Bıdık 3. Birtek ke
Gevşemek 4 Uyuşmak keme 5. Pepe, Pepeme 6. 

Rehavetkar - 1. Salpı Tutuk 
2. Sölpük 3. Sülkü 4.Sünepe Rekz - (etmek) 1. Dik-

Rehber - 1. Başçı (reis mek 2. Kakmak 3. Kurmak 
man) 2. Belet (Reis "şef,, 4. Saplamak 
man) 3. Kılavuz, kulağuz 4. Remak - 1.Az 2. Kiciğ 
Kösem 5. ~Önce], öncül 6. Remak kalmak - 1. Az 
Öndeı, öneş 7. sağdıç 8. kalmak 2. Yazmak ("Düşe 
Yedekçi 9. Y erçi 10. Yol yazmak,,) 
eri 11. Yol gösteren, yol Remat - Kül 
gösterici Remmal - 1. Bakıcı 2. 

Rehberlik - 1. Kılavuz- Baknı 3. Kumcu 
Juk 2. Ônaülük Remy - "etmek,, atmak 

Rehberlik etmek-1.Baı- Remz - 1. İm, im 2. lrü 
karmak 2. Kılavuzlamak 3. Rencide - 1. Gücenik 
Öne düşmek 4. Ônürtmek "rekcide batır man,. 2. ia-
5. Yerçilemek 6. Yol g-ös- cinmİf 3. Kırılmış 

., 

demiştir ki: 
Bütün Fransa b~nim vası- sizliğin bir an evvel tedavi et-

tamla karde7 ulusa dostiuk ve mek üzere kuvvetlerini aynı 
sadakat his!erini hi!dinnekte- noktada teksif için bütün ulus-
dir. Peşinde getirdiği matem- ları davet eden çok büyük iz-
leri ile harp in~anların hafıza- tiraplar vardır. Soysal duygu 
smdan pek çabuk silindi. Ye- ulusal duygudan ayırd edile-
tişen nesiller bu korkunç ki- mez. 
busu tanımadıbr ve onun feci Bu sözlerden sonra B. FJan-
derslerini nnutabilirler. Bu tec- den ölen kralm bu duygulara 
rübeden beşeriyetin çıkardığı sahip olduğunu ilave etmiştir. ........ 
Yüz Kalıpları Portekizde 
Marsilya, 18 (A.A) - Kral ı· t•h b t 

Aleksandır ile Bartunun cina- Il 1 a a 
yeti müteakıp alınmış olan 
yüz kalıpları hükumet üyeleri 
ve Yugoslay mümeşsillerinin 

huzurunda Marsilya müzesine 
tevdi edilmiştir! 

Darmsdatta 
Balon Müsabakaları 

Oldu 
Berlin, 18 (A.A) - Yeni 

balonu sürükleyip götüren fır
tınadan ötürü Darmsdatta ya
pılacak olap Alman balon mü
sabakası ileri atılmıştır. 

Ceneral Karmona 
Reisicumhur 
Lizbon 18 ( A.A ) - Reyle

rin yüzde doksanı zanncdildi-
ğine göre, general Karmonaya 
verilmiştir. İntihap emirname
sinde reylerin tasnifi için bir 
mühlet vardır. Fakat verilen 
malumat yukarıdaki neticeyi 
teyid etmektedir. 

General Karmona 8 sene 
cumhur reisliğinden tekrar 7 
senelik bir devre için seçilmiş 
bulunmaktad1r. 

3 ;• w 

Öz Türkçe karşılıklar - 269 -

Rağbet etmek -1.Emit- Rahman - 1. Acıyan 2. 
mek 2. ÖRnmek (kendinde Esirgiyan 3. Suyurkağan 
olmıyan bir şeyi var göster- Rahmet - 1. Acıma 2. 
mek istemek man) 3. Öyr Esirgeme 3. Yarlığa, yar-
kenmek 4. Sokalmak lığma 

Rağıb - 1. İlıkçı 2. İs· Rahmet etmek - 1.Acı· 
tekli mak 2. Esirgemek 3. Yarlı· 

Rağmen - 1. Bireği 2. ğamak 
Karşı 3. Körlü2"üne Rahne - 1. Bcçel 2.Bo· 

Rahat - 1. Baysal 2. zukJuk 3. Çentik 4. DeliL 
Dinçlik 3. Diniz 4. Dinlenç deşik 5. Gedik 6. Yarık 7. 
5. Dinlenme 6. Dölek 7.Dö- Yıkık 
leş 8. İnçlik 9. işsizlik lC. Rahnedar - 1. Bozul· 
Ovüşlük 12. Uygun muş, bozuk 2. Çağşak 3. 

Rahat durmak - 1. Tek Delik deşik 
durmak 2. Uslu durmak Rahşan - 1. Parlak 2. 

Rahat etmek - 1.Dinlen- Yalabuk 3. Yaldırgan 
mek 2. Dölenmek 3.Emilmek Rahvan - 1. Kara eı· 

Sahatsız - 1. Heğel 2. kin (Adi yürüyüşle tırıs git-
İncz 3. Tedirgin me arasında bir yürüyiit 

Rahatsız etmek- 1. Adar- man.) 
mak 2. Baş ağırtmak 3. Rahvan gitmek - Yor-
Buşurgatmak 4. Üşündür- galamak 
mek Rai - 1. Badaçı 2.Gür-

Rahibe - Şımnanç, şım- dücü 3. Kaymancı 4. Koy· 
nanç mat 5. Kütücü 6. Sığırtmaç 

Rahim - 1. Acıyan 2. (Sığır çobanı man.) 
Esirgiyen 3. Yarlığan 5. Ray (Etmek) - 1. Güt· 
Yavaş mek 2. Güzmek 3. Tarmak 

Rahib - 1. Karabaş 2. 4. Otlamak 5. Yaymak 
Toyun 3. Tuyun Rakabe - Boyun 

Rahle - 1. Pandın 2. Raki (Rukü eden nıan.)-
Sekc, seki l. Eğlici 2. Uduncu 3. Yü· 

Rahm (Meşime man.) - künucu 
1. Analık 2. Ana oğul canı Rakik - 1. İnce 2. Şol· 
3. Atan 4. Baylık 5. Büken cun 3. Yuka 4. Yufka 5. 
6. Catm 7. Döl yatağı 8. Yuvka 
Döl yeri 9. Keyin 10. Ku- Rakib - 1. Eges 2. En· 
lunluk (Hayvanlar için) 11. gel 3. Genim 4. Günücü 5 . 
Kuzuluk 12. Oğlan yatağı Köndöş 

13. O~ulcan 14. Oğulcuk Rakibe - Kuma (Or-
15. Ogulduruk tak kadın, bir kocanın mü· 

Rahm (Merhamet man.)- teaddit karılarından her biri 
1. Acıma 2. Esirgeme 3. man.) 
Yarltiama R'k'b 1 D! L! a ı - . 0tnen, °'"" 



Sahife 10 
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İngilterede 
İki Kömür Şirketi 

Birleşti 
Londra, 18 ( A. A) - Celah 

Associated Collieries ile Pok
sel Duffrin T eamcol şirketle

rinin birleşmesile vücuda gele
cek teşekkül İngilterenin en 
mühim kömür müsıesesi ola
caktır. Adı geçen bu iki şir
ketin yıllık kömür sürümü 11 
milyon tondan ve yine yılJık 

kömür istihsal kabiliyetleri 20 
milyontondan artıktır. Bunların 
sattıklan kömür hassaten va
purlarda kuUamJmaktadır. 

Paris Prağı Yendi 
Paris, 18 ( A.A ) - Paris 

ıehri takımı ile Prag şehri ta
kımı arasında yapılan futbol 
maçında, Paris sıfıra karşı birle 
Prag takımını yenmiıtir. -·-Tashih 

Z AY 1 
İzmir Esnaf ve Ahali Banka

sından aldığım namıma muhar
rer 913 numaralı 500 liralık 
müeı1sislik hissemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü 
olmadıgı ilan olunur. 
Uşak Karahallı nahiyesinden 

Mercan zade NECıP 
20-21-22 524 (248) 
pı ::::W5i®" ; .,,, 

Z AY 1 
İzmir Eı1naf ve Ahali ban

kası Ödemiş şubesinden satın 
aldığım 258 numaralı nısfı te
diye edilmiş 1 O liralık bir his
semi zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan eski hisse mak
buzumun hükmü olmadığını ilin 
ederim. 
Ödemişin Kiraz nahiyesi umur
cala karyesinden lbrahim oğlu 

Kara Mehmed 
20-21--22 529 (249) 

İzmir Sulh Mahkemesinden: 
Davacı Cemal Cendeli vekili 

avukat Moiz tarafından müd
deialeyh Şeyh mahallesi Faik 
paşa medresesi yanında on bir 
numaralı hanede sabık Dede 

Yenı Asrr 

Her Fiyata Satış 
Azimet Dolayısile Acele 

Müzayede İle Satış 
Önümüzdeki Cuma günü ya

ni Şubatın yirmi ikinci günü 
alafranga saat on buçukta bi
rinci kordonda Pasaportun için
deki köşkte Pasaport doktoru 
Bay Abdiya ait bilcümle mo-
bilyalar bilmüzayede satıla
cakhr. 

Gerek PJayfer markalı Al
man Piyano, kadife ceviz lüks 
koltuk takımı, Saybor, kütüp
hane şemsiyelik, 2 saksılık ma
sa, sigara masaları, ceviz elbi
se dolabı, tek kanatlı aynalı 
dolap, 2 kişilik karyol~ ma som
ye, peşkirlik, halı ve seccade
ler ve sair birçok lüks mobil
yalar bilmüzayede satılacaktır. 

Büyük ~(ardıçalı İbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede sa
lonu müdüriyeti. ( 1-2 ) 246 

M fÇ.,_, __ _, 

Doktor 

A. Hiza Unlen 

Devren Satılık 
Bakkaliye 

Alsancakta Mes'udiye cad
desinde 33 numaralı Trabzon 
bakkaliyeı1i derununda mal 
azimet dolayısile devren ve 
toptan ~atılıkhr. Taliplerin 
ay nihayetine kadar deru
nunda hacı bay Mehmet 
Haruna müracaatları 

2-6 (231) 

' =Muayeneh'i'ne Nikum 
Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Dünkü nüshamızın 11 inci 
sahifesinde Emlak ve Eytam 
bankası idare meclisinin hisse
darlar umumi heyetinin alela
de olarak 21 Mart 935 Per
'embe günü saat 11 d~ An
kara' da banka merkezinde 

zadeler lokantası müsteciri Ih
san aleyhine ikame olunan 
alacak davasından dolayı müd- Kestelli caddesi No. 62 
dcialeyh namına ~-d.-rilcn ~ Doktor Ali Riza \Jnlen Zayi 
davetiyesinde ikamctg~ ·-·q ~ DOGUM VE CERRAHI 
meçhul bulundu~undan bahsile KADIN HASTALIKLARI İzmir Esnaf ve Ahali ban

kası Ödemiş şubesinden sabn 
aldığım 1179 numaralı temamı 
ödenmiş 60 liralik altı hissemi 
zayi ettim. Yenisini çıkaraca

ğımdan eski hisse makbuzla
nmın hükmü kalmadığını ilan 

ederim. 

toplanacağını bildiren ilanında 
( vekaleten bulunacak olanla
nn da hissedar bulunmaları 
gerektir ] suretinde yazılan 
kısım [ vekaleten bulunacak 
olanlann kendilerinin de his
•cdar bulunmaları lazımdır. J 
teklinde olecak ve uçuncü 
madde de [ idare meclisin ] 
teklinde kaydedilen kelime
ler de( idare meclisinin ] ola
cağı tuhihen ilin olunur. 

bila teblii iade edilmi~ ve MUTEHASSISI 
müddei vekilinin sebkcden ta- ' -..~-...;;....:: 

Zayi 
fzmir Esnaf ve Ahali ban-

lehi üzerine gazete ile ilanen ' 
tebliğat icrasına karar verile
rek bu bapta muhakeme~inin 
3-3-935 tarihine müsadif pazar 
gününe tayin kılınmış olduğun
dan yevmi mezkfırda saat onda 

' kası Ödemiş şubesinden aldı
ğım 6 kıtada 60 liralık hisse 
senetlerini kaybettim. Yenisini 
alasağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

İzmir Sulh hukuk mahkemesine 
gelmediği veya bir vekil srön
dermediği tadirde hakkında 
gıyap kararı tasdir kılınacağı 

udemişte Turıutlu mahalle
sinde Halil oğlu Ali molla 

ilan olunur. (247) 526 

Ôz Türkçe kanlıklar - 270 -
r 

miş 2. Müngen Rabbünnas - Y alnıklar 
Rakib olmak - Binmek izisi (Yanık - yalınguk -
Rakid -- 1. Dingin 2. yalıncak - ebnayı beşer, 

Durgun 3. Duruk 3. Ei-ren insan; izi - idi - mevla, sa-
5. İrkin 6. Uyuk hip man.) 

Rakid olmak - Uyuğ- Rapt (Etmek) --1. Bağ-
mak lamak 2. Baimak 3. Bamak 

Rakkas - 1. Biyici, bi- 4. Baylamak 5. Bekemek, 
yücü 2. Boynacı 3. Köçek beketmek 6. Bergilemek 7. 
4. Oynayan 5. Oyuncu Berkitmek 8. Calamak 9. 

Rakkase -- 1. Çengi 2. Calgamak 10. Çatmak 11. 
Oyuncu kız İliştirmek 13. Kavşurmak 14. 

Raks - 1. Biyü 2. Bü- Köklemek 15. Ulamak 16. 
ıdik 3. Oyun, ayak oyunu 4. Urmak 
Seğirme Raptiye - 1. İlgeç 2. 

Raksetmek - Biyimek İlgi 
2. Biymek 3. Biyümek 4. Rasat -- 1. Bekleme 2. 
Büğmek 5. Büğülmek 6. Göyme 3. Göyüm 4. Gö
Büklümek 7. Oynamak 8. zetleme 5. Gözetme 6. Köy
Seğirmek 9. Sekirmek 10. me 7. Pusu tutma 8. Yol 
Sıçramak 11. Siğenmck 12. bekleme 
T epsemek Rasat ileti - Gözlengeç 

Ram (Etmek) - 1. Ad- Rasathane - 1. Göyüm 
mak 2. Baş eğdirmek 3. evi 2. Gözek 3. Marak 
Boyun eidirmek 4. Yükün- Rasat noktası, rasar ye-
düdürmek ri - 1. Gözlek 2. Yünürlen 

Ram olmak - 1. Baı Rasıt -- 1. Bakıp bekli-
eğmek 2. Boyun vermek 3. yen 2. Göymen 3. Gözeten 
Yavaşmak 4. Yumuşanmak 4. Marakçı 

Rampa - 1. Tokuşma, Rasbi -- 1. Sağlam 2. 
dokuşma 2. Yanaşma 3. Yö- Tilenmiş 3. Tölengen 4.Y or-
reme damlı 

Rana -- 1. Güzel 2.Par- Rasin - 1. Bekem 2. 
lak 3. Pek iyi Berik 3. Berk 4. Birik 5. 

Randevu - 1. Bolca], Dayangan 6. Dayanıklı 7. 
bulcal 2. Bolcaş 3. Buiuşağ Pöke 8. Pökön 9. Sağlam 
4. Kavşut (Asıl iki yolun, Rast (Doğru man.) -- 1. 
iki suyun birleştikleri yer Doğru 2. Düz 3. Onan 4. 
man.) 5. Terkim (Sözleşme Sağ 
man.) Rasıt (Tesadüf man.) -

Randman (Rendement)- 1. Tutaş 2. Tüş 
1. Tuhur 2. Tukur 3. Ve- Rasgele - 1. Gelişi gü· 
rım zel 2. Olur olmaz 3. Utu-

Rap - 1. idi, izi (Sahih muna 
IJ\alik, Allah man.) 3. Tann Rastgelmek -1. Çıkmalı-

. . 
-........:....:·• J.L. ~~ .... ,,~~ ... :. .. 

Ödemişin Balabanlı köyün
den Akoğlan oğlu Tat Ahmel. 

20--21 523 (250) 20 - 21 - 22 528 (251) 
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2. Dek gelmek 3. Düş ol- Razı - 1. Ongan (mem-
mak 4. İlekmek 5. Ône gel- nun, mes'ut man) 2. Tatlı 
mek 6. Sataşı gelmek 7.Sa- Razı olmak - 1. Bayar
taşmak 8. Uşlanmak 9. Tuş- lamak 2. Bayıvermek 3.Bay
mak 10. Tuş olmak 11. Tu- mak 4. Kanmak 5. Kınmak 
ıuşmak 12. Uçramak 13. 6. Onamak (Kabul, tasvib 
Uçuramak, uçuraşmak 14. man) 7. Tarlanmak 8. Ünde-
Y amaçlamak mek, ünemek 

Rast getirmek -1. Uğ- Rebap - 1. ık 2. lklığ 
ratmak 3. lklık 4. Kobuz 5. Kopuz 

Raşan - 1. Ditreyik 2. 6. Oğluk 
Titrek 3. Titreyik 4. Ürkek Rebi - 1. İlyaz 2. Yay 
ürken (Orhon abidelerinde yay = 

Raşe - 1. Bezik, bez- yaz. yaz: İlkbahar man) 3. 
kek 2. Titreme, titreyiş 3. Yaz ağzı 4. Yaz başı 
Ürküntü, ürkme 4. Ürperme Rebiyeli-Öndün yeli · 

Raşedar - 1. Sarsak 2. Recfe - 1. Sarsılma 2. 
Titreyen, titrek 3. Ürken, Yer deprenmesi 
ürkek Recfelenmek-- 1. Sarsıl-

Raıedar olmak- 1. Kal- mak 2. Teprenmck 
brmak 2. Titremek 3. Ür- Recm - 1. Sağına 2. 
permek Sürükme 3. Taşlama 

Rat (Raıt) - 1. Gök Recmetmek - 1. Taşa 

gürlemesi tutmak 2. Taşlamak 
Ratbü yabis - 1. Ku- Recül - 1. Er 2. Eren 

rak, yaşak 2. Yaş kuru 3. Erkek 
Ratıb - 1. Islak 2. Ka- Secüliyet - 1. Erenlik 

ra sulak, kara suluk 2. Yaş 2. Erkeklik 3. Erlik 
3. Yeşil Reçine - 1. Akındırık 

Ratıb kalmak - 1. l•lat- 2. Kasmuk, kasmul 3. Sakız 
mak 2. Yaşartmak ağaç sakızı 

Ratıb olmak - Çilemek Redaet - 1. Alcaklık 2. 
Rauf - 1. Acıyan 2. Azgınlık 3. Kötülük 

Esirgeyici Redaetli - (Redi) 1. Al· 
Rayet - 1. Baydak 2. çak 2. Bayağı 3. Kötü 4. 

Bayrak 3. Sancak 4. Tui Yatlı 
Rayiç - 1. Geçen 2. Redif -- 1. Ardıl (arttan 

Geçer akça 3. Sürümlü gelen man) 2. Arkadan ge-
Rayiç olmak- Geçmek len 3. Bingeşi 4. Sonradan 
Rayiha - 1. Bur (iyi ielen 

koku man) 2. İğ 3. Koku Ref - (etmek) 1. Irmak 
Rayiha neşretmek·- 1. (defetmek man) 2. İkitmek 

Kokmak 2. Puramak 3. Kaldırmak 4. Götürmek 
Raz -- 1. Gizli 2. Hen 5. Yukarı çıkarmak 6. Yu-

3. Saklı karı götürmek 7. Yücelbnek 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

2-26 (229) , 
Çô'Cük HAST ALIKLARF 

. MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametk 2 hını· Birinci Kor 

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 
.. q 

Zayi Hisse Senedi 
İzmir Esnaf ve Ahali Ban

kası Alaşehir şubesinden satın 
aldığım 7785 ve 7815 defter 
sıra sayısında yazılı bulundu
ğum 29-11-930 ve 5, 15-2-931 
tarihlerle 150 lirayı muhtevi 
514 ve 541 sayılı üç tane his
se makbuzumu kaybettim, ye
nilerini alacağım. Kaybolan 
makbuzlarımm kıymeti kalma
dığı ilan olunur. 

AJaşehirin Sarıgöl nahiye-

't 

sinde hacı İsa zade 
Ahmed Rasim 

3-3 (223) 

cb ,uoaı 1935 

~ ................. , 
Bayanlar 

Daima ve katiyen bozul
maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MiNiK 
Kadın Berberi SITKlnın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Blitiin lzmir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koşmalarında elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de öğretecektir 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Teldon: 3101 
4--26 (193) 

Doktor 
A. Kemal T onay 
Bakteriyolog ve bula
şık ile salgın hastahk-

lar birinci sınlf 
mütehassısı 

Basmahanede Müveddet 
salonu üstünde Dibek sokak 
30 numaralı ev ve muayene
hanesinde 2'ece gündüz has
talarını kabul eder. 

Veremliler ile müracaat 
eden diğer hastalara yapıl
ması lizımgelen sair tahlilat 
ve mikroskopik muayeneleri 
yapılacaklar. 

10 - 13 h-3 (98) 

Anneler Çocuklarınız 
içi n ilk ~iamaya 

LAK TİN 
Jle başlayınız 

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

.., 

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a ın f ;shal ve ku~mal:ar 
' onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtanr. 

Umumi Depo: 

LUT Fi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi Önlemek için 

Kata&"rlp 
T ABLEl'LERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

T emamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7,s kuruştur , 



Umum Hastaların ·ı'azarı Dikkatine 
~n son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

kcti~si lüzun: gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
a~ı~ bağlan, düztaban.lar için taban korsaları gayri tab-

h
dogan çocukların vücutlanndaki iğrilikleri doğrultma ci, 
azları, kemik hastahklan neticesi husule gelen kambur 

lukları doğrultmak için konalar ve kendi ihtiraımız olan 
lb.Üteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalıŞma esnasında fır
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ıçnı korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
llE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
"' MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafınnan yapdır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 • öğleden sonra 
kadar. 

A,DRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
10 - 20 355 S.7 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

AMD.A.R ÇIKRIGI 

l:.n ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 IZMiR 

iki Tehlike işareti: 

Nezle Ve Baş Ağrısı 
~0ğuk algmh
i•nın bu ilk ala
llıctlerini 

~RiPiN 
ile bertaraf et
!nezseniz birçok 
ağlr hastalıkla 
ra tutulmak teh
lilcesi baş gös-

Gii iPIN 
' 8ütün ağrıt sızı 
"e sancıları der 
luti dindirirt gri
pe romatizmaya 
diş sinirt adale, 
Del ağrılarile kı
rıklığa karşı bil-
\usa müessird"r 

Grip • ın i Tecrübe 

Ediniz 

~enı Aslr 

. . . 
... ~. ... : ·: . .. 

.•. 
,• 

Umum Deposu 
Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Ödemiş 1 

Ticarethanesidir. 

Bütün Türkiye için umumi sahş yeri İstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Dörtyüz lira niubammen kıymetli Turanda Mehmet tersane

sinde muhafaza altında bulunan Seyfi derya teknesine yeddi 

emin olarak Halimağa çarşıaında Eyüp Cemal atelyesindeki mev

cut motörü 28-2-935 Perşembe günü saat 14 te İzmirde milli 

emlak artırma ve eksiltme komisyonunda satılacaktır. Taliplerin 

o saatte milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 414 (243) 

M!I**'** M 'i' 'A Eli§ 

Tür!iiy~ Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden: 

11/2/935 tarihinde kapalı zarfla ihaleleri yapılacağı 20-1-935de 

Halkınsesi 25-1-935 de Yeni Asır 30-1-935 de Milli Birlik ve 

4-2-935 de Anadolu gazetelerinde ilan edilen Yunanlı t!mvalinin 
ihaleleri 11-3-935 tarihine pazarlığa bırakılmıştır. Satış gayrimü
badil bonosu ve ya peşin para ile nakten yapılır.Kıymeti muham
menesi iki bio lira veya daha ziyade olan emvalin kat'i ihaleleri 
istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait devlet vergi ve bele
diye resim ve sair bütün masraflar müşteriye aittir. İstiyenlerin 
yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ibale günü saat 14,30 
Ziraat bankasına müracaatlara. 446 (244) 

San11e 11 

: • -· ~4 • • • .:.··· ; · • ~: ,/ • .: - • • • ~ • • • 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor Mu? 

Hemen dökülmesine 

müstahzarahndan. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek

lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçlann 

köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

• • Latif 
rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza-
• 

hane ve ıtriyat mağa-

zalanndan arayınız. 
(993) 

. ~ -· ' . - . . . _. . . ~ . . ..... 

'°'~o o yçe Or iy a ntban k 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZMiB 
M~;RK.k:ZI : H~HL}.S 

.4lmanyada J7a Şub4!sı Mevcutlar 
Seı maye ve ihtiyat akçeai 
165.000,000 H.ayhsmark: 

Tfirkiyede Şnbeleri: IS'l'ANBUL ve 1ZM1R 

AlaıırJa Şubeleri: KAHIHE ve JSKENDERlYE 
' Her türlü banka muaıneliltnı ifa ve kabul edel." 

c ALMAN YADA seyahat, ikamet, tahsi 1 
en ehYPn ı.ıersittA REGI~TEHı\1A RK 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Karşıyaka Mersinli Bornova cadde.sinde 97 eski 105 taj num 
kahvehane 450 lira 

Karşıyaka Donanmacı Rayegan sokağında 24 eski 38 taj nu 
rah hane 500 lira 

Alaybey Rağbet sokağında 16 eski 18 taj numarala hane 450 
Karşıyaka. Alaybey Sevda sokağında 12 eski 6 taj num 
hane 350 lira 

Kartıyaka Alaybey Gündoğdu sokağında 5 eski 6 taj num 
hane 300 lira 
Karşıyaka Osmanzade intikam ookağında 14 eski 17 taj ve 
şadiye sokağında 33 numara tajh dükkan 350 lira 

Karşıyaka Bahariye Afitap sokağında 20 eski 12 taj numa 
hane 150 lira 
Karşıyaka Alaybey Müştemat sokağında 23-25 eski 17-1 
numaralı bahçe elyevm tarla halinde 605 lira 
Karşıyaka Bayraklı Bülbül sokağında 34 numa:alı hane 100 
Karııyaka Bayraklı Perakende sokağmda 8 eski 40 taj numa 
tabakhane 600 lira 
Karşıyaka Bayraklı Karanfil sokağında 10 numaralı dükkan 230 
Karşıyaka Bostanlı mektep sokakında 30-124 numaralı dük 
100 lira 
KarşLyaka Boııfanb mektep ·.sokağında 7-100 nwnaraJı dük 
120 lira 

Karşıyaka Bostanlı mektep sokağında 9-101 numaralı dük 
15 lira 
Karşıyaka Bahariye tasvir sokağında 27 numaralı bahçe 
478 lira 
Karşıyaka Osmanzade caddesinde 28-30 eski 22-1 22-2 
numaralı dükkan ve oda 150 lira 
Karşıyaka Dedebaşı menemen caddesinde 53 eski 126 taj 
maralı Kahvehane 300 lira 
Karşıyaka Turan iskele caddesi 2 eski 231 taj numaralı ka 
hane 96 hissede 89 hissesi 678 lira 
Karşıyaka Alaybey mektep sokaiında 37, 39, 41 eski 37 
numaralı tarla 1065 lira 
Karşıyaka Bostanlı merkez sokağında 14-87 numaralı kahveh 
175 lira 
Şeydiköy Hükfunet caddesinde 24-1 numaralı fırın 250 lira 
Karataş Asansör sokağında 19 eski 19-1 yeni numaralı ve 
taj numaralı hane 96 lira 

Yukarıda yazıl emvalin mülkiyetleri peşin para veya ik 
tertip mübadil tasfiye kuyudile ödenmek üzere 28-2-935 
şembe günü saat 14 te ihale edilmek üzere müzayedeye ko 
muştur. Taliplerin o saatta Milli emlak müdürlüğüne müracaa 

4'12 (24S} 



Yeni~ ..... 
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F ratelli Sperco N. V. Oliver Ve Şii. 

S.ahlef 12 

JADRANSKA 
Vapur Acentesi W. F. H. Van Der LiMiTET 

ROY ALE NEERLANDAis Zee & Co. Vapur Acentesi 
KUMPANYASI 

ORESTES vapuru23 şubatta DEUTSCHE LEV ANTE LINlE CENDELİ HAN BİRİNCİ 
beklenmekte olup yükünü bo- Hamburg KORDON TEL. 2443 
şaltbktan soura Burgaz Varna AQUıLA vapuru Anvers ve DHE ELLERMAN LINES LTD. 

Hamburgdan yük çıkarmak MARONIAN va 21 ve Köstencc için yük alacakbr. puru şu-
GANYMEDES vapuru 26 üzere 23 şubatta bekleniyor. batta Londra, Hull ve An-

ULM vapuru 19 şubatta bek versten gelip tahliyede bulu-
şubattan 28 şubata kadar An- 1 • 21 b k d nacak ve aynı· zamanda Londra enıyor. şu ata a ar An-
vers, Rotterdam, Amsterdam R d ve Hull için yük alacaktır. vcrs, ottcr am, Hamburğ ve 
ve Hamburg için yük alacaktır. Brem en için yük alacaktır EG YPSIAN vapuru ay so-

PRESTES vapuru 10 martta THESSALIA vapur 5 martta nunda Liverpool ve Svansea-
gelip 14 martta Anvcrs. Rot- bekleniyor. 7 marta kadar dan beklenmektedir. 
terdam, Amsterdam ve Ham- Anvcrs, Rotterdam, Hamburg THURSO vapuru mart orta-

b B · · ··k ı k sında Londra Hull ve An-urg limanları için yük ala- ve remen ıçın yu a aca tır. 
cakbr. JOHNSON LfNE LTD versten gelip tahliyede buluna-
SVENSKA ORİENT LİNİEN KENMORE vapuru 25 Şu- ·cak ve ayni zamanda Londra 

batta bekleniyor. Liverpul ve ve Hull için yük alacaktır 
HEDRUN vapuru 28 Şubatta A FLAMINIAN vapuru mart 

R 
nversten yük çıkarıp Burgas 

otterdam, Hamhurg, Copen- V K ortasında Liverpool "e Svan-arna, östence, Galaç ve • 
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote- Braila için yük alacaktır. sea'dan beklenmektedir. 
burg Oslo ve İskandinavya li- ARMENT H. SCHULDT NOT: Vürut tarihleri ve ı 
manian için yük alacaktır. HANSBURG vapurların isimleri üzerine mes'u 

• vapuru 25 Şu liyet kabul edilmez. 
NATIONAL STEAM NAVIGA batta bekleniyor. Hamburg 

TION Co. OF GRECCE ve Anversten yük çıkarıp Rot-

PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğ1eyin hareket ede
cektir. 

dk hareketler: 
20/2/935 S. S. SRBıN 

27121935 BEOGRAD 
6/3/935 S. S. BLED 

13/3/935 SRBIN 
NA V ıGA TİON 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 

1. · N k terdam ve Hamburg için yük 
zmır - evyor arasında 

alacaktır. 
ayda bir muntazam sefer THE EXPORT STAEMRHIP 

T AMESIS vapuru 12 Martta CORPORATION 
İzmirden (doğru) Nevyork için EXMıNıSTER vapuru 20 şu-

AZ r ARA iLE BOL 
1

• 

ISI~ 
yük alacaktır. bata doğru bekleniyor.Nevyork 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN için. yük alacaktır. 

Garbi Akdeniz için ayda EXARCH vapuru 2 martta 
bir muntazam sefer. bekleniyor. Nevyork için yük 

PELES vapuru 6 nisanda alacaktır. 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar- Vurut tarihleri ve vapurların 
selon, Marsilya ve Cezaire isimleri üzerine mesuliyet ka-

bul edilmez. 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 N. V. W. F. Hanri Van Der 
martta gelip 13 martta Malta Zee & Co. 
Cenova Marsilya ,Barselon v~ Birinci Kordon Telefon No. 
Cezaire hareket edecektir. 2007 - 2008 

ılfindaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes Talebe Velilerine 
ul:yet kabul etmez. İlk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual

lim derslerini evlerde verir. Is· 
tiyenlerin gazetemiz idare mü

düriyetine müracaatları. 26-1 

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

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

Bristol Oteli. 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün· lzrnirliler Burada Bulusurlar 

':. 

S~cak ve so~uk akar suyu, . banyolu odaları Marmaraya 
Halıce nazır guzel manzarası ıle .. stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 
Dı.kkat • Bütün Egelilere B • l ) Sirke-

c • Beyoğlunun rlS 0 cide 
Osır ani ,ye otelini taysiye 

.l' ederız 

:······································································ . . 
~SIHHAT BALIKYAGI ~ . . . . . . . . . 

Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SüzUlmüstür 
Yegane Deposu 

Başdurak 

• 

Hamai üzhet 

Sıhhat Eczanesi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YALNlz IÇl GAZlJ 

Lan bala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, 'TeJef on 

PEŞ'fE1\1AL.CILAlı 
1\-lellzenıesi Deposu 
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. 

Selamet Ferit Ve S. Ferit 
ŞiFA ECZANESi 

. tiye Veı~aıetinden: 
Darp edilmekte olan gümüş paralardan dört milyon liralık 

kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vazedilmiş ola
cağından eski gümüş paraların bir şubat 1936 tarihinden itiba
ren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanıla
mıyacağ~ hilafına hareket edenler hakkında kan .. ~i takibat 
yapılacagı 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince 

• ilan olunur. 6-8-11-14-17-20-23 1171) 371 

1 

TELEFON:3ee2 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikropları anide öldürür 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

30 KURUŞTUR 

KI~ GEf.;DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYiiK FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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

Ticarethanesinde bulacaksınız 
.Sili_n.dir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
ingıhz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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


