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Haraççı 
KARJJEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

1vum1ıur'11elin ve Oumlwriyct Ese»iurn Bt•kçisi, Sabahlaı·t Ç'ıkar Siyası Gazelcclfr Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Kontenjan 
Du uınundan Umduğu
nıö~z Ve Beklediklerimiz 

konom'k d ar 1 urumun uluslar 
a ·ında yaratt w b·· .. k k 

tılar h ıgı uyu sı m-
1' er uluşu kendine göre 

orunrna d.. 1 
aldırd U u~en eri kurmağa yol 
sat 

1
: lusıar arasmdaki alım 

ır.ı ışleri k" b tan k es ı aşı boşluk-

g.. çı arıldı. Bütün uluşlar 
Umrük d J 

Yolunu t ıvar arını yükseltmek 
jinıi ~liular. Kontenjan re-

ulus ar ar ··ı . . . 
terneı· ld ası o rnnômısmın 
şin kı 0 u. Acunun bu gidi

e arşı r·· k" kat ur ıye de seyirci 
12rnazdı ve kalmadı. 

sokul Sonk teşrindenberi ülkeye 
çü .. aca yabancı malların öl-
na syul ulus yönünden çizildi. 0-

anan ı . ik' . . contenıanların on 
ıncı lıst . d 1 •• 

rtıi b k esı o ayısile Okono-
ök a anı Celal Bayar ulusal 

0nonıi · 
ltıell . sıyasamızın ana te-
k erıni i d 

ez d h çe ve ışa karşı bir 
ten. a a anlattılar. Bizim kon

Jan r ·· .. 
dan gütı-~~1.?1ı~ı onaylamamız-
orta ugumuz amacı açıkça 
jant~a k~ydular. Biz konten
dıvarJ an ~le aşılmaz gümrük 
lccndi arı or~rek bunun içinde 
Yolunu .. Ya~ırnızla kavrulmak 
ilrünfer~!mıyoruz? Düşüncemiz 
bıak •mı:ı:e dışarda alıcı bul-
lrlall~r:•lımı:ı:ı alan ülkelerin 

T.. k 1 
YUrdumuza sokmakbr. 

ur Ürü l 
aılanfara k n erini geniş ölçüde 
rınıız lrşı gümrük kapıla-
değişt~~ktı~ .. Yeter ki bu mal 
hutuns e ışınde bir denklik un. 
~.Uluslar a d k" d 
rıştirıne . . rasm a ı mal e-
Y•nlard sının faydalarını anlı-

anız 
Bu de-· .. 

Rcnişlctcf~f.tırme işini ne kadar 
aerp"J ı ır ve buna ne kadar 

ı ille ve b'J' k sevin · . re ı ırse o ölçüde 
b cırnız artmaktad ç·· k" unu ır. un u 
ıatırrı':n anlamı ülke ürünlerinin 
ökon 

1? artması uluslar arası 
Ve k:rnırkçalışmanın serpilmesi 
deın kr~ı ı h i'Cnliğin artması 

c tır. N t k" k · illan "Ik e e ım onten1ant-
Çok 

1 
k onaylandığı vakıt bir 

lllen s~ dıntılar çekmemize rağ
İı•'ın °b crne denklig-ini kurmak 
~ .. t-

Verer k dun sıkıntılara göğüs 
laş ... el ayandık. Kılering an

•ua ar ·ı İJerj 1 ı e amacına doğru 
de kle ~ollarını açtık. Ödeme-

ı erıng yol . . .. liik una gırınce gum-
Yıkaratl'Var!arını yavaş yavaş 
fÜnI Zorlukları nzalttık. Son 
. erde ülk k i 
ıatcdiw. . eye so u mamasını 
di y"' gınıız malların tutarı ye
hu u; bin lira içerisinde iken 
Yilı: b'efa . bu yac;aklık beş 
nunı ın lıraya indirildi. Bu
Yeb'ı~ . beraber hemen söyli-
d ı ırız k'ı .. "'k l 1 aki w gumru capı an n-
llled ~asag~n nza.tılması ödc
tni,.· ckı ycnı diizenler ürünleri
la ~ın dışa satılmasmı kolay-

d Ş lrdıgw ı "b' d w } .. • e d .g~ ı e {er er uzcrın-
du e ekıcılere sevindirici bir 
~o~~rn . yarattı. Görülüyor ki 
ba enJantman yurdumuzda ya
lik ncı mallarına karşı ŞÖ\'en
y anlamında olan bir si-
asanın t r d w ·ı . ola .. k eme ı cgı , tersıne 

.ko · a ulusal ökonomimizi 
lnı ruyjn ve. alış veriş yaptığı
birz u uslar ıçin Türkiyeyi eyi 
t Pazar yapan hır siyasanın 
tıncli olmuştur. Su duruma 

Harp Hazırlıkları Vardır 
-

Seferi Hiç Bir Italyan 
,, .. ~------------------..;;;... ________________ __ 

1 

Bu Kadar Hoşnutsuzluk Uyandır-
madı - Derin Bir Bedbinlik Var •. 

----------------------------------------------------------
. Habeş İmparatoru Anlaşamayız, Diyor 
Istanbul, 21 (Hususi) -

lta!yanın Habeşistana sevkiya
tının Habe/ askerleri tarafın~ 
dan muhtemel bir taaruza ma
ni olmak maksadı ile vuku 
bulduğu, İtalyanın ihtilafın sulh 
yolu ile hallini arzu ettiği Ro
madan bildiriliyor. 

Buna rağmen Adis Ababa
dakı müzakerelerin iyi bir 
safhada olmadığı muhakkaktır. 

Habeşistan Romanın müddeiya

tını kabul etmekten çekin
mektedir. 
Habeş İmparatorunun 

Beyanatı 

İstanbul, 21 (Hususi) -
Londradan bilt:::iriliyor: Ha

beş imparatoru doğrudan mü
zakerelerle ıtalya ile olan ih-
ttlafın halline imkan kalmadı, 
demiştir. 

Bir Alman Muhabiri 
Neler Yazıyor? 

BLrlin, 21 (H. R.) - "Berli
ner T agblat., gazetesinin Roma 
muhabiri İtalyanın Habeşistan-

Jfcyccmz ir;i11de olem 
da girişmek üzer~ olduiu se
feri balkın güya sevinçle kar
şıladığı hakkında bazı ecnebi 
ajanslarının verdikleri haber
lerin yaJan olduiunu bildirerek 
şunları yazıyor: 

- Eier İtalyanın giriştiği ---

~ 

il itler ı·e J< raıısa ııı 11 l3erlhı elçi~i m iı:ake1'edı 

Uouuulmı bir mcrnem·a 
seferler içinde halkıu hoşuna 
hiç gitmiyen bir sefer varsa 
o da bua-ünkü Habeş seferidir. 

Muhabir, şarki Afrikaya gön
derilen taburlarla geçit res
mine aid taf"'ilat verdikten 
sonra divor ki: 

- Soırn r, mci sulıiftı<lc -

----------~--------------~---..:.:.:.....;_...:.:....:.....;::=:============================== 
göre ulusumuza düşen bir borç 
da alış veriş içinde bulunan 
yurddaşlarımızın davranışlarını 

ulusal ökonomi:nize uydurmala
rıdır. Uluşun düzenlerini güdülen 
amaça göre kolaylaştırmalandır. 

Bu da dışardan mal alırken 
hangi ulusların bizden mal 
aldıkJannı göz önünde tutmak 
ve aramızda klering anlaşması 
bulunan uluslardan mal aJmağı 
bir nluc:al yü1'üm saymakla 

olacaktır. Ulusal ökonomimiz 
ulusun ve uluşun elbirliği ile 
) ükselecektir. Bunun için dav
ranışlarımız ulusal ökonomi si
l asamıza uygun olmalıdır. 
~ o~a.k.oW.1-u 

· Halkevi Kurumunun 
Üçüncü Y ıldönümü 

Bugün Biitiin Yurtta Tezahürat Yapılacak· 
tır -Daha 23· Yerde Halkevi Açılıyor 

Ankara 20 (A.A) - C. H. 
F. genel katibliğinden tebliğ 
olunmuştur : 

1 - Yurtda Halkevlcri açıl
masının üçüncü yıl dönümü 22 
Şubat Cuma günü kutlulana
caktır. Aynı günde başka ba~ 
ka yerlerde yeniden 23 Halk 
evi açılmasına C. H. F. umum 

idare heyeti karar vermiştir. 

Yeni açılacak bu evlerle bir
likte bütün vilayet merkezle
rile bazı kaza ve nahiye mer

kezlerinde açılmış olan Halk 
evleri yekunu 103 e varıyor. 

Yeni yılda ulusa) ve kültürel 

yollarında hız alacak olan bu 
Halkevleri bütün Türkiye 
şehri ve kasabalarında otu -
ran halk yekünunun yüzde 
65 ini bulan ik!.!!!ilyon 750 

('. lı . i . <._, eıı el k6tibi 
lJrıJJ Uccrb Peker 

bin nufusun çalışma ihti
yacını karşılıyacaktır. Cumhu
riyet Halk fırkasınm geçen bü
yük kongresinden heri fırka-

Sonu rı m el 'alıi(ede -

B. Venizelos "Siyasetten 
Cekilmem,, Diyor 

l ıltı/ \ e ili :elo:s 

Atina: 21 (H.R) - B. Veni· 
zelos'un, siyasa hayatından çe
kilip japonya, Çin ve Hindis
tana ~eyahata çıkacaiı hakkın
da bir haber ortalığa yayılmıı
tır. 

Bu hususta sorulan bir suale 
cevaben B. Venizelos demiş
tir ki: 

- Bugün hükumet başmda 
olan müstebidin açıkça diktotör 
kesilmeğe ve halkın nefret et
tiği krallığı yeniden kurmağa 
çabaladığı bir sırada benim 
Yunanistandan uzağa giderek 
kaçaklık yapacağım ve tehlike 
halinde derhal müdahale imka
nını elimden kaçıracağ:mı kim
se tasavvur edemez! 

Harp mı, Sulh mu? 
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Soyadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 
Son yirmi dört saat içinde 

ıoyadı alanlann iıimlerini ya
zıyoruz: 

Bozyaka Kızılçullu caddesi 
f 12 numarada İsmail ve Bahti
yar Anılmış, F aikpap mahallesi 
46 numarada Kamil Oıkan, 
Tilkilik Şeyh mahallesi Bam-• 

~ yacı sokak 1 numarada Meh
met oğlu Mustafa Asal, Birinci 
Aziziye mahallesi Tabak Ah
met ağa sokak 79 numarada 
Hasan Akünlü, Alireis mahal
lesi 2 nci Alireis sokak 58 nu
marada Mehmet Rasıh Arabu
lan, Mecidiye mahallesi 35 nu
marada Arif oğlu Salih Baneli, 
birinci Aziziye mahallesinde İs
mail oğlu Münir Belli, Basmane
de Abdullah Ef. sokağında 30 
numarada Necdi KaraseJ, İkinci 
Aziziye mahallesi 24 numarada 
Selim oğlu Hüseyin Kerter, 
2inci Süleymaniye mahallesi 14 
numarada Mehmet Kızı Ayıe 

ve Refet Kaynak, 2 nci Osma
niye mahallesi 40 numarada 
Hüseyin Köseoğlu, Çayırlıbah-

çede 20 numarada Hasan oğlü 
HU.eyin Pelit, Fettah mahal
lesi 22 numarada İbrahim kızı 
Tahire İzbudak, 2 nci Mahmu
diye mahallesi 3 numarada Sıtkı 
Karabacakoğlu, Alaancak Meı- ' 
udiye caddesi 128No. Haliloilu 
Ali Güneş, Kasaphızır mahal
lesi çıkmaz sokak 34numardda 
Mehmed oğlu İbrahim Gümeş, 
beşinci Sultaniye Hacı Ali cad
desi 505 numaraCla Tevhid 
oğlu Mustafa Gülhan, Balçova 
bekçisi İbrahim Aklen, İkiçeş
melik Batçımescid 42 numaralı 
evde Emin kızı Bergüzar Dil
maç, Memduhiye mahallesi 
Mumcu caddesi 42 numarada 
H.Tahsin Dağdeviren, Karşı
yaka Ru~en sokak 2 numarada 
Abidin oğlu Sami Çiçin, Alsan-
cak Katiboğlu sokağında Ni 
yazi oğlu Şükrü Ncfhan, Re
şadiye Halimağa tarlası 10 nu
marada İbrahim Vasfi Volkan, 
Orhaniye mahallesi 30 numa
ralı evde Mustafa oğlu Marolaki 
UJuz soyadım almışlardır. 

Dış Pazarlarımız 
~ 

Fransanın Memleketimizden ithalatı 
Son çıkan Fransız istatistik

lerine göre Fransanın 1934 yı
lı genci ith~lita (kolonileri ha
riç olmak üzere) 17,248,014, 
000 Fransız frangı idi. 

İhracat ise 12,319,236,000 
frank idi. 1933 yılında ithalat 
21,700,625,000 ihracat 12,484. 
534 frank idi. Bu hesaba göre 

t 1933 yılında 165,298,000 frank
lık bir passivite'ye karşı 1934 
yılında 4,452,611,000 franklık 
bir passivite hasıl olmuştur. 

1934 yılında japonyamn is
tisnası ile Fransaya mal gön
deren bütün memleketlerin ih
racatında bir azalış kaydedil
miştir. 

Bu istatistiklere nazaran 
Fransanın memleketimizi~ olan 
alış verişi 1933 yılı ile muka
yeseli olarak aşağıda verilmiı
tir. 
Yıl Fransanın Franıamn 

Memleketimizden Memle
ketimizden 

İthalatı İhracatı 
1933 62,883,000 68,629,000 
1934 33,188,000 79,173,000 

Bu rakkamlann tetkikinden 
de anlaşılacağı üzere Fransa-

nın 1934 yıhnda memleketimiz
den ithal ettiği malların değeri 
1933 yılına nazaran 29,695,000 
franklık bir eksiklik olduğu 
halde memleketimizin Fransa
dan ithal ettiği efYa değerin
de 10,544,000 franklık bir art
ma vukua gelmiştir: 

Bundan başka 1933 yılında 
Fransa ile harici ticaretimizde 
yalnız 5, 7 46,000 franklık aleyhte 
bir fark varken, 1934 yılında 
aleyhimizdeki fark 9 misli ola
rak 45,,985,000 franga çıkmış
tır. Yine Fransız istatistiklerine 
nazaran geçen yılın son ayında 
memleketimizden Fransaya it
hal olunan maddelerin deieri 
2,962,156 franktır. Bu miktar 
1933 yılının aynı aymda 8milyon 
909,435 frank idi. 

•••• 1 ..... 

idare Heyeti 
Viayet idare heyeti dün öğ

leden sonra toplanarak Memu
rin muhakematına ait bazı iş
leri intaç eylemiştir. 

.• -·······" Bay Nazmi lstanbula Gitti 
Aydın saylavı Topçu oğlu Bay 
Nazmi dün İstanbula gitmiştir. 

ELHAMRA 1. Milli 
KÜTÜPHANE sineması 

Peqembc güDünden itibaren ge11e 2 film birden 

1- BOLERO 
ısiki, dans, tuYalet, lüks, ei'lence ve bayat filmi 

Başrollerde : 

GEORGES RAFT - CAROLE LOMBARD 

2 -Malek Bira Kralı 
Ba,relde : BUSTER KEATON ( Malek ) 

PARAMOUNT JURNAL No. 5 . 

Bu haftaya mahsus 
BOLERO: 

15 - 18,15 - 21,30 
Cuma ünü 11,30 da, 

seans saatları 
MALEK: 

17 - 20,15 
- ü 13,30 da başlar. 

Ku.Başkanı -·-Dün Balıkesiri 
Şereflendirdiler 

Büyük konµiumuz, Büyük 
Kurultay başkanı ıayın Gene
ral Kazım Özalp dün Bandır
ma trenine bağlanan hususi 
vagonla Bandırmaya mütevec
cihen şehrimizden ayrılmışlardır. 

General Basmahane istas-
yonunda şehrimizdekı saylavlar 
ve vali General Kazım Dirik, 
fırka başkanı ve Yozgat say
lavı bay Avni Doğan müstah
kem mevki kumandan vekili 
belediy~ başkanı doktor bay 
Behçet Uz ve daha birçok 
zevat tarafından hararetle teş
yi olunmuşlardır. Büyük Kurul
tay başkanını istasyon dahi
linde askeri bando, bir kıt'a 
asker ve bir polis müfrezesi 
selimlamışlardır. 

San'at Mektebi 
Tal ebesinin Tetkikleri 

Şehrimiz san't mektebi son 
sınıf talebesi ders tatbikatı 

için üç haftadan beri şehri
mizdeki muhtelif fabrikalarda 
tetkikler yapmaktadırlar Ken
dilerine mektebin eski mual
limi bay Ferit refakat etmek
tedir. 

Talebe dün bava gazi, Tah
sin Piyale makarna Fabrika
larım, ve daha bazı müessese
leri gezmişlerdir. 

Benzin Fiatları 
Şişe Başına Yedi Buçuk 

Kuruş Arttı 
Şehrimiz benzincileri benzin 

fiatlarında şişe başına yeniden 
7,5 kuruş kadar bir zam yap
mışlardır. 

Şikayet üzerine alakadar da
irelerce bu fiat yükselisi hak
kında tetkikata başlanmıştır. -

60 Bin Gümüş 
Lira Geldi 

İstanbul milli darphane mü
dürlüğünden şehrimiz defter
darlığına yeniden (60) bin li
ralık gümüş lira gelmiştir. 

Bu pa:-alar muhtelif suretler 
le halka dağılacaktır. 

Tütün İmalatanesi 
500 işçi Daha Alınacak 

inhisarlar idaresi tarafından 
Alsancakta açılmış olan Tütün 
İşevinde tütün imalatına baş
lanmışbr. 

İnhisarların bu imalathane
sinde birbuçuk milyon kilodan 
fazla tütün işlenecektir. 

Bunun için imalathaneye ya
kında daha beş yüz işçi alına-
caktır. 

_Baytar Müdürü 
Kıbrısa Gidiyor 

Baytar müdürü bay Adil 
Y eriök beş Martta Kıbrısa 
gidecek ve vilayet köyleri için 
19 Eşek aygırı satın alacaktır. 
Köy bütçelerinden bunun için 
2375 lira aynlmış vilayete gel
miştir. 

KÖŞEMDEN 

Kok Kömüründe 
Bir idam kararı 
Karşısında 

··-
İhtikar Var Mı Yok Mu? 

Matbuatın insanlar üzerinde 
yaptığı tesir, bıraktığı iz •e 
hissin şahitlerinden birisi de 
Hauptman meselesi oldu. Yerli kok kömürlcrile ecnebi 

kok kömürleri fiyatlarında ih
tikar yapılıb yapılmadığı için 
viayetce tetkikata başlandığını 
yazmıştık. Hattabunun hakkında 
kok kömürlerini satan bcaret
hanelerin sahihlerinin de işti

raklarile bir toplantı yapılmışta. 
Ökonomi bakanlığının vila

yete gönderdiği emre göre 
yerli kok kömürlerinin azami 
toptan 16 buçuk Jiraya, pera
kende olarak ta 18 liraya, ec-
nebi kok kömürlerinin toptan 
21 liraya satılması lazımdır. 

Halbuki İzmirde kok kömürü 

Linıan .,. .. 1. 
Şirketi Heyeti Umu
ıniyesi Toplandı 
Liman şirketinin hissedarlar 

heyeti umumiyesi tasfiye me
murlannın daveti üzerine dün 
Türkofiste fevkalade bir top-
yapmışlardır. · 

Bu toplantıda komiser sıfatile 
Türkofis müdürü bay Akil 
Emrallah bulunmuştur. 

T aıfiye memurları hesabatı 
kat'i surette tasfiye ettiklerini 
bildirerek heyeti umumiyeden 
kat'i hesabatın tasdikını iste
mişlerdir. Heyeti umumiyece 
tasdik yapılmış ve eski şirke

tin mevcudiyetine kat'i surette 
nihayet verildiği, tasfiye me
murlarının ibra edildiği tesbit 
edilmiştir. Bu heyeti umumiye 
kararı Ökonomi bakanlığına 
bildirilecektir. 

Dı ••••• 1 •• 

Sıhhat Müdürü Hasta 
Sıhhat müdürü bay doktor 

Cevdet Saraçoğlu tekrar ha$• 
talanmıştır. 

Dün vazifesi başma geleme
miştir. 

Lo:Am ...... 

Suriye ye 
Yaprak Tütün ithali 
Ankara Türkofisinden şehri

miz Ticaretodasına gelen bir 
yazıda: 

Suriye hükiimetininl0-12~934 
tarihinde meriyete koyduğu bir 
kararname ile yaprak tütün ve 
tümbeki ithalini, fabrikaluın 
ihtiyaçlarım mübeyyin vesika-
ları esas ittihaz ederek maliye 
nezareti tarafından evvelce ve
rilecek müsaadeye tabi tut
muştur. 

•• • • • • • • 1 

Oda Meclisi 
Ticaret ve sanayi odası mec

lisi Pazartesi günü öğleden 
sonra geçen Çarşamba günkü 
toplantıda görüşiılemiyen borsa 
bütçesini görüşerek kabul ede
cektir. 

... -·····-·· Randevuculuk 
Binnaz namında bir kadınla 

topal Sabri bazı genç kadınları 
menfaat mukabili ötekine be
rikine satarak randevuculuk 
yaptıkları iddiasile müddeiumu
milikten üçüncü karar hakim
liğine verilmiştir. 

l 
toptan 30 - 31 liraya satılmak
tadır. 

Kok kömürü imal eden ve 
satan ticarethaneler mümessil
leri maden kömürünün maliyet 
fiatile nakliye ve saire yüzünden 
pek az kir ettiklerini iddia ve 
ihtikar olmadığını söylemiş

lerdir. 
Vilayet ve Türkofis bu mü-

esseseler mümessillerinin vermiş 
oldukları masraf hesapları 

üzerinde tetkikat bitince yeni 
bir içtima daha yapılacak ve 
vaziyet göruşülecektir. 

...... 
Terfi Eden Baş

ı~atib Muavinleri 
Şehrimiz Ağırceza mahke

mesi baş katib muavini Bay 
Hakkı 25 liraya, ikinci hukuk 
mahkemesi baş kitib muavini 
bay Etem 30 liraya terfi etti: 
rilmişlerdir. Çeşme mahkemcsı 
katibi bay İhsan İzmir icra 
dairesi katibliğine nakledilm.iş 

ve yerine sulbceza mahkemesi 
eski zabıt katibi Bay Naci, 
Umumi hapishane katibliiine 
10 lira ile sulhceza mahkemesi 
eski zabit katibi bay Kemal, 
tekaüde sevkedilmiş olan tica
ret mahkemesi baş katibliği 
vazifesini görmek üzere mua
vin aıfatile ve yirmi lira ma
aşle ayni mahkeme zabıt ka-
tiblerinden Mustafa, onun ye
rine 14 lira maaşle ayni mah
keme katiblerinden bay Ali 
Ulvi terfian tayin edilmişlerdir. 

•- • -•s l 
Ulus Evinde 

Dün Bay Rahmi Bala
ban K:onferans Verdi 

Eğer gazeteler Lindberg'in 
çocuğunun kaçırıldığına, öldii" 
rüldüğüne ve hala çürük zan
lar üzerine katilin tutulub ıııu· 

hakeme edildiğine ehemmiyet 
vermemiş olsaydı ortalıkta uya" 
nan iki taraflı acıma duygusu 
bclirmezdi. 

Sağa, sola bakıyorum; gaıt" 
telerin hepsinde bu havadiSı 
bu acınma mutlaka bir yer al" 
mış, günün en mühim hadıst' 
leri arasına giren bu muhakt" 
me hemen herkesin sırası gel" 
dikçe ağzında; ve bütün tafsİ" 
latile Hauptmanın müdafaalarlı 
hukuku umumiyenin ve da~a
cıların iddiaları ezber edilınİf 
gibi geziyor. 

Ona acıyanlar, acımıyanl~ 
kendi kanaatlarına göre fikir 
yürütüyorlar, her biri birer ad'" 
liyeci veya içtimaiyatçı, yahut 
bir feylesof vekarmı takınara1' 
ileri geri söz söylüyorlar. " Gil" 
nün gölgesi ,, altında Milliye~" 
te yazı yazan Mümtaz Faik gl" 
bi idama mahkum olan bu k•" 
tile acıyanlar çoğaldı. 

Ne dersin bizzat Lindberg 
ve karısı da çocuklarının k•'" 
tiline gönüllerinde merhaıııet 
besliyorlar. 
Doğrusu bu idam biraz d• 

acı olacak. Herifin muhakeflle 
sıralarında sözü ve tavn kart'" 
sının hali gözönüne gelince iıı" 
san istemiyerek merhaıııet 
ediyor. Katilse; canı cehenne'" 
me diye verdiğimiz hüküdl 
tavsayor. . 

Bizi bu tesir altında bırakaPı 
matbuatın bu muhakemeyi eP 
ince ve hurda teferruatına ka" 
dar takip edip nakletmesi -1• 

bizi mahkemede imiş gibi ali" 

Halkevinde devrim konfe- kaya sürüklemesidir. 
ranslarına dün de devam edil- Ben biraz acımakla berabe~ 

birçok ta; neme lazım bir kat miştiştir. Salon konferansı din-
lemeye gelmiş olanlarla dolmuş için telaş deyip duruyorum. 
bulunuyordu. Dünkü konferans Fakat dün Anadolu ajansı" 
lise muallimlerinden bay Rahmi nın verdiği şöyle bir. haber 
Balaban tarafından yerilmiştir. okudum : 
Mevzu " Türk gençJiiinin ha- Trento 17 (A.A) - Flemiog" 
yat gayesi ne olmalıdır,. idi. Bu ton davasından sonra, vali JJ. 
çok de&"erli konferanstan pek Hofma'na gönderilen bir me1'" 

ç~o .. k-is•t•if•a•d•a•e•d•il•m•i•ş•ti•r.--...... tupta Hauptman hakkında -1e7 
, ~ rilen idam karan bu ayın '],. 

Halkevinde sinden önce değiştirilmedii' 

Bugünkü Toplantıya 
BUtUn Halkevl Men
supları . Davetlldlr 

Halkevlerinin üçüncü yıl 

dönümü münasebetile buiÜn 
Halkevinde yapılacak olan 
büyük toplantıya ve konsere 
bütün Halkevi mensupları 

davetlidirler. Halkevi ayrı 
ayrı davetnameJer gönder
meğe lüzum görmemiştir. 

~------' Kavga Ederek Yaralama' 
Kestelli caddesinda Mahmut 

oğlu Veysel ve Şerif oğlu Meh
met, bakkal Cafer oğlu Tevfik, 
Kayserili Yusuf oğlu Mehmet 
ve Ziya oğlu ~oför Mahir ara
larında bir manto meselesin
den çıkan kavgada şoför Ma
hir, bakkal Tevfiki bıçakla ha
fif surette yaralamıştır. Yara
byao vakalanmıttır. 

takdirde kendisile berabetı 
hakim Tranşar'm ve juri be" 
yetinin öldürülecekleri haber 
verilmektedir. ·d 

Ne dersiniz? Böyle tehd•. 
ancak Amerikada olur, olabi
lir. Benim aklıma hemen ti•" 
uptmamn suç ortakları ol,.. 
canilerin bu tehdidi savurdulı" 
ları geldi. 

TOKDIL 
-.- ... -

Açık Göz Y ankesicİ 
Namazgahta Ccdid mahalle" 

sinde oturan yedi yaşların~• 
İhsan ve 6 yaşlarında N erıninil' 
yanına sokulan tanımadıkhar1 
bir şahıs ubcn sizin babanııl 
tanıyorum,, diyerek Leınaıı~., 
kulağından bir altın liralık kil'" 
pesini alarak kaçmıştır. Za~;: 
taca tahkikata devam e 
mektedir. 
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- 61 
süzülen ko t . k lb ' . . 
d- . · r a cşı a ımızı 
•ıl . 1 • 

t • vg-u.a •·ııu•:ıı işler. lş-
e o v • 

t..'!. lK onu Yaln ız oııu bü-
•un r1· • ı · 

lıf':< •• m~ze o-fal{ ctm k 
0nunıa ) · . . G ... şa.nak ısterız .. 
b• enç kızın önünde durarak 
ilden sordu: 

ıaia-: Anladın, cevap ver. ister 
ın bu ortaklığı İvrem?. 

- Yani evlenmeii, deiil mi? 
- Evet.. 

lan - ~irdenbire genç kızın açı
L! •ızını eliyle örttü. Titrek 
111r aeale: 

su duymak istemedik, eğer bu 
gün... Doktor Batuk genç dok
torun ellerini avuçları içine ala
rak, heyecanla: 

Evet bugün onu duyuyorsam .. 
- Genç kız bütün ciddi

yetle: 
- Dikkat ediniz 1 Ben duy

mak iatemedin dedim onun 
karııhj'ı duyuyorsam deiil du
yuyorsa kadar. 

Oh lvrem !. .• 
- Doktor bu en tabii du

yuşlan yıllarla ölÇmeji dilfün
mekae pek bottur. 

Nehirler denize dökülmek 
ka - Yok, dur söyleme. Bu ait-; ıöyledim yeter. Arbk 
kalan •rem. Çok diifün, geç için menbalanndan kuvvet al-

atkımı, biitün tazeliği, dıklan gibi bence sevmek ke-
fençJi.ı;.;ı kadua 5ue.. kazanan ilk ve son Jimesini de bu durdurulamıyan 
lrabe ' eıer bu aıka mu- akışın seyrinde aramalıdır. 
.tin le edecek kuvveti ken- Bu ıakin fakat inanlı bir gi-

de bulamıyorsan, a6zlerimi diştir, onda çılgın bir taşkınlık 
-ut Fakat barak bir ıece ol- göremeyiz, fakat varıılı bir ham-
::' bu temiz ümide ıanlarak, le var, bu hamle ileri diyor, 
1İllı sabaha çıkacaiJmı dütüne- geri dönmek yok, çünkü nehir 

· Geçen uzun yıllara bu yolunu bulmuı denize karışma-
~~. .atkımla bir ıünger aez- hd ..., • ır ..• 

Ylm.. k 1 
l•rem güldü.. Doktor Batu an ayı,li ba-

kıtlannı genç kıza dikti elini 
to~~ yorpnJak aevgili dok
..:... Y0nunuz aerbut konut
...__ aeverim. Baştan bqa 
-ı-.q çalıfbk. Siz yanuu.zda 

::: bir kac:lm oldlifunu, 
11 

iunuz ıibi ben de bu 
.,lana beyazbtı ile dejil bu 

=iuı •erici kabiliyetile dG
liaiır., 6ra. h,;miz de me8lekia. 
lelhıİ ~ilin aeıi yanında k~p 

11J1Dadık, dU. dopu-

uzatb: 
- Evet geri dönmek yok, 

elimi uzatıyor ve sana inanıyo
rum lvrem, demek benim adı
mı alacak hayabmı hayabna 
kanştıracaksın. Genç kız dok
torun irişijini kastettiğini an
byarak gillmaedi. 

- Aduuz mı? Çok Egoiatis
Dİ.z doktor 1 

- Soltu Vat-

Ro~ Elçimiz•• • • Adana 
Uluslar Arası Ziraat Fırka Kongresinde 

Enstitüsünde Adana, 20 (A.A) - C. H. 
'fıG ROMA, 21 (A.A) -Türkiye F. Vıliyet kongresi saat .15 de 

1tlk elçiai B. H&ıeyin Raııb toplanmıı semt ocaklan bak-
11haaı.,. araaı · t ti·--ü kında enciimenin raporu okun-L_ zaraa eu ..... . 
-.kanını . ti . . mut ve bu hususta vıliyet he-
'11kadar zıare ~ Tirkıy~yı yetine ıalihiyet verilmiş ve ve-
lkonomik e en . ~zı mühim rilen dileklerden bazılanm ko-
lze. ve zıraı meıeleler nuımaya değerli görmüt ve 

Trıııd~ ıörüımiittilr• bazılan üzerinde fikirler aöy-
. ilrlrıye cumhuriyeti bu ens- lemittir. Bunlardan ıonra fırka 
'itaııüıı kurum kararnamesini viliyet heyeti ve btiyük kon-
.~ olan 40 d l tt ıreye gidecek mümeaıiller ıe-.. ~dir ev e en ·1m· . Ak k • ... • . çı ıştır. pm ongre üye-

ROMA, 21 (A.A) _ Kabine, lerine Yeni Otelde bir yemek 
Bo1zan0 ...:ıJl t' d b" . verilmittir. n•ye ın e ır .. nayı 
~takaaı teıiaine karar ver- Kutlulama Hazırlığı 
llittir. Buna müteallik bütün Kayseri, 20 (A.A) - Halk-
llleıeleleri H . k J hal evlerinin yıldönümünü kutlula-
L .1:L azırana a~ar - k · · "d h ti · 
1e':'lllDİf ola kt ma ıçın ı are eye nce seçı-
f' ca ır. 1 k . d · • ,,. 
~iitah . . en omıte aımı ar surette 

I< ya V. U.Meclısınde çalıf&rak zenfin bir pro;r.m 
ı,. iitahya,20(A.A)-Alb iyeli hazırlamııtar. Yddönümü bu 
aJ~ o!-n _viliyet umumi mec- yıl canlı kutlulakması için halk 

111111• UKun ılk toplantısını yap- evinde lizımrelen tertibat alın .. 
--,br 

· mıştır. 

Garp Ateşler İçinde 
Buyük Amerika Muharebesi 

Ekmekçi Kadın · 
Herkesin Bildiği Ve Oku

duğu Meşhur Roman 

Dünya Haberi 
Türkçe 

Komik 
Bunların He 

vı "'""'' 

Italyada Savaş Hazırhklar11Haıa Bu Mu 
ly- •• ML ••d f K • 8 M Azl1klar Mesele-

! u~e. . U a aa O':?ısyonu • USSO- sinin Halli! 
1 B k 1 · d T ı d ATİNA, 21 (H.R) - Geze-JDIDID aş an ıgın_ a . . ~p an ı~ . teler Ankara sefiri B. Sake-

Roma 21 (A.A) - Yiiksek 
müdafaa komisyonu 12 inci iç
tima devresinin 5 inci toplantı
sına bugün Venedik sarayında 
B. Mussolininin riyaaetinde ya
pacakbr. 

laropoloı'un Atinaya çağırıl-

ı Yine bu tebJitde komisyon, J fından nqredilen tebliide ez- dıiını ve azhklar meselesinde 
muhtemel bir 'harbm zaferle cümle deniliyor ki: yunan noktai nazaruwı teıbiti 
netcelenebilmesi için gereken Biltiln ulusal vasıtalann kul- için buna lüzum görüldüjiinü 
vasıtalan vakıt ve zamanıyle )anılması nizam altına ahmnıı· 

br. ıt.ly. la• zım olan iptidai yazıyorlar. 
hazırlamaktan ibaret bulunan b k .....1111 ali k. 

maddeleri kendinde bulabilir. Yunan ü iımÇ'll mu a •-
vazifesini ifa ettiğini bildir- (?) k uı k d 

ROMA 21 ( A.A ) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Ulusal ziraat balkın iateıini yeti i i usun sı ı oıt-
mektedir. temine kifidir. Uhual mevaddı luk münasebetleri üzerine mü .. 

Nazik vazjyetlere kartı kon- ola b --• · Tür 
Son zamanlarda dört defa 

toplamıı olan yüce müdafaa 
komiayonu işlerini bitirmiştir. 
Neıredilen bir tebliide komia
yon harbe giriıtiği takdirde 
ltalya'nın kendi kendine kife
yet etmek imkinlanna dair 
izahat vermektedir. 

ihrakiye imalib dı.prda.a bu euir n u JDeM:ıCDID -
ması lizımeien ihtiyaçlan bir fibi maddelerin satın ahmna- 1'We ile mutabık kalarak 
bir tahlilden sonra komisyon ama hacet bwakmıyacakbr. kati surette baDini istemck-
mevcud bütün veıaletin men- Mazota gelince 'ıtalyan keşifleri tedir. 
ıcini araıhnmı ve bunlann bu hususta muvaffakıyetle ça- B "' d y J J "' 
ne suretle aarfolunacatını ka- lışmaktadırlar. Her türlü ihti- ug ay O suz ugu 
rarlafbrmıtbr. yacı dahilde temin için daha İstanbul 21 (Huıusi) - Buğ· 

Roma: 21 (A.A) - Bugün bir çok tecrübeler yapılmakta- day yolsuzluğu tahkikab bitti. 
yüce mlldafaa komisyonu tara- dır. Fezleke hazırlanıyor. . ....... . ....• 

Atatürk Silifkedeki Çift- Bir Harp Olursa •. 
)iğini Ziyaret Etti . 

Ei'e Vapuru, 20 (A.A) - Si- diSnmütlerdir. 
lifkeye bugtin saat 13 te Ege lçel valisi -.e villyetten Ke-
vapuru ile T aıucuna gelen Re- len memurlar T qucundan va-
isicumhurumuz Atatilrk, yan- pura gelerek Atatlrldi karp 
lanndaki vevat ile karaya çık-
mlflar ve Silifkeden ,i'eçerek )amıpar ve halk Tatucuada 
çiftliklerine gitmitlerclir. Çift- ve Silifkede Atatllrldin geli-
likte bir müddet istirahat eden tinden doğan ıemçle hararetli 
Atatirk saat 18 de vapura tezahüratta bulunmllf)ardır. 

•• •• ••• •• 1 

Rodi De Villa Vapuru 
Çarpışh Villa Battı 

lıtanbul : 21 (Husus) - Roma'dan lailclirili7_o_r_: Triyeste'de 
ltalyan Rodi vapuru ile Yugoslav bandıralı 6000 tonluk Villa 
vapuru çarpıfb. Villa derhal battı. Mürettebattan dördü kayb
oldu. Diğerleri kurtanldı. 

T elavivdeki Sergi 
Filistine ihracatımız Artmıştır 

lıtanbul, 21 (Hususi) - Telavivde kurulacak olan sergiye tüc
carlarımızın ittirakini temin için aersıi müdürü Y afe Şehrimize 
ıeldi. Beyanabnda Filistine ihracatımızın arttıianı söyledi. 

TAYYARE SiNEMASI 
atat Telefon BUOUN Telefon aıat 

iki Büyük Filim Birden 

1- MULEN RUJ 
CONSTANCE BENNET'ın temsil ettiği ve yüzlerce 

tarafından yapılan büyük varyete numaralan ile 
ıüslenmit bir un' at ibidesi 

2 - Bir Gönül Böyle Avlandı 
Ka.< Francis •e Georg Brent ile Glenda Farrel tarafın

dan temsil edilen bllylik qk ve ihtıras filmi .. Aynca .. 
3 - FOX dünya havadisleri (Türkçe izahatlı) 
4 - arkıcı kovbo lar (renkli f antazi komedi) 

................ ıiııiııiillllllllllıiiıiliıl .......... I ....... ... 
Seanslar: Çarşamba saat lS-19 MULEN RUJ 17-21,15 

BiR GÖNÜL BÜYLE AVLANDI 
Perşembe saat 13 te Bir Gönlll Böyle Avlandı filmi ilave 

seansı olarak gösterilecektir. 13-15-17-19 seanslan 
Talebe seanslandır. Cuma 11-15--19 Mulen Ruj 13-17 
21,15 ~önül Böyle Avland!..,_ 

au.. i, Pazar, Pazarteı~ri 1~19 .. Bir Gaa&J 
Böyle av andı 17-21,15 Mulen Ruj 
Dikkat • Her gün 21 15 seansı ucuz halk seansıdır. 

• Bu seans için fiyatlar birinci 25 balkon 35 
Hususi 50 kuruştur. 

Oniki Ada Rumları Baştan 
Başa Ayaklanacaklarınış 

lstanbul, 21 (Hususi) - Atinadan bildiriliyor: On iki ada rumlan 
ltalyan - Habeıeli arasında bir harp vukunda bir gönüllü kıtası 
teıkil ederek İtalya ile döğnıeceklerdir. 

Vickers 
Mümessilleri 

......... 
lstanbul Tramvay 

latanbul, 21 (Hu1U1i)-Erejli 
llihanı meseleailai hükümet.miz
le ıörüflllek ve hallettmek için 
Ankaraya gitmit olan Vickers 
tirketi miimeuil.leri şehrimize 
l'•ldller ve hemen Londraya 
hareket ettiler. 

Telgraf Mektebi 
lıtanbul : 21 (Hususi)- Yük 

sek telgraf mektebi ders se
. neli batında açılacaktır. 

Mesai Programı 
Yozgat, 21 (A.A)- Valinin 

bqkanhiında toplamnıı olan 
kaza kaymakamlan kaza ve 
kly itleri için yeni kararlar 
vermitler ve bir mesai progra· 
mı ona· rdır. 

-Kayseride Tipi 
Kayseri, 20 (A.A) - Civar 

viliyetJere nazaran bu kışı çok 
hafif ıeçiren Kayseri birden· 
bire kıfladı. Dün geceden 
baıhyan kar tipisi hAli devam 
etmektedir. 

Beşinci Kurultyda 
ANKARA, 21 (Hususi) -

Beşinci kurultay idare imirli
jile kitipliklerden birine bayan 
saylav ıeçilmeai kuvvetlidir. 

Şirketi 
Aakara 21 ( A.A ) - Tram

vay tirketi nafıa divm deYlet .. 
turasında bitti. Middci umami 
uafıanın halda olduğunu s6y
ledi. Karar lnümüzcleki Sala 
a-finü verilecektir. 

Kaçakçılık 
ANKARA, 21 (A~) - Son 

dört jiin zarfında muhafaza 
te,kilitı tarafından iki alü 
biri yarala olmak üzere 86 
kaçakçı ile 2548 kilo pmriil&. 
7141 kilo inhisar kaçağı 180 
kilo Afyon 6 tüfek 3 tabanca 
37 mermi 3333 defter SİKara 
kağıdı ile 53 kaçakçı hayvanı 

ele geçmiıtir. 

Maraş Belediyesi 
MARAŞ 21 (A.A) - Maraş 

beledWesi bu yılki bütceıine 

kanalizasyon ve kalmnm tab 
siaab koymuıtur. Ônümllzdeki 
yıl Maraı'ın en mühim derdi 
olan Kanlıdere kapatılacağı 
gibi asri bir mezarlık ve bir 
de pazaryeri yapılacaktır. Şe
hirde elektirik tesisatı yapıl

ması da balediye prograinımn 
başında gelmektedir. 

Bu ıene yalnız bir filim çıkarmıı olan sehbar yıldız 
MARLEN DIETRICH 

tarafından yaratılan büyük eser 

KIZIL ÇARiÇE 
Çarşamba ~kşamı saat yirmi birde büyük sinema 

müsameresinde takdim edilecektir 

EL HAMRA İ. Milli kütüpha~e. sineması bu mü-
ld v •• • • samere ıçın hazırlamakta 

0 ugu s~rpnzlerı Pazar fÜnü bu çerçeve içinde haber 
verecektir. 
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Cinayetten Sonra ••• 
Lükres Borjiya ziyafet sa

lonuna döndüğü zaman bura· 
dakilerin hepsinin kaçtığını 

kimsenin kalmadığını görerek 
kendi kendine mırıldandı: 

- Vah vah korkaklar hep
si de kaçmış eğlence yerine 
içlerine korku girmiş bunlarda 
erkeğiz diye dolaşıyorlar dün
yada biricik erkek ihtiyar ba
bamdır. Ah ben ne diye erkek 
yaradılmamışun. Eğer erkek 
olsaydım bir lokmada Acunu 
yutacakbm. 
Kuş tüyünden bir şiltenin 

üzerine serpilerek uzandı. ., 
- Oof .. Camm sıkılıyor, can 

sıkıntısından öleceğim, her gün 
aabahtan akşama kadar zevk 
ve neşe içinde yaşıyorum. Ziya
fetlerimin şöhreti bütün Roma 
halkının gözlerini kamaştırıyor. 
Lakin iç sıkıntısmdan kurtula
mıyorum. 

Bu sırada da cinayetini ta
mamlıyan Sezar Borjiya salo
na girdi. Başka birisi onu 

görmüş olsaydı bir kardeş 

katili olduğnna asla ihtimal 

vermezdi. İki kardeş hiribirle
rine gülümsiyerck baktılar. Lük
ies dedi ki: 

- Seni gidi yaramaz seni 

zavallı F ransovaya niçin bu fe
nalığı yaptın yoksa kıskanı
yor mu idin. 

- Evet Lükres kıskanıyo-

rum. Y alnı:ı şurasını unutma ki 

ben kimsenin önünde yenilmiş 

bir adam vaziyetinde bulunmak 
istemem her yerde her şeyde 
ben daima üstün olmalıyım. 

Şurasını da sana anlatmak is
terim ki ben adi bir kıskanç~ 
hiın esiri olan adam değilim. 
Bu kadar budala değilim. hen 
bulunmadığım zaman kiminle 
oynaşırsan oynaş, kime san
hrsan sarıl yalnız benim bulun
duğum meclisde herkesden 
elini ve eteğini çekeceksin 
benim olacaksın ... 

Lükres bir baş işaretiyle bu 
düşünceye peki cevabını ve
rirken ilave etti : 

- E Sezarcığım şimdi yeni 
ve büyük bir mirasa kondun 
Fransovanm ölümiyle büyük 
bir servete daha sahip ola-
caksın bundan başka (Gandi) 
dokail2'ı da sana geçiyor. t 

- Evet öyle ljkin unutma 
ki bunlardan senin de hissen 
var sana bir milyon doka al· 
tını ayırırsem yeter mi? 

- Elbette ben de bununla 
bir klise yaptıraca2'ım. 

- Klise mi? 
- Evet. Venüs namına bir 

klise. Bu güze11ik ilahesinin 
adına Romada Sen Piycr kli
s~sile Vatikanın arasında bir 
mabed yaratacağım. Önümüz
deki paskalya günlerinde ba
bamız hırsliyan klisesinde ayin 
yaptırırken ben de mecus kli
sesinde ayin yapmak isterim. 
Bakalım ikimizden hangimiz 
daha fazla cemaat toplaya 
caktır. 

- Bravo Lükres sen çok 
büyük kalpli bir kadınsın. 

- Her halde senin kadar 
değil Sezar. 

Sen bütün İtalyayı dine 2e-

çirmek yalnız bir törü kurarak 
kral olmak istiyorsun. 

Lükres bunun için tertib et
tiğim pro jelcr yerini bnJduğu 
gün ikimiz bütün acunu avucu
muz içinde tutacağız. 

Bu sırada dışarıdan gürültü
ler gelmeğe başladı. Lükres 
sordu: 

- Bu nedir? 
- Şimdi anlarız. 
Kadın omuzlarına beyaz bir 

manto attı, Sezar önde kendi
si arkada tunç kapıya doğru 
yürüdüler. Kapmm eşiğinde 
durdular, yatağan bıçaklan el
lerinde arab nöbetçiler dilsiz 
heykel gibi duruyorlardı. Dişa· 
rıda garib gürültüler, bağrış
malar yükseliyordu. Otuz ka
dar hizmetci söğüb sayarak 
birbirlerini itib kakarak bir 
yabancmın üzerine atılıyorlardı. 

Yabancı otuz kişiye karşı 
duruyordu. Lükres hiddetle 
sordu: 

- Bu edepsiz kim? 
Sezar kız kardeşinin bileğin

den tutarak ilerlemesine engel 
oldu: 

- Bu adam bir F ran~uzdır 
ve benim adamımdır. Gece ya
rısında yanıma gelmesini ben 
ona söylemiştim. Görüyorsunya 
Lükres bizim heriflerin otuzuna 
karşı duruyor arslan gibi atı
lıyor sağa sola sopa sallıyor 
aşkolsun benim Fransıza haki
katen genç şövalye üzerine 
gelenleri birer ikişer yere se
rjyor. Dişlerini burunlanm kı-

rıyor kan içinde bırakıyordu. 
Lükresin biraz evvel edepsiz 
dediği bu kahramanı şimdi 
takdir sözlerile karşıladığı 
görülüyordu. 

* • • 
Şövalye Doragastan güzel 

Jano5 otelinde rastladıit esrar
engiz cinayetin tesirleri altında 
dışarı fırlıyarak Sezar Borjiya
nın davetine koşmuştu. Yolda 
giderken kafasında dolaşanlar 
Tiber nehri kenarındaki işit
tikleri idi. Dalgaların süpürüp 
götürdüğü adamı kim öldür
müştü. PrimvE"r'i kaçırmak is
tiyen kimdi? Kont Almayı 
nasıl bulmalı ? Kendi kendine 
söyleniyordu. 

Ben bu mahallin yabancısı
yım kendi başıma hiç bir şey 
yapamam bunları büyük kah
ramam Sezar Borjiyaya an
latmalı ve bunları onun yar
dımiyle başarmalıyım Raga.s
tan böyle konuşa konuşa iler-
lerken sarayın mermer su
tunların önüne geldiğinin far
kmda bile olmamışh nöbetçi-
lerin [Sokulma Geri] ihtarı 
üzerine kendisine geldi ce-
vap verdl: 

- Beni sarayda bekliyorlar 
pos bıyık atlı bir nöbetçi em
ri tekrar etti: 

- Açıl sokulma diyoruz. 
- ':'oonu ı•aı --· .... -

ıldönümü 
Bugün Ulus Evinde 

K utluJanacaktır 
Halkevinin üçüncü yıldönümü 

kutlulaması bugün yapılacaktır. 
Bugün saat on beşde kutlu

lama şenliği ulusevinde bir çok 
yurddaşların huzurile icra edi
lecektir. 

Bazı bayan ve baylar tara
fından keman, piyano, viyolen· 
sel ile diğer bazt muzik par
çaları çalınacak ve bayanlar-
dan bazıları da teganniye işti
rak edeceklerdir. 

tan Kavgasına • 
eş 

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

slar urumu arışırsa Italy~ 
u umundan Çekilecek Mi? ______________________________ ..,.. ______________________________ _ 

bu heyetin kararı ltalyanın düğü talebi mevzuubahs ede-Londra, 20 (H.R) - Habe
şistan hadiseleri İngifız genel 
efkarını ve siyasal ortalarını 

yakından alakadar ediyor. Bu
rada mevcut kanaate göre 
İtalya Somali ve Ereytı-e sınır
larını silah kuvvetile teskine 
karar vermiştir. Diğer yönden 
müstemlekeye susamış bulunan 
Roma, Habeşistanı kendi hi
mayesi altına almak arzusun
dadır. Habeş imparatoruna ya
pılan tekliflerde bu maksad 
gizli değildir. 

ltalya Mlletler Cemiye
tinden Çekileblllr 

Evening Standart gazetesine 
göre İtalya - Habeş ihtilafının 
bugünkü görünüşü Mançukoyu 
andırıyor. Şayet uluslar kurumu 
işe müdahale eder de Mançu
ko davasında olduğu gibi Ha
beşistana bir tahkik heyeti 
göndermeye karar verirse ve 

Londra 

aleyhinde bulunursa İtalya ulus- rek diyorlar ki: Habeş ordu-
lar kurumundan çekilerek Ha- sunun başında 20 Belçika za-
beş imparatoru ile kozunu yal- bitinden müteşekkil bir askeri 
nız başına oynamağa çahşa-

ıslahat heyeti vardır. Bundan 
caktır. 

Neler Yazıyorlar başka beş İsveç zabiti de 
Berlin 20 ( H.R ) - İtalyan Habeş ordusunun hava filo-

gazeteleri Habeşistan aleyhin
de yazdıkları yazilarda bu 
memleketin medeni milletler 
ailesi içinde bulunmadığını M. 
Cemiyetine kabulünün bir ha
ta olduğunu yazaçak kadar 
ileri gidiyorlar. Bütün bu neş
riyat İtalyanın Habeşistana bir · 
müstemleke muamelesinde bu
lunmak istediiini, gösteriyor. 

orduların Vaziyeti 
Berlin, 20 (H.R) - Gazete

ler Habeş imparatorunun bita
raf mıntakayı tehdit edecek 
heyette BeJçıka ve İsveçli za
bitlerin bulunması için ileri sür

..... •QB' 

sunu ve motör1eşen kısmım 

islaha çalışıyorlar. Daha şim-

diden silah ve mühimmat depo-

!arı sevkülceyş noktalara geti-

rilmiştir. 
Japonlar son zamanlarda Ha

beşistana mühim miktarda 
Modern silah, mühimmat, mit

ralyöz ve top iöndermişlerdir. 

Sulh halindeki ordu eyi talim 
görmüş yüz bin askerden iba
rettir. Ordunun bir çok hücum 
arabaları vardır. İtalya arzula
rını Habeş imparatoruna kabul 
ettireceğini ümid etmektedir. 

Görüşmeleri için 
Fransa 

•et 

Uzerine 
Ve lngilteren · n Sorgusu 
usya Mütaleasını Bildirdi 

Moskova 21 (A.A) Tas 
Ajansı tebliğ ediyor: Fransız 
sefiri B. AJphand B. Litvinofa 
Eransız - İngiliz hükumetleri
nin Sovyet hükümetinin Lon
dra itılafının başlıca noktaları 

ve Fransız başbakanı B. Fian
den ile hariciye bakanı B. L•
valm Lonara mülakatlarının 

neticeleri hakkındaki mütalea
sını öğrenmek arzusunda bu
lunduğunu bildirmiştir. 

19 Şubat tarihinde İngiliz se
firi Lord Chilston B. Litvinofa 
aynı tarzda beyunatta bulun
muştu. Bu teşebbüslere ceva
ben Sovyet hükumeti dün Pa
ris ve Londradaki sefirleri va
sıtasile İn~iliz ve Fransız hü
kumetlerine aşağıd~ki tebligat
ta bulur.muştur: 

Sovyet Rusya hükumeti 
Fransız ve İngiliz bakanlarının 
Londradaki mülakatlarından 

sonra neşredilmiş olan resmi 
tebliği memnuniyetle karşılar. 
Sovyet hükumeti bu mülakat
lan umumi sulhu Avrupanın 
d-.ha sıkı bir surette teşriki 

mesai etmesi sayesinde tarsin 
etmeyi ve bir harp tehlikesi 
çıkaracak olan temayüllere 
mani olmayı istihdaf etmekte 
olduğuna kaildir, 

Sovyet Rusya hükumeti uzun 
müddettenberi tam bir terki 
teslihatm tahakkuk~'-lıdaki im
kansızhğa ve teslihatın tahdidi 
hususunda tesadüf edeceği ta
bii olan müşkülata bin ... ~ mil
letler arasında yeni bir cidal 
zuhur etmesi ihtimalinin önü
ne geçmesinin yegane çaresi 
bu tehlikeyi defetmiyj samimi 

surette arzu eden devletler 
arasında mütekabil muaveneti 
temin edecek mıntakavi misak
lar olacağına kanaat getirmiş
tir. Binaenaleyh Sovyet Rusya 
hükümeti İngiliz ve Fransız 
naıırlarının Avrupanın bilhassa 
en nazik noktalarında bütün 
Avrupanın emniyetini zaman 
altına olacak olan bu gibi mi
sakların taslaklarını vücude ge
tirmiş olmalarından dolayı fev
kalade memnundur. 

Sovyet Rusya hükumeti ayni 
zamanda misaklarda derpiş edil
miş olan ahvalde taarruza uğ
rıyacak olan devletlerin imda
dına hemen şitab edilmesi lü
zumunun Londra mülakatların· 
da kabul ve teslim edilmiş ol
masını ileriye doğru atılmış bir 
bir adım telakki eder. Sovyet 
Rusya hükumeti Avrupanın 

muhteHf mıntakalarım ihtiva 
edecek hır misak taslağının 
tanziminde bütün hu mıntaka
larm birbirine bağlı tutulması 
lüzumunu kabul ve teslim eder. 

Sovyet Rusya hükumetinin 
bu mülahazası Avrupanın her 
hangi bir noktasmda patlak 
verecek olan bir muharebenin 
o noktataya inhisar ettirilmesi 
imkansızlıktan mülhamdır. Sov
yetRusya hükumeti hu sebebden 
dolayı Londra mülakatlarında 

emniyetin tensiki için takıbe
dilen gayenin Londra tebliğin• 
de münderiç bulunan bütün 
mıntakav misak ve itilafların 
tahakkuk ettirilmesi ile kabil 
olacağı ve aksi takdirde yani 
bu itilaflardan herhangi biri
nin ihmali takdirinde bu halin 

yalnız sulhun tarsini imkanla" 
rına muzir olmakla kalmıyarak 
açıktan açığa sulhu ihlal ede- · 
ceği mütaleasında bulunmak
tadır. 

Sovyet Rusya hükümeti 
Londra resmi tebliğini tanzim 
etmiş ve Londra mülakatından 
evvel bazı devletler arasında 
müzakerat mevzuu teşkil etmiş 
olan mmtakavi itilafların bu 
mülakatlardan mutazarrır olmak 
şöyle dursun bunlardan kuvvet 
bulacağını ümid eder. Londra 
itilafından sonra her askeri 
taarruzun önüne geçmek için 
İcab eden müessir tedbirlerin 
mütekabil yardım misakları va 
sıtasile acilen ittihaz edilmesi 
zaruretine Avrupanın en 
mühim devleti yani Sov-
yet Rusya, Fransa, İngilte
re, İtalya kani olduğu gibi 
küçük anlaşma devletleri, Bal
kan anlaşması devletleri de 
kanidir. Bu devletlerin nüfusu 
365 milyondur. Yani Avrupa 
nüfusunun yüzde 70 ini teşkil 
eylemektedir. Avrupanın diğer 
devletlerinin sulhu tarsi için 
yapılacak teşebbüslere müza-
haret etmelerinden şüphe et
meye mahal yoktur. Bu şerait 
altında Avrupa milletlerinin 
büyük ekseriyetinin sulhun tar-
sini gayesini elde atmemelerine 
imkan yoktur. Londra itilafını 

tamamen ve yukarda zikrolunan 
mülahazanın ruhu dahilinde 
yerine getirilmesi ~rtile mem
nuniyetle karşılayan Sovyet 
Rusya hükumeti bu itilafın 
heyeti umumiyesi ile meriyct 
mevkiine konulacağı ümidi oi 
besler. 

Amerikanın. 
harp bütçesi 
Ordu VeHavaFilo 
su Kuvvetleniyor 

Lkndra: 21 (H.R) - ./ aşing· 
tondan bildiriliyor: Saylavla~ 
meclisi" ordu encümenince 193' 
-1936 senesi için ordu, donatı~ 
ve hava bakanJarmın bütçeletl 
tasvip edilmiştir. Bunların ye
kıinü 318,131.482 dolar .olup 
geçen yila göre 49 milyon art
mıştır. 

Encümen hu masrafı, 118 
binden 165 bine çıkarılnıası 
kaydile kabul etmiştir. Hava 
bakanlığı butçesi 45 milyon 6 
yüz bin dolardır. Geçen yıl z.6 
milyon dolardı. Encümen yeoı
den 547 tayyare yapılmasıll1 

tasvib etmiştir. 
Bunun için 8 milyon dolar 

sarfedılecektir. Böylece Aoıe· 
rika ordusunun tayyareleri sa· 
yısı 1445 olacaktır. 

Paris, 21 (H.R) - Romadatı 
bildirildiğine göre 1935 - 36 
İtalyan ordu bütçesi 2 milyar 
480 milyon lirete baliğ olacak .. 
tar. Bu miktar geçen senederl 
63 milyon liret daha azdır. 

Prens Dögal Peştede 
Viyana 20 ( A.A ) - Prens 

Döğal bugün öğleden sonra ao· 
dapeşteye gidecektir. 
P~'lill/A'/.7/T"N.7SY7~~ 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yaptlan Satışıar 
~ 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 
200 M J Taranto 4 25 4 2 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 
993 Buğday 4 50 
331 Arpa 3 75 

7 Mısırdarı 4 
10 Nohut 6 

800 P. çekirdeği 2 75 
1836 K Palamut 204 

50 Pamuk 50 

Para Piyasası 
20-2-1935 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 

b 

İsterlin 611 

Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 30 
Belga 29 30 
İtalyan lireti 10 60 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 85 
Kr.Çekoslov S 20 

615 
8 30 

79 80 

29 45 
10 65 
40 87 
85 ıo 

5 22 

Güneysu Vapurtl 
Rize'de 

Rize 21 ( A.A ) - İlk d~f~ 
olarak ]imanımıza gelen . rP1J _ 
vapurculuk şirketinin yenı "'" 
purlarından Güneysu vapu_rtı~; 
da bir çay ziyafeti verihnıŞ!1 

; 

Ziyafette bütün vilayet erka; .. 
ve birçok kimseler bulunIJlıl 
tur. _., .... ..,...., 

Bir Düzeltme 
pof 

Cumaovasında kuruları 5 ıı 
kulübünün adı (Şaşal Karti:iı· 
Dinçlik Yurdu) dur. Düıe 
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zun zaman denizde kalan taşıyorlardı. dıvarlara gül rengi döküyordu. 
genı · c : le ., k 
t k · · r nınayet ·araya çık- Etrafta, bütün hayatını bu Güneş bu taş manzaralarını 1 

arnu kazandıklarını sarfet- işe hasretmiş bir sanatkarın portakal rengine boyadıktan 
~e~a ve ~-ol b?I içmek isterler. eseri olan müteaddid heykeller sonra altın çızılı bulutlar arl«a-

k kıt onlerıne hangi kadın vardı. Bütün bunlar, hurafattan sına eiildiii zaman bundan bu 
Çl sa _yakasına sarılırlar. l 1 l k a ınmış mevzu ar a, aş ın kud- renkler birden söndü. Şehir 
k - işte hunun için hen erkek retini gösteren ve anlatan ib- ansızın mavi ıadef renğine bü-

l}'afetine gireceğim. dalardı. ründü. Ötede beride, birer 
Antuvan güldü: Mabet Etrafında Gece birer pırıldayan küçük altm 
- Yanımda ne güzel bir O akşam güneş, şanlı ışıklar ışıkları vardı. 

arkad k · · d Biü aşçı olacak öyle ise! ıçın e, menekşe renkli denize Bu manzaradan hoşlanan An-
Y0rnıusun ki böylece kadın doğru iniyordu. Hafif bir rüz- tuvan, mübhem bir tebessümle 

e~kek, bana kıskanacaklar çok gar tatlı musiki ahenkleri ge- hulyaya dalmışb. Böyle güzel 
0 

acak? tiriyordu. bir akşamın sükuneti ta içine 
Yaşamak San'ab Mabedin basamakları üzerin- kadar dalıyordu. Kleopatra ya-

ad Ertesi gün, geniş yapılı bir den, Antuvan ve kleopatra Af- vaşça içini çekti. Biraz kederli 
aın, köleler kapısından ge- rodit mahallesinde aşk kadın- olan bu güzelliii ona göster-

~erek saraydan çıktı. Yanında, )arının otu ' duklan evleri görü- mekle ne iyi etmişti! Ah, eğer 
avanın sıcaklığına rağmen yorlardı. Bunlar küçük beyaz hep bu cinsi zevkleri tatmağa 

hlantosunu omuzuna sım sık~ evlerdi. Bunların arasındaki alışabilse! 
&arınış b' d l'k 1 yollar, taraf taraf çiçekli aaaç- _ Sonu Var _ Ç ır. e ı an ı yürüyordu. • 

~~:0ş.:~:;,~"i:::~.1t::·;~~ ... HiÇ"Bi;··it~iY~~ ...... Irs;y;~~·B~;ıi·~~ 
aşına geçmiş, hem güneşten Seferi Gidiyor 

onu koruyor, hem de yüzünün 
Yarısınt · l" ~ild' gız ıyordu. Boyalı de-
2".. ı. Bununla beraber süzgün 
gozleri do k t . d·· 
eij' d ' nu enı, uz ve 
ke ~. udakları pek de bir er· 

.. ~ı andırmıyor ve dalgalı yü
tüyü .. d 
etr. ~u. c raksi cenge tercih 
;ını gösteriyordu. 
.arkalarından-uzak durmak 

fartılc - ik" k"'l b ki' d Bu 1 ı o e e ıyor u. 
g" n ar belli etmeksizin etrafı 

O .. ozdctlenıek emrini almışlardı. 
n ek·ı · 1 erın yanına hiç yaklaş-

~ıYacaklardı ki bunların yüksek 
ı~sdcr olduğu anlaşılmasın. 

l 11P~ida kalabalık halk mahal
e erınd s en geçtiler. Buralarda 
eyyar satıcılar, defler üzerine 

"Utarak k " . fi şar ı soyliyen veya 
avta 1 lialk ça an çalgıcılar vardı. 

ı arasından Habeşler ina-
nı ' b nııyacak sergüzeştleri bol 

01 anlatan F oçahlar güneıin 
at ·ı ' çö~ş~ e kurumuş 2'İbi görünen 
.... 

1 
raplan, hareketsiz tebes

<>Utn .. M 
ı u ısırldar, hamail satıcı
arı y 1 l ' ı an oynatıcıları, balıkcı-
kr b ıneyvaciler, kaz ve ördek 

1 e abcılan gelip geçiyor-
ardı Elle . - . d .. .. · rı uzerın e yuruyen 
~=~haz zencilerin önünde halk 
mi~ ~nıyor ve dağıhyordu. Sa
k ~nın teşkil ettiği büyük hal
t a arın ortuında, masalcılar 
anrın veya hahramanların ma
ceralarını neşe veya şiddetle 
anlatıy-orlardı. 

A.fradı Asıarte mabudu şeh
~İn kapılarında, Nildeu getiri-
en tatlı su ile ınünbitleşen 
:~Prak üzerindeki yeşillik ve 
gaçların enısalsız bir kadro 

te...kil tt' w • b' 
Y e ıgı n mıntakanın 

tanı ortasında idi. 
Gezintinin haşanda kraliçe-

n' ' ın Yanında burada bulunmak-
tan biraz conı sıkılan Antu-
\ran m· . JAk .• t • ımarıye a a a gos ere-
;ekk bu gezintiye bir sebep 
a rnak istedi. 
b Büyük Tanriçenin mabedi 17 
asaınak üzerine kurulmuş olup 

Parka hakimdi. Altın kapılarda 
~n iki Rahib bekçilik ediyor
ardı. Temellerini kızıla boya-

Bu Kadar Hoşnutsuzluk 
Uyandırmadı 

- Bw;lrır<rlı 1 itı ci .wılli)fde-

- ":" ollarda toplanmış olan-
dan kimse askeri alkışlamıyordu. 
Ekserisi 18 yaşında g-ençlerden 
mürekkeb olan ordunun geçidi 
tam bir süklıtJe takib edildi. 
Geçid resmini takib eden hal
kın sorgularına cevaben eski 
muharipler : 

- Una Bruta Kosa 
Yani ( fena bir iş ) diyorlar

dı. Ve muhabir ilave ediyor : 
- Bu gidenlerden acaba 

kaçı ıreri dönecektir? 
Halk arasındaki bir kadın 

bunu soruyordu. İtalyanların 
Habdşistanda ölmelerine ne
den lüzum görülüyor? Resmi 
İtalyan mehafili bedbinlii'e se
bep olmadığını söylüyorlar. 
Bununla beraber orduyu teftiş 
eden Duçe hararetli nutuklar 
söylüyor ve tanklar, toplar ve 
tayya.ıeler hergün vapurlara 
yüklenip Habeşistaoa gönderi
liyor. 

Ciğer taraftan muhabir şu 

haberi de veriyor : 
Hariciye müsteşarı B. Suviçi 

ziyaret eden Japon sefiri Ja
ponyanın Habeşistanda büyük 

iktısadi menfaatlara malik ol
duğunu ve vaziyeti pek yakın
dan takip edeceğini bildir
miştir. 

... C&I .... 
Sopa ile Varalamış 

Göztepe caddesinde Hasan 
oğlu Nüsret eski bir husamet
ten dolayı çıkan kavga sonunda 
Mustafa, Nüsretin başından 

sopa ile ağır· surette yaralamış 
ve yakalanmıştır. 

Hırsızhk 

Balcllar caddesinde kondu
racı Yaşar oğlu Ali dükkanın
da bulunmadığı bir sırada üç 
lira kıymetinde iki tek kondu
rasının Geçmişi bozuklardan 
Y anyalı Mehmed oğlu İbrahim 
tarafından çalındığı iddia ve 
zabıtaca tahkikata batlanmııtır. , 

- Baştaratı 1 net sallitede -
3 Şubat tarihli Fransız - İn
giliz beyannamesine Almanya 
tarafından verilen cevabı tet
kik etmiştir. B. Saymen Ber
lini ziyareti meselesine de te-
mas edilmiştir. 

Royter Ajansının yazdığına 
göre, Almanya tarafından iki 
memleket arasında doğrudan 
doğruya müzakerelerde bulu
nulması hakkmda yapılan tek
lifin kabul edilib edilmiyeceği
ne dair birşey söylenmeden 
evvel Berlinden yeni bir takım 
izahat almak lazım gelmektedir. 

B_. Saymenin vaziyetin Fransa 
ile ingiltere arasında derin bir 
tarzda tetkikinden evvel Ber
line gitmesi mümkün değildir. 
V c bu tetkikten sonra yapıl
ması muhtemel harekette iki 
devletin Almanyaya müşterek 
bir cevab vermeleridir. 

B. Saymen İngiliz kanunu 
esasisi hakkında bir konferans 
vermek üzere 28 Şubatta Pa-
rise gidecektir. Bu suretle va
ziyeti Alman notasına göre B. 
Flandcn ve B. Lava) ile tetkik 
etmek fırsatını bulacaktır. 

Halkevi Kurumu-
•• 

nun Uçüncü 
Yıldönümü 

- Baştera/İ. bilinci sıJ!ıilede -
nın başardığı Halkevleri kuru
mu işleri üzerindeki ileri gidişe 
yalnız açma deiil besleyip ya
şatma güçlükleri de zorlanarak 
devam edilecektir. Açılan her 
Halkevinin verim ve değeri art
tıkça evlerdeki köycülük şube
lerinin aydınlatıp öğretici kol
lan kaylere daha genişlikle 
uzanacaktır. 

2 - Yeni açılacak olan Halk· 
evlerinin yerleri şunlardır: 

Akçakoca, Alaşehir, Ayvalık, 
Bartm, Bayburt, Beşiktaş ( İs
tanbul), Beyoğlu ( İstanbul ), 
Burdur, Dinar, Edremit, Gerede 
Göynük, İsegül, Kadıköy ( İs
tanbul), Kandıra, Merzifon, 
Mudümü, Simav, Söke, Şehre· 
mini (İstanbul), Şişli (İstanbul), 
Tire, Üsküdar (İstanbul). 
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1896 Italyan Ordusu Habeş 
Elinde Nasıl Mahvoldu 

~~--~~~~~~~~ ... ----------------
Ha beş Kumandanının Tokat Gibi Kar 
şılığı: "Yurdum uzdan Deff olunuz!,, 

V aldisera, imparator ikinci 
Menelik nezdinde yaptığı te
şebbüsle kanmıyarak binbaşı 
Salsan'ı Habeş başkumandanı 
Ras Makonen'in başına gön
derdi ve İtalyan esirlerinin bir 
listesini istedi. Felaket o kadar 
geniş ve bunun İtalyan ordu
sunda husule getirdiği şaşkın
lık o derece derindi ki kendi 
esirlerinin kimler olduğunu bi
lecek mevkide bile deiildilerl 
Habeş başkumandanı aranı

lsn listeyi verdi ve İtalyan em
peryalizminin suratma indiril
miş hakiki bir tokat olan şu 
söleri de ilive etti: 

- Bizim, diyordu, mükem
melen silahlanmış bir ordumuz 
var ki sizinkinin üç katıdır ve 
bu ordu her tehlikeden ve mu
sibetten geçmiş, kanlarmı akıt
mağa her vakıt için hazır cen
gaverlerden mürkkeptir. Bü· 
tün bunlara rağmen, biz size 
hücum etmekten sakındık. 
Siz, bilakisgenç ve harpta tec
rübesi olmıyan askerlerle, bizi 
boyunduruk altına sokmağa 

kalkıştmız. Y apahileceğiniz en 
eyi iş Habeşistandan kaçmak 
ve bizi rahat bırakmaktır .. 

Bu merdane samimiyet söz
leri, aynı yolda giderek fütuhat 
arkasında koşan bugünkü Ro
ma diktatörüne karşı da tekrar 
edile yeri vardır. 

Bu sırada Mcnelik ile Val
disera arasında yeni müzake
rat haşlamıştı. Artık muzaffer 
olan Menelik kendisine şu ve 
ya bu şarbn koşulması kabul 
etmek şöyle dursun, bizzat 
şartlarını ileri sürüyordu. iste
diği şayler arasında 'unlar 
vardı: 

1 1 İtalyan devletinin res
mi damgasiyle kral Humberto 
tarafından kendi.sine bir mek
tup gönderilmesi. 

2 - içinde üç bin İtalyan 
askerinin yerleşmiş bulunduğu 
Kassalya kalesinin tabliye o· 
lunması. 

3 - İtalyan ordusunun he· 
men Habeş topraklannı tahli
ye etmesi. 

İtalya'da Krispi'nin yerine 
reçen başvekil Radini aklı 
başında bir devlet adamı idi. 
Fakat kral Humberto buna 

• tahakküm ediyordu. Rodini, 
Habeşelinde harp hareketlerine 

hemen nihayet verilmesi lehin· 
de idi. Fakat onun noktai na· 
zarı kabul edilmedi ve Mene-
lik tarafından ileri sürülen sulh 
tartları reddolunarak Habeşis
tan• yeni asker kıt' aları gön
dermek için hazırlıklar başladı. 

İşte bu nazik dakikada, İtal
yanların yeni bir hezimeti da
ha bildirildi. Binbaşı Hidalro 
ta rafından müdafaa edilmekte 

olan Asmara kalesi Habeşlerin 
eline düştü. Bu muharebede 
derviş Osman Digna çok ya
rarlık gösterdi. 

Bu dakikadan itibaren, savaş 
kat'i olarak bitmişti. İmpara
tör Menelik bizzat ordusunun 
başına geçerek Masana ) doğ~ 
ru çekilmekte o'an VaJdisera 
yı takib etti. Hatta İtalyan 
Başkumandanı ile ordusunu 
muhasaraya muvaffak olmuştu. 
Bunların esir olması da gün
den güne bekleniyordu. 

Vaziyetin böyle ini şekilde 
bozgun halini almamasından 
örken İtalyan Başkumandanı 
bir mütareke imzalamağa 
mecbur kaldı ki bunun için Ro
madan talimat aramağa bile 

vakti olmamıştı. Ve böylece 
esaretten kurtuldu. Çünkü ne 
bahasına olursa olsun esir düş
mek tehlike ve felaketinin ve 
belki de ordusunun kıhnçtan 
geçirilmesi akıbetinin önüne 
geçmek lizımgeliyordu. Zaten 
Valdisera 5-6 bin kişiden mü
rekkeb cesareti kırılmış, mane· 
viyatı mahvolmuş, harb tecrü
besinden mahruıİı bir ordunun 
başında olduğu halde bilakis 
karşısmdaki Habeşler son de
rece cengaver olub memleket
lerini kurtarmak için çarpıştık
larından arslanlar gibi hücum 
ediyorlardı. · 

Barbarca Ceza 
Habeşler Valdısero'nun as

kerlerine vakıa riayet ettiler 

Rüşvet Davasına 
Dün Asliyecezada 

Devam Edildi 
Rüşvet almakla suçlu Emlaki 

Milliye müdürlüğü muhaaebe
ci.si bay Fevzi ile muamelat 
kitibi bay T cvfik ve dosya 
memuru bay Sıyameddinin du
ruşmalanna dün asliyecezada 

devam edilmiştir. 

Dünkü celsede bay Sıyamed

dinin memuriyet salahiyeti hak

kında sorulan suale Milli Em· 

lak müdürlüğünden gelen ce

vab okunmuştur: 

Bunda kendisinin yanıın yer· 
leri bekçi tahsisatile doaya me
murluğunda istihdamının •ili
yetçe tasvib edildiği bildiril

mekte idi. Suçlu memur ise 

salahiyeti olmadığında ıarar 

ettiğinden mahkemece şifahi 

e:nirle taşraya gönderilip gön

derilmediğinin ve daha bazı 
meselelerin milli emlak müdür
lüğünden tekrar sorulmasına 
karar verilmiş ve muhakeme 
başka bir ıüne bırakılmı~br. 

ve kıllarına bile dokunmadılar. 
Fakat esirlere karşı, Uluslar 
arası hukuka ve harb göre· 
neklerine aykın bir muamele 
yaparak barbarca hareket et, 
tiler. Yaptıkları hakikaten çok 
müthiş bir şeydi. ltalya'dan inti
kam almak için, bu esirlerin 
bir çoğunun erkeklik uzuvlannı 
kestiler. Bu ameliyata tabi tu
tulan zavallıların yü:dercesi 111: 

tırab içinde öldü ve bu tüyler 
örpertici barbarlık belkide da
ha devam edecekti, fakat olup 
bitenden haberdar olan Mene
Jik, hemen kat'i emirler vere
rek bu hareketi durdurdu veta
rihte misJi görülmemiş olan bu 
vahşetin de önünü aldı. 

Bir kaç gün sonra öğrenildi 
ki, İtalyanların yersiz ve s.!bcp
siz olarak memleketlerine sal
dırmalarından doğan haklı bir 
kinle, Habeşler harp meydan
larında - Habeş toprağında -
maktul düşen İtalyanların ce
cesetlerini de parçalamışlar ve 
kopardıkları azalaı ı çuvallara 
yerleştirerek posta ile Romaya 
göndermişlerdir!Fransada çıkan 
birçok kitaplarda bu hadise 
kaydedilmiştir. 

Bu barbarlıktan yalnız Ha-
beşlerin mesul oldukları iddia 
ediJemez. Mesuliyctin bir par
çası, hem de belki en büyük 
parçası, buna sr.bep olmuş 
olan Halya devlet adamlarına 

aittir. Zira, bir milletin is
tiklaline yapılan tecavüz ce
zasız kalmaz ... 

Tepecik Cinayt.ii 
Abid ini Kim Teşvik 

Etmiş? 
Tepecik' de Kuruçay mahal· 

lesinde Osmanı tabanca kur· 
şuoile iki yerinden yaralıyarak 
öldürmekle suçlu Abidin ve 
Abidini bu suça azmettirmekle 
süçlü Muharrem 'in duruımala-

rına dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. 

Bu celsede müdafaa şahidi 

sıfatile Abidin adında birisi 

dinlenmiştir. Şahit Abidin, Os
manın vaka esnasında elinde 
kazma bulunmadığını ve Muhar
remin bir tabancayı Abidine 
vererek "Vur!,, dediğini söyle
miştir . 

Vaktile dinlenilmiş olan am
me şahitleri ise Muharrem ta
rafından öldürüldüfrünü söyle
mişlerdi. 

Amme ve müdafaa şahitleri
nin ifadelerindeki bu mübaye
netin halli için mahkemece ev
velce dinlenmiş olan şahitlerin 
tekrar dinlenmesine ve muva
cehe edilmelerine karar verile
rek duruşma 1,;qka a-üne bıra
kılmıştır. 



.Sinema Ve San'at sahifesi 
Yeniliğe 
Doğru 

.. '1'. 
Bir zamandanberi Elhamra Si

nemasının gidişinde bir başka
Lk hisıedilmiye baılandı. Son 
birkaç haftadır haftamn üç 
gününü "Halk rünü,. ilin eden 
şehrimiz bu birinci sımf sine
nemuı fiatlannı o kadar ucuz
latb ki hemen hemen ikinci, 
iiçüncü vizyon film geçen si
nemalarla müsavi oldu. 

Ümit ederiz ki elhamra sine
ması bu fiat indirişinden pif
man olmuş değildir. Çünkü 
her zaman hafta arası günle
rinde çok bot gördüğümüz sa
lonu ucuz fiat sayesinde dol
muı buluyoruz. Fakat sinema 
idaresi bu ka~rla kalmıyor. 
Bir taraftan da mevsimin haki
katen yüksek filimlerini bir 

>\ nraya dizerek dokuz hafta 
göstereceği büyük filimler için
deu sekizi arasında bir müsa
baka açıyor Avrupa ve Ame
rikada yapılan büytlk filim mü-
sabakalarında birinciliii kazan
mıı olan bu filimlerin isimleri 
ıunlardır: 

[ Kızıl çariçe, Şopen, Boma 
aevdaları, Mukeli kadın, Vi-
~ana aık yurdu. Kleopatra 
Eskimo, T anıolina, Çalınmıı 
qk.] 

Elhamra neması bu filimler 
geçerken her hafta Çarpmba 
günü akf&IDJ filmin ilk inesi 
ıerefine bir 8İnema müaame .. 
resi tertih edecektir. Bu mü
umereye gelenlere birer mti-

~
baka kuponu verilecektir. 
okuz film zlaterildikten sonra 
u filimJui sıBrenlerin reyile 
rinciliği kazanan filme rey 

:verenler arasından on kifiye 
Jnühim hediyeler verilecektir. 

Şehrimizin toRhıluk ve eğ
lence ha}:a.bnı canlandmnıya 
m .. uf oıa~l>u nareketi hızlı-
taşbrma.ı: için bu sinema mü
ıameresine geleceklere bir lfo-
laylık daha yaP.ılin2şhr. Çar
~anbadan tiat1'a haf-tanın her 
gününde sinema k"şesinde be
~er biletlik duhuliye karneleri 
~tılacaktır. Bunlardan alanlara 
ımiiaamere fiatından yiizde kırk 

t
a,eşe kadar tenzilat yapılacak
br. Bir karnedeki beş bilet ile 
ir kişi beş defa müsamereye 

iPdebileceği gibi bet kiti bir 
\Uıüsamereye ·de girebilecektir. 

•ilk sinem müsamersi " Kızıl 
çe ,, filminin gösterilmeğe 

lanacajı Ça~mba ainli 
falllıdır. KaTneler l.ugünden 

litıbaren satıhia çıkarılmııtır. 
!şehrimizin gece hayatına biraz 
~anlılık verecek ve halkımJzın 
bedii ihtiyacına mümkün oldiiğu 
lkadar hizmet edecek olan bu 
teşebbüsü hiç şüphe yok ki 
lzmirmiz alaka ile karşılıyacak
tır. Memlekete yabancı getir
meğe çalışıldığı sırada ıehrin 
eğlence mahallerinin de hare
kete geçmesi, bunu belediye
mizin ve Turinıklübün teşvik 
etmesi şayam arzudur. Elhamra 
sineması hissesine düteni yap
mağa başlamıttır. Diier mües
seselerin de bunu takib etme
sini bekliyeceğiz. 

Cinsi Cazibe Jeometrisi 
Müzik Hallerde işlenen Motifler .. 

Beyaz perdede, gözlerimiz 
önünden dünyanın en güzel, 
levhalan, en sevimli simalan 
geçer. Hele Girlslerin bazen 
kar yığmlan, bazen de bulutlar 
gibi yaşatbklan hendesi lev
halar cidden seyrine doyulmı
yacak manzaralar yaratır. De
korların ihtişamı bol ışığ;n 
okşayışları bu güzel varlıkları 
olduklarının çok üstüne çıkarır. 
Beyaz perde, en itinalı eller-
den çıkmış motifleri i:ıler.Etten 
yapılmış motifler .. 

Sinema, kullandığı vasıtıla
rın mukayese edilmiyecek ka
dar bolluğu ve zenginliği sa
yesinde Müzik Halleri, eşine 
rastgelinmemiş bir ihtişam 

içinde canlandırmışbr. Öyle ki 
insan kendisini bir periler di
yannda bulunuyor zanneder. 
"Voope,, , "Kid From Spain,, 
"Altın arayıcılar,, , "Kırk ikin
ci sokak,, , "Carioca,, , "Won
der Bar,, , "Kid Milyon,, filim
leri müzik hal filimJeri için 
yeni bir devir açıyorlar. Bu 
filimlerde ~rlslerden en müşkil 
motifler işlenmiştir. insan bun
ların etten ve kemikten canlı 
varlıklar olduiuna inanmak 
istemez 

Klpura FHml 
Alman ıtudyolarında meıhur 

sahne vazılanndan Turyanski 
Kipura filmini sahneye koy 
maktadır. Bu filmi pek yakında 
ikmal edilecektir. 

Pler Benuva Berllnde 
Meşhur Fransız muharrirle

rinden Pier Benuva Berline 
gelmiş ve Hitler tarafından 
kabul edilmiştir. Fransız mu-

harririnin Fürer ile mülakatında 
Almanyada gösterilmesi ya" 
sak edilen Moskova geceleri 
filmi mevzuubahs olmuştur. 
Adolf Hitler bizzat hu oıeule 

ile uğraşmayı vadetmiştir. Şim
diye kadar Alman unsörü ka
rarını dejiştirmiş değildir. 

Jandark Fllml 
r Jf a stüdvosunda Jandark 

(ç 
8 (> l'İ tıl li 
rı 11md 

2 i'tı ' = J.'; !Jı i--ı•I yii:. ı·e ıa'ı i osıo·

Sıt.z 2ti bacaya 111 i;saı·i<l i ı· 

filminin sahneye vazı Ucuçkiye 
tevdi edilmiştir. Bu filmde Al-

man artistlerinden Kustav 
Frolayn Anjela Salloker bu
lunacaklardır. 

Bolero Belçikalı Bir 
Dansözün Hikiyesidir 

Bu hafta Elbamra sineması 

yine bize iki filimlik zengin 
bir pi'oğram verdi. Filimlerin 
berikisi de cazip olduklar1 , __ 
dar kuvvetli ve kudretli _,.__....,.,.,._..,.__.....,. 
feyler. Evveli Boleroyu 
söylemek hak sayanlık 

olur. Bolero isminde bi r 
d:ıns icad eden Be!ç;ka:. 
bir dansörün hayatına 

aid bir hikayenin karşı
sındayız. lcadettiği dansı 

ortctya çıkarmak v~ be
ğendirmek için tertiba~ 
alan bu genç kadm!ara 
uçarı hareketinin cezasın • 
çekiyor. Aylar, yıllar geç&:.~' Al<L fol •.ı.t de bnışi vardır 
halde Paris gibibin bir eğ- asıl filme ölmez ve unutulnıaat: 
lence şehrinde dansını lanse bir ruh veren de budur. Fakat 
edemiyor. Bu sırada umumi biz burada onu söylemiyece~ 
harp ilan ediliyor. Kendisini Şüphesiz reklam için de~ 
bir dansör olarak tanıtamadığı yalnız okuyucalarımızın tema.-
bu alemde "milli bir kahra- zevkine hürmet ettiğimiz içi•· 
man,, olarak tanınması için Filmin kahramanları arasınb' 
harba gönüllü gidiyor. Raoul rolünü yapan Georget 

Maksadımız filmin mevzuunu Raft ile Annette rolünü yapall 
hikaye etmek değildir. Yaptı- SaUy Rand ve Helen roJBPit' 
iımız şu bir kaç satırlık hülisa yapan Carle Lombard da~"" 
ile Bolero filminin bambaşka larile, tuvaletlerile ince temsil"" 
yeni 1,ir janerde olduğunu gös- lerile teferrut etmektedirler• 
termek istedik. H~rke~in me- Başından sonuna kadar caobt 
rakla ve zevkle takip edeceği çekici, eğlendirici ve biraz d• 
mevzulardan biri olan bu fi- düşündürücü bir filim.. •• 

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

FEDORA 
• 

Victorien Sardou'nun Bu Şaheserini 
l\lf ~riP. RP.11 r ~n1~n~ .. l'l,J .. 

Memlekctımizdc ~atalı lL:
nahardt ismini tanımıyan yok 

· gibidir. Senelerce evv~l Fran
samn en büyük sanatkarı ad 
edilen bu kadın Türkiyeye de 
gelmiı ve müteadd:t t emsiller 
vermiJti. Onun oynadığı her 
rol muvaffakiyetle neticelenir, 
o, temsiline iştirak ettiği pi
yeslere şeref ver;rdi. İşte bu 

·büyük sanatkarın en iyi ve en 
muvaffak rollerinden biri de 
Fedora idi. · 

Yine memleketimizde Marie 
Bell'i tammıyan yoktur. O da 
Türkiyemize geldi, müteaddid 
tem!iller verdi. Onu birçok 
fiıimlerde gördük ve sevdik. 
Bugün Fransanm gözbebeği 
addedilen bu yüksek san'atkir, 
en büyük emelini tatmin etmiş 
oluyor.(', ~eneh r e evvel Saralı 
Bernahardt'ın temsil ettiği Fe
dorayı temsil etmek istiyordu. 

Victorien Sardou'nın bu 
şaheseri onun için bir aayei ha
yal olmuftu. NihavetFedoranın 

-·· • .. a .• uma:>ı t~hat L r ei • 
Fransada Fedora rolünü oyn .. 
yacak en liyakatli artist el 
Mari Bel' di. 

O, çahşh. Hastalanıncaya k&: 
dar calıştı. Bütün enerjisir 
sarfett. Filim bittiği zamaP 
Mari Bel'd~ de takat kalına" 
mıştı Fakat sinema alemi b t 
şaheser kazanmıştı. Çok deri~ 
bir mevzua malik olnn bu eser 
okuyucularımıza tavsıyeyi zaid 
addediyoruz Çünkü biliyoruz ~ 
herkes bu filmi bekliyor. B--: 
burada fedoranın önümüzdeki 
çarşamba gününden itibaren 
tayyare sinemasında gösterile" 
c-eiini haber vermekle sabırsız: 
lananlan tatmin edeceğiıniz.l 
ümit ediyoruz. 

Bu filimle beraber ayrıca Is: 
tanbulda çok büyük bir sev~ 
kazanan "42 nci sokak,, isioıÜ 
filimde gösterileceğinden, öo8 .. 
milzdeki haftada tayyare sille"' 
masının proğramı biiyiik ve 
zenjl'in olacaktır. 



D ,, __ r 
.. ~Geceki~ eci Cinayet Ödemiş'te Beİediye Re-

Sahn isminde Birisi Kolacı Ahmet • • K• Ol k ? 
ile Makinist Hayriyi Öldürdü ısı ım aca br • 

katil ) · ı . ·' - · - · • 
D aJ<a anmıstır. 1 ahkikata Devam Edil yor Iduharrem Barana Bir Cevab Bu 

ku Gn •ktam O nanzade yo· ye u?ra~ı{ım a'l':ıyaıuıyarak K d T }A N L V ? oı:aunta -;ok feci bir cinayet ,a,aratt Ahmet halisi firarda a ar e aşa e Üzum ar • 
letı llf ~;·. ~~~rı 4SJDİnde o;r bulmuş ve kaçmağa baflalDlftır. 
k ç ı 1 kıııyı ö'dürmüştüı'. Bunun Ozerine Sabri hem 
~1-cı Ahmet ile ma' ·nist ta'c'p etmeje hemde silah 
bu yr!n.n uuun~eri.e neticelenen a.mağa bqlamıştır. Tam bu 

CUıayet 6jrendiğimize göre sırada sokak k&ıesinden çıka-
9'1 ıuret!c o'muştur· gelen makinitt Hayri isminde 
ca ~br"nin kızkarde.şi ko:a- birisi de tam gözünden vu 
iter hnıedin nipnlısıdır. Fak~t !ular•k ölmüıtiir. Ahmet 
~ nedense son rrünlerde ıwse ~aha evvel ?~~t .b~~du-
L....~et -1.-. llİfadı bozmuftur. ~ cıbetle Sabn ıkı ~nm ka-
......_. luzan Sabri don ak- tili olmUf oluyor. Katil yaka-

Abined O lanmqbr. Ve cilrmllnll itiraf 
unda e "man zade yo- etnaiftir. Milddeiumuml Bay Ali 

----faitleJince he~en !•- tahkikata bql&mlfbr. Katilin 
'Jllla lanlmıf ve uzerıne yakalaamuanda kumı adb ı:e-..-..:.ba•ta bqlamıstır. Bir- İ8I Bay ffulAainin blylk yar-

........ :ıe ofdujımu ve nere- c:lusu ~tir. ._. Li;;k ..... Bi;;-K-;;;i; .......... 
Jllblai, Elbaauum ikinci 

ainema i.dareainin 
el İllnJann lai da ya ıdığı gibi 

ç ı&Lniyen ( Malek ) in 
Çok aiildüren bir filimi 
:::.•· Amerikada içki ya
larda h&.ktim ıllrdlljil ııra
d bıra kaçakçWiı e
~ ( Ma!ek ) kaçakçıla
•e ve takibciliğin g1 inç 
laetıtnhaf taraflannı isa-
Gho :.!~Uf ve muvaffakıyetli bir mevzua, kulaklara hoı ge-

•uaaa teauıU etmiıtir. len bir maaikiye de malikdir. 
Sadece bir komedi, yini Bu hafta Elhamra sinemuı--

~dtlraaek için yapılan bir fi- • giden okuyuc:alarmm hem 
11111 olan ( B glllecek, hem de biraz •ihya-
laki ira kırah ) merakla cak... Dim~elim fakat dlflne-

b edilecek kadar kuvvetli cektir. 

Bir Gön Biiiie A~Iandı 
MUllen Ruj,, M\ıvaffakıyetle 

Devam Ediyor 
Ta1,_..e .uae
._, geçen lıaf 
k oldur" u ·b· bQL-..h_· a-ı ı, 

...... daproa 
l'aaUna iki bil
JGlt filmle yap
tı. Bunlardan 

Kay Fran
He George 

Bre .:.... b ber uu era· 
O)'lladıkJa

fl .. Bir \& g&nill 
~avlandı 
tik...~.- filni, 
~-Con ... 11411Ce Ben etin 
Çeyin!İli .. uı
- . d _B· l'Uj " ur. te il' 16.-61 bly

aviaııdı fil-
~ mevzu; 
!d-:-aan ay

k iat 
•e '-ıka ............. 

olaa bit kadlmn eski ko-
~ patajlanu karşı van-

JOiana fe41a etmeai, bu ara
da Yelli e't'(ellecep adamın ken
~e karP. i"'depai itimadı üze
~ ~~ve ·a
ret kenditini takibe mem111' 
Olan hafi7e ile ~. neti
tt.de eaki k~eqpn almeaile 
~~ıt k~ aevdiji hafiye 
119 bırlefmesım g&ttermekteclir. 
F"ıa. o kadar iyi tertib edilmit 
o adar a&zel aalmelerle __ 

..:a-ittir ld hayret etmemek 
ueaPlmeL 
llalea Raja aelillce, bir ti

Rıroda k...,..ür elaa koca
-Mllfalile rapaea alı-

neye çıkmak istiyen bir kadı
m• ujradıjı müşkülit, bu ti
yatroya bq kadın olarak u
pja edilen bir artistle anlat
tıktan .... kıyafetiai tewil 
ederek wliae m'1Yilffalk olu
fU ha anlda kOCMtm da tama
men ele almaeını fljter.ea bu 
6lm çok zenfin revlllerle, çok 
parlak varyete numaralan ile 
ve çok etfenceli 1&hnelerle clo-
ladur. 

Bunlardan batka " Şarkıcı 
Kovboylar ,. ilimli renkli bir 
fantazi k,mik vardır ki bqh 
lt111u bir aanat eaeridir. 
Ob111culanmıza bar.aretle 

taniye Meri,,_ 

Odemif ten Bir Matızaı·a 
ÔDEMIŞ, 20 (Muhabirimiz- f mı ki, Muharrem, fazla telif 

den) - Bu aktam gelen (Ana- gaıteriyor. 
dolu) gazetesinde (Muharrem Ôdemit Belediye lyelerine 
Baran) ın bana verdiği cevabı hlrmetaizlik ~steren ortada 
okuyunca acaba memleketimp kimse yok ki, ona (Temizlik l) 
hakaret etmit bir adam mev• vasfım vererek kendini yükaelt-
küne dtlfecek bir hata yapbm mek, bqkasmı ktçilltmek isten 
mı? Diye telif ettim ve yazı- melİDe de ~ Bu fibi ha-
lar&mı ıece tekrar okudum. reketlere halk dilinde politika-
Okuduktan tonra her hareket- cılık, Matbuat dilinde de de-
ten kotkulu ve ortada kendi- maıoji derler •• Ben bu kuaur-
leriaclen maada kimaeyi gire- dan bilba•a pnç Muharremi 
memek zaafma utrUUf buta kıskanarak mabafua etmek 
ruhlulara mabaaa Arazı ı&r- iaterim. ÇIDkl ~ ona g~ 
dlm. Hatalara Ye .uiflere kar- yıflDc:la belecli1e .. liti, Hallı 
fi merhamet borcunu çok evi reialijiai ..._.,, girenler 
iyi bildijim için ,.ldndea aıuuaclar& K ..... eriai iltizaa 
tatadıim kunetli Ye p~ ederken ... ,......... ı&vea
M~m arneı•mıa bu va• dik, laer halele 1-i mkutu ba-
~e ılrmek istemezdim. 1ale d~ .. 

Mektuba111ı ôılemit'in m""· Kendi aralaimdu reisi aç• 
~ibti,ac•• lptklrmcla. ..... ...ır ........ -. beledi~ 
hıtpa dur,.._. tercGma aıl- kendi dlflntia da NiaiDi seçe 
mak &zere ~ ve b bilir. Ba ıfdıme tarafa. 
anda )oca belediJ• laeyed aaiı inlrAr ~ yok. Ancak 
içinde, dafta " ....... blrçok .. - -~ .-a,.. 
ye erta tablillileria vlCudwsa ıirecek -~ · • Wr 
rağmen, doktor Mutafa ikti· arbdq Hledl,e bUı olıDa
dannda bir reiain bulunma· dığı halde belde iflednhl ba
maaından dolayı teessllr de tına getiriline bu hareket 
göıterilmitti. o belediyenin ytiksek firlişllnll 

Bu teeullr memleket namına feragabnı ifac:le etmez mi? Bu 
değilini idi? Bayle birsözden bele görlf ve feragat evlidlanmıza 
diyeyi, memleketi tahkir mana- örnek olacak bir misil teşkil 
smı çıkarmak zekimu insanın etmez mi? Muharrem arkadq 
haiz olmuı için mutlaka (muhar bütlln belediye Azalan ve ye
rem Baran) sibi encilmene ha elekleri namına ıöz s&ylemek 
seçilmesi llzmı ise biz hem hakkını kimden almıt ki, giiya 
kendimizi, hem bütiin Ödemit biç bir belediye izaaı benim 
halkını ve hem de Ödemişin dedijim tekilde mitalea der• 
belediyeye ıeçüği kıymetli ev- meyan etmemiş .gibi bir iddiama 
litlan ı buna benzer ters dü- başıaa geçiyOl'. Ben itana o 
1ünceden uzak görürüz. mütalaalannı slyliyea arlıadq-

Ben yazımı tekrar okudum. ltiın isimlerini bUrada bilclir
olu) gazetesine geçiri- mek milsaadesiiil almadığun 

en ••• Toptan iıtif a edecegi) için yazmıyo1111dt fakat bunun 
haberini vermediğimi görerek ula oldupnu ke~sine isbat 
bu !,9~ yapan sevgili Mu· ettiğim zaman beni yalancı 
llarreme acıdım. O yaamda llle•kie sokmak atiyen Muhar
a~en jlyle diyordum: rem Baranın YtilhiPo ne kadar 

(HattA bazı belediye izilan lmaraca;tm P.diden aeziyo
içleriade doj,uclaa dojruya rum. Fakat ona da hacet yok! 
reis. olacak ki•e bul....-ch· Bea arkaclqa ıpillet İfle!ri- için 
~ ~ to~ -istifa edip un Mı tavsiye ile ilzüme Di· 
aıeaaleketi reai J,ir belediye bayer v~ctjbp: 
intm.b.._ glttırmeyi dlfibıen- Millet itini omuzlanna alan 
ler var.) •damlar, memleket menfa· 

Bu f&Pa ile yukarıda uy- ati icab e • • istiraba-
duralmuı fıkra,. k-. ar.ı.aıa tinden, kanutlDclen. malıa· 
koy11nea iaunlar, ellerinden dan, postunda• ve hatta canm
poat aitmeain diye neler uy- ._ fedakirlsk eclebilecek ka· 
durulmak ikticlnnın glateril- dar feragatlı olmalı yoba be
dijini slrerek. hayret ederler. lecliye reialiği iatiyen ve iate-

Oyeclen bazılannm beTbaaai mekte bakh olan kendiai gibi 
bir mOtaliada bnlunmaları gl- temiz vatandaflara miicerret 
nah mı ve bayle bir miltaliaayı bu dileklerinden dola,. &zllnttı 
t"azetelerin VUIUUI ela. ayıb ve ihtira• atfetmemeli !.. 

1 Bir Dilek 
' I• J .. 1 •ıu 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

Yurttaşlardan Dileği 
Dini baynmlarda yapılması 

zaruri bir it olmuı olan teb
rikler ve ziyaretlerin icabettir
diji maıraf ipiyce bir tutara 
varmakta ve çekilen zahmet te 
yorgunlujıı mucip olmaktadır. 

Bu zahmet ve masraf yapd
makla beraber bir çok kimse-
ler araclıfım bulamamakta ve 
aramldıjı zaman evde bulun
mamakta yapılan masraf ve 
zahm~tler beyhude gitmektedir. 

Üzilcü ve yorucu oJan bu 
bayram tebrik ve ziyaretleri 
yerine tebrik ve ziyaretler için .. 

....... '7 

Bir Divi 
Tacirlerin Hak4 Ql· 
duğuna Karar e • dl 

lzmirde bazi kahve Ye pi
rinç tllcearlanuclu talttl,te 
bu mallan ıtımrlllden çakar• 
dıklan zaman alınan ,amrlk 
resmi noksan balaaile aradaki 
fark tahaillt komisyonu b
rarile pmriikçe kendileriaclen 
iatenmif ve .. ..,.edikleri icia 
paranm hacz• taheiline karar 
verilmifti. 

Bu karar lzetlne alakadar 
tacirler gllmrOk bqmldtırllil 
aleyhine vilayet idare beyetm• 
idari cliva açm11lardır. 

Divalannm birinci Uflaumda yapılan masrafı " Çocuk Esir
geme Kurumu " na armagan Lanka teminab mukabilincle 
etmek, inkıllplanmıza ve yeni Main durduralma11na karar 
d&tllnllflerimize ne kadar uy- verilmit ve Devlet flrası ka
pa dl1şecek. V arhklı yavrular 
ıevinç içinde bayram yaparken nununa tevfikan da taluiri teb-
yokıul çocukların da sırtları- ligat tekemmül ettirilmitti. 
nın giydirilmesine karınlarının Teblijat ıona erdijindea 
doyurulma11na yarayacak bu 
uauln kabul ederek Kurumu- davacılann ve ~ iclare
muza para verenlerin isimleri sinin istekleri ilzerine idan 
bayramdan evvel gazetelerle heyetinde aleni muhakemeleri 
nqrolunacak ve iyilik seven 
inaanlar büvAklerini ve doıt- g6rOJmllı ve neticede glmrllr 

ı u •ıdare•=•=• iddia .~ mbi k-L lannı tebrik ve ziyaret etmit - •• •· .... 
ve doatlannın tebrik ve ziya- velerin meaf8 t0adetnamele-
ntlerini kabul ebnİf addolu- rinde mahallerinin gizlenmediZ.: 
nacaktır. •• 

ZaluQetJi, ktllfetli tebrik ve ve ittenilen ı&mr&k farkıma 
zipntler yerine geçmeli bu alb ay geçtikten soma talip 
tefkat alanında bayramlaplmıı ohmduju, halbuki 1940 numa
olm•u yurd 1anulan için de rah kanuna gire bu _.dclet 
çok yararlı olacak ve İf da- ..... 
marlan içia bayramı.rda elin· geçtikten sonra para 19° btail-
lenmeye imkln verecektir. mek kanuni g&rillemeditnacl• 

Bu uıullln kalplerde yer tut- gtımrilk idaresinin yapbğı ha 
IDUllJI yurtc:lqlardan rica ede-
rim. Para kabulüne başlanmıı- muamelenin yolsuz olduğu an-
br. l•ı~lna•t ve ~v~~ ri 

iyilik ıevenlerin listesi arife- bakh priilerek lebleriade la. 
den iki fthı evvel l.ta.ibul ve rar erilmittiı' • 
Aabra psetelerinde nqre- Karar her iki tarafna •eldl-
dileeektir. lerine 86ylemaittir. 
ü .. i.ii8Cii9.iniih8·b.·····~;1a··;;;i~·;;··d;··~···~ 
Umumi.•~ iatihaha ~u de-1 termiftir. Ba İfe doktor.,._ 

fa kewfialis aihi laararetti olda. .&fuia ntilljl amaU1ııla 
Halk fırkasınca balkın memle- alıpn ~ elli Ha'fm1 • 
ket itlerine kantmaıım temin tayin edilmemlt ohDw elll• 
yolunda tuttuğu açık yolun yo- bir sebebe Lağh olacakti. 
lun bu suretle tecellisinden O sebep kalkb iae )'İni 
memnun olmamak kabil değil onun gelmesi bekleneWlir. 
idi. Kalkmadı ise belki enci •• 

lntihab neticesi belediye reis izisından (Muharrem) ~ 
vekili Rajıb, Selim, Ekrem, diye fikir yilrütenlerde vahl.r. 
Malaarrem, Aksekili Hasan AkseL.i bankası mücltbil Mit• 
ilnrinde toplandı. Ôdemiş' den haha belediye reisliii alyleni 
bir Bayanın seçilmemiı olması sa da kuvveti hakkında esull 
herhalde ekıikliktir. bir fikir edınmek kal\iJ 

R~ylerln tunifi ııraSJilcl& o- Tlltlln ff1•9ı!mı41 
nan iaimler içiDCle i&huz MemleketimizQa 18~ 

(Hasan) diye yazılı d&t rey, .-aeki ~ haıidı~ ~ 
Aksekili Hasan'• aittir, dene- Y•tli g6,...,or. ai. lills'.jS-ti~ 
rek Huan'ın reyi (S8) e çıka- tilnlerin •Jİ bir 6AtJ4 ••••a:< 
nlmıf. Eter bu Hasınlar dijer beı keli meauıaa emif idi. 
isimleri Hasan bUI..,... iç. Odemif.mizia bu çok la:•• 
d&rt kifiye de raci o~ ve fittikçe te~ Ye hı11• 
okmıduju pbi ayn bir zata dbyaya 1aydaa Wlaleri 
ait olduju diye tellkki edilmit bu defa da piyaadalr.i ıaw-
olsaydı Aksekili Huan yerine kiini tutara hıllna Ç9lr 
Ticaret Oduı reisi Fethi ge- menmn kala~ flplle 
lecektL yoktur. Hlkenaeümizin tuttu;. 

ÇOnktl o n.-a Ha1Um çok defer& iktıaad tutıiama 
reyi 54 oJaeak idi. Halhuki hepimizin iıtikbale çok emia 
Fethinin alclkfı rey 56 idt. Fet- bir g&zle bakmamıza ve tarla· 
hinia, tasnifteki IMı yolsuz- larımızdan en fazla ve en eyi 
luktan dolayı villyet makamına surette mahsul almamıza gay-
mnı.c;Qt ettiji haber ahnmıı- retimizi artbnyor. Yalnız u-
br. ftiiı kanun çevresi içinde hnda çiftçi olmıyanlann bun· 
halledilece;inden eminiz. dan evvelki senelerde oldup 

BeledlJe Reisi gibi ortaya çıkıb ela yine W 
Kim Olacak? bol tütiln ekmiye b,..ı..-a~~ 

Raiıp, umumi meclise seçi- piyasayı iatejinclelJ fUia ti.-
lince vekilet suretile yapmakta tüne ~ u· tell• 
belediye reislitini kimin va- de borc sayans. 



~~~B:IE!---------~------~--~ 
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Nihayet sükülu yine Taran 
bozdu. Çünki Caferden bugün 

laf koparmak bir mesele ol
muştu. O kıymetli hamulesile 
meşiul başka bir alemde imiş 
gibi mest idi. 

- Fakat ne dersin Cafer 
~u T eodos habisi de bizi epey 
uğraştırdı değil mi? 

- Orası öyle .. 
- Düşün bir kerre Kütahya 

neresi, Bağdat neresi ve niha
yet az kalsın Şammara varı
yorduk yahu. 

- İstanbulu unutuyor musun 
ya Anemas? Kleromeni ora
larda da aramadık mı idi: 

- Ya Anemas zmdamnın 
yağlanmıı domuz kılıklı kuman
danı. 

- Kütabyadan çıkışımız, ne 
idi o çıkış. Ve senin o geceki 
halin. fakat biliyor musun Cafer. 

- Neyi bilecekmişim. 
- Bağdaltan çıkış da az deli 

lik değildi,hani, fakat şimdi dü
şünüyorum da kendi kendime 

1 

Yazan: NIZAt-AETTIN NAZiF 
103-

sana h:ık veriyorum. Hareme 
girmekten menetseydim, ede
bilseydim. Kleromen gitmişti. 
Uçmuştu değil mi? 

İsminin geçmesile tekrar 
uyanmış gibi gözlerini açan Kle
romen bütün bu muhavereleri 
baştan dinleyonnuş hissini ve
ren bir cevapta bulundu. 

- Şövalyem hayatımı sa~a 
borçluyum. 

- Fakat bana hayat veren 
sensin Kleromen. 

- Oh şovalyem. Çok kor
kunç bir gece yaşadım. Ya 
yetişmeseydiniz, ya gelmesey
diniz. 

- Nereye götürdüklerini bi
liyormıydıo ? 

- Bilmiyordum. Fakat öğ
rendim. 

- Nereden öğrendin. 

- Konuşuyorlardı. Ve bütün 
korkuma rağmen dinliyordum. 
Düşmanlarımı tanımak isti
yordum. 

yor mıydın? 

- Evet .. 
- Nasıl? Nereden 

din? .. 
öğren-

- Unutuyor musun ki ben 
Bağdat sarayında yaşadım. 

- Orası da var ya.. Peki 
kimdi bunlar? 

- Lakırdıla?'mdan Şaırmare 

kabilesine mensup olduklarını 
anladım. 

Şaremare, <:~mmarc .. Ne-
resi bu yer yine? 

- Fakat çok bedevi adam
lar. Vakıa bana pek nazik 
muamele ediyorlardı. Hele Ta-
rık diye çağırdıkları ve 
hürmet ettikleri genç re-
isleri.. Fakat ne de olsa 
müthiş bir yeis ve azap ıçın
deydim. Meçhul bir akıbete 

sürükleniyordum beni, Bağ
dad sarayından değil senden 
uzaklaştırdıkları için özüyorum. 
Çünki senin Bağdad' da ol
duğunu biliyordum. sem 
gözlerimle görmüştüm. 

- Peki lisanlarından anla- - Sonu Var -

Aımanıa .... Gerç·ek .. MüZakere 
lngiliz -"Af;~~"Miiiik~t~~d~~ Sonra 
Olabilecek-Saymen Berline Gidecek 

Fransa __ !!u Mülakata İtiraz Etmiyor 
Roma 20 ( A.A ) - Sir Con 

Saymon ve B. Eden dün ba
kanhk tali komitesinde hazır 
bulunmuşJardır. Komitenin fran
sız - lngiliz tekliflerine Alman
ya tarafından verilen cevabı 
münakaşa ettiği bildirilmiştir. 
Kabine bugünkü toplantısında 
cevab hakkında Sir Saymenin 
mütaleasını dinliyecek ve İngil
tere ile Almanya arasında doğ
rudan doğruya görüşmeler ya
pılması hakkındaki Alman tek
lifini tetkik edecektir. 

Fransız büyük elçisi son iki 
gün zarfında Sir Con Saymona 
yaptığı iki ziyaret esnasında 

Sir Con Saymenin tam bir 
Fransız - İngiliz noktai nazar 
teatisinden sonra Berlini ziya
ret etmesi İngiltere tarafından 
arzuya şayan görüdüğü tak
dirde buna fransanın hiç bir 
suretle itiraz etıniyeceğini açıkca 
ihsas etmiştir. Aynı zamanda 
da bu vaziyet evvelden bu 
mahiyette bir karar verilmiş 

olduğu şeklinde tefsir edilme
melidir. Pek mühim olan Fran-
sız - İngiliz istişareleri daha 
bir müddet devam edecektir. 
Paris ile Londra arasındaki 
temasların bir neticesi belki 
de lngiliz - Alman müzake
ratının Londra tekliflerine ta
mamen şamil olmasını kabul 
edilJ etmiyeceği hakkında Ber
lin hükümetinc müracaat ola
caktır. İngiliz ve Fransız dev
let adamlarının bava mukave-
le~inin derhal müzakere mev-

zuu teşkil etmesinde mutabık manya ile İngiltere arasında 
oldukları zann~dilmektedir. Fa- doğrudan doğruya müzakere 
kat bunlar keza hava mukave- imkanların • ve sair Cpn Say-
lesinin 3 - 2 tarihli müşterek menin Berlini zivaret edeceği 
mukavelede zikredilen diğer hakkındaki şayiaları mevzuu 
tar~flar hariç o~ar~k ay!! bir bahsederek, tam salahiyetle 
Şf'kılde akdedılmıyecegınden mücehhez herhangi bir ecnebi 
de m~tabıktırlar. . . şahsiyetin Berline ıelecek olur-

Parıs, 20 (~.A~ . - _fngılız sa Alma hüküm et merkezinde 
nazırları komıtesının muzake- bütün milletin itimadını haiz 
releri Pariste müsait bir su- salahiyettar mahafillerle fikir 
rette karşılanmıştır. Komitenin teatisi için derhal temasa gire-
312 tarihli beyannamesinin her ceğ\ni yazmakta ve mütalaayı 
noktasını alakadar hükumetle- yurütmektedir. Bir müddetten 
rin ayni ehemm:yetle tel:.kki beri komşularımızın Almanya-
etmesi kanaatinde bulunduğu nın yeni hedeflerini daha iyi 
zannedilmektedir. İngiliz ko- Anladıkları doğrudur. Fakat 
mitesinin Londra anlaşmaları- ecnebi bir şahsiyetin zıya-
nın muhtelif unsurlarının bir- reti kendisine Alman devlet 
birine bağlı • bulunduğunu 
ve bunların ayni zaman
da halli lüzumuna dair olan 
tefsiri Fransız hükumetinin gö
rüşüne uyhundur. Anlaşılıyor 

ki, Alman notasına gerek müş
terek bir nota ve gerek sa-
dece bir vusul ihban şeklinde 
verilecek cevap meselesi kal-
maktadır. Çünkü hakiki mü
zakere ancak Berlin hükümeti 
tarafından arzu edilen muhte
mel İngiliz - Alman mülaka
tından sonra olabilecektir. Bu 
hususta hemen bir karar veri
leceği zannedilmektedir. Belki 
de Sir Con Saymen 28 Şu
batta Pariste gayri resmi bir 
konferans esnasında bay Lava] 
ile yapacağı mülakat beklene-
cektir. 

Gazeteler Ne Diyor• 
Berlin, 20 ( A.A ) - Döyçe 

Alszemyn Çavtung gazetesi Al-

adamların ve yeni Almanyanın 
ihtiyaçlarını tanımış olacak 
ve mütekabil anlaşma ile mü-
tekabil ihtiyaçların heyeti 
umumiyesini tanzime yardım 
edecektir. 

Correspondance Diplomatik 
gazetesi Almanya ile İngiltere 
arasında doğrudan doğruya 
temas vaki olduğu takdirde 
Fransanm buna hiç bir suretle 
itiraz edemiyeceğini, çünkü 
böyle bir temasın Almanya 
ile diğer hükumetler arasında 

ki meselelerin serbestçe mü
nakaşa ve halline doğru yeni 
bir terakki teşkil edeceğini 

yazdıktan sonra diyor ki: 
Bununla beraber Almanyayı 

uluslar arası büyük meselele
rin münakaşasından uzak tut
mak için bazı temayüllerin 
mevcut oldu görmektedir. 

Ayrılık Kalmadı ... 
Türlü Kadınlar Gözüme Başka 

Görünmeğe Başladılar Ben 
Bir Zamanlar Kadın Olmak Itemişti 

Şu günlerde kadınlar gözü
me başka türlü görünmeğe 
başladılar, kadını istediğim 

gibi görmek baı. a mukadder 
olduğuna bilseniz ne kadar 
seviniyorum : insanlık tarihini 
şöyle kuş bakışı bir gözden 
geçirirsek erkeğin dişi insanı 

kendisine itaat ettirir bir şekle 
koyduğunu görürüz. Devir de
vir erkek kadına başka başka 
şekiUer vermiştir. Acunda er
kek üstünlüğü ayaklanmış ka
dını zevk için, hizmet için, ço
cuk ıçın düşünmüştür. Türk 
tarihi kadına en çok erkek 
hakkına yakın hak veren sa
hifelerle doludur. Kadın yara
.lılış itibarile erkekden aynlan 
hususiyetlerile erkekden eksik 
bir varlık zannedilmi;tir. Ben 
gözümü açhğım vakıt annemi, 
teyzemi, ablamı kafes arkasın
dan bakan bir harem dairesi 
içinde buldum. Erkekler arasın
da yaşadığım havayı haremde ka
dınlık ilemind~ bulamıyordum. 
Kadın feracesi,yaşmağı içinden 
çarşafına büründü. Peçesini 
açmak açmamak devirlerinde 
ben de muhiti tanıyacak hale 
gelmiştim. Görüyordum ki ka· 
dın içtimaiyatı kadın adap ve 
terbiyesile kadın dilinde bile 
erkekten ayrılan bir hususiyet 
vardı. Teyzem ile amcamın 
başka başka zihniyet ve ale
min insanlan olduğunu görü
yor, bunun böyle olmasını hiç 
istemiyordum. 

O zamanki kız arkadaşla

nmdan erkek olmak istiyen, 
bu kaçgöçten bıkanlar çoktu. 
Fakat erkek iken kadın olmak 
istiyen yoktJ. Mulıitsizlik, ya
sak ve ayıp ve günah duvar
ları arasmda kalan kadınlardan 
melankolik hasta bir nesil do
ğuranlar da oluyordu. İlk hür
riyet inkılabı kadına baktı, bu 
esiri azat etmek lazımgeldiğine 
inandı. 

İnandı, nihayet büyük Türk 
devrimi Büyük Atatürkün işa
reti artık Türk kadınını kafes
den kurtarmıştı. Türk kadını 

genel yafayışa girmişti, fakat 
kadın tarihin kendisine verdi
ği esaretden kurtulır.;uş olması
na rağmen zencirli kolları, uyu
şuk benliği kendine geleme
mişti. Kadın bir erkek kafasi
le düsünemiyor, kadın bir er
k~k düşüncesinden bam baıka 
birşey oluşunu muhafaza edi
yordu. Kadını bu baygın, yor
gun kafasile tetkik etmek, ru
hunda yaşıyan bir kadınlık a
lemi varsa onlan yerinden öğ
renmek için kadın olmak iste
diğimi bundan yedi, sekiz se
ne evci yine bu sütunlarda 
yazmışbm. Çünkü hayatı kadın 
başka, erkek başka türlü gö
rüyordu, halbuki Türk; erkek· 
lik ve dişilik alemlerinde ikiye 
ayrılmakdan korkuyordu, Tür
kün erkeği de kadını da Türk 
idi. 

Devrim bize kadın hekim, 
kadın hakim kadından her t•Y 

Yazan: ECZACI KEMAL AKTAŞ 
değiştirmiştir. Artık onu lük 
kostümlerile, rengarenk maki 
yajları manikür ve pedikürle 
rile bir süs, bir oyuncak bulan 
lar olmıyacaktır. Onu bir er 
kek gibi erkek duygusile Tür 
bir kadın er iöreceğiz. 

Bu fikirlerimle kadını tama 
men erkekleşmiş bulacağız de 
mek istemediğimi işaret ede 
rim. Evet kadın kadınlığını 
ince noktalarını elbet muhafaı 
edecektir. Fakat bu benli
hiç bir zaman meraklı, hassas 
ıröz yaş.ariie dolgun, sinirli 'V 

zaif bir l .... - n:ı k tır. Eve 
kadın makya;nıct u.ı .,ıc\ın m"i 
rit bir süs timsali 01mıyacatC 

, güzel giyinecek, itidalli olacak, 
Türk cemaatı içinde li· 

Eczacı Kem<il Alda.-;; zum gibi olacakhr. Cinsiyet 
gösterdi, fakat bunlann azlığı duygulan, kadınlık benliklerini 
bize kadını yine istediğimiz tabiat ona hediye etmiştir. Ne· 
yerde bulundurmuş görünmi- tekim bizlere erkeklik benlik· 
yordu. Şimdi kadının cinsiyeti leri verildiği gibi. Şu ka· 
ile fizyolojik aynlıklarile erkek- darı var ki Türk kadını ar· 
ten başkalık görmek devrinde 
değiliz. Kadını bütün haklarda tık herşeyi erkekle berabe• 
müsavi Türk vatandaşı diye duyan, beraber arayan bir 
görmek asrını yaşıyoruz. Son yurttaştır. Artık Türk kadınını 
günlerde memleketin soysal ben böyle ırörüyor ve kendi· 
bünyesine giren kadını artık sine böyle davranıyorum. Bun· 
devletin mukadderatile alaka- dan duygum büyüktür, ninele· 
dar birer saylav yaptık. Benim rimizin ruhu şad olsun ... 
duygularım da benim gözlerim Eczacı 
de kadın görünüşünü tamamile Kemal Akta• 

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

Dinar Ne Haldedir? 
~-------·--------

Bu Sevimli Kasabalarda Hayat 
Pek Sönüktür - Belediye isleri 

Diua»dmı bi>' mcm::aru 
Dinar, 19 (Hususi) - Dinar suları islah .-dilmemiş birer ba· 

her noktadan bir transit yeri taklık halinde bulunuyor. 
olmakla beraber kendisinden Kasabanın yegane caddesi 
beklenen canlılıgı ifade edemi- istasyondan belediye yanına 
yen bir kaza merkezidir. kadar uzanan bir yoldur. Bu-

Eğirdir hattı üzerinde bulu- nun da iki tarafı gayrimunta· 
nan Dinann, ayni zamanda zamdır. Hayat yoktur. HalkıP 
Afyon, Denizli, Burdur ve vakıt geçireceği yeğine top· 
Isparta vilayetlerinin ortasında lantı mahalle kahvehaneleri· 
bulunmasına ve buralara güzd d 
yollarla bağlı olmasına raimen ir. 
ötedenberi bakımsızlık yüzün- Dinar yalnız ışık bakımından 
den ileri bir adım atamadığı iyidir. Büyütülen elektrik tesi· 
görülmektedir. Kazada bazı satı su kuvvetinden istihsal 
yeni hamlelerle kımddanış ol- edilmekte olduiandan cereyan 
duğu farkedilmekte ise de ucuza satılmaktadır. Bu sayede 
bunu, genel duruma nazaran, halk ışığın kilovatıni on kuruşa 
pek ehemmiyetsiz bulmak icab alabilmektedir. 
eder. ökonomi bakımından Tabii manzarası fena olmı· 
durumu fena olmıyan bu kaza- yan, Hava ve su itibarile de 
nın imar ve inşa faaliyeti an- emsali bulunmayan DinarıPı 
cak üç beş yeni bina ile güzel içinde bulunduğa şeraitin fır-
bir fırka ve belediye binasına satlarından istifade ederek, 
inhisar etmektedir. Bütün ye-
nilik bundan ibarettir. mütekamil ve şirin bir kasaba 

İç mahallelerle kenar kısım- haline ırelmcsini gönül çok arı0 

lar bakımsızlık içindedir. Ke- ederdi. 
nar sokaklardan akan ırmak 





Sanrre ,o 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - 211,88 lira bedeli mu

hammcnli Çayırhbahçede 83 
numaralı adanın 141,25 metro 
murabbaında 4 numaralı arsa
nın mülkiyeti belediye başka

tiplik kalemindeki şartnamesi 
veçhile ve açık arttırma ile 
4131935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
artbrma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Artı·r
oıaya iştirak için 16 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar balediyede ar
brma ve eksiltme komisyonu
na müracaat olunur. 

2 - 90 lira bedeli muham
menli Çayırlı bahçede 87 ada-
nın 90 metre murabbaındaki 
86 numaralı arsanın mülkiyeti 
belediye başkatiplik kalemin
deki şartnamesi veçhile ve 
açık arttırma ile 4/3/935 pa-
zartesi günü saat 16 da bele
diyede müteşekkil arttırma ve 
eksiltmek komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Arttırmaya iştirak için 7 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediyede 
arttırma ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 

3- 228 lira bedeli muham
meneli Çayırlıbahçe'de 83 nu-
maralı adanm 152 metro mu
rabbaındaki 19 numalı arsanın 
mülkiyet belediyede baş ka
tiplik kalemindeki şartnamesi 
veçhile ve açık eksiltme ile. 
4-3-935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
artırma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Artır-
maya iştirak için 18 lira mu
vakkat teminatla söylenen gfin 
ve saate kadar belediyede ar
tırma ve eksiltme komisyonu-

na müracaat olunur. 
4 - 128,58 lira bedeli mu

hammeneli utarit sokağında 65 
numaralı adanın 108,86 metre 
murabbaındaki 168 sayılı arsa
sının mülkiyeti belediye baş 

katiplik kalemindeki şartnamesi 
veçhile ve açık artırma ile 
4-3-935 pazartesi günü saat 16 
da belediyede müteşekkil art
tırma ve eksiltme komisyonunca 
ihale edilecektir. 

Artırmaya iştirak için 1 O lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saata kadar belediyede 
artırmak ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 

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

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

6 - 173,75 lira bedeli mu
hamenli Mes'udiye caddesinde 
65 numaralı adanın 139 metro 
murabbaındaki 113 numaralı 
arsasının mülkiyeti belediye 
başkatiplik kalemindeki şartna
mesi veçhile ve açık artırma 

ile 4-3-935 pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşeldl 
artırma ve eksiltme komisyo-
nunca ihale edilecektir. Artır
maya iştirak için 14 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediyede ar-
tırma ve eksiltme komisyonuna 
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ğu 3. Çav 4. Din, tin 5. İs Sadme - 1. Berilgenlik 
6. Go, gö, iU, iÜ 7. Kü 8. 2. Curum 3. Çarpma 4. 
Küy 9. Ôk 10. Selen 11. Çatma 5. Dokuş, tokuş 6. 
Ses 12. Tavaf 13. Uy 14. Dokuşma, tokuşma 7. Pat
Ün 15. Y anırt (Aksisavt lama (İnfilak sadmesi man.) 
man.) 16. Yanku (Aksisavt 8. Sarsma, sarsmtı 9. Vur-
man.) ma 

Sada aksetmek - 1. Sadr (Sadır, göğüs man) 
Gürlemek 2. Y ankulanmak 1. Bağır 2. Bavur 3. Döş 4. 
Yankullanmak Göğüs 5. Kökrek 6. Ök 7. 

Sadayı hatif - Geleci Öp 8. Öşün 9. Sabar 10. 
Sadaka - 1. lstengi 2. Yürek 

Savkada 3. Selbik 4. Tur· Sadr illeti - 1. Göğüs 
tamak darlığı (Zıykı sadır man.) 2. 

Sadakat - 1. Adaşlık Solunganlık 
2. Bağlılık (Sadıkane irtibat Sadr (Sedir man.) - 1. 
man.) 4. Körüğ 4. Oka 5. Baş, baş yer 2. İleri, ileriki 
Önen yer 3. Ön, ön yer 4. Öreçe 

Sadakatsız - 1.Ala (Mü- 5. Seke 6. Seki 7. Sekü 8. 
televvin man) 2. Ökçesiz Söykenç 9. Tar 10. Tör 11. 
(Ökçesi yok, sebatsız man) Tür 12. Tüver, tüvür 

Sadakat yemini - Çert Saf (Temiz man.) - 1. 
Sade - 1. Ancak (Yal- Arı 2. Arığ 3. Ank 4: Arm 

nız man.) 2. Birkiye (Y ega- arun 5. Arınık 6. Arı sili 7. 
ne man.) 3. Çıkla 4. Düz 5. Aru 8. Cık 9. Cıkla, çıkla 
Kanşıksız 6. Katıksız 7. Salt 10. Cip, çip 11. Amçık, çım-
8. Saltan 9. Sayac~ 10. Ya- çık 12. Duru 13. Duruk 14. 
lıu (Katmerli zıddı) 11. Yal- İğrek 15. Sadıksıs (Yk: Ka-
nız tıksız) 16. Kapşıgay 17. Ka-

Sadece - Tek rıksız 18. Katıksız 19. Mül-
Sadcdll - 1. Bön 2. dür 20. Öyürtlenmek 21. 

Böngü 3. Samsuk 4. Uğuz Sağ 22. Saydam 23. Siliğ 

Sadeyağ - 1. Bısığ, yağ silkü 24. Süzük 25. Urun-
2. Sağyağ dulanmış 

Sadık - 1. Ağar 2. Ba- Saf derun, safdil - 1. 
yık 3. Bayrı 4. Bön 5. Çm, Anara 2. Anarat 3. Bön 4. 
çin 6. Doğru 7. Gervçek 8. Epesek 5. Öğüz 
Girçek 9. Güni 10. İnak 11. Saf hava 1. Arı yil 
Kirtü 12. Köni 13. Onağ 14. 2. Ayaz 
Perinçek 15. Sözünde duran Saf kalpli - Kengil 

~ .. 
sözünü tutaii'<) (Sadıkulvait Taf"1>1fuıyan -1. Bulanık 
man.) 15. Toğrı 17. Unan 2. Karışık 

Sadır - Çıkan Saf (Dizi man.) - 1. 
Sadır olmak - 1. Çık- Gerki, çerik (Saffı harp 

mak 2. Gelmek man.) 2. Cer~e 3. Çığda-

'fenı Aa•,-

müracaat olunur. 
7 - 189,25 lira bedeli mu

hammenli Mesudiye caddesinin 
arka sokağında 65 numaralı 
adanın 151,40 metro murabba
ındaki 112 numaralı arsasının 

mülkiyeti belediye baş katiplik 
kalemindeki şartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 4-3-935 pa· 
zartesi günü saat 16 da be!e
diyede müteşekkil artırma ve 
eksiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. Artırmaya iştirak 

için 15 Ura muvakkat teminat
la söylenen gün ve saate ka
dar belediyede arttırma ve ek
siltme komisyonuna müracaat 
olunur. 

10-15-22-28 (191) 405 
1 - 544,50 lira bedeli ke

şifli karşıyaka kurtuluş soka
ğında yapılacak olan adi dö
feme işi belediye başkatiplik 
kalemindeki keşifnamesi ve 
ıartnamesi veçhile ve açık ek
siltme ile 9-3-935 Cumartesi 
günü saat 16 da bc-lediyede 
müteşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunca ihale edilecek
tir. Eksiltmiye iştirak için 41 
lira muvakkat teminatla söyle-
nen gün ve saata kadar bele
diyede arttırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat olunur. 

1 - 281,76 lira bedeli keşifli 
köprü mevkiinde yapılmakta 
olan park sakasındaki partel 
yerleri kayalarının sökülme ve
kilizma yapılması işi belediye 
başkatiphk kalemindeki şart
name ve keşifnamesi veçhile 
açık eksiltme ile 28-2-935Per
şembe günü saat 16 da bele
diyede müteşekkil arttırma ve 
eksiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. Eksilt meye iştirak 
için 22 lira muvakkat teminatla 
ıöylenen gün ve saata kadar 
belediye arttırma ve eksiltme 

konmiıyonuna müracaat olunur. 
3 - 120 lira bedeli keşifli 

Mısırlı caddesinin Gönül ao
kağı kısmındaki bozuk yerle-
rin sökülerek tamiri işi bele
diye başkatiplik kalemindeki 
şartname ve keşifnamesi veç
hile ve açık eksiltme ile 
9/3/935 cumartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
arttırma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. 

Eksiltmiye iştirak için 9 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye
de arttırma ve eksiltme ko
misyonuna müracat olunur. 

4 - 298,20 lirr bedeli ke
şifli çöken lağımların tamirinde 
kullanılmak üzere yaptırılacak 
olan bir ton kapaklar işi be
lediye başkatiplik kalemindeki 
tartname ve keşifnameıi vec
hile ve açık artırma ile 9 -3-
935 Cumartesi günü saat 16 
da belediyede müteşekkil art
tırma ve eksatme komisyo
nunca ihale edilecektir Eksilt 
miye iştirak için 23 lira mu
vakat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar belediyede 
arttırma ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 
22 - 24 - 28 - 4 553 (263) 

§ 151,25 lira bedeli muham
menli Mühendis Ferruh apar-
tımanı arkasmda 53 adanın 
121 metre murabbaındaki 16 
sayılı arsasına ilave olunan 
kısmın satışı belediye başkatip-
lik kalamindeki şartnamesi 
veçhle Te açık arttırma ile 9/3/ 
935 Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. Arttırmaya 
iştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saa
ta kadar Belediyede arttırma 

ve eksiltme komisyonuna mü
racaat olunur. 

22-24-28-4 558 (264) 

Öz Türkçe karşılıklar - 279 -

mıtk 4. Dizek 5. Dizi 6. Di- cuk 3. Kiççik 4. Kiçi 5. Ki-
:ıik 7. Dizim 8. Katar 9. çik 6. Küçük 7. Ufak 
Kezik 10. Kmm 11. Kor Saha -1. Açıklık 2.Açık 
(Yapılarda taş, tuğla, kerpiç yer 3. Alan 4. Avlı 5. Du
ve saire sırası man.) 12. Ko- rum 6. Düzlük 7. Elen 8. 
şum, kuşun 13. Sıra 14. Tiz- Manay 9. Ortalık 
kin 15. Yasal 16. Yasav Sabai intişar- Yaylım 

Safsaf - 1. Dizi dizi 2. Sahai vasia - 1. Yaban 
Katar katar 3. Sıra sıra (ova man) 2. Yazı (ova man) 

Safşiken - Sökmen Sahabet - 1. İtilik (sa-
Sef tutmak - 1. Çer- hiplik man) 2. Kayırma (hi

keşmek 2. Dirkeşmek 3. Di- maye man) 3. Kornma (hi-
zilmek 4. Düz durmak 5. maye man) 4. Ütün 
Düzünmek 6. Koşun bağ?a- Sahabet etmek - 1. Be
mak 7. Tişikmek 8. Yasla- nimsemek 2. Cakatamak 3. 
mak, yasanmak Kayırmak 4. Korumak 5. 

Safa - 1. Eğlence, eğ- Üstüne almak 
lenti 2. Kot 3. Mez 4. Se- Sahan - 1. Aş kabı 
vinç (içine yiyecek konan kab 

Saffet (Safvet) -1. An- man) 2. Kab 3. Tabak 4. 
lık, arığhk, arıklık, arınhk Tepsi 5. T apsi 
2. Duruluk 3. Esenlik 4. Si- Sahba - 1. Kızıl 2 Sücu 
lilik, siliğlik Sahi - 1. Ağı 2. Ahı 3., 

Safh - 1. Bağışlama 2. Akı 4. Eli açık 5. Eli bol 
Bakmama 3. Yüz çevirme 6. Kocak, koçak (paha çok 

Safha - Yüz babayiğit man) 7. Munğan 
Safiha - 1. Paslak 2. 8. Paydak O. Selek 10. Ver

Kat 3. Yufka 4. Yassı ve gili 
düz yüz man) Sahife - 1. Bet "bir 

Safil 1. Alçak 2.Astın 3. şeyi yüzü, üst sathı man,, 
Aşağı 4. Aşağılık 5. Bayağı 2. Bit 3. Sep 4. Yağrız (lev

Safir - 1. lskarma 2. ha, yazı levhası man.da) 
Islık Sahi - 1. Bayık 2. Cöp 

Safra - Öd 3. Çın, Çin 4. Doğru 5. E-
Safralı - 1. Baş' dönen sen (Sıhati yerinde man) 6. 

2. Sarıhğ Gerçek 7. Girtten 8. İçin 9. 
Safsata - 1. Çamsırtma lğsıl 1 O. İsen 11. Kercek 12. 

2. Saçma, saçma sapan Kerti 13. Kertis 14. Kirti 
Safsatacı - 1. Saçma 2. 15. Kirtil 16. Mağat 17. onğ 

Saçmalıyan 3. Yamşınk 18. Puju 19. Sağ 20.Sağlam 
.. • Safsataya düşmek - 1. 21. Yoğrı 22. Tüz 23.Uşun 
Çamsırtmak 2. Saçmalamak Sahihan - Gerçekten 

Sagar - 1. Bardak 2. Sahil - 1. Aran 2. Çet 
Bart 3. Sağır 4. Soğrak 3. Kını 4. Kırağ 5. Kırak 6. 

Saj?'İr - 1. Balaca 2.Ço- Kıran 7. Kmğ 8. Kırıy 9. 

1 
J 

1 
1 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk DJ .. amava 

LAKTİlW 
ile başla)·ınız 

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

·. 
i 

J. 

LA kt• Çocukta hazımsızlık, a in sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıdenr. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi K.ROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Kaıagrlp 
T ABLE'T'LERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
Te:namcn Geçirir 

Isn1!ne Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuruştur '-ıı-. ___________________ , 

lstırabların Ezraili 

~ 

1 
BUtUn Ağrı, Sızı Ve Sanclları Keser 

Baş, diş, sinir, adale ağrılarına, romatizmaya, 
nezleye, gripe karşı bilhassa müessirdir. 

Bir tecrübe biıa;" ' asihattan iyidir, derler; iecrübc ediniz. 

Her eczanede bulunur, Flab 7,5 kuruştur 

Gripin, Radyolin diş macunu mutahassıs kimyagerler tarafın
dan imal edilmektedir. 

' 



PLATT 
• 

Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 
Fı =-=-·-
• • 

En ufak y~dek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

/ 

1 Doktor 
1 A. Kemal T onay 
1 Bakteriyolog ve bula

••k ile salgın hastahk
lar birinci sınd 
mUlehassısı 

Basmahanede Müveddet 
salonu üstünde Dibek sokak 
30 numaralı ev ve muayene
haneıincle gece gündüz has
talarım kabul eder. 

Veremliler ile müracaat 
eden diğer hastalara yapıl
ması lizımgelen sair tablilat 
ve mikroskopik muayeneleri 
yapılacaktır. 

10 - 13 h-3 (98) 

CU AS LIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali A~a~ 1 lkametk ahını Birinci Kcı · 
onda Tayyare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gi)>i İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali ban

kası Ödemit şubesinden satın 
aldıiım 1179 numaralı temamı 
ödenmiş 60 liralik altı hissemi 
zayi ettim. Yenisini çıkaraca• 
iımdan eski hisse makbuzla
rımın hükmü kalmadığım ilin 
ederim. 

udemişte Turptlu mahalle

sinde Halil oğlu Ali molla 
20 - 21- 22 528 (251) 

uayenehane 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hastanesi 

T · Dahiliye Mtitehaasısı 
. tirkiye'de en çok aranılan ve sahlan da iste- Muayenehanesini 2 nci Bey-

!lılen. Aigopan'dır. Daima ve israr ile Algopan ler sokağında 65 numaraya 
ışteyıniz. Şehrimizdeki Eczahanelerde ve Ecza nakletmittir. Tel. 3956 
depolannda vardır. Türkiye umumi depo ziteri 'ı Evi Kaıantina tramvay cad· 
Z desi No. 596 Tel. 2545 

.;,.:man- ecza 2 ~p=~u;._ **'*l.Gr .. ~'jW!IF"~ ;::::;::;::===~ 

- Cn hÜl)Ülr lra3 bende .. 

llllllll 
llllY· 
· fra~ 
&çağıdtr. 

J." D ~ -.1mum epo.. .. .. 
Sulu han Cıvannda ( Hüseyin Hüsnü Odemiş i 
T~carethanesidir. 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \.J nlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Devren Sahlık 
Bakkaliye 

Alsancakta Mcs'udiye cad
desinde 33 numaralı Trabzon 

bakkaliyesi derununda mal 
azimet dolayısile devren ve 
toptan satılıktır. Taliplerin 
ay nihayetine kadar deru
nunda hacı bay Mehmet 
Haruna müracaatları 

2-6 (231) 

Yanı Ası ... &anne 11 

., 
• 

1 

ı · 

- & 
Satışta Büyük Kolaylık, 

• 

Uzun Vade, 7 Numaralı 

K ataloiumuzu Isteviniz •. 

-.TELEFUNKEN 
BOURLA BİRADERLER VE.$51 ---

İSTANBUL . AN KARA İZMİR 

CISJt'~------.iİİİIİiılıliıi"~r-n .. •::·--" -.: sKw • iiiw31i1P 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres .. Beyler Numan 

Zade sokaiı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

2-26 (229) 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MiNiK 
Kadın Berberi SITKlnın 
ilaçlan, makinalan ve us
talığı yapabilir. 

Bütünlzmir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koımalarında elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de öirelecekllr 

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

Teldon: 3101 
4-26 193 

Z AY 1 
lzmir Esnaf 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· 
cah karyesinden İbrahim oğlu 

Kara Mehmed 
20-21-22 529 (249) 

Şubesinden: 
Mevkii Sokağı 

Karııyaka Süzan 

.. " 
" ,, 

" ,, 
.. 
" 
" 

Yıldız 

Mimar sinan 
Süleymaniye 
Mimar sinan 
Yıldız 

Sevda 
Çakıcı 

Mersinli Burnova caddesi 

" " 
Burna va 
Buca 

" 
" 
" 
" 

Burna va 

" 
" 

Turan 

" 
" 
il 

" 
il 

Hacı bey 
Geniş 

Mecidiye belediye 
Köprülü 
Belediye 
Sulh 
Bedava 
Hanardı 

Yaihane 
Menemen c. 

" 
" 
il 

,, 

" 

Cinsi 

Arsa 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
il 

il 

" 
" 

Hane 
Dükkan 

il 

" 
" 

" 
Arsa 

" 
" .. 

Hane 

" 
,, 

Arsa 

" 
" " " 

No. 
29.3.21 
29.1.17 
18.2.18 

7 
28.1.34 

. 38.36.1 

1.1 
1 

1.10.S 

Muham.K 
300 
300 
300 
700 

900 
500 
600 
300 
500 

3.8 hisse (Nakit) 15 
36.28 1000 

5.7 
26 

19.21 
10 

3.17 
3.1 
6.7 
35 

1.3.1 
209.8 
82.4 

102.143 
93.2 
91.5 

208.8 

400 
300 
500 
300 
500 
600 
300 

300 

soo 
200 
600 
600 
800 
200 
900 

bili 300 
Karataş Halil Rifat paşa c. Hane 302.272 700 
Burnava Küçük çay ,, 43.51 1000 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 

veya peşin para ile 10.2.925 tarihinden itibaren açık artırma ile 

satışa çıkarılmıştır. Mahn satıldığı seneye ait devlet belediye 

vergi ve resimlerile sair masraflar müşterıye aittir. Kıymeti iki 

bin lira veya daha fazla olan emvalin kat'i ihaleleri istizana 

tabidir. ihale 6.3.935 Çarşamba günüdür. Talihlerin yüzde yedi 

buçuk depoıitolarile birlikte ihale günü saat 14,30 da Ziraat 
bankasına müracaatlan. N)() (261 \ 



F ratelli Sperco ı 
\! apur Acentesi 
J.OY ALE NEERLANDAİS 1 

KUMPANYASI 
ORESTES vapuru23 şubatta 

be ·lenmekte olup yükünü bo
şalttıktan soura Burgaz Varna 
ve Köstence için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 26 

N. v. 
W. F. H. Van ()er 

1.Re & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 23 şubatta bekleniyor. 

~ubattan 28 şubata kadar An

vers, Rotterdam, Amsterdam 
~e Hamburg için yük alacakhr. 

ORESTES vapuru 10 martta 
telip 14 martta Anvers. Rot
terd m, Amsterdam ve Ham

burg limanları için yük ala
caktır. 

ULM vapuru Halen limanı
mızda olup Anver9, Rotterdam, 
Hamburğ ve Bremen için yük 

\ 
almaktdaır 

THESSALIA vapur 5 ıoartta 
bekleniyor. 7 marta kadar 

SVENSKA ORİENT LİNiEN 
HEDRUN vapuru 28 Şubatta 

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

NATIONAL STEAM NA VIGA 

TION Co. OF GRECCE 

İzmir - Nevyork arasında 
•yda bir muntazam sefer 

T AMESIS vapuru 12 Martta 
lzmirden (doj'ru) Nevyork için 
yük alacaktır. 
~ERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 6 nisanda 
gelip 7 Nisanda Malta. Bar

ıelon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uJiyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
bınası arkasında FRA TELLi 

SPERCO vapur acenteliğine 

miiracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük alacaktır. 

JOHNSON L!NE LTD 
KENMORE vapuru 23 Şu

batta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Vama, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 25 Şu 

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

CORPORATION 
EXMıNıSTER vapuru Halen 

limanımızda olup Nevyork 
için yük almaktadır. 

EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka-
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Z AY 1 
İzmir Esnaf ve Ahali Banka

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

Mercan zade NECıP 
20-21-22 524 (248) 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazlan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTtMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

11~ahrl RlzaıJ 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi 
10 - 20 (355) 

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

Norveçyanın· halis Morina balıkya;ıdır 
iki Defa Süzülmüştür 

Yegane Deposu 
Başdurak 

Bamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanes 

. . 

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

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. JADRANSKA 
LIMİTET PLOVIDBA D. D. Susak 

Vapur Acentesi ıZMıR, PıRE TRıYESTE vE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

CENDELİ HAN BİRiNCi HAFTALIK POST ASI 
KORDON TEL. 2443 Seyabatın müddeti 

DHE ELLERMAN LINES L TD. Triyeste 5,112 gündür. 
MARONIAN vapuru 21 şu- Her Pazartesi günü Sabah 

batta Londra, Hull ve An- muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede-

versten gelip tahliyede bulu- cektir. 
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük atacaktır. ılk hareketler: 

EGYPSIAN vapuru ay so- 20/2/935 S. S. SRBıN 
27 /2/935 BEOGRAD 

nunda Liverpool ve Svansea- 6/3/935 S. S. BLED 
dan beklenmektedir. 13/3/935 SRBIN 

THURSO vapuru mart orta- Kordonda Cemal Cendeli 
sında Londra Hull ve An- han No. 13-14. 
versten gelip tal.liyede buluna- (189) Telefon: 2548 *'' an cak ve ayni zamanda Londra Talebe Velllerlne 
ve Hull için yük alacaktır ilk ve orta mekteplerde oku-

FLAMINIAN vapuru mart yan ve her hangi bir dersten 
ortasında Liverpool ve Svan- geri kalmış çocuklara ders ve-
sea' dan beklenmektedir. rilir imtihana yetiştirilir. Mual-

NOT: Vürut tarihleri ve 

1 

lim dersi erini evlerde verir. ıs
vapurlarm isimleri iizerine mes'u liyenlerin gazetemiz idare mü
liyet kabul edilmez. düriyetine müracaatları. 26-1 

AZ r ARA iLE BOL 
ISI~ 

YAl..Nlz iÇi GAZLI 

Lan-. baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTE~IALCILAR 
Malzemesi J)eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

AKSIRIK 
Tehlikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Buna mani olmak için 

Selamet Ferit 

I 

1 •j/ _.. / 
/ 

Nezle ilacından kullanınız. Nezle olmaz, gripe, İspanyola ve 
;., u mevsim hastalıklarına tutulmazsınız. Yalnız isme dikkat. 

Selan et Ferit Ve S. Ferit 
Şif A ECZANESi 

Ir aliye Vel,iletinden: 
Darp edilmekte olan gümüş paralardan dört milyon liralık 

kısmı az bir zaman zarfında tamamen t~davüle vazedilmiş ola
cağından ~ski gümüş paraların bir şubat 1936 tarihinden itiba
ren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanıla
mıyacağı hilafına hareket edenler hakkında kan ... :Ji takibat 
yapılacağı 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince 

1 ilan olunur. 6-8-11-14-17-20-23 (171) 371 

KREM 
Balsanıin 

'' anzuk 

Yegane ciddi 

zellık kremidir. 
Tenin'zin dai

tazeliğini 

yalnız KREl\1 
BALSAA11 N 

Korursu· 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
Öksürenlere PeJesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve .Fahrikası: lzm ı rıfo H:dlrnpı nnn1a ı1ır 
Yerli Pamu/1undan At, 1 aygare, Köpekbaş, Defllrme 

Geyik ve Leylak Markalarını lıavı tıcr rıevı l\atıot bez 
imal eyl..ınekte olup malları A vrupıuıın ayni t ip nı emm 

catrna faikt i r. 

Telefon Ro. 2211 ve 3087 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

( H 1) Pcr. 

Gribe Nezleye 

Korizol Kemal 
Hilal Eczanesi 

il~ 
Misafirlere 

ikram 

KIŞ GEl""DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSfl.T 
Topan Halis Zoni[uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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


