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Yeni Aıır matbaasında basılmışbr. 

Cıuıılıııriyetiıı Ve Cumlıııriyet Eseriııiıı Bekçisi, Sabahları Çıkat· Siyası Gazetediı" 

Aydın Demiryolu s a or 
Cenevre 

Bütün Acunu Sevindirdi 
Fransa ile Almanya arasın

da. Sar, Yugoslavya ile Maca
reJı arasında Marsilya öldürü
ntü acun barışını korkutan iki 
ateş kaynağı idi. Yirmi sene 
önceki acılar göz önünde ya
Şatılmamış olsa yalnız Marsil
Yada patlıyan kurşunlar acunu 
~tuşturabilirdi. Sarda oturan
arın antlaşmalara uygun 

olarak ilişiksiz dileklerinin an
laşılması kolay sayılacak işler
de d ğil. d. n e ı. 

Almanya sarda oturanların 
Alınan olmasından dolayı bu 
Parçayı öz topraklarından ayırt 
etınemekte, Sarlıların 13 ikinci 
ICanunda ana yurta kavuşma
larını beklemektedir. Fransa 
Sara büyük ökonomik bağlarla 
bağlıdır. Bugünki düzenin bo
~ulmamasını isti yor, Sarlılar ara
sında Hitler rejiminden ürken
ler, Fransa için çalışmış olan
lar var. Bir avuç toprakta ya
/ıyan yedi sekiz yüz bin kişi
nin ulusal bir iş üzerinde çar
pışması ve bu işte Fransa, Al
nıanya gibi iki büyük törünün 
&eniş asığları bulunması Sarda 
seçim işini güçleştiriyordu. 

Acunun her hangi bir yö
nünden çıkacak kıvılcımın acu
nu tutuşturmağa yeteceğini iyi 
hilen uluslar, banş sevgisi ile 
uluslar kurumun konsey ma
sası üzerinde bu çetin işi, ba
rışı kurtaracak bir yola koy· 
dular. Seçim günlerinde 
uluslar arası polis kanşıklıkla
rın önüne geçecek, seçim bi
timi ne olursa olsun Fransa 
Almanya buna buyun eğecek
lerdir. Antlaşmaların temeli 
budur. Böylece Sar yüzünden 
Acunun tutuşması korkusu at
latılmıştır. 

Marsilya kıyali bu büyüm
den daha az korkulu değildi. 
Belki de daha ileri idi. Çünki 
~arsilyada, Yugoslavya Kıralı 
ıle M. Bartuya kurşun sıkan 
elleri silahlandıranlar doğrudan 
doğruya banşı bozmak, acunu 
kana boyamak istiyenlerdir. 
Bugün isteklerine kavuşmıyan
ların yarın yine zorbalıklara 
başvuracaklanndan korkulabi
lirdi. Nerede kaldı ki sınırları 
değiştirmek için böyle bir ka
rışıklığı istiyenler ve bunlan 
koruyanlar vardır •.. 

Bundan dolayıdır ki, Yugos
lavya Marsilya kuyalı araştırma
larında elde ettiği belgeleri 
uluslar kurumunun önüne koy
du. Barışın korunması için yeni 
düzenler kurulmasını istedi. Se
vinçle görüyoruz ki, bütün ulus· 
ıar zorbaları yaşatmamak, bun
. ~rı ezmek ve barışı korumak 
Ulğüsünde bir!eşmişler, antlaş
llıışlardır. Zorbalık nluslar ara
sı siyasal bir alat olmaktan 
fıkarılmıştır. Zorbalık davranış
arına karşı bütü , uluslar uya
nık davranacaklar, birbirlerine 
bunları ezmek için yardım 
edeceklerdir. Bu antlaşmayı 
Yerine getirmiyen törü uluslar 
derneğinin yargu yerinde yarf ula!lacaktır. Doğrusu uluslar 
Uı·uınunda şiındıye yet re barıf 1 kurtaran bu denlü açık an
aşına görülmemiştir. 
l Cenevrenin son konsey top
kntı)arındaki iki anlaşma acunu 
b 0 rkutan iki ateş kaynağını 
astırmış banşı kurtarmıştır. 
~cunu sevindiren bu anlaşma 
bar bizim gibi, barışa bağlı 
Ilı ulunanları kıvanç içinde bırak 

ıştır. 

~- C>cak.oğ1u. 

Asig - istifade, Büyüm -
;:;s· ele, "Belge delil, vesika,, 
l< ıyal - lCinayet) (Yetre -

adar ) 

Başbakanın Çok Değerli Bir Söylevleri 
-~~~-~~~~~~~~~~~~~~-=:::._~~~~~~~~~ll!Ci:;:;;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-

''Türk Kurtuluş ilerleyiş Davası Her Yıl Vatandaşlardan Yeni 
Bir Hamle, Yeni Bir Gayret Ve Sarsılnıaz Bir inan Bekliyor ... ,, 

"Sulhun, inkılabın Ve ökonomik Genişlemenin En iyi Bir Yardımcısı Olan MiJli Müdafaa Masraflarını 
Onun Sahihi Olan Tiirk Milleti Daima Hoş Görecek Ve Sağlam Tutacaktır .. ,, 

ANKARA, 12 (A.A) - Bu 
gün beşinci, ökonomi ve yerli 
malları yedi günü başbakan 
İsmet İnönünün Halkevinde 
seçken bir kalabalık önünde 
söylediği değerli sözlerile baş
ladı. 

Kalabalık arasında kurultay 
başkanı Kazım Özalp, bütün 
bakanlar, Halk fırkası genel 
katibi Bay Recep Peker ve 
birçok saylavlar bulunuyordu. 

Merasim tam saat 16 da An
kara kız lisesi talebelerinden 
bir grubun hep bir ağızdan 
söyledikleri istiklal marşı ile 
başladı. İstiklal marşı ayakta 
dinlendi. Bundan sonra yine 
bir talebe ulusal bir şarkı 
okudu. Ondan sonra Ankara 
kız lisesi talebeleri Ankara 
saylavı Aka Gündüzün Türk 
şekeri, kümes oyunu piyesle
rile kız lisesinden Bayan Nezi
henin Buhran adlı piyesini oy-
nadılar ve çok beğenildiler. 

Baş bakan general ismet 
lnönUnUn Söylevl: 

General İsmet İnönü ııürek-
li alkışlar arasında kürsüye 
geldiler. 

Bayanlar, Baylar, sevgili din
leyicilerim! 

Ökonomi ve artbrma hafta
sını yeniden açıyoruz. Bir kaç 
senedenberi yılın belli başlı 
günlerinde bu toplantılar bü-

tün memlekette memleketin 
ökonomi ile alakasını, ökonomi 
işlerinde hevesle çalışmayı ve 
memleketin ökonomik varlığını 
gözden geçirmeyi kolaylaştıran 
bir fırsat oluyor, 

yer yer bazı eyilikler gös
terdi, denilebilirse de genel 
olarak sıkıntı dar k devri geç
miş ve genişliğe dönmüş deni
lemez. Bütün ülkelerde tahmin 
bu yoldadır. Bizim meleketi-
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bir zannı söylemek bir cesaret 
olduğunu bilirim amma bunu 
kat'i riyazi bir şekilde ileri sür
mek ve mübalagah rakamlar 
söylemek aklımdan geçmez. 
Ancak alınan tetbirler ve mem
leketteki alış veriş hali bunu 
söylemek için imkan verdiğini 
sizde biraz sonra kabul ede
ceksiniz. 

Uluslar Arası Ticaretimiz 
Bu yıl diğer milletlerle ulus

lar arası ticaretimiz geçen yıl
lara nisbetle azalmamıştır. Ak
sine olarak genel mahiyeti ile 
daha iyi bir istikamet göster
mektedir. Diğer taraftan iç pa
zarının oldukça canlı mikyasta 
artması dış ticaret ile beraber 
olarak memlekette fiatlar üze· 
rinde iyi bir tesir husule ge
tirmiştir. Fiatları içinde size 
bazı rakamlar söyliyeceğim ki 
memlekette hasıl olan yalıut 
basıl olmağa yüz tutan genişlik 
için ümit verici bir delil olarak 
sizde göz önünde bulundura
caksınız 

OzUmler Ve lnclrlerlmlz 
· ~ Başlıca dışanya çıkardığımız 

Geçen Yılın Ökonoml mize gelince, bu geçen yıl için- mallardan üzüm zahire geçen 
Vaziyeti de memleketin ökonomik du- yıla nisbetle daha fazla para 

Bu geçen yılın ökonomik rumunun eyiliğe döndüğünü etmiştir. Üzerinde çok söyle-
vaziyetini size geniş yürekle söyliyebiliriz sanıyorum. Bu son nen incirin değeri benim aldı-
ve kıvançla söyliyebilecek beş altı yıllık acuna şamil olan ğım son hesaplara göre geçen 
vaziyetteyiz. Bütün acunda sıkıntının bizim ülkede eyliğe yıla nisbetle yüksek addoluna-
ökonomik vaziyet bu yıl döndüğünü zannetmek, böyle bilir. Her halde geçen yılda-
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kınden daha az fiatta olmadı
ğını söylemekte ittifak vardır. 

İnciri bilhassa söylemem onun 
değeri üzerinde çok münakaşa 
geçtiğindendir. Üzümde ve za
hirede fiatlar münakaşa götür
mez surette geçen senekinden 
daha elvarişlidir. 

YUn Ve Pamuklarımız 
Bundan sonra yün ve pamuk 

geliyor. Yünlerin memleket 
dahilindeki fiatleri geçen sene
den çok daha iyidir. Mesela 
yünün kilosu geçen yıl 17 ku
ruşa kadar satılırken bugün 
120 kuruştan araşmaktadır. Tif
tik geçen yıl 28 kuruşa satıl
makta iken bu yıl 115 kuruşa 
kadar aranmaktadır. Pamuğun 
kilosu geçen yıl aşağı yukarı 
17-20 kuruşken bugün şimdi 
elli kuruşa kadar aranmaktadır. 

Diğer Mahsullerlmlz 
Diğer mahsulat, zeytinyağı, 

deride geçe yıla nisbetle iyi 
fiattadır. Ökonomik duruşumu
zun eyi alametlerinden en ka
naat verici olarak memleket 
içindeki bu fiat artması başlıca 
sevindirecek bir alamettir. Bu
nu yalnız ticaret sistıminde ka
bul ettiğimiz usulde değil, iç 
pazarın genişlemesi ve artma
sında görmeliyiz. Evvela ti
carette sıkıntı darlık yılla
rı ile başhyan kontenjan 

- Soıı u 8111cı sahi/ede --

Yeni Demiryollarımız 1 Sivas Sanayi Merkezi 
Yeni Demir Ve Köprü Fabrikaları 

Sivasta Kurulacaktır Aydın 
için 

Demiryolunu Satın Almak 
Müzakereler ·Başladı 

1935 te Atyon -Antalya Hattı ikmal Edilecektir 

Ankara 13 ( A . A ) - Bu 
hafta içinde Afyon - Antalya 
hattının Aydın hattı üzerindeki 
Karakuyaya kadar olan beşinci 
ve altıncı kısımlarının da jhale
si yapılmıştır. Buraya kadar 
ihale yapılan J fyon - Antalya 
hattının yekünu 112 buçuk ki
lometredir, Ve bedeli iki mil
yon 700 bin liradır. 

Karakuyu - Baladıza kadar 
olan Aydın hattından istifade 
edecek olan Aydın - Antalya 
hattımızın da Baladızdan Bur
dura kadar olan on üç kilo 
metreye şube kısmının eksiltme 
ve artma hazırlıkları yapılmak
ta olduğu ve Afyondan Burdura 
ve İspartaya kadar olan kısım
ların önmüzdeki 935 yılı içinde 

behemehal bitirileceği haber 
alınmıştır . 

Ankara, 13 (A.A)-Bayındır
lık makamı ile Aydın demiryolu 
şirketinin bugünlerde Londradan 
gelen mümessili mürahhası aza 
Bay Edin arasında vukua gelen 
temas neticecesinde hattın sa· 
tın alınması için iki tarafça 
dostane bir anlaşma hasıl ol
muştu. Bu defa Londrada 
hatbn idare meclisi reisi Lort 
Davisten Bayındırlık maka
mına gelen telgrafta satış 

müzakerelerine Bay Edi-
nin murahhas seçildi-
gı bildirilmiş ve müzake
reye başlanması bu suretle ka
rarlaşmıştır. Evelki gün İzmire 
kadar seyahate çıkmış olan Bay 
Edinin Ankaraya dönüşünde 
müzakere başlıyacaktır. 

Bay Davis yeğeni olan Bay 
Edin ile dostca bir hava için
de hüsule gelen bu ilk temas 
müzakerelerin iyi bir şekilde 
devam edeceğine ve neticele
neceğine delil ıayılmaktadır. 

Sivastcm Biı· .lfoıı:ıım 

Ankara 13 (Hususi) - Sivas-
ta kurulacak olan büyük demir 
fabrikasından başka ileride 
demir köprü imalathanesinin 
Sivasta yapılması düşünülüyor. 
Bu suretle Sivasta büyük Sa
nayi merkezlerimizden biri ola
cakbr. 

GUmUş Paralar 
İstanbul 13 (Hususi) - Gü

müş lir;ı.lann basılmasına de
vam ediliyor. İki ay içinde 
bir liralık kağıt paralardan pi-

yasada hiç kalmıyacak, bir li
ralıklar kamilen gümüş liralar
la değiştirilmiş bulunacaktır. 
Kıyafet Talimatnamesi 
Ankara 13 (Hususi) - Kı

yafet kanunu mucibince bir ta
limatname yapmak için Harici
ye vekaletinde bir komisyon 
toplandı. 

Çankırı, 13 (A.A) - Saylav 
seçil defterleri hazır edilmek
tedir. Köy ve nahiyelere giden 
memurlar gelmişlerdir. 
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Dün ç işler Bakanlığın a Vilayete 
Ge en Telgraf Alaka arlara Bildiri di 
. Büyük Ulus Kurultayınca şahsiyetleri belli olmıyanların 
değiştirilen Saylav seçimi ya- reyleri kabul olunmaz. 
sasının değişen maddeleri dün ~ * • 
İç işler bakanlığından telgrafla in1-ihap kanununun müntehibi 
valiliğe bildirilmiş ve derhal sani nispetlerine dair olan 
mülhakata tamim edilmiştir. maddesi değiştirilmemiştir. 

Yasanın değişen maddelerini Müntehibi saniler intihap 
yazıyoruz : kanununun muaddel 23 üncü 

Madde - 1- Türkiye Bü- maddesinde yazılı olduğu şe-
yük Millet Meclisinin üyeleri. kilde yine eskisi gibi iki yüzde 
Türkiye devleti halkından her bir seçileceklerdir. Ancak bu 
kırk bin nüfusta bir kişi olmak maddedeki zükfır kaydı yerine 
üzere seçilir. Bir intihap dai- de kadın ve erkek nüfus kaydı 
resinin nüfusu kırk binden konulmuş olduğu için münte-
aşağı olsa dahi bir saylav seç- hibi saniler kadın ve erkek 
meğe hakkı olacağı gibi nüfu- iki yüz üzerinden seçilecektir. 
sun kırk binden yukarısı için Bu husus hakkında nlakadar-
aşağıdaki muamele yapılır : . lara emirler gönderilmiştir. 

Elli beş hine kadar bir, elli • 0 
• 

oeş bin birden 95 bine kadar Adliye memurlanmn, diğer 
iki, 95 bin birden 135 bine memurlar gibi saylav seçme 
kadar üç, 135 bin birden 175 işlerinde çalışbrılmasından ha-
bine kadar dört saylav seçile- riç tutulmaları İç işler bakan-
cek ve bu miktardan ziyadesi lığından valiliğe bildirilmiştir. 
bu yolda artbrılacakbr. * • * 

Madde 2 - intihap meb'u- Teşkilatı esasiye kanununun 
san kanununun 5, 11, 16, 23 on ve on birinci maddeleri 
ve elli sekizinci maddelerindeki aşağıdaki şekilde değiştiril-
18 yaşını bitirenler kaydı 22 miştir : 
y~ını bitirenler şeklinde de- Madde 10 - 22 yaşını bi-
ğiştirilmiş ve bu maddelerdeki tiren kadın ve erkek her Türk 
zükiir kaydı kaldırılarak yerine saylav seçmek hakkmı haizdir. 
kadın ve erkek konulmuştur. Madde 11 - Otuz yaşını 

Madde 3 - Rey verenler- bitiren her Türk saylav seçi-
.den rey verirken hüviyet ve . le bilir. 

••••• 
Bakanlık 

Halkın Alakasından 
Çok Memnun 

Dün iç işleri bakanlığından 
:valiliğe gelen bir tel yazısında 
.soyadı kanununun yakında mer
iyete gireceği ve soyadı almak 
yolunda yurttaşlann göster
dikleri geniş alakanın büyük 
bir övüntü ile karşılandığı bil
dirilmiştir. 

Tel yazısında şunlar denili-
yor: 

Devlet memurlannın da bal
. kın gösterdiği bu hassasiyete 
iştirak ettiklerine şüphe yok
tur. Memurlardan şimdiye ka-
dar soyadı almış olanlann, 
soyadlarının tesciline yardım 
edilmesi ve vilayetlerde devlet 
hususi idare ve belediye me-
mur ve müstahdemlerinin bir 
Anadolu soyadı alarak ve tes-
cil ettirerek kanunun tatbikin
de ulusa örnek ve önayak ol
maları gerektir. 

İntıhap defterlerine ikinci 
darece müntehaplarmın kaydı 
buna çok yardım edecektir. 
Az zamanda vilayetlerin umumi 
hususi, belediye ve köy bütçe
lerinden maaş ve ücret alan-
larle amme ve bayır müessese
lerine ve şirketlere mensup 
olanların köy muhtar ve azala
rının soyadlannı alarak tescil 
ettirenlerin gazetelerle ilan 
edildikten sonra bir cetvel ha
linde mahallinde neşredilmesini 
dilerim. 

TELEFON 31 s1 
-

·Bugünkü Maçlar 
Altay - Altınordu Ve Buca -

K. S. K. Takımları 
Karşllaşıyor 

Birinci devre Lik maçlan en 
hararetli bir safhaya girdi. Bu
gün yapılacak Altay - Albnor
du karşılaşmasından sonra he
men hemen devre şampiyon
luğunu hangi takımın alacağı 
anlaşılacaktır. 
Bu haftaki fiküstüre göre sa
bah saat 9 da Buca - K.S.K, 
saat 11 dede Altay - Altınor
du (B) takımları karşılaşacak-

lardır. Öğleden sonra saat 13 
de yine Buca - Karşıyaka (A) 
takımları karşılaşacaktır. Bu 

Maçtan sönra günün ve dev
renin en mühim maçı olan 
Altay - Altınordu karşılaşması 

olacaktır. Müsabakanın hakem
liğini Karşıyakalı Riza yapa-
caktır. Her iki takım da bu 
maça fazla ehemmiyet verdik
lerinden takımlarında bazı oyun
cularının yerlerini değiştirecek
ler, genç oyuncularla takımla
rını kuvvetlendireceklerdir. 

İdare ettiği bir kaç maçta 
isabetli kararlar ve yerinde ğö
rüşlerle kendini tanitan Riza 

bu maçta da heyecana kapıl
madan idare edecek olursa çok 
güzel ve zevkli bir karşı
laşma olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Bir seneyi mütecaviz bir zamandanberi hala Paris, Lon
olan şahe-dra, Berlin, Atina sinemalarında gösterilmekte 

serlerin şahı büyük filim. 
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IV1usiki dahisi Franz Schubert'in hayati 
ona ilham veren büyük aşkı 

Filmde Schubert'in cihanşumul şöhreti haiz Si Minör sen
fonisi Viyana Flarmonik orkestrası tarafından çalınmakta 
ayrıca Cyula Horvath'ın Çıgan orkestrası Viyana operası 
kor~su ve çocuklar korusu taganni eder. 

ilaveten . FOX dünya havadisleri [Türkçe sözlü] 
• Miki [ Mininin kaçırılması ) 

SEANS SAATLARI: 
Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 tenzilatlı talebe seansı 

13 de ilave 

• 

•• 

Vena Asn· 

V • o€ôJL 

eyeti Mahsusa l{a .. 
rarlarına Nası 

Yapılacak? 
Heyeti mahsusalarca aleyhle

rine verilip kendilerine tebli<Y 
t> 

olunmıyan kararlara karşı ala-
kalıların itiraz edebilmeleri hak
kındaki kanun vilayete tebliğ 
olunmuştur. 

Madde 1 - 347 ve 854 sa
yılı kanunlara göre heyeti mah
susalarca aleyhlerinde karar 
verilenlerden bu karar ken
dilerine tebliğ olunmamasın-
dan dolayı Ali karar heyetine 
müracaet edemiyenlerJe bunlar
dan ölmliş olanların mirasçıları 
bu kanunun lıükmü yürümeğe 
başbdığı günlemeçten itibaren 
altı ay içinde Şurayı Devlete 
yazı ile müracaat ederek iti
razda bulunabilirler. 

Bu yolda yapılacak tirazlar 
Şurayı Devlet Mülkiye daire
since aynı günlemeçten itiba
ren en çok bir yıl İçinde 1289 
sayılı kanuna göre tetkik edi
lerek karara bağlanır. Bu ka
rarlar kat'idir. 
Şu kadarki, bu kabil kimse

lerden haklanndaki karar gün
lemecindenberi ulusal sınırlar 
dışında yaşamakta olanlarla bu 
gibilerden ölenlerin mirasçıları 
birinci fıkrada yazılı itiraz hak
larını kullanamazlar. 

ısır Prensesi 
Dün Mısırdan limanımıza ge

len İzmir vapurile Mısır Pren" 
seslerinden Kadriye Hüseyin 
İstanbula gitmek iizere sehri
mize gelmiştir. 

.ı-. 

Bayan Fahamet 
Bomoeada oturan hukuk 

mezunlarından bayan F ahamet 
Mersin aza mülazimliğine tayin 
edilmiştir, , ...... . 

Tenvirat 
Belediyece Yapılan 

Yeni Tesisat 
Kahramanlarda inşaat işleri 

günden güne iler!emesi hase
biyle sakinleri çoğalan 90 ve 
94 numaralı adalara belediyece 
yeniden el i altı adet elektrik 
lambası ilavesi takarrür etmiş 
ve bu adalarda e!ektrik tenvi
rat tesisatına başlanmışhr. 

Dokter Mustafa caddesinden 
Alsancağa giden ve İktisat ba
kanı Celal Bayarın adiyle ad
lanan (Celal Bayar) bulvarının 
e!ektrik tesisatı belediye maki
ne mühendisliğince ikmal edil-
miş ve evvelki akşamdan iti
baren bu bulvarın lambalan da 
yanmağa başlamıştır. 

Ziyaret er 
inglllz Sefirinin Madamı 
Mekteplerlmlzi Gezdıler 
. Şehrimızde misafir bulunan 
lngiliz sefirinin refikası dün 
sabah saat J 1 de, beraberinde 
muallim Vedide Baha olduğu 
halde evvela kız lisesini ziya
ret etmişlerdir. 

Sefir cenaplannın refikası 
mektep müdürü ve muallim
ler tarafindan karşılanmış, mek
tep tamamen gezilmiş ve ders
hanelere girilerek dersler din- · 
lenmiştir. 

Ondan sonra Gazi ilkmek
tebi, Karşıyakadaki sağır 
ve dilsizler müessesesi, Karşı
yaka kız mallim mektebi ve 
belediye çocuk yuvası ziyaret 
edilmiştir. 

Muallim Vedide Baha sefi 
rin refikasına gezilen yeri r 
hakkında izahat vermiştir. 

Dün akşam sefirin şerefine 
konsoloshanecc Bucadaki F or
b es köşkünde bir ziyafet vc-

1 rilmiştir. 

-
• 
ınaye 

14 Kanunuevvel t934 # 

Oğluma 
• nm 

,. .. 
23 - Ben alkıştan çok kor 

karım, o şakırhlar çok zaın~ 
riya ve müdahenenin iradeyt 
gıcıklıyan musikisi olurlar . 

Emine Ve Oğlu Balta İ e Başlarından 

24 - Ne mevki, ne kıyafet 
insanı faziletli yapamaz. faıİ" 
let, yapılması lazım insani vı" 
zifelerin bilgi ve şuurla yapa" 
bilmek kabiliyet varlığıdır. 

Muhtelif Yerlerinden Yaralandılar 
Bergamnyn dört kilometre lenmesini hazmedemiyen akra-

mesafede Tuzçu efenin çiftli- baları tarafından öldürüldüğü 
ğinde bulunan Kürt Hasan ka- zannedilmişti. 
nsı Emine ile oğlu onbeş yaş- Araştırma neticesinde cina-
lanncia Zekeriya balta ile baş- yeti yapanlann Bergamanın 
farından ve vücutlannın muh- Rahmi mahallesinden Sabit 
telif yerlerinden ağır surette 
meçhul şahıslar tarafından oğlu Halil, Ali oğlu Nafız, Ge-

neral Talat mahallesinden meh
yaralanmışlardır. Yaralılardan 
Emine başından aldığı ağır met oğlu Ahmet ile Arif ma-
yaranın tesirile ölmüştür. hallesinden Hayrettin oğlu Rıza 

Yapılan ilk tahkikatta Emi- oldukları anlaşılmış ve mahalli 
nenin Çetmi aşiretine mensup zabıtasınca hepsi yakalanar~k 
olduğu halde bir kürt ile ev- adliyeye verilmislerdir. .. •; ..... , 

Valimizden Otomobil Kazası 
Bltlrllmi işler Hakkında 

Gelen MtdOmat 
Ankarada bulunan vali general 
Kazım Dirikten Ankarada biti
rilen işler hakkında vali mu
avini Bay Fuat Yurttaşa tel
grafla şu malümat gelmiştir. 

1 - Maarif müdürlüklerinin 
salahiyetleri ve yeni vazifeleri 
ile orta mekteplerin idaresi, 
irtibatlan ve vilayetler idaresi 
kanununa göre valilerin sala
hiyet şumulünü gösteren bir 
talimatname yakında bildirile
cektir. 

2 - İzmir meyve ve sabş 
kooperatifinin Ziraat bankasın
dan temin edilen 15 bin liralık 
kredisi kafi gelmediğinden bu 
miktar yirmi bin liraya çıkarı
lacakbr . 

3 - Bergama Müzesi için 
daha 300 liralık havale gönde
rilmiştir. 

Kooperatif 
Kömürleri Geliyor 

İzmir memurları istihlak ko
operatifi ortakları için kömür 
satın almak üzre İstanbula git
miş olan vilayet istatistik mü
düı·ü Bay Nazım geri gelmiştir. 
Bay Nazım lstranca balkanla
rına gitmiş ve oradan en iyi 
meşe kömüründen 300 bin 
kilo kömür satın almışhr. Bun
lar bir haftaya kadar İzmire 
getirilerek kooperatif ortakla
rına dağılacaktır. 

Yumurta ihracatı 
Limanımızdan muhtelif ecne

bi memleketlerine ihraç edile
cek olan yumurtalan muayene 
etmek üzere yumurta ihraç ni
zamnamesi mucibince bir ko
misyon teşekkül etmişti. Komis
yon Türkofis raportörü bay 
Bahanın riyasetinde ve Yağcı 
zade bay Şükrü ve Türkofis 
memurlarından eksper bay 
Salihden mürekkeptir. 

Yumurtaların ağırlık itibarile 
dört sınıfa ayrılması lazımgel
mektedir. 

38-45 küçük cins. 45-49 or
ta cins, 50-55 büyüklüğündeki
ler de ekstra cins olarak ka
bul edilmiştir. 

Bundan mada yumurta san
dıklarındaki hava boşluğunun 
da milimetreyi geçmemesi icap 
etmektedir. 

Kontrol tahtında yumurta ih
racına başlandığı günden bu
güne kadar 132 ~andık muhte
lif cins yumurta ihraç olunmuş
tur. ....... 

Sabıkah Olunca 
Bayraklıda sabıkalılardan Yu

suf oğlu mantarcı İsmail ile 
parlak Ali tutulmuş ve İsmailin 
üzel"inde bir kama bulunduğun
dan müsadere edilmişti. 

Kemalpaşa Yolunda 
Yaralananlar 

Evvelki gece lzmirden Ke
malpaşaya gitmekte olan Ke
malpaşa belediyesinde kayıtlı 
22 numaralı otomobil bir kaza 
geçinniştfr. 

Şoför Mustafa idaresinde İz
mirden aynlan ve Asri kabris
tandan yüz metre kadar iler
lemiş olan 22 numaralı otomo
bil karşı taraftan gelmekte 
olan diğer bir otomobil ile 
karşılaşmıştır. 

Karanlıkta lambalarını sön
dürmek lazımgelirken Kemal
paşa tarafından gelen otomo-
bilin şoförü lambalan söndür
memış ve bu yüzden 22 
numaralı otomobil oradaki 
köprünün kenarına çarparak 
bağın içine yuvarlanmışbr. 
Diğer otomobil hadiseyi müte
akip kaçmıştır. Şoför muavini 
Hasan elinden, yolculardan 
Mehmet oğlu Mustafa ayağın
dan hafif surette yara'anmış
lardır. Tahkikata devam olun
maktadır . 

İklçeşmelikte 
İdaresindegi otomobille İki

çeşmelik caddesinden geçen 
Şoför Mehmet otomobilini Meh-
met oğlu Ramazana çarphrarak 
yaralanmasına sebebiyet ver
verıniş ve tutulmuştur. 
Şehitler Caddesinde 
Şoför Mehmet idaresindeki 

455 numaralı otomobilini Şe
hitler caddesinde Himmet oğ
lu Süleymana çarptırmış ve 
varalanmasına sebebiyet v.:!r-
diğinden yakalanmıştır. 

ŞİARLAR 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YURTTAŞ! Yerli malı 

kullanmak; yurda bağlı ol
mak demektir. 
YURTTAŞ! On para har

carken bile kimin cebine 
girdiğini düşün. 

YURTTAŞ! Yerli malı 
kullanmak, milli ahlakımız 
olmalıdır. 
YURTTAŞ! Milli istihsa

lin artması, yerli malı kul
lanmakla gerçekleşir. 

YURTTAŞ! Para birik
tirmek için çok kazanmak 
değil, hesaplı harcamak 
lazımdır. 
YURTTAŞ! Bankalarda 

biriken paralarımız 40 mil
yonu aştı. 50 milyona var
malıdır. 

YURTTAŞ! Doğan ~ 
cuğuna nüfus tezkeresi -
kartır gibi, bankada ir 
tasarruf hesabı açtır. 
YURTTAŞ! Bir milyon 

Türk ayda birer lira birik
tirseler, yılda 1?. milyon 
lira birikir. İşte milli ser
vetler böyle toplanır. Ve 
böyle çoğalır . 

25 - Hakkı bulmak içİll 
hakikab ara. 

26 - Bir kadın cemiyet ba• 
yatında ne kadar yükselerise 
yükselsin her şeyden evvel yinı 
bir kadındır. 

27 - Türk; yurduna ana va· 
tan derler. Türklüğün kadınlı" 
ğına gösterdiği saygının dert' 
cesini bu cümle ile ölç. 

28 - Kadın irade kuvvetioİ 
hislerinden, erkek ise gururuP" 
dan alır. 

Karşıyaka 

.Muzaffereddin 

Mektepleri de 
Yakalanan Hırsızlar 

Soymuf 
Şehrin muhtelif yerlerinde 'le 

muhtelif zamanlarda mektep• 
lerde vukubulan sirkatlann fa• 
illeri de yakalanan hırsıziardaO 
Ali ile Arnavut Fedai olduk• 
lan anlaşılmış ve bu hırsızlık• 
ları da nasıl yaptıklanm biret 
birer zabıtaya anlatmışlardır· 
Hırsızlar dün zabıta nezareti 
altında olarak hırsızlık yapbk" 
lan yerlere götürülerek muva
ceheleri yapılmışbr . 

Hırsızların haklarında tahkİ" 
kata zabıtaca devam edilmek• 
te olduğundan henüz adliyeye 
verilmcmlşlerdir. 

•••••••••••••••••• 

Katil 
Berber Salibin 

Muhakemesi 
Dün ağırceza mahkemesinde 

berber Salibin muhakemesine 
devam edilmiştir. Maktul Sıddi
kanm kocası Mehmedin vefatı 
dolayısiyle vnrisi ve Sıddikanııı 

. oğlu bulunan Şakire tebligat 
yapıldığı halde mahkemeye 
gelmemi~ti.. İddia makamı rnu· 
hakemenin fimme namına ola• 
rak rüyetini istedi. Makamı ri" 
yaset maznun Salibin gıyabell 
idama mahkum edildiğini bll 
defa tutulması üzerine açıla" 
duruşmada iddia makamıoırı 
mütalaasını sordu. İddia ına· 
kamı evrakın tetkik ediJmelc 
üzere makamına verilmesini 
talep etti. Talep kabul edile• 
rek muhakeme 15 Kanunuevvel 
934 Cumartesi saat 1 O na talil< 
edildi. 

Avcıların 
Toplantısı . 

Bir müddettenberi Halke"1 

spor kolu himayesinde çalışan 
ve hiç bir yere kayıtlı olmıyarı 
avcılar evvelki akşam toplana" 
rak geç vakte kadar milli bit 
sporumuz olan avcılığın meoı" 
lekette ilerilemesi için lazırı> 
gelen hususat etrafında görilt: 
müşlerdir. İzmir ve civarında1'1 
avcıları bir çatı altına alaralc 
daha fenni şekilde avlanmalı 
çarelerini aramak ve bunlardal' 
istifade etmeği düşünen avcı" 
lar önümüzdeki çarsamba a"" 
şamı ikinci bir içtima dabB 
yapmağı kararlaştırmışlardır. 

Iayırlı Koca!! 
Karısını Dövmüş 

Güneş mahallesinde Berbe' 
zade sokağında Şemoel oğW 
Jako Levi ile karısı Dudu ars" 
sında geçimsizlik yüzündell 
kavga çıkmış ve Jako gebe 
olan karısını fena halde döve" 
rek beş aylık çocuğunun diif 
mesine sebebiyet verdiğinde" 
yakalanmış ve adliyeye veril• 
miştir. 
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Senin Kalbini Doyuracak Erkek Mi 
Yok ? . Gel Şu İşten Vazgeç Kızım .. 

- Of ne yorguniuk: Bele
diyeye koş, kağıtları hazırlat ... 
Balo için anlaş ... Paradan ha
ber ver. Bari davetiyeleri bas
brmak, dağıtmak işini üstüne 
alsa!.. Onu da ben düşünme
liyim .. Of! Ne yorgunluk .. Ne 
yorgunluk.. Bu zamanda dü
iün yapmak dövünmek de
ğil de nedir?. Ayna önünde 
muttaısl süslenen sarı saçlı 

ğenç kız, başını çevirdi: 
- Torgay nerede baba? 
- kocan olacak bu adam 

atelyesinin derdinde... Vezne
darına buyurun gibi ,,şunu al
dun parasını ver bunu alaca
fım öde,, diye para çekmesini 
bilir!.. 

Aybar dudaklarını 

rak: 
kıvıra-

- Güveyin değil mi elbette 
çekecek baba.Ben istiyorum.Be
ben isteğimde senin isteğin değil 
mi? Beyoğlunda kocamın çok 
lüks bir atelyesi olmalı .. 

- iyi amma ben de kız mı 
evlendiriyor, yoksa kız mı aa· 
byorum anlamalıyım? .. 

Aybar istifini bozmadan du
dak kırmızılarını tazeledi. Sır
b babasına dönük olarak kar· 
tılık verdi. 

- Ben bir koca sabn alı
yorum .. o kadar baba .. 

- Fakat sablık mal arbra
mn üstünde kalır. Ah nereden 
tutuldun fU adama... Bari seni 
mes'ut edeceğine inansam!.. 

Aybar tiddetle: 
- Ben de söylediğime inan· 

aam .. 
- Daha inanmıyor musun? 

Fakat bu per~embe evleniyor· 
sunuz? 

Müstehziyane : 
- Evlenmek 1 Puf 1 Ondan 

ne çıkar sanki .. 
- Şu çıkar ki, onun karısı 

ol:ıcak .. onun adını alacak..onun 
sözünü dinliyeceksin .. 

- işte güzel bir ad, Gene· 
ıal Remzi oğlu Torgay Koda
manın karısı 1 En yüksek sa
lonlara girecek, her istediğimi 

yapabileceğim!. 
Evlenmek bir imza, bir söz

le bağlanmaksa, kalp te aşk, 
ve hevesle yaşamak hırslarını 
doyurmak ister. Senin anlıya
cağın biz bir alış veriş ya
pıyoruz baba. Sen Torgaya bir 

Muğlada 
TUtUnler Kimllen Satıldı 
MUGLA 13 )A.A. - Şimdi

ye kadar vilayet içinde tütün 
kalmamış gibidir. 

Iskartalar da satın alınmak· 
tadır. Bunların fiatı 20 kuruş· 
tur. 

Bulğarların 

atelye açıyorsun, o da bana 
(Kodaman) soyadım veriyor, 
Buna bizim dilimizde ödeşme 
ve denkleşme derler.Senin tüc· 
car dili. de ne derler bilmem .. 

İh iyar baba hayretle başını 
salladı. 

- Bizim tüccar dilinde de 
iki ortağın bu aykırı gidişine 
iflas dirler!. Gözlerini iyi aç .. 
Ben Torgayın halini beğenmi· 
yorum. O adamdan korkulur. 
Eğer böyle olacağını bilseydim .. 

Gülerek: 
- Ne olacaktı? 
Zararın neresinden dönülürse 

kardır. Kağıtları hiç dağıtmaz· 
dım. Madamki kalbe aşk ge
rekmiş .. Senin kalbini doyura· 
cak erkek mi yok... Gel şu 
işten vazgeç kızım .. 

- Vaz geçmek mi? Ne mü
nasebet? Ben sev imek istiyo· 
rum. Torgay da beni sevecek 
sevmelidir de ... 

Yüzünü teınar hırsla aynaya 
çevirdi. Mavi gözleri bulutlan· 
mıştı. Yaz güneşile sararmış 

başakları andıran saçlarını bir 
elile çekti. İki yana taradı. 
Kendi kendine mırıldandı. 

-Gencim, güzelim?. Ondan 
daha gösterişli güzelim. O hal· 
de neden bana bakanlar para
mın şıkırtısına kulak kabartsın, 
ona bakanlar güneşe tutulmuş 
ay gilii gözlerinin parıltısına 

vurulsunlar?Evet ona, öc olsun 
diye Torgayı elime 1lldım. Se
viyor muyum? Bilmiyorum. Fa
kat onu sevenlere kendimi 
sevdirmckte bir zevk buluyo
rum. 
Sandım ki gönlüne çevrilen 

bu kılıncın acısı ile kıvranacak!. 
Kafir kız umgularımı ters purs 
ederek benden önce bana hamle 
etti. Oğuzu ileri ~ürdü! Daha 
o gün T orgayı yakasından bı

raksaydım her şey mahvolurdu. 
Evet onu seviyor, beni ise ... Of 
içim hınçla yanıyor amma gene 
emeğim pek boş değil sanırım. 
Onun kocası bir köylü çocuğu 
imiş .. İşte Bay Ülgene bu en 
güzel bir öc olur .. 

Bana denk buldukları sade bir 
muhitin erkeğine o kan olacak 
ben de onun çevresinden o pek 
yukarı dedikleri tabakadan 
aşıkı, ve adaklısı Bay Torgaya 
koca diyeceğim ... 

- Sonu Vaı-

Romanya 
Ayanın da .. 
Bükreş, 13 (A.A) - Meb'

usan ve ayan meclisleri Ce· 
nevrede sarfetmiş olduğu faa
liyetten dolayi Bay Titülesko
yu Methetmiş ve sulh lehin· 
de~i hizmet ve muv;o.ffakıyet· 
lerınden dolayi kendisine bir 
teşekkür telgrafı göndermeğe 
karar vermiştir. 

Y'enl Asır oahHe :a 

Kanunlar · ztürkçe Olacak Çan kır a 

B. M. Meclisinde Münakaşalar Oldu Ku~:;~~r~:imi 
Bav Celal Bayarin Bir Söylevi bı:; ;:~ü;3 5~~~~'ku: ~yö:: 

------~--------••Ema--: t::.. in, duıdurmüştur. Soğuklar 
Ankara, 13 (Hususi) - Öko- lstanbul Kadınları bugün başladı. Derse girerken sıfırdan aşağı 7 - 8 kadar in-

nomi ba!<anı Bay Celal Bayar İstanbul, 13 (Hustsi)- Fırka talebe tarafından şiddetle al- · · G 
mıştir. ace ba,lıyan kar az 

radyoda uzun bir nutuk ira- genel katibi Bay Recep Peke· kışlandı yağmışsa da havanın şiddetini 
detti. Ökonomi varlığımızı an- rin tamimi üzerine İstanbul ka- ITa~yareler Hediye Abyor kırmıştır. 
!attı fatanbul, 13 (Hususi) - Öko- Ok · dınları fırkaya yazılmağa baş· uma Odaları 

Ankara, 13 (Hususi) - Bü- no'lli yedi günü dolayısile ya· 
yük Millet Meclisinin bugünkü !adılar. rın (Bugün) tayyareler hediye SANSUN 15 (A.A) - Bu 
toplantısında kanunlarda öz Bay Mahmut Esadın kağıtları atacaklardır. yıl vilayette açılan 94 halk 
Türkçe kullanılması etrafında Dersleri Taşdelen Suyu okulunda gönüllü olarak 67 
münakaşalar oldu. Bay Ziya İstanbul, 13 (Hususi) - İz· İstanbul, 13 (Hususi) _ Taş hoca okutmakta ve kadınlı 
Gevher, Bay Hasan Saka, Bay mir saylavı Bay Mahmut Esat delen suyunun yeni tesisatı erkekli 1567 yurttaş da oku-
Eşref Edirne söz söyledi(er. inkılap kürsisindeki derslerine bugün açıldı. maktadır. 
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Maarif Bakanlığında Kadınların Saylavlığı 
Mektep Programları Üzerinde Bazı 
Değişiklikler Yapılacağı Anlaşılıyor 

Fırka Genel Katibi Bay Recep 
Peker'in Tamimi 

Ankara 12 (A.A) - C. H. 

Aııkara ii;ıiversiteı,iıtiıı Kıo·ulaca{lı .Atatıirk Eıtı:<titiisıt 
Ankara, 13 (Hususi) - Ma· 11935 bütçesine tahsisat konu· 

arif Bakanlığı mektep pro· lacaktır. Ankara, Ziraat ensti-
gramları üzerinde etütlerinde tüsü, Müzik Temsil Akademisi 
devam ediyor. Bilhassa ede- ve üniverııitesi ile Türkiyenin 
biyat dersleri programlarında kültür kaynağı olacaktır. Üni-
mühim değişiklikler yapılacağı versite · kurulacağı Atatürk 
teeyyüt ediyor. enstitü binasında bazı tadilat 

Ankarr Üniversitesi ıçın yapılması muhtemeldir. 

Kayseride Atlı Spor 
Şiddetli Souklar Başladı - Souk 

Sıfırın Altında On ikidir 
KAYSERİ, 13 (A.A)- Yem 

teşekkül eden atlı spor klübü 
her yedi günde iki defa talim 
ve her Cuma günü de at ğezin
tileri yapmaktadır. At yetiştir
mekte ve binicilikte pek hevesli 
olan Kayserlilerin yüzden fazlası 
kulübe aza olmuşlardır. 

KA YSERI, 13 (A.A)- Şid
detli souk başlamışbr. Üç gün
denberi souklar sıfırın altında 
12 dereceyi bulmuştur. 

KA YSERI, 13 (A.A)- Say
lav seçimi işleri hızla ilerle· 
)emektedir. Belediye meclisi 

bugün müfettişleri seçmiştir. 
KAYSERİ. 13 (A.A)- Kay· 

seri yerli malları ve arbrma 
yedi günü pek canlı bir halde 
başlamışbr. Hertarafta konfe
ranslar verilmiştir. Halkevi ta· 
rafından yedi günün verimli 
geçmesi için de bir proğram 
hazırlanmışbr. 

SAMSUN, 13 (A.A)-Ulusal 
ökonomi artırma yedi gunu 
başlamasından ötürü Ulus ~vin· 
de kadınlı erkekli bir toplantı 
yapılmışbr. Vali vekili bir söy· 
!evle toplantıyı açmışbr, 

Bay Emin Fikri Eralt 
Dün Gece Anjin dö Puvatrinden öldü 

Ankara, 13 (A.A)- Bursa saylavı Bay Emin Fikri (Eralt) dün 
gece evinde Anjin dö Puvatrin hastalığından ölmüştür. Cenazesi 
yarın Nümune hastanesinden kaldırılacakbr. Ölen saylavımız 
kurultay Başkanı Kazım Özalpın amcası idi. 

Yeni Asır - Bu ani ölüm haberini büyük teessürle karşılar. 
Büyük l(urultay Başkanı ceneral Kazım Ôzalple ölünün kederli 
ailesine taziyetlerini sunar. 

F. genel katibi bay Recep Pe
ker kadınlarımızın saylav seçi
mine girmeleri münasebetile 

• fırka teşkilabna aşağıdaki ta
mimi göndermiştir. 

Kadınlarımızın saylav seçi· 
mine girmeleri yasası çıkması 

fırkamıza yeni vazifeler düşü

yor. Seçim iki dereceli olunca 
ikinci müntehipler arasında da 
kadınlarunızın bulunmaları la
zımdır. Fırka nizamnamesi fır
kalılar dışında yurttaşlara rey 
verenlerin cezalandırılmasını 

söyler. Bu hale göre kadın 
yurttaşların şimdiden fıkaya 
kayıtları lazundır ki ikinci 
müntehip seçimi ve hatta bun· 
dan evvelki yoklamz. zamanı 

gelmeden ikinci müntehip ola
cak kadınlarım•zı fırka üyesi 
sıfabnı kazanmış olsunlar-

iyi vasıflı kadın üyelerinin 
artmasile fırkamız hem şeref· 
lenecek ve hem de kuvvetlene
cektir. Bir yandan saylav se· 
çimi hazırlıkları, öte yandan 
fırka kongreleri, scbebile teş
kilabmızın çok işler karşısında 
oduğu bu sırada kadın arka
daşlarımın arttırılması işi de 
çok mühimdir. Bu İş aynca 
dikkatli, emekli ve metodlu 
bir çalışma ister. Her halde 
yalnız bir kaç değil mümkün 
olduğu kadar çok kadın fırka
nın ikinci müntebip listesine 

l'. 11. F. <;ı!ııel Kıiti/Ji Bııy 

Hı·rt-p PPker 
girmelidir. Son belediye seçi
minde nispeten az kadın üye 
seçilmesi fırka merkezine çok 
üzüntü vermiştir. Biz kadınlara 
sözde bir s çim hakkı vermek 
değil erkek arkadaşları gibi 
aslından ; tikst:k olan Türk ka
dınını pek samimi olarak dev
let idaresine iştirak ettirmek 
için bu yo'a girdik. 

Halkevlerinin zaten seçim 
hakkiyle alakalı olmıyan ulu
sal çalışmalarında da kadınla
ra verdiğimiz yer dardır. Ka
dınları yalnız devam edici de· 
ğil çalışıcı olarak Halkevleri 
hayatına yığınlarla iştirak et
tirmemiz lazımdır. Bugünlerde 
bütün teşkilatın birden çalışa
rak kadınları fırka işine almak 
yolunda gensi hareket yapılma· 
sını ve kayıt işlerinin çabuk
laştınlmasını kolaylaştırılmasını 
dilerim. 

Dış Bakanımız Atinada 
Bay Tevfik Rüştü Aras Yarın 

Elen Merkezinde Bulunacak 
ATİNA, 13 (Hususi) - Gazateler, Türkiye Dış bakanı Bay 

Tevfik Rüştü Arasın Atinada 24 saat kalacağını ve bu fırsattan 
istifade ederek Türkiye· Yunanistanı alakadar eden işler üzerinde 
Yunan hariciye bakanı ile görüşeceğini yazıyorlar. 

ATINA, 13 (A.A) - Türk.ye dış bakanı Bay Tevfik Rüştü 
Arasın Cumartesi günü buraya gelmesi beklenmektedir. 

İST ANBUL, 13 (Hususi) - Dış bakanımız Cenevreden hare· 
ket etti. Bay Tevfik Rüştü Aras Cumartesi günü (yarın) Atinada 
bulunacakbr. Yunan ricali ile görüşecek. Pazar günü Ankaraya 
dönecektir. 

Yeni Belgrat Elçllerl 
Sofya 13 ( A.A ) - Bulga· 

ristanın yeni Belgrat elçisi Bay 
Kazasof dün yeni memuriyet 
başına ı;itmek üzere buradan 
hareket etmiştir. 

Bu Kadar BüyUk Ramazan 
Hediyesi Olur Mu? 

ELHAMRA İ. MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 
Ramazan Miinasebetile Görül-

memiş Bir Program 
1-Cesaret Kralı 10 kısım 
2-Cenup Kızı 10 " 
3-Karagöz Türkçe 3 " 
4- Deniz Kızı Eftalye 1 " 
5-Komik Miki 1 " 
6-F oks dünya hab~rleri 2 
7- Kızılova Haydutları 1 
8-Kazanova 1 

Bunların Hepsi Bugün 
LAie S.nema~ında 

" 
" 
" 

F R A N S 1 Z C A Sözlü Ve Şarkılı Muhteşem Büyük OPERETİ Takdim Ediyor. Oynayanlar : 
JEANETTE MAC DONALD ve RAM ON NOVARRO 

l'in olarak '. PATHE JURNAL No. 9. Seanslar hergün 15, 17, 19 ve 21,15 te: Perşembe Cuma ·günü 11,30 da başlar 
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u. C. 52 Kumandanı ile Deniz 
Altı Gemisinde 1 'anışmıştım 

- Bir kumandan gemisinin 
hakimidir. Fakat bugünkü hal
de İspanyol bahriye nezaretinin 
izni olmadan gemisinin yerini 
değittiremez. İspanyol hiikiı
meti nezdinde at:qenaval bu
lunduğuma göre, burada en
terne edilen gemi kumandanı
nın da şefi bulunuyorum. 

Yon Krohnun bu sözlerini 
yapmaaktan bir hayretle din
liyerek: 

- Şu halde gemiyi gezebi
leceğim. Şimdiye kadar deniz
alb gemilerini gezmiş değilim 

dedim. 
- Bu da kadın kaprisi.. 
Baron sözünü tamamlamak 

için bir dakika tareddüt etti. 
Sonra devam etti: 

- Bu akşam yemeği kuman
danla birlikte yiyeceğiz. Elbi
senizi değiştiriniz. Sonra düşü
nürüz. 

Tuvaletimi bitirmiştim ki fam
döşambr bir kadının beni gör
mek istediğini haber verdi. 

- Bir kadın sizinle görüş
mek istiyor. 

- Bir kadın mı? Ne biçim 
şey? 

- Kısa boylu dolgunca ... 
Bu sırada kapı açıldı: Va

purda.ki yoldaşım göründü. Mar
silyalı şivesile : 

- Ya kimi. sandınız? Elbet· 
te ben'im dedi. Sizinle bir da· 
kia görüşmek isterim. Famdö· 
şambr çıkınca ziyaretinin sebe· 
bini izah etti: 

- ilk işimize karşılık olarak 
bir avans vermek istiyorum. 

- Nasıl iş? 
- Bana güzel kızlar bulacak 

ve göndereceksiniz Her gönde· 
receginiz güzel kız için size on 
beı bin peseta komisyon vere 
ceğiz,Nasıl işinize geliyor mu? 
Kahkahayı basmamak için 

kendimi zorla tuttum. 
Marsilyalı kadın inatala de

vam etti: 
- Bugün yemeği birlikte 

yemeğe sizi davet ediyorum. 
Bu daveti ve uzathğı para· 

!arı kabul etmedim. Bir gün 
kadın işime yarıyabilir düşün· 
cesile uzatbgı adresi almakla 
yettim. 

Marsilyah çıkarken: 
- Dönüşte sızı haberdar 

edeceğim. Birlikte altın kıra· 

cağız dedi. 

Denizaltı gemisi kumandanı· 
nın şerefine tuvaletime çok 
itina etmiştim. Belimdeki kızıl 

kuşakla beyez zambaklar Al
man milli renklerini yaşatıyordu. 

Yon Krohn mii.şaheden gu
rurlanarak beni lokantaya in
dirdı. Alman kumandanı ora
da hazır bulunuyordu. 

- Kumandan K ... 
Al an gemisinin kumandanı 

tat!ı bakışh, güzel ve genç bir 
adamdı. Başını eğerek sordu: 

- Sie sind deustche (Al-
man mısınız?) 

- İlk defa olarak foyamı 

meydana koyacak olan bir 
j st yapmaklığıma ramak kal· 
mıştı. Derhal kendimi topla· 
dım. Almanca bilmediğimi gös· 
teren bakışlarla bakbm. 

Genç kumandan Frasızea 

olarak tuvaletimi methetti. 
Hayatta sevdiği renklerin yal· 
nız bu renkler olduğunu i ave 
etti. 

Cevap verdim: 
- Gemicilere lıayılırım. He· 

le Alman gemicilerinin yüksek 
değerlerini Barondan öğren· 

dim. Bu robu şerefinize gey· 
dim. 

Gençliğimin ve güzelliğimin 
cazibesine kapılmıştı. Kızara· 
rak teşekkür etti. 

Onun kızarması Baronun 
kıskançlık damarlarını kabar· 
tarak çehresini sararttı. 

Kumandan K. .. Elbisemden 
ziyade fizik güzelliğime bakı
yordu. Yüzündeki b :ı zı işaret

lerden memleketime ihanetimi 
takbih ettiği görülüyordu. 

Sofrada çok iştiha ile yedik. 
Güzel şaraplar da buna yar· 
dım ediyordu. 

çok çabık dost ve teklifsiz 
olmuştuk. Yon Krohn benim 
orada huzurumu muhik göster· 
mek ister gibi mevzuu hep ca
susluk üzerinde dolaştırıyordu. 
Benim Arjantinde çok dejrerli 
işler gördüğümden bahsetti. 
Vatanperverlik duygusu kaba· 
ran kumandan bana daha mü· 
aamaha ile bakmağa bqladı. 

Denizaltı gemilerinin deniz· 
!erdeki hayatı hakkında mera· 
kımı tatmin edecek sualler ıo• 
ruyordum. 

Şimdiye kadar deniz altı 
genıilerini hiç gezmedim: Her 
balde görülmeğe değer sanı· 
rım. 

İki adam da beni memnun 
etmek ister gibi bakıştılar. 

Yon Krohn 
- Kadın kaprisi dedi. 
Kumandan: 
- Çok sevimli bir kapris 

mukabelesinde bulundu. Beni 
gemisini ziyarete davet etti. 

İçLiler projeme yardım edi
yordu. 

-Sonu Var-

Arnavutlukta 
i!d Kasaba Halkı 
Birbirine GirdlJer 

TİRAN, 13 (A.A) - Ama· 
vutluk Ajansı bildiriyor: 

Derioane ve Lazarati. kasa· 
baları ahalisi arasında otlak 
kavgası vardı. Ergeri mahke· 
me3İ Devrioane ahalisi lehinde 
bir hüküm verdiğinden Laza· 
rati ahalisi bu karardan mem· 
nun olmıyarak eskisi gibi ot· 
lakl:ırdan istifade etmek teşeb
büsünde bulun:nuşlardır. Bu
nun üzerine jandarma mahke· 
me kararını tamamen tatbik 
ettirmek için müdahale etmiş

tir. Bu hadise hakkındaki diğer 
bütün haberler ve mütalealar 
yanlıştır. 

Yılbaşı Ve Bayram Yaklaşıyor 
Hediyelerinizi tedarik etmek üzere ticarethanemizi 

Ziyaret etmeği unutmayınız 

''VVESTINGHOUSE,, 
Büyük meşhuri alem müessesesi mamulatından Ocaklar, 

ekmek kız:ırtıcı aletleri, ütü, soba, saç kurutan elektrik 
aletleri , Süfüze makin:ı'!ı, mıkartad-ın mamnl tepsiler 
saireden ibaret çok zengin bir çeşit bulacaksınız. 

Faldell, Zarif, Ucuz 
ŞARL P. BALADUR ve ŞÜREKASI 

Cumhuriyet Meydanı yanında Birinci kordon 
Telefon No. 3644 

14-16-18-20-21-23 (1083) s. 4 

Yeni A...-

Yeni ümiOer Doğdu .. 
Yugoslavya Macereli Buyruğu Erce 

tarak Barışı Kurtardılar 
CENEVRE, 13 (A.A)- Son 

yapılıp biten toplantılar uluslar 
kurnmuna acunu inanyını art
brmıştır. Birkaç gün içinde 
Sarda yapılacak kanunun c.-. · 
vını (Reyini) alma işi beklenir
ken duyulan sıkıntı yerine artık 
bir inanç duy
gusu gelmi~tir. 

Bugün kamu 
kurum konse
yince yapılan 

düzenler yü
zünden cav al
mak işinin gü· 
rültüsünün ge
çeceği Sar'da 
düzenip bo
zul mıyacağını 
ummaktadır. 

Acun barı

-------
Taylllis şunları yanyor: Bu 

iki uiusun aralarındaki kavgayı 
bitirmek kendilerine bırakılmış 

olsaydı,kesenkeş kan dökülürdü 
Şu var ki Yugoslavya ile ma· 
caristan uluslar kurumunda du· 
ru~tular, Buyruğunu iyice tut-

şı ıçın orta· Yugoslav müıa1ı1wsı Bay Yeı·tir; l\locar Mıırcı1ı· 
dan kaldınlan lıası Bay Tibor Eckhard, 1le Giirılşüyoı· 
büyük bir tuda da Marsilya tular. Denilebilir ki bu devlet· 
öldürümü yüzünden Yugoslavya !erden birinden biri derneğin 
ile Macaristan arasında çıkan doğru barış için ileri sürdük· 
densizliğin düzeltilmiş olması· !erini tutmamış olsaydı, uluslar 
dır. arası düşüncesinin sevgisini 

Makdonalt Kabinesi 
Emekçi Fırkası Saylavlarının Tek

lifi 491 Reyle Reddedildi 
Londra 13 (A!~) - Avam 

Kamarası, pazattesindenberi 
durmaksı:wı hükümetin bir ka· 
rarı etrafında hararetli müza
kerelere devam e<liyor. B11 ka
rarda muhtelif parlemento ko
misyonunun Hindistan kanunu 
esasisinin tadilatı hakkındaki 
taniyelerinin avam kamarasın· 
da kabul edilecegi ifade ve bu 
husuitaki raporun hazırlanma· 
sı talep edilmektedir, Dün me· 
sai fırkasına mensup mebuslar 
Hindistan kanunu esasısının 

tadilini istihdaf eden her ka· 
nuni teklifin Hindistan• bir 
dominyon nizamına malik ol· 
mak hakkmı tammasım ve bu 
hakkın tedricen temini için 
icabeden ahkamı ihtiva etmesi· 
ni teklif etmişlerdir. 

Muhafazakarlardan bazıları 
komisyon raporuna malik bu· 
lunduklanndan hllkUmete karşı 
rey ve~klerini bildirmişler· 
dir. 

Lortlar kamarasıda aynı 

meV%11 etrafında müzakereye 
girişmiştir. 

LONDRA 13 (A.A) 
Avam kamarası mesai fırkası 

lııgiliz Başı·ekili Bay 
Mak Donalt 

mebuslarının teklifini49-a kar
şı 491 reyle reddetmiştir. Hü· 
kümetin tekli.fi ise 127 reye 
karşı 410 reylekabul olunmuş· 
tur. 

Sergi Yıkıldı - Üç Yüz Kişi 
Ağır · Surette Yaralandı 

LİVERPOL, 13 (A.A) -
Buradaki bir mektepte açılan 
s~rgi ve bu münasebetle veri· 

ien bir konser esnasında birinci 
katın birdenbire çökmesile 300 
kişi yaralanarak hastaneye gö· 
türülmüşlerdir. On iki metreye 

yakın b r yükseklikten düşen
ler 400 kişi kadar vardır. Ya· 
ralıları hastaneye taşımak İçin 
civardaki kemytınlar getirtil
miştir. Tela,a düşen anneler 
çocuklarını almak için polis 
kordonunu yarmak istemişler

dir. Saat 22 de itfaiye ve polis 
efradı eokaz albnda kalan kim· 
seleri kurtarmak icin baltalarla 

kalın direkleri kesmeğe çalı

şıyorlardı. İçlerinde pek çok 
çocuklarda bulunan yaralıların 
ekserisi hafiftir ve pansıman· 
ları yapıldıktan sonra keodi 
evlerine dömüşlerdir. Bazıları
nın yaraları daha agır olduğun
dan bunlar hastanede kalmış· 
!ardır. 

LİVERPOL, 13 (A.A) -
Son dakikada haber alındığına 
göre yaralıların sayısı önceki 
tahmin olunandan ağırdır. 

KUbada KomUnlstlik 
Havana, 12 (A.A) - Komü· 

nistlerin şiddetli faaliyete geç
tikleri vilayetlerde örfi idare 
ilan edilmistir. 

kaybederdi. Bu anlaşmamazlığı 
gidermek için kullanılan barış
tırıcı metot öyle bir biçimde 
yapılmıştır ki basnamalar elde 
edilebilir. 

İngiliz çevreleri Cenevrede 
Fransız, İtalyan ulus ada?Dlan 
olan Bay Lava! ile Bay Alio· 
si arasında beliren birlik 
çalışkanlığından doğan kıvanç· 

· !arını ayrıca gösteriyorlar. Bu 
yakınlığın Bay Lava! yakında 
Romaya giderse artacağını 

umuyorlar. 
Bugünkü İngiliz gazeteleri 

bundan başka Almanyanın Ce· 
nevreye dönmesinin gerek ol· 
duğunu, bunu hiç olmazsa da 
gittikçe söz geçirmesini arth· 
ran birkaç ergiye karşılık ol· 
sun diye yapılmasını yazıyorlar. 

Birkaç gazete uluslar kuru· 
muna dönmek için Almanyanın 
silahları bırakma konferansını 
yeniden diriltmeği istemesinin 
kendisi için bir kazanç ve bu 
iş için bir yol olacağını ileri 
sürmektedirler. 

Japon 
Konsorsiyomu 

VARSOV A, 13 (A.A) -
Tek bqına Japonyanın dıı ti· 
caretinin çüte birisini yapmak· 
ta olan Mitsu ismindeki Japon 
ponşorsiyomu Lehistana iki mü· 
messilgöodermiştir. Bunlar Leh • 
Japon mal mübadelesinin artı· 

rılması imkanlarını tetkik ede· 
cektir. 

Sovyetler Anlatması 
PARİS, 13 (A.A) - Ayin 

mecliai gümrük encümenia 11 
Kanunusani 1934 tarihinde im
za edilen ve 31 Kanunuevvel 
1935 de müddeti bitecek olan 
Fransız - Sovyet muvafakat 
iti.lafnamesinin taadikini teklif 
etmeğe karaı· venniştir. 

Pariste Buğday 
Piyasası 

Paris, 12 ( A.A) - Buğday 
piyasasını islah kanununu mü• 
zakereye devam etmekte olan 
Fransa meb'usan meclisi uzun 
münakaşalardan sonra altı ay 
müddetle ecnebi buğdaylarının 
memlekete girmesini muvak
katen meneden ve radikal 
sosyalistler tarafından yapılan 
teklifi 246 reye karşı 307 reyle 
reddetmiştir. 

General Brlnd Sarcla 
Londra, 12 (A.A) - Uluslar 

arası Sar kuvvetleri kuman· 
danı Generai Brind yann Sar• 
brukene gidecektir. 

Fransız - İngiliz 
Hava Uzlazmanı 

Londra, 13 (A.A) - Munta· 
zam servis yapan İngiliz tayya· 
relerinin Fransız toprakları üze· 
rinden uçması hakkında Fransız 
ve İngiliz hükümetleri arasında 
yapılmakta olan müzakereler 
hitama ermek üzeredir. 

Londrada elde edilen malü· 
mata göre: Uçma hakkı uzak 
şark ile yapılacak ticaret ve 
yolcu nakliyabna verilecektir. 
Bu hak Hint hükümetinin Frao· 
sızların Hindi Çini seferlerine 
verdiği müsaadenin mukabili 
olacaktır. Paris, Marsil) a ve 
Londra Marsilya hatlarının iş

letilmqi hı1kkındaki itilaf he· 
me:ı bitmek ü:ı:eredir. 

· Soyadı 
Kütüğe Y azılanlaı 

Kağıtçı Nafiz Mustafa ailesi 
(Delen), Müstahkem mevki er
kim harbiyeşinden deniz bin
~ı.sı Cemil (Sarman). Bucada 
eczacı Kamil ( Ergen ). Ma
nisa maarif müdüdürü Ah
met Naili ve ailesi efradı (Öze· 
ren), Müteahhitlerden kürt Yn
suf (Gözükara), İzm r liman 
reısı Zühtü (Akman), İzmir 
belediye tahsildarlarından Ömer 
Hıfzı (Bahadır)' Tüccardan Şe· 
ker zade Ahmet Sabri ve m:ıh· 
dunıları (Şeker), Müstahkem 
mevki Yüzbaşılarından Bay 
Hayri (Oral) soy adını almıı· 
lar ve kütüğe yazdırmışlardır. 

Ad Seçenler 
Karşıyaka belediye müdürü 

mühendisi Bay Reşit (Erkızan) 
belediye tanzifat katibi Bay 
Ahmet (Taşlıoğlu} soyadlarını 
seçmişlerdir. 

Kefalet CUzdanları 
Kefalet kanunu mucibince 

kanunun dışında kalan hükü
met teşekkülleri ile idarei hu• 
susiye ve belediyelerce birinci 
kanun dokuz yüz otuz dört 
sonuna kadar muameleıin te
kemmül ettirilmesi Maliye ba· 
kanlığından valiliğe bildit'il· 
miştir. 

Bunun için tehhüre katiyen 
meydan bırakılmaması ve ke
falet cüzdanlarının bankaca 
tasdikli olarak ikinci kanun 
935 ayının ilk günü postaya 
verilmesi de ilave edilmiştir. 

DUzeltme 
Geçmiş sayılarımızda yaolış 

yazılan Ticaret odası istihbara! 
memuru Ulvinin soyadı (Koı 
tak) dır. 

İzmirli doğramacı ailesi da
madı Topçu yüz başısı Bay 
Asafın soyadı {Ba!antekin) dir. 

Sara 
lnglllz Askerleri Hareket 

Ediyor 
LONDRA 13 (~."-) - Sar

daki İngiliz )uwvetini tanılın 
için dün buradan 9 zabitle Ü\: 

küçük zabit hareket c~;ı;i~tir. 

9 zabiWe üç küçii'k hh' t kale
de askerin sevkiyat ÇLriyle 
meıgul olacaklardır ve diğer 
beş zahitte doğrudan doğruya 
Serbruga giderek orada aske
rin yerleştirilmesi için yerli 
makamlarla temasa girişecek-
lerdir: • 

Tiran Elçimiz 
ltlmatnameslnl Krala 

Verdi 
Tiran 13 ( A.A ) - Türkiye 

elçisi Bay Yakup Kadri dün 
itimatnamesini mutat merasim
le Krala takdim etmiştir. 

Kızılova Haydutları 

Kalpler duruyor... Nefesler 
sıkışıyor. .. Nabızlar atıyor .. . 
Yumruklar sıkılıyor... Bütün 
Teksas titriyor ... Geliyor ... Ge
liyor... Canilerin, katillerin az
raili Karasuvari geliyor, Tek
mil İzmiri harekete getirecek 
ve dillere destan olacak, ağız

lardan düşmiyecek bu harika 
haftaya LALEYE geliyor. 

Bir Amerika haro filmidir. 
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Mukaddes Peder, Kleromeni Biz Bundan On Gün Evvel Kütah
yadaGördük.Sonra Kaybettik Ve OnuBulup Kurtaı·mak istedik -Taran, omuzunda duran eli - Orada, kolunda taşıdığı 

bazubendi çıkararak lalam Ta-"ıracak gibi SJkarak: 
- Anlat, her şeyi 

istiyorum, dedi. 
anlamak vahile vermiş ve demiş ki: 

Cafer anlatb: 
- Babamı Kutlu Hüseyinin 

o zamanlarda Bizans ordusunun 
kumandanı olan senin babanın, 
Temiatoklisin çadırına gelir-

• -1 ' mı.,.er ... 
- Biliyorum.. Çünkü senin 

baban Kutlu Hüseyin Bizans 
ordusunun mukaddes addettiği 
Eli Geyigi öldürmüş. 

- Evet... Böyle bir iş yap
tığı için BizansWar babamın 
derhal parçalanmasını istemiş

ler ... 
- Fakat benim babam T e

mistoklis, senin baban gibi 
müthiş bir kahramanın, öyle 
her kes gibi öldürülmiyeceğini 
söylemiş ve Kutlu Hüseyinden 
ya ordusunu toplayıp muhare
beye gelmesini, yahut tek tek 
Bizans şövalyeleriyle döğüşme
sini istem~. 

- Evet, öyle .. Ve benim ba
bam Kutlu Hüseyin tek dü
ğüşmeyi tercih etm ş .. 

- Karargahın meydanında 
meş'aleler yanmış. Baban Atına 
atlıyarak meydana çıkmış dö
ğiişecek er istemiş .• Bütün bun
lan biliyorum. Bilmediğim işin 
sonudur. 

Cafer güldü: 
- Dur acele etme şimdi so

nunu, anlarsın dedi. Babam 
Kutlu Hüseyin meş'alelerin 

ışığında başabat Bizansın e~ 
asil ve en cesur ve kuvvetli 
şövalyeleriyle doğüşmeğe baş
lamış.. Kısa bir uınanda kar
ııııma teker teker çıkanlan 
birbiri peşinden yuvarlamış, 
ne Trab:ı:un beyinin oğullan 
ne Manisa kalesinin kumanda
nı, dikiş tutturamamışlar, kimisi 
başından yediği bir gürzle ki
misi göğ'aünden yediği bir kargı 
ile öbür dünyayı boylamışlardı. 
Babam Kutlu Hüseyin müte
madiyen döğüşecek er iııteyip 
dururmuş.. Nihayet sıra senin 
baban T emistoklise gelmiı .. 
Temiııtoklis tam meydana çıka
cağı esnada, döğüş seyreden
lerden bir kahpe oğlu, babamı 
arkadan okla vurmUf, babam 
bu er meydanına çıkmayıp se
yirci aaflan arasından ok atan 
kahpenin, kahpe oğlu kahpe
nin oku ile yuvarlanmış. .. 

Taran birden haykırdı: 
- Öğrendin mi, kimmiş o 

kanalı:? 
- Öğrendim. .. 
- İami ne? 
- Teodos. 
- Teodos mu? 
- EYet... Her neyse, o he

rifle görülecek hesabım var .. 
Cafer sustu, sonra devam 

etti .. 
- Senin mert baban Temis

toldis, babamı arkadan vuran 
Teodosu yakalamak için emir 
vermiş amma, herif karargah
tan tüymüş ... 

Taran abldı: 
- Teodosla benim de bir 

hesabım var demek .. 
Cafer hikayesini anlatmakta 

devam etti: 
- Baban, babamın, T emis

taklis, Kutlu Hüseyinin ölüsünü 
lalam T avabile teslim etmiş ve 
büyük ölüyü o büyük adam baban 
yaya olarak karargahın dı

şına kadar takip etmiş ve orada: 
- Eee? Orada. 

"Bunu Kutlu Hüseyinin oğluna 
ver, ölünceye kadar kolunda 
taşısın.. Bu benim en sevdiğim 
kadının resmidir .. O kadın beni 
himaye etti, onu da himaye 
etsin .. 

Cafer gene sustu. T aranla 
gözgöze geldiler. Gözlerinde 
iki daınla yaş vardı. Bu iki 
daınla göz yaşı bu iki delikan
lının hayatlanndaki ilk ve son 
göz yaşı oldu. 

On gün geçmişti.. On gün 
on gece Caferle Taran, Kü
tahya, Bizans yolu üstünde At 
koşturmuşlar, Kleromeni ara
mışlardı .. Fakat Caferin ilk gö
rüşte aşık olduğu kızı bulmak 
mümkün olmamıştı. Kütahyanın 
esirler tarafından .zaptedilmesi 
Kleromenin meçhul bir suvari 
tarafından kaçırılmasının üstün
den on gün geçmişti. Ve şimdi 
Caferle Taran Bizansın saray 
sütunları ve kilise kubbeleriyle 
mavibir denizini seyrediyorlardı 
işte .. 

Bu tepe kayaların üstüste 
gelmesiyle örülmüş muazzam 
bir taç taşıyordu. [*) Tepenin 
yamaçlannda büyük bir Manas
tır vardı ve Manashr Ayazma
sından akan suyun şınlbsı ha
vanın ağırlığını serinleniyor 
gibiydi. 

Cafer Bizamıı uzun uzun 
seyrettikten sonra: 

- Taran, biz susadık. bey
girler de susadı, ıu ayazmadan 
hep beraber sulanahm, dedi.. 

Atlan terkilerinde çekerek 
ayazmanın yanma indiler. Ma
nastınn kahn duvarlan içinden 
boğlık bir duanın iniltileri ge
liyordu. Ayazmanın başında 
ihtiyar, Ak sakallı bir papas 
ağhyordu. 

Taran Caferi dürttü: 
- Bak, dedi, bir papu ağ

lıyor .. 
Cafer cevap verdi: 
- AnlBfllan öbür dlinyaya 

göçmenin yakın olduğunu an
laımı ta, böyle cennet gibi yer
lere doyamadan gideceğine 
aihyor. 

Taran, ağlıyan papasın omu
zuna dokundu, ihtiyar içli bir 
rüyadan uyandırılan bir çocuk 
gibi ailkindi Ve hiç bir ıey 
görmiyen, hiç bir fey anlamı
yan gö:ı:lerle delikanWara bakb. 

Ayazmadan su içmek isti
yoruz .. 

Ağlıyan ihtiyar hiç bir cevap 
vermedi. 

DelikanWar, Avazmarun serin 
bir ayna gibi ışıldıyan suyunda 
kendi yanık yüzlerini ve uzan
mış kırmızı dudaklarım görerek 
kana kana su içtiler. 

Beygirler de sulandı, İnsan
ların ve hayvanların gönülleri 
serinledi. Fakat ihtiyar papas 
sakalından şıpır şıpır gö.z yaş
ları yuvarlıyarak, sessiz sada
sız ağlıyordu hala .. 

Cafer, Taranın yüzüne baktı: 
Papas ta delikanlıların yü

züne baktı: 

- Cafer, artık gözleri can
lanan papasa }aklaştı: 

- Mukaddes peder, niçin 
ağhyorsun, dedi .. 

Mukaddes oeder, Ayazma 

başında yetim bir çocuk gibi 
hıçkınklannı içinde boğan ih
tiyar papaı, cevap verip ver
memeği düşünür gibi oldu, fa
kat dertleşmeğe, derdini söy
Iemeğe o kadar muhtaçtı ki, 
dayanamadı cevap verdi: 

- Baba, oğul ruhülkudüs ve 
Meryemden sonra en çok sev
diğim a.ıiz bir vücut karanhk 
bir zındarun ıslak yosunlu taş
ları üstündedir. Ben burada 
güneşin altında ziyaıııru,ayazma
nın serin sularını ve toprağın 
bütün yeıilliklerini doya doya 
seyrederken o oradadır, karan
lıktadır .. .lpek gibi saçlan omuz
lanna dökülmüş, çarmıhtan in
dirilen İsanın karşısındaki Mer
yem gibi mahzun ve mağmum
dur. Evlatlar, mukaddes Ayaz
manın suyunu içen yabancılar, 
söyleyinbana ben ağlamayım da 
kimler ağlasın. 

İhtiyann birdenbire coşan 
kalbinin bu acaip feryadından 
delikanlılar hiç bir şey anla
mamışlardı. 

Yalnız Cafer, meçhul bir su
varinin kucağında kaçınlan sev
giliyi daha içten daha derin
den düşündü. 

Ve kendisini bn ağlıyıaı ihti
yara yakın bu du. 

Ruhunda karışıksız, geniş ıve 
sonsuz bir oefkat denizinin ne
fes aldığını hissetti. Papasa, 
sesinin en yumuşak perdesiyle 
hitap etti: 

Mukaddes peder sözlerini 
kafaınla değil, kalbimle anh
yorum.. Zındanda inliyen bir 
genç kadından bahsediyorsun 
o kadın senin neyindir. 

Vaftiz kızım .. 
- Senin gibi muhterem ol

duğundan bir dakika hile şüp
he etınediğim vaftiz kızını kim 
attı zındana. .. 

- Yer yüzüne gelmiş ve 
gelecek kadınlann en mel'u
nesi en dessas ve hainesi.. 

- Kimdir bu? 
- Bizansın başına musallat 

olan İren .. 
- İmparatoriçe mi? 
- Evet ... 
Caferin gözlerinde şimşekler 

çakb. 
Ve haykırdı: 
- Ailama ihtiyari Sana ye

min ederim ki. on gündenberi 
aradığım gönlümün Meryem 
•nasını nuıl bulup kurtaracak
aam, senin vaftiz kızını da öyle 
kurtanp getireceğim una.. 
Yalnız söyle Wnini nedir? 

Kızınm? 

- Kleromen? 
Cafer, Taran olduklan yer

den sıçradılar: 
- Nee? 
- Neeee? 
İhtiyar iki delikanhnm bu ini 

hayretleri karşısında ilk önce 
korktu, sonra şaşırdı ... 

Cafer ihtiyar papası omuz
larından silkeledi: 

- Kleromen mi dedin? 
Hangi Kleromen? 

Papas neye uğradığını büs
bütün şaşırdı ve Caferin demir 
gibi pençelerinden kurtulmağa 
çalışarak: 

- Kleromen, Kütahya beyi
nini k1ZL. Aman evlat öleceğim. 
Bırak omuzlanmı .. 

Cafer, Taranın yüzüne baktı. 
Taran da hayretler icindeydi. _. 

'i" eni Asır s sabite 

Vaşington Hayrettedir ... 
Deniz Müzakerelerinin ilkbahara 

Tehiri Teklifine Amerika Ne Diyor? 
Londra 13 (A.A) - İngilte

renin teklifi üzerine deniz mü
zakerelerinin önümüzdeki ilk
bahara tehiri yalnız tonajların 
tahdidine ait bir itilaf vücuda 
getirmek maksadiyle İngilizler 
tarafından yapılan tekliflere 
Japonlann menfi bir cevap ver
memesine bağlıdır. İngilizler 
noktai nazarlannı böylece tas
rih etmek ve Japonlann müs
pet bir cevap vereceklerini ve 
bu surctla görüşmelerin inkıtaa 
uğramaksızın devam edeceğini 
söylemektedirler. Şayet Ame
rikan heyeti evvelce bildirildiği 
gibi Londradan aynlmağa ka
rar verecek olursa müzakere
lerin inkıta• uğraması mes'u
liyeti onlara ait olacaktır. Bu 
mes'uliyeti her türlü ihtimalleri 
ve müzakerelere devam ihti
mallerini ileri süren İngiliz tek
liflerine yüklemek kabil de
ğildir. 

Amerikanın Fikri 
Londra, 13 (A.A) - Deniz 

müzakerelerinin tehirini şarta 
bağh bırakmış olan İngiliz me
hafillne cevap olarak Ameri
kan mahafilinde aşağıdaki ma
lümat elde edilmiştir: 

1 - Şayet japonlann cevabı 
umumi bir uzlaşmaya yol aça
cak mahiyette olursa müzake
relerin tehir meselesi kendili
ğinden ortadan kalkmış hulu-

Zabıta Haberleri: 

Huylamnca 
İsmetpaşa bedestanında sa

bıkalılardan Halil oğlu Enver, 
bir kahvede oturan fınncı Bi
lal oğlu Ômer Lütfüniin yanına 
gitmiş ve Lütfü evvelce arala
rında geçmiş olan bir kavga 
sebebi ile kendisine bir fenalık 
yapılacağını düşünerek taban
casile Envere ateş etmiş ve 
Enveri yüzünden yaralamıştır. 
Vak'adan sonra kaçan Lütfü 
tutulmuştur. 

Pantalonu A'ırmıf 
Eski mahkeme önünde sabı

kalılarden Ahmet oğlu Faruk; 
seyyar satıcı Halilin sergisin
den bir pantolon çaldığından 
yakalanmış ye Adliyeye veril
miştir. 

Et Kaçakçıhgı 
Çorakkapıda et kolcusu Ali 

et kaçakçısı Hüsnüyü bıçakla 
yaralamlflır. Kaçan Ali tutul- · 
muştur. Yaralı hastaneye kal
dırılmıt ve zabıtaca tahkikata 
batl•nmıştır. 
Blrblrlerlnl Yaraladılar 
Halkapınarda şayak fabrikaıı 

amelesinden Halim oğlu Recep 
ile İbrahim oğlu Amir arasında 
kavga çlkmıı ve sopa ile bir
birlerini başlarından ağır su
rette yaralamışlardır. Yaralılar 

hastaneye kaldJnlarak tedavi 
altına ahnmışlardır. 

Deniz Üzerinde da 
Gtımrükönünde demirli bu

lunan Kadrinin kayığına giren 
bir hırsız sandık içinden bir 
kat elbise çalmıştır. 

Hırsız aranmaktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fakat işe müdahale etınek ve 
soğukkanlılıkla mes'eleyi aydın-

nacaktır. 
2 - Bilakis çok muhtemel 

olduğu gibi Japonlar yapılan 
teklifleri tamamen reddatme
mekle beraber esasları yaziyet
lerini muhafaza ettikleri ve tek
nik plin üzerinde müzakere
lerde bulunmağa hazır olduk
lannı bildirdikleri taktirde daha 
nazik bir mes'ele ortaya çıka
caktır. Zaten Bay Croigie Bay 
Norman Davisten Amerikalila
nn hareketinden sonra İngi
lizlerin üç taraflı bir itilaf 
vüyuda getirmek maksadile 
girişmiş olduklan müzakere
lere devam etınelerinde bir 
mahzur olup olmacığını sor
muştur. 

Bay Nonnan Davis hemen 
cevap vererek prensip itibarile 
bu usuliin kııllanılma sına hiç 
kimsenin karşı gelmediğini 
ancak her ıeyden evvel iki, 
şartın tespit edilmesi icabetti
ğini söylemiıtir. 

1 - İngili.zıerle Amerikalı
lar Vaşington muahedenamesi
nin esulannda eskisi gibi 
müttefik midirler. 

2 - Amerikalılar gittikten 
sonra müzakerelerin ancak dip
lomasi yoluyla yapılabileceğini 
İngilizler kabul ediyorlar mı? 

Bunun böyle olması Londra
da Japon teknisyenlerinin yani 
bilhassa Amiral Y amamotarun 

bulunmasına mani deyildir. 
M. Craigie hu iki nokta hak

kında M. Norman Davise la
zımgelen teminatı vermiştir. 

Vakalann böylece tefsiri heyeti 
mecmuası itibarile Japonlar ta
rafından kabul edilmektedir. 
Japonlar esas itibarile müzake
relerin tehirine aleyhtardır.Fa
kat Vaşington muahedesinin 
feshinden evvel müzakerelerin 
inkıtaa uğramasını ani bir in
kıtaın mahzurlanru ortadan 
kaldıracak tek çare telakki 
etmektedir. 

Londra, 13 (A.A) - Deniz 
görüşmelerinde iki aylık bir 
müddetten sonra İngiliz ve 
Amerikan noktai nazarlan asla 
değişmemiştir. Ve başlangıcta 
olduğu 2ibi uzlaşma jstidadı 
da yoktur. 

Va,lngtonda Hayret 
VAŞİNTON. 13 (A.A)--Lon

dra deniz müzakerelerinin teci• 
li haberi bahriye nezaretinde 

ne hayret uyandırmış ve ne de 
her hangi bir tefsire sebebiyet 
vermiştir. Bunanla beraber de
niz mahafilinde bu müzakere
rin en son neticeleri bilinme
den yeni gemi inşaat progra
mlnın tecili hakkında hiç bir 

' karar ahnmıyacağı ima edil-
mektedir. 

Torbalı Hadisesi 
Dün Bir 
Ih rahim 

Şahit 
İnkar 

Dinlendi 
Etmiyor 

Bunden alh ay önce Torba
lıda hükümet avlusunda bir 
cinayet olmuştu. Torbalılı Hacı 
Sadık ağanın kızını hizmet
kin Osman kaçırarak kirlet
miş ve vak'a jandarmaya haber 
verilerek hizmetkar Osmanm 
ifadesi alınmak üzre jandarma 
kumandanhğma celbedilmişti. 

Hemşiresinin başına gelen bu 
feliketinden müteessir olan bi
raderi İbrahim. Hükiimet avlu
suna girmiş, jandarma muha
fazasında gitmekte olan Osma
na 4 el endaht ederek onu 
öldürmek istemi§ti. 

Dün tehrimiz Ağırceza mah
kemesinde bu davaya devam 
edilmiştir. Her ikisi de mevkuf 
olan Osman ile İbrahim jandar
malann muhafazasında mahke
meye getirilmi'1erdir. İbrahim 
bu davada maznun mevkiine 
Osman da davacı mevkiine 
oturtulmuflardır. 

Şahit Na Anlatıyor? 
Torbalıda hükumet avlusunda 

arzuhalcıhkla müştagil aslen 
Serezli ve balen Torbalıda mu
kim Bay Hikmet reisin ııualine 
karşı vak'ayı şu suretle anlat
ımıbr: 

iktisadi 

- Osman Jandarmaların mu• 
hafazasında kumandanhğa ge
tiriliyordu. ibrahim elinde si
lahla Osmanın üzerine fiç el 
ateş etti ve Osman yere düş
tü. Bu aralık Jandarma onba
şışı Bay Cemal İbrahimin üstü
ne atıldı. Silihhnın elini tuttu. 
Bu dakikada dördilncü defa 
silah patladı. Jandarma onba
şw Bay Cemal İbrahimi iyi 
tuttuğundan mütecaviz karako

la götürüldü. Biz yere düten 
Qsmanı gördük yaralı idi. Ya

kadan sonra Osmanm hemşi
resini kirlettiği ve İbrahi
min de öç almak için Osmanı 
öldürmek istediğini öğrendik: 

Reis ( Maznun İbrahime ) -
Şahit için bir şey deyip demi
yeceğini sordu. 

Maznun İbrahim - Evet ben 
vurdum. Kendime malik değil
dim çünkü Osman hem§İremin 
namusıınu lekelemişti.. Dedi. 
Diğ"erşahitlerin gelmemesi üze
rine ihzaren celplerine ve Ber
gamaya yazılan talimatın teki
dine karar verilerek muhake
me 23 ilk Kanun 934 Çarşanı
ba saat ona taıik edildi. 

Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

latmak mecbüriyetini hissetti. UzUm 

1 

incir 
Caferin elinden sarsıla sarsıla, 

lab b. d •h Çu Alıcı Fiat Çu. Alıcı Fiyat 
sal aş ır sarsağa Önen ı -

483
· M~ k' t . h' 

6 75 10 25 
15 M J Taranto 17 50 . 17 ~ 

tiyan kurtardı ve zavallının bir . us ıra ın ı. ZEYTİNY AGI 
az kendine gelmesini bekledik 132 Alyoti bi. 12 50 19 55950 Ki. Muh.Alı. 23 24 s) 
ten sonra sordu: 120 Koo ittihat 13 13 87 AFYON 

[*] Mevzuubahs tepe, Mal- 119 H ve Cevdet 12 50 13 50 208Ki.Uyuş.M.İn 70 70 
tepe civarındadır. Bugünkil iıımi 45 M J Taranto 10 50 10 50 Zahire Borsası 
"Battal" tepedir. Ve Emir oğlu 38 Len Reciyo 12 25 16 25 Çu. Cinsi Fiyat 
Süreyya paşanın büyük bir ih- 230 Buğday 4 4 2~ 
timamla vücnde getirdiğ"i çift- 30 H Alyoti 12 15 40 Susam 10 25 10 2~ 
!iğin içindedir. 34 Ş Remzi 12 75 12 75 1968 Ke Palamut 185 430 

- Sona rar -::_ _ .. 1012 YEKÜN 28 Balye pamuk 50 ~ 



sahife e Yeni Asır 13 Kanunuevvel 1934 

o Sinema ve sanat sayfası o 

Kadın 
Asla Unutmaz 
Dünya film stütyoları hersene 

yiizlerce film yaparlar. Bir sene 
evelden müteakip sinema mev
simi için },azırlanan bu yüzlerce 
filmden bir mevsim içinde bi
zim gördüklerimiz bu mevcu
dun ancak yüzde onu kadar
dır. Türkiyeye filim getiren ve 
işleten evler filim alırlarken 
hiç şüphesiz, bu yüzlerce filim 
içinden ·seçerek en iyilerini, 
Türkiye sinemalarında en çok 
iş yapacak, halkı en çok mem
nun edeceklerini almağa dikkat 
ederler. 

Bununla beraber bunların 
hepsinin de ayni kıymette, ayni 
kuvvet ve iş kabiliyetinde ola
mıyacağı tabiidir. Netekim her 
mevsim sinamalann çıkardığı 
bir çok filmler içinde sinama 
sahiplerinin daha fazla ehemmi
yet verdiği, iş beklediği, diğer 
taraftan halkın da fazla alaka 
ve rağbet gösterdiği bir kısım 
filimler vardır ki; bunlar dün
yanın hemen her tarafında ayni 
mazhariyetle nam almışlardır. 

Aradan seneler geçtiği halde 
bunların hayalimizde yer etmiş, 
ebedileşmiı olduğunu görürüz. 
İşte bu mevsim ve pek yakında 
şehrimizde gösterilecek olan 
(Kadın aela unutmaz) filmi de 
bu nevidendir. 

Bu sene Amerika ve Avru
panın bir çok şehirlerinde 

ve yüzlerce sinemada birden 
aylardan beri gösterilmekte 
olan bu filim, bir aydanberi 
de lstanbulda ve üç haftedan 
beri aynı sinemida gösteril
mek suretile bu mevsimin rağ
bet rekorunu tesise muvaffak 
olmuştur. 

Filimde Margaret O,sullavan 
ve John Boles oynamaktadır. 
John Bolca eski ve çok muk
tedir bir sanatkar olmasına 
rağmen ne dense şehrimizde 

Hatta Türkiyede henüz yeni, 
yeni tanılmakta ve sevilip aran

maktadır. Geçen hafta Elham
ra sinemnsına evvelki haftaya 
nazaran daha fazla bir kala
balık temin ettiren (Siberya 
Mahkumları) isimli filmin 
gördüğü bu rağbette: Halkımı
zın bu değerli artiste verdiği 

sevgi ve tak.lirin de mühimce 
bir tesiri olduğu aşikardır. 

" Kadın asla unutmaz ., fil
mi hakkında müteaddit ecnebi 
ve yerli sinema gazetelerinde
ki tenkitleri tetkik edecek ve 
bilhassa bu filmi İstanbulda gö
renlerin meth 've senasını de: 
bu yazılara ilave edecek olur
sak, her halde bu mevsim ve 
pek yakında bu güne kadar 
gördüklerimizden daha çok kıy
metli bir eserle karşılaşacağı

mız anlaşılmaktadır. Filmin 
has•as, özlü ve olgun mevzuu 
derin bir dikkat ve itina ile 
işlenmiş ve hassaten sahnelerin 
tertibinde gösterilen incelik; 
oynayan yüksek sanatkarların 

değer ve kabiliyetlerini hakki

le gösterebilmelerine geniş bir 
fırsat temin etmiştir. Bazı 

çok kıymetli mevzular vardır ki; 
tertip ve tanzim hataları yü
zünden kıymetlerini yandan 
fazla kaybederler. Bu filimde 
bu sakatlıktan çok içtinap edil
miş olduğu için seyirciler mev
zuu ve onun bütün derinlik ve 
inceliklerini anlıya, anlıya tatlı 

bir zevk ve heyecanla seve, 
seve takip etmekte ve hislen
mektedir. 

Filimde - isminden de anla-

BİTMEMİŞ SENFONİ 
Beyaz Perdenin Bir Harikası 

Bir Heyecan 
Musiki Meraklılarının 

Sayılabilir KavnaQ-ı . -

., 

Bir kaç gün eveel gazeteci- dersek asla mübalega etmemiş bu mevzu üzerinde çok durduk: 
!ere hususi bir seansta göste- oluruz. Bitmemiş Senfoni yal- ları için biz esaslı şekilde fil-
rilen (Bitmemiş senfoni) ismini nız Paris sinemalarında bir min kiritiğiııi yazacak değiliz. 
taşıyan film Tayyare sinema- seııe müddetle mütemadiyen Muzik bakımından iıısanı he-
sında umuma gösterilmeye baş- gösterilmiş ve bütün Fransız yecandan heyecanıı sürük-
lanmıştır. Şimdiye kadar sesli matbuatı filmin güzelliği üze- !iyen bu filim Willi Forst'un 
sinemanın musiki bakımından rinde günlerce durmu~tu;-. s:m'at kud~·e!i ile bezenmiştir. 
da büyük bir varlık yarattığını Medeni dünyanm bi!' çok bü- f;lme Viyana operasının filar-
alev şarkısı (Bleu Danup) gibi yük şehirlerinde heyke!leri bu- monik o:ke~tr;ısının aıni zaman-
büyük şaheserlerden öğren- lunan eserleri ölmez vasfını da Hort Vart'ın Çiğan orkes-
miştik. Fakat bitmemiş senfoni trasının iştiraki bu şaheseri 

b kazanan musiki dahisi Schu-
hiirika telakki ettiğimiz u bu"yu" k yaratmakta başlı başına amil 

d b ı h bert'in hayatı ve en eserleri gölge e ıra.cmış, ep- olmuştur.Musiki Meraklıları için 
sinin üstüne çıkmıştır. Beyaz eseri olan Sibemol senfonisi bu filmi görmemek, gördükten 
perdenin önünde hiçbir filmde filmin mevzuunu teşkil ediyor. sonra birkaç defa gitmemek 

bu kadar heyecan duymadLk , , , .t~;.~~.~~.1 ... :'.~.~ ~!"!!~.~.!~~.~:~!~~~ .... !?!~~:!~!~ .. ~~.~~~~?}!!~: ..... •••••••••• ........................................... sı·yasal Fı·ıı·mıer .. şılacağı veçhile - kısa süren 
tanışma neticesinde sevgilisine 
verdiği aşkını ruhunun derin
liklerinde ebedileştirdn ve sev
gisini, sevgilısini; onun unut-

! . 1 
muş o masına ragmen; asıa 

unutmıyan samimi bir kadın 

tipi vardır ki; bunu henüz ta

nıyacağımız Matge et D'sulla
van dan başka hiç bir yıldızııı 

bu kadar canlı ve hisli o!arak 

yaşatabileceğini tahmin etmi-
yoruz. 

Gerek sevgisini, aşkını, hat

ta onun az:ıp ve ishraplarında 

bile bir zevk ve saadet bu!a

rı.k unutmıyan kadını, gerekse 
bu pek kısa süren sevişmenin 

canlı mahsulü olan sevimli yav
rusuna verdiğı derin muhab
bet ve şefkati ve onu içlenme

den bayütmek ve yetiştirmek 

yolunda kendi benliğinden, 

kendi yaşayışından, hatta ken
di hayatından esirgemediği fe
dakarlık ve feragatleri yaşama
sında ve yaşatmasında göster
diği misilsiz hassasiyetile Mar
geret O'sullavan candan tak
dilrere hak kazaıımaktadır.(Ka
dın asla unutmaz) ı sabırsızlıkla 
bekliyoruz. 

Amerika si-
nema c ılığı 
Loit Corcun 
hayatını fil
me almak 
projesini or
taya attıktan 
sonra İngiliz
ler daha ile
ri giderek bu 
projeyi ge
niş!etmiye ve 
Beşinci Jor
jun saltanatı 

devrini fil
me almıya 

karar vermiş 
bulunuyorlar. 
Bu filmin de 
diğer filimler 
gibi bir sah
ne vazii bu
lu nacaktır. 
Mevsuk ha
berlere göre 
bu sahne va
zii İngiltere
nın maruf 
ricalinden 
Vinston Çor
çilden ba~
kası değildir. Mumaileyh Be
şinci Jorjun saltanatında en çok 

iktidar mevkiinde kalmıi olan 
devlet adamıdır. Diğer taraf-

KEDİ ve KEMAN 
Son sezon aylarında mu

siki filimleri aldı yürüdü. 
Bilhassa bu hafta İzmirin iki 
büyük sine
masında bir
den musiki 
filim geçiyor, 
Biri ciddi ve 
kostume, di
ğeri bir ope
ret. 

Elhaııır:ı 
sinemasın d a 
gördüğümüz 
Kedi ve Ke
man filmin
den bahset
mek istiyo
ruz. Beyaz 
perdenin 
emektarı Ra
mon Novar
ro ile sesli 
~inemanın bi
ze tanıttığı 

sanatkarların 
- sesinin güzelliği ile - ilk safın
da gelen Jeanette Mac Donald 
ilk defa olarak bu filmde be
raber oynamışlardır. Güzel ses
li dilber artist bu filmde Ame
rikan şivesile tatlı bir Fransız
ca konuşuyor. Novarro'nun ise 
prüzsüz bir şivesi vardır. 

Mevzu çok hoş ve çok çe
kicidir. Haşin Amerikan kızı
nın fakir ve zavallı bir musiki 
artisti ile tanışması, biri bir 
pirimadonna, diğeri bir beste
kar olan bu iki tip hikayenin 
musiki ile olan alakasını fazla
laştırmak ve seyircilerin güzel 

musiki eserleri dinlemesine im
kan hazırlamıştır. 

Fakir delikanlının hazırladığı 

Kedi ve Keman operetinin tem
sili için atıldığı sergüzeşt ve 
karşılaştığı aksilikler cidden 
heyecanla takip olunan pasaj
lardır. 

Filmin eyi bir tarafı da renkli 
sahneleridir. Tabii renkli olarak 
hazırlanan bu parçalar bilhassa 
Kedi ve Keman operetinin canlı 
sahnelerini renklendirmekte 
oluşu filmin kıymetini arttır· 
mıştır. 

Kedi ve Keman Jeanette 
Mac Donald'ın Aşk Resınige
çidinden sonra muvaffak oldu
ğu ikinci bir filmdir. 

Köpekleri Çok Seven 
Sevimli Bir Yıldız 

.\-rır ııııı Slıearrr \'ı• ı,-,,1wklerı 

Holivodun bu çok sevimli yıldızı köpeklere çok meraklıdır. 
Dünyanın en cins ve lüks köpeklerini köşkünde bulundurmaktan 
zevk alır ve değerli elmasları, son moda tuvaletleri kadar kö
pekleri ilede övünür. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tan Çorçil Manşın diğer tara- Şurası muhakkak ki Vinston 
fında kollukları ile meşhurdur. Çorçilin hazırlıyacağı senaryoyu 
Bu da filmin bir hususiyeti filme almak fikri tahakkuk 
olacaktır. ederse bu filimde en mühim 

Bu yol açıldıktan sonra gü- rolü görecek olan aktörlerden 
nün birinde Fransız stüdyola- biri de Loit Corç olacaktır. 
rının Tiyer, İtalyanların Risor·· 
gimento, Almanların Bismark 
ve Amerikalıların refahı hatır
latan Koliç devrini filme alma
ları beklenebilir. 

!•:ski lııail i.:ı Haş1·Pki!IPri11cleıı 

f,rıil ('nrc11 ıırojeldör/ı>ı·iıı lmr
rrll i :ııımıı <ıll ı 11ılıı a11cak kıli• 
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Prens Do Galin Daktiloları 
İngiliz V eliahtının ~r amam 34 Daktilosu Vardır 

Hepsi De Seçme Güzellerdir ... 
_:akat Daktilolar V eliahtın 

Devletinin Esrarı 
Aşk Mektuplarını 
İçinde Ömürlerini 

Yazmazlar 
Sürerler 

İngiliz 

Bir İngiliz gaze :esinin anlat
t:jına göre, Prens Jorj ve 
Prenses Mari'ye acU!ıun dört 
yanından gelen binlerce tebrik 
telyazılarına ve mektuplarına 
ayn ayrı cevap vermek için 
Prens Dö Gal en kabiliyetli 
daktilolarından on ikisini kar
deşinin hizmetine vermiştir. 

Prens Dö Gal 'in daktilola
rı... İşte İngiliz kızlarından bi; 
~oklarının rüyalarına giren bir 

.< 
mevzu... İngiliz veliahtının kaç 
daktilosü var bilir misiniz? 
, Tama~ 34 daktilo prensin 
gündelik muhaberatını idare 
ederler. Halbuki babası kral 
Jorjla büyük babası Eduard'ın 
yalnız üçer daktilosu vardı. 
O günden bugüne İngiliz ve
liatmın işleri ne kadar çoğal
mış ... Pren~ D5 Gal'in dakti
loları İn:rilterenin en seçme 
güzelleridir de ... Prens, onları 

sarayının süsleri gibi birer bi
rer seçmiştir. 

Bu küçük teferruat öğreni
lince prensin daktilosu olmağa 
merak eden İngiliz kızlarının 
sayısı çoğaldıkça çoğaldı. Ya
rın koca hıgiliz imparatorluğu-

ti:ı:ama çok dikkat eden ve hiç 
bir kusura musamaha göster
miyen bir patron gibidir. 

Iııgilfa Veliahtı 

Mektuplar Bitince 
Prens mektuplar bitince nu

tuklarını yazdırır. Zira İngiliz 
veliahtı her gün en az iki üç 
söylev söyler. Prensin yaşayışı 

__ .., yalnız müsame-
relerde, şenlik· 
!erde bulunmak 
seyahat etmek
ten ibaret de
ğildir. Mektep
leri,ulus kurum
larının son kon
grelerden ço
ğunu açan da 

.,., odur. Bunların 
:... ...... ..,....., hepsi de söyle-

• diği söylevlerle 
kendisine karşı 
beslenen sevgi
leri ayrı ayrı iş
ler. Prens Dö 
Gal İngilizce 
kadarFransızca 

ve İspanyolcayı 
da mükemmel 
bildiğinden dak
tilolarının bu üç 
dilde kuvvetli 
olmalarını ister. 

fi; ıııl islıtı1rl!I J\ aııtrı ıı , 1 ı· 1111 lrı İşteki ciddiye-
nun mukadderatım elleri ara- tine rağmen Prens Dö Gal 
sında tutacak olan adamla sevimliliğini, biraz da ilk genç-
hergün beraber bulunmak mu- liğinin çekingenliğini muhafaza 
haverelerini dinlemek, onunla etmiştir. İş bitince daktiloları-
konuşmak, emirleri altında bu- nı sevim'i bir kaç söz söyle-
lunmak .. Manşın öbür tarafın- meden terketmez. 
daki kızların ~,·n:sle·!dir. Si- Kraliyetin Esrarı 
sin şiddetine ba.;mıyarak onun Kralın aıtı daktilosundan baş-
tebessümünü celbetmek için ka B.iyük Beritanya impara-
saatlarca Sa'nt - James sarayı torluğunun bütün esrarını bilen, 
önünde bekli yen yüzlerce genç . en gizli siyasi do:ıy:der üzerin-
kız bu tebessümden neler umar, de çalışan bu :J 1 k 1.z vardır. 
hayallerini nelerle beslemezler? Prens dö Gal en çok aekeri 

Helbukl meselelerle me.ş;;ul olduğundan 
Halbuki Prens Dö Galın Dak- İngiliz kara, hava orduları ile 

tilolarını bekliyen akibet hiçte donanmasına a;( bütün gizli-
sanıldığı kadar hoş, zevkli de- Iikler bu bürodan. geçer. B:ı-
ğildir. Bun!ar bankalarda veya nunla beraber !;alın daktilo-
Cit:y' de çalışan daktilo!ardan !arı zibi Prens D~ G:ı:•n dak-
daha az meşgul değildirler. tilolarında da aranan meziyet-
Sabahları saat dokuzda iş ba- !erin başında kemmiyet gelir. 
şında bu!unmağa, hiç dinleme- İş zamanında daLtiloların ara-
den 7-8 saat çalışmağa mec- farında tek söz bile teati et-
burdurlar. Sabah onda prens meleri yasaktır. Saint James 
iş bürosuna girer. Orada top- sarayında etikete fazla itina 
!anan yüklü evrakı mektupları edilir. Daktilolar kuvafürlerin-
gözden geçirerek verilecek ce- den roplarının uzun:uğuna 
vapları sekreterlerile görüşür. kadar saray itiyadarına tabi-
Derhal mektuplarını yazdırmağa dirler. İş bitince i•tedikleri gi-
başlar. Halk arasında ne kadar bi geyinirler. Sarayda dakti-
neşeli ise, iş başında o kerte loların elbiselerini değiştirme-
ciddidir. Başını eğmiş olarak leri ıçın ayrıca büyük 
büyük salonda aşağı yukarı bir salon vardır. Daktiloların 
dolaşır. Prensin üslubu bir İn- biricik imtiyazları istirahat saat-
giliz tacirinin üslubu kadar )erinde sarayın tenis kordunda 
kuru ve toktur. İş basında in- Prensle tenis oynıvabilmelerin-

den ibarettir. Aalbuki bu şe
refe yalnız hanedanın samimi 
dostları mazhar olabilirkr. 

Ve Dakti!Oları 
Yine burada daktilolardan 

bazıları müstakbel kocalarını 

bulurlar, İngiliz aristokrasisine 
karışırlar. Netekim Lort Wa
terhous'un karısı önce Prensin 
daktilosu idi. 
Nihayet günün 
birinde maki
nayı terkede
rek İngiliz yük
sek sosyetesine 
karıştı. Lady 
W aterhouse ol
du. Hizmette 
bulunan dakti• 
lolardao evleo
miyenler devlet 
memurları gibi 
altmış yaşında 
tekaüt edilmek 
hakkına malik
tirler. Fakat 
prens dö Galın 
daktilolarından 

hiç biri otuzunu 
geçmiş değil

dir. 
Daktilolardan 

biri hutala-
nınca Prens çi-

olarak daktilolar değerli birer 
elmasla taltif olunurlar. Diğer 
yönden daktilolar da Prense 
birlikte aldıkları bir hediyeyi 
takdim ederler. Bu hediye 
mes' elesi daktilolar arasında 
her yılın en mühim işleri ara
sına girer. Noelden birkaç 
hafta evvel hediye olarak ne 
alacaklarını uzun uzadıya müna
kaşa ederler. 

Bayram bitince yeniden iş 
başına dönerler, Can sıkıcı 
mektupları, ondan. daha can 
sıkıcı olan nutukları yazmakla 
ömürlerini geçirirler. Yoksa 
bazı genç kızların sandıklan 
gibi aşk mektupları veya hatı
ralar yazmazlar. 

Prensin kalp işlerinde ne 
kadar ketum olduğunu söyle
meğe hacet yoktur. İlk genç
liğinden bugüne kadar bir çok 
güzel kızlar, hükümdar ailele
lerine veya İngiliz aristokrasi
sine mensup seçme güzeller 
Prens Dö Gal'in kalbini alınağa 
çalışmışlardır.Prens bugüne ka
dar kimseyi sevmiş midir? Bu 
bilinmiyen bir sırdır. .... 

lngiliz gazeteieri Dük dö 
Kent ile kansına İngiltere'nin 

çekler gönderir. Loııcfrıula Jllerasi m Elbisesile 
Her sabah sıhhatını sordurur. her tarafından, dominyonlardan 
22 yaşında vereme tutularak ve yabancı ülkelerden gelen 
sarayı terkeden güzel Harri- tel yazıları ve mektupların on 
et'in hikayesi meşhurdur. Prens binleri geçtiğini yazıyorlar. 

ölümüne kadar genç kızı ve Prens ve Prenses bu mektup-
ailesini idare etmiş, vefatında !arın her birine ayrı ayrı ce-

l'ı l'ııs })ii (;rrı karıfıo,~i l'rf>ı/ı; .forjla birlikli' spor wııııırkeıı 

ise bizzat cenazesinde bulun- vaplar vermektedirler. 
muştu. Prens dö Gal Her No- Prensin hizmetinde yirmiden 
elde daktilolarına, hizmet yılla-
rının azlığına veya çokluğuna fazla daktilo cevapları hazırla-
ıröre hediveler verir. Genel makla mesl!'uldur. 

l/Sl--------.-ıı--------------~ 
Bataklı Damın Kızı 

Y"aza:ııı: :EI:asa:ııı C::Bı:ni.ı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ulusal Heyecanlı Roman 
-7-

Gülsüm Alinin Evine Geldiği Zaman 
Bataklılı Burnudur Deye Sordu 

İşte şimdi ilk defa idi ki Ay
sel; bir gün Alinin eve gelin 
olarak getireceği kızı yakından 
görüyordu. Madenlilerin Gül
ıüm henüz yirmi yaşında ya 
var, ya yoktu. Fakat kızın na
zarı dikktinden kaçmıyan ga
rip ve şahsi bir hususiyeti var
clı ki kendini kim görse onun 
bir gün muhteşem ve nefis bir 
ev anası olacağını düşünmek

ten hali kalamazdı. Uzun boy
lu endamlı idı. Kumral ve gü
zeldi. Etrafındakileri himaye ve 
tesahüp eder gibi bir hali var
dı. Hiç iirkek ve mahcup de
ğil, bilakis çok söyler ve her 
şeyi muhatabından daha iyi 
bilirmiş gibi görünürdü. 

Bir kaç sene İstanbul mektep 
!erinden birine devam etmiş ve 
güzelgiyinmeği eski payitahtta 
öğrenmişti. Öyle esvapları var
dı ki Aysel ömründe görme
mişti. Fakat hiç birinde kibir
den ve zinet düşkünlüğünden 
eser yoktu. Servetiyle, güzelli
ğiyle eyi mevkili kimi istese, 
her gün onunla evlenebilirdi. 
Fakat daima kibar kadın olup 
ta köşe minderinde oturmak 
istemediğini söylerdi. 

Obir köylü ile evlenmek 
istiyor ve hakiki bir köylü gibi 
kendi evinin işin kendi görmek 
istiyordu. Gülsüm Ayse!e ha
kiki bir harika gibi göründü. 
O ömründe bu kadar anlı bir 
kadın görmemişti. Hiç tasav
vur etmemişti ki bir insan 
bütün eczasında bu kadar 
tekemmül edebilsin, Bunun için 

de böyle bir hanımın hizmetinde 
bulunmağı kendince büyük 
bir saadet telakki etmişti. 

Madenli ailesinin ziyareti 
her cihetten iyi geçmişti; Fa
kat Aysel o günü hatırladıkça 
kalbini bir endişe kaplardı,mi
safirler geldiği zaman Aysel 
kahve getirmişti. Tepsi elinde 
içeri girdiği zaman Hacı Ta
birin haremi kendi hanımının 

kulağına eğilmiş ve: 
- Bataklılı bu mudur? Di

ye sormuştu. Sesini pek kıs
madığı için Aysel sözlerini 
işidebilınişti. Alinin anası: 

- Evet! 
Cevabını vermiş ve bunun 

üzerine Gülsümün anası birşey
ler fısıldamış, fakat Aysel 
burasını iyice işidemamişti. Fa
kat ona öyle gelınişti ki misafir 
hanım böyle bir mahlüku evi
nize nasıl kabul e'tiniz demek 
istemiş ve taaccüp göstermişti. 
Aysel bundan çok kederleni
yordu. Yalnız şununla müteselli 
idi ki bunu söyliyen Gülsum 
değil anasıydı. 

Bir giın Aysel değirmenden 
dönerke:ı Aliye tesadüf etti. 
Ali yaylaya davarlara kadar 
çıkmış şimdi avdet ediyordu. 
İkisi de köye doğru yürüdük
leri için yollan birdi ve yo!da 
yalnızdılar. Bir müddet yanya .. 
na yürüdükten sonra Ali, ba
taklıkta geçirdikleri o akşam
danberi Ayselle yalnız kalına

dığını ve o akşamın bütün taf
silatını yeniden hatırladı. Zaten 
o bütün kış bu ilk tesadüfü 
sık sık derhatır etmiş ve ha
tırlarken tatlı ve inşirahlı bir 
duygu daima dimağını sars
mıştı. Yalnız başına kalıp ta 
çalıştığı zamanlar, zihninde 
hep o güzel geceyi uyandırırdı: 

O beyaz sis, o parlak ay ay
dınlığı, o siyah orman, o açık 
vadi ve sonra o kız... O kız ki 
kollarını boynuna dolamış ve 
'evincinden ağlamıştı. Hadise 
tahattur ettikçe gözlerine daha 
güzel sıörünüyordu. 

Fakat Ayseli, evde, öte-
kilerin arasında koşar ve çalı
şıp çabalarken görünce, Bunun 
o kız olduğunu kabul etmekte 
güçlük çekerdi. Fakat şimdi 
böyle yapyalnız, onunla tarla
ların arasından yürürken onun 
hiç olmazsa b:r an için olsun 
yine o akşamki mevcudiyetine 
rucu etmesini kalben temenni 
etmekten kendini alamadı. 

Aysel bir aralık Gülsümden 
b. 'lsetmeğe başladı. Onun pek 
çoıı: methetti. Onun bütün vila
vetin en ğüzel ve en akıllı kızı 
olduğunu söyledi ve böyle mü
kemmel bir ayal sahibi oldu
ğu için Aliyi tebrik etti. 

- Ona söyle de beni dai
ma Çamlı belde bıraksın dedi 
böyle bir hanımın maiyetinde 
çalışmak ne kddar güzel ola
cak. 

Ali onun bu tehalükünü te
bessümle karşıladı. F akar ef
karı sanki başka yerde imiş 
gibi ona kısa kısa cevaplar 
verdi. Bununla beraber gülsü
mün Aysele hoş gelınesi ve 
Ayselin bu izdivacı meserretle 
karşılaması iyi şeydi: Ali: 

- Bu kış bizde kaldığına 

memnunsun ya. Diye sordu. 
- Ooh tabii Emeti anadan 

ve sizin hepinizden gördüğüm 
iyiliği bir türlü unutamam. 

- Ormanı özledin mi?. 
- Evet, en ziyade önceleri 

özledimdi. Fakat şimdi artık 

unuttum. 
- Ben sanırdım ki ormanda 

büyüyen bir insan daima ora
nın hasretini çeker. 

Aysel yarı döndü ve yolun 
öbür kenarında yürüyen Aliye 
baktı. Ali son zamanlarda ona 
büsbütün yabancı olınuştu, fa
kat şimdi sesinin ihtizazlarında 

Ruhuna aşna bir şey vardı, 
evet o şimdi aynı ha!Mkardı .. 

O siyanet meleği ki, en ka
ra bir gününde onun imdadına 
koşmuş ve onu felaketten kur
tarmıştı, Vakia o başka 

birile evlenecekti, fakat Aysel 
biliyordu ki Ali evlendikten 
sonra da kendisine iyi bir dost 
ve sadık bir yardımcı olarak 
kalacaktı. 

Kalbi ferahladı öyle hisset
ti ki, ona bütün yüreğini açıp 
gösterebilirdi ve öyle düşün

dü ki son defa görüştüklerin

den beri olup biten şeyleri ona 
anlatmalıydı. 

- Sana doğrusunu söyliye
yim. İlk haftalar Çamlıbelde 
epey zahmet çektim. diye sö
ze başladı: Fakat sen bunu 
Emeti anaya söyleme. 
- Eğer öyle istiyorsan söyle
mem, 

- Bilsen ilk zamanda, içime 
öyle bir hasret çökmüştü ki .. 
az kalsın, her şeyi yüzüstü bı
rakıp yine or~:ına kaçacaktım. 

- Damı o kadar üzledin mi? 
Ben sanıyordum ki sen bizim 
yanımızda olmaktan memnun
dun. 

- Ne yapayım elimde de
ğildi vakıa benim için burada 
bulunmanın nasıl bir saadet 
olduğunu anlıyordum hepiniz 
rıfkile muamele ediyordunuz. 
İşler de o kadar ağır değildi, 
fakat öyle iken içim yine has
retten yanıyordu. Beni bir şey 
çekiyor, aldatıyor ve yine or
mana sürükleyip götürmek is
tiyordu. Öyle bir hal olmuş
tum ki eğer aşağıda vadide 
kalacak olursam üzerimde hak
kı olan birine sanki ihanet et
mış olacaktım. 

- Sonu var -



Sahlla a fanı sır 

Başbakanın Çok Değerli Bir Söylevleri Ankara Ulus 1:tvinde 
"Türk Kurtuluş Ilerlerleyiş Davası Her Yıl Vat~ndaşlardan Yeni Bir Bay Hikmet Conlerin Artırım Hak-

Hamle, Yeni Bia Gayret Ve Sarsılmaz Bir inan Bekliyor ... ,, kında Öztürkçe 
Başteraı ı biri, cı s.ıh ı.ede -

usulü bu son sene içinde 
serbestiliğe doğru geniş mik
yas ta çevrilmiştir. Memlekete 
girmesi kontenjana bağlı mal 
m;ktarı çok azalmıştır. Buna 
mukabil klerinkle denkleşme 
ile memlekete girecek mal mik
tan çok artmıştır. Şu halde ge
niş mikyasta denkleşmeğe mü
sait klirink tiçaretini takibedi
yoruz. Genel kontenjan mikta
rını çok a:ı:altmışızdır. Yurt 
içinde takibettiğimiz ökonomi 
siyasasında iç pazarı genişlet
meğe çalışıyoruz. İç pazarın 
genişlemesi sınai program te
siriyle vatandaşlar için istifa
deli bir imil olacakbr. Sınai 

program hakkında geçen yıl 
yüksek katınızda yapılacaktır 
düıünülüyor diye söylediğim 
bu sözler bu yıl temel atına ve 
tahakkuk alanına getirme su
retiyle ileri bir safhadadır. Şi
şe fabrikasının temelini attık. 
Bv yaz işliyeceğini umuyoruz. 

Sanayi Programımız 
Sanayi proğramı için başlan

gıcı 934 mali senesini kabul 
etmiştik. 935 mali senesi için
de şişe fabrakasmı açmış ola
cağız. 

Pamuklu için İstanbulda Ba
kır köy fabrikasını açtık. Önü
müzdeki ilkbaharda Kayseri 
kurumunu da açacağız, Ereğ

lide fabrikanın temelini attik. 
Önümüzdeki yıl işlemiye baş
lıyacak. Önümüzdeki yaz da 
Nazillide diğer büyük fabrika 
ile Malatyada kurulacak Fab
rikanın ve Bursda (Kangarm) 
fabrikasının temelini abnağa 
çalışacağız. Sömi kok fa!>rika
si mamulatını ise önümüzdeki 
mevsimde piyasamızda göre
ceğiz. Hülisa 934-35 seneleri 
içinde beş senelik sanayi pro
gramının büyük bir kısmı ta
hakkuk edecektir. 

Demir Sanayllmlzln 
Esasları 

Demir snayiinin esasları şim
diden geniş mikyasta tetkik 
edilmekte, plaıılan yapılmak
tadır. Önümüzdeki yaz mevsi
minde temelleri atılacaktır. 

Kağıt fabrikası yazın işle

miye başlıyacakbr. Seramik 
kendir sanayinin önümüzdeki 
yaz etütleri bitir lecek ve ite 
bqlanmış olacaktır. En sona 
kimya sanayii kalıyor. Bunlar
dan başka olan bütün sanayi 
fabrikalannın temelleri ve işle
tilmeleri herkesin anlıyacağı ve 
göreceği bir derecede ilerle
miftir. ille maddelerimizin ken
di fabrikalarımızda ve kurum
larımızda işlenecek bir vaziyet 
alması tabii çok faydalı ve ha
yırlı olarak fiatlar üzerinde 
yükseltici tesirini göstermek
tedir. 

Kendi mahsullerimizin dahil
de alıcı ve onu değerleştirici 
müşterisi olmak ilk maddeleri
mizin hariç satış fiatlarını kıy
metlendirmektedir. Görüyorsu
nuz ki memleketin ökonomik 
durumunu düzeltmek ve yük
seltmek için hem dışan işleri 
hem içeri işleri için ayn ayn 
tedbirler almak ve bu tedbir
ler arasında yakınlık karşılık 
ve uygunluk bulundurmak ge
rektir. Bütün dünyanın darlık 
içinde bunaldığı ve hastalıktan 
kurtulmak iyiliğe dönmek ala
metleri dünyanın her tarafında 
iyice belirmediği zamanlarda 
Cumhuriyet Türkiyesinde öko
nomik sağlığın gözle görünür 
bir şekilde fa rk göstermesi 
Cumhuriyet ökonomik politi
kasının esaslı bir muvaffahıye
tidir. (Sürekli alkışlar) 

Bu ökonomik söylemede va
tandaşhrın vazifeleri ve çalış-

ma istikametleri çok genişledi
ğini ve ehemmiyetlendiğini ay
rıca zikretmeliyim. 
Memleketimizde Satıl
mamı' Stok Yoktur 
Arkadaşlar; 
Bir çok memleketler mah

sullerini gerek fabrika gerek 
toprak mahsullerini stok halinde 
görmekten malları satılmıyarak 
ellerinde birikmiş olmaktan çok 
sıkıntı içindedirler. Amma ben 
size rakam üzerinde söyliyebi
lirim ki bugün yetiştirdiğimiz 

mahsullerden elimizde birikmiş 
hiç bir şey olmadıktan başka 

ilerde yetiştireceklerimizden de 
24 milyon liralık bir miktarını 
satmak için müşterimiz kapı

mızda bekler vaziyetteyiz. Yani 
biz ilerde yetişecek ı::ıallarımızı 
satmak için şimdiden mühim 
bir miktarda bağlanmış bulu
nuyoruz. Bu mahsul yetiştirici
ler için çok teşvik edici ve 
çok ehemmiyet verilmesi lazım 
gelen bir vaziyettir. Ay
ni zamanda onlar için çok 
çalışma ve çok yetiştirme ica
bettiren bir vaziyettirde: 

Cümhuriyet hükıimeti fabri
kalannda ve tarlalarında çok 
mahsul yetiştirme ihtiyacında

dır. Hükümetçe ve ulusça bü
tün gayretimizi kazanmak ve 
mahsul yetiştirmek gayretimizi 
en son imkanlarına kadar ta
katımızı sarfedip mahsul yetiş
tirmeğe çalışmalıyız. Çalışma
mızı, ökonomik sahada verimli 
olmamızı çok arttırmak mec
buriyetindeyiz. Bu seneki mah
sullerden bahsederken Tütün
den de bir iki kelime ile bah
setmezsem eksik kalır. Bu sene 
tütün mahsulümüz geçen seneye 
nisbetle miktar olarak daha 
fazla değildir. Hatta daha az
dır, denilebilir. 
Fakat değer olaıak elimize 
geçen para en çok tütün istihsal 
ettiğimiz senelerde elimize 
geçen paradan eksik değildir. 
Fazladır. Bu geçirdiğimiz yıl 
içinde memleketin mali vazi
yetinden de memnuniyetle 
bahsedebiliriz. 

Devletin BUtçasl 
Devletin bütçesi busene ge

rek memleket müdafaası için 
ve gerek diğer ihtiyaçlar için 
göze alınan masraflarla 185 
milyon liraya kadar yükselmiş
ti. Şimdiye kadar hazinenin 
geliri ve tahsilatı bu bütçenin 
tahakkuk edebileceğini emni
yetle vadetmektedir. Zaten 
ökonomik vaziyet alış veriş ve 
iç pazarının genişliği mahsul
lerin para etmesi rakamlara 
müstenit olarak meydanda ol· 
duktıın sonra vatandaşların borç 
lannı hazineye ödeme kabiliyeti 
kendiliğinden artar. Fakat 
bunu biz hazinenin kendi 
varidatını tahsil etmek için 
gördüğü kolaylıkla da rakam 
üzerinde ve gözle görerek an
lıyoruz. Altı aylık tahsilatımı
zın yükünu 90 milyonu geç
mektedir ki 185 milyon tahmin 
ettiğimiz varidatı emniyetle 
alabileceğimizi tahmin etmek 
hakikata uygun bir söyleme 
olacaktır. 

Altın Miktarımız 
Cumhuriyet merkez banka

sının ortada altın miktarı bu
sene zarfında da artmıştır. Ge
çen sene bu va ıt :ır muvcut 
altın ortada dönen, tedavül 
eden kağıt paraya nisbetle 
yüzde on beş tutuyodu. Bugün 
aldığımız malüm ntn göre bu
miktar yüzde 16,S e çıkmıştır. 
Yüksek heyetinizce ve sizin 
vasıtanızla da bütün ulusca 
meçhul aeğildir J,.i bir çok 
memleketlerde altın karşılığı 
bu dar senelerde artmıyor. Ek
siliyor. 

Dar Bir Zihniyetimiz 
Yoktur 

Biz kanunen kağıt paralara 
henüz karşılık ilan etmediği
miz halde Cumhuriyet merkez 
bankasında birikmekte olan al
tınlarımız artmaktadır. Eğer biz 
münhasıran altın biriktirmek, 
yani milletler arasındaki alış 
verişte mümkün olduğu kadar 
az satın alarak çok satmak 
gibi dar bir düşünce ile hare
ket etseydik daha çok altın 
biriktirebilirdik. Amma biz iş 
hacmini gerek uluslar arası ti 
carette gerekse iç pazarda da
raltarak para biriktirmeyi öko
nomik bir kir saymıyoruz. Bi
zim politikamız bütün dünyada 
alı~ verişin geniş olması ve 
bunun için kolaylık göstermek
tedir. Ancak bu yüzdedir ki 
geçim ve ulusarası ökonomik 
münasebetleri daha kolay ve 
daha rahat olur ki bunun ge
nel olarak gösterdiği fayda
lar çoktur. Bnnunla be raber 
altın karşılığını arttırmanın 

bütün ökonomik muhitlerde 
ve vatandaşlar arasnıda iyi 
bir ahenk iyi bir muvazene 
işareti olarak kabul edileceğine 
şüphe yoktur. 

Mllll Paranın Değeri 
Milli paranın değeri üzerinde 

bu ufak hülisadan sonra bir 
iki söz söylemek isterim. Gö
rüyorsunuz ki milli paranın de
ğerini tutmak için bütün şartlar 
mevcuttur. Anlayıtımız ve siya• 
aamız olarak milli paranın 
d.eğerini mutlak olarak muha· 
faza edeceğiz. Asla düşmesine 
mahal venniyeceğiz. Bu ıerait 
içinde düşmesi için bizim düş· 
mesine karar vermen:ıiz lazımdır. 
Biz geçen seneler ıöylediğimiz 
gibi düşürmeğe ihtiyaç ta 
yoktur. Onun için gerek ta
sarruf erbabı gerek hariçten 
bizimle muamele yapanlar mü
nasebatta bulunanlar değe
ri sabit olarak muhafaza 
edilmesi için kat,i karar için· 
de bulunan bir para ile mua
mele yapıııaktan memnundur
lar. Ve memnun olacaklardır. 

Tasarruf erbabı İçin tasarruf 
yerlerine yabracaklan en emin 
para bugün Türk parasıdır. 
(Alkıtlar) 

Dı' Siyasa Alanında 
Bu konuşmalanmı bu sözle

rimi dış siyasası alanında bir 
iki görüşümle tamamlamak is
terim. Evvela uluslar arası 

vaziyet bu son yıl içinde bazı 
günler çok gergin olmuştur, 

diyebiliriz. Ancak hu son gün
ler içinde uluslar arası havası 
gerginliğini ve şurada burada 
patlıyacakmış gibi gösterdiği 

istidatlan oldukça yumuşatmış
br. Garbi Avrupanın son za
manlarda büyük mes'elelerinde 
milletlerin iz' anı ve aklıselimi 
nihayet üste çıkarak büyük 
mes' eleleri uyuşulacak ve sulh 
havası içinde halolunacak bir 
istikamete götürmüştür. Bu 
cemiyeti akvamın son bir kaç 
yıl içinde çok sarsıntılara uğ
radıktan sonra bu sene bütün 
insaniyete verebileceği en kıy
metli hediye addolunabilir. 
Al)ır Bir Mesele Yoktur 
Doğrudan doğruya Türkiye

ye tealluk eden harici sisasete 
gelince, biz doğrudan doğruya 
Türkiyeye taallük eden ağır 
bir mesele içinde bulnnmıyoruz. 
Bizim sulh havası için göster
diğimiz kaygu daha ziyade 
uluslar arasında Türkiyeden 
oldukça uzak bulunan mesele
lerden dolayı dünyanın banş 

içinde yaşayışı bozıılması en
dişesindendir. Türkiyenin vazi
yeti komşuları ile eyi münase
betleri, komsulariyle vaphğı 

muahedeler bilhassa ııon yıl 

içinde bütün bu memleketin 
memnuniyetle bayramını yaptı
ğı Balkan anlaşması bizim kom
şularla münasebetlerimizi eyi 
hava içinde olgun bir hala ge
tirmiştir. Ümit ediyoruz ki bi
zim zihniyetimize ve takibetti
ğimiz politikaya göre komşu
larla münasebetimiz gelecek yıl 
içinde daha iyi bir istikamette 
yürüyecektir. 

Ama eğer uluslar arası ha
vası bu memleltetin kendi ha· 
rici siyasetini hüsnü niyetine, 
uzlaşma fikrine olduğu kadar 
milli müdafaasına da istinat 
ettirmesini zaruri kılıyorsa . 
bütün dünya politikasının tabıi 
ve zaruri bir neticesidir. Tür
kiye bütün memleketlere şamil 
olan müşterek bir kanaatın 
müşterek bir ihtiyacın izinde 
yürümekten başka bir şey yap 
mamaktadır. Biz bu istikamette 
yine yürüyeceğiz. 

Dikkatlı bulunmak yolundan 
aynlmıyacağız. Ôkonomik ve 
mali alanda olan inkişafımız 
uluslar arasında sulh fikrinin 
sağlam bir temelde olmasına 
mütevakkıftır ki bu hususta 
Türkiyenin kendi kuvveti en 
emin ve en müessir yaı·dımcı

lardan birisidir. Sulhun inkıla
bın ve ökonomik genişlemenin 
en iyi bir yardımcısı olan milli 
müdafaa masrafını onun sahibi 
olan Türk milleti daima hoş 
görecek ve sağlam tutmağa 
çalıfacaktır. (Alkışlar) 

içeri Siyasetimiz 
İçeri siyasette bütün ülke 

emniyet içinde ve dirlik içinde 
çalıımıya devam ediyor. Yeni 
bir cemiyet olmak için yurdun 
inkılip yolunda her yıl aldığı 
hamleler, içinde bulunduğumuz 
ıenenin güzel esaslan ile de 
ayrıca süslenmiş ve genişlemiş
tir. Büyük Millet meclisinin 
ıon karan ile Türk cemiyeti 
daha çok yükselmiş ve daha 
çok yükselme için yeni şartlar 
temin edilmiştir. Kadınlanmızın 
memleketin idaresind.: seçme 
ve seçilme hakkını almaları 
yurdumuz için aynca bir ge
nişlik rahatlık ve yükselme 
temin edeceğine yüreğimizin 
içinden samimi olarak kani 
bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Hedaflarlmlz 
Türk vatandaşı bir noktayı 

hiç gözden kaçırmadan çalış
mak mecburiyetmdedir. Yeni 
Türkiyenin bizim düşündüğü
müz ve istediğimiz hedefe yük
selmesi için bütün meselele
rinin bütün çalışma istikamet
lerinin ayni zamanda halledil
mesi ve takip edilmesi ll
zımdır. 

TUrk Savatı 
insanın hayatında olduğu 

gibi milletler yaıasında da 
muhtelif meseleler hallolunmak 
için birbirinin 11rasını bekle
mezler. Onun için Türkiyenin 
yükselme hayatını ökonomik 
sahada, milli müdafaa sahasın
da, mali sahada, siyaset sa
hasında ve dahili siyaset sa
hasında hep beraber başarıl
mak hedefe, muvaffakıyet he
define varmak için tek çare
dir. Ulus heyetinin hiçbir is
tikameti ihmal kabul etmez. 
Bunları sovleyişim bu büyük 
milli işler arasında hepsinin 
kendi ihtiyacı kadar kendi 
istediği kadar tedbirinin aynı 
zamanda bulunması lüzumunu 
göstermek içindir. Görüyorsu
nuz ki Türk davası Türk kur
tuluş ilerleyiş davası her yıl 

yurttaşlardan yeni bir hamle 
yeni bir gayret ve sarsılmaz 
yeni bir inanma istemektedir. 

Türkiye on iki ıenedenberi 

Söylevi 
ANKARA, 12 (A.A)- Hal- ı yaşadığımız ökonomi acunu para 

kevinde Bayan Hikmet, N. ökoomisidir. Tutumlu olan ulu-
Conler, artırmanın ne demek 
olduğunu anlatan şu öztürkçe 
söylevi söylemiştir: 

Bayanlar, Baylar! 
Ulus sosyallığı siyasasının bir 

çok değerli yerimlerini aldığı
mız şu sırada beşinci artırım 

yedi gününe başlamış bulunu
yoruz. Kurtuluş savaşında ulus
culuk özlüğüne bütün acun 
budunlannı şaşırtan Türk, bu
günde ulusal ökonumi tutu
munda sosyal yetginlini göz 
kamaıtıran bir parlaklıkla gös
teriyor. 

Acunun dün ulusal, bugün 
de soysal yönden alkııladığı 
Türk yine o Türktür. Türkün 
özlüğü değişmemiştir. Ulusu
muıun bu özlüğünün belgesi 
Cumhurluktur. Türk ulus soy
~ Ilığının ayırtımı ökonomik ol

ıııasındadır. Tq, ağaç, tuğla, 

kir~ç. demir, yapı gerekleridir. 
Ancak Taş, agaç, tuğla, kireç, 
demir yığını ev demek değil
dir. Yapıcıların hepsi bu gereç
leri kullanına da ortaya çıkan 
işler birbirine benzemez. Ulus 
kurumu da böyledir. Ulus ya
pısında başlıca gereç ökonomik 
düzenidir. İşte bundan ötürüdür 
ki türk ulus yöndemi siyasal öko
nomi temaline dayanmaktadır. 
Ulusun ökonomide bütün var
lığını tam güresini geniş ölçü
de kullanarak çalışabilmesi için 
güvenci de süel varlık olduğu 
unutulmamalıdır. Biz Türkler 
siyasal, soysal alanlarda oldu
ğu gibi ökonomik alanda da 
köklü verimli işler yapacağız. 

Bu yolda ne yeter zeninlemiş 
o denlu yükselmiş genlik bulmuş 
hemde mutlaşmış olur. 
Amacımız yalnız çok yetiştir

mek çok yapmak olmıyacaktır. 
Ulus bakımından en gerekli 
en verimli olan işlere en ileri 
teknikle sarılacağız. Gücümü
zü öz değerimizi biliyoruz. Bun
ları gelişi güzel kullanacağımı
zı sanmak bizi tanımamakbr. 
Biz öz değerimizi kokel dü· 
şünınekten gelen türlü bir 
dü zen ç evresi içinde ulusun 
gelirini arttıracak yollarda 
işletmeliyiz. İtleteceğimiz içinde 

Ulnsal 

sun varlığını artırıyor, demek
tir. Ancak bu artırılmış paralar 
yerimsiz birikip kalmamalı. Ku
rumlara güvenle akmalıdır. 

Çünkü bu kurumlar bugün ol
duğu gibi gelecekte de ulus 
varlığının yaşa tanıdır. E
zeldenberi bir ulnsun varlığının 
değeri soysal alanlarda güreşi
nin ölniez izler bırakması ile 
ölçülür. Ökonomiyi kendi ba
şına değil, uluslar, varlıklar 

arasında değerlendiriyoruz • 
Bu varlıklsrın güçlenmesinde 
köklenmesinde en b ü y Ü k 
gereklik ökonomisidir. Bütün 
bunlardan sonra ulusun ökono
mi yardımı ile ulusun ökono
mik alanda kazanacağı acunsal 
yetginliğin ne denlü değer 

alacağı kendiliğinden ortaya 
çıkar. Ôkonomide ilerlememiş 
budunlar varlıklannı koruya
mazlar. Ökanoml yetginliğidir 
ki ulusa ulus berkitmek için 
kisisel olsun ulusal olsun insel 
duygularını tanıtmak gücünü 
kıvancını verebilir. 

Ulusal ökonomi yapımız yü
celirken her Sürkün alın 
terinin değerlenmesini goz
deo kaçırmıyoruz. Ulsca si
yasamız kisisel benliği sil
mek değil gerçekleştirmek 
yolundadır. Kişi kendi özlügü
ne bilgisine yararlığına daya
nırsa uulusba acunun en dir
likli en ülkülü en kültürlü ulu-
sunu kurabilir. Türk kadınının 
ulusun bu evrensel işinde yeri 
eşsizdir. 

Türkün yakın geçmişteki 

gerileyişi ulusun üze! turasına 
aykırı olarak Türk kadınının 

işten uzaklaşması ile haşlamış
tır. Türkiye cumhurluğu ulu
sumuzu bugün bütünleştirmiş 

bulunuyor. 
Yurttqlar, 
Artırım yedi günü türklere 

ulusak ökonomik yükümlerini 
bir kez daha düşündüren gün 
olmalıdır. 

NOT : Y etginlik - Kifayet, 
Kabiliyet - Güre - İrada, Yeter
Kadar. Genlik - Refah. Süel -
Askeri. Köke! - Cezri. İnsel -
insani, yüküm - Vazife. 

Tutum 
Tutum Ve Biriktirme Haftası Her 

Tarafta Canlı Geçiyor 
Isparta 13 (A.A) - Tutum 

haftasının başlangıçı olduğun
dan bugün saat 12 de fırka 
muzikası önde olduğu halde 
bütün mektepliler büyük bir 
geçit resmi yaptılar. Çocuklar 
ellerinde tutum yazılan oldugu 
halde bütün şehri dolaştılar. 

Hazırlanan programa göre tu
tum haftasının bütün günleri 
ayrı ayn kutlulanacaktır. 

Uşak, 13 (A.A) - Ulusal 
tutum biriktirme haftası bugün 
haşladı. Şehrin iki yerinde 
yerinde yerli mallar sergisi 
açıldı bu hafta için Salihli, 
Denizli, Manisa, Bursadan 
üzüm, incir, kestane portakal 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gösterdiği gayretler gördüğü-
müz tecrübelerle önümüzdeki 
seneler daha çok azim gayret 
göstermek iktidanndadır. Azim 
gayret göstermek mecburiye
tindedir. 

Yeni tasarruf ve iktisat haf
tasıoı açarken gelecek yıl bu 
günlerde gerek ökonomik ge
rek siyasal alanda yurdun da
ha yüksek daha ileri olacağına 
asla teredüt etmeden emniyet
le bakıyoruz. ( Şiddetli ve sü
rekli alkışlar ). 

geldi. Binlerce halk sergilere 
yayılarak alım satım yapıyor. 

Evlerde ve kahvelerde bu haf
ta adaçayı ve ıhlamur içile
cektir. 

BAFRA, 13 (A.A) - Ulusal 
tutum baftasıoa bugün mektep• 
liler ve halkın coşkun sevinci 
ile başlandı. 

Seçim Hazırlığı 
Bafra, 13 ( A.A ) - Saylav 

seçimi geldiğinden, geceli gün
yüzlü defterlerin bitirilmesine 
çalışılmaktadır. Teftiş heyeti 
seçimi yann yapılacakhr. Her 
gün 70 bin seçici geçeceği 
sanılıyor. 

Teşekkür 
28 gün evvel evime girerek 

eşya ve paramızı çalan azılı 
hirsızları az bir vakitte yaka
lamak muvaffakiyetini gösteren 
değerli Emniyet müdürü Feyzi 
Akkor. Adli reisi Hulüsi Gü
müş, Taharri komiseri Hidayet 
ve mesai arkadaşların:ı alenen 
teş~kkürü borç sayar saygıları-
mı sunanın. 

Cam Tüccan Mustafa 
5377 (107 9) 
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Sümer Bank 
YERLİ MALLAR PAZARI 

iz mir Ilalkından 
Şükran 

Gördüğü 
Karşılığı 

Büyük Rağbete 
Olarak 

~~~,.....,......__,,, .... _,,.......,.,.....__ .. --..~...,...~---------~·~~~~ 
12 B. Kanunda Başlıyacak 

HAFTASI MÜDDETİNCE TASARRUF 
BİL'UMUM MALLAR 

10 ·ı. Tenziİatla 
Satışta • Büyük Kolaylık, 

Uzun Vade, 7 NumaralJ 
Kataloğumuzu isteyiniz .• 

S~.\ TILACAKTIR 

Bilumum Devlet ve ınüesse.;;at nıeınurinine tak-
sitle mal verilir. ( (tdunpazarı No. 11-12) 

• 

• TELEFUNICE 
Fransızca Yunan 

Gazeteleri 
BOURLA BİRADERLER vE.şsı . . 

ISTANBUL ANKA!lA IZMlR 

'"· . . : ' " .. . . 

Terkibi, 200 diş hekimi tarafından hazırlanan 

MİNE 
Diş Macununu 

Emniyette Kullanablllrafnlz. 
Umumi deposu: İstanbul Cıgaloğlu No. 33 Telefon: 202t9 

4-4 (1026) Pa.er Cu. 

Türlı iye Ziraat Bankası lzmir 
Su besinden: 
f.levkü Sokağı 
Darağaç Demir Mehmetçik 

Makara 
Tramvay caddesi 

.. 
" Şark 

Tramvay caddesi " 
" 
" 

Ginai 
dükkan 2 

" 12 
.. 79 

ahır 11 
hane 129 

" 4 

No. 

" 

Demir Mehmetçik 
Tramvay caddesi dükkan 78-58 

.. .. .. " 84-128 .. .. .. " 77-48 
atsa 38 .. Pi yada 

" 
Mızraklı sirkeci 
Tramvay caddesi 

Demir Mehmetçik 
Alsancak İzmir bahçeleri 

" 42 
" 116-118 

,, Küpeci oğlu 
Birinci kordon 
Tepecik Sakızlar Lile 

,, '' tt 

" 1-1 
hane 7-1-9 

" 104 
dükkan 382-230 

ahır ve kahve 314 
115 hisse hane 12 

,, Tepecik arsa 2/2 
Ayavukla Mahfi " 4 

Sinekli C. 112 hisse ,, 44 
" 
,, " hane bahçe 312 hisse 12611 

Muhammen K. 
1200 
1200 
1800 
4800 
4800 
2700 
1800 
2000 
2100 
300 
700 

1400 
600 

4200 
2500 
1800 
3300 
1500 

400 
400 
300 

Karağaç Taramvay pddesi arsa 113-115/87-89 
300 
900 

Karşıyaka Naldöken Taramvay . 
caddesi hane 4116 hısse 115-121 400 

Yukarıda evsafı ve numaralan yazılı Yunanlı emvali 7112/934 
tarihinden itibaren açık arttırma ve gayri mübadil bonosu veya 
peşin para ile satışa çıkarılmıştır. Malın satıldığı seneye ait Devlet 
ve Belediye vergi ve resimlerile sair masraflar müşteriye aittir. 
Kıymeti muhacımenesi iki bin liradan fazla olan emvalin ihaleleri 
istizana tabidir. İhale 2/11935 Çc.ırşamba günüdür. Taliplerin 
kıymetı muhammenin yüzde yedi buçuğu nispetinde temınatlarile 
biri:· te mezkur günde saat 14-30 da bankaya müracaatları 

5308 (1078) 

lzmlr Beledlyeslnden 
1 - 53 numaralı adanın 16 

numaralı arsasına ilave olunan 
kismın satışı açık müzayede 
ile 25-12-934 te saat 16 dadır. 

2 - 84 numaralı adanın 63 
numaralı arsa mülkiyetinin sa

' taşı açık müzayede ile 25-12-
934 te saat 16 dadır. 

lzahat için başkatipliğe işti
rak icin de söylenen gün ve 
saatte depozito makbuzile be
lediye encümenine müracaat. 

4, 14 5245 (1038) 

En eski Fransızca o'a Me
sajer Daten ve diğer Yunan 
gazeteleri Ayda (50) kuruş 
mukabiliı~de gösterilen adrese 
gönderilir. 

J. Kulukuças 
Çelikli sokak 49 numaraya 

müracaat etmelidirler. Alsancak 
Karşıyaka iskelelerinde (2) ku
ruşa satılır. (S. 9) 4-6 (1075) ... - -----
Aydın Demiryolu Umnm 

MUdUrlUfiUnden: 
16-12-934 Tarihinden 31-3-

935 tarihine kadar Denizliden 
Selçuğa taşınacak Buğdayın 
beher tomından 1050 kuruş 
ücreti nakliye alınacaktır. 

-72- Öz Türkçe karşılıklar 

Ferah - 1. Açıklık, gö- 2. Çitilik 3. Citlek 
nü! açıklığı 2. Sevinç 3. Se- Fersah - 1. İğaç 2. Kıy
vinti gırajım 3. Yağaç 4. Yığaç 

- !anmak - 1. Açılmak (Altı ses erimi mesafeye 
2. Gönül açılmak, iç açıl- d 1 k" b" f k 

ak 3 Ö·d~k k er er ı ır ersen veya 
m • g u me ·ı d . 'b 1 ) 

1 k K k mı e ıtı ar o unur. - aşma - ımfma 

- !ık - 1. Açıklık 2. Se- - fersah - 1. Bol bol 2 . 
vinç 3. T odanlık Çok, pek çok. 

Frah- 1. Bol (Bol bol= Fersude - 1. Berü 2. 
Ferah ferah) 2. Çaz 3. Çok Bozulmuş 3. Buruşmuş 4. 
4. Gen 5. Geniş 6. Geyin Doşan S. Ebriınİf 6. Eprimiş 
7. Gin 8. Şen 7. Emik 8. E.~ki 9. Eskimiş 

Feraset - 1. Anlama 2. 10. Eski püskü 11. Oprak 
Anlayış 3. Böğüş 4. Bulgu 12. Partal (Eski eşya) 13. 
buluş 5 Çak 6. İnçelik 7. Porsumuş 14. Yalama 15. 
Meke (Hile, tedbir man.) 8. Yelbirdek (Elbise için) 16. 
Usuk 9. Uyanıklık 10. Varış Yıpranmış 17. Yırtık pırtık 

- li - 1. Anlayış 2. Bil- 18. Y oşuk 
giçli 3. Edkü, idkü 4. Kul- - !eşmek - 1. Burus ka
duklu S. Sak 6. Sezek 7. tış olmak 2. Doşanlamak 3. 
Sezgek 8. Uyanık 9. Varışlı Eskimek 4. Eğnimek, eni-
10. Zeyrek mek 5. Eprimek, epürmek 

Ferda - 1. Devrisi gün 6. Henezimek 7. Kağşamak 
2. Erte, irte, ertesi gün, 8.Palazımak 9. Porsumak 10. 
irtesi gün 3. Tanla 4. Tenk Telermek 11. Tenezimek 12. 
S. Yann, yarınki gün 6. Ya- Teleremek 13. Yıpranmak 
nndası (Ferdası gün man.) 14. Yoşunmak 

Feri - 1. Budak 2. Dal - !eştirmek - 1. Eskit-

İkinci icra memurluğundan : V////////,/.///~J/LYLLY /~ 

· MERSiN · 
3. Kırıntı 4. Kol mek 2. Örselenmek 3. Yaf-

Bir borçtan dolayı haczedi
len 400 sandalye 17/12/934 pa
zartesi saat on altıda Keme
raltında hamam sokağında açık 
arttırme ile satılacaktır. Mah
cuz yüzde 75 ini bulmadığı tak
dirde ikinci arttırması 20/12/934 
perşembe günü ayni saatta ve 
ayni mahalde yapılacağından 
istekli olanlann o gün ve sa
aatte mahallinde hazır bulun
maları ilan olunur. 

5383 ( 1081 ) 

Sür'at Yolu 
Dumlupınar vapuru on beş 

birinci kanun cumartesi günü 
saat onikide limanımızdan 
hareketle Antalya, Alanya 
Anamur, Mersin Papasa gi
decektir. Avdette Taşucuna 
uğrıyacaktır. 

Birinci kordon 92 
r elefon 3658 
13-14 (1076 

.,.~/////L/.KJC/LZLAL~ 

F erman - 1. Buyurası rıtmak 4. Yıpratmak 
2. Buyruk, buyurnk 3. Bu- Ferş - 1. Döşeme 2. 
yurultu, buyrultu 4. Car- Erme 3. Yaygı 4. Yayma 5. 
lık S. Çarlığ 6. Tarku 7. Yeryüzü 
Teydik 8. Tutu 9. Yarlığ - etmek - 1. Döşemek, 
10. Yarlık döşetmek 2. Sermek 3. Yay-

- etmek - 1. Buyurmak mak 
- ferma - 1. Buyruk bu- Fert - 1. Bir 2. Bireği, 

yurucu, 2. Erkli (Kudret sa- biregü, 3. Birev 4. Birtek S. 
hibi man.) Dal (Çift olan şeylerin her 

- ferma olmak - 1. O- bir teki) 6. Eşi yok, eşsiz 
larmak 7. Kimerse 8. Kiıi 9. Pireğü 

Fermeyüp - 1. Çitçit 10. Tek 11. Yalkı 12. Yalnız 

Azimet dolayısile 
Acele 1\-füzaycde 

lle Satış 
Önümüzdeki Cuma günü yani 

Kanunuevvelin on dördüncü 
günü sabahleyin alafran:;a saat 
on buçukta Göztepe iskelesin
den geçince sahilde 976 numa
rada doktor Nevzat Eşref beye 
ait lüks ve nadide mobilyaları 
bilmüzayede satılacaktır. 

Gerek kant markalı lüks 
Alman Piyano lüks kadife k91-
tıık takımı maa perde kuşlu 
ayna, lsparh halısı, etajer, 
masalar, yolluklar, büfe, anah
tarlı yemek masası, Amerikan 
kanepe iki koltuk, bakır man
gal, manzaralı levhalar, şemsi
yelik, or~a masası, kristal, •e-

lespit, duvar saab, si~ger ayaklı 
makine, iki kişilik kesme bronz 
karyola, lavuman tuvalet, ko
modino, kristal yazıhane, 2 be
yaz kısa karyola, divan, lake 
komodin, çifte kanatlı ceviz 
aynalı dolap, S oda yer mu
şambası, levhalar, bergam sec
cadesi, elektrik sobası, des
penç, yağlı boya paravana, 
buzluk, muhtelif seccadeler, 
maroken kanepe 2 koltuk, ya
zıhane koltuğu, şezlong, etajer, 
vantilatör, tabure, 6 viena san
dalya, 3 orta masalan bakırlar 
yataklar ve sair bir çok lükı 
mobilyalar bilmüzayede sabla
caktır. Salış peşindir. 

Büyük Kardiçalı ıbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede 
salonu müdüriyeti. 

3-3 (1077) 

Öz Türkçe karşılıklar -69 -

man) 14. Teksinç(Kitap faslı 2. Aşağılık 3. Utanacak, U
man) 15. Yargı! (Hal ve tanılacak 4. Uyatlık 
hasım man) 16. Ye. gu (hal Fazilet - 1. Artıklık 2. 
ve hasım man) Artukluk 3. Artuksuzluk 4. 

- eden - 1. Yargu Değer 5. Ebiri 6. Erdem 7. 
- etmek - 1. Çekiştir- Ertem 8. Östlük, üstünlük 

mek (zem man) 2. Kesmek 9. Yan(ak 
Kesip atmak ( halletmek - li - 1. Artıklı 2.De
man) 3. Üzmek 4. Yargı!- ğerli 3. Erdemliği 4. Erdemli 
mak (dava hakkında) 5. Yor- S. Erden 6. Erzik 7. Ezgü 
gulamak (dava hakkında) 8. Üst, üstün 

- ı müşterek - Sünek Fazla - 1. Artan 2. Ağ-
sömek dık (ağdıracak, bir yana 

F assal - 1. Çekiştirici eğdirecek derecek fazl:ı ağır 
2. Dedikoducu 3. Kovucu man) 3. Artık 4. Artıklığı S. 

Fasulya - 1. Borsu 2. Artlı 6. Artukrak (daha çok 
Sınırına man) 7. Artuksı (Eycedent 

Faş - (etmek) 1. Açığa man) 8. Cilkes 9. Çok 10. 
vurmak 2. Açmak 3. Duyur- Ersü (Çok. kaınilen man)ll. 
mak 4. Ortaya atmak, or- Kalan 12. Köprek 13. Öğür 
taya çıkarmak 5. Ortaya 14. Öğüş, üğüş (Çok, pek 
dökmek 6. Söylemek 7.Yay- çok, bihat man) 15. Ükil 
mak (Çok man) 16. Yavlak(gayet 

Fatanet - 1. Anlayış 2. pek man) 
Eyrek 3. Gönül 4. Okuş S. - ca - 1. Artıcak 2. 
Sağ 6. Us 7. Uyanıklık 8. Çokça 
Zeyreklik (Sağrak : En uya- - !aşan - 1. Artagaıı 
nık) (Pirinç, bulgur hakkında) 2. 

- Göstermek - Usla- Artan 3. Çoğalan 
mak - lık - 1. Artım 2.Ar-

Fatih - 1. Açıcı 2. Al- tukluk 3. Artuksuluk 4.Çok-
gan. luk 5. Toru 

Fatin - 1. Anlagan 2. - olarak - 1. Ayrıca 
Anlak 3. Anlayışlı 4. Eke 2. Başkaca, bundan başka 
açıkgöz, zeki kurnaz, usta 3. Yana 
mahir, çok bilmiş man. 5. - şeyler - Artık pur-
Gönüllük 6. Oku,Iug 7. Us- tuk 
luğ 8. Uyanık 9.Yelme bilik Fecr (Fecir) - 1. Ağar

ma 2. Dan 3. Güner 4. Gün 
ağarması, İrte 6. İrte yeri 
aklığı 7. Ifıcık 8. lğırcık 9. 
Şaşkın 10.Tan 11. Tan ağar
ması 12. Tan irtecek 13. 
Tanla 14. T anlası 

10. Zeyrek 
- olmak - T eyitinle

mek 
Fatır - 1. Tan türütük

lü (Yk: türuttüret) 2. Yara
tıcı 3. Yartkan 

F>\zahat - 1. Alçaklık - tulu etmek - Tan 



Sahfte tO Yenı Asır 

ŞA.R~. ~RIMUS , .. ,_'; T~-T 
Bu Isını lzmırde Ve Ege r , - ~p: ı · 

mıntakasında tam yan yoktur. ~ J J ~ 

Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi s RDA 

e&&2 iME!Mtf'M •ca e M' 

Son sistem buharlı Amerikan makin el erile ~ 1 [t"...,.. ... ~ ·' 
boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının ~ l;;.~'-f Bayram ~fiinasehetile Fiyatlarda Fe' kalade 1,enzilat 
Jzmirde eşi yoktur. ', 

Kostümlerinizi, roplarınızı, fötr şapkalarınızı 
bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak az mas
rafla ve yenileştirmek _için Almanyanın meşhur 
kimya fabrikalarından 1. G. fabrikasında ihtisa

Avrupada, Gi~et, Keler, Puyan boyahanelerinde u~un müddet staj gören Parisin 
elbıse temızleme ve boyama odası tasdiknamesini haiz ve beynelmilel 

temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından 

sını yapan ve herkesce tanınmış bulunan 
S A R D A Elbise temizleme ve boyahanesi IZMIR dr de 

çok nam kazanmış bir maessesedi!' 

ŞARL PRİMUS 
Müessesesine Veriniz 

Tesisatı son sistem. Alman, Amer!ka ma ~ine!eriJe müceh1ıez olan hu ntclyede bu 
kerre icat edılen yepyenı b l u~ulle her türlü kadın, erkek elbiseleri 

ipekli, yünlü, kumaşlar lanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizleıımededir 

Bayraın münasebetile T apılaıı Mıihin1 Tenzilattan BA YRAI\f MUNASEBETiLE 
Fiyatlarda Fevkalade .Tenzilat . 

ADRES • SAMANISKELESINDE 
lsti~ade Ediniz Ve Koşunuz 

. • iŞ Bankası karşısında 
KARDICALI ıbrahim Hanında 

ADRES : Mimar Kemalettin caddesi İstanbul han No. 21 
Telefon şirketi binası karsısında 

Telefon : 3449 Hii FBI 

5 - 15 (1068 •• 
Ankara Birası 

.__.G~~ Ö;-·f;r;ı~~b·i-~ Dileşrinin Bozulup Çü~iimyieceğinini Bilir 

---------------~---------------
lütfü K1r~ar 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı Mem!eket hastanesi 
göz hastahkları müte
hassısı: 

_________________ .. , ________________ _ 

Ucuz- Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

İkinci beyler sokağı N o. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 
~r=-11m1 ................................. ._ ....... mm ......... ._.._ 

Satılık Hane lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
Bomovada Asım bey soka

ğında 2 numaralı hane satılık-siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ornıan Çiftliği l\1üdürlügüne müra
caat. Fazla izahat için lznıirde Ege Palas ve Şehir gazinosu müsteciri 
Türknıenoğlu l\1urat beyden alınabilir. 

tır, Görmek için Kürt Ömer 
sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen-ı I • • . • ... • ' • • ~ • • : ' "t • • 

diye müracaat. 5-2 

Satılık Depo 
~1rufi:ıYu3:~n ~?;b;:~~tt:!~- ~OKTOB Doktor 

Ur mö8ruiörin Ali Hatı~ _ Oü. [sat Kemal Satir İkinci kordonda Eski gümrük 
sokağında ( 6) numaralı depo 
satılıktır. 

ı Dahılı Hastalıklar M l k t h t · 

1 

Mütehassısı e~ e e .?s anesı İki kattan ibaret olup birinci 
kab gayet geniş ve ikinci kah 
ise depo olarak kullanılmağa 

Cilt, Saç, Frengi ve .. .. _ 1 Dahılıye Mutehassısı 
Belsoukluğu ve te- Hastalarını her gun og_e- Muayenehane Birinci Bey-

nasUI hastahkları ~en sonra Beyler - Hacı Jer sokağı numara 36 Tele-
mUtehassısı Imaııılar sokağında fon 3956 

elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 

Muayenehanesini Birinci No. 12 - Şifa Yurdunda Evi Karantina tramvay 
Beyler sokağı ( Elhamra si- kabul ve tedavi eder. caddesi karakol karşısında 
neması arkasında) 55 nu- Telefon No. 3331 No. 596 Telefo~ No. 2545 
maraya nakletmiştir. (1145)h3 S. 7 (363) müracaatlan. 51-15 

" ... - t" .~' - , • , 
1 tJ- '°"'•.-· ·'·• .. ,._ ' -r •• 2: : ... , .... ı · '"'..:•r .• ·•_ ~. ~·· .. -: ••• -ı ... ·~. ,;;,,,' .. 

- 70- Öz Türkçe ka_!Şıhklar 

ağarmak 2. Tan atmak Asıl yağmurlu, karlı, kasırga 
i kizip - 1. Tan ka- man) 2. Bulak 3. Bun (dar-

ranlığı 2. Tanlacak lık, sıkıntı man) 1. Çay(bet-
F eda - 1. Yolu 2. Y o- bahtlık, malheur man)S. Ek

luğ (kurban, secrifice man) mek 6. lğım, ığın 7. Kadğu 
- etmek - Geçmek 8. Karsamba 9. Keser(bet

(candan geçmek) 2. Kıymak bahtlık man) 10. Kıra 11. 
3. Vermek (canım vermek) Kırgın 12. Kırlagan (Kırla 

- kar - Perincek başlıyan son üç isim salgın 
- ohnak - Kurumsağ- ve öldürücü hastalık ve kav-

mak gada buyük bozgunluk hak-
F ehva - 1. Söz gelişi kında kullanılır.) 13. Koran 

2. Söz yatımı 3. Yatım 4. (zehir, zıkkım, elem, keder 
Yön. man) 14. Mun (Istırap, mu

Fehim -1. Anlayışlı 2, zayaka man) 15. Sarsıntı 16. 
Anlı 3. Okan, okkan 4. Va- Savga, savgı 17. Şay 18. 
rışh 5. Zeyrek Yıkım 19. Yuduk 20. Yü-

Fehm - (Fehim) 1. An dövlük (betbahtlık man) 21. 
2. Anlamak 3. Anlayış 4. Yut (Obir manaları : Güzün 
Körüm 5. Öğ 6. Ök (akıl, derin kar veya don ki bu 
gönül, fikir man) 7. Varış sebeple davar kınlır, bere-

- etmek - Anlamak 2. ketsiz sene, fena hava, 
Kanımak 3. Tanlamak 4. murdarlık) 
Ukmak 5. Ukıtmak 6. Var- - i - mucip olmak -
mak 1. İrintürmek 

Fek - 1. Çene (fekki - zede -. 1. Bağn ya-
ala: üst Ene 3. Enek (yaşlı n. k, Göynüklü 
adamların çeneleri altında Felç - 1. Bükmece (bel
teşekkül eden I:atkat et den aşağı olan felç) 2. Çont 
man) 4. Engek 5. İgnek 6, ~· Damla 4. Enne, inne 5. 
İyek 7. Sangot, songıt lngi 6. İnme 7. Sekeme 8. 

_ (k) etmek _ l. Aç· Tutukluk 9. Yarımca (yari 

mak 2. Ayırmak 3. Çazgır- vlOücuydu)n fef lce(Su~ramhaskıkmadn) 
. e gu a ıgır a ın a 

mak 4. Çamak 5. Çözmek kulJanılır) 
6. Kırmak 7. Koparmak 8. _ (c) e uğramak - 1. 
Kurtar~ak . İnmek (İnme - bir yerine) 2. 

Felah - 1. Es~nlık 2. Kütkireç olmak 3. Küt ol-
Onmak, unmak 3. Ünükmek mak 4. Tutulmak · 
4. Yalşımak Felek - 1. Çığrı (Tc-

- bulmaz - 1. Onma- kerlek man) "Çök çığrısı, 
dık 2. Onmaz gök tekerleği = feleküsse· 

Felfuıet - 1. Çiftçilik 2. ma,,) 2. EbrE.n (mukadderat 
Elnncc e, Fekki esfel : alt keder man. da gelir.) 3. Ev
çene) 2. Cilik jıen 4. Gök 5. Kır, km 6. 

ı:.,taket - 1. Boran(Mec Özle~. 

Öz Türkç~ karşılıklar - 71-

FeHah - 1. Çiftçi 2. - hk 1. Bayılmak 2.Bo-
Ekinci 2. Kıraçı 4. Tat suş 3. Bozukluk 4. ik (ma-

Fe1sefe - 1. Bilgelik ruz man.) 5. Kötülük 6. 
(Bilge = hakim) 2. Biliğ, Usak 7. Yamanhk 8. Yek
bilik (ilim, hikmet man) 3. lik 9. Yik (Maruz man.) 
Bilimdik (Hikmet) 4. Bilim- - "olmak - 1. Artmak 2. 
nik (hikmet, ilme müstenit Osulmak (Derisi soyulmak, 
hakimlik man ) 5. BiJülik buruşmak man.) 3. Yaman-
(hikmet man) laşmak 

Fen - 1. Biliğ, bilik İş - ya vermek- 1. Yön-
(ilim, hikmet man) 2. Tür cırmak 
(nevi man) - (Fanilik man.) 1. Yok 

Fena - (Kötü man) 1. olma 
Aşağı, aşağılık 2. Alagaz - bulmak - 1. Bitmek 2. 
alağız, alağuz (müfsit, mü- Kalmamak 3. Mızgımak 4. 
zevir man) 3. Ahğ (Herşe· Ölmek 5. Su almak 6. Tü
yin reddi man) 4. Arkuk kenmek 7. Yok olmak 
(yaman, gaddar , hain, hi- F .ener - 1. Dün ışığı 2. 
lekas man) 5. Asız, asısız Körlük 3. Sırgan 
(faydasız man,) 6. Ayığ 7. Fer - 1. Aydınlık 2. 
Aysız 8. Bozuk 9.Caman 10. Parlaklık 
Çak 11. Çepel çepel (mağ- - ini kaybetmek - 1. 
şuş, karışık man) 12. Eşeki Donuklaşmak 2. T ontamak 
13. Gubat (kaba man) 14. - siz - 1. Donuk 2. Öl-
Kamaşık (Kamaşmak=kuv· nezik 3. Üzut 
vetsi:ı, zayıf düşmek ) 15. Frağ, Feragat - 1. Bı
Kars (Çabuk kınlır, menfur rakma, çekilip bırakma 2. 
betbaht man ) 16. Kavşar Boşlama 3. Çekilme 4. Dö
( fena, lezzetsiz, yaramtız nükme 5. El çekme 6. Kı
man) 17. Kötü 18. Öndür çınlama 7. Savgun 8. Vaz-
19. Sası (Koku için) 20. Tus geçme 9. Yüz çevirme 
21. Osal, usal 22. Pis 23. - et_mek - 1. Bırakmak 
Yabı (zayıflamış, kötüiemiş, 2. Boşamak 3. Boşlamak 4. 
haris, yaramaz, ahlakı fasit Çekilmek 5. El çekmek 6. 
man) 24. Yabız 25. Yabus Katrunmak 7. Kodunmak 8. 
26. Yablak, yaplak 27. Ya- Savmak (Satıp savmak) 9. 
man 28. Yatlı 29. Yatlu 30. Sıltamak 10. Tanmak 11. 
Yavaz 31. Yavlak 32. Yavu Vazgeçmek 12. Yığılınmak 
Yavun 34. Yavuz (Yavuz 13. Yüz çevirmek 
sanuk = suiniyet, yavuz kı- - ettirmek - 1. Bırak

hk - fena ahlak) 35. Yik. tırmak 2. El çektirmek 3. 
- hava - Tavul Ôtkermek 4. Ötkürmek 5. 
- kokmak - 1. lymek Vazgeçirmek 6. Y orgurmak 

2. Pis pis kokmak 3. Sası (Yormak, bıraktırmak man.) 
ıası kokmak 4. Ylıı:nek 7. Yormak 

Rayopl!u en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te. 
mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; di~leri 

çizmez, minalarını örselemez. Radyolin en hoşa gidecek di
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

Bütün Türkiye için umumi satış yeri İstanbulda Bahçeka
pısmda ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolannm hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

lzrrir .ithalat 
dürlüğünden: 

Gümrüğü Mü-

Kilo Gram Eşyanın cinsi 

96 00 M 2 30 Gramdan yukarı sargılık 

Kağıt 

Kıymeti 

Lira Ku. 

10 00 
Cins ve miktarı yazılı eşyanın açık arttırma suretile satılaca

cağından isteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesiyle 30/12/934 
Pazar günü saat 13 te İzmir ithalat gümrüğü satış komisyonuna 
müracaatları ilan aluour. 14-19-24-29 5373 (1080) 
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İkametkahını Birinci Kor
cııda Tayyaıe Sirln<Eı civa
rında 222 Numaralı eve ı:ak
letmiştir. Hastalanın eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

El SON CIKAN PLAKLAR 
-3 

Fahire Hanım ve Hasan Bey MUzeyyen Hanım -
179 5 Aman bevim. Duet 

Kadın kıyma canıma 
§ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
: Hicaz~arkı. Sevdamı dilim -: anlatamaz -Emel Celal Hanım E Saadet Hanım --Evin Telefonu: 3053 

Muayenehane Telefonu: 345 
H. 3 (25 

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

----- AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
Uşak şarkı. Gel gel 

Doktor 

A. Rıza ünal 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 1 

MUTEHASSISI 1 
Kestelli caddesi 62 

---- Mahmure Handan Hanım -5 AXl 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı 
: Şetraban şarkı. Titretti beni 
: SUheyla Bedriye Hanım 

§ AX 1802 İzmi~. Bergama türknsn 
: Gokçe karga olaydım 
E Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. 

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

Ucıızluk Bilet Bat bası Bilgi 
Terizlik 

Jrgat Pazarında Azizler SokatJmda 

Matbaası 

Sur' at 
Ege mıntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 

iş yapan matbaasıdır. 
.l\-lüşterilerini 

Kolaylık Defter, Kart, Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair Her Tnrlü Evrakı Matbua Basılır. 

Memnun 

Bilgi Bir Çok Şirlr.etlern Jlisse Senetleri B lgi 
Dlatbaa.sında. Basılmıştır. 

Etmekle 

iftihar Matbaasının 

Prensibi~ir 
" 2640 ,, Numaraya 

·reıef on Edilince Sıpariş Kabulü için .l\-1enıur (iönderilir . 
Eder 

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

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketırı .\lt ı ... , rn l!'ahrok;ı~ı: fzıaırıltı Hıılkapırıarda ılır 

Yerli Pamulfundan At, 1 ayyorP, Köpekbaf, D~tJirmen, 
Geyik ve Le11talr Markalarını lıavı lın ııt•vı J\alıot lıe1.1 
imal eyl~uıf'kltt o!ııp mBllıırı Avrupanııı aynı tq> nıctMU 
catıııa l:ıiktır 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf a.dresi: Bayrak Izmir 

(il 1) i'f'r. 
.. • >- .'', ' .... -" ; .• :ı . ; : 

Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞURESr 

IZ1'1ilL 
MERKKZl : HERLlN 

Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur 
Seı maya ve ihtiyat 11kçesi 
165,000,000 RayhsmRrk 

Tlirkıyede Şubeleri: lSTANBUL ve İZ,\J f I{ 

Mısır;ı a Şulıelerı: KAHI HE ve JSKENDEHI r E 
Her tiirlü hanka rııaarnelatoı ifa ve kaba! eder 
• AL~IA!iYAl>A seyahat, ikamet, tahsil ve •aire için 

Pn ebvMı ~ernitle REOISTEIOIARK Ratılır. > (h-1) 

ŞiRK.6Ti 
FABRiKASI MAMULATI • IZMIIL 

Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 
toptan sabşa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni Manifatur•c-larda 3 numaralı 
cad. No. 8 Telefon lılo. 3942 

502) h - 1 

B ..., 1 ''' agcı ar ..... 
Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden sizin de kullanmanızı katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az masrafla bağlanmzın verimi artacağını ve üzümno 
cinsi de yükseleceği muhakkakbr. 

Otuz seneden beri müc:!rrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayrı ayrı ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemiş Çarşısı Cezair Han 
14 - 30 Telefon : 3809 İ Z M İ R 

Dahi il ye 

DOKTOR 

ZEKAi lBRAHIM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

• ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı••r . . . -
; SIHHAT BALIKY AGI ~ . : 
: Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır : 

iki Defa SUzUlmUştUr . 
Yegane Deposu ! 

Başdurak : 

:B:a.m:.ti Nüzhet 

Sıhhat Eczane_. 
.....••.•.•••...•..•.... 1113111~·······~~ >••••··················· 

Sanlfe 11 

KIŞ GEf,1Df 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı' mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

TELEFON : 3882 

METALLüM 
Lambalarını tercih 
. ıl e nler hiç bir za· 
ınMn aldanıuıımı•· 
!ardır. ' 

Çünki: 
Emsaline naza · 

ı an sarfıyatı u 
·~ıjtı hol yegane 
l dmbıulır . 

lln lıaviden 
arayıııız 

Deposu 

EH MET 
TEVFiK 

ktr:k ııı:ı l zenı 

ı ıca ıetbnrıbll 

t>.-~,Pnta'«'ılar 

TELEf ON 3323 
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N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
FRİESLAND motörü 15 birinci 

kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter

dam Hamburg ye Bremen için 

yük alacaktır. 
MOREA vapuru Anvezs, 

Hamburg ve Bremenden yük 
çıkarmak için son kanun ipti-

dasında bekleniyor. 
A VOLA vapuru 4 son ka

nunda bekleniyor 10 son ka
ı L na kadar AnvE-rs, Rotter
dam Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 
ALİMNIA vapuru 4 son ka

nunda bekleniyor. 10 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen içiu yük 
alacaktır. 

JOHNSTON LİNE L TD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 

kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkardıktan 

sonre Burgas, Varna ve Kös
tence için yük alacakbr. 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

STELLA vapur elyevm lima-
nımızda olup13 kanunuevvelde 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 12 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gas, V ama ve Köstennceye 
hareket edebektir 

CERES vapuru 26 kanunu 

evvelden 31 kanunuevvele ka

dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

ROLAND motörü 24 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Copen

hagen, Dantzig. Gdynia, Go

teborg, Oslo ve İskandinavya 
FERNEBO vapuru 21 kanu-

sanide Rotterdam. Hamburg 

Copenhage, Dantzig, Gdynia 

Goteburg, Os)o ve İskandi-

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
T AHLIYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 

kannnda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
T AHMIL İÇİN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

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

1 pl~~~1.~~!S~k 
ıZMıR, PıRE TRİYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahabn müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
12/12/934 BLED 
19/12/934 SRBıN 
26/12/934 S.S BEOGRAD 

D1KKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük aJmıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 
için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve nav ~un için tafsilat 
J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 ---- ·------
Ferit Kuvvet Sorubu 
Zayıflara, sıtmalılara, işta

hı olmıyanlara, mide ve siARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

navya limanlarina yük alacaktır. . . .. nirleri zayıf olanlara, vere-
ıçm yuk alacaktır. me istidadı olanlara vapuru 25 ilk kannna doğru 

bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkardıktan sonra 
Anvers, Rotterdam ve Ham
burg limanlarına da hamule 

SERVİCE MARİTiM ROUMAlN K k 
Garbi Akdeniz için ayda bir _ 8 D Ve U V Ve l 

muntazam sefer. verir. 
İdrarını tutamıyan çocuk 

alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 13 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacakbr. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXIRIA vapuru 13 birinci 

PELES vapuru 26 kanunu 

evvelde beklemekte olup ayni 

günde Malta, Barsehn, Mar

silya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

ılfuıdaki hareket tarihlerinde 
kanunda bekleniyor. Nevyork ki değişikliklerden acenta mes-
için Y.ükliyecektir. uliyet kabul etmez. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork Fazla tafsilat için İkinci kor-
için yük alacaktır. donda Tahmil Tahliye şirketi 

EXMOUTH vapuru 15 son binası arkasmda FRATELLI 
kanunda bekleniyor. Nevyork SPERCO acenteliğine müraca-
için yük alacaktır. at edilmesi rica olunur. 
GANDIAN PACIFIC STEAM Telefon: 2004-2005 
SHIP AND RAILWAY CIES ________ .,. 

Liverpul, Montreal, St. Jhon , ' 
ve Halifaks tarikile Kanadanın Cöz Hekimi 'ı 
tik vapurlarla şimendiferler tekmil şehirleri ve transatıan- Mı'tat Orel 
arasmda mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurlarm 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. Telefon No. 3434 
---11-26 (1019,__ ... 2007 - 2008 

Brlstol f»te1i 
Istanhulun En Temiz En Liik;.; 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirliler Burada Bu~uşurlar 

Sıcak ve soğuk .akar suyu, banyolu odaları Marmara ya 
Halice nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 
. Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dikkı:1at • Bütü~ Egelilere Br·ıstol S_irke-
'• • Beyoglunun cıde 

o~rrranı· ,.e oteJini ta~siye 
,Y ederız 

1 rı~ııatınızıçin atideki ihtıyaçlarınızı pek 
tenım eıın"k istertıcmz Halım n~a çar~ısın<la 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethancsıııA mtiracaaı o<lınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne- . çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden Iavlıalar ve bunlafln 
te/enüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içın demir dökme borulaı 

ve lngiliz künkleri ve bunlafln teferruatı vesaire ... 
Fiyatlar rekabet kabul etmez 

Yarll Çimentolar, Bütan M•Pkalar 
En M&ealt Şeraitla 

M•i•z•mtzda Satıhr 

ve ihtiyarlara da şayanı tav-
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

{.; n1unıi depo : 

S. FERiT 
Şifa 

Ecza nesidir 

Nezleye 
Korizol 
Kemal 

Size nezleniz var diye Hilal eczanesinin ( Korizol Kemal ) ini 
göndermişler. 

- Kız Hilal eczanesi dedinde aklama geldi. Kemal Kamil 

Aktaşm (gönül ) Altmruya, Bahar çiçeği kolonyaları varmı ? 
- Evimizden hiç eksik olur mu ? Şişelerimiz dolu ... 

Bahriye Mütehassısı 

~~JJl.{l.I~ 
l\lak ine lnıaJathanesi 

~llalııııa '• • ~uıırnra 50 

~} İİ t'ldlltH.•lll 1 il 

llllHll ll Iİt l ı 

o ıııak 

aut.ıl ıııak iııt 

hmınl~ 

f ırn lıyettcui r 

A llikndarlıa 
ıın hıı ıuakiıu• 

IMııı fırnlıy· t 
t ·•ı :1 1·• 1 lıııkl ırııl>t 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} aiJham~ Ve lJn DeOırmenlerl. 

ıı lı 1111111111 ıı ı iıı \'fi rı)ı>~AI ırıınl cılilır, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
üaztızyen 

Jf, ı lıcıyc!ıı VH her ı.uvvet. 

her c! ııs mahrukat üzerine 

Bilumum Dflniz lşlerl 
Darbinler, lnlamhalar 

tesisatı mihırnikiye asamıiir n 
v!nçler ve sair ışler Jerııht~ 
Vfl kRlınl Nlilir. 

ı işte 
Ağrıları ve soğuk algınlığını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı. . 

israrla tASPİR • 
·ı ve 20 1<omprımelık ambalajlarda bulunur. 

.---..... 
Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor 1\ u ? 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 

müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek

lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçlarm 
köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

. 
• Latif 

rayihah bir saç losyo

nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa

zalanndan arayınız. 
(993) 

PLATT 
Makina F abrikasınm 

NAMDAR ÇIKRIGI 

Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 
Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Baştabatetirıden: . 

Hastanenin bahçesini sulamak içip elektrikle işler bir mot6r 

açık münakasa ile satın almacakbr. İsteklilerin şeraiti anlamak 

üzere her gün ·ve ihale günü olan ,16/Birinçi Kanun/934 Pazar 

günü saat 15 de İzmir Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezinde 

toplanan komisyona müracaatları. 

'23-1--8--15 5064 (983) 


