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Büyük Kurultay Yarın Dağılıyor 
·----
Kubliy 
Menkü Taşı Atatürkün Teşebb •• u ..... ----------------~·----------------~- . "Balkan Milletleri için De Bir Dlrt yıl önce idi. tık Kinu

Dun yirmi Gçlhıcn gihıll Mani-
1ac:lan kalkan beş yobaz Me
nemene relmifler, kaytakhğı 
ayaaclumak, çanlaadumak ia
temiflerdi. Yobazlar Tlrk dev
riminin acarhp anluyamadık
lanndu eski rinlerin kafaJann-

Işık Gibi Doğma)dadır , 
Kadınlar Birliği Kaldınlacak Mıdır? 

da lnrakbjı iZler .. priat isterik" lsT ANBUL, 20 (Hmmi) -
deyince ulusun arkaJarma ta- Kaclmlarm ai-·-• &ıenleri ka-
laJAcajmı aanmıılardı. Din ile 7-
tiril itlerinin ayn)maaı yllzlbı- bul edil•it bulunmasına göre 
den kaybettikleri kazanç)ann (KadınJar birliği) adı altında 
yine ellerine dllteceğini ulusu erkeklerden ayn bir tqekJd\
karanlık.lar içinde bofacakla- lün ricudu yeniz sayiliyor. 
nnı wnmUf)ardı. Bu ahklar Birliğin kaldırılacağı rivavetleri 
cumhuriyet aevpinin ulusta kuvvetle devran ediyor. Sala-
kiksaldığmı aezememiflerdi. 
Kaytakhk duyumu lzmire ulaş- hiyettarlara g6re fırka tefek· 
bğı gtm, duyuJan acı bugtin klllerinde yer alan kadınlar 
de gözlerimizin ininden rit- siyasal vazifeleri kadar sosyal 
miyor. vazifelerini yapabilmek için de 

Arad.n bir iki saat geçme- en geniç imkinlara malik bu-
den Kublayın ve bekçi Hasa- lunuyorlar. Ulus evleri ile de 
mn auoy kanı yobazlan boğ-
mağa yettiği de duyuldu. Cu- kadmlanmızın daha sıkı bir 
morluk aiilerine karşı ateş surette alikadar olacaklan 
eden Dervif Mehmet Kublaym ümit ediliyor. Bütün soysal ve 
akman kanım akıbmfb. Bunu kültür faaliyetlerinin merkezi 

Adverol gazetesi Tiirkiyenin 
her py bahallD8 TürJdettiril· 
mai baıhkh bir y•:mmda di
yor iri: 

.. b k · H · k olan Ulus evleri bdınlanmızın goren e çı uan evme oş• Atatürk 
mut. puaabm alarak 1obazlara en geniş yardımlarile bir kat 
sıkmlfb. Bekçi Hasanı evine daha kuvvet bulabileceklerdir. Türkiyede bir ıoyadı alma 
koıturan ne idi? Atatlrkten ..,_ Alırorlar kama 1apıldı. Geçmişe ait 

Bu sorgunun bl'flhiı yürek- BOKREŞ 20 (~) - Ana- ne Yana Ttırlder onu kaldmp 

mete çablfllllllllldlrlar 
Arap harflerilıll_. 
)erini 

deiifme d Bunan bu ka
darla kalmıyll(ajım lıiç kimM 
akhna ıetirm'8üfti. Halbuki 
onlar timdi adlan yerine eald 
Tlrk tarllıiad..- çıkanlmıt ad
lan koyuyorlar. Dil temizleme 
aanf1Dda halda olan dost 
Tilrklerin bu IOJaclı iti de 
yeni ve ba~" bir değitme 
daha yapmaJdilu'. 

Bugthık& K'iftutul gazetesi 
de Kemal b.,lekh g(izel bir 
yazı )'UIDlfbı. Bunda denili
yor ki: 

Tilrkiyenin soyadı kanunu 
burada birçok kimsenin taac
cllbllnil uyanchrdı. Fakat Tilr
kiyede bizim buraclakilerine 
benıemiyen bir realite oldu
ğunu bilenler Kemal Atatür
kiln her teşeltbllıdnde bir file

A vukatlann T oplanbsı 
Çok Heyecanlı Oldu 

Bay Avni Doğan "Sevincim Fırkaya 10000 
Aza Kaydetmekten Daha Kuvvetlidir,,D~ 

Baro reisi bay Mustafa Nuri-
• 

0 "bat Ji • • !-&!.L--DID, IDZI mec R91D llJUUUI 

&zerine yeni seçimden ince 
fırkada toplanılma• ve bir 
yoklama yapılmuı kararlqb
nlmqb. D&n aat 
albcla fırkaya men 
sup 65 avukat 
villyet idare mec
Jiai reisi Y oııat 
meb'uu bay Avni 
Doianm bqkan
hğı altında c. H. 
Fırkuı binaamda 
toplanmlflarclır. 

ıı albnde bir arada bulunmak
tan sonsuz sevinç duyuyorum. 
Fırka buı olan ankat arka
dqlanmız fert olarak fubDm 
kendilerinden beklediti hizıaet

leri fimcliye kadar 
yapmlflarclır. Fır· 
kamıı bu h~t
lerin iyi verimle
rini g6rmilftilr. Bu 
g8aldl toplanb iz. 
mir barosunun yek 
pare klltle lıalin
de fırkada yer al~ 

maı bulunmamın 
bir ifadeaidir. Ba
nu g6rmekle sevi
ncim bir kat daha 
arttı. 

Bu içtima çok 
heyecanh olmut 
neticesi çok kı
vuıç dojurmut· 
tur. Toplnbya 
lzmirde mevcut Bay Avni Doğan 

Arkadaılar; fır
kaya girer, ya-

ieri tublfblnm •-sinin acarlı• dolu ajanlhwı balkan hususi atmakta ve yen'iliğini ghteren 
ğuu ortaya koymağa yeter. muhabiri bildiriyor: andıran her şeyi ~usa malet-

~~ m = ı,_;;;;;;;;;;;;;;;:;p;:::;~;;;~~~~ "1F~liiiii;•••iii;;;-.~ 
varhjuu, benlifini unutan.. bil- emo'::~asıye 

- Sonu ı; lllCl sahi/ede -

yJik ulU1WDuz bu yüzden çok ' Kr 
acı çektiti için devrim işlerinde 
t6rll kadar uyanık bulwmaağı en 

ogru 
bnynk yaknm tanım•ıbr. itte Bay Yevtiç'ı·n Kabı·nesı· bu dlltlhıce buynık beklemeden 
bekçiyi de yG)dbnlbın yerine 

Geniş Bir 
Olacak :~~ .;;~ Temerküz Kabinesi 

Menemende olup bitenler sil Paris, 19 (A. 
ile ulunn ulusal itlerde buy• A)- Belgrattan 
rubuz 6lihae kopcaklanm. Ha 
kaytakbldan boğacaklarını bir bildirili~. Ajanaına 
kez daha ilkeye ve acuna yor: 
ga.termiftir. Kubilly'm &llmil Bay Y evtiçin 
cumarluk çocuklanna gndnle· yeni kabineyi tef 
cek yolu aydmlatmıt giizel bir kile memur edil
firnek ohnUfbu'. Menemende eliği haber ve-
olup bitealer yobazlara u1uAD rilmtkte(Jir.Hat"' 
uyuıldıjuıı anlabmf, kendil: b teyit edildi-
riae artık eski ~enn x.: ... 
Jqatdamayacajmı bir kez, .... e göre ken-
en kez ghtermiftir. Bu dUine 6/1/1929 
balr•clan devrim Kubiliy'm tarihinde dajı
dlkllea k-dan im aJmıtbr. tıhnlf olan eaki 
Denim atklactı gelecekJeFe 23 mahaJif fırkala
ilk Klmm plbıln bilytıldü· rm bazı reiale
iintı YAf&tacakbr. Devrimi ya· rini de alacak 
ratan kurumun Menemende dik· genif bir temer-
tiji menkntllfl bu ulu gGnilD kBz kabineıi tq 
yqahhna11 içindir. Ônllmilzdeki kili içio hadut
Çarpmba rGnll bu menklltqı· ıuz ıelihiyet verilmittir. Mu
DID açılma g6ıterifi ,..atılacak halif fırka reisleri din ve bu 
Devrim öllilerinin ylkıek adlan sabah kral naibi ile röi6fmilı
'8ılacaktır.Bize düten yüknm, bu lerclır. 
glbade Menemene kopaak, dev- lnUkal Kabinesi 
rim coıkunluğunu ortaya koy- Belgrat, 20 (A.A) _ Saib\· 
lllakbr. Bup nekadar coş- b p 
kunhık g6ateriline btıyük ölü- nat nai i rena Pol Bay y ev-
lere kup o kerte aaygı)anmızı tiçi yeni kabineyi kurmuğa 
anlabmf ve devrime bağhhğı- memur etmiıtir. Bay Y evtiçiıı 
llllzı berkitmiş oluruz. Büyilk ileride kati bir tekil vermek 
~illere gösterilen ıaygı li.lkii- &zere şimdilik bir intikal ka
ye doğru ytlrO,Üfil hızlandmr. bineai kurmak niyetinde olduğu 
Devrim sevgiai ıurada bu- söylenmektedir. Bay Yevtiç 
rada sinen yobazlar varsa on- ulusal Yugoslav fırkasının par-
lama umutlarım sönd6rijr. Uzak lamento mahafiline mensup 
1•kın bakmıyarak ulusu 26 yeni ıiy:ısal adamlariyle par-
ilk Klnunda Kublayın mcnkn lamento dıtında başka kimse-
laşı başında topJvunış görmek lere baş vurmuştur. lstişarele-
İatiyoruz. Ulus eyJeri ıimdiden rini bu akşamdan evvel bitire-
bu iıe dart elle aanlmalıdırlar. miyeceği mütaleuında bulunan 

~- Ocakoğıu. bay Yevtiç General Jivkoviçin 
fKaytakhk - irtica), (Pusat - yardamını da elde edecektir. 

tillh), (Devrim - inkdlp), (Men- BELGRA T, 20 (Hbusi) -
t ... • abide). B. Yevtiç renif bir temerldiz 

Yugoslavya Zabitleri Sadakat Yemini Vmrken 

kabinesi tetkili için kral nai- ı 2iliz matbuab Ykl:,slaYJBda • 
binden aalllıiyet almqtır. Bel- 6~ hal te • • btlytlk 
grat matbuatı bu teıebbnail mil- alika ile takip ecliyerlar. Ga-
aait aurette karplıyor. Burada- zeteler B. Yevtiçin genif bir 
ki gene~ ~ana ~re .B: Yevti~ temerktlz laabineai tefkiHne 
~~ bırlik ka~~4:8181 tetkil memur e4iLnit buhmmumı 
lflDI bqaracak bıncik adamdır, Diktat6d&nten demokrasiye 

Demokraalye Dolru d6nmek için Avrupada yapılan 
LONDRA, 20 (A.A) - in- ilk tepbb&I 1ayıyorlar. 

Kral Karol -· -Bük El . • . 
reş çımızı 

Kabul Etti 
BOKREŞ, 2~fl.R) - Ra;. 

manya kralının Parise muta
savver olan reımi ziyaretinin 
ilkbaharda olacajı, krala dıt 
bakan Tituleıkodan batka Sil 
bakam general Pol ADceleako
nun da refakat edeceji atre
aİlmiftİr. 

- Sonu 3 llndl ıalli/tdc -

l:Jay Muatafa .Mü1tir 
avukatlardan ancak 10 kaclan 
gelememiftir ki bmılana ela bir 
kuma hariçte hulunmaktaclırlar. 
Toplanbyı aça bay Avni Do
tn tunları 81ylemiftir: 

Arkadqlanm, 
? Memleketin mlaener çomk

larile, hukakçalarihı fub çatı.o 

Ba11 Nalıit Bümi 
zıhrken fırkanm protranwu 
ye nizemlanm bbul eftiiimize 
dair nam111U1Duz üzerine yemin 
etmif aclamlanz. Fırkaya gi
rerken imzaladıjumz teklif va• 
rakııını burada okumayı fay
dah rlrllyorum. 
. - &tıu DotdDtrtti Say/ada -

idare Ve Teftiş Heyetleri 
Kararlannı Verdiler. 
İzmirden 13 Saylav Çıkacak 

Villyetimizin saylav seçimi \ cajı idare ve teftit heyetle
içia eau olacak kadın ve er- riDin milfterek t~plantuında 
kek nllfuaunun mecmuu 470 teabit edilmittir. Keyfiyet in-. 
bin kn.urdur. Bu uua slre 
1aylav seçimi hakkmdaki ka
nunun muaddel ikinci madde· 
IİDe tevfikan 13 saylav çab
catı anlaplm•t ve dla Yillyet
te vali vekili Bay Faat yartta
flD bafk•nhimda Lamr Yill
yeti idara heyeti saylav seçi .. 
ad teftit heyeti milfterek bir 
toplanb yapmlflarclır Bu top
lanbda kazalardan gelen maz
batalar tetkik edilerek villye
timizden 13 saylav çıkacağım 
resmen teabit etmiftir. 

Bu hususta hazırlanan maz
bata içeri itleri bakankjma 
glnderilecektir. 

Din viliyet maka•ı atideki Vdli Mttat•ini Bay }t ıuıt Yurlfıuı 
--: tebJi.&.. de ..a...1-:....:... .._ 
·- •• •-.... ....,.... tihap mebusan kanununun 16 
VIA~ .............. : ıncı maddesine tevkifen bildir-
Saylav eeçhni için teabit ilir : 

....... -- alfma ılre Ti
~timlnlea ıs .. ,... ~-

lzmir Vali Vekili 
FtMit Ytwffaf 
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Nüfus Müdürlüğü Yeni 
• 
isabetli T etbirler Aldı .. 

Cumartesi Gününden İtibaren 
Soyadı İşile 4 Kişi Uğraşacak 

Soyadı alanların adedi gün 
geçtik~ artm.aktA olduğunu 
nüfus iduesinde b11 ifle ağra- ı 
şan tek manıran, müracaat 
edenlerin kabul ettiği adların 
başka biri tarafından alınıp 

alınmadığını araşbrması yüzün
den hem memurun ve hem de 
müracaat sahibinin uzun müd
det beklemek zahmetine ma• 
ruz kaldığını yazarak buna bir 
çare bulunmasını dilemiştik. 

Nüfus müdürü Bay Mustafa 
çok yerinde olan bu dileğimizi 
göz önüne almışbr. Cumartesi 
gününden itibaren soyadı araş
hnna ve yazma işlerine bak
mak üzere bu işe memur edi
len başkatip Bay Safinin em
rine üç memurun daha ilave 
edilmek suretile son. günlerde 
baş gösteren zorluklann önüne 
geçilecektir. 

Bilhassa memuriynin ay ni
hayetine kadar soyadlarını al
maları mecburiyeti dolayısiyle 
memurların müracaatlan daha 
evvel görülecektir. 

Vazifesini bırakarak saat
larca nüfus dairesinde bekli
yen bir çok memurlar he.rgün 
ııöze çarpmaktadır. 

Nüfus müdürii bay Mutafa
nın bu tedbirlerinde yerinde 
buluruz. Dün yine sabahtan 
akşama kadar birçok müraca
atlar olmuş ve başkalan tara
fından alınmıyan adlar istenilen 
kimselere veriJmittir. 

Tescil edilen kimselerin isim
lerini bugün de yazıyoruz : 

Resmi il.inlar Türk limitet 
firketi İzmir mümessili bay 
Naci (Tokay) Bornova Naldö
ken köyü mubtan Feyzi Er 
Türkmen, Posta ve telgraf 
müfettişi Şevket Yuygun Baş
turak maliye şubesi memurla
rından Knnıal Yüksel Kısmı 

adlide 269 Hikmet Yalçın, ye
miş çarşısında 19 numarada 
Mustafa Hilmi Yemişçi, Haki
miyeti milliye muallimlerinden 
Rahmi Yaman, Sevim pastanesi 
müdürü Hidayet Mehmet Yıl
maz er, baytar müdürü Adil 
Y ergök, emniyet kısmı idaride 
120 Faik Yeğit, Tayyare ce
miyeti muhasebecisi Fahri Ya
vuz, maliye masraf tahakkuk 
memuru Nurettin Yıldınm, Kı
zılçova otelci Basri Yasakçı 
defterdarlık tahakkuk memur
lanndan İsmail Hakkı Y eğit er 
emniyet beş numarada Mahmut 
Zeki Yıldız emniyet 104 Edip 
Yazgan, emniyet Adli kısın
da daktilo Şefik Yeğen, 
emniyet sicil memuru Şükrü 

Vardar, Hüseyin Vehbi Varol, 
idare heyeti azasından Esat 
Vaysal, Kaqıyaka istasyonunda 
15 numarada Ziya Voral, Mi
mar sinan sokağında Hıfzı 

Versil, emniyet bırinci kısım 

birinci komiaeri İbrahim Ülgen, 
emniyt üçüncü komiserlerinde 
Reşit Bedrittin Ünal, emniyet 
93 Sadık Ekrem Ürkmez, Di
bekbaşı Mehmet oğlu Hasan 
ünlü, Orhaniye mahallesinde 
35 numarada Cemil Üsal, Sa
karya mektebi başmullimi Ya
şar Ülgün, Mekke yokuşu 27 
üumarada Tevfik Ünaler,orman 
başkatibi İbrahim Ün, memle
ket hastanesi veladiye muavini 
Ali Riza Ünlen, sanatlar mek
tebi mullimlerinden Hüseyin 
Ferit Üze!, baytar kuçük sıh
hiye memurlarından Faik Ütüm, 
Bornovada ince oğlu Mustafa 
İnce, doktor Ali Riza Ünver, 
kambiyo mürakıpliğinde Sait 
ve kardeşi Fahire Ülkendaş, 
Devlet demirvolları birinri 

işletme idaresinde Nasuh Üstü
kar, doktor Ekttm Hayri 
Üııtündağ', Halimağa çarşısında 
13 -anda İsmail U11.al, dok
tor Yusuf Ziya Üstün, Gözte
pede 19 numarada İsmail On
gun, kadastro katiplerinden 
Yusuf Kemal Ünan, Başoturak 
maliye şubesinden Refet Şahin 
Belediye hekimı İsmail Sırn 
Şenol, telgraf gişe baş memu
ru Cemal Şener, Kordon 366 
Sabri Şeker, merkez postaha
nesinde Memduh Şen Bay, es
naf iş bürosu şefi Osman Şen, 
Namazgahta Bülbül hoca so
kağında 4 numarada Sezai Şar, 
ilk tedrisat müfettişlerinden 

Neşet Şaylan, İsmetpaşa ma
hallesinde Abdülfettah Şenozan 
Karantinede 19 numarada Os
man Mustafa Şahinalp, 247 nu
maralı polis Cevdet Şanlıtürk 
Karantinede 568 numarada 
Şükrü Şanlı, Faikpaşada 2 nu
marada Mahmut Sınlak, ha
pishane mutemedi Ahmet Şenay 
tütün inhisarında Rahmi Şenman 
gümrükte fen memuru Emin 
Şengil, emniyet ecanip komi
aeri Rahmi Ural, emniyet pa
saport memuru Avni Ulusoy, 
emniyet 8 numarada Ahmet 
Uluç, emniyet 2 numaralı Zey
nelabidin Uyanık, Ağırceza 
katiplerinden İbrahim Utkır, 
Göztepede Muammer Usak, 
Alsancak maliyesinde Haydar 
Uğur, ağırceza katiplerinden 
Hüseyin Hüsnü Uğurlu, Emni
yet 222 Yakup Uyar, emniyet 
98 Mehmet Uysal, Bornova 
bağahk enstitüsünde Ahmet 
Cevat Uran, Alsancakta Ni
yazi Ulsay, Posta başmüdüri
yetinde Abbas Ulutürk, Posta 
muhasebe kaleminde Necmet
tin Uluata, belediye mıntaka 

amirlerinden Tevfik Uygur, 
nhtım bamvaylarında Hakkı 

Uzbek, san'atlar mektebinde 
Hüsevin Ulaş, emniyet 175 
Hasan Sami Özyılmaz, em-
niyet sicil kaleminde 128 
Muzaffer ve zevci Etem 
Yuna, müddeiumumilik katip
lerinden Hüseyin Hüsnü Yekin, 
emniyet 148 Ma1ımut Nedim 
Yuvca, müddeiumumilikte mak
bule ve amcası oğlu Ömer 
Turgul, polis 198 İsmail Hakkı 
Yörkel, Baruthanede Muzaffer 
Celal Yurker, 2 nci icrada İh
san Yuran, 133 polis Osman 
Yayğar, belediye tahsil memur
lanndan Vahit Yan, Şehir ga
zinosu müsteciri Murat Yürk
menoğlu, evkafta Faiz Yunçer, 
evrakta Baha Yezcan, Başdu
rak maliyesinde bina katibi 
Ahmet Yapan, hususi muha
sebede odacı Mehmet Y aşgın, 
Zeybek, Kaptan ve Sarıyer ra
kıları fabrikası sahip ve müdürü 
Salih Zeybek, rüsumat müte
kaitlerinden Filbeli Mustafa 
Hilmi (Meriçli), esnaf ve işçi 

birlikleri katibi Reşat Bronzer 
müteferrika polis merkezi No. 
273 Sadettin Özerez, 252 Va
hap Ak 158 Refet Kayakıran, 

İhracat Gümrüğünde 
İhracat gümrüğü memurları

nın Nüfusa tescil ettirdikleri 
soyadları: 

Müdür Şerif Levend, M. mes
ul Lütfü Erdoğdu, katiplerden 
Refik Binbay, Kamil Toksoy, 
Muhittin Bilgiş, Şeref Tibet, 
Sezai Baysun, Veznedar Cemal 
Mengü, Manifesto Ethem T eo
man, Muayene memurları Bah
ri Sancar, Muhittin Akkaya, 
Feyzullah Arayıcı, Mustafa Gür
man, Şevket Ergün, Fuat Ca
rı! o!lludur. 

Yeni Asır 

Emniyet Müdürlüğü Çok Garip 
Bir Hadise ile Karşılaştı 

Bayan Hacer 
Macera 

Münevverin Başından Geçen 
Cidden Esrarengizdir 

Şehrimiz emniyet müdürlüğü 
iki gündenberi garip bir hadise 
ile karşılaşmış bulunmaktadır. 

Emniyet müc!üıii Bay Feyzi 
Akkor. evvelki giin postadan 
bir mektup almıştır. 

Bu mektupta "neresi olduğu
nu bilmediğim dağ başında bir 
kulede tehlikedeyim. Aman 
beni kurtarınız,, deniyordu. 

Mektuptaki bu ifade üzerine 
zabıta derhal faalivete geçmiş 
ve Hacer Münevver ismini ta
şıyan bu kızı araştırmağa baş

lamıştır. Kız Tepecik civarında 
bulunmuştur. 

Zabıtaca yapılan tahkikat 
neticesinde Bayan Hacer Mü
nevverin İstanbullu mütekait 
bahriye binbaşılarından birinin 
kızı olduğunu, Bay Celil adın
da birile İstanbulda tanıştığı, 
iş bulmak üzere Bay celille 
buraya geldiği anlaşılmıştır. 

Kız ilk önce Bay Celilin 
kendisini evlenme maksadile 
buraya getirdiğini ve bilihara 
tanımadığı bir adama sattiğını 
söylemiş ise de tahkikat safa-

• 
inhisarlar --------Üzüm Mühayaasına 
Devam Ediyor 

İnhisar idaresi dün de Bor
sada üzüm mübayaasıa devam 
etmiş ve 80 çuval orta mal 
üzüm almıştır. İnhisarlar idare
sinin şimdiye kadar İzmir bor
sasından aldığı üzüm miktan 
6 bin ile yedi bin çuval arasın
dadır. -
Maliye Vekaleti 
Dikkat Tavsiye Etti 
Buğday koruma kanunu mu-

cibince un çuvallanna vurulan 
kurşun mühürlerin dikkatle 
tatbik edilmesi maliye bakan
lığından vilayete bildirilmiştir. 

·- 1 .. 

Evkaf Halı 
Şartname Değiştirildi 
Ankarada bulunan Vali Ge

neral Kazım Dirikten" vilayete 
gelen bir tel yazısında evkaf 
tarafından inşa edilecek olan 
büyük halin keşfinde bazı ta
dilat yapılarak münakasaya çı
kanlmak üzere İzmire gönde
rileceği bildirilmiştir. 

Şimdiye kadar, mezarlık ba
şında inşa edilecek olan evkaf 
haline talip çıkmamakta idi. 
Bu tadilattan sonra talip zuhur 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Sıhhat İşleri 
Urla Ve Sef erihisarda 

Yapılan Teftişler 
Sıhhat işlerini tetkik etmek 

üzere Urla ve Seferihisara 
gitmiş olan sıhhat müdürü Dr. 
bay Cevdet Şakir tetkiklerini 
bitirmiş ve avdet etmiştir. 

Bay Cevdet Şakir Urla ve 
Seferihisar ilk mektepleri bi
nalannı, talebelerin sıhhi ah
valini ve bu iki kazanın umu
mi hapishanelerini gezerek sıh
hi vaziyetlerini teftiş etmiştir. 

İki kazada da bulaşıcı hiç 
bir hastalığın mevcut olmadığı 
memnuniyetle görülmüştür. 

Bekçilerin Muayenesi 
Merkez ve köylerdeki Kır 

bekçilerinin göz ve vücut mu
ayeneleri ikmal edilmiştir. Bek
çilere dünden itibaren vesika 
verilmeğe başlanmıştır. 

Bayan Hacer Miiııevı:er 

hah meselenin rengini büsbü
tün değiştirmiştir. 

Polis tahkikatının neticesi 
şudur: 

Bayan Hacer Münevver Bay 
Celille lstanbulda pederi Bay 
Hurşit delaletile tanışmıştır. 

Bay Hurşit, bay Celali rahat
sızlığı sıralarında bakmış ve 
kendisini tedavi ettirmiştir. 

Bu tenışıklık dolayısile, ba
balarından ayri yaşıyan anne
sile kardaşlarına bakabilmek 
için Bayan Hacer Münevvere 
İzmirde bir iş bulmasını Bay 
Celalden rica etmiş ve muma
ileyh kızı alıp beraberce İzmire 
getirmiştir. Celal burada Hacer 
Münevvere iş bulmak için bir 
kaç yere baş vurmuş ise de 
buna muvaffak olamamıştır. 

Ve nihayet kız, bay Mustafa 
isminde bir müteahhide veril
miştir. Bay Mustafa, bayan 
Haceri Tepecikte emrazi sari
ye hastanesini karşısmdaki 
evinde dört gün misafir etmiş 
ve Mustafanın evde bulunma-
dığı bir sırada Hacer Münev
ver çıkarak doğruca Kemer 
karakoluna müracatla şikayette 
bulunmuştur. Keyfiyetin baş

kaca içyüzleri olup olmadığını 
zabıta inceden inceye araştır· 
maktadır. 

T abakanelerin Şehir 
• 

Dışına Çıkarılması işi 
İlk Kanunun Yirmi Yedisinde Ka
rar Behemehal Tatbik Olunacaktır 

Çayırlıbahçedeki 40 tabaka
nenin mezbaha civarına ve ya
hut Sinekliye kaldınlacağını 

yazmışbk. 

Dün sıhhat müsürlüğünden 
aldığımız malumata göre ta
bakanenin şimdiki bulunduğu 

zararlı vaziyetten çıka;ılarak 

halkın sıhhatını tehdit eden 
bale nihayet verilmek için icap 
eden karar verilmiş bulunuyor ~ 

Ayın 27 sinde Çayırlıb-:hçe
deki tabakane kapattınlacak

br. Tabakanenin kapattırma 

işini belediye yapacaktır. 
Umumi hıfzıssıhha meclisi 

de çok köhne ve çok uygun

suz bir vaziyette bulunan ve 
sağlık bakımından da tehlikesi 
büyük olan bu tabakanenin 
kaldınmasına karar vermişti. 

Fakat bazı tabaklar iktisaden 
büyüzden fazla sarsıntıya uğ
ramamak için mezbaha civa
nndan başka bir yer gösteril
mesin de istemişlerdi. 

Bunun için tabakanelerden 
çıkan pis salarım çaya akıtma
mak şartile, nisbeten tenha 
olan Sineklide tesisat yapma
larına izin verilmışti. Ancak 
burada 20 kadar ev ve baraka , 

Sı1ı1ınt işleri miicliirii b11 !/ 
ı.,evdet ŞakİI' 

vardır. Burada oturan halkın 
sağlıkları bakımından bu em
lakin istimlaki lizımgelmektc
dir. 

Kirli suların denize akıbması 
için yapılacak tesisat için de 3 
bin liradan fazla masraf icap 
etmemektedir. 

Tabak esnafının Devlet şu
rasına bundan dolayı belediye 
aleyhine idari dava açtıklan 
da haber alınmıştır. 

'IAI•. -
Bay Hasan 

S. K. F şirketi İzm r acen
tesi memurlarından Bay Hasan 
( Çetinöz ) soy adını almıştır. 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SİNEMASI 

,, HAYA TiM SENİNDİR ,, filminin sevimli ve değerli 
yıldızlan : 

JOHN BOLES ve MARGARET SULLEVAN'ın 
Aynı incelik, aynı duyuş ve duyuruşla oynadıkları 

Kadın Asla Unutmaz 
Tamamen FRANSIZCA sözlü, büyük sevgi ve duygu 

filmi. Bu film İstanbul'un büyük iki sinemasında 5 hafta 
gösterilmiştir. 

İlave olarak: PATHE JURNAL No. 10 ................................................... :~ 
Seanslar hergün 15 - 17 - 19 ve 21,15 te, cuma günü 

11 ve 13 te ilave seans, perşembe günü 13 ve 15 te 
talebe seansı. 

1 

21 Kanunuevvel t934 

1 (~amazan Keyfi] 

Dalgınlık 
Yorganıma göre ayağımı uzat

mak lazım.. Ay başına kadar 
bir Ramazan listesi yapayım 
dedim akşam evde bizimki ile 
epey müşavereden sonra; size 
RDlazan ke,Sni yardığwı ka· 
ğıtlardan birisi11e --. yap· 
map başladık: lbftada iki 
'gÜ1l tatla .koysak bizim muva
zene bozuluyor, kantarın topu 
kaçıyordu. Eh haydi bir olsun 
dedik. Bu listenin üzerinde 
belki bir iki saat uğraşbk, ni
hayet canım sıkıldı, öfkemden 
kağıdı masaya fırlatbm. 

- Allah aşkına bırak şu 
hesabı da ben bir Ramazan 
keyfi yapayım dedim. 

Ve aldığıı:ı başka bir kağıda 
yazımı yazdım. 

Sabahleyin masanın üzerinde 
dürülü duran kağıtlardan yazı
ma ait kağıdı aldım ötekisini 
bir daha gözüme görünmesin 
diye yırttım, attım. 

Matbaaya gelirken kağıda 
bir göz gezdirip; varsa; bazı 
hatalarını tashih etmek için 
açbm, ne görsem beğenirsiniz: 
bizim hesap listesi, içinden 
çıkamadığımız hesap listesi. 
Hay allah iyiliğini versin.Demek 
yazıyı yırtmıştık. Bu dalgınlığı 
ramazan keyfinin sırtına yükli
yerek şu mazeretimi yazmağa 

koyuldum ve şimdi de aklıma 
bir hikaye geldi: 

Padişahlardan birisi zama
nında padişahın çok sevdiği 
ve yanından hiç ayırmadığı 
bir alim varmış. Bir Ramazan 
günü beraber kayık safasına 

çıkmışlar. Giderlerken şah bir 
elma uzatmış: 

- Şunu soy! Demiş alim 
elmayı soyarken ağzı sulanmış, 
aynı zamanda oruçmuş ta .. El
mayı soyarken tükürse kabalık 
olacağını düşünmüş ve aklına 
yerleştirmiş: Elmayı soyarım, 

padişaha veririm, ondan sonra 
denize tükürürüm demiş. Bu 
kararı verdikten sonra elmayı 

soymağa devam ederken o gün 
üzerinde çok uğraştığı ilmi bir 
mesele zihnini kurcalamağa 

başlamış ve arbk daldırmış, 

elma soyulup bitince dalgın 

ilim padişahın eline hürmetli 
bir tükrük savurduktan sonra 
elmayı denize atmıt 

Te:bihte hata olmaz, ben 
de buna benzer bir dalgınlık 
yaptım. 

Tok Dil 

Bir Müezzin 
Kendisini İple 
Astı Öldü 

Dün sabah Güzelyalıda Tram
vay caddesindeki camide bir 
intihar hadisesi olmuş ve bu 
camiin müezzinliği ile hademe
liğini yapmakta olan Mustafa 
cami avlusundaki çeşmenin de
mirine bağladığı bir ipin ilmi· 
ğini bogazına geçirerek kendi 
kendini asmış, boğularak öl
müştür. Hadisenin tahkikatına 
Müddeiumumi muavını Bay 
Şevki vaz'iyet etmiştir. 

Yapılan tahkikatta yirmi yedi 
yaşlarında olan bu adamnıo 

ötedenberi asabi hastalıkla ma· 
lul olduğu anlaşılmıştır. 

Doğanbeyli 
Hükumet Konağı 

Planları 
Seferihisar kazasının Doğan· 

beyli nahiyesinde inşasına ka· 
rar verilen hükümet konağı bi· 
nasının planları hazırlanmış ve 
vilayete gönderilmiştir. 

Plan tetkik için Bayındırlık 
bakanlıl!'ına gönderilecektir. 



ZiNDAN GÜNEŞİ 
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Aybar eski arkadaşlariyla 
bir ara :la balunmaktan mem
nun gö.-ünerek: 

- On, ne eyi ettiniz de gel
diniz, dedi. Şimdi içim rahat 
etti. Aceba Ülgen gelecek mi, 
hua danldı mı diye dütüaerek 
lzülüyordum. Bana danlmadın, 
1en de Torgayla diiğiinümüzü 
lmtlulıyorsun değil mi Ülgen? .. 

Bu sinai, dokunakh sevince 
Ôlgen ağır ve lakayt tavriyle 
cevap vereli: 

- Sana danlmak mı, niçin? 
llea'ut imanlar, etraflannda da 
sliea, mes'ut elan ytbler gir- , 
•ek iaterler. Hiç ıliphesiz sen 
.. halinden memnunaun, çlnkli 
Uha mektepte ikea Torgayı 
.. dile kestirmiftin. Aradıj'nu 
lMdd1111, akraba olduk! 

Bu son sözü çekerek aöyle
mifti .. 

<>tuz deriaden bir aefes aldı. 
Torgay aarardl. 

Aybar .. akraba olduk" ~ 
dille miaa vererek chadalda11m 
asırdı. Hu sını belli etmemek 
için bir kahkaha fırlatb: 

- Gerçek akraLa olduk 
Ülgen.. Kim derdi ki mektepte 
Torgayın mektuplannı olaırken 
kendilerini seslediğim için kı

ıan Ülgenle bir gün köşe kap
maca gibi yerlerimizi değifti
receğiz .. 

Torgaya bakarak: 
- İtiraf ederim Torgay .. 

Sana Ülgeni unutturacağımı 
hiç te aklıma getiremezdim. 
Ah, erkekler ..• Erkekler .•• He
piniz yel detümeni gibisiniz. 
Kalplerinizi esenlere göre yan-
dan yana ça._ ..... ilelaJ" ~ 
prdüğünüz bir şeydir .. . 

Aybann arsız bir gülüşle 
aöylediii bu sözler en çok Tor
gayın canını sıkıyordu.. Kısa 
kesmek için kansına: 

- Sevgili Aybar.. Şimdi bu 
mektep masallannı söyliyecek 
aıra mı? İki illeyi iarleıtiren 
tesadüfü kutl11lamak için aaygı 
değer doıtlanmızı büfeye da
vet etmeliyiz, dedi. 

- Gerçek söyliyorsun Tor
gay.. Ülgeni birden görmek 
beni o kadar sevindirdi ki •• 
miyliyeceğimi pfırdım. 

Ülgen mütebeaaim: 
- Sen çok sanabiliyonun 

Aybar ..• Fakat ben de bot ye
re bu aanlara kapılmamak için 
bagtlnldl 1eyahatımw bile te
hir ,~derek buraya gelelim ... 
Toıpy hemen <>tuza dine· 

rek: 
- Ya demek gidiyorsunuz .• 

Ne yau? .. 
- Şia\Clilik lzmire, orada gö

rblecek i~erim var ... 
Aybar lludaklannı kıvırarak: 
- O, o.. Ben de seyahat 

deyince bir Avrupa seferi san· 
dım.. Ülger. sen, lstanbulun 
eğlencelerini, lüks ve zarif 1& • 

lonlannı bırakıp ta lzmirin 
sakin, sessiz yqayıfına alışa· 

bilecek misin... Doğrusu buna 
hiç inanamıyorum ... 

Doktor fvrem Ülgenden ev
vel davranarak: 

- İnanamıyor musun, Ay
bar? Halbuki hayatta inanıl
mıyacak berşeyin olabileceğine 
sen inanmalısın.. ltiyatlanm, 
zevklerini, muhite ve yaşayış
lanıaa göre uydurabilenler bah
tiyardırler. fstanbulun bu bat 
döndürücü karışıklığından, Bey
oğlu bakımından, hep kendimiz 
için yaşamaktan biraz uzak 
bul11D1Dak, lzmirin sade, temiz 
anla)'lfiı çevresine karışmak 
bize başka bir dat duyuracak. 

- Vay sea de mi gidiyor
sua lvrem .. 

- Evet .. ,Stajımı orada ya
pacağım, haftada bir iki gil· 
nümüzü de eskiden olduğu gi
bi, iki arkadaş bir arada (Al
bnova) çiftliğinde geçirecek 
orada yapacağımız çocuk kreı
lerinde yine hirlik çahfacajız.. 

Ayw bir ftrli bu .-1ere 
kanamıyor, Altınova ... Çiftlik .•• 
Kreş... Bunlar hep Olgenin 
ha ... Demek kaçıyorlar, koca
sını gerçek sevdiğini, mesut 
olduğunu anlıyamadan gidiyor 
öyle mi, diyordu ... 

Dışarda caz, bütün gürütü
sü ile tekrar başlamıştı. 

Baba Atakın sesi tekrar du
yuldu: 

- Canım ne oldunuz? Ge
lin güvey nerede, diye herke.s 
sizi araşbnyor. Burada hep 
akrabalar bir arada kapanıp 
durmakta mina var mı? 

ihtiyar adam şişman göbc
iiai .............. lfiinıır.ek Jn.e
me baktı.. Aybara dönerek: 

- Kendilerini tanımak isti
yorum .. Gazüm 1Sll'1yor ... 

- Soı.u Var -

iki şı,e Rakı için 
Yeni kavaflar çaşısında 

bakkal Hasan oğlu Bekirin 
dükkirıına ıiden Muhittin oj'lu 
Ahmet iki ıife rakı çalarken .. 
tutulmuştur. 

...,RESMi~ 

Dairelere .. 
·········~········· 

Resmi daireler gazetelere 
gönderecekleri ilinlann aşa
n, metre sistemine dikkat 
etmemektedirler. Halbuki 
'hu hareket kanuna muhalif 
olduiuclan resmJ ilinJ.r 

şirketi buna aykın ilinla· 
nn ıaeşrine tavauut etmi
yecek ve gazeteler de bu 
gibi ilialan netredemiye
celderdir .. 

işlerin aekteye uğrama
maşı için resmi devairin 
dönüm, al'flll ve saire gibi 
kanuna mugayir ölçülerle 
iliiıları yazinpıalan ilin 
olunur. 

Kişeye Sokulabil· 
mek için Kendin
de Kvvet Bulan· 
lara Ve: 

Tekmil proğramı göre
bilmek için gözüne gü
venenlere: 

Bugün: 
1 - Karag&z şair Türkçe 

2 - Münir Tango Türkçe 
3 -Fob dünya liavaclisleri Türllçe 
4 -Kwlova haydutlan 10 kwm 
5 - Kazanova 10 kısım 
6 - Komik Miki 

He~ Llle memaSHMla, fakat ..... bakıp ta ulun buıliiUI 

--!*!~~---~. 

Odalar Kongresi için Mars il ya 
•• 

Aak.a, 19 (A.rA) - B•lBI 1 .Jıla sergiyi -.tipte e.ayak 
&ğleden sonra saat 14 te An-ı oJaa Voı. il~ bu eserlerin tef· 
kara sergi evinde Sovyet san
atkarlarının resim sergisinin 
açılına resmi yapılmıfbr. Bir 
Türk eseri olan sergi evi ve 
salonu bu güzel eserler için 
çok yakışıklı bir dekor halini 
almıştır. 

Açılına merasiminde baıba
kan ismet lnonü, iç ve kültlir 
bakanlan C. H. F. Genel ki
tibi Recep Peker ile bir çok 
saylaylar Sovyet elçisi "Karahan. 
ve diğer ıefaretler erkini ha
zır buluamuşlardır. Serginin 
açılması münasebetile Erzurum 
uylavı Nafi ıc.... ta 9'JfeYi 
s6ylemi.Jtir. 

Sayın bayanlar, baylar! 
Şimdi gezeceğimiz sanat ser

gisi 14 Sovyet artistinin son 
lS yıl içinde yapılmış başlıca 
eserlerinden tertip olunmuştur. 
Bu artistler ve temayiilleri hak
kında dağıtılan kataloğda yeter 
bilgi vardır. Değerli arütlerin 
bir kıımı heykel oln eıerlerini 
göreceksiniz. 

İspartada 
Bayanlar Fırkaya 

Yazılıyorlar 
lsPARTA, 19 (A.A)-Siya· 

sal haklaruıa kaVUfU bayanla· 
nmız yeni ylkiimlerini ltenim
lemişler ve .bu uğurda çah.
mak için içten gelen hir anu 
ve ba;lılıkla C. H. Fll'kappm 
nahiye ve ocaldarma yazılmıya 
başlannşlardır. Yaz.Jma için 
farka blrolanna kopa bayan
ların uyısı giin geçtikçe art
maktadır. Kısa bir kunmda 
Isparta bayanlanmn b&yilk bir 
kısmı fırkaya kayıtlanm yap
brmıtlardır. -·-al Karo) 
Bükreş Elçimizi 

Kabul Etti 
Baştoıa/ı I mci suhitede 

Bükreı 19 ( A • A ) - Ro· 
manya Kralı Karol hazretleri 
Bugün Türkiye elçisi bay Ham
dullah Suphiyi kabul ederek 
kendiaile uzun mtiddet g&r&t· 
mOftOr. 

Bükreı, 20 (A.A) - Bay 
Yules Manü milli çiftçi fırkası 
idare komitesi azalığından is
tifa etmiştir. Mumaileyhin bu 
hareketi kendisinin 1930 ha
diseleri hakkında sayJayJar 
meclifi küraq,&nde iuhat ver
mek istemesine kartı komitain 
bUD& muhUefet etmaiaclea 
lliıtalmi5 

hiriııe salcmunu vermiş olan 
uluaal 6kenomi artırma kuru
muna tetekküri bir borç bili
rim. Dolt ulusun güzel sanat 
gayretlerinden bir kısmını yurt
taflanmli tamtmata fırsat bul
muş. olmaktan aynca kıvanç 
duymaktayım. Sergiyi açmayı 
b&yik bqbakanunızdan dilerim. 

11"1 Nafi Kamunun sözlerin
den sonra hqbakan İsmet 
lnaJiti Sovy~t güzel sanatını 
övmÜt bu gibi teıebbüşlerin 
hayall- v gp olaca;. üzerinde 
~ ôi8iLi bulqnanhn 
hep birden güzel eserleri sey
retmeğe çağırmıştır. 

Sergi yedi gün açık kala
caktır. Baıbakan, elçiler ve 
ıaylavlar Sovyet reuamlanmn 
eserlerini seyrettikten sonra 
Sümerbankm yaptıracağı yer 
~ açılan müsabakaya giren 
mımarlann plinlanm ve maket
lerini glrmuşler ve tetkik et· 
mişlerdir. 

lrlanda 
lstiklilini Kökleştinniye 

Çalışıyor 
Dublin, 20 (A.A) - Meb

uslar meclisi 36 ya kar11 51 
reyle lrlancla muttakil d~vleti 
vatudqbk kanumpıu kabul 
elwiftir. Bay Dl Valera bu 
miinaHbetle İrlanda kanunla
nndan bizim lngiliz tebauı 
eLluğumaz hiuini veren bltiba 
yalnpkmz kayıtlan kaldaracap 
~r. 

Royter Ajansı muhabirinin 
kabrlatbjıda göre geçenlerde 
Bay T emu yukanda .az& 
JCÇeD kanunun hiç bir fertten 
lngiliz tebaası sıfabm nezede
ceiini söylemiştir. 

Saylav Seçimi 
Aydın, 20 (A.A) - Saylay 

aeçimi teftiı heyeti bugün esas 
defterleri gözden geçirmiş ve 
onkylamıtbr. Defterler birinci 
kinunun 22 nci cumartesi gil
nü aJkıya konulacakbr. 

Katil Kadın 
Dün Londrada Asıldı 
Hull 19 (A.A)- 42 yqında 

olan madam Major bu sabah 
saat 9 da asılmııtır. idam hük 
münün affedilmesi için yapılan 
bütün teşebbiisler netice ver
memiftir. Madam Major koca
llDI zehirlemiftir. Yedi 1ene· 
den fazla bir zamandu beri 
ilk defa olarak La,ilterede bir 
kadua ... 1m.1rtadır. 

ANKARA 19 (A. A) -
Amerikan tebaasının talepleri 
hakkında hükiımetimizle birle
tik Amerika devletleri hükôme
ti arasında hasıl olan anlaşma
nın metni aşağıdadı; 

Tirkiye cümhuriyeti hllldi
meti ile Amerika birleşik dev-
letleri hükGmeti 24 kinunuev
vel 933 tarihinde notalar tea-
tisi neticesinde hasıl olan iti
lif ile teyit ettikleri anlaşmada 
dahil olan talepleri dostane, 
çabuk, Ye taaarruflu surette 
halletmek arzusu ile işbu iti-
lafnameYi akde karar · 
.......... ••bJlh -
dimhuriyeti rew hazretleri, 
İzmir mebusu ve Türkiye Cüm
huriyeti hariciye vekili Doktor 
Bay T evlik Rüttü Arası, ve 
Amerika birleşik devletleri rei 
si hazretleri, Fred Kenelm Nei-
elseni murahhu tayin eylemiş· 
lerdir. Bu muralıhular saWü
yetnameleri yekdiğere teblii 
ile usul ve kaidesine muvafık 
bularak atideki hükümleri ka
rarlqbnmflardır. 

Türkiye cümhuriyeti hüku
meti Amerika birlqik devletle
ri htıkGmetine 24 Kinunuevvel 
1923 tarihli anlaşmada dahil 
olan Amerikan tebaalan talep
lerinin temamen tesviyesiin ta
zammun etmek üzere faizsiz 
bir milyon üç yllz bin dolar 
(Amerika birlqik dolan) vere
cektir. Bu meblli her senelik 
taksiti ytlz bin olmak üzere 
on tiç tenede ödenecektir. ilk 
taksit ltbu itilifnamenin T&r
kiye bllyük · miBet meclisinde 
tudikiDden sonra 1 Haziran 
936 tarihinde tediye olunacak
br. 

Madde 2 - Her iki hükü
met yukanda zikredilen meb
liğın tediyesi ıuretiyle Türkiye 

TAYYARE 

ciimhuriyeti bükômetinin ken
disine karıı dermeyen edilen 
yukanda mezkiir taleplere ait 
bütün borçlardan ibra edilmiş 
olacağını ve kezalik 24 Kanu-
nuevvel 923 anlqmU.na dahil 
büttin taloeplerinde kati surette 
halledilmiş ad ve telakki edi
leceğini kararlaştırmışlardır. 

Madde: 3 - 1şbu itilifname 
Türkiye B. M. M. tarafından 
tasdik edilmek şartiyle imza-
sından itibaren meriyete gire
cektir. 

Ankar.ada 25 Teşrinievvel 
"954 lifllJdllde her flllslde aynı 
kıymeti haiz olmak ilzere Türk-
çe ve lngilizce iki nüsha ola
rak tanzim edilmiştir. 

NOT: Bu anla~ma ~kap ve 
ünvanlan kaldıran kanundan 
önce yapıldığı için anlatma 
metninde geçen bu gibi keli
meler olduğu gibi bırakılmıtbr. 

----~"""'----

Hudutlarda 
Bir Arnavut Tekzibi 
TİRAN 19 (A.A) - Am:ı

vutluk matbuat bürösu gayri 
mUııtazam bir kılanın Yunan · 
topraklanna girerek bir yakıp 
yıktığı hakkında United Pres 
tarafından ortaya çıkanlan ha-
beri ·tekzip etmektedir. 

Matbuat bürosu bu gibi kı· 
talann Arnavutlukta tqekkOlil 
imkinsız olduğunu ve hüldime· 
tin çok iyi gitmekte olan dir-
lik . diizenJiii korumaya devam
lı bir IUrette çalqbiıaı bildir
mektedir. 
Sovyet Ve ltalyanlarla 

Ankara 20 ( Hususi ) - Sov
yetler ve İtalyanlarla yeni ti
caret muahedeleri yapılması 
etrafında konuımalar batladı. 

TELEFON atat Bugün 

Evelki sene gösterilen ve herkes tarafmdan beğenileD 
., Küçtik Daktilo " filminin mabadı olan metlıur film 

Daktilo Evleniyor 
Marie Glory - Jean Murat - Armand Bemard 

Tarafından temsil edilen bu film sizi iki saat güldürecektir 
lııveten : Foks dUnya Havedlslerl 

Yunal) prensesi Marinin Londraya muvasalatı - Futbol 
boks maçlan ve gtlrq mllsabakalan - Japonyada küçük 
Tayyareler - Paris sokaklannda uçan tayyare - En 
saç modell~ri. 

SEANS SAATLARI: 
Hergün ıs - ıt - 19 - 21',lS 
Pertembe 13 - 15 - 17 talebe seansı 
Cmna 13 illve 1euı 



A vukatlann Toplanhsı 
Çok Hevecanh Oldu 

Bay Avni Doğan "Sevincim Fırkaya 10000 
Aza Kaydetmekten Daha Kuvvetlidir,,Dedi 

( B~tarofi. ı rıci salnftdt) kat Bay Hayati Nesip İzmir 
Bay Ani DotaD teklif va· Avukatlaruıua kimilea fırkah 

rakasınclaki sabrlan okuduktan olduğunu ginnekle kıvanç duy-
sonra •6dne ,&yle devam et- duğunu hariçte kalmıt bet altı 
miftir. ı arkadapn dahi fıkaya sirmek 

Arkaıdqlanm; bu kadar kuv- lizere teklif varakuı aldıklan· 
vetli batfarla bağlı buhmduğu· ı nı münevver klitlesİDİD lnkıllp 
muz fırkamıza kaJ11 yapmaya fırlruı çatm altmdalri toplan· 
borçlu oldu;uınuz hizmetler baıa derin bir memnuniyet 
vardır. uyaadırdığmı izah eylemiştir. 

İstifa eden baro reimi 111e in· Rey pusulaları dajıbhrken 
ubat mec&si azalan yerine ye- tekrar ıı6z alan Bay Ani 
aileriai seçerken ferkamızın Doian kulap gelen bazı 
yoklama ta&mataamesine uy- haberleri ifade ederek demiş-
mak bizim için bir vazife idi. tir ki: Öireadim iri bazı ar
Ben bu mNaheıa iledir ki Ü· kac:lqlar dıfanda benim ve 
leri •eçİm İçİD bir fırka yok- fırka idare lıeyetinia bir nam· 
laması yapmata çapdım. Dı- zet Hate.i balunclarduğuau 86y· · 
prdan ipttiklerime rire bazı lemitlerclir. Namusumla temin 
kiımeler ftrkanm bir mealek ederim ki ne viliyet idare lıe· 
cemiyeti olan '-onmı İlltilla• ~. ne ben yoklamadan evel 
bma kanım•mm miyui bir mli· lnr 1W11Zet n.temi yapmalı ne 
dalıale ııHiftde tellkkl edi· d&t'nmlt, ne de hatmlaa ge-
yorlal'llllf. . çİmıİfizdir. Mllııevver arkadq-

Arkac:lqlarım;Buau söyliyen· !ara üte detiL direktif verme· 
ler bizd•, bizim fukamudaa ti dalıi liirıı•ıPD: bulunna çlhı
olmıyaalardır. Bunlar fırkaya kil oa.lar 'bizden claba iyi bi-
girerken ettitimiz namu ye- &r; vaziyeti daha iyi takdir 
miainia kuvvetini, kıymetini edebilir arkadaşlar. 
bilmiyealerdir. Bunlan mazur Bu 86zlerde hararetli alkıtlarla 
~6rürlim. Eminim ki onlarda karplaamaftır. Yapalım yoklam• 
fırkamıza girince C. H. Fırka- neticesinde reyler tasnif edil· 
818& batlı olmanın fırka nizam. miş birinci. reiüte avukat bay 
larına uymama zevkini ve ili· Mustafa Mliair, ikinci r~Wite 
zumunu derhal takdir edecek· bay Mutafa Sıtkı, inzibat mec-
lerdir. Fırkah arkadaılanmızıa &.i azahklarma da fil baylar 
"FD"ka neden ifimize karıpyor,, "91mitlerdir: 
diye bir ıı6z 86yliyecekleriae Cemil, Nalıit, Kemal, Baha 
ben ne ihtimal verdim ve ne Nuah, Salim, N1lri Sdlııı, Emin. 
de veririm. Avukat bay Mudafa Mlııir 

Memleketin dtııierli evlltla- neticeyi m&teakip ayap kal
nmn b6yle bir teY lliyli,ecek- karak hakkında ga.terileıt te· 
leriai dln!bmek baWann en vec:c6 ve ffi a1 • fetekk&r 

~ 

biYllild&r. ebnİf, bliyiik fedakitlık muka· 
ArkadatJar, Tiirk inlallbaun bi.lincle de ola bu terefli vazifeyi 

muvaffakıyet mlarmclan biri b6y6k lıir dikkat ve itiaaie ifa 
de m&aevverlerimizia inlallp• edec:efiıü ant iıttipıi lliJlemila 
lara unbmt olmalancLr. Bu· tir. Ankat bay Kemal fırkalı 
ram, bu bina ynrdu kuıtlllllll avukat arkadatfarm 80D8UZ 

T6rk ul-t, caa ve kaa ve- unıWıma Atatlirke hildiril
rea, oan med•I inaan 8eftre· melİııi ralYarnı.ıt ve b~ teklif 
8inin a.tlbıe çıkanaıya ahteden alkıtlarla kabul edilmittir· 
Atatlrk&n evidir. Bay Ani Dotan tekrar .az 

Hı.ık fırbsmclan olanlar bu- alarak arkadaflarma teıeklr&r 
rada toplanırlar. Burada konu- etmiş ve memleket iflerinde 
f111'1ar. beraber çahpnaktan duyduğu 

Bay Ani Dopn burada znk ve lıeyecam aalatmıtfır. 
elile batı ucmıd. daran Ata· içtima b6yllk bir umimiyet 
tlrklia blylk remaini (6atere- havuı içiade nihayet ltulmuş· 
rek demittir ki: tur. Toplaabdan çakan hay 
Şu dakikada AtaHirk batı· Avni Dotan bir muharririmize 

ının o.tıinde dunıyor • Ata- mlbıevver kitlenin içinde yap• 
t6rldl fil dakikada aramızda, dıiı heyecanın kuvvetini ifade 
yaaımııda g6rliyorum.l'tfemleket ederek demiftir ki: 
çocukları Atatarldia fırkamıcla, "But&a hayatınım en muut 
Atatiirkla eviade toplanmaz· günleriaılen birini yapd•m, 
lar ıla nerede toplamrlıu. Toplanbda duyduinm kıvanca 

Arkadqlar, tekrar ediyorum ..ı.tamam Eier fırkaya bu· 
Fırkanın baro işine burnunu gün on bin aza kaydebnİf ol· 
llOktntunu 86yliyenler bizi bil- saydım, buadau daha çok •e· 
miyealer, bizim U'MD1Za finne- vinemezdiın. Talımia ederim 
mit olanlardır. ki duydupm 1eviaci. yiizüm· 

Bay Ani Dotanm bu iteş& den ok aJcta-z • 
aizleri bir kaç defa •lirekli 
alkıthrla keribittir. 

Bay Ani Doian Fırka 
yoklama aizamnameüaia bazı 
maıWeleriai okumnt ve yokla
maya r~e.mi teklif eyle
lllİftir. 

Bu eaada mlz imyea Avu-

lngiiiz Bütçesinde Açık 
• Loadra, (A.A) - Detçe 
açıjı boyuna artmaktadır. lla-
•rif fulalıtı ilah hazırda 
111.034.471 liraya Mlii ol· 
mUfbu'. Geçen .eneki fazlahk 
ancak 97.725,30'1 lira idı. 

Yılbaşı Ve Bayram Yaklaşıyor 
Hediyelerinizi tedarik etmek üzere ticarethanemizi 

Ziyaret etmeği unutmayımz 

''VVESTINGHOUSE, 
Bliy&k meıhuri ilem miieuemesi mamulitından Ocaklar, 

ekmek kızartıcı aletleri, liti, aoba, saç kurutan elektrik 
aletleri. SGflize makina11, ııukartadau mama! tepailer ve 
saireden ibaret çok zeagiu bir çqit bulacakaımz. 

Faldell, ZarH, Ucuz 
ŞARL P. BALADUR ve ŞOREKAsl 

Cumhuriyet Meydanı yanında Birinci kordon 
Telı'- .No. 3644 

t4-t6-m-20-21-2'5 n.,., s. • 

• 
Amerikanın Yeni Plinı 

Bay Ruzvelt Birleşik Amerikayn 
Yenilmez Bir Hale Koymak istiyor 

lngilt ere' de 
••••• 

Sivil . Tayyarecilik 
- Loadra 19 (A.A) - Hava 
işleri bakanlığı sivil tayyareci· 
liii yeni baştan tensik etmek· 
tedir. Yapılan plana göre sivil 
ve askeri tayyarecilik tamaoıile 
bir birinden ayırd edilec' k ve 
sivil tayyareciliğe milteallik 
olan meseleler bundan biyle 
ylibek hava işleri meclis:ne 
havale eclilmiyecektir. 

V AŞINGTON, 19 (A.A) - 1 - Miiaallah ilıtillflardan 
Bay Ruvelte g&re acunun en uzak bulunmak 
gliçlii •avleti gerek kendisi 2 - Ecnebi devletlerle itti-
için ve gerek blitlin acun için fakla.- vücuda gtinaekten sa· 
bir çok vahim telılikeleri g6z~ kınmakla beraber bu devletlerle 
almadan infirat dıınımunda ve uhular kurumn ile teşriki 
kalamaz ve bu dununda kalma mesai ve Amerika kanunu esa· 
nretile kendini meauliye~er- ıiı!nia müsaadesi çerçevemi da-
dea kurtaramaz. ınGtarQni.ley- bilin" de L--- muhafaza etmek 
hin Amerika için apğ'ıdaki ..... ,.. • . • 

. • lere istinaden uluslar 3 - Amerikalı fabrikat&rle-
preaap . b" • il ril birli"k aram m6nuebetleri dkeltecek l na eene ı saaayıc e e • 
bir doktrin lıazırlaınakta olduğu te çevirecekleri entrikaların 
86ylealllektedir. · onliae geçmek İçİD blnlann 

Deniz Görüşmeleri 
Tehir Formülü Hakkında 

Vaşinglonun Karan 
LONDRA, 19 (A.A)-Ame· ı g6rlipnelerine tekrar batlamü 

rika miirahhu heyeti tehir için bir tarih te•pit edilmesini 
formoll hakkında Vqingtoaun çok idedikleriai a6ylemiftir. 
kararım bagOıı almıt olmalarma 
ratmen lagilizlerle Japonlar 
- dakikada göriitıııeleria tek
rar bqlamuı için bir tarilı . ......,_.._ __ :_ lıt kta tupit e~e ça ma -
dırlar. Ba HbU Bay Normaa 
Deyvim ile yapbiı girliflııaede 
Bay Makımdaim Toky!Jdan gi
riişmelere tekrar bq.lpmuı 
için kat'i bir tarih t•pit edil
meli lçia ...., edildijinQildir-
mif ise de Bay Norman Deyvis 
Amerikamn noktai aazanaın 
detitmecliği 86ylemiftir. 

LONDRA, 19 (A.A) - Ja
pon Mfiri ile aiiıiral Y amaınoto 
yanm ... t kadar kralla ırGrlit
ıaitlerdir. 

LONDRA, l~hA) - Bay 
Makmdain bu Bay Nor-
ınan Davin Japoalar1' deniz 

Paris ~rsasmda 
Yeniden Canlılık Bqiadı 

PaıU 20 (A.A) - Pan. bor
•ua karanaz bir bat'aaııçtaa 
sonra yeniden t"a0lanmıt ve bu 
durum yeniden kapuuta kadar 
8iinnlttiir. Hiktmetin parla· 
meato kartımmdaki muvaffaki 
yeti eyi bir iz barakmıttır· 
Btıtin FrUllU kompartimanla 
nada y&belme prlilmeldedir. 
Hele elektrik ve k6miir eıha
mı oldukça vlibelmiftir. 

Japon Elçisi 
Açık Kapımn Dıımanı 

Tokyo 19 (A.A) - Japoıı
yaam yeni Mançukuo sefiri ge· 
neral Viaami Hiasi lage git
meden evvel Maaçukuoaun ha· 
kimiyetiai bozabilecek ve bir 
açık kapı siyuetine Şalı.en 
aleylıtar olduğunu 86ylemiftir. 
Bliyük elçi Japonyama Mançu
kuo batkım yabancı temirinden 
muhafaza ederek memleketin 
i•tikll&ni korumak için çaht
.... icap ettitlni illve etmit· 
tir. 

Lonclra 20 ( A • A ) - Dliıı 
akpm deniz iıleri hakkındaki 
llç tarafh toplanb kati bir ne· 
ticeye batlaamıştır. En önce 
gllrlifmelerin talikini bildiren 
tebliğ okunmuş ve sonra Bay 
Nonnan Dam ile Bay Mat.su· 
deira hiç bir mlltalea katmak· 
suıa bıı tebliği tavsif etmiı· 
lerdir. 

Bay Malcdoaalt deniz slrlit
meleriuin hülisa ve bunların 
eyice ilerlememiı olmasından 
6tlirli teeM6f&ail bayan ederek 
toplanbya nihayet vermittir. 

lap bqbakanı kendi hli
kümetiaın deniz kuviietleriaia 
tahdidi muele8İDİ lıal için sar
fettiti mesaiye devam edece· 
iini ilive etiııittir. 

Denizlerin 
Serbestisi 
Bu Ananevi Amerikan 
Siy&sası Değişecek Mi? 

Loadra 20 (A.A) - Deniz 
itlerine ait g6rlifmeler hakkın· 
da Sir Con Sa,... koaupaa
lann belki iki ilç '-Y IODra ye· 
nidea bafhyacağmı radyodaki 
86yleviade .&yleıniftir. 

Vqia(toa 20 (A.A) - Eyi 
malamat alan mabafll cleaizle
ria Hrbutİ8İ hakkmdaki ana• 
nevi Amerikan 8İy11a11nı• de· 
iifmesine mevsimsiz nazariyle 
bakmaktadır. Ancak memelenia 
mulıtelif •fhalannıu tetkik ve 
bu lıususta İngiltere ile harp• 
teaberi birçok noktai nazar 
teatileri yapılmıfbn Birde bah
riye bakaahtıma fimclilik bita• 
raflık kaide.mm deiittirilmemi
ne aleylıtar oldup ve noktai 
aazanııı reUinımbar nezdinde 
ficldetle miidafaa edeceji mly· 
leamektedir. 

•vq kazaaçlanaı ortadan kal· 
clınnak. 

4 - Şimdiden insan ve eı

ya itibarile her tlirlü gliç kay· 
aaklarJDJD •eferber eclilmeai 
lıakkında bir plan hazırlamak. 
Donanmaya vafİngton muahe· 
denamesinin mlisaadui dahi
linde güç vennek, asri bir tay
yare kuvveti vilcude geti rmek 
ve Nikaragua kanahm yapmak 
surerile Amerikayı yenilmez 
bir hale getimiek. 

Kübada 
Bir General T evkıf 

Edildi 
Nevyork 20 (A.A) - Mac

hoda kabinesi izuından gene
ral Albert Herrera kendisini 
kati ile ittiham eden Kiiha 
sreneral konaolnsluğunua bir 
mllzekkereai lizeriae tevkif 
edifmittir. 

~----~~~----~ 
Sarda Siyasal 

F ırkalann Mütarekesi 
Mussolini Sara Giden ltalyan 
Askerlerine Bir Söylev Söyledi 

LONDRA, 20 (A.A) - Sara 11:1 Kiııunuevvele kadar mtıta-
giaderilnıif olan lagiliz asker- reke yapılmuı hakkındaki tek-
leri Sarh kadınlarla evlenemi· lifini kabul etıniılerdir. 
yeceklerdir. Bu karar dlin ak· ROMA, 20 (A.A) - Bay 
flllD Cattercik karargihıaı ter• Mu10lini Sare gidecek olan 
keden Lancuhire alayına teb- kıtaata yola çıkmadau ince 
lii edilmiftir. bir ıeçit resmi yapbnnıştır. 

SARREBURK, 20 (A:A) - Duçe söylevinde bu kıtaata ve· 
Siyual fırkalar plebWt komii- rilmit olan vazifelerin ehem· 
yoauaun 24 Kiııunuevvelden miyeti lizeriade dunauştur. 

Habeşın Notası 
Taarruzun İtalyanlar Tarafından 
Yapılmış Olduğunu Bildiriyor 

Cenevre, 20 (A.A) - Habe- tikten sonra Valval meaele8iade 
p.taa hiildbaeti ulular kurumu taammuı ltalyaalar tarafından 
seael kitiplifiae vennit oldu- yapılımf olduğunu ve V alvalm 
iu yeni bir noktada ltalyanıa ffabetimtan arazi8İade kiin 
lirlihazırdaki ilıtilAfta hakeme olup haksız yere İtalyaalar 
milracaata llhıun olınachtı mi· tarafından itgal edilmit bulua-
tale"ıada buluadujuıuı kaydet· duğuau bildirmektedir. 

Roma' da Neler 
Görüşülecek? 

Fransa Afrika' daki Kolonilerinden 
İtalya'ya Toprak Mı Verecektir? 

Pari8, (İlk Kiaua)- Tempi 1- Fraau Trablusun ce· 
ruetesinin Roma muhabl.ri aup lıududu ile Sudau garp 
Fransa • İtalya aruında uzlq- . hududu arasında ltalyaya bir 
ma itiWuım günden gine art- parça arazi terkedecektir. 
bfım bildiriyor. l'tfnh•hire gire 2 - Fransa Cibuti limanı 
Tuautaki lta.1yan koloalanhak- bariç olmak lizere Somal:inin 

kinda bir anlapaa olmuştar. 
Trablusgarbm eeaup lındutla
nada Fransa Tibe8bye kadar 
olan hududun tulıihine muva· 
fakat etmittir. Afrika muele
leriacleki nlapudan ııoara 
Avrupa meselelerinde de bir 
anlapna olacağı umuluyor. 

Morainı Po•t M-lini • La
val mllikabada qaiıdaki mes· 
eleleria ı&rlitlilecefini yazıyor: 

Araba otomobU Araeınd• 1 
Kereneciler çarıısında Bay 

Melımet otlu lbrabim araba· 
sına demir yükletirken ayni 
matazaya otomobille yaaqmak 
istiyen tofir Ahmet otlu Ta· 
birin otomobili ile kendi -
bası aruıada kalmıı ve g&ğ· 
ıünden yaralanmıtbr. 

Şoftr batalmuı ve talıkikata 

fiınalindeki sahili İtalyaya ba· 
rakacaktır. 

3 - ltalyanlann Tuautaki 
vaziyetleri hakkında bir anlq· 
ma yapılacakbr. 

4 - Mlitekabiliyet esuı da· 
hllinde hir ticaret anlapnall 
yapılacaktır. 

S - İki memleketi alikadar 
eden bütlia meselelerin hali 
için bir doatluk misakı akte
dilecektir. 

-
Uz Dlnlemlren Bir 

Meyhaneci 
AJ.ancakta Şerafeddin cad· 

desinde kardeti İzzet ile birw 
likte meyhanecilik yapan Hilmİ 
otlu Fuat geç vakit meyhane
sini kapatmadığından ibtardm 
bulunan poli• memuru Bay CeY'"' 
dete filen tecaviizde bulunclr 

paclaa tubalmut ve hakk
tahkikata bqlan•qhr ... 
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Karanlıklar Arasında Çarpışan Gölgelerden Bir Kısmının 
Mahir Hareketlerile Geriledikleri Görüldü 

~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~ 
- Biz kılıçların zaferini baş

kalarına erkekliğimizin zekiti 
olarak sunanlardanız.. Biz ka
:ıuuıınz. başkalar! saltanat sü
rerler.. Fakat yırtık çepken
lerimizin haysiyeti, Halifenin 
aırmalı binişlerinden, vezirle
rinin fahir hilatlerinden bin kat 
yüksektir ... 

- Evet öyledir ... 
- Ve böyle kalacaktır .. 
Bu heyecanlı cevaplar, Esça

ettin ile Vehap Gazinin ağız
larından aynı ahenkle fırlamış
lardır. 

Ahsen, mahcup bir eda ile 
boynunu bükerken Vanlı sordu: 
-Şimdi ne yapmalıyız? 
Eşcaettin cevap verdi: 
- Sen söyle fikrini bir kere: 
- Ala .. Bak ben ne düşü-

nüyorum .. Mademki bu şekilde 
devam etmenin nihai bir kıy

meti yoktur o halde pispisine 
kan dökmenin manas. ne? 

- Doğru .. - diye başını sal
ladı - Vahap: 

- Binaenaleyh ben kaleye 
kapanmamızı teklif ediyorum:. 
Elimizdeki kuvvetle Malatya 
hiç olamazsa üç ay bal gibi 
dayanır .. Üç ay sonra ise Al
lah kerim .. 

Eşcaeddin: 

- Ben Caferden emınım 
-diye söylendi- o mademki Kü-
tahyaya gitti, Kütahyayı zapte
deceği muhakkaktır. Sen ne 
dersin Ahsen? 

- Vallahi o çocuk herşeyi 
yapar gibi gelir bana .. 

- Ala .• Sen ne dersin ya 
Gazi? 

- Benden de al o kadar .. 
- O halde? Kaleye giri-

yor muyuz? 
Gazi, uzun sakalına el atmış 

kafasını sallamakla meşguldü. 
Bu sırada acı bir çığlık işi

tıldi... Derken bir ikinci çığlık 
daha.. Ve o anda bir acı, deh
haş akislerle ovayı sarstı: 

- Be yetişin bireene! 
- lmdaaat! 
Dört reis ne olduklannı an

layamadan, yani başlarından 
yirmi otuz gölğenin, garip na
ralarla üzerlerine saldırdıhlan
nı gördüler. Ahsenle Vahap, 
ancak ayağa kalkabilecek va
kıt bulabildiler. Düşman ansızın 
yüklenmiş, bir gece baskını 
ıapmışb .. 

Vanlı dehhaş bir nara attı .• 
Hovaaay 1 Cehennem zeba

nıleri yaklaşmayın yakanın ha 1 
Ve dört reis, bir in içinde 

ileriye atıldılar ... 
Bu, dehhaş bir öldürmenin 

öldürmenin başlangıcı oldu. 
Gece .. Gözgözü görmiyordu. 

Herkes yambaşında kılınç sal
sallıyanı bir düşman zannedi
yor ve bir saniye düşünmeğe 
lüzum görmeden basıyordu pa
layı .... 
Bağrışmalar, çağrışmalar, ah

lar, oflar, feryatlar, içinde misli 
ender görülür bir boğzlaşma 
başlamıştı. 

Bizanslılar leş kargalariyla 
elele vermiş, bir kara konku
losu sürüsü gibi saldırınca yor
gun asker, ne olduğunu ne ya
pacağını şaşırmıştı. Binaenaleyh 
ilk hamlede, Malatyalılar tena 
halde kınlmışlardı. Sonra vazi
yeti anlayınca, kuyruğuna ba
sıhnış birer arslan hızivla ile· 

riye ablmışlardı amma.. Bu iş 

çok tehlikeli idi: 
Vahabın sesi, bu sırada deh

haş, bir nara atb: 
- Havaaay Malatyalılar, Ma

latyaya doğru gerilen heey Ma
latyalılar! 

O anda, aynı nara ile Van
lının gırtlağı yırbldı: 

- Havaaayl Malatyalılar! 
Malatyaya doğru .. 

- Malatyaya doğru heeeyl 
Bu sonuncu seste, Ahsenin 

sesiydi. 
Karanlıklar arasında çarpışan 

gölgelerden bir kısmının mahir 
hareketlerle geriledikleri gö
rüldü. 

- Kaleye ... Kaleye.. Haydi 
kaleye! 

Her ağızdan bir ses çıkıyor; 
ovada korkunç akislerle dalga
lanan dehhaş bir gürültü sani
yede mahuf bir şekil alıyor 
du. 

Düşmanın bu akşam için bir 
çok hazırlıklar yapbğı anlaşı
lıyordu. Baskın, uzun zaman 
düşünüldükten sonra tertip 
edihnişe benziyordu. 

Bizans ordusu kumandanı 
her ne bahasına olursa olsun, 

kat'i bir netice dde etmek 
istemişti galiba. Gece karan
lıklar içinde ileriye ablan hü
cum kollan küstah bir cür' etle 
kılınç sallıyorlardı. 

Malatyalıların gerilemesi düş
manın cesaretini bir kat daha 
arttırdı. Manası anlaşılmaz ke
limelerle haykırarak ileriye atı
lıyorlar, vuruyorlar, kınlıyorlar, 
parçalıyorlardı. 

Uç beyleri rica't emrini ver
mekte haklı idiler. Hem de 
yerden göğse kadar. bu şerait 
içinde harbı kabul etmek bir 
cinnet olurdu. 

Eyi bir baskınla karşılaşmıı
tılar.Arkadan sarılmak tehlike-

Hırsızlık 
Zabıtaca Muhte
mel Görülmiyor 

Meserret otelinde misafir 
bulunan Edremitli tuz ve buz 
fabrikası sahibi bay Rıfat otel
de (3500) lirasının çalındığını 
iddia etmişti. 

Zabıtaca iki gündenberi ya
pılan tahkikatta ve mahallinde 
yapılan keşifte hırsızlığın vu
kuuna kanaat getirilememiştir. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Yakayı Ele Verdi 
Karantinada Mansur zade so

kağında Hüseyin oğlu T evfikin 
gece bahçe duvarını aşarak 
evine giren Ali oğlu Muzaffer 
odanın pençeresini açmak için 
uğraştığı sırada ev sahibi tara
fından görülmüş ve yakalamak 
istemişlerse de kaçmıştır. 

Muzaffer kaçarken yakayı 
zabıtanın eline vermiştir. 
Yankeslcller Yakalandı 
Peştemalcılar başı caddesin

den geçen Değirmendereli Ha
san oğlu bay Salimin 9 lirasını 
çalan Serezli Emin ve Adem 
oğlu Şükrü zabıtaca tutuhnuş
lardır. 

sine maruz bulunuyorlardı. Hani, 
böyle bir vaziyette bile nihayete 
kadar kırılmak işten bile de
ğildi. Müsbet bir neticeye ulaş
mak istiyen adam, bu kancıkça 
saldınşa göğüs germezdi. Bu
nun için. ise zaman kazanmak 
lazımdı. Belki böyle bir ric'at 
az çok bahalıya da mal ola
bilirdi. 

Fakat öbür ziyanın yanında 
bu bir kirdı .• 

Binaenaleyh evveli munta
zam gerileme amelyeııi, sonra 
karmakarışık bir firara in
kılip etti. 

Uç beyleri ile askerler dolu
dizgin kaçblar. yirmi dakika 
sonra Malatya ıurlan dibine 
ulaşmış bulunuyorlardı. 

- Açın breel 
- Açın kapılan! 
- Açın! 
- Açın! 
Kale nöbetçileri, her ihti

male karşı uyanık ve müteyak
kiz bulunuyorlardı. 

Fakat harptır bu.. Gecenin 
böyle ilerlemiş saatında kale 
kapılan kolay kolay açılabilir 
miydi? 

Filvaki, gelenler anladıklan 

lisan ile bağırıyorlardı ... 
Eyvallah.. Amma fol yok, 

yumurta yokken bu ini ric'atın 
sebebi ne olabilirdi? 
Sakın düşman bir hilele kaleyi 

zapta gelmiş olmasın ... 
Bu düşünce kale muhafızla

rını bir kaç dakika kadar dü
şündürdü. 

Öyle değil miya.. Eğer bey
ler kaleye kapanmağa lüzum 
görmüş olsalardı, evvelinden, 
şöyle kısaca bir haber aalamaz
lar miydi? Tesadüfün aksiliğine 
bakınız ki, iki kuvvet arasında, 
evvelden kararlaştınlmış, bir 
parolada mevcut değildi .. 

Askerler bağnşıyorlardı: 
-Sonu VaT-

Kadınlar 
BgünUrladan gelerek 
tezahürat yapacaklar 

Urla kadınlan aralarında 
yaptıkları bir toplantıda saylav 
seçmek ve seçilmek hakkının 
kendilerine verihniş olmasından 
dolayı bugün saat ikide lzmire 
gelerek tezahürat yapmağa 
karar vermişlerdir· 

Urla kadınları bugün saat 
ikide Atatürkün kurcağına bü
ketler koyduktan sonra Karşı
yakaya geçecekler ve orada 
Atatürkün anasının mezarına 

çelenk koyacaklardır. 

Öküzler Bulundu 
Karşıyakada Sovukkuyuda 

Kahramanlar sokağında oturan 
Efe Hüseyin çay kenarında 
yularları kesilmiş üç öküz gör
müş ve bunlan tutarak kırbek
çisi Mehmet vasıtasile karako
la teslim ettirmiştır. 

Yapılan tahkikatta bu öküz
lerin Menemenin Köseli köyün
de Bay Ali oğlu Veliye ait 
olduğu anlaşılmıştır. Öküzlerin, 
köyden celep Musa ile bir ar
kadaşı tarafıgdan kasap Hü
seyine satıhnak üzere getiril
diği, fakat kasap Hüseyinin 
bunlan almadığı tesbit edil
miştir, Hırsızlar aranmaktadır. 
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Dış Bakan Bay Aras Cenevre - Paris 
Atina Görüşmelerini Anlattı 

ANKARA, 20 (Hususi) - Büyük Kurultayın Cumartesi ifinü buğdayı koruma yasasına ek 
yasayı görüştükten sonra mesaisini tatil etmesi muhtemeldir. 

Ankara, 20 (Hususi) - Dış bakan Bay Tevfik Rüştü Aras bugünkü bakanlar kurumu toplan
tısında Paris ve Cenevre görüşmeleri ile son Atina görüşmeleri etrafında izahat verdi. 

Balkan Antlaşması Ökonomlk Konseyi 
L'independange Roumaine gazetesince okunduğuna göre, Balkan antlaşmasına dahil dört devlet 

~mürahhaslanndan mürekkep olarak teşekkül edecek ve dört memleket arasındaki ökonomik 
münasebetleri daha ziyade sıkılaştırmak için en iyi çareleri arayıp konseye bildirecek olan Balkan 

•itilafının ökonomik konseyi mürahhas heyetleri teşekkül etmiş ve dört devlet mürahhaslannın 
isimleri birbirlerine bildirilmiştir. 

Ôkonomik konseyinin ilk defa Atinada toplanması da kararlaşbnlmıştır. konseyin hangi tarihteJ 
toplanacağı daha tamamen tespit olunmamış ise de bunun 1935 ikinci Kanun başlangıçlannda 
alınası çok muhtemeldir. 

Ariıerikada Bir Hidise 
HalkBir ZenciyiLinçetmek,Mahkeme 
Salonunu Dinamitle Uçurmaklstedi .. 

Selbivil Amerikada 20 (A.A) - 14 yaşında bir beyaz kıza taarruzda bulunmak töhmetile mu· 
hakeme edilınekte olan bir zenciyi ele geçirmek için mahkeme salonuna ıorla girmek iatiyen 
halkın üzerine asker ateş açmıştır. Birçok kimseler yaralı düşmüştür. Ateş açmazdan önce hapis-
haneye hücum eden halkı da dağıtmak için göz yaşatıcı bombalar kullanılmıştı. . 

SELBlVIL, 20 (A.A) - Hadisede yaralı düşenlerden birisi öhnüştür. ikisi de can çekişmekte
dir. Yaralılar arasında taarruza uğramış olrn genç kızın erkek kardeşi de vardır. Biraz sonra 
halk mahkeme solonunu dinamitle uçurmağa kalkıştığı bir sırada müttehem zenci kıyafeti 
değiştirilerek başka yere kaçırılmıştır. 

Selbivil 20 ( A.A ) - Son dakikada haber verildiğine göre askerin açmış olduğu ateşten ve 
yaptığı süngü hücumundan en az iki kişiyi yaralanmıştır. Zenci kaçınldıktan sonra halk dağılmıştır. 

Arnavut Çeteleri Yunan Toprağına 
Hücum ederek Köyleri Basmışlar 
İstanbul, 20 (Hususi)- Atinadan bildiriliyor: Arnavut çeteleri ıimali Epirde tekrar Yunan 

hududunu geçerek köyleri basblar. Kanlı hadiseler oldu. Hükümet birbiri ardınca başgösteren 

bu tecavüzlerden doğabilecek vahim vaziyete nazarı dikkati celbedilecektir. Son hidisele Yunan 
genel efkinnde heyecanla karşılanmıştır. 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

UzUm 5 T Debbas 14 50 14 50 
Çu. Alıcı Fiat 965 YEKÜN 
217 Alyoti bi. 12 14 50 incir 
208 S Süleymano 12 22 Çu. Alıcı Fiat 

63 H Alyoti 12 62 16 111 A Lafont 6 50 7 50 
83 Ş Riza Halef 11 13 75 11 K A Kazım 9 9 

157 Koo ittihat 11 14 75 Afyon 

67 Müskirat inhi 9 50 lO 25 303,300 KiUM in. 787 50 787 50 
Zahire Boreası 

51 H ve Cevdet 13 
42 Cevahirci Z 1 O 25 
28 H Z Ahmet 13 25 

14 Çu. Cinsi Fiat 
11 50 58 Ton Buğday 4 12 
14 25 38 Nohut 4 75 

4 12 
4 75 
5 25 22 H İbrahim 10 10 7 Börülce 5 25 

10 D Arditi 12 75 12 75 1494 KePalamut 195 420 
6 G Abdullah 10 10 215 Bal Pamuk 50 50 50 

2 40 6 M J Taranto 20 20 200 P Çekirdeği 2 40 

Mektepliler -·-Arasındaki Maçlar 
Geçen hafta başlıyan şehri

miz orta mektepleri futbol ta
kımlarının lik maçlan dün de 
devam etmiştir. 

Geçen Perşembe liseliler 
5-0 ticaret mektebini, sanat
lar mektebi de 6--0 Karataş 
orta mektebi takımını yenmişti. 

Dün, kalan diğer dört takım 
arasında şampiyonaya deyam 
edilmiştir. Netıcede Karşıyaka 

orta mektebi 5-2 ziraat mek
tebini, muallim mektebi de 
3-2 Buca orta mektebini yen
miştir. Bu dört çarpışmadan 

anlaşıldığına göre lise, mu· 
allim ve sanatlar mektebi ta
kunlan en kuvetlileridir. Mek
teplilerimizin ıenelerdir yap
madıklan bu spor faaliyeti 
bütün mektepliler arasında ali ... 
ka ile takip edilmekt.dir. 

Aydında 
Kültür işleri 

Aydın 20 (A.A) - Halkevi 
kolları bütün üyeleri Bay Ne
ıetin başkanlığı altında topla
narak halkevi ve kültür işleri 

üzerinde uzun uzadıya konuş
muşlardır. Bu toplanmada her 
kolun bugüne dek yaptığı işler 
gözden geçirilmiş ve bundan 
sonra yapacaktan işler kesti
rihniştir. Ulusal kalkınmalara 
öncülük yapan Halkevi çalıı
malanna daha hız verecektir. 

Karıştırmajia Girmiş 

İkişesmelikte İsmetpaşa ilk
mektebine giren bir hırsız do
labın asma kilidini kırmış ve 
karıştırmışbr. Hırsız hiçbirşey 
çalmadan keçmıştır. 

Elblse Hırsızı 
Mersinlide oturan Mustafa 

kızı bayan Zebranın evine hır
aız girmiş, bir kat siyah elbise 
ve bir şapka çahnıştır. 

ı Atatürkün 
Teşebbüsü 

l D:L~ 

- Baştaıaıı Biıinci sahiıedt -
zof ve bir tarihçi gibi hareket 
ettiğini takdirederler.Tarih bize 
Türkleri yalnız eyi savaş bilen 
ırk olarak göstermez. Ayni za
manda çalışkan seciye sahibi 
doğru bir ulus olarak gösterir. 
Herkesin gördüğü ve kıskanç
lıkla beğendiği bir şey varsa 
o da Türk değişiminin muvaf
fakıyetidir. Demokrasinin mis
kince ve tembel sallanışı ar
kasından gitmeğe mahkum olan 
bizler için Atatürkün her te
şebbüsü bir ışık gibi dogmak
tadır. 

Çarşafları Atıyorlar 
Bolu 20 ( A . A ) - Bolu 

belediyesi bugünkü toplantısın
da çarşaflann kaldınhnasını, 
yerli kumaşlardan manto giyil
mesini ve bunun için altı ay 
bolcav verilmesini kararlaştır
mıştır. 

Öz Türkçe 
Konuşmak için 

MUGLA,20 (A.A) - Soyadı 
koyanlar günden güne çoğal
maktadır. Özdille konuşmak 
ve yazmakte gün geçtikçe 
ilerliyor 

inatçı Deveci 
Karantinada Nizamiye so

kağında oturan matbaacı Bay 
Ömer, Deveci Hüseyin oğlu 
Hüseyin tarafından evine ka
çak olarak getirilen iki çuval 
kömürü Beğenmemiş ve ka
bul etmemiştir. Bunun üzerine 
karakola çağınlıniş ise de git·· 
miyen deveci yerden taş alarak 
atmak istemiş ve yakalanmış
tır. Hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 
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Maltanın Ateşli Havası lcinde , 

Bir lngiliz Zabitini Çileden Çıkartan Aşk Macerası 
Amada Genç Zabite Böyle Söylüyordu: '' John, Bilir Misin Ki Bir Mezar 

w..- • • 

Uzerinde Birleşen iki Varlık Bir Daha Birbirinden Ayrılmaz.,, 
Portsmuth nhbmında yaşlı 

görünen bir kadın mendilini 
sallıyordu. İhtiyar mıydı, biline
mez. Yüzünde çizgiler beliri
yordu. Rengi, genç ciltlerin 
parlaklığını taşımıyordu. Fakat 
bu memlekette biraz souk olan 
erdenlikten annelik feragabna 
geçince tazeliklerini kaybeden 
kızlar o kadar çoktur ki men
dilini sallıyan yeşil siluhete bir 
yaş kestirmek imkansızdı. Uzak
laşan Geminin güvertesinden 
üniformalı bir çok :cn~leı· ko!-

adamlannın duygularını gıcık

lıyan kokularla aşk sözlerini 
çiziyordu. Deniz ,,Amore amo
re ... Aşk aşk" fısıldıyordu. De
nızın köpüklerini frizelenmiş 

saçlara benzeten hafif bir esen 
delikanlının titriyen göğsüne 

sokuluyordu. Jhon burada ah
laka muğayır bir harekette 
bulunmuş gibi kızarıyordu. 

Bu, John Smit'in ilk seya
hatı değildi. Akdeniz, onun 
gözünde ilıinci sınıf ırklarla 

.• . .. ,. b' J • d" 
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!arını sallıyorlardı. Yeşilli ka- Malta bu denizin merkezi 
dının mendili bu zabitlerden idi. Zira Malta bir lngiliz ko-
hangisini selamlıyordu? John lonisidir. 
Smith'u olacak .. Zira ne zevcele
rin ne de nişanlıların bilmedikleri 
sakin bir ,efkatla tebessüm edi
yordu. John Smith 22 yaşın
da idi. İngiltere, onu gençliği
nin bu en ateşli yaşında, hiç te 
İnsel olmıyan kalıp silindi
rinden geçirmişti. Çizgi tah
tasını, kamçısını oynatmayı bi
len hocalar, John Smithin par
maklarında, botlarında ahlak 
kaidelerinin izlerini bırakmış
lardı : 

- Y ou must not... Bunu 
yapmamalısın... Şunu yapma
malısın ... 

Jobn evlenme dışında olarak 
bir kadına dokanmamak, halk 
içinde sarhoş olmamak, ahlakı 
bozan kitaplar okumamak icap 
ettiğini biliyordu. 

Fakat hocalarının ona og
rettikleri ahlak dersleri, erdem-· 
lik kanunları burada duruyor-· 
du. Arkadaşları ile cinsi mü
nasebet ahlaksızlığından sa-· 
kınmayı, gece yarısından sonra 
sinamalarda kalarak çıplak 

Amerikan filimlerini seyretme
kten çekinmeyi, bunların tehli- · 
kesini ona kimse öğretmemişti. 

Zabit olarak mektepten çı

kan John Maltadaki alayına 
katılmağa gidiyordu.Saf görün
düğü kadar fenalığa düşkün 
bilgisiz, utangan, hırslı, çekin
gendi. 

Cebellültarığı geçince Ak
denizin ılık havası yumuşak 
bir elin nuvazişleri gibi genç 
delikanlıyı bastırdı. Dalgala
rı~ sıklaşan · hatları, şimal 

John Smith Maltaya çıkar
ken içinde heyecan denilen 
şey yoktu. Ön tarafı büyük 
bir çift göz gibi boyanmış 
olan gondollara bakmadı bile .. 
Şehir pisti. Bozuk kaldırımlar 
otomobilleri fazla sarsıyordu. 

Ya ya kaldırımlarda çömmüş 
bulunan çiçekçiler, dilenciler 
aynı şikayet seslerini yükselti
yorlardı. John bunlardan hiç 
birini görmiyor, hiç bir şey 
duymıyordu. Maltaya geldikten 
sekiz gün sonra, bir sürü iti
yatlar çevresine girmişdi.Zaman 
zaman bazı dostların evinde 
toplarak briç oynuyor, koktel 
içiyordu. Zabitlerin tercih et
tikleri "ban öğrenmişti. Golf ve 
tenis kulübüne yazılmıştı. Aş
ka gelince, bunu hiç düşünme
mişti. "Bununla beraber aşk 
onun harimine; hiç bir romanda 
tasavvur edilemiyecek şekil
de girmişti. Smith'e çamaşır- · 
larıru getiren kız 16 yaşında 
idi. Kendi çevresindki kızlar 
kadar kirli değildi. Onlardan 
daha parlak gözleri, daha be
yaz dişleri vardı. Ömründe 
ateş yanaklarını ısıtmamış gibi 
çehresi solgundu. Her gün, o
dasında bulunduğu, hazan
da giyinmek üzere olduğu sa
atlarda geliyordu. Gömlekleri- · 
ni, iç çamaşırlarını dolaba yer
leştirmek ıçın lüzumundan 
fazla kalıyordu. Yayaş adım
larla yataktan dolaba gider, 
çamaşırları yerleştirir, odaya 
düzen verirdi. Bu gidiş gelişte, 
mümkün oldu2u kadar, delikan-

lıya sürünmek fırsatım 

da kaçırmazdı. Kolla

rını kaldırdığı zaman 

beyaz koltuk altları 

delikanlının dudakla

rını yakar, içinde fır

tınalar yaratırdı. Kız 

onun yanında iken yer 

1 siz olarak tebessüm 

1

. eder, kızıl _dudakları 
arasından beyaz in

i cilerini gösterirdi. 

ı John Smith, bir gün 
1 çek;ne çekin>! şunu 

sordu: 
- Beyaz smokinimi 

getirdiniz mi ? 
Kız cevap verdi: 
- AtLm Aınadad

dır ... 

Sonra:;ı 

durgan bir 
dır. 

se•-t, ku
fırtma-

John onu o kadaı· 2Jo,ıı • .. . " 
f.ni bir coşkunlukla ~a:mıştı ki • Memleketinin po:.islerini tanı- · 
bu maceranın nasıl bu yola mıyorsun. 

döküldüğünü kendisi bi!e an- - Ne o:ur~a olsun seninle 
lamamıştı. Arkadaşlarının ya- buluşmak isterim. 
nında daliındı. Gözlerini Viski · - Gerçekten istiyor musun? 
kadehine dikmiş, yanındaki'e- - Evet ... 
rin 15.tifelerini anc:ık i~idebili- - Peki .. Bu akşam saat onda , 
yordu. balıkçılar sokağının bittiği nok-

- fhtiyJr deli!.anl:.. ç:nde- t.:ıy:ı gel.. Orada altı yaşında _ 
kileri anlat bakalım. küçük bir kız göreceksin. O . , 

John düşüncelerini söylemi- seni tanıyacak. Onu takip e'de-
yordu. Onları, hayatının en bü- · ceksin. 1 

yük g:inahı :ribi kend'.t":! R:!k- - Seninle . buluşacağım. Se-
lıyordu. nin yuvana gideceğim cbğil mi? 

Amada her gün geliyordu. 
Kapı kapanınca bir peçete ile 
ile örtülü bulunan boş septini 
yere koyuyor, robunun beyaz 
vücudundan sıyrılmasına göz 
yumuyordu. Aşıkı onu ateşli 

b'.lhran içinde bekliyordu. İlk 
günlerin acemiliği geçmişti. 16 
yaşındaki Amada, 22 yaşındaki 
ihtiyar delikanlıya muhayyele
sinin sokulmağa bile cesaret 
etmediği şeyleri öğretmişti.John 
geceleri nefis kokuları ile uy
kusunu kaçıran yatağına gir
mekte gecigiyordu. Hayatı eti
nin, ihtirasının esiri olmuştu. 
Amadanın kendini görmeğe ge
leceği saatları iple çekerek 
bekliyordu. 

Bir sabah bu beklenti uzadı. 
Amada gelmedi. O zaman kı
zın adresini almağı akıl etme
mekle ne kadar yanıldığını 
anladı. 

Üç gün bu beklentinin he
yecanı içinde çırpındı. Hasta 

olacağını sandı. En sonra, ote
lin kapıcısına, Amadayı sorma
ğa cesaret etti. 

- Yıkanacak çamaşırlarınız 
mı var mösyö? 

John fenalık yapmış gibi kı
zardı. Hayır, cevabını vererek 
uzaklaştı. 

John ıstırabı tanıdı. 
Bir hafta sonra şehrin dar 

sokaklarından birinde Amada- · 
ya rastladı. Sokak tenha idi. · 
Amada bekledi. İngiliz ona 
yaklaşarak sordu : 

- Niçin gelmiyorsun? 
- Otele girmemi yasak etti-

ler. 
- Seni başka bir yerde 

görebilir miyim? Oteli değişti
receğim. 

- Beyhude zahmet etme ... 

- Evet. .. 
- Geleceğim. 

Genç kız uzaklaşırken biraz 
kalçalarını oynattığı, robu çok 
İnce olduğu için zabit gözleri
ni kapadı. Arkasından baka
madı. 

Randevu yerine geldiğinde 
gece karaltısı basmışb. Bir 
kaç defa yolu sormağa mec
bur olmustu. Fakat gecikme
mişti. 

Kadınların siyah tüllerile 
başını örtmüş bulunan küçük 
bir kız göründü. Zabite yak
laştı. 

- Geliyor mısın? 
Kız çıplak ayakları ile bir 

kedi gibi koşuyordu. John onu 
gözden kaybetmiyordu. Nihayet 
şehrin dışına çıktılar. Çocuk 
yürümekte devam ediyor, ha
zan başını çevirerek bir dakika 

bekliyordu. John kıza yetişmek 
için adımlarını açmağa mecbur 
oldu. Az sonra beyaz bir dıvar 
dibine varmış bulunuyorlardı. 
Çocuk demir parmaklıklı bir 
kapı önünde durdu. Kısık bir 
sesle 

- Burada bulunuyor. 
Kapıyı açtı ve: 
- Gir, dedi. 
- Küçük... Sen gelmiyor 

musun? 
- Hayır. Ben korkarım. Seni 

bekliyorlar, Gir ... 
Smith bahçeye benzeyen bir 

yere girdi. Kapı kendi kendine 
kapandı. Yavaş yavaş karanlığa 
alışan gözleri selviler arasındaki 
yolu gördü. Biraz daha ilerle
yince mezarlıkta olduğunu an
ladı. Smith evhamlı değildi. Bu • manzaradan fazla ürkmüş bu-
lunmıyordu. içinde yalnız bir 
üzüntü vardı: Genç kızla bulu-

şacak mıydı? 

Bu sırada ince bir kadın 

vücudu yanına yaklaştı. Elinden 
tuttu. Sıcak dudaklarını du
daklarına yapıştırdı. Bu Ama
dadan başkası değildi. Joh
nu bir mezarın üzerine oturt
tu. Birlikte geçirdikleri ilk 
gece, kefenli bir gece ol
du. John Amadanın gösterdiği 
yoldan şehre inerken tanyeri 
ağarıyordu. Geceler ve gece
ler böyle geçti. Bir zaman gel
di ki artık yol gösteren küçük 
kıza lüzum görmeden mazarlı
ğın yolunu tutuyor, yıldızların 

ışığı altında gecelerini geçiri
yordu. 

Amada ilk defa olarak sor-
du: 

- Beni seviyor musun Johıı? 
- Siviyorum Amada. 
- Ruhumu da seviyor mu-

nın? 

!ar bunun şahidi idiler. Amada 
diyordu ki : 

- Bilir misin John, bir me
zar üstünde birleşen iki varlık 
bir daha ayrılamaz. Yaşıyan
lardan birine ihanet edebilir
sin. Fakat bir ölüye asla .. Bü
tün ölüler şahitlerimizdir. On
lar da aşkımıza karışıyor, bizi 
sevişirken görmekten zevk du4 

yuyorlar. Şayet bir gün ayrıla
cak bile olsak, onlar bizi bu
luşturacak, birleştirecek .. 

John Smith bunları duyuyor 
muydu, bilinemez. Sözler onu 
o !:adar az alakadar ediyordu 
b ... 

Zabitin haberi olmadan Ma:
ta ile İngiltere arasında ken
di hakkında muhabereler ol
du. Günün birinde John Smith, 
İngiltereye çağrıldı. Vazifesi 
,1 ~"' .ı;ri!miş bulunuyordu. Hal-

JJir lıı!Jİ/i: !Jı·ıiııfldıı • ııı· 
- Ruhunu da seviyorum. buki o Maltada hiç oımazsa, 
Azap çekmesi istemiyorsun iki yıl daha kalaceğını sanmıştı. 

değil mi? Hiç bir şey söylemedi. Hat-
John, genç kızın kendisiyle ta bu davet emrini acılarını 

evlenmek istiyeceğini sanarak dindirecek bir vasıta olarak 
titredi. karşıladı. Büyük bir yükten 

Amada devam etti : kurtulmuş sanılabilirdi. ihtiyar 
- Ben seni o kadar çok se- ana çocnğunu karşılamak için 

viyorum ki senin yerine cehen- tekrar Portsmutha geldi. John 
nem azabını çekmeğe raziyim. yine bir kaç ay evvelki sağlam 
Azap ile karşılacağım zaman delikanlı olarak dönmüştü: 
nerede yatmış bulunacağımı Fakat bakışları, ve gülüşü 
gel de gör... değişmişti. 

Johnun mukavemetine aldır- Noelde geceyi sarışın 

mıyarak onun ellerinden tut- şaçlı, penbe yanaklı aile 
tu. Ağaçlar arasından boş bir kızları arasında geçirdi. Saba-
mezarın başına sürükledi. ha kadar dansetti. Şarkı söy-

- Buraya bak .. İşte burası.. ledi. Sabah kahve altısını gö-
Çırılçıplak mezara girdi: türen hizmetçi kız John Smit-
- Senin için de azap çeke- hin yatağında olmadığını haber 

ceğim zaman vücudum burada verdi. Önce yakınları, sonra 
dinlenecek, dedi. dostları, nihayet lngiliz polisi 

John gitmek istiyordu. Fakat bu esrarengiz hadise etrafında 
Amada elinden çekerek onu da araştırmalarda bulundular. John 
mezarın içine aldı. İki vücut Smith'in ortadan kayboluşuna 
mezarda uzandılar. Amade dos- bir deyim verilemiyordu. İki 
tunun heyecanını duyuyordu. hafta sonra gazeteler, Malta-

- Beni sev... dan çekilen şu telyazısını yaz
dılar: 

John Smith, arkadaşlarının 
kendisinden merhametle bah
settiklerinden, amirlerinin ise 
omuz kaldırdıklarından şüphe 

etmiyordu. Az içiyor, oynamı
vor, cemiyetlere girmiyordu. 
Yalnız vazifesinde her gün tam 
zamanında bulunuyordu. Dok
tor arkadaşlarından biri onun 
içini almağa çalıştı. Fakat John 
o kadar sıkı bir gizlilik içine 
kapanmıştı ki hiç bir şey öğ
renmeğe muvaffak olamadı. 

Her akşam evinden çıkıyor, 

mezarlığa sıyrılıyor, orada bir 
vücutla buluşarak bütün gece
yi birlikte geçiriyordu. Mezar- . 

"Malta mezarlıklarından bi
rinde john Smith adını taşıyan 
bir İngiliz zabitinin cesedi bu

lundu. Açık bir mezara uzan
mıştı. Zabitin ölümü boğulmıya 
atfediliyor. Suikast yerinde 
boğuşma olduğunu gösterecek 
hiç bir ize rastlanmamıştır.,, 

T:l "ta y:ııa. 

Sürgün Alman 
Sidney 19 (A.A) - Yüksek 

mahkeme sürgün Aıman mu· 
harriri Kis'in Avusturalyaya 
izinsiz girmesindan altı ay• 
mahkumiyeti kararını nakzet· 
miştir. 
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o Sinema ve sanat sayfası o 

Daktilo Evleniyor 
Senenin En Gülünçlü Ve En Sevilen 

Filmlerinden Biridir 
Evelki sene 

lzmir Sine
malan sıra 

ile " Küçük 
Daktilo,, isim 
li birfilm gös- . 
termişle r d i . 
Hemen he
men bütün 
İzmirliler bu 
filmi görmüş
ler, alaka ile 
takip etmiş

ler ve çok be
ğenmişlerdi • 
Marie Glory 
isminde hiçte 
meşhur o!mı

yan bir kız
cağız bu fi
lmde "küçük 
Daktilo ,, ro
lünü oyna
dıktan sonra 
en parlak si
nema yıldız

ları arasına 

girmişti. Çok 
muvaffakıyet 

li olan bu eser 
Türkiyede se 
vildiği kadar 
bütün dünya
da sevilmişti. 
Bu defa yine 
Küçük Dak
tilo oynıyan 

sanatkar! a r , 
yani Marie 
Glory Ar
man Bernard 
ve Jean Mu-
ratla beraber dana ıKı ınub.im sının gösterdiği sadakat, bir 
şahsiyetin ilavesile Küçük Dak- kapıcının eski patronuna yap-
tilo filminin zeyli olmak üzere tığı muavenet iyi kalpliliğin ve 
Daktilo evleniyor isimli bir film faziletin neticede insana güler 
yapılmıştır ki, Çarşamba günün- yüzlü bir talih kapısı açacağı 
den itibaren Tayyare sinemasın- pek bariz bir şekilde gösteril-
da gösterilmeğe başlanmıştır. mektedir. 

" Daktilo Evleniyor ,, küçük Film iki saat devamlı bir 
Daktilo filminin kaldığı yerden kahkaha ile seyredilmektedir. 
başlamakta bir çok gülünçlü İstanbulda Türk ( eski Majik ) 
sahnelerle söylenmekte, yıllar- sinemasında mütemadiyen iki 
ca dillerde dolaşacak güzel hafta gösterilmesi bu filmin 
şarkıları ihtiva etmekte olan kıymetini göstermeğe kafidir 
harikulade bir filmdir. Bu fi- sanırız. 
imde zenginlikten fakirliğe, Burada katiyetle tekrar ede-
banka müdiırlüğünden mete- lim ki " Daktilo Evleniyor ,, 
liksizliğe kadar düşen bir ada- filmi bu sene görülecek filmle-
ma karşı güzel ve genç karı- rin en iyilerinden biridir. 
..................... , 4••••·· ······················································· 
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ean Parker .... 
Köpeğine Aşıktır 

Jean Parker Holly
voodun t'l lüks ve de
ğerli küpekforine sahip 
olmakla ifühar eder. 

Hollyvood'ta iki Marlen 
• 

Stüdyodaki 
Marlene 

Dietrich ile Dışardaki Marlene 
Birbirlerine Hiç Benzemezler 

Holliyvod'taki Paramontstüt
yolannı Dick Blumenthal'ın re
fakatinde olarak ak gezdiğim
de, Kaliforniyaııın parlak gü
neşi altında, mavi entarisi ile 
genç bir kadının mavi melek 
gibi bize doğru gelmekte ol
duğuııu gördüm. Güneşten da
ha az parlak olmıyan uzun, 
sarışın saçlan yuvarlak çeh
resile yanaklarında güller aç
mış bebekleri andırıror, köylü 
kızlan gibi sevimli bir sağlık 
gösteriyordu. Onu bana tak
dim ederken adını eyice duy
mamıştım. Bir kaç dakika gö
rüştükten sonra yanımızdan 
uzaklaşan kadının arkasından 

şaşkınlıkla baktım. Bu sağlam, 
şen yüzlü kızın kim olduğunu 
arkadaşıma sordum. 

Gösteriş mucizesi mi, yok
sa şekilleri değiştiren stüt
yonun tesiri mi ? Hayretle 
öğrendim ki bu yıldız, beyaz 
perdenin ve reklamcılığın çu
kur yanaklı, solgun benizli, 
marazi tipte olarak yaşattığı 

meşum kadın Marlen Dietrich' 
tir. Blumental sözüne bunları 

ekledi: 
- Şehirde... ve stütyodaki 

maki ya jı altında iki Marlen var
dır. Biri diğerinin hemşiresi 
bile benzemez. 

iki Marlen.. Bundan sonra 
gaf yapmamak için bunu eyice 
kafama yerleştirmiştim. Bir kaç 
gün sonra stütyodaki merasim- Jeaııette ]fac Doııaldın Son Bir Pozıı 
da hazır balunuyordum. Uzun nyordu. Önce aldığım dersten fısıldadı: 
boylu, soluk benizli genç bir istifade ederek: - Zavallı dostum.. Gördü-
kadının gelmekte olduğunu - Ha .. işte Marlen, dedim. ğünüz kadın Anna Sten'dir. 
gördüm. Siyah ipekli elbisesi Arkadaşım koluma bir çim- Eğer ikisinden biri bu benze-
için deŞanghay Ekspresi andı- dik bastı. Yavaşça kulağıma tişinizi duyarsa vay halinize .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beş Yaşında Yıldız 
Shirley T emple Ve Beyaz Perde 
Shirley Temple beş yaşında 

işığını gösterebilen bir yıldız

dır. Şimdi dünya ayaklan al
altında dönüyor gibidir. Son 
sinama mevsımının en büyük 
muvaffakiyetini kazanan birinci 
sınıf yıldızlar arasında Sbirley 
T emple'in de ismi olduğunu söy
lemek bu mini mininin nekadar 
parlak bir istikbali olduğunu 
göstermeğe yeter. Şimdilik ay
da aldığı para 8000 dolardır. 
Y elnız 8000 dolar bir servet 
sayılabilir. Hollyvood küçük 
yıldızlara büyükleri kadar değer 
verir. Yıldızlann en küçüğü 

Sehirley'dir. Franko Darıo'da 
beş yaşında iken sinemaya 
girmişti. Ş mdi on bir yaşında
dır. Jackie Kogan'dan daha 
parlak muvaffakıyetler kazan
maktadır. " Talak çocuğu,, fil
minde bilhassa çok muvaffak 
olmuş ur. 

Hollyvot'ta kiralık çocukların 
gecişi kadar insanın içine elem 
veren şey yoktur. Hepsinin yüz
leri pomatlanmış, saçları ma
şada frizelenmiş, dudakları 
boyanmıştır. Pension Mimosas, 
Materneile, San Famille filim
lerinde hep bunlar oyniyacak .. 

Jackl Koogan 
Meşhur komik Çarli Çaplin

gin yetiştirdiği Jacki Koogan'ın 
"The Kid,, filmindel..i muvaffa
kıyeti unutulmaz bir şaheserdir. 
Bugenç epiy zamandır beyaz per 
deyi terke mecbur olmuştu.Şimdi 

bu hayata tekrar başlamıştı. 

Fakat Cooganı bundan sonraki 
filimlerde eski kılığından bam
başkadır. 

Yırtık elbise, yırtık pabuçla 
değil gayet şık ipekli kostüm-

le göreceğiz. Cooğan eski! 
emektar hocasının talebile, 
Kendi film stüdyosunda yeni 
başarılacak (Code Of The 
West Filmine iştirak etmekte
dir. 

Göz kamaştıran salonda do
laşırken izahatını tamamladı. 

- Marlen Dietrich ile Anna 
Sten kedi ile köpek gibidir. 
okadar birbirlerini sevmezler. 
Sam Goldvyn yıllardan beri 
Marlen'le mukavele aktına ça
lıştığı halde buna muvaffak 
olamıyordu. Nihayet bir gün 
tıpkı tıpkısına Marlene benze
yecek bir kadın bulmağa ye
min etti. Onu buldu. Bu ka
dın Annu Sten' di. iki artist 
arasında benzeyen noktalar 
vardır. 

Bugün burada "Bir yaz ge
cesinin sanı,, filmini çekmiş 

olan Max Reinhardt şerefine 
kabul resmi tertip edilmiş bu
lunuyordu. Müsamerenin mü
kemmeliyeti için yüz bin dolar 
sarfolunmuştu. Bütün yıldızlar, 
daha doğrusu bütün Hollyvood 
burada toplanmıştı. 
lren DUnnUn Elmasları 

Back Streetin sevimli kah
ramanı !ren Dünn'i de burada 
tanıdım. Ayni günde Dünnün 
elmasları çalınmıştı. Onu en 
çok müeessir eden değerli 
elmasların çalınması değil,bun
lar arasındaki aile yadigarla
nnın da beraberce alınmasıdır. 

Jeneatte Mac Donald 
Şen dul filmini yaşatan Mac 

Donald bu film hakkındaki ih
tisasını anlatırken: 

- Çok şükür sansörden ya
kamızı kurtardık, dedi. Yoks:ı 
kolları, bacakları kesilen film
den bir şey kalmıyacaktı. Bir 
yatak yanında geçen sahneleri 
çeşit çeşit buseleri hep ksiyor
lardı. 

- Hangi buseler diye sor
dum: 

- Boynumu, omuzlarımı öpe
cekleri yerde ağzmım öpmekle 
iktifa edilmesini istediler. Bunu 
ahlaka daha uygun buldular. 

Ziyafet Masalarında 
Ziyafet masalarında kimler 

yoktu? Yızdızları, rejisörleri, 
sahne vazilerini orada bulmak 
kabildi. Etraftaki masaları tet
kik ettikten sonra kendi otur
duğum masaya bakıyorum. 
Marlen Dietrich'in yanımda 
oturduğunu görüyorum. O ol
duğuna emin olmakla beraber 
küçük bir şüphe beni ihtiyatlı 
olmıya mecbur etti. Zira 
karşımdaki masaya da ikinci 
bir Marlen daha oturmuştu. 
Yanımdaki sordu: 

- Bana benzetiyor musunuz? 
- Size mi? Asla. 
Verilmesi gereğen cevap ta 

bu olmalı idi. Zira yanımdaki 
kadın tebessüm etti. Bundan 
cesaret alarak yalanıma kuvvet 
vermek istedim: 

- Garbonun Kraliçe Kristi
ne, Berniyenin Katerine ben
zediğinden fazla size benze
miyor ... 

Bu defa karşımda oturan 
bir başka dost ayağıma bastı. 

Sonradan anladım ki bu sof
rada ne büyük, ne de küçük 
Katerinden balısedilemez. 

Zira yanımdaki yıldız tarafın 
dan temsil edilen Kızıl Kraliçe 
de muvaffak olmuş bir film 
değildi. 

Artık şüphem kalmamıştı. 
Komşu masada olan Anna 
Sten, yanımda oturan da Mar
len Dietrich'ti. 



Sehlfe a 
--

Bataklı Damın Kızı 
"Yazan.: :F.l:asan. C::enı:l.1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ulusal Heyecanlı oman 
-13-

- Peki aıılat bakayım dedi 
n:çin sonradan fikrini değiştir
din? 

- Çünki Aysel geldi ve be
ni kuUuladı. İşte o zaman içim
de katı bir şeyin kınldığını 
duydum. Onun hali bana o ka
dar tesir etmişti. Bu sabah 
anam da, sen de ve hepiniz 
beni müteessir etmiştiniz. Siz
lere herşeyi anlatmak ve sev
ginize layık olmadığımı söyle
mek istedim. Fakat o zaman 
o katı şey bili içimde idi ve 
mukavemet ediyordu fakat vak
taki Aysel geldi. Arbk herşey 
bitti. Kendisinin evden gitme
sine ben sebep olduğum için, 
bana darılmış olacağını düşün· 
düm. 

Babası: -Zannedersem dedi. 
Sen de benim fikrime iştirak 

edersin, şimdi biz doğruca 

Gülsumün babasına gitmeliyiz 
ve herşeyi olduğu gibi kendi
sine anlatmalıyız. 

Ali hafif bir sesle: - Evet 
cevabını verdi ve arkasından 
daha hızlı bir ıesle ve daha 
kuvvetli evet, muhakkak diye 
ilave etti. Ben Gülsümü kendi 
felaketimin içine sürüklemek 
istemem. O zaman ömrü ol
dukça bunu bana bağışlamaz. 
-Babası: - Madenlidekile

rin namusu da herkesinki gibi 
herşeyden üstündür. İşte şimdi 
sana söylüyorum ki bilesin diye 
Ali, bu sabah evden çıkarken 
şayet sen kendin yapmağa 
karar vermiyecek olursan, ben 
vakayı Gülsümün babasına 
anlatmağı kafama yerleşbrdim
di. Her saat katil deye mah
kemeden çıkacak bir celpna
menin tehdidi albnda bekleyen 
birisile Gülsümün evlenmesine 
ben hiç ağzımı açmadan nasıl 
seyirci kalabilirdim. 

Kamçıyı şaklattı ye beygiri 
alabildiğine koşturmağa başla-

- Bu senin için en çetin bir 
şey olacak dedi. Öyle hareket 
etmeliyiz ki uçurumu bir an ev
vel aşmış bulunasın, ben öyle 
.zannerderimki Gülsümün babası 
ve gerek bütün h1Bım, akraba, 
senin böyle kendi kendini ih
bar edişini merdane bulacaklar 
ye hakkında müaamahakar ola
caklardır. 
Kamçıyı şaklatb ve beygiri 

alabildiğine koşturmağa baş
ladı. Hiç cevap vermedi. Ma
denliye yaklaşbkça kalbinden 
taşan ıstırap çehresini karar
tıyordu. Cesaretini arttırmak 
için babası söylemekte devam 
etti. 

- Ben bir kerre bpkı böyle 
bir vak'a işittim, dedi. Bir gü
vey arkadaşlanndan birini ka
zara avda vurmuş, tabii onun 
böyle bir kasti yokmuş, ölüm 
kurşununu atanın da o oldugu 
keşfo'.:ı.,amamış fakat bir kaç 
gün sonra evlenecekmiş. Dü
gun evine geldiği zaman 
doğruca gelinin yanma gitmiş 
ve - bu düğün bozulacak çiınki 
beni bekleyen felakete seni de 
beraber sürükleyecek demiş fa
kat gelin telini, duvağını tak
mış, hazır bekleyormuş. Güve-
yin · tutmuş, onu biitu 
hısım akrabanın bulunduğu oda
ya götürmüş, yüksek se>le 
güveyin söylediklenni onlara 
tekrar etmiş ve sonra güve e 
dönerek: Bunu işte anlahyorum 
demiş, ta ki, hepsinin a• 
lümu olsun ki, sen bana 
karşı hiyanetkar hareket et
medin, şimdi istiyorum ki, 
nemen düğünümüz yapılsın, çün 
kü sen, başına bir kaza gel
miş olsa bile eskiden ne isen 
yine osun ve senin başına cö-

kecek her türlü belayı ben de 
seninle müştereken ta.şımağa 

hazınm. 
Tam babası hikayeyi bitir

diği zaman araba da Maden
linin methal yoluna girmiş bu
lunuyordu. 

Ali acı bir tebessümle: 
- Bize ayni akibet nasip 

olmıyacak, dedi. 
Babası - Kim bilir, dedi ve 

arabanın içinde doğruldu. Oğ
luna baktı ve hayran oldu. Bu 
gün o ne yosma bir delikanlı 
idi. Kendi kendine: 
-Eğer hunun başına büyük 

ve beklenmedik bir şey gelfrse 
hiç de taaccüp etmem diye 
düşündü. Nikih kanunu me· 
deniye göre belediyede kıyı
lacak ve akabinde çiftlikte dü
ğün yapılacaktı. Uzaktan ya
kından bir çok misafirler ve 
akrabalar toplanmış. ı, davetli
ler arasında Alinin akranların
dan gençler de vardı. Herkes 
sürur ve tehalük içinde idi. 
Arabalar avluda hazır duruyor, 
ve ahırda atlann tepinişi du
yuluyordu. Çalgıcılar geniş so
fanın bir tarafında vakıtlarını 

bekliyorlardı. Gelin ynkan ka
bn pençeresinde dikiliyor ve 
güvey kendisini gözetleme
den evvel, o onu görmeye 
çalışıyordu. Ali ile babası ara
badan indiler ve Gülsümle 
ebeveyııini yalnız görmek is
tediklerini çünkü mahrem bir 
diyecekleri olduğunu söyledi
ler. Çok geçmedi, hepsi küçük 
bir odada bulunuyordu. Ali 
bir ezber okur gibi, çabuk bir 
ifade ile: 

- Haci efendi dedi geçen 
hafta kasabada bazı delikanlı

lar arasında bir kavga oldu
ğunu ve bu esnada birinin 
mecruh düştüğünü elbtte ga
zetelerde okumuşsunuzdur. 

Hacı efend: - Tabii dedi. 
Böyle bir vukuat olduğunu 
okudum. 

Ali ilave etti~ - Yani de
mek istiyorum ki ben hu ak
şam Kasabada idim. 

işte bu cümle cevapsız kal
dı. Odanın içine bir kabristan 
sükıitu yayıldı. A i herkesin 
kendisine korkunç nazarlarla 
baktığını görür gibi oldu ve 
aözüne devam edemedi. Fakat 
babası imdadına yetişti. 

- Aliyi bir kaç arkadaşı 
davet etmişti, delikanlılar o ge
ce içkiyi fazla kaçırmışlar Ali 
eve geldiği zaman nerede bu
lunduğunu ve ne yaptığını bil
miyordu. Fakat kıyafetinden 

anlaşıldı ki hır kavgada hulun
mU.ftu. Çünkü üstü, başı yı:bk 
içinde idi. 

Ali bu sözlerin her kelimesi 
teakup ettikçe, dinleyenlerde 
hasıl olan dehşetin derece de
rece nasıl arttığını gördü. Fa
kat ayni zamanda kendisine bir 
sükün ve huzur geldi içinde 
bir isyan duygusu uyandı ve 
tekrar söze başladı: 

- Ertesi gün gazete gelip 
te dövüşme hakkındaki fıkrayı 
ve maktulün beyninde kalan 
çakı ağzına dair tafsilatı oku
yunca cebimden kendi çakımı 

çıkardım ve bir ağzının eksik 
olduğunu gördüm: 

Hacı efendi: - Bunlar çok 
fena havadisler, Ali dedi. Bunu 
bize dün haber verseydin daha 
doğru olurdu. Diye ilave etti. 

- ~onu vur ---.... - · Kumaşları Aşırmış 

Eşrefpaşada Yüzbaşı Hasan 
sokağında terzi bay Esadın 
dükkanına giren hırsız tarafın
dan 26 liralık kumaş çalın
mıştır. 

"teni Asır 
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Açıma 
u 

Hazırlıkları 
Dün Vilayeli:e ir 
rak Yeni Esa lar 

Dün öğleden evvel vilayet 
makamında Cumhuriyet Halk 
Fırkası başkanı ve Yozgat 
saylaVl bay Avni Doğan Bele
diye reisi bay Behcet Uz, ma-

arif müdürü bay Hikmet, em
niyet müdürü bay Feyzi Akkor 
ve devlet demiryolları yedinci 
işletme müfettişi bay Yal..ubun 
iştiraklerile yapılan bir toplan
tıda ayın yirmi altıncı çarşam
ba gününe bırakılmı' olan 
inkılap şehidi Kubilayın menkü 

plantı apıla
Hazırlandı 

taşının açılma merasimi etra
fında görüşmeler olmuş ve 
yeni proğramın ana hatları 

tespit edilmiştir. 
Proğrama göre, menkü taşı 

çarşamba günü İstanbuldan 
şehrimize gelecek olan fırka 

genel katibi bay Recep Peker 
tarafından açılacaktır. İzmirden 
büyük bir kalabalık merasime 
iştirak edeceğinden o gün 
hususi trenler tahrik olunıı
cakbr ----------

Tekaütler ---- -·-.--.. 
İkinci Defa 
Tekaüt Edilirlerse 

Eski tekaüt kanununa göre 
tekaüt edilmiş olanlann yeni
den hizmete alındıktan sonra 
tekaüde ihraçlarında maaşları
nın ne suretle buhran vergisine 
tabi olacağı hakkında dün bir 
tamim gelmiştir. Bu tamimi 
alakadarlığına binaen aynen 
koymağı. faideli bulduk: 

1683 numarah tekaüt kanu
nundan evvelki hükümler dai
resinde tekaüt edilmiş olan 
memurlardan yeniden hizmete 
alınanların tekaüde ircaında 
mezkıir kanunun yedinci mad
desi mucibince eski tekaüt 
maaşlarına yapılan zamlann ne 
suretle buhran vergisine tabi 
tutulacağı ba.zı yerlerden so
rulmaktadır. 

Buhran vergisi kanununun 
ikinci maddesinin A fıkrası 
veçhile eski tekaüt kanunu 
hükmüne göre maaş tahsis 
edilmiş olan mütekaitler, bu 
vergiden müstesna tutulmuş 
olduğundan, bu ıuretle 1683 
numaralı kanunun yedinci mad· 
desi dairesinde yeniden biz· 
mete alınanların tekaüde irca
lannö eski tekaüt kan.ununa 
göre muhassas maaşları buhran 
vergisine tabi tutulamaz.. Yal
nız, mütekait iken alındığı ye
ni hizmetinden dölayı beher 
hizmet senesi için beşde biri 
nisbetinde yapılacak zamdan 
buhran vergisi kesilmek icabe
der. Eski tekaüt maaşlarının 
buhran vergisinden istisnası 

mütekaitler için bir hak vücu
da getirmekte olduğundan 
1890 numarah buhran vergisi 
kanununun ikinci maddesinin 
D fıkrasındaki muafiyet haddi
nin hesabında eski tekaüt ma
aşının nazan itibara alınmama
sı ve mütekaidinin yeni hiz· 
metinden dolayı 1683 numaralı 
kanunun yedinci maddesi mu
cibince yapılan zam otuz lira 
ve Ankarada altmış liradan 
aşağı olduğu takdirde muafi
yetten istifade ettirilerek yine 
buhran verg1Bı kesilmemesi 
Jazımgelir. 

Dikili Kaymakamı 
Dikili kaymakam vekili hay 

Edip mezunen şehrimize gel
miştir. 

Narkiz Bahçesi 
Umuma Açıldı 

Güzel kokusuyla her yerde 
sevilen Bornova narkiz bahçesi 
bu günden itibaren herkese 
açılmıştır. Her sene bütün lz
mirlileri sinesine çeken Borno
va narkiz bahçesinin bu sene 
de rağbet göreceği şüphesizdir. 

Yer Sarsıntısı 

Vilayete gelen bir telgrafta 
evvelki gün Kuş adasında 4 
saniye kadar devam eden 
kuvvetlice bir zelzele olduğu 
bildirilmiştir. 

Maçlar 
Bugün Karşılaşa

cak Takımlar 
Bugün Alsancak spor saha

sında lik maçlarının sekizinci 
hafta müsabakalarına devanı 
edilecektir .. Fikistüre göre ev
velce de yazdığımız gibi maçlar 
sabahleyin saat dokuzda baş
lıyacakbr. Birinci müsabakayı 
Şarkspor - Türkspor (B) takım
ları saat on birde de İzmirspor 
Göztepe (B) takımları karşıla
pcaklardır. Öğleden sonra bi
rinci takımlar müsabakasına 
başlanacak ve saat on üçte ilk 
müsabakayı Türkspor - Şark 
spor takımlan saat on beşte 
de İzmirspor - Göztepe takım· 
)arı karşılaşacaklardır. 

Bir müddet evvel Altay ile 
karşılaşarak galip gelen Türk 
sporlular o maçta olduğu gibi 
bu ıefer de canbaşla çalışır ve 
biraz da dikkatli davranırlarsa 
herhalde Şarkspora karşı iyi 
bir muvaffakıyet kazanabilir. 
ler.Göztepe - İzmirspor maçına 
gelince bu hususta şimdilik 

mütaiea yürütmek yersizdir.Ge
çen seneki lik maçlannın biti
mindenberi bu sene Iik maçla
rının başlangıcına kadar hemen 
hemen her hafta karşılaşan bu 
iki takım ekseriya berabere 
kalmış ve bazen de çok az bir 
sayı farkile birbirlerini mağlüp 
edebilmişlerdir. Bu vaziyete 
göre bugün daha seri ve tek
nik oynıyacak olan takım maçı 
kazanacakbr. 

Atletizm 
Şehadetnameler Geldl 

932 soenesi Türkiye atletizm 
birinciliklerinde derece alan 
atletlerimizin şehadetnameleri 
ittifak umumi merkezinden at
letizm heyetine gelmiştir. 

Şehadetname alacak sporcu
lanmız şunlardır: 

On bin metre Türkiye ikin
cisi Albnordudan Besim, yük
sek atlama ikinsi Albnordulu 
Cihat, Disk atma ikincisi Bu
cah Fethi, beş bin metre ta
hammül koşusu ikincisi Altay
dan Halil, 110 metre manialı 
koşu 2 cisi Altaydan Saim, Disk 
atma üçüncüsü K.S.K. tan Ni
yazi, dört yüz metre koşu 

üçüncüsü Altaydan Vahap, üç 
adım at'ama birincisi Altaydan 
Zekidir. 

A vusturalyada 
Üzüm Rekoltesi 

Bozuktur 
Alakadarlara gelen haber

lerden anlaşıldığına göre bu 
sene Avusturalyada üzüm re
koltesi bozuktur. Bunun sebebi 
son zamanlarda havaların gayri 
tabii gitmesidir. Rekolte her 
sene yirmi bin ton olurken bu 
sene 17 bin ton olacaktır. 

Bu haber derhal üzüm piya
sasında kendini göstermiş ve 
dün fiatlar on para yüksel
mİltİJ'. 
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OKONOMI 

Komşu Memleketlerde 
Yunanistanın Y ılbaşınd·a ithalat Ve 

Kontenjan Rejimi Değişiyor 
Yunanistan önümüzdeki yıl

başından itibaren yeni bir itha
lat ve kontenjan sistemi tat
bikine başlıyacakbr. Bu hu
sustaki kararname ithalat mal
lannı apğıdaki gruplara ayır
maktadır: 

- Muhtelif memleketlerle 
yapılmış anlaşmalara göre mik
tar ve menşe bakılmaksızın 

ithal edilebilen mallar, 
11 - Değerleri temamen 

veya kısmen Yunan mallan ile 
takaalanarak ödenen veya Yu
nanistan ticaret muvazenesinin 
aktif olduğu memleketlerden 
serbestçe ithal edilebilen mal
lar. Kısmen takasla ödeme işi 
Y unanistanla hu yolda anlaş
ma aktetmiş olan memleketlere 
yapılır. Yunanistanın aktif ol
masından dolayı serbest itha
lat yapan memleketlerin ithal 
edebileceği mallara her alb 
ayda bir ökonomi ve Maliye 
bakanlıklannca teshil edile
cektir. 

111 - ithali miktar itibarile 
tahdit edilmiş olan mallar. Bu
mallar her memleketten ithal 
edilebilir. 

IV - Yalnız ökonomi Ba
kanlığının hususi müsaadesile 
iihal edilebilen mallar (pamuk, 
ipek kozası. makine ve saire .. ) 

V. - İthali değer, itibarile 
tahdit edilmiş olan mallar. 1. 

Amok 
Beynelmilel Film Sergi
sinde Birinciliği Kaza

nan Meşhur Eser 
Her sene Venedikte yapıl

makta olan beynelmilel film 
sergisinde bu sene Amok İ3im
li film birinciliği kazanmışbr. 

Çok hissi bir vak' ayı musav
ver olan Amok yepyeni bir 
mevzu, yepyeni bir teknik ese
ridir. 

Komedi Fransız artistlerinin 
iştiraklerile yapılan bu film, 
bir kaç seneden heri Fransada 
yapdan ve her yerde büyük 
rağbet gören filmler arasında 
bile başlı başına bir mevki al
mışbr. İstanbulda gösterildiği 
haftalar içinde binlerce seyirci 
celbine muvaffak olan Amok 
sene başından heri gösterilen 
filmler arasında en fazla hası
lat yapma rekorunu kırmışbr. 
Resmimiz Amok filminden he
yecanlı bir sahne göstermek
tedir. 

Bu film önümüzdeki hafta 
İzmirde (Tayyare Sineması) o
da gösterilecektir. _ _ _ 

- --Jlzmlr Beledlyeslnden: 
İzmirin otobüs ihtiyacı her 

hat için tamamen temin edil
miştir. Mevcut ve yeni çıkacak 
otobüslerle beraber umumu 
66 dır. Bundan başka çıkacak 
otobüslere numara verilmiye
cektir. dan olunur. 
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inci ve 11. inci guruplardaki 
mallann ithali herkes için ser
besttir. 111. üncü ve V. inci 
guruplardaki malları yalnız 

muayyen tüccarlar ve şirketler 
ithal edebilir. 

iV. üncü gurupa giren mal
lara gelince, bunları ithal hak
kını haiz olan tacirin adı, ala
cağı ruhsatiyeye yazılacakbr. 

İTAL YA ZEYTiN 
REKOLTESi 

Bu sene İtalya' da zeytinlere 
inz olan sinek taneleri harap 
etmiş Ye esen şiddetli batı yel
leri taneleri olmadan evvel 
dökmüş olduğundan mahsulün 
çok fena olduğu haber veril
mektedir. Yağhanelerde işleyen 
ve mahsulün azlığından dolayı 
işsiz kalan işçilerin hali Hnkü
met için bir düşünce teşkil et
mektedir. 

Alınan malümata göre hü
kümet buna çare olmak için 
dışardan zeytin ithal etmeğe 
karar vermiş ve mühim bir 
müesseseye talebi üzerine ilk 
parti olarak 4000 ton zeytin 
getirmesi içi.ı 2,400,000 liretlik 
döviz venneğe muvaffak ol
muştur. 

Mezkiir müessese getirtf'ceği 
zeytini Yunanistan:!an almayı 

taııarlamaktadır. Alakadarlar 
fiatın cif bari kental başına 
6.60 liret olacağını söylemek
tedirler. 

Kemalpaşa lcarsmdan: 
Alıcı sabcı bay Ahmet borç

lu parsadan bay İsmail Hik
metin kendi elinde bulunan 
Parsanın Kavaklık semtinde 
gündoğusu yol günhabsı oto
mobilci Muharrem poyrazı çı

narlı Hasan lodosu Sinancılar 
çayeile çevrili 750 lira deye
rinde 4595 metre bağ ve İzmir 
yolunda ~ ündoğdu Himi gün 
batı topçu Hasan çavuş bağı 

poyrazı yol lodosu topçu Ha
san çavuş ve Şakir bağı ile 
çevrili 450 lira deyerinde 2757 
metre bağ peşin akçe ile ar
brmıya konulmuştur. 

Birinci artırması 23-1-35Çar
şamba günü saat 14 te Kemal
paşa icra odasında yapılacak
tır. Bu artırmada konulan de
ğerlerinin yüzde yetmiş beşi 
bulduğund:ı bu bağlar çok art
branın üstünde hırakılacakbr. 

Bulmadığında arttırma geri 
bırakılarak 13-2-935 çarşamba 
günü saat 14 te Kemalpaşa 

icra odasında ikinci arttırması 
yapılacakbr . Bu arttırmada 
bağlar verilecek akçe ne olu~., 
olsun en ;\ok artbranın üstün
de bırakılacakbr. İsteklilerin 
gösterilen günlerde gelip pey 
sürmeleri bildirilir. 
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GELDi 
Bursa Süt T ozın: Fabrikası mamulatından 

Memedeki Çocuklara Mahsus Glaktoz 
Büyüklere 

Mahsus 'ABER 
Sütleri Çok Nefis Ambalajlarda gelmiştir 

Ege Mıntakası Deposu L• 
Türkiye 100 

Çikolata Fabrikası lzmir mümessilliği: Osman Zekinin 
Şekercilerde İstanbul pazan. Telefon : 244t 

Ve Heryerde Arayınız 
1-4 (1121) Cu. 



at ıtaaunuevvaı tea4 

1 inci icra memurluğundan: 
Raifin dabağ Şevkete borcun

dan dolayı mahcuz kasap hıdır 
mahallesinin küçük hamam so
kağında kiiıı tapuda 5 ile 
19123 ile 25 n'Glllarab ve el
yevm mecmuunun tamamıl2000 
lira kıymetli 5 ve 1 numaralı 
depolarla numaratajh methaJ
den taşlık avluya girildikte sol 
tarafı miintehasmda numarasız 
bir depo ve ittisalinde külhan 
mahalli ve sağda bir terzi atel
yesi ve yine bir terzi dükka-
nından ibaret ve dört masura 
mailezizi havi mahallerin on alh 
hissede dört hissesi üç hisse 
itibariy e bir hissenin borçluya 
ait yarısı açık arbrma suretile 
ve birinci artınnası 22nı935 
sah günü saat on birde yapıl
mak üzere sahhğa konuldu. Bu 
arhrmada satış bedeli tahmin 
olunan kıymetin % 75ni bulursa 
en çok arhrana ihalesi yapılacak 
aksi takdirde en çok arbranm 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 
sabş on beş gün daha uzabla
rak ikinci artırması 1012/935 
pazar günü saat on birde ya
pılacakbr. Bu artırmada satış 
bedeli yine tahmin olunan kıy
metin % 75 beşini bulmazsa 
2280 numaralı kanun mucibince 
satış geri bırakılacakbr. işbu 
gayri menkul üzerinde her 
hangi bir surette hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki resmi 
vesaik ile birlikte yirmi gün 
zarfında birinci icraya müra
caatları lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. Satış peşin para ile 
olup müşteriden aynca yüzde 
2buçuk dellaliye ahnır.10/1/935 
tarihinden itibaren şartname 

her kese açık bulundurulacak· 
hr. Taliplerin yüzde 7 buçuk 
teminat akçası veya banka iti
bar mektubu ile birlikte930/3821 
dosya numarasiyle birinci ic
raya müracaatlan ilan olunur. 
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İzmir İkinci icra memurlu-
luğundan: 

Deveci Oamanın Neyire 
borcundan ipotekli bUyük ma
nifaturacılar çarşısmda yeni 
8 No. lı Ada dabüinde 35 
emlak N o. lı altı ve üatii k.ir
gir elyevm kapab 2000 lira 
kıymetinde bir bap mağazanın 
mülkiyeti açık artırma suretile 
birinci ve ikinci arthrmaları 
yapıhnış ıse de 2280 No. lı 
kanun mucibince taktir edilen 
kıymetin % 75 ine talip zu
hur etmemiş olduğundan beş 
sene müdetle tecil edilmiş bu 
sefer birinci senesi taksidin 
ödenmediğinden tekraren pa
raya çevrilınesine karar veril
miş olup birinci artbrması 28 
-1- 935 terihindc pazartesi 
günü saat 11 de yapılınak 
üzere satılığa konuldu. Bu 
arttırma neticesinde satış be
deli tahmin olunan kıymetin 
•o 75 ini bulursa en çok art
tıran üzerine bırakılacak aksi 
takdirde en çok arttıranın 

taahhütleri baki kalmak şar
tile satış 15 gün daha uzatı
larak ikinci arttırması 13 -2-
935 tarihinde çarşamba günü 
saat 11 de ikinci icrada yapı
lacaktır. Bu arttırma neticesin
de yüzde 75 ni bulınazsa en 
çok arttıranın üstünde bırakı
lacaktır. ışbu gayri menkul 
üzerinde her hangi bir şekil 
hak talebinde bulunanlar yed
lerindeki resmi vesaik ile bir
likte 20 gün zarfında icraya 
müracaatları lazımdır. Aksi 
halde hak'.an tapu sicilince 
ma!üm olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalırlar. Müşteriden yal
nız yüzde iki buçuk dcllaliye 
alınır. 

10 -1- 935 tarihinden itiba
ren şartname herkese açık 

bulundurulacaktır. Talip olan
ların yüzde yedi buçuk temi
ı a akçesi veya bank itibar 
mektubu ile 32- 8202 numara
İiyle ikinci icraya müracaatları 
ilin olunur. 

5481 <1117) 

ilin 
Hamal Başı Salih Ağa Tere

keai Tasfiye Heyetinden: 
Terekesi haJi tasfiyede bulu

nan hamal başı Salih ağa met
rükatından olup paraya çevril
mesine karar verilen; 
1- Karataşta Göztepe tram

vay caddesinde Bahribaba mev
kiinde kain kadastro heyetinin 
tahriri mucibince 527 nu
maralı ada dahilinde 13 parsel 
ve 132 numaratajlı ve iki katlı 
tam beton arma olarak inşa 
edilıniş ve bilahara zemin ka
bnda aynca bir ahşap pater 
kab yapılınış ve deniz cihetin
de nhtımı bulunmuş olan ve 
hali hazır abm sabm pıyasasına 
göre yirmi bin lira kıymetinde 
bulunduğu yeminli ehli vukuf 
tarafından bildirilen bir bap 
tütün deposu; 

2 - Ahmet ağa mahallesin
de Şaphane ve Sağır sokak
larında kain olup tapu kaydına 
nazaran yarısı mülk yansı Hacı 
Ah ağa vakfından senede binde 
yüz para icareteynli 211 ada, 
iki parsel, 2/33 numarataj ve 
2 kapı numaralı 442 metro mu
rabbaı arsa üzerinde tarzı in
faab iki kısma ayrılmış olup 
bir kısmı iki kat üzerinde kar
gir duvarlı potrel ve ahşap 
döşemeli ve muntazam firenk 
kiremiti ile örtülü ahşap çatılı 
olarak tadilen ~ edilmiş ve 
diğer kısmı dahi buna birleş
tirilıniş çatı ile bir kattan iba
ret bulunmuş olanvaziyeti esa
siye ve hali hazır abm satım 

piyasasına göre on bin lira kıy
metinde bulunduğu yeminli ehli 
vukuf tarafından bildirilen bir 
kıt'a rnağza; 

3 - Ve yine Ahmetağa ma· 
hallesinde Şaphane sokağında 
tapu kaydına nazaran 211 ada, 
3 parsel, 4 numarataj ve 4 kapı 
numaralı 69 metre murabbaında 
arsa üzerinde inşa edilmiş ve 
ittisalindeki iki parsel numaralı 
bina ile birleştirilmii vaziyette 
ve adi ahşap çatı ile örtülü 
vıu:iyeti csasiyesi nazarı itibare 
alınmakla beraber hali hazır 
alım ve satım piyasasına göre 
tamamına bin beş yüz lira kıy
met tahmin edildiği yeminli 
ehli vukuf tarafından bildirilen 
b~ kıt'a mağzanın yirmi dört 
hıssede on sekiz hissesr • 

Yukarıda evsafı ve muham-
men kıymetleri yazılı üç kıt'a 
gayri menkul ayrı ayn kaimc
lerle zıçık artbrma surctile icra 
ve iflas kanunu ahkamına tev
fikan satılacaktır. 

Birinci açık arttırma (23/1/ 
935) tarihine tesadüf eden 
Çarşamba günü saat on beşte 
yapılacaktır. Birinci arttırmada 
her birinin kıymeti olmak üze
re tahmin edilmiş olan bedelin 
yüzde yetmiş beşi üzerinden 
sabn almağa talip zuhur ettiği 
takdirde ihalesinin icra edile
ceği, şayet birinci arttırmada 
verilen bedeller yüzde yetmiş 
beşi bulmazsa en çok arttıranın 
teahhüdü baki kalmak şartile 
9/2/935 tarihine tesadüf eden 
~1;1m~rtesi günü saat on beşte 
ıkincı artırmasının yapılacağı 
ve bu ikinci arttırmada mez
kür gayri menkullerin en çok 
arthr.ının üstünde bırakılması
na karar verileceği ve açık 
arttırmaların Halimağa çarşısın
da avukat İbrahim Etem beyin 
yazıhaneıinde hazır bulunacak 
olan tasfiye heyeti tarafından 
yapılacağı ve arttırma şartları
nın 1 Kanunusani 935 tarihin
den itibaren icra dellalı Mch
me~ ~~i efendi de bulunacağı 
ve ıfbu gayrı menkuller üze
rinde her hangi şekilde olursa 
olsun bir hak iddia edenlerin 
yirmi gün zarfında evrakı müs
pitelerile birlikte yukarıda tayin 
edilen yazihanede bulunan tas
fiye heyetine müracaat etmeleri 
aksi takdirde hakları tapu si
cilile sabit bulunmıyanlann pay
laşmadan hariç bırakılacakları 
ve arttırmaya iştirak etmek 
istiycnlerin bu üç gayri men
kulün her birine mukadder kıy
met üzerinden yüzde yedi bu- 1 
çuk pey akçesi yatırmaları ve · 
dcllaliye resmi ile ihale karar 
pullarının müşteriye ait olduğu 
ve ferağ harcının müşteri ta
rafından verileceği, talip olan
ların tayin edilen gün ve saatte 
gösterilen mahalde i patı vücut 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

5477 (1116) 

Yeni AIUr • 
lzmir lkinci lcra Memurlu

ğundan: 
Açık arttırma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: Ankara Birası 

1 - Cumaovası Kozluköy 
mevkünde ııarkan tarikiam, gar 
ben Mihal Koklucab ve Hıristo 
yolu, şimalen kürkçü ispir, ce
nuben bahçevan oğlu Yorgi 
tarlalarile mahdut 45950 mere 
murabbamda bulunan çekir
deksiz bağın heyeti umumiye
sine 10,000 kıymet takdir edil
diği. 

Umduğumuzdan Üstün Çıkh 
----~~~~~---.. --~----~-------

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

2 - Cumaovası Bozykaka 
mcvkiinde şarkan ve cenuben 
tarikiam, şimalen Hopi hanım, 
gar ben bahçevan oğlu Y orgi 
tarlaları ile mahdut 110280 metre 
murabbaında bulunan ve heyeti 
umumiyesi 4800 lira kıymetli 
tarla. 

lzmirde acentanıız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
s:parişini kabul ediyoruz. Ankara Orn1arı Çiftliği ~1üJürlügüne nıüra
caat. Fazla izahat için lzmirde Egı! Palas ve Şeh r gazinosu müsteciri 
Türkmerıoğlu l\lurat beyden alınabilir. 

3 - Cumaovası Çakırkuyu 
mevkiinde şarkan Abdi oğlu, 
garben Huriye hanım, şi'llalen 
balcı oğlu vereseleri tarlaları, 
cenuben tarikiam ile ma!ı :!ut 
14704 metre murabbaında olan 
bu çekirdeksiz bağın heyeti 
umumiyesinin 2000 lira kıymeti 
bulunduğu. 

4 - Cıımaovası Sarıçay m«-v
künde şarkan rolu Y anko ve
resesi bağı, garben tarik, şi

malen hamal Halil. cenuben 
bahçevan oğlu Y orgi bağı ile 
mahdut 6663 metre murabbaı 
miktannda çekirdeksiz bağın 
heyeti umumiyesine 1087 liaa 
50 kuruş takdir edildiği. 

5 - Cumaovası Karakuyu 
mevkiinde şarkan çay, garben 
ve şim:tlen tarik, cenuben fz
mirli ismet hanım bağı ile 
mahdut icra vaziyetine göre 
18380 metre murabbaında bu
lunan bu çekirdeksiz bağın 
heyeti umumiyesinin 5000 lira 
kıymetli bulunduğu, işbu bağ 
derununda bir de kerpiçten 
yapılmış hane vardır. 

Hanenin evsafı: kapıdan gi
rilince sağda mutfak, yanında 
bir oturma odası ve buna mut
tasıl hanenin bağa karşı olan 
kapısından girildikte bir sofa, 
sağda iki oda, solda bir hela 
ve bir odadan ibarettir. Bu 
binanın avlusunda kuyu mev
cuttur. Binanın kıymeti 2500 
liradır. Ve bu bina bağ kena
nndadır. Bağla beraber satı-

lacaktır. 

İşbu gayri menkulatın heyeti 
umumiyesinin birinci arttırması 
23-1-935 T. ine müsadif çar
şamba günü saat on birde da
iremizde icra edilecektir. Bu 
arttırma neticesinde satış be
deli tahmin olunan kıymetin 
yüzde 75 ini bulursa en çok 
arttırana ihale edilecektır. A.ksi 
takdirde en çok arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartile 
satış on beş gün daha uzatıla
rak ikinci arttırması 9-2-935 
tarihine müsadif cumartesi gii
nü saat on birde yine daire
mizde icra edilecek ve bu ar
brmada en çok artbranın iize
rinde bırakılacaktır. işbu gayri 
menkulat üzerinde herhangi 
bir şekilde hak talebinde bu
lunanlar ilan tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte memuriyeti
mize müracaat etmeleri lazım
dır. Aksi halde haklan tapu 
sicilince malfim olınanıkça pay
laşmadan hariç kalacaklardır. 
Cösterilen günlerde arttırmaya 
iştirak edenler şartnameyi oku
muş ve IUzumlu maliımatı al
mış ve buuları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunur. vze
rinde ihalesi icra edilen gayri 
menkulün bedeli zamanında 
venDnezee gayri menkul ikinci 
bir arttırma ile satılır ve be-
del farkı mahrum kalınan yüzde 
beş faiz ve diğer zararlar ay
nca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 

- 96- Öz Türkçe karşılıklar 

- i tabiiye avdet Usuk- - i şeme - Gün ağılı 
ma. Helecan - 1. Alkasan 2. 

Hal - 1. Ben 2. İsik Azbuy 3. Çarpınb 4. Evsi-
Hala - 1. Atage 2. Aya me (istical man.) 5. Gıdılma 

Aya 3. Bibe 4. Bibi 5. BUbü 6. Telerme 
6. Cice 7. Cici 8. Çice, çiçe _ lan ak _ 1 Alk _ 
9. 10. Pİbiike m · asa 

- çocuğu _ 1. Bele, mak 2. Efilemek 3. Talabı
böle 2. Pöle 3. Ye~en (Asıl mak 4. Titremek 5. Yürek 
kardeş çocuğu man) çarpmak 6. Yürek oynamak 

Hala - 1. Bugün bile - la uyanmak - Sirkin-
bugün dahi 2. Daha 3.Şimdi k . k' k 

Hala - (Hela) 1. Ayak me ' sıs ınme 
yolu 2. Bilü 3. Çarak 4.Kol- Halef - 1. Gelen, son-
luk 5. Öyrü 6. Pöşmük radan gelen 2. Gelikli 3. 

Halas - 1. Boşuğ 2.Ke- Giri kalmış 4. Yerine geçen 
cKiş k3. Kurtarış, kurtuluş 4. Halci _ 1. Acıklık 2. 

ut aru 
_ tm k _ 1 C lın k Boşluk 3. Bozukluk 4. Ek-

e e . u a siklik 
2. Kurtarmak 3. Kutkarmak 

- vermek - Bozmak 4. Ozman 
- olmak - 1.Boşunmak Halletmek - 1. Sayur-

2. Kurtulınak 3. Kutrulmak gamak 2. Soymak 3. Sust· 
4. Kutumak 5. Ozgıır- mak 4. Yerinden indirmek 
mak 6. Yanmak 7. Yolun- Hali - 1. Ağlak 2. Av-
mak lak 3. Aylak 4. Boş 5. De-

- kar - 1. Culuncu 2. kin 6. Eriğ 7. Huzay 8. Is-
Kurtarıcı 3. Oskurdacı 4. 9 K. · 10 K b 11 
P . d 5 Ut k sız . ımscsız . o ı . o JO oçı . su arcı 

Halavet _ 1. Tat 2.Tat- Koğus 12. Kofuz 13. Oğ 14. 
lıhk Tekin 15. Tınlığsız 

- li - 1. Tatlı 2. Tatlu- - arazi - 1. Bor (işlen-
rak memiş, gayri münbit man.) 

-peyda etmek - 1. Sü- 2. İşlenmedik, işlenmemiş 3. 
cümek 2. Tatlılanmak, tat- Posalı 4. Yarda 
hlaşmak Haliç - Boğaz 2. Bu-

Halayık - l.Guna, gün- d k 3 D . k 1 • 4 D 
çacı 2. Karavaş 3. Kırnak a · enız u agı · e-
4. Küng 5. Yundaz re ~o~d~ğı 5. Derim 6. Koy 

Halbuki - 1. Ancak 2. 7. Ürucuk 
İse 3. Oysam ("o ise,.den Halik - 1. Buldurucu 
bozma) 4. Oyu 5. Öyle iken 2. Çayan, çayaçı 3. Epikli 
6. Şu var ki, şurası var ki 4. İzi 5. Türütgen 6. Yara

Hale - 1. Ağıl 2. Avla tıcı, yaratan, yaratkan 7.Ya-
3. Ay ağılı 4. Geren 5. Ko- sağan 8. Yayan, yaygan, 
tan. yayucu. 

Umum Hastaların ı azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olınak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESl VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve fTİMAT KAZANAN SÜN'f AZA AMİL 

MuTEHASSlSl 

~~a.hri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
20- 20 355) S.7 

olunur. 
Sabş peşin para iledir. Yüz

de iki buçuk telliliye ve tapu 
harcı müşteriye aittir. Müzaye
deye iştirak etmek ist yenler 
yiizde yedi buçuk teminat ak
çası veya banka teminatilc bir
likte 934-8892 dosya numara
sile dairemize ve münadiye 
milracaatlan lazımdır. Gayri 
menkulita ait şartnamelerin 

tarihi ilandan itibaren herke
sin görebilmesi için açık bu
lundurulduğu ilin olunur. 

Alınanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Or. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
ııeması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (1145)h3 5483 (1115) 

Öz Türkçe karşılıklar - q~ -
!!! 

Haffaf (Kavaf)- 1.Ayak- 35. Y eyni 36. Yığnık 37 
kabıcı 2. Başmakçı 3. Çe- Yığtı 38. Yığnı 39. Yilenk 
dikçi 4. Edikçi 5 . . Terlikçi 40. Yin 41. Yinçek 42. Yin-

Hafız - 1. Asragucu gil 43 Yinik 44. Yinil 45. 
2. Bakan, bakıcı 3. Baknı Yivtin 46. Yiyni 47. Yiyni-
4. Bekleviç 5. Esirgiyen, cek 48. Yönkül 49. Yüngül 
esirgeyici 6. Gözeyikli 7. 50. Yünük 51. Yünkül 52. 
Koruyan, koruyucu 8. Sak- Yünü! 53. Yufka (Yufka 
lıyan, saklayıcı yürekli; yemeğin arkası yuf-

Hafıza - 1. An 2. Anak ka) 54. Yuka 55. Yuyka 
3. Bellek 4. Belleme 5. Es - çe - 1. Anılca 2. Ya-

- lı - Oygur vaşça 3, Y encecük 
Hafi - 1. Gizli 2. Oğ- - hafif - L Anul anul 

run 3. Örtülü 4. Saklı 5. 2. Arkuo arkun 3. Yavaş 
Urgun 6. Uzluk 7. Yaşırtu yavaş 
(Yaş kökünde örtü manası: - !emek - Y eğnclmek, 
"Yaşamak") 8. Yaşıru, ya:rı yeğnilmek, ycynimek 

- söz - Dm - !etmek - Y eynitmck 
- yyen - 1. Astırtım 2. - lik - 1. Yeğnilik 2. 

El altından 3. Oğrulayın, Y eliklik 3. Y enşeklik 4. 
uğrulayın 4. Urğun 5. Uğrun Y eynilik 
uğrun 6. Uruntun 7. Yaşın - meşrep - 1. Ayanı 2. 
yaşın Bürge (Asıl man: Pire; mec) 

- ye - 1. Çavşutçu 2. 3. Caı:gıt 4. Cencik 5. Cı!
Çuğul 3. Dinici 4. Gözcü 5. gısız 6. Çapçuk 7. Dingil 8. 
Karakulak 6. Koduk 7. Koğ- Dulbak 9. Fındıkçı 10. Kı
cu 8. Sezekçi 9. Sinci 10. rıtkan 11. Kovalak 12 Kur
Şemçi gu 13. Oynak 14. Selçik 

Hafif - 1. Anıl, anul 15. Sürtük 16. Şelefe 17. 
2. Arkın 3. Cengi! 4. Cigil Şipir (Kız hakkında) 18. Şır-
5. Evsen 6. Kevek 7. Kof- fıntı 19. Uçarı 20. Yeleyen 
lan 8. Onay 9. Öngi 10. 21. Yeleme 22. Yelfirik 23. 
Selki, silki 11. Yavaş 12. Yellüz 24. Y elmeşik 25. 
Yaynı 13. Yeftin 14. Yeği) Zeybek 
15. Y cğinlik 16. Yeğni 17. - meşreplik - Kurguluk 
Ycğincek 18. Yeğnik 19. -meşrepliketmek-Kur-
y eğül 20. Y elfc 21. Yelin- gumak 
cek 22. Y eltin 23. Yence - meşrep olmak - Kur-
24. Y encilik 25. Yenecek 26. gunmak 
Y cngil 27. Yenik 23. Yen- Hafit - 1. Alıtik 2.Çav
ce 24. Y encilik 25. Yene- luk 3. Oğulduruk 4. Oğul 
cck 26. Yengi! 27. Yenik oğlanı 5. Oğuş, öğüş 6.Puy-
28. Yenil 29. Y cnilcecin 30. nı 7. Torun 8. Yekencük 
Y enilcek 31. Y enlen 32. Ye- Hafr (Etmek) - 1. Bağ
nil 33. Y ensl"k 34. Y eylik lam ak, bal2amak 2. Cırmak 



8811118 tO te111 AtNr 21 l\anunuevveı 1934. 

B" " İ . M•t t o antuın a er ıç i erini ra ıçer 
Y::e1cı:r~~f 1 C... Birinci Kordon Liman Şirketi Yanında No. 122 - 2 
Et Yemekleri Balık Ve lskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile 

20 25 15 10 105 kurus 
. . . . .. •. .. .. . " ..... 

11'? iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şırketin Merkez ve Fabrikası: lzm· nle Hnlkapınanl. .. ıır 
Yerli Pamulundan At, 1 alJgare, Köpekbaı, Det]lrmen, 

Gegtk ve Leglak Markalarını havi her nevi Kabot hezı 
ımal eyltımekte olup malları A vrupamn ayni tip meot\o 
cntırıa faiktir. 

Telefon Ro. 2211 ve 3087 
'l'elrraf adresi: B&J'rak lzmir 

(H 1) Per. 

~ 

Izmir Or111an Müdürlüğünden: 
22 Kinunu evvel 934 tarihinde muhtelif kalem ve yerlerde 

bulunan kömür, odun, çıra, kereste, mertek, çalı, çam kabuğu, 

ıhlamur, somak. yaprağı, Anadolu otu, ceviz kötüğü, ve balta 

ihale edilecektir. Şartnameleri görüp talip olmak isteyenlerin 
Orman idaresine· müracaat eylemeleri. 

9--13--17--21 5322 

ŞA_RL. PRIMUS 
Bu ismi lzmirde Ve Ege 

mıntakasında tanımıyan yoktur. 
Son sistem buharlı Amerikan makinelerile 

boya yapan biricik müessesedir. T esisahnın 
lzmirde eşi yoktur. 

Kostümlerinizi, roplarınızı, fötr şapkalarınızı 
bilumum ipekli kumaşlannızı bozmamak az mas
rafla ve yenileştirmek için Almanyanın meşhur 
kimya fabrikalarından 1. G. fabrikasında ihtisa
sını yapan ve herkesce tanınmış bulunan 

ŞARL PRIMUS 
Müessesesine Veriniz 

BAYRAl\I MUNASEBETiLF"' 
Fiyatlarda F ev kala de . Tenzilat . 

ADRES • SAMANISKELESINDE 
. • IŞ Bankası karşısında 

KARDICALI Jbrahim Hanında 
Telefon : 3449 

11 -- 15 (1086 
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3. Eşmek, eşemek, eşelemek liyen 2. Özüt 
4. Kazmak 5. Oymak - (k) ıyle -1. Doğruca 

- iyat - Kazı dosdoğru 2. Gerçekten, ger-
Hafta - 1. Adna 2. At- çek olarak 3. Key 4. Onat 

na 3. lyık 4. Sağış 5. Yeti 5. Yerinde, yerinde olarak 
yedi 6. Y edigün 7. Yik - lı - 1. Doğru 2. Düz 

Hah - Arzu 3. Gerçek 4. Kolu 5. Köni 
Bed- - Kötülük istiyen - sız - 1. Çürük 2. 
Dil-- - Gönül isteği Düşük 3. Eğri, iğri 
Hayır-- - iyilik istiyen - sız çıkarmak - 1.Çü-
--nahah - 1. Erkli, erk- rütmek 2. T ayındırmak 3. 

siz 2. İster istemez Oçbe 
Hahiş - 1. Dileme 2. - sız şüphe - Calağ 

istek, isteyiş 3. Kımmma - yolu - Ak yol 
-- ger - 1. İstekli 2. Kö- Hak - 1. Toprak 2. 

sençiğ 3. Kösüşlüğ Toz 
-siz - 1. Erincek 2. Is- - i renk - Boz 

teksiz Hakaret - 1. Capa 2. 
Haif - 1. Bedlek 2. Mun 3. Pazınç, pazınçak 4. 

Dürek 3. Korkak 4. Öd- Pazınığ 5. Yağıinmek 6. 
lek 6. Ürkek 6. Yürelcsiz Zebir 

Hail - 1. Böğet 2. Büt - etmek - 1. Alçal-
3. Çatma 4. Çeper 5. Engel mak 2. Aşağılamak 3. Onu-
6. Ceretli 7. Pölümüş 8. runa dokunmak 
Tiltağ Hakem - 1. Ara bulan 

Hail - Korkunç 2. Aracı 3. Arayıcı 4.Cazkır 
Hain - 1. Alçak 2. Alçı 5. Orta eri 6. Seçkücü 7. 

3. Alçı 3. Arkuk 4. Asız Yargıcı 

Aysız J:lakeza -- 1. Böyle,böy-
Hait - 1. Bölme 2. Kıyı lece, bunun gibi 2. Buncu-

3. Tom layın 3. Gene öyle 
Haiz - 1. Bileli 2. Ta- Hakikat - 1. Ak (beyaz 

şıyan man.) Bu renk doğrunun, 

- olmak - 1. Taşımak iyinin, güzelin rengi sayılır) 
2. Tutagelmek 2. Bayam 3. Cüyrük 4. Çin 

Hak - 1. Bayık 2. Çın. Çın 5. Gerçek, gerçeklik 6. 
çın 3. Doğru, doğruluk 4. lçın 7. Kertilik 8. Kirti 9. 
Düz, düzce 5. Gerçek 6. Olmuş 10. Ös 11. Sağlamlık 
Girti, girtü 7. Kerti 8. Kirtü 12. Sın 13. Uşun 
9. Könü 10. Pay (istihkak - en -- 1. Bayık 2. 
hissesi man) 11. Sın 12. Tü- Doğrusu, doğrucası 3. Düz
re 13. Toğruluk 14. Önen cesi 4. Düzü 5. Gerçekten 
15. Unan, ong 16. Yargıbk 6. Kirtten 
17. Yön Hakiki 1. Cön 2. Çın 3. 

- p - 1. Döiru söy- Doiru 4. Gercek 5. Ger-

ÇOCUK HASTALI L R 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali A~a~ 
İkametkahını Birinci Kor -

onda Tan·aıe Sincn:ası civa-
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

Dahiliye 
Doktor 

H. 3 (25) DOKTOR 
Hiza Unlen Satılık Hane 

Bornovada Asım bey sok-v 
ğında 2 numaralı hane satılık

br, Görmek için Kürt Ömer 
sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen
diye müracaat. 5-2 

ZEKAi IBRAHIM 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 
karşısında. 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 3806 

Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi SARDA 

Hayranı Münasehetile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 
Avrupada, Gilet, Keler, Puyan boyahanelerinde uzun müddet staj gören Parisin 

elbise temizleme ve boyama odası tasdiknamesini haiı. ve beynelmilel 
temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından 

S A R D A Elbise temizleme ve boyahanesi İZMİR de de 
çok nam kazanmış bir müessesedir 

Tesisatı son sistem Alman, Amerikan makinelerile mücehhez olan bu atelyede bu 
kerre icat edllen yepyeni bir usulle her türlü kadın, erkek elbiseleri 

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

Bayranı münasecetne Yapılaıı l\1ühinı 'I'enzilattan 
lstilade Ediniz Ve Koşunuz 

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

Ö~Türkçe kar~ılıklar - 95-

çekçi (sahte olmıyan man) mak, aşağı tutmak 2, Azır-
6. Kerti 7. Kertis 8. Kirli gamak, Azışmak 3. Küçük-
9. Kirtü 10. Mağat 11. Öz lemek, küçük görmek 4.Kü-
12. Sağ 13. Sınnığ çüksemek 5. Paysınmak 6. 

Hakim 1. Ayık 2. Bilçi Pazıncıktamak 7. Pazınmak 

3. Bilen 4. Bilge -5. Bilgelik 8. Sınarlamak 9. Y eynilemek 
6. Bilgiş 7. Biliklik 8. Bi- 10. Yeysindirınek 
)imli O. Böğü, bökü 10. Bü- - olmak - 1. Aşağı
tünişlik 11. Geçen, çiçen laşmak 2. Değersizleşmek 3. 
(Fasih, beliğ, natuk 12.Ölgü Düşmek 4. Elikmek 5. Kü-
13. Öktülmüş 14. Pilge 15. çülmek 6. Onuru kırılmak 
Tayşı (muharrir, müellif) 16. 7. Sayılmamak 8. Yalımı al-
Tedü çalmk 

Hakim - 1. Ata 2. Baı Hakk -- (etmek) 1. Ka-
(Reis man) 3. Beğ 4. Bi 5. zımak 2. Oymak 3. Taş tok
Buyrucu 6. Buyruk 7. Da- mak (Taş üzerinde bakman) 
ruga (Belediye reisi1 nahiye 4. Taş urmak (Taş üzerine 
müdürü, polis şefi, çarşı hak man) 5. Yontmak 
emini man) 8. Savcı, Savcu - ak - Y oncu, yonucu 
9. Sidüci 19. Şin (Mongol- Hal -- 1. Alus 2. Bar 
larda da'vaları görenlere ve- 3. Bolur 4. Buldık 5. Bulunu 
rilen unvan) 11. Töreci 12. 6. Güz 7. İrselik 8. lş. 9. 
Yargıcı, yargıçı 13. Yargucu Kerte (derece man) 10. Kılış 
14. Yarıcı kılınç 11. neçük 12. Nice-

- iyet - 1. Aşlık 2. El lik 13. Nitelik 14. Oluş 15. 
il (Mülk ve saltanat man) 3. Turak 16. Turuş 17. Uğum 
4. Erk (Kudret man) 5. Kut 18. Yalım 19. Yoruk 
6. Tap - ve hareket - 1: Gi-

- olmak-1. Başa geç- diş 2. Tutum 3. Yürürkü 
mek 2. Dilek sürmek 3. El- - i hazır - 1. ~mtı 2. 
bilemek 4. Ele almak 5.Erk- Öd (zaman man) 3. Şimdi 
sinmek 6. Kasamak 7. Üste 4. Şimdiki 5. Kalı 6. Şim
çıkmak 8. Üstte bulunmak dilik 
mak 9. Yarguci olmak - en 1. Amtı 2. Bugün 

Hakir - 1. Alak, Alınk 3. Şimdi 
2. Aşağı 3. Aşak 4. Basık - nekahatte bulunmak 
5. Basıbcak 6. Değersiz 7. Küstemek 
Düşkün 8. Horsak 9. lngir - ı ihtizar - 1. Ölüm-
10. İni 11. İril 12. Onurdan sek 2. Ölümcül 
düşmüş 13. Onuru kırılmış - i nez'e gelmek 1. Can 
14. Tolaz 15. Yalımı alçak çekişmek 2. Ücükmek 
16. Soysuz 17. Yirdik ] 8. -- siz - Çelimsiz, Çi-
Yirilmiş 19. Yumuşak (mü- }imsiz 
tevazi man) - i tabii - Bayaiı Z. 

- &örmek A - ıaida- Kek 3. Kendiiliilı 
I 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Tumarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

haıtta kabulüne başlıyacaklardır 

2639 

Kanzuk şurubu 
( Slropektoral ) 

En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
canın kat'i ilacıdır. GöğU.leri zayıf olanlar d ... vikaye edici 
tesiri savanı dikkattir. Her eczanede bulunur. 



Sahibinin Sesi 
.ı..:.t!ftmKZK 1 ri 5iFM -

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 

Cöz Hekimi 

Mitat Orel 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 

Fahire Hanım ve Hasan Be~ Müzeyyen Hanım .. 
X 1795 Aman beyim. Duet § AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 

yanında - Numara: 23 
Telefon No. 3434 

----18-26 (1019,_ _ _. 
Kadın kıyma canıma 

Emel CelAI Hanım 

X 1796 Sevgilim bo akf&ID 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmiif 

Müterrel Hanım 

1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

: Hicazşarkı. Sevtlrn:ı dil;n: -: anlatamaz -5 Saadet Hanım -§ AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
5 Uşak şarkı. Gel gel 
5 Mahmure Handan Hanım -----------------------

AX1801 Uşakşarkı.Endamına bayıldım 
Şetraban şarkı. Titretti beni 

Süheyla Bedriye Hanım 

AX 1802 İzmir Bergama türküsü 
Gökçe karga olaydım 

SUheyla Bedriye Hanım ve Sllkı B. 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları mUle
hassısı: 

İkinci beyler sokağı 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

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

Ucuzluk Btlg-1 llaiba.sı Bilgi 
lrgat Pazarında Aztzlsr Sakalında 

Sür'at • 
Ege nııntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 

iş yapan matbaasıdır. 

Matbaası 

Alüşterilerini 

Kolayl,ak Defter, Kart. Mektup!uk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair Her Türlii Evrakı Matbua Baıdır. Memnun 

Bilgi 
• 

Bir Çok Şlrketlern Bls•e Seaetlerl Bl .. I 
mat'baannda Ba•ılmı,tır. 

Etmekle 
• 

iftihar - ----- -

lıtb1111111 - ---- ---- --- - -- ---- - -

Prıııi~~ir 
" 2640 ,, Numaraya Eder 

Telefon Edilince Sıpariş Kabulü için Memur {iönderilir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYV A BAHÇESi S AHIPLERININ 
Dikkat Gözlerine 

Dört seneden beri seve seve kullandığımz ve aldığınız 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCiN ) markalı 

KiMYEVi GÜBRE'lerin iZMİRDE satış yerinin yalnız: 
GAZİ BULVARINDA YENi TUffAFIYEClLERDE 

(1) NUMARALI ADADA lNGİLİZ KiMYEVi 
GÜBRELER ŞiRKETi 

Olduğunu Unutmayınız . 
GÜBRELERlMlzt BAG mıntakalarında ki KÖY ve 

KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentaları
mızda bulursunuz. 

Adres : IMPERİAL KEMİKAL İNDUSTRiS ( Le"Jant ) 
LİMİTED ŞİRKETi IZMIR ŞUBESi 

P. K. 78 Telefon : 3803 
4-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

···················~···································· · · 

SIHHAT 8ALIKYAGı 
No"eçyamn halis Morina bahkyağıclır 

iki Defa SUzUlmUftllr 
Y egine Deposu 

Bqdurak 

Hamal Rtüeti 

Sıhhat Eczanesl 
·····························································~· ' 

Gümrüğü 

.. 
N .. . . . . . . . . . 
. . 
ft 

lzmir ithalat 
dürlüğünden; 

Tahmin edu.n ;. ymeti 
f" ilo G 

860 
700 

Eşyanın cinsi 
ipliği % 15 şer kadar pamuk mensucat 
Yüzde ona kadar ipeği lıavı yün mensucat 
"Metre M. 200 kadar,, 

L:ra K. 
10 00 
6 00 

2 600 Jpek karyola örtüsü 30 00 
1 300 ipekli pamuklu karyola örtüsü 10 00 

Yukkarda cins ve miktarı yazılı eşya açık arlu suretile 
satılacağından isteklilekrin Y.üzde 7,5 mnvakkat tem~ t ıl/11935 
Sah günü saat on buçukta fzmir ithalat gümrüğü saL.ş komisyo
nuna müracaatlan ilin olunur. 

B ..., 1 ''' agcı ar .... -. 
Bağlannızdan 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 bağlanmzuı verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkakbr. 

Otuz seneden beri mllcerrep gübremizi kullanmakta olan 
kolllfUlanmız ayn ayn ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres: HACI DAVUT ZADE RAHMl 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yamı, Ça ... ısı Cezalr Han 
17 - 30 Telefon : 3809 1 Z M 1 R 

Toplan Sallt 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. lsrarla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 

HI~ GELDi 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYhK FIRSfl-T 
Topan Halis Zon'!'uldak 

Sobalar için en dayanıkh ve en ucuz k&niirdiir. 
Birinci kalite bu mah İmıirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Slllndlr için : Spesiyal Zonguldak kaliteai de gelmiştir. 
lnglllz Anlra•H : Ve kok kömürü ihtiyacmw da bu 

mlleueseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilit 

vardır. Salıf mehalll : Kestane pazannda No. 10 
885 Telefon 3937 

TELEFON : 3aa2 

Dişlere Havat Veren Güııeş 

SANIN 
Sanl·n· Sıhhidir, dişleri 

• temizler, diş etle
rini kuvvetlendirir. 

Sanl•n· An~ep~ktir, ağız-
• dakı mıkroplan % 

100 aldürür. 

San:
0

• Ne~. bir lezzete 
9 • malıktir. Seve seve 

kullanılabilir. 

S • İnsan için en iizü· 
anın: CÜ bir dert olan 

ağız kokusundan 
kurtanr. 

S • • Ne mine tabakuı
BDID. nı tahrip edecek 

kadar ıert, ne de 
kefeke ve kirleri 
izale ebniyecek ka
dar yıımuşaktır. 

SANIN 
Diş Macununu Kullan•nız 

J nşaatını~için atideki ihtıyaçlarıoızı ıJek umız f iatlarla 
temin etmek istersenız Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRimı miiracaat ediniz 

ÇIME•TO 
Çubuk demi• ve her nwt ol9eldl 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanallzasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunla11n teferruatı vesaire .•. 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çl•entolar, Biitiin •••lk•I•• 

En MDaait Ş•••ill• 
•• ••••••d• ••••••• h 3 



....... 
N. V. 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

OEUTSCHE LEVANTE UNIE 
Hamburg 

MOREA vapanı 27 birinci 
kinuncla bekleniyor. Anven, 

Hamburr ve Bnaaenden yik 
çıkaracaktır 

AVOLA vapura 6 son kl
nunda bekleniyor 9 son kl
nuaa kadar Anve-n, Rotter
dam Hamburg ve Bremen için 
yük aJacakbr. 

TINOS vapuru 21 son ki
nuncla bekleniyor. 23 son kl
nuna kadar Anven, Rotterdam 
Hamburır ve Bremen içiu y6k 
alacaktır. 

JOHNSTON LINE L TD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 
kinuncla bekleniyor. Liverpul 
ve Anveraten ylk çıkardıktan 
ıonre Burgu, V ama ve Kaı
tence için ytlk aJacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk klnnna doğru 
bekleniyor. Hamburg ·ve An
venten yük çıkardıktan sonra 
Anven, Rotterdam ve Ham-

burg limanlanna da hamule 
alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXıLONA vapuru 24 birinci 
kinunda bekleniyor. Nevyork 
için y6k alacakhr. 

EXMOUTH vapuru 16 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yUk alacakbr. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri lzerine meauliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No.-

2007 - 2008 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 21 
kinunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Banelon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 26 kinunu 

evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselan, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılindaki hareket tarilılerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkaamda FRA TELLi 
SPERCO acenteBğine mllraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Uew.ız Oıelidir 
Bütün lzmirliler Burada Bu!uşurlar 

Sıcak te IOjak akar nyu, banyolu odalan Marmaraya 
Halice DUll' glzel manzarası ile .atanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. ı.tirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 
~rl : Kırk aenedenberi otelcilik yapan tecrübeli 

t:mnn çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müateciriu mer 
Lltfl beydir. 

Dikkat : :e"=ı=!Were Brislol ~ite-
oc-"' an •• ··e otelini tayaiye 

Y edenz (541) 

• 

IEIALLbM 
J. ıı il 1 lııt 1 ıt il fi 1 ' • I(" h 
ı dı ıı ler iııç hır za 
ııııtn R ldıtnmarn ıt

' " 1 ılır . 

Çünki: 
.,.lll~lt ı llnt lıJIXıt 

•• u Hrf.yarı nz 

, ·~· hol yc>gane 
ı ımhaclır. 

Hn lıRyıden 
arayını'1 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

ıltklrık malzıuı ı 

tıcaretbant11 

Pı• ş'flmaJcı lıu 

TWFll 313 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BIRINd 

KORDON TEL 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
TAHLiYE iÇiN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci klnunda Liverpool ve 
Swaııaeadan 

THURSO vap11111 25 birinci 
klıumda Hull Loadra ve An
versten gelip tahliyede buluna-
cak ve ayni zam•nda Londra 
ve Hull için yük alacakbr 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 
T AHMIL iÇiN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ki

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anver&ten gelip tahliyede bu-
lunmuştur 

NOT : V&rut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine mes'u 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. 8uuk 
ıZMıR, PiRE TRİYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahabn müddeti ızmir 
Triyeate 5,112 glndOr. 

Her Puarteai pü muv-
lat ederek Çarşamba glhıleri 
6ğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
t9n21934 SRBıN 
26/121934 S.S BEOGRAD 
2n/935 BLED 
DıKKAT: vaj>urlar Çarpm

ba güni sabah y6k almıyacak
lardır. 

Pire ve Triyeste yolculan 
için fiyatlarda tenzilit yapıl

mıfbr. 

Yolcu ve navlun için tafsilit 
j. PUSSICH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 Jiyet kabuJ edilmez. 
ez::: - ~~~-· 

Ferit Kuvvet Surubu 
Zayıflara, sıtmahlara, işta

hı olmıyanlara, mide ve si
nirleri zayıf olanlara. vere
me istidadı olanlara 

verir. 
1dranm tutamıyan çocuk 

ve ihtiyarlara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şifesi 

60 
kuruştur. 

Umumi depo: 

S. FERiT 
Şifa 

Ecza nesidir 

Makine Ve lnfaatı Bahriye Mlltehall811ı 

ETUP UEllAL 
Makine lmalAthanesi 

MtiflaıJeeemin 

manıulAtı 

olank 

ad6t '"" ı 
fzıuırde 

faahyettedir . 

Halı111ı. ; 

A li'knılıutı.

rın hu ıttakuır 

lrr111 f ıı•t 1 •\. t 
1 1 ' •• . , 

~ ı Numara 60 

. ' . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

) aqha11.-. \le lJn Def'rmenlerl 
ı. ıı lı "'"" " ,. ı\ı '"~ ""' t"'' '""'' edilır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ua.ıazgen 

ti 1 l uıyc!" VH tırt k O\"V6t 

., b~r c '"' 1t,a)u u k>ı t iiztırine 

BHumum /Hnlz Jıisrl 
Darhmler, tnlumbalar Vf' 

tPeıeatı mibaniki1e aaanıtör Tf 
v:nçlf"r -ve 11:tir ışler Jer11btr 
'°" luıl n ' • ılıl ı , 

ŞAKk HALI ŞiRKETi 
HALKAPl•AR FABRiKASI •M•ULATI 

ızmıa 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan sabşa arzedilmiıtir. Gayet sağlam, tık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni ••nlfaluPatnıl•Pll* 3 nil•arP..e~I 
cad. •a. 8 Telefoa ••· 3842 

502 h-1 

• -; ... 1 • ·~' ~·i • • • ... t r.; ~·,. ":'' .. "'. :.,; ·~ " , ~ 

f! 'ooyçe Oriy~ntbank 
DltESl>NER· BANK ŞUBESi 

IZKlB 
~lEHK.KZI : B.li;RLlN 

Almangada 17/J Şahsi Mevcuttur 
s~. tnaye ve ihtiyat akçeel 

165,000,000 Rayhımark 
~ 'Jtirkıyede Şnbeleri : lSTANBUL ve lZMIR 

Mttt1rda Şobelert : KAHiRE ve JSKENDKBliE 
Her tirli banka moaıoel&tnı lfa ve kabul eder 
c ALMANY Al>A ıeyahat, ikamet, tabıll •• nire i9la 

•• eJayea "-"iti• BKGISTBBMA..BK atılar.• (b-1) 

....... ..,,., .. , ... 

Onu senelerden beri l•ner, -tnl•rda ve soOuk 
..... +nd•ld cw-buk tesirini ~lirsiniz. , 
f9 m..-lcaenın tekeffül ettiOı ASPlRlN, sezi bun• 

dan sonr• el.hl memnun edecektir. 

Makina F abrikasımn 

NyMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Tiirkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 24ta P. K. No. aa4 IZMIR 

Eczacı Kemal Kimil Aktaş 
Hili \ Eczanes; 

Kim ne derse desin koloay,a demek Kemal Kimil Aktat de· 
mek, koku incelik, merak, deger, kıymet, dbğruluk demek 
HiW Eczanesi demek. 

( Ganlil ) kolonyaamı görmllyormuaunuz. O ( Baharçiceği ) ar 
dir, Albmuya, nedir dedimya kolDQya demek Kemal ıca.il 
demektir. y ..... Aktq. ... 


