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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN il 

1 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: I' 

GAZETEMİZ 

12 HAKKI OCAKOGLU 
ı-.A.::BC>N':E ş~.t 1 

Devamı mUddet:'fürkiye için ariç için1 

1 Senelik . . . . . . . · 1300 2500 1 
SAYFADIR 

IAUı <ıt1lık .•..• --:- 700 1300 -, ı- Yeni Asır matbaasında- basılmııbr. 
TELE ON : 2697 1 

Bulgarlar Artık 
Çok Oluyorlar 
Bir yıldan beri Bulgar elin

<l.~ yaşıyan Türklerin dirlik yü-
ıu görmeleri şöyle dursun ya-
Şa-nak bayıkından uzak kal
rıkları anlaşılmaktadır. Bulgar-
a.. komitacıları ezdiklerini, 
lürklere ilişenleri cezalandır
d!klarını söylemekle beraber 
bıfdiklerinden şaşmıyorlar. Ora-
da yaşayanlar bir yolunu bu
labil rlerse canlarım Türkiyeye 
atnıağı biricik kurtuluş yolu 
sayıyorlar. Tümen tümen top· 
raklarımıza göçenler durdukla-
rı yerde yurt değiştirmek iste
Yen adamlar değildir, Adamlar 
durdukfa.rı yerde yurtlarını yu-
\'alarını kolay kolay bırakama7.
lar. Davarlarını. tarlalarım pır
tılarını bırakıp kaçmak için 
can korkusu albnda bulunmak ' 
gerektir. 

Bulgarelinden göçen kar
deşlerimiz de bu korkunun aI
hndadırlar. Gelenlerden dinle
diklerimiz yüreklerimizi sızlatı
Yor. Geçen gün canlarını Yu
nan tapraklarına sığınarak kur-
tarmağa savaşan Türkleri Bul
gar süleri Elen sınırlarım ge
çerek kovalamışlar, beşini öl
dürerek geri kalan çoluk ço
c~ğu da alıp geri götürmüşler
dır. Gözlerini kan bürüyen Bul
gar süleri evrensel düzenleri de 
çiğnemekten çekinmemişler, 
Elen topraklarına girmişlerdir. 

Ulusal onur bakımından işi 
ahramak Elen ulusuna düşen 
hir borçtur. 

Elen törüsü topraklarının 
onurunu korumak borcundan 
~aşka Bulgarlara karşı alaca
rı durumla Türk - Yunan si-
Yasal arkadaşlığına bağlılığnı 
Ortaya koymuş olacakbr. Yu
nkanlılann tutacağı yolu bu ba-
ınıdan gözlüyoruz. 
Bulgarlara gelince: Türkiye 

~~murluğu ülkenin dışında ve 
lçınde yaşıyan Türklerin mal
•nnı ve canlarını korumağı 
bütün borçlarının üstünde tutar. 

Bu'gar toprakları üzerinde 
b~şıyan karde )erimize karşı 
ır yıldanberi güdülen ezici 

\'e öldürücü siyasalı görmiyor 
•nlamıyor değildik. 
.L Barışa, iyi komşuluğa can
~n bağlı bulunduğumuzdan 
'~Yasal yollarla bu işin düze
~.ne konulmasına savaşıyorduk. 

ır gün bulgarların da bu kötü 
!oldan vazgeçeceklerini adamlı-
1~ yakışan düzenleri alacağını 
"lllCUğumuzdandır. Göıüyor ve 
•n
1 
hyoruz ki Bulgarlar artık çok 

0 llıağa adamlıktan, barış se
•erJikten anlamamağa yöntel-
:iş bulunuyorlar. Son günl~r: 
e beş Türkün öldurülmesını 

jnlatan beğlik sözlerle Bulgar
lr yalnız acunla eğleni
Yorfar. Göya pomaklar da
\'arları aşırmışlar. 
la Yunan toprak'arına sığınmış-
8..1· Bunları kuvalayan Bulgar 
~leri dumandan sınırları göre-
erniş1er, içeri girerek bu işi 

r~Pnıışlar. Bu sözlere inanmak 
~ln çocuk olmak gerektir. Va
C\ı ~ Yogunn bırakıp çoluk ço
ı- gu iJe hırsızlığa kalkışmala
bı·tıa inanmak için de deli olnıak 
ıle az r o·· ld" .. le 

1 
ge ır sanırız. uru-

! n er Bulgar gür<diğinden can-
ntını kurtarmağa savaşanlardır 
löt\I dda gösteriyor ki Bulgaris
le n a yaşayan Türkler yürek-
tı.ı t acısı sıkıntı içinde yalis: canlarının kurtarılmasını 
t!u'Yor ve bekliyorlar Biricik 
til \':ndiklcri yerde bizleriz. Tö
kollıuzden bu kardeşlerimizin 
!le l'\ı~nıalanm Bulgar güreliği
diriİozl~ ?~ğil ~apı ile son ver-

llıesını ısterız. 

N H. Oz:altoylu 
lör ot : Dünkü baş yazımızda 
~eıtt. sözü törü dizilmiştir. Dü
--~.:!2· Bayık - Hak 11Beğlik -
~k ı,, "Göçen - Muhacir,, Sü -
~h 'J.:~nur - Haysiyet,, Ada . -

" niyete ••Güre - Vahiş,, 

Cwuhm·iyctiıı Vo Ctmılmrittct Eserinin Bek~:isi, Sabahlar. Çıkar Siyasi GaS!etediı' 

ürk Kadını Sevinç içindedir 
Bugün Büyük Tezahürat Yapılaca"br 

s IIkkillüll'Tii~k··KadiD~~in··xtatü~k··şenıik.Giillii··oıacaktır 
Kadınlar~~ .. A:ş~~!.!!ğ.! ... !.ç!~.~~.~~!!!~!ç~ .... ~!! .... Q#.ş#.!!.~e Yoktur 

lzmir Kadınları Bugün Yüce Tezahüratta Bulunacaklardır 
İstanbul. 6 (Hususi ) - Baş

bakan ismet İnönü, Sağlık Ba· 
kanı Refik İstanbula geldiler. 
Haydarpaşa gannda vali mu
hittin, İstanbul mevki kuman
danı, kadın birliğinden bir 
heyet ve kalabalık ulus yönün
den karşılandılar. 

Kadın birliği heyeti Başba
kana Türk kadınlığının derin 
duygularını b ldirdiler. Bu ileri 
atımda kadınlarımızın her işte 
olduğu gibi siyasal işlerde de 
liyakatla yurda hizmet sevinci 
içinde olduklarını söylediler. 

BUyUk Sevinç 
İstanbul, 6 ~Hususi) - Ka

dınları saylav (meb'us) seçmek 
ve seçilmek bayığının (hakkı

nın) verilmesi Türkiyenin hep 
bucaklarında büyük sevinç 
uyandırdı. Büyük şehirlerden 
başlıyarak köylerimize değin 

her yerden Atatürke ve u)uscu 
şeflere bu sevinci anlatan tel
yazıları gönderilmektedir. fstan 
bul kadın birliği de Atatürk, 
B. M. Meclisi başkanı Kazım 

Özalpe, İsmet inönüne, Dahi
liye Bakanı Şük::ü Kayaya, Fır
ka genel katipliğine teşekkür 
telyazıları çekti. 

kanun çarşamba günü kadın· 
lığın en büyük bayramı ,,Ata 
Türk,,günü olarak her yıl büyük 
şenliklerle kutlulıyacaktır. 

Ankarada Şenlik 
ANKARA, 6 (Hususi) - Ulus 

evinin reşebbüsü ile Ankara « 
kadınlar& bugün tei' ahüratta 
bulunacaklardır. İsmet İnönü 
enstitüsü ile diğer kız okulla
rının telebeleri de tezahürata 
iştirak edeceklerdir. 

Acunda Hayranhk 
PARİS, 6 (H.R)- Türk ka

dınına siyasal hakkı veren bü
yük inkılap hareketi burada 
hayranlıkla karşılanmıştır. 

Saylav Seçimi 
ANKARA, 6 (Hususi) -

Yeni saylav seçımı bütün 
ülkede 15 Şubatta bitmiş bü
lunacakbr. 

İzmlrde Şenlik 
Saylav seçiminde kadınlara 

da seçilme hakkını veren Ök 
Kurum töresi tadilatı şehrimiz 
kadınları arasında büyük kıvanç 
uyandırmıştır. Dün fırka bina
sına gelen bir çok kadınlar bü 
yük Türk inkılabının yarahcııı 
olan Atatürkc ve C. H. Fırka-
sına teşekkür ve minnettarlık-

Kadm Birliğinin önücülüğü larını bildirmişlerdir. 
ile yarın .(Bugün) Beyazit mey- lzmir kadınlığı namına Ata-
damnda Istanbul kadınlığı mu- türke, Kurultay başbakanlığına 
azzam tezahürat yapacak, siya-
sal bayığını hütünliyen Atatürke Dahiliye bakanlığına ve fırka 
yürekten bağlantısını bir kez genel katipliğine hararetli 
daha anlatan nutuklar söyle- Bıiyiik kurtıılıış sıı l'a~wılım .sonnı .Afatilrk hfmıbıılrı ilk uyakbastıijt gün Dolmabahçedc böyle km·ş-ılamııı§tı. telgraflar çekilmiştir. 
necektir. O !JİÜHlm b119iitıe 'J'iilk kadını kuı-ıoılan arkada bmıkaıı atrnılarla ;ıe dcıılii değişti ... /Tarilıt bir anrluç} Bugün Halkevinde toplana-

Kadınların Askarllğl nnı alan kadınların memleket kadınların askerJiği için bir Jannı bütün geni,liğile tanıya- cak Türk kadınları sevinçlerini 
Ankara, 6 (Hususi) - Bü- müdafaasında da vazife alma- düşünce yoktur. rak kendilerine 'meb'us seç- yüze vurmak için şenlik yapa• 

yük Ulus Kurultayı IB. M. M) · ıan gereklediği fikri dolaşıyor. Atatürk GUnU mek ve seçilmek hakkını ve- caklar ve Gazi heykeline bü· 
koridorlarında siyasal hakla- Törü (Hükümet) mehafilinde Türkiye kadınlığı siyasi hak- ren kanunu kabul edildiği 5 ilk yük bir büket koyecaklardır. 

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

Kayseri Fabrikaları 
Kayseri Zanaat Kend'i Oluyor 
Beş Yıllık Plan Üç Yılda Bitirilecektir 

İstanbul, 6 (Hususi) - Kay
seri dokuma fabrikasının ku· 
rulması işi ilerliyor. Fabrika 
bitince Kayseri fabrika şehri 
halini alacaktır: Dokuma fab
rikası yüzünden 8000 nüfusun 
daha Kayseride toplanacağı 
anlaşılıyor. 

İstanbul, 6 (Hususi) - Beş 
yıllık sanayi proğramımızın üç 
yılda ikmal olunacağı Ankara
dan bildiriliyor. Büyük demir 
sanayi fabrikaları ile birlikte 
bu planın ikmali ökonomik sa- bir gö1·ü11 ÜŞ 

vaşın ilk zaferini teşkil ede
cektir. İkinci beş yıllık plan 
için tetkiklere ve hazırlıklara 
başlanacaktır. 

Dokuma fabrikalarımız şim
diden pamuk ekicilerinin yüzü
nü güldürmeğe başlamıştır. T e
melleri atılan dokuma fabrika
ları bitince 80 bin balyalık pa-
muk bitimi yetmiyecektir • • Zira 
120 bin balya pamuğa"~~htl
yacımız olacakcaktır. Bu yüz
den pam:ık ekimi 6n&mllzdeki 
yıllar içinde ytızde elli kert -
ıinde artacakbr. _ . -~:.-ödll 

Başbakan Trakyada 
lstanbul, 6 (Hususi) - Baş

bekan ismet lnönü akşam saat 
yirmiyi beş geçe eksprese bağ
lanan hususi vagonla Trakyaya 
hareket etti. Başbakan Edir
neyi, Trakyanın birçok kasa
balarını ziyaret edecektir. 

Üç gün sürecek olan bu se
yahatlerinde sağlık, iskan, ekin 
işlerini tetkik edeceklerdir. 
Başbakan Alpullu şeker fabri
kasının faaliyetini de yakından 
tetkik ettikten sonra Pazartesi 
günü İstanbula dönecektir. 

Seçim Zor l,ur 

Japonya ile Amerika arasında kalan İngiltere seçımını yap-
makta mltereddittir. Pravda (Lenüıgrat) 
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KISA ÖKONOMİk 

HABERLER 

Acunun Tütün Rekoltesi 
Bu Yıl, Geçen Yıldan Beşyüz Sek

sen Dört Milyon Libre Eksiktir 
ACUN KÖMÜR 
ISTIHSALA Ti 

1934 yılı ilk altı ay içinde 
acun kömür istihsali 574 mil
yon tondur. Geçen yılın aynı 
müddeti içindeki istihsal ise 
984 milyon 600,000 1933 yılın
da ise 1.215.900.000 ton idi. 

ACUN TOTON 
REKOLTESİ 

Bu yılki acun tütiln rekolte
si, geçen yılların 1648 milyon 
libreye varan yükıek rekolte
lerine karşı 1100 milyon libre 
tahmin olunmaktadır. 

ACUN SUN'I iPEK ISTIH
SALATI: 

Bu yılın üçllncil üç aylık 
ıln'i ipek istihullt miktan, 
seçen yılın aynı devresindeki 
175.747.000 libreye kartı, 
169.808000 libredir. 

ALMANYA: 
Almanya Amerikadan mühim 

miktarda pamuk alacaktır. Bu 
pamukların % 2S i dolar ola
rak, gerisi de libre başına 15 
ıent hesabile Regiatermak ola
rak ödenecekt r. Eylül ayı 

içinde 12,6 milyon Mark de
ğerinde 295.500 ton madeni 
yağ ithal etmiftir. 

AVUSTRALYA 
Avustralya 6/9/934 tarihine 

kadar 1nsciltereye 35.625 ton 
kuru meyve ihraç. etmiştir. Ge
çen yılın 12 ayı içindeki ihra
cab ise yalnız 61.714 ton idi. 

BELÇiKA 
Tütün ekimi artmaktadır.1933 

de 9 buçuk milyon olan fidan 
sayısı bu yıl 11 buçuk milyonu 
bulmuştur. 100 fidan başına 
8 kilo ortalama ttltiln hesabile 
rekoltenin kuru tntlhı olarak 
920.000 kilo olacağı umuluyor. 

BiRLEŞiK AMERiKA: 
bk teşrinde ihracat 206.152.000 

dolardır. lthalita g6re fazluı 
76. 7 milyon dolardır. 

1935 Yılı buğday rekoltesi 
99 5 attınlacakbr. 

Kaliforinya incirlerinin top
Janbsında incir hastalıklarile 
savaş için bir proğram yapd
ml§hr. Lizım olan paranın ton 
başına bir dolar verği ahnarak 
karşılanması teklif edilmiştir. 

Kalifomiyada bu yıhn uzüm 
rekoltesi son tahmine göre 
145.000 tondur. Geçen yıl re
kolte 195.000 ton idi. 

Kaliforniyada selofan kağı
dının kuru meyve anbalijında 
kullanılması çok yayılmaktadır. 

Kalifomiyada bu yılın kuru 
incir rekoltesi 6.000 ton olarak 

hesaplanmışhr. Fiyatlar ton 
başına 22.S - 65 dolar arasın
dadır. 

ESTONYA 
Günde 800,000 sigaret ya

pacak bir tütün fabrikası ku
ruımuştur. Bu yıl başındanberi 
34,1 milyon yumurta ihraç edil
miştir. Geçen yıl ihracab 22,4 
milyon adet idi. 

FRANSA 
F ransadaki ve müstemleke

lerindeki kurıun ve çinko ma
denlerinin himayesi düşünülü
yor. Bunun için bir takas ve
ya geri verme sandığı kuru
lacaktır. 

Amerikaya 18,800,000 buşel 
buğday ihraç edilebileceği 
umulmaktadır. 

INGILTERE: 
Hllkilmet 15 sanayi grubu

nun tröstlqtirilmesini düşllnli-
yor. 

INGILIZ HINDIST ANI 
1934 yılı pamuk ekim sahası 

geçen yıldan % 3 fazlasıla 
20,4 milyon akradı, 

İSVEÇ: 
llkteşrin ayı içinde 128,6 mil

yon kuron değerinde ithalat ve 
114,7 milyon kuron değerinde 
ihracat yapmışbr. 

ITALYA 
Yün ipliğinin memlekete so

kulmuı yuak edilmiştir. 
LEHiSTAN 

Eyl61 içinde Almanya'ya 9,2 
milyon zı. değerinde ihracat 
yapmıt ve 11 milyon zı. değe
rinde mal almıfbr. 

LETONYA 
Ba yılki şeker istihsal mık

tan S0.000 tondur. 
MACARiSTAN 

Macaristana yUn sokulmuını 
yasak eden kararname kaldı

nlmıftır. 
Bu yıhn ilk on ayında Al

manyaya olan ihracab, geçen 
yılın aynı devresine göre 65, 1 
milyon Pengöden 33,4 milyon 
Peng6ye düşmür, ithalab ise 
S0,28 milyon Peng6den 51 8 
milyon Pengöye çıkmışbr. 

SOVYET RUSYA · 

Pamuk rekoltesi istihsal ko· 
rumlarının iyi çalışmamasından 
eksiktir: Son teşrinin 1 O na 
kadar, umulan istihsalin ancak 
% 63, 7 si alınabilmiştir. 

Ağustosta ihracat fazlası 9,9 
milyon rubledir. 

YUNANiSTAN 
Yunanistan Rusyaya 2 mil

yon kilo tütün satacakbr. 

LIIAMRA İ. M. Kütüphane Sinemas 
Çok değerli iki filmi toplıyan büyük bir pı-ogram tak

dim ediyor: 

1- Siberya MahkUmlan 
Büyük Rus edibi TOLSTOI'un ( BASÜBADELMEVT ) 

isimli ölmez eserinden Fransızca olarak filme alınmışbr. 
Temsil edenler : 

LUPE VELEZ ve JOHN BOLES 

2- Canlı Getir 
H ndistan ormanlarında, vahşi hayvanları diri olarak av

layan meşhur kaplan avcısı FRANCK BUCK'un meraklı 
sergüzeştleri. 

llAveten: PATHE JURNAL No. a 

Bu~ Mahsus Seans Saatlar: 
Slberya M~hl~;ları 1 Canh GeUr 

16,30 - 19,15 ve 22 15 - 17,45 ve 20,30 
11,30 da b 

Yeni Asır 

Valimiz -...... 
Bugün Gidiyor Fuat 

Vekalet FAlecek 

Vati muavini Fuat 
Vali general Kazım Dirik 

viliyetin bazı mühim iş
leri etrafında Ankarada bü
yüklerimizle temas etmek üzere 
hugün Afyon yoluyla Ankara
ya gidecektir. 

Vali Kizım Dirik'e vali mu
avini Fuat Yurttaş vekilet 
edecektir. 

Yeni Tarifeler 
Bakanhktan Buyruk Geldl 

Nafia Bakanlığı tarafından 
viliyete gönderilen bir tezke
rede kentimiz elektrik ve tram· 
vay şirketinin 935 yılı birinci 
alb aylık elektrik aabşını ber
ketmek için şirket komiser 
vekili ilminin başkanlığında 
belediye ve şirketten seçilecek 
üzeden mürekkep bir komis
yon kurulmaaı öz görülerek 

ı Otobüscüler Birliği 
Yeniden Canlandırıldı 
Bu Münasebetle 
lzmirpalasta Bir 

Dün Akşam 
Ziyafet Verildi 

-------.....~----~~~~---Bir müddettenberi çalışma
sını bırakmış o.an otobüscüler 
birliği Cumhuriyet Halk Fır
kası vilayet idare heyeti reisi 
Bay Avni Doğanın tavsiyelerile 
yniden ihya edilmiştir. Otobüs
cüler birlik etrafında toplanma 
kararını vermişler ve bunu 
noter vasıtasile tesçil ettirmiş
lerdir. 

Bu münasebetle dün akşam 
lzmirpalas salonlarında bir zi
yafet verilmiştir. 

Ziyafette vali general Kizım 
Dirik, C.H. F. reisi Bay Avni 
Doğan, Bay Behcet Uz ile Bu
ca, Bumova belediye reisleri 
gazeteciler, işçi birlikleri umu-
mi kitibi ve birlik reisi doktor 
Bay İsmail Berak ve diğer oto
büs sahipleri hazır bulunmuş
lardır. ziyafet esnasında birlik 
reisi Bay İsmail Berak bir nu
tuk irat ederek demiştir ki: 

İzmirimizin önlü haşlan, 
Bir yıl durakladıktan sonra 

Bay Avni Doğanın yordamile 
ve onun dileğile birliğimiz yeni 
baştan kuruldu. f zmirdeki oto
büs varlığının 200 bin lira tu
tan noterde bir araya toplandı. 
Bu varlığın yaşama ve büyü
mesi için büyüklerimizin ime-

Üzüm 
•• c---

cesin!n esirgenmiyeceğine gü
venerek yakında varlığın artı

mile bir kooperatif kurmak 
öcül parça, motor, benzin, las
tik işlerimizi keneli elimizle ya
pacak ve dış memleketlere 
giden paramızdan bir bölümünü 
daha memlekete bırakmıya sa
vaşacağız. 

Bu suretle ulusal ökonomi 
savaşında törünün ökonomi si
yasasına uyacağız. Bu işleri
mizi berkitmek için Valimiz 
General Kizım Diriğin ve yok
sulluk içinde varlıklar yaratan 
Kent başkanı yılmaz Behcet 
uz' un bö.ünmez yardımlanna sı
gınıyoruz.Büyük Atatürkün sağ
lığına kadehimi kaldınyorum. 

Bu nutka vali General Ka
zım Dirik cevap vermi, ülke
nin ulusal ökonomik savaşında 
büyük serpilmeler elde ettiğini 
kıvançlı sevincine her yönden 
ilerileme gösteren diğer emeli -
çilerin omuz omuza yürümesinin 
göğüs kabarttiğını söylemiş ve 
otobüscüler birliğinin tuttuğu 
yolda ilerilemesini ve iyi bi
timlere varmasını dilemiştir. 

Ziyafet çok yakın bir arka
daşlık havası içinde sona er
miştir, 

ihracat ...... . 
komi.erlik yoliJe ıirkete yazıl- 2 Kuruş Yükseldi 
Dllf olduğu bildirilmiş ve bele· 
diyenin de haberdar edilmesi · inhisarlar idaresi tarafından 
istenmiştir. borsada üzüm mübayaasına 

Teşrin Sununa 
Kadar Y ekiinler 

Bekçilere 
Fotoırafh HUvlyet Vesi

kaları Verlllyor 
Kır bekçilerine, bazı ahvalde 

hüviyetlerini ispat edebilmeleri 
için dünden itibaren jandarma 
bölük kumandanlığınca fotoğ
raflı hüviyet verekalan veril
meye başlanmıştır.Bekçiler bö
lük kumandalığma davet olu
narak vesikalan verilmektedir. 

1 •• J J 1 f//lf' 

Foça' da 
iki mezar Sulundu 

Foça civarında Firavun te
pesinde kıymetli mücevherat 
bulunması üzerinde yapılan 
hafriyatta iki kıymetli mezar 
daha bulunmuştur. Müze mü-
dürü Bay Selihettin Kantar 
oğlu tarafından Maarif Bakan
lığına bu hususta bir rapor 
gönderilecektir. -

Yeni Sitajiyerler 
Edirne mahkeme sitajiyerlerin
den Fahri, lzmit mahkeme si
tajiyerlerinden Necmettin, iz
mir mahkemelerinde çalıtmak 
üzere müddeiumumilik emrine 
verilmişlerdi. 

Maarifte 
Yeni Tayinler 

İzmir. kara taş orta mektep 
tarih ve coğrafya muallimi 
Nurhayat'm ders saatleri ve 
aylığı arttırılmıştır. Kız lisesi 
sitajiyerlerinden Nurhayat staj 
müddetini bitirmiş ve muallim
Jiğe terfi ettirilmiştir. 

İzmir orta mektep riyaziye 
muallimi Nedim Edirne orta 
mektep riyaziye muallimligine 
tayin edilmiştir. 

Maaflar Verlllyor 
Mütekait, eytam maaşları 

dünden itibaren verilmeğe baş
lanmıtbr. 

başlanmıt olmuı üzüm piyua
sında mahsii9 derecede bir faa
liyet doğurmuş ve dört gün 
içinde her cins numaradaki 
üzümlerde iki kuruş kadar bir 
yükseliş kaydedilmiştir. 

- ---
Bornovada 

Fırka Binası Yapbrllacak 
Bomovada Cumhuriyet Halk 

Fırkası için güzel bir bina in
şası kararlaşbrılmışbr. Bu bi-
naya lazım olan arsa şehrin 
güzel bir yerinde seçilmit ve 
dün istimlak muamelesi ikmal 
edilmiştir. ............ 

lkinçi Teşrin ayı sonuna ka
dar milhtelif ecnebi memle-
ketler Jimanlanna 29,621,200 
kilo _.,Jm ihraç edimiştir. 

Geçen sene aynı tarihte ya
pılan ihracat 32,641,100 kilo 
idi. 

Bu seneki mahsulden en faz
la çeken memleketJer Almanya 
lngiltere ve İtalyadır. Bu sene 
ton itibarile ihracat keçen se
neden noksan ise de kıymet 

itibarile daha yüksektir. 
Mevsim başlangıcından ikinci 

Teşrin sonuna kadar limanı
mızdan yapılan incir ihracatı da 

Rakıcılar 23,344,400 kilodur. 
DUn Toplandllar En çok alanlar Almanya, ln-

lzmirdeki rakı yapan mties- giltere, Fransa, Amerika ve 
seselerle sabcıları diin Zeybek ltalyadır. 
Kaptan, Sanyer rakılannı ya- Geçen sene aynı tarihteki 
pan Bay Salibin imalithane- ihracat mıktan 22,633,500 kilo 
sinde toplanarak hayır cemiye· . idi. 
tine lizımgelen yardımı yap- • •••••••• 

Bir Kaza mak için göriifmütJerdir. 

Mahalle lslmlerl 
Mahalle ve sokak isimlerile 

umumi meyanda ait isimlerin 
ve hususi ticarethane ve ma
ğazalann tabela ve unvaıılarınm 
yeni emre göre sür'atle tahsihi 
ve Türkçeleştirilmesi ıcap 

edenlere bildirilmiştir. 
1 il --

Yamurtalar 
Kalderun firması tarafından 

geçenlerde Maltaya ihraç edil
mesi mukarrer 55 sandık muh
telif cins yumurtanın Türkofis 
memurlan tarafından yapılan 
muayene neticesinde nizamna
me ahkimma mugayir olarak 
tasnif edilmiı olduğundan 
ihracına müsaade edilmemişti. 

Dün yapılan ikinci muayene
de tasnif nizamnameye uygun 
ıörüldilpndcn ilıracma iziD 
verilmistir. 

Halkapınar iplik fabrikası 
mllatabdemınikden bay Ahmet 
parmaldannını makineye kap
tırarak yaralanmııhr. ······-lngiliz Sefiri 

Şehrimize Geliyor 
lngilterenin Ankara sefirinin 

ayın 11 inci günü şehrimize 

geleceği haber alınmıştır. 

Kartıyakada 

LÜKS Sinemasında 

RaşitRiza 
Temsil Heyeti 
Velinin Çocuğu 

Komedi 3 Perde 
Nakleden: 1. Galip 

Veda Temsili 

7 l\8nunuevveı t934 
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Küçük Haberler: 
ŞUphell Hayvanlar 

İkinci teşrin ayında son tS 
günde İzmir merkezinde 561 
beyğir ruam muayenesindeJI 
geçirilmiştir. Şüpheli göriileO 
47 hayvandan sekizi öldürUl
müş 26 sı sağlam çıkmışbr. 
Diğerleri tecrithanede bulun" 
durulmaktadır. 

Menemen Fldanhiiı 
Menemendeki bağ ve meyf• 

fidanlığı busene bütün Mene
men köylerinde fazla ağaç di
kileceğinden zenginieştirile
cektir. 

Bunun için lzmirden birçok 
fidanlar istenmiştir. 

Fldanhk istediler 
Seyhan ziraat müdürlüğü fı

mir mıntakasından armut, el
ma, erik, kaysı, şeftali ve ba
dem fidanlan istemiştir. lzıoİt 
ziraat müdürlilğü tarafından b8 

fidanlar tedarik edilerek Seyhao' 
gönderilecektir. 

Ziyaret 
Şehrimiz İngiliz general Kor 

solosu dün öğleden evel vill'" 
yete gelerek vali General I(i
zım Dirik ile _vali muavini Ba1 
Fuat yurttaşı ziyaret etmiştir• 

Hususi Muhasebeler 
Hususi muhasebeye bağlı da'" 

irelerin tuttu.klan ayniyat be'" 
saplannın derhal viliyet daiJlll 
encilmenine verilmesi viliyetçe 
istenmiştir. 

Bu cetveller tetkik edildik
ten sonra umvmi meclis toP
lanbsına verilecektir. 

Hesap kat'i cetvelleerinin de 
bu ayın on beşine kadar bebe'" 
mehal vilayete verilmesi ister 
miştir. 

Poliste Soy Adları 
Kullanıhyor . 

Emniyet müdürü Bay feyJI 
Akkor tarafından Polis a.nıit 
ve memurlanna yapılan bir ta'" 
mimde loy adlannı kullanıD•'" 
lan istenmiş ve dünden itiba'" 
ren polis amir ve memurlat' 
yeni adlan ile imza etmeğe ~e 
birbirlerini bu adlarla çağıruıa'" 
ğa başlamışlardır. . 

§ Bomovada mütekait Ali 
Rıza, oğullan hükumet Post' 
ve Telgraf müdüril Abdi, Bot' 
nova Pesta ve Telgraf müdar8 
Müfit, İzmir Posta havale 111e'" 
muru Kemal Bebem soy adJtl 
almışlardır. 

Domuz MUcadelesl 
Domuz mücadelesinde k.,J

lanılmak üzere Ziraat BakaO' 
lığı tarafından Tire, ÖdeJllİf' 
Bergama, Urla ve Kemal~ 
kazalurına ellişer lira ha~ 
gönderilmiştir. 
Memlektlerlne Döndlll.,. 

Şehrimizde bulunmakta ~!': 
Manisa tapu müdürü Rapl"'" 
Balaban, tayyare cemiyeti dl~ 
hasebecisi Riza Ak Alp MaJll 
saya dönmüşlerdir. 

İncir Kurdu 
Önümüzdeki sene İncir 111111" 

takalannda İncir kurdu mi'! 
delesine bütün müstahsiller ~ , 
tirak ettirilecektir. Bunun ~~ 
şimdiden kerevetler yaptırıD". 
başlanmışbr. ~ 

iki Köy Blrıe,tlrll~'- ı:.1ı 
Kara burun kazasına .,_.. .. 

Hacılar ve T ekye köyl~ 
Çatal kaya ila birleştirilm~ 
Dahiliye Bakanlığınca k•. 
edildiği vilayete bildirilnıiJÖ'' 

Kız Ka;d-;fW-Döldll . 
ikinci Kordonda hem;:; 

Zeynebi döğerek ken 8 .. 
biçak çeken Mustafa oğlu S 
leyman zabıtaca yakalanııııştı"' 

Sarhof Naraları 
1 Kemeraltında Kaymak~ 8'.,_ 

Nihat caddesinde İzmirli A J 
met oğlu Hasan ile Is':, .. 
oğlu Mehmet sarhoş olar•~ 
ğ•np çağırdıklanndan 
muşlardır. 

Kumarbazlar ı.ld . o•·-Peştemalcılarda Derv!f ve' 
hanında Pirlepeli İlyas oglu ,,ı' 
mir ve Mehmet oğlu Etedl , 
la kumar oynarlarken yak ..... 
mıılardır. 
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Sen Doktor Olacağına 
Müstarıtik Olmaiı İdin İvrem~. 
- Bak orasını unuttum, ken- - Eğer bu oyunun bir oyun-

-..ı.ni tanıtmakta geciktim: cusu da sen olmasaydın bu 
- Dostunuz, kardetiniz dok- perde önünde pek durmaz ge-

tor İvrem... çer giderdim. Gitmiyorum,çün-
Bu uzun süren tahsil özümü ki zor ile oynanılan oyunlar 

deiiftirdi sanma.. Ben yine yorucu ve çok kerre de insanı 
bildiğim kızım. Bağsız yapma- düşündürücüdür. Seni bakmak, 
llln zevkini kendi başıma kocanı tanımak istiyorum bu-
•e kollanma dayanarak bula- rada kalacağım .. 
cağım, derdim. Zorluk Üniver- - Kal . . . Fakat önce 
Iİteye girmekte değil, asıl ora- sana iç yüzümüzü de bir az 
dan çıktıktan sonra baıhyor. açayım.Dinle .. Biz Kendi kendi-

Simdi İfe giriımenin ağırlık- mize sessiz, saatler geçiren 
lıklan ftl'.. pçllkleri yenmek iki yabancıyız.. Pek az konu-
'far.. lstaj, tetkik ve arqtuma- fUr veya hiç konUf1Dadan oda-
larla ç•hımak dllima uğrqmak lanmıza çekildiğimiz olur. 
Yar- Y abancılann yanında, hatta 

İzmir' de d•ktor ( B . . . ) annemin önünde bile biç şaş-
beni çağınyor. Onunla bir- mıyan rolümüzün en mutlu iki 
lik çahımamı yazıvor • Da- aktörüyüz .. 
.. cevap Yermedim. Önce lvrem: 
teni g6rmek, Torgayın kansı - Zavallı! Ülgen dedi. 
lanarak onunla da görüımek ve - Yok, yalvannm yaıahş an-
l'eRDinizi ~ıkartmak istiyordum. lama.. Kocam beni çılclırasıya 

Hepsi bu kadar .. Şimdi yi- severek aldı. Hiç beklemediği 
ile sana gelelim, meraktan çaf- bir anda uzattığım eliıni ne 
hyacağun. Şimdi beni dtiğüne büyük umgularla tuttu bilsen!.. 
çajumamanm •ebebini anlı- ..._ O halde?.: 
:rorum.. Ve galiba doktorluğu- - Fakat ben, Hiç bir vakıt 
•un birinci aclmmıa senin ger- karıwk göstermiyeceğim bu 
Çek özünü avuçlanmda yoğu- aşkı gururuma siper etmek çıl-
rarak başhyacağım. gmlığını yaptım. Bqka biqey 

Torgaydan aynlarak Oğuzla düşünmedim. lvren, işte bugün 
biranda evlenmek bana kınlan bu dönülmez yolda kavranarak. .. 
bir gururun parçalarım gös- Durdu, kızardı kmk bir sesle 
teriyor.. Durl. Hiç boı ye- söyledi: 
re kandırayım deme .. Bu aynlq- - Gen$ kızlık maskesi la
ta çevrilaa fmlfl•klar ,a.le• .... e bir kadınh){ rolti yapmak 
rimde d&ailJ•· Hem dedijin çok gGç cliyorumL 
aibi Aybar buraya kadar uzan- - Nasıl seni sevdiğini bil-
-., Dil calatmı ~.-..... 

· lllll ~-=- yapma-;n :! Zlvaih :...;zl .. 
•upa !.. - Neme lizım,ben de Tor-

Oııen iatemiyerek gülüm- gayı seviyordum, atkımı çiğne-
tedi : yip geçen erkeçin egoistliğine 

- Sen . doktor olacağma kartı kadın olmak bir suç mu 
IOrgucu olmahydın. itte artık yoku. .. Neden seven, ve sevil
hir fCY gizlemiyecejim. Sev- eliğine inanan genç bir kız 
Iİli doktorum iliçlana bana me•kiine, bilgisine, öz soy ben
br etmese de acılanmı payla- liğine, bütün bilgisine biç saygı 
llD, denlimi anlayan bir kar- gözetmiyen bir erkeğin balo
depia bilirim. Uzun ydlar bir mından bU"alalmak ve aranıl-
'1ada ka)'Dafbk. Duygularımı mamak acmle ezilsin. Guranı 
ly)e bir terazi ile c:larttm kf benliği parçalansın? Siyle niçin? 
'-ıia yıllarca inandığın bu al- Dr. lvrem gözlerini butasm-
'61.la çlirilkliijünO görmek seni dan ayırmıyarak bu gizli·mikrop-
de l&fll"byorl Ben bile deiifCn ların salgın oluşuna acıdı ve; 
İtiyatlanmla, dOfilnmeden atıl· - Ülgen, dedi, niçin guru-
dıp bu çıkmaz yolda kendi rumuz kınlsın diyorsun. Ôyle 
kendimi anlamıyorum.! mi?. 

Ylbek, 11k. salon bayatla- .Acaba bir gururun korun-
~ etiketlerinr, her erkeğin muı, b6tiln bir ömOr ytikinü 
\er kadm 6nünae, (bele genç kalp ajnlarile yOklenmeğe de-
IGzel olursa) takındığı ıoysal ier mi? Toplu ve birleşik dert-
,. ... Ylf kurallarma (usuBerine) lerin b6tln.ç6zülmiyen dliğüm-
o lcadar tapan o etiketlerin lerini burada arqbrmalı.. Ve 
taah bir modeli olan ben işte decliiin gibi "kadın olmak suç 
L..._.. - b b dejil amma kadın olmak pek 
~ ntün bunlnra bq ile 
te.inniyen, vaktini itinin, emek· gtlç" demelidir... Bir erkek 
illerin baş ucunda, toprağının tarafmdan bırakılan bir genç 
Lilık.ine veren bir iş adamı- kızla, bir kadın tarafından red-
.._ kansıyım!. dedilen bir koca arasında çok 

latedilderimizle olmazsa, is- aykın bir gidiş ve anlayıı var-
le11aediklerimizle bizi uyuşmağa dır. lıte aşıl burada kadın ol· 
'°rhyan acunun buda bir ko- manın güçltığl duyulur yav-
'-ecliai degil midir? rum .. 

Doktor baatuuun nöbetleri- Tabiat kanualarile birleflllİı, 
'it" ~irmek ve nual geçiıtirdi- .cemiyet kanUDlarile. aynlmq bir 

anlamak istiyordu. sınınn 6nibıde, duma 6lçtiyl 
~ enin ellerini tuttu: şqırmamak istedikçe, boğula-

•••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• ..... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GlzUnUzle 61rdUIUnUz Halde 

inanmıyacağımz bir fitim 

Görünmiyen Adam 
8unu kaÇlrma .. Mutlaka gör .. Fakat: Sakın bugün gitme 

çt\akj cumalan LALE sabah on birde kiıeyi kapıyor 
Rababm seven hafta arası buyursun .. 
Proğram 

l. Foks En Son Dünya Haberleri 
2. Görünmiyen Adam 12 Kısım 
3. Kadınlar Ne isterler ·10 kısım 

Bunlar~n hepsi buğiin LALE Si~emasınd4 

Türk-Alnıan Kliringi Şakoda Ban Ve Düze
nin Kurulması için -·-·-·-Ankara Alman Elçisi Rosemberg 

Ve M. Rafle Görüşmeler Oldu Uluslar Dern~ğinin Davetine Ame
rikanın Cevabı Bilinmiyor 

Ankara 5 (A.A) - Alman 
sefiri M. Fon Rosemberg ce
naplan beraberliğinde sefaret 
müsteşarı M. Fabrioyus ye 
Berlinden gelmiş bulunan Ber
lin hariciye nezareti müdür
lerinden M. Raff bulunduğu 

halde, dün ökonomi bakanı 
Celil Bayan ziyaret etmiş ve 
hariciye bakanlığından ticaret 
işleri umum müdürü Bedi Ar
bel de hazır bulunmuştur. Geç 
vakta kadar süren milzakere 
lerin 24 Eyliil 1934 tarihli Al
man dövis kararnamesinin do
rrdugu vaziyetle alakadardır. 
iki taraf mevcut Türk-Alınan 
kliring itilifnamesi hüküm ve 
icaplaruıın tamamen mahfuz 
kalacağı noktasını teyit ederek 
dostane aynlmışlardır. 

M. Raf bugün Berline dön
mek üzere ıehrimizden aynl
mışbr. 

Almanya 
••••• 

Silahlannı Çok 
Arttırmışhr 

Paris 6 (A.A) - Meclis ma
liye komiayonu harbiye bakan-
lığının fevkallde ihtiyaçlan 
i~ istenen 800 milyon frank
lık tahaiaab onay!amqbr. 

Paria, 6 (A.A:) - Harbiye 
bakam Geııefal Morea meclis 

ordu komisyonundaki bildiri
minde demipir 1q: 

M"aiefnl Patenin seçea Tem
muzdtki bildirimindenberi Al
manya silihlannı o derecede 
artbrmııbr ki Franaanın şimdi 
aıağı bir halde kalmamak için 
yeni tedbirler düştınmesi ge
rektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cak boğulmamak iatedikçe çır
pınacak, inliyecek, ezileceksin!. 
lçiain ae11ma renk vermemek 
için dudaklar o yalancı gülüfle 
hilldllürken buna bir avutma 
diyebilir miain? •• 

Genç kadın içini çekti: 
- Teıelli mi, yoksa kendi 

kendimi aldatmak mı bilmiyo
yrum. Dedim ya bu zencire bi
lek uzabrken muhakeme yü
rittmektea çok uzakbm ..• 

Şimdi ikisi de susmUflu. iv
rem, Ülgen 'in koyu lacivert 
g6zlerine bir radyo aktvite 
6zii araşbnr gibi uzunuzun bakb. 
Dudaklan anamda: 

- Hayat çok uzun.. Sen 
daha pek gençsin? .. Dedi .. 

• •• 
Oğuz vapurdan çıktı. Köp-

riiyü çabuk çabuk geçt=. Mayı
sm parlak, ıhk güneıli bir gü
nü idi. Otomobile binmedi, 
tramvaya binmedi. Yürfimek 
istiyordu •. 

Emin&ıihıde ababın ayakka
labalığı, bqlamıfb. Tramvayla
nn çanlan 1U1111yor, durak 
yerleri gelenler, bekleyenlerle 
tqıyor, Otomobiller, Otmobüs
ler, kornelerini kızgın, ejder
ler gibi ulus arasında homur
daya bomurdaya 6ttilriiyorlarc:b. 
Arabacılar, hayvanlannı kırbaç
hyarak sağa, sola koıturuyor
lardı. Hepsine binen, hepsin
den inen, hepsini bekleyenler 
vardı ... 
Oğuz yürüyenlere kanfllllf 

görmeden geçiyor, vitrinler 
önündeki giizel, tık hanımlar 
birer hayal ıibi değifiyorlardı. 

- Sonıt ~aı -

Almmıya>ım Ankara Büyük 

Elçist .. V. R08emberg 

Tüük İli 
BUllenlnln Sekiz Ve Do

kuzuncu S.rıla" 
Ankara 5 (A.AI - T.D.T. 

C. Umumi kitipJitinden: 
Tiirkdili bnıteninin 8-9 sa• 

yılan bir arad41 olarak çıkmıı
br. Bu •11da ikinci Türkdili 
kurultayuua toplanblannda ge
çenlerde ~. Alb gün 
süren kUraltayda okunan söy
levler jraporlar) kon~lan s6z
ler bu sayıda toplanmaktadır . . 
BunlDdan 4aıfka yeni 11mumi 

merkez keyetinia; ilk çahpna
Jan ~ foDdlr cMMwesi içia 
gönderilen proğramlar yeni 

taramaların yollanm ghterir. 
Yazılarla örnekler tarama der-
fllİllİn uJamuı için yapılan 

proğramda bu sayıda yer bul
muştur. 12 formayı aşan bu 
basım iki sayı bir arada ola
rak sayılaııtbr. Dağıtma yeri 
l.t.anbulda Türk kıtapçı-
hk limitet şirketidir. Her ki
tap onda bulunur. iki sayı 

bir arada olduğundan bu ba
IUDılll değeri altmış kuruştur. 
Aboqe olmak iateyenler on 
ıa>" için ilç lira glndererek 
abone yabılabilirler. Gelecek 
sayıda bitecek abonelerini ye· 
Dilemek iateyealer eskiden 
abone olcluklannı bildirerek 
Tllrk kitapçılık ıirketine ya
zarlana aboneleri yenilene
cektir. 

Urfa Ulus Evinde 
Urfa, S ( A.A ) - Urfa hal

kevinde çok 11cak bir kaynaı
ma vardır. Hemen her gece 
bir konferanı ve musiki mü
samereai verilmektededir. 

' 

V aşngyou 5 (A.A) - Şako
da barış ve düzenin yeniden 
kurulması çalışmalanna girmesi 
için uluslar derneği tarafından 
Am1?rikaya yapılmış olan dave
te Amerikanın vermiş olduğu 
kartıJığın aalı henüz bilinmi
yor. Cenubi Amerikanın dip
loması mabafiline göre Ame
rika, Buenos Aires te toplana
cak olan dört devlet konferan
sına iştirik etmeğı düş6nmek
tedir, Arjantin, Peru Urugvay 
ve intimal Brezilya bu konfe
ransa gideceklerdir. Konferan
sa gideceh devletlerin hepsi
nin Amerikalı olması keyfiyeti 
Birleşik Amerikanm . Amerika 
birliji tezine riayet manasına 
geldiği gibi bu devletlerden 
dörnibıibı uluslar derneği üyesi 
olmalan da bu bu konferansta 
adı geçen dernekler bir nevi 
çahıma beraberliği mahiyeti 
vermekted!r. 

M. Vele cenubi AmerikaU 
diplomatlarla yapmış olduğu 
g6rüsmeler sırasında, Amerika-
nın uluslar derneğinin istişan 

komisyonuna ginniyeceği, çün
ki böyle bir girişin Amerikayı 
bir manda deruhte etmek ve 
ya yapılacak her hangi fili 
icraata iştirak eylemek mec
buriyetinde bırakacağım aiyle
miştir. 

M. Vels ayai zamanda Ame
rikanın bitaraflar komisyonuna 
ve Bunnos Aires koeferanıına 
gitmeainin Amerika için güçe 
baı vurmakla yerine getirilecek 
bir taabıı:dü istilzam edemi
yeceğini ehemmiyetle kaydet
miftir. Brezilyanın da birleşik 
Amerikanın ğitttlğü yola ben
zer bir yol giitmesi lıram var
dır. Her ikimemleket de m&a
takil surette ğarekette serbest 
kalmak ve iki savaşçı taraf 
ile münasebet ve ticaretlerine 
devam etmek arzusundadır
lar. 

M. Vels ile Paraguay elçisi 
arasındaki görüşmeye büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 
Elçi bu görüşmeden aonra As
sompsiona bir tel yazısı gön-
dermiştir. 

Bu istifalar Niçin 
Atinada Dolaşan Garip Bir Riva

yet Hayretle Karşılandı 
lstan'};ul, ·6 (Hususi) - Yunan Hariciye bakalli M. Maksimoala 

Tlrk - Yunan doat:lak cemiyetleri reialerinia iStifa ettikleri 
pyialan Atinadan bildiriliyor. Bu pyia, burada derin hayretle 
klU'fllanmıştır. 

------------.. 4•~•9-4· ... ·------------
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Kırafetterlnl Değlf
Urlrorler 

Samsun, 6 ( A.A ) - Havza 
kaza Slllda ve köylerinde 
Gtıtiln imam ve hatipler kıyafet 

kanununa göre elbise giymeğe 
baflamıtlardır. 

Sam.un, 6 (A.A) - Samsun 
Yillyetine b•ih bir nahiye iken 
birkaç ay ance kaza olan Ka
vakta reami kurumlar tamam
lamnaktadır. Hiikümet konağı 
için 2500 liraya bOytık bir ev 
sabn abnmııhr. 

Bar Celll Mullada 
Muğla, 6 (A.A) - İstatistik 

genel mldllrtl Bay Celil bugün 
yapılacak olan nnfua deneme 
sayunı için ıehrimizden Mar
marise gitmİftİr. -....... . 

İtizar 
Y azmıwn çokluğundan (Ca

auslak Hayabm) tefrikamız bu
gDn dercedilememiftir. 

Saylav 
Seçimi Hazırlıkları 

Ereyli, S ( A.A ) - Saylav 
aeçimi ıçin balecliye tarafından 
yapılmakta olan hazırlıklar bit
mİf, geçen d6rt sene içinde ci
Yar kazalara Yerilmİf olan do
kuz köyia ayrılaut olinuma 
rağmen 4000 Blfua fazla tahak
kuk etmiştir. 

Mersinde TUrkotls 
Mersin, 6 (A.A) - Tüıko

fisfu Mersin tubeıi açıldı. Ofi7 
sin müdilr ve memmlan Anka-
radan gelerek işe bqlamitlar
dır. Sayıh milracaat iskelele-
rinden biriıi olan Mersinde 
TOrkofiain açılması sevinçle 
kartdanmlfbr. 
Mersinde Serl•v Seçimi 

Huırltlı 
Menin, 6 (A.A) - Viliyeti

mizde saylav ıeçimi için hazır
hklar bitti. Yapılan yoklamaya 
göre 104,126 ~rkek nüfus oı
duiu ve ntıfuı sayısının geçen 
seçimden sonra mühim miktar
da arttıj'ı anlaşılmıfbr . 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON at•t TELEFON atat 

Y alwı tarihin en mühim bir faciası, senenin en biiytik bir filmi 

Raspotin Ve Çariça 
JOHN, ETEL, LIONEL BARRYMORE kardeşler 

tara.fmdan temsil edilen bir şaheserdir Aynca 
FOX DUnya Havedlslarl 

0r:r- BiTMEMiŞ SENFONi 
Bir seneyi tecavüz Paria ainemalannda gösterilen diinyanın en büyük fihni 

Filimde Viyana Fılarmoiaik orkestrası Siğan orkestrası Viyana operası korusu 
Viywna çocuklar koru1U taganni ederler · 



........ Yeni sır 

Fırsat Beklemek Siyasası 
~~~~~~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~~~~~~-

Amerika da Gerçekten Hükümdar 
Efkarı umumiyedir. Teşkilatı 

Yaptıran Odur .. 
New Y ork T:mes yazıyor. 
Cümbur Reisi Mister Roo

sevelt'in bankacılara hitaben 
irat e"iği nutuk, Amerikanın 
garptaki taraftarlarının hidde
tini mucib olmuştur. Bunları 
asıl kızdınn cihet, Reisicüm
hurun birkaç haftadanberi ta
nınmış bangerlerle istişarede 
olduğunu beyan etmesidir. 
Acaba bir sene evvel bu hile
kar para sarraflannı mabetten 
atacağını söyleyen bu adammı 
idi? Acaba şimdi kendisi za
manamı uyuyor. Va\ctile ona 
esaslı ve değişmez kanaatlar 
taşıyan ve önüne ne türlü ma
ni çıkarsa çıksın daima hede
fine doğru yol alan bir Cum
hurreisi olmağı öğretmişlerdi. 

Bugün, onun bir firsatçıdan 
başka bir şey olmadığı şüphe- , 
si, hatta korkusu besleniyor. 
işte garp taraflanndaki eyalet
lerden alınan intibalar bu şe
kildedir. 

Bu şüphe ve tereddüt için
de hoşnutsuzluk gösterenlere 
sormak isteriz: Acaba bir de
receye kadar fırsatçı olmıyan 

bir devlet reisi görmüşlermi

dir. Esasen bu kelimenin ma
nası bu limana, yani emniyete 
girmek üzere fırsat beklenen 
adam demektir. Lord Cromer 
usta bir diplomatı , dalgalı bir 
havada sahile varabilmek için 
rüzgar ve denizin müsait bir 
zamıı.nını bekleyen bir kayık

çıya benzetmiştir, Halk işler:ni 
çeviren adamlar daima uygun 
bir fırsat kendini gösterinceye 
kadar sabretmek mecburiyeti
ni duymuşlard•. 

Abraham Lincoln en büyük 
fırsatçılardan biri idi. Ekseriya 
planlarını tehir eder veyahut 
değiştirirdi. Mesela hürriyet 
ilanını, ittihat zaferinden son· 
ra, halkın seve seve kabul 
edeceği bir zamana kadar te
hir etmişti. Bu yolda bir çok 
askeri misaller de sayılabilir. 

W ellington İspanyada Mar
mont'ın karşısında dört gün 
beklemişti. Nihayet Fransız 

kumandanının yanlış bir ma
navrasını yakaladı ve tarihe 
geçtiği şekilde 40 bin kişilik 
bir orduyu 40 dakikada yendi. 

Mister Roosvelt' e gelince, 
mumaileyh halkın ihtiyaçlarına 
daha uygun bir şekilde hiz
met edebilmek için projelerin
den ve ajanlarından bazılarını 

tashih etmek lüzumunu hisset
miştir. N.R.A. nın yeniden ku
ruluşuna devam ediliyor. 

Maamafih son alacağı şekil 

henüz takarrür etmiş değildir. 
Yalnız geçen sene Amerikan 
sanayii içinde dört nalla giden 
N.R.A. atının bu sene başka 

bir renkte olacağı muhakkak
tır. Bundan başka Cümhurrei
sinin geçen sene memleketi 
kendi kendini idare edebile
cek bir vaziyete sokmak ve 
a,ırı bir nasyonalizme doğru 
yürümek arzusuna mukabil bu 
sene daha ziyade uluslararası 

a(zular beslediği görülüyor. 
Bütün bunlar Mister Roosvelt'
in zaman ihtiyaçlannı iyi gö
rebilen bir adam olduğuna de
lildir. Bu hareketi için devlet 
reisimize kabahat bulmamalı-

yız. Onun etrafını Y oklıyarak 
harekete geçtiğini gören mem
leket. onu iş başına getirdiği 

için nedamet etmemelidir. 
Lord Brvce Birleşik Ameri-

kanın hakiki hükümdarının ef
kirıumumiye olduğunu söyle
miştir. 

Efkarıumumiyenin yardımiyle 

halk teşkilat sahibi olur '' ~ 
değişikliklere hazır bulunursa 
muvaffakiyet elde edilemiye-

cek biç bir iş yoktur. Bu ted
birler alınmazsa en büyük gav
retler bile muvaffakiyetsizliğe 
mahkümdur. Şimdiye kadar 
kelip geçen Cumhur Reisleri
mizin tatbik ettikleri usul çok 
taşkın bir siyaset ilin ettikten 
sonra ilerileyebilmek için halk 
hisiyatının heyecana gelmesini 
beklemektedir. Diğer taraftan 
en büyük icraatçılarımız en 
doğru bulduklan projeleri, ef· 
karı umumiyenin itirazlarına 
yol açmış olduğu için terk et
mek mecburiyetinde kalmış-

Vergi Karneleri 
Zayi Olursa Ne 

Yapılacak? 

Rühsat tezkeresile vergi kar
nelerini zayi edenlere yeniden 
te:ı:kere ve karnelerinin ne 
suretle verileceği hakkında 
Maliye bakanlığından vilayete 
aşağıdaki taminı gönderilmiştir. 

2395 No lı kazanç vergisi 
kanununun 79 ve 80 inci mad
deleri mucibince barcını ve
rerek aldıklan rühsat teske
resını ve vergi karnelerini 
bilahara . aip edenlere zayiinden 
tezkere ve karne verilip veril
miyeceği ve verilirse yeniden 
harç alınması lazım gelip gel
mi yeceği bazı mahallerden so
rulmaktadır. 

Kanunun 82 ve 84 üncü 
maddelerinde ruhsat tezkere
sile vergi karnesinin muayyen 
harçlar mukabilinde verileceği 

ve 81 inci madde ve tezkere
lerin bir ve karnelerin iki yıl 
için muteber olacağı yazı

lıdır. 
Bu itibarla barcını vererek 

tezkerere ve karne alan bir 
mükellefin kanunen bir veya 
iki sene için ruhsat hakkını 
haiz addedilmesi icabedsceğine 
göre bunların gaip olması o 
hakkın iptalini veya geri alın
masını istilzam etmez. Bina
enaleyh evvelce almış olduğu 

ruhsat tezkeresini veya vergi 
karnesini kaip edenlere ma
hallin en büvük malmemuru
nun müsaadesile zaiinden tez
kere veya karne verilmesi 
ve bunlar için yeniden harç 
alınması muvafık görülmüştür. 

Ancak tezkere veya karne
sini kaip ettiğini iddia eden
lerin istida ile müracaat etme
leri ve ibraz edecekleri evraki 
müspite veya yapılacak tetki
kat üzerine evvelce filhakika 

!ardır. 

Bugün Mister Roo~evelt'in 
sağa veyahut sola dönmesi 
mevzuubahs değHdir. Bu, <>"a 
tatbik edilemiy~cek kadar faz
la doktrinli bir standdartt • 
Asıl mesele elindeki deliller;n 

bazı siyasaları yeniden müta
laa etmesini ve eski planlannı 
yeniden tanz:m etmesini garan
ti edip etmiyeceğidir. Eğer bu 
husus onun fırsatçılığına yol 
açıyorsa, onun hakkında bir 
devlet adamı olarak verilecek 
nihai hükümde bunun hiçbir 
dahli olamaz. Fırsatçı ile Fa 
natikten birini intihap etmek 
lazımgelirse, etraflı malüınat 
sahibi ve aklı başında vatan
daşlann bunlardan birincisini 
tercih edeceklerınde hiç şüphe 
yoktur. 

Soy Adı 
Yeni Ad Alanlar 

Emniyet müdür muavini Bay 
Süleyman Sırrı Furat, Cökey 
Zeki Utku, emniyet müdürlü· 
gü sicil memuru Şükrü Vardar, 
parmak izinde 112 Ali Riza 
Oktem, vilayet daire müdürü 
Naci Coşkun, deniz merkezi 
birinci komıeri Faik Aşkın, 
"5ki nufus baş katibi Avni 
Ülgen, eski iskan memurlann
dan Eşref Kizgın, Muharrem 
paşa zevcesi mütekait Zehra 
Güzeller, emniyet müdürlüğü 
birinci kısım üçüncü komseri 
Osman ( lJzkaya ) hirinci kı
sım uçuncü komseri Galip 

( Akın ) idari kısımda 120 nu· 
maralı Faik ( Aga ), Mehmet 
( Dalk:ı.ra ), 243 numaralı Ka
zlm ( Arı ). 130 Kemal ( Al
kut ),belediye zabıta baş amiri 
Ali Riza ( Günay ), belediye 
varidat mümeyyizi ( Güney ), 
belediye baş katibi Ali ( Baş ) 
lzmir ithalat kümrükü birinci 
muayene memarlanndan Şevki 
ve biraderi Celal ( Atilla ), 
sümerbank yerli malları İnmir 
mümessili Ahmet ( Bakırcı ), 
belediye ikinci mintaka me
murlarından bir numaralı Hü· 
seyin ( Gü:ı: ), belediye dosya 
memuru Ekrem ( Erdenş ) 
soy adlarını alınış'ardır. 
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tezkere veya karne aldıklan 
anlaşılırsa ödemiş oldukları 
harca ait makbuz tarih ve nu
marasının ·yeniden verilecek 
tezkere veya karnelere derce
dilmesini ve kırmızı mürekkep
le ve kah n kalemle bu tezkere 
ve karnele re (ikinci nüsha) 
kelimelerinin ilavesi ve keyfi
yetin ilk defa verilen tezkere 
dip koçanına ve istida zirine 
de işaret edilmesi lazımdır. 

Bu dairede muamele ifası lü
zvmunun mülhakat malmemur
larına teblijri temenni olunur. 

Sar Meselesinde Anlaşıldı 
~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~-

Plebisit Yapılırken Beş Bin Kişilik Bir 
Polis Kuvveti Asayişi Koruyacaktır 

Cenevre, 6 (H. R) - Uluslar 
derneği konseyinin dünkü top
lantısında söz alan Fransız 
hariciye bakanı M. Pierre La
va!: "Fransanın gizli istekleri 
ve ülküleri olmadığını Alman 
umumi efkarı ile birlikte acun 
umumi efkarına ispat etmek 
için Sarda plebisit yapılırken 
düzeni korumak işini üzerine 
almış olan uluslar arası polisini 
c\esteklemek üzere Sara bir 
Fransız polis kuvveti gönder
mekten vaz geçiyoruz. ,, 

M. Lavaldan sonra söz alan 
İngiliz Elçisi M. Eden Alman
ya ve Fransanın onaylamalan 
şartı ile İngilteranin Sara bir 
polis kuvveti göndermeğe anık 
olduğunu söyledi. Baron Aloı• 
si İtalya adına, Litvinof Sov· 
yetler adına, Benes Çekoslo· 
vakya adına M. Eden teklifini 
onayladılar. M. Benes'in tekli· 
fi üzerine Fransız delegasyo• 
nunuıı son teklifinden ilham 
alank projeler anıklaınağa üç
ler komitesi memur edildi. 

Cenevre, 6 (H.R) - Küçük 
itilaf hariciye bakanları öğle· 
den sonra toplanarak uzun 
uzadıya görüşfüler. M. Lava! 
beyanatında Fransanın Sar 
meselesinin hallini Uluslar der
neğine terketmiş bulunması 
sayesinde bir anlaşma husul 
bulduğunu, bu anlaşmanın ada
let, nizam ve sulh fikrinden 
ilham aldığını söyliyerek şun· 
lan ilave etti: - - ... 

1 

"Sarda yapılacak plebisitle 
Sar halkı ister statükonun mu· 
hafazası lehinde bulunsun, is-
ter Almanyaya avdeti istesin, 
Fransa her iki şıkta da halkın 
arzusuna muhalefet etmiye
cektir. 

Bütün mürahhaslar alınan 
neticeden memnundurlar. M. 
Eden, Litvinof, Benes ve Tev
fik Rüştü Aras sözlerinde M. 
Lavalın noktai na:ı:anna iştirak 
ettiler. Konseyin bugünkü top
lantısında hiç bir sürpriz olma
dı. Konseyde verilen karara 
göre Plebisit esnasında Sarda 
polis vazifesini görecek olan 
kuvvet İngiliz, İtalyan ve Ho
landa polisinden ibaret olacak
tır. Bu kuvvet 5000 kişiye va
racaktır. Sann 800 bin nüfusu 
olduğu düşünülürsa 5000 kişilik 
nluslar arası polis kuvveti fazla 
görülemez. Almanya yan resmi 
surette bu karan onaylamış ise 
de resmi onaylama dakikadan 
dakikaya bekleniyor. 

Cenevre, 6 (A.A) - M. La· 
val konsey konuşmalan hak
kında şu bildirimde bulunmuş
tur: 

Fransa ile Almanya arasında 
zorluk aranlannı bir tarafa at
mış olan bu konuşmalar ulus
lar derneğinin hakiki rolünü 
teyit suretile barış davasının 
faydasına olmuştur. 

Londra, 6 (A.A) - İngilte
renin Sarda uluslar arası bir 
zabita kuvvetine iştirak tekli
fini tefsir eden Daily Telgraf 

gazetesi İngiliz tavır ve hare· 
ketinin böyle birden bire de· 
ğişmesinin biç şüphesiz hayreti 
mucip olacak, fakat vakalar 
nazarı dikkate alınırsa bu tarzı 
hareket tehlikeli bir vaziyetin 
önüne geçmek için pek müessir 
çare olduğu görülecektir diyor' 
Bu gazete sonra şu sözleri !Iave 
ediyor: 

Frensa ile Almanyayı bu iş· 
ten uzak kalınağa ikna ettiği 
için Baron Aloisiyi tebrik et· 
melidir. İn~iliz her muvafık fır· 
sat düştükçe kollektif sisteıııe 
bağlılığını isbat etmeğe hazır 
bulunduğunu göstermiştir. 

Londra, 6 (A.A) - Berlindeo 
haber verildiğine göre Alman· 
ya hükümeti Sar havzasında 
gelecek 13 ikinci kanunda ic· 
ra edilecek reyiamdan önce ~ 
sırada ve hemen sonra asayiş• 
muhafaza için uluslar arası bir 
zabıta kuvvetinin kullanılması

na engel olmamaktadır. İtalya 
ile İngiltere bu kuvvete iştira· 
ki şartla kabul ettiklerindçıı 
ve M. Laval her şeyden önce 
uluslar kurumu konseyinin ora· 
da asayi'i muhafazadan mesııl 
bulunduğunu ve Fransanın bıJ 
adı geçen palis kuvvetine iş· 

tirak etmediğini söylediğinde~ 
Londra mehafilinde bu tekli 
edilen tesviye tarzının ulusla' 
kurumu konseyince kabulüne 
hemen muhakkak nazarile ba' 
kılıyor. 

-~ 

Kollektif Barış Sistemi 
Uluslar Derneği Antlaşmasının 16 cı 
Maddesinin T efsiriMeselesiEtrafınd8 

Londra,6(A.A)-Lort Beatty 
dün akşam Londrada verdiği 
bir söylevde İngiltenin ihtiyaç
larına yeter kertede kravazör 
yapmamak suretile deniz kon· 
feransını ihmal ettiğinden ötü
rü kederlenmekte oldnğıınu 
söylemiştir. 

Londra,6(A.A)-M.Baldvinson 
nutkunda bahsettiği kollektif 
bariş sistemi meselesiyle ulus
lar derneği antlaşmanın on 
altıncı maddesinin tevsiri mes
elesi dün lortlar kamarasında 
konuşulmuştur. Hüküınet na
mına karşılık veren Harbiye 
müsteşarı M. Steope demiş· 
tır ki: 
Hüküınet kollektif barış sis

temini bütün gücü ile korun
maktadır. Si yasamız bir tecer
rüt veya müdahele siyasası 

değil fakat nufuşumuzu ulus
lar arasında en iyi anlaşma ve 
çıkan zorluklara müzakere ile 
halli için kullanmatan ibaret 
olan bif nüfuz siyasasıdır. 

M. Baldvin nutkunda, kol
lektif barış sistemini en dar 
anlamında kullanmıştır. Bu sis
tem asla ceza vermez. Uluslar 
korumu savaşa baş vuran ulus
cezalandırmak için değil sava
şın önüne geçmek için kurul
muştur. Uluslar derneği veonun 
barış siyasası sistumi fikri şu
dur ki, her hagi bir ulus diğer 
bir ulusa karşı bir salihiyet 
ve yahut ittihamda bulunduğu 
takdirde bunun uluslar 
derneii'i konseyine verilmesi 

ve orada şikayet edilen ulus 
tatmin edilmek üzere açıkça 
kinsiz ve derin bir surette mü
zakeresidir. Bu suretle acun 
barışını koruyabiliriz. Hakiki 
kollektif banş sisteminden an
ladığımız ve Britanya hüküme
tinin gütmekte olduğıı siyaea 
budur. 

LONDRA, 5 (A.A) - Ma
taudeita ile Sir Con Saymon 
yann yann deniz görüşmeleri
nin alacağı yeni şekiller hak
kında konuşacaklardır. Zanne
diğinden göre, Sir Saymon M. 

Matsude iradan Vaşingtan ııııı· 
ahedesi Japonya tarafındall 
feholunduktan sonro Londr~ 
görüsmeleri hakkındr fikriıı1 

söylemesini istiyecektir. JapoP'. 
yanın muahadeyi feshettiği: 
hangi tarihte katı olerak b 
direceği henüz belli degilclir·. 

LONDRA, 6 (A.R) - fnf' 
giliz Hariciye bakanı JaP0P 

büyük elçisile görüşerek J•' 
I' 

ponyanın Vaşington antlaşıııa' ~ 
nı bozmasından ve bu eOI 

vakiin uyandiracaği neticeler' 
den bahsetmiştir. 

Yeni Baş Müdür f Bir İhracat Firnıa~• 
Vazifesine Ve Tettı,ıerlna Memleketimizden ıca.ırıl 

Batladı Meyva Almak lstly_or6. 
Vilayetimiz posta ve telgraf Hindistanda (Ghulınalı erı 

başmüdürlüğüne naklen tayin Chagla Co. Bunder quart 51 
edildiğini ev~el.~e.. yazdığın~ız Moolji street, Karachi) firOl:rıl 
Ank:ı-r~ başmüduru Bay. N~ım portakal, incir ~gibi Türk k d•' 
ıelırımıze gelerek vazıfesıne meyvelerini satmak arzusıııt 
başlamıştır. dır Bu firmadan ofise gele~ 

Dün sabah bütün posta ve kt t H' d' t şiOl3 
telgraf mersüle, havale, paket me .u~ a, ın 1~ anın eJerİ' 

b 1 · · h''k" t ta garbısınde Akdenız ıneyv , 11• şu e ennı ve u ume pos ve .. _ . . 
0

Jo 
telgraf merkezini teftiş eden ne karşı buyuk bır ıstek iı'' 
Bay Naim makamında ziyaret ğunu ve Yafadan b~ mınt:pıl: 
eden yazğancılarımızdan birine ya muntazam sevk~yat y e~ı 
İzmir gibi münenevver bir mu- dığını bildirmekte dır. Bu. "te~ 

T- k h il · · · de 15 
bite tayininden dolayı sonde- ur ma su erı ıçın .. d' 
rece memnun olduğunu ve iz- uyandırılması imkan dahılı~e' 
mirdeki tetkik ve teftişlerini olduğundan ismi yukarıda ~e 
bitirdikten sonra mülhakat pos- çen firma Türk kuru m;~e' 
ta ve telgraf şubelerini teftişe ihracatçıları ile münasebe. ııı•• 
çıkacağını söylemiştir. sis etmek istemektedir. fır dr' 

Mahkemeye verlldl icap ettiği takdirde L~~ ıe· 
Servilimesçitte Refik namın- Bakanlarından referans .g0İ,ı;· 

da bir şahsı tabanca kurşunile receğini de bildirmektedır. ,,~ 
yaralavan İsmail mevkufan ağır kadarların firma ile teıll . 
ceza maukemesine verilmiştir. geçmeleri taysiye olunur. 
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Zavallı Güzel Kısrak.. Zavallı Vasilissa .. Aceba Sen 
Nerelerdesın? Bunu Düşünen Bile Kalmamıştı 

Vasilissa kollannı gencin boy
nuna dolamış, kollariyle olgun 
kadının kalçalarım sıkan deli
kanlı başını dik başlı iki me
menin arasında saklamıştı. 
Beş arkadaştan bir an hiç 

ıes çıkmadı. Leonla Nisefor 
sabit bakışlarla frene yiyecek 
gibi bakarak bir an durdular. 

İlk şaşkınlığı geçince İren 
azametli bağırdı: 

= Fakat izinim olmadan na-
111 girebiliyorsunuz buraya,. 

- Efendiler... Size söyliyo
rum. Gecenin bu ilerlemiş saa
tında V asilissanın dairesine gel
ıııek teşrifata mugayir değil 
midir? 

İşte bu sual! Niseforu coş
turmuştıı: 

- Hangi teşrifattan bahse
diyorsun behey kadın? - diye 
haykırdı - Eğer bir teşrifat mev• 
zuubahs ise, buna herkesten 
evvel harekatını uydurması la· 
zım gelen sensin!. 

- Be11 mi? 
- Öyle ya, ne zannettin?. 

Bir hükümdarın karşısında bu 
laübalilik ne cüret? 

İren şaşkın şaşkın baka kal-
mıştı: 

- Bir hükümdarın mı? 
- Elbette .. 
- Bir hükümdar .. 
Güldü: 
- Kah kah kah!. Fakat 

kimmiş bu hükümdar? 
- Ben! .. 
Nisforun ağzından çıkan bu· 

tek kelime hamamın kubbesin· 
de gümlerken, lren sürekli 
kahkahalar savurarak ellerini 
bir birine vurdu: 

- 1-ler 1 Kimse yokmu ora· 
da? Nöbetçi i i i i ? 

Bu amirane teazzüm maale· 
ıef cevapsız kalmıştı. 

V asilisa, rüya görmediğine 
emin olmak için ğözlerini oğuş· 
turarak Nisefora dikkatli dik
katli baktı: 

- Siz .. Siz ha Nisefor? Siz .. 
liükümdarsınız öylemi? Lakin 
1İz delirdiniz mi .. 

- Ya ben? Ben neyim? 
- Sen mi? 
Kahkaha nöbeti şimdi Nise· 

fora gelmişti. Uzün ve sürekıi 
bir kahkahadan sonra gegrik· 
ltrini tutarak dilini çıkardı. 

- Sen de... Dedi - benim 
tebaamdan güzel bir kadınsın! 
liıınu anlıyamıyacak ne var .. 
\' e yalın palası elinde havuzun 
basamaklarına yanaştı. 

- Arbk V asilisa İren tariha 
kanştı. Arbk onun aşıklanna 
eşekler gibi artık taşıyacak Ni
•dor yok!. Niseforu millet im
llaratorluk tahtına yükseltti. 
Ordu, Bi a ı.s tacını ona layık 
f ?rdü. Sana gelince.. Şu anda 

ıl ki, şu kos koca şehir pan-
~~krator baş papasının kanile 

1 
ırJenen ellerini bileklerinden 
-!>parmağa amade hulunmak
~•dır. İren azametinden zt'rre 
b •Ybetınemişti. Hırçın hırçın 
ağırdı: 

Pantokratör baş babasının 
•·iii ben değilim ... 
Fakat buna kulak asan ol

llıadı. Daha kim bilir ne söyli
hı~ekti. Fakat l u ıada meydan 
;"rilınedi Nisefor bulunduğu 
11 
erden ani bir hareketle uza-
•rak güzel kadının bilekleri-

ne sanldı. Havuzun içinde şaş
kın şaşkın duran kadım çek
ti. Zorla sudan çıkardı. Beş 

adam, biran yutkunarak ba
kındılar. 

Arnavut diye anılan muha
faza büyücek bir peştemal ge· 
tirdi. İreni buna sararak Nise
fer uzaklaştı. 

Leon arkadaşlarına bir göz 
iıareti verdi. 

Dördü birden elbiseler.le 
havuza daldılar. 

Ne olduğundan bihaber, alık 
alik bakınan genç işıkı omuz
lanndan basarak çökertile .. 

Kafasını zorla suyun içine 
sokarak boğdular. 

Bütün bu işler sessis sedasız 
yapılmıştı. Hİç bir gürültü pa
tırdı olmadı,. 

Zavallı güzel kısrak ... Zavallı 
Vasilissa .. Aceba sen nereler
desin? Bunu düşünen bile kal· 
mamıştı. • 

Havada gine o rüzgar esiyor
du. Ay gine oğlun bir ışıkla 
aydınlatıyordu Kalamışı .. 

Niseforla arkadaşlan Vasi
lissayı kollarından sürükliyerek 
saraydan çıkardılar. Sandal 
gine geldiği gibi aynldı sahil
den. 

Az sonra Kalyon Moda bur
nunu dolanarak İstanbula doğ
ru hızlanıyordu. .. 

• • 
Milletler sürülere benzer, ne 

kadar sinirli, ne kadar şirret 
olurlarsa olsunlar, emrivaki de
nilen nesnenin karşısında her 
zaman hareketsiz kalırlar. 

Bu defa da işte böyle ol
muştu. 

Sabahleyin korkulu gözlerile 
başlarını pençerelerden uza
tanlar, sokaklarda münadilerin 
şöyle bağırdıklarını duymuş· 
!ardı: 

- Eeey Bizanslılar, Büyük 
iınperatorumuz Nisefor hazret
leri, bugün mukaddes mabette 
başlan na taç giyeceklerdir. 
Kutsiyetınaab patrikin iltimasile 
hassa kıtaat kumandanı gene
ral Leon vatandaşlan Ayasofya 
meydanında toplanmağa davet 
eder. 

İmparator? 
Fakat hangi imparatordu bu? 
Nisefor? 
Acaba bu maliye nazın pinti 

Nisefor olmasın? Amma bu iş 
nasıl oluyordu. Hangi kuvvet 
onu tahta çıkarıyordu. Birçok
lan lrenin sarayda son daki
kada yaşadığını biliyorlardı. 
İhtilili hiçbiri yadırgamış de
ğildi. Fakat doğrusu ya her
şeyi tahmin etmişler, bunu 
akıllanna hile getirmemişlerdi. 

Maamafih akıllarına getir· 
medikleri şey oluvermişti. 

Hiçbiri buna itiraza kalkış· 
madı. 

Harmaniyesine bilrünen, Aya
sofyaya revan oldu. 

Patrik Nisefora, birinci Ni
ıefor unvanını verip te yüzler
ce papasın bır ağızdan oku
duklan dualar arasında onu 
mabedin avlusuna kadar teşyi 
edince meydanı ve hıpodrom 
duvarlannı dolduran on binler
ce halk çılgın bir alkış tııfani
le ilanı meserret ettiler. Sanki 
hepsi uzun yıllar, böyle bir 
t'mel için geceli gündüz
lü çalışmışlar gibi sevinç içinde 
bağrıştılar. 

- Y qasın vasileus Nikofo-
ros ! 

- Yaşasın! 
- Yaşasın! 
Ve Nisefor, bu duaların müs

tecap olacağından muhakkak 
surette emin bir tavırla atını 
sürerek büyük saraya daldı. 
Akşam üzeri altın misrfer 

bölüğünün refakatinde şeTırin 
sokaklarını dolaştığı zaman ye
ni tacıdar geneayni tezahüratla 
alkışlanmıştı. 

lrena ... 
Zavallı güzel kısrak ... Va

silissa.. Acaba sen nerelerde
sin? Bunu düşünen bile kal
mamıştı. Kırmızı karanfilli ka
dın, arbk saraydan ve dünya· 
dan uzaklaşmış, tarihe mal ol
muştu. 

Onu nereye sürüklemişlerdi .. 
Bunu bilen yok .. 

A efendim, böyle devirlerde 
böyle şeyleri soran mı olurdu? 
Düşenin dostu mu bulunurdu? .. 

• • 
O ğün ıktidan ellerine ge-

çirenlerin çılgın bir neşe ile 
sermest olduklan gündü. 

Nisefor, büyük sarayınav
lusunda şehirlilere müdepdep 
bir ziyafet verdi. 

Kadın, erkek, genç, ihtiyar, 
çoluk çocuk, kör, topal, içtiler, 
güldüler ve oynadılar ... 

- Sonu Var -

Bugünkü Maçlar 
lzmirspor - Karşıyaka Karşılaşıyor 

Bugün Alsancak stadyumu 
yine güzel günlerinden birini 
yqayacaktır. Geçen seneki 

müsabakalardan sonra bir da· 
ha birbirlerile karşılaşmıyan 
lzmirspor - Karşıyaka takını
lan karşılaşacaktır. Bu haftaki 
fiküstüre göre yine öğleye ka
dar olan iki maç (B) takımları 
arasında olacak öğledensonra 
da (A) takımlan müsabakala· 
nna başlanacaktır. Sabahleyin 
saat 9 da başlıyacak olan bi
rinci müsabaka Altay - Türk
spor, ikinci müsabaka saat 11 
de K. S. K. - İzmirspor (B) ta
kımlan maçı olacaktır. Öğle
den sonra da sa• t 13 te yine 
Altay - Türkspor (A) takınılan 
maçı yapılacaktır. Bu Maçın 

neticesi zaten malüm olduğun
dan buhususta fikir yürütınek 
yersizdir. 

Bu maçtan sonra birinci dev· 
renin ve günün mühim maçı 
olan K.S.K. - İzmirspor ma
çına saat 15 te başlanacaktır. 
Her iki takımda son zaman-
!arda yeni oyuncularla takviye 
edildiğinden bugünkü müsaba
ka çok zevkli olacaktır. Aşağı 
yukarı ayni derece kuvvette 
olan bu iki takımdan hangisinin 
müsabaka kazanacağı hakkında 
fikir yürütmek doğru olmamak
la beraber evelki hafta Altayla 
karşılaşarak güzel bir oyun 
oyniyan Karşıyakalılar ayni oyu
nu bu hafta da oynarlarsa lz
mirspora karşı muvaffak olma
ları ihtimali vardır. lzmirspor-

Yenı Aslr Sah"• s 

Dakika: 
CenevredeNikbinlik Vardır 
Zorbalar işi Uluslar Derneğinin Önü
müzdeki Toplantısında Görüşülecek 

Zorbaları Temiz]eme işine M. Eden Riyaset Edecektir 
Paris, 6 (H.R) - Cenevrede bir nikbinlik vizeleri uzun biten ve bunlann yenileştirilmesi 

havası vardır. Sar meselesinin mesut bir suret- abaylanan bir çok Nacarlar 48 saat içinde Yu
te nallinden başka Yugoslavya tarahndan tah- goslav topraklarından çıkmağa çağınlmışlardır. 
rik edilen Zorbalar meselesinin de Konseyin Belgrat: 6 (A.A) - Yabancı ülkelerde çıkan 
önüzdeki toplantısına görüşülemiyeceği tahmin şayialar hilafına olarak Yugoslavya, Yugoslav -
ediliyor. Yugoslavya ve Macaristanın soğuk kan- Macar sınır mukavelesini bozmamış ve fakat 
!ılık gösterecekleri, hatta Macaristanın bekle- sınınn en müessir bir surette gözetilmesini te
nen ikinci cevabında Macar zabitasının zorba- min için bu mukavelenin tatbikatını daraltınışbr. 
)ara karşı kifayetşizliğini ve hatta bazi ihmalle- Cenevre, 6 ( A.A ) - Uluslar derneği gizli 
rini kabul edeceği söyleniyor. Uluslar derneği toplantıda Yugoslavya müracaatının bu toplantı 
ortasında mevcut inana göre konsey zorbaların devresi derneğine konulmasını müzakere etmek
sığındıklan yerlerin temizlenmesi şeklinde bir sizin ittifakla onaylamıştır. 
karar alacaktır. Bu temizlenme işi İngiliz bari- Cenevre, 6 ( A.A ) - Uluslar kurumunun 
ciye müstaşan M. Edene tevdi olunacak mu- dünkü hususi toplantısında Yugoslavyanın Ma· 
maileyh küçük devletlerden birinin milrahhası caristana karşı vaki ittihaınlannın ruznameye 
da lngiliz mürahhasma yoldaşlık edecektir. alınması kararlaşmıstır. Bu mesele Macaristanın 

Belgrat: 6 (A.A) - Yugoslavyada oturmalar dileği veçhile hemen müzakere edilecektir. 

Ankara Bayanları Halkevinde 
ANKARA, 6 (Hususi) - Meb'usluk hakkını veren kanun münesebetile Ankara Bayanları 

(kadınları) Halkevinde toplandılar. Atatürk ve Büyük Meclise yazı ile şükranlarını bildirdiler. 
B. M. Meclisinin bugünkü toplantısında Ankara bayanlannın teşekkür yazılan ok'llldu. 

ANKARA, 6 (Hususi) - Kadınların saylav seçimine iştirakleri üzerine lstanbuldan şimdiye 
kadar çıkarılmakta olan 16 meb'us yerine 20 meb'us çıkacaktır. Bu fazla dört meb'usun kadın 
namzetler olacağı tahmin ediliyor. •• 

Bay Recebin Uçüncü Konferansı 
Ankara 6 ( Hususi ) - C. H. F. Genel Katibi Bay Recep bugün Ankara Hukuk fakültesinde 

üçüncü inkılap dersini verdi. Hatip dersinin bir yerinde dedi ki : 
" Bazı adamlar Atatürke halife olmasını teklif ettiler. Bu teklifte samimi bir taraf yoktu. Onun 

başına Vahdettinin kafasından artan kokmuş hilafet tacını geydirmek safca bir şey değildi. Fa
kat Atatürk, kuvayı milliyenin tozu, toprağı içinde terleyip mis gibi Mustafa Kemal kokan kal
pağını hilafet tacına tercih etti. ,. 

Bay Recep sözlerinin diğer bir yerinde de : " Dünyanın her köşesinde ergeç ve muhakkak is· 
tikbal cumhuriyetindir. ,, Dedi . 

Fransız - Rus Dostluğu Sıklaşh 
Cenevre, 6 (H.R) - M. Litvinof ile Fransız hariciye bakanı M. Lava! arasında bugün bir pro

tokol imzalandı. Bu protokola göre iki hilkümet Şark misakı proje halinde kaldıkça iki taraflı 
başka bir misak imza etınemeği taahhüt etınişlerdir. 

Cenevre 6 (A.A) - Irak hariciye bakanı uluslar derneği genel katipliğine gönderdiği bir mek
tupta frak ile İran arasındaki sınınn Iran yönünden sürekli bir surette bozulması ve bundan ötürü 
frakın meseleyi gelecek uluslar derneği konseyinin müzakeresine konulmasını istemeye mecbur 
kaldığını bildirmektedir. 

Altmış Alh Zorba Moskova Ve 
• 

Leningrattaölüm CezasınaÇarptırıldı 
Moskova, 6 (H.R) Yoldaş Kirofun kurban düştüğü suikast münasebetile zorba suikastını anık· 

lamaktan suçlu buluanan altınış altı kişi fevkalade mahkemede öliim cezasına uğradılar. Bu ölüm 
cezalanndan 37 ıi Leningratta ve 28 i Moskovada verilmiştir. Önce alınan bir kararla zorbalardan 
ölüm cezasına uğrıyanlann karan temyiz bayığı kaldınlmış bulunduğundan bu cezalar gecikmeksizin 
infaz olunacaktır. • 

Büyük Bir Sinema Alevler içinde 
Marsilya, 6 (H.R) - Perkinyan sinemasında korkunç bir yanğın oldu. Sinema boğazına kadar 

dolu olduğundan alevleri gören seyırciler birden paniğe tutulmuşlar ve kapıdan bir dakika evvel 
canlannı dışan atmak için itişmişlerdir. Bu yüzden bir çok kimseler ezilmiş, yaralanmıştır. Çoğu 
ağır olmak üzere 54 yaralı vardır. Diri diri yananlar da olup olmadığı henüz bilimniyor. 

Kumar Oynanmamış 
Yıkık minarede 106 numa· 

ralı kahvehane sahibi Bay 
Hamdi kahvesinde kumarbaz· 
!arın cürmü meşbut halinde 
yakalandıklan hakkındaki za
bıta haberinde yanlışlık oldu
ğunu, kumar değil pastra oy· 
nayan iki müşterinin kavga 
etıneleri üzerine ifadelerinin 
karakolda alındığını söylemiş 
ve bu suretle haberin düzel
tilmesini yalvarmıştır. 
luların da takımlanna yenı 
aldıklan oyuncular dıi birbirle
rile anlaşacak olurlarsa Kar· 
şıyaka kalesine çok tehlikeli 
dakikalar yaşatacakları ve bel
ki de muvaffak olacakları ihti· 
mal dahilindedir. 

Bu maçın bir husuıiyeti de 
mağlup olanın şampıyonluktan 

tamamen ümidi kesilecgidir. 
Kaptau 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

UzUm 1 43 Ramiz Sıtkı 4 25 4 25 
Çu. Alıcı Fiyat 19 incir istihsai 13 13 50 

438 Müs inhisan 6 75 10 25 613 Y ekün 
151 S Süleymanov 10 50 20 
172 Koop ittihat 13 75 14 50 
83 S Süloyman 9 50 15 
35 S Celardin 12 75 15 
29 P. Paci 13 50 14 50 
29 H Alyoti 13 13 
25 Esat Nezir 14 50 22 
17 M Niyazi Şuh 12 13 
17 T Debbas 14 25 14 75 
16 Kohen biraderlO 12 25 
15 M ve H Cem 12 57 12 57 
11 F z Abdullah 11 75 11 75 
9 Alyoti bi 12 75 13 

1057 Yeldin 
incir 

Çu. Alıcı Fiyat 
551 P Paci 4 ~5 4 25 

Zahire Bor•ası 
Çu. Cinci Fiyat 
560 Buğday 3 90 4 25 
116 Ton " 
204 Arpa 3 75 

8 v. 
2 Fusulye 8 50 

60 Susam 10 
1 Mercümek 5 75 

28 M. Dan 3 375 
189 Kendir T. 4 

2 Bakla 5 125 
2 Burç•k 4 87 

46 KPalamut 200 
865 B Pamuk 47 

3 65 

8 40 
10 
5 75 
3 50 
4 
4 12 
4 87 

365 
.(9 
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Siberya 
Mahkumları 

Rus Edip Ve Feylesofu 
Tolstol'un Ölmez Eseri 
lıım Seven Gençlljlml:l'e 
Çök Şey Söyllyecektlr. 
Meşhur Rus edibi TOLSTOI 

kadar onun (Basübadelmevt) 
isimli eserini de herkes tanır. 
Bu içli eseri okuyanımız çok
tur. 

T olstoi uluslar arası bir fey
lesof ve edip olduğu kadar 
onun " Resurrection ,. nına da 
( Dünya edebiyatının şaheserı) 
ünvanı verilmiştir. Eserin edebi 
kıymeti kadar mevzu kuvveti 
de meşhurdur. 

Bu hafta Elhamra sineması
nın beyaz perdesine aksettiri
len bu namlı edibin her dem 
taze eseri İzmirimizin temaşa 
ileminin yeni bir varlığı ol
muştur. Bunean tam altı sene 
evvel yine Elhamra sinemasın
da ( Basübadelmevt ) in sessiz 
filmini görmüş ve göz yaşı dök
müştük. Bu sessiz filmin artist
leri, beyaz perdenin bir çift 
emektarı olan Rod la Ropue 
ile Dolores del Rio id;. 

Altı sene sonra karşımıza 

çıkarılan (Siberya mahkiımlan) 
yine Tolstoi'un ( Basübadel
mevt ) inden başka bir şey de
ğildir. Yüksek edibin canlandır
dığı Prens Dimitriyi ve zavallı 
Katoşayı görüyor ve onların 
elemlerile hisleniyoruz. Şu ka
dar bir farkla ki bu defa 
Katoşanın elemlerini, isyanlan
nı dılber Lupe Velez'in lisa
nından işitiyoruz.Daha doğrusu 
büyük feylesuf Tolstoi'n yük
sek dahasile temasa geliyoruz, 
açıkçası Rus aleminin bütün 
hayatını okuyoruz. 

Bütün ilim ve edebiyat me
raklılarını çekecek olan bu film 
temsil itibarile de evelkisine 
göre yüksek bir varlık göster
mektedir. Geçen sene ( Haya
tım senindir) filminde tanıdı
ğımız değerli Amerikan artisti 
John Boles, Dimitri rolünü 
cidden yaşatmıştır. Adalar şar
kısının oynak yıldızı Lupe Ve
lez Katoşa rolünde temsil de
ğil temessül etmiştir. Bu şen 
ve oynak yıldız, Çekingen bes
leme kız rolünde olduğu ka
dar, haksızlıka isyan eden düş
man kadın rolünde de aldığı 

vazifeyi hakkile yapmıştır. 
Fransızca konuşan film ilim 

seven gençliğe çok şeyler söy
liyecektir, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ramazan 
Ve Sinema 

Ramazan önümüzdeki haf
taya.. Lale bunun için şimdi
den hazır. 

İzmirde biç görülmemiş en 
büyük iki filmini buna ayırdı. 
Bunlar: 

Heyecan, dehşet ve müca
dele filimlerinin emsalsiz kah-

Belty J.'ıınıeı; ' ııı lıu rolıı' yeıı:· 
kıttlal'a çok yal'aşır 

Sinema Moda 
Hollyvood'un Modaları 

• 
Beyaz PerdelleAcuna Yayılmaktadır 

.Norma Sheareı· Joaıı Crcıw/iırd Soel !fCceısiııi 
aııdıraıı biı' elbi.sl'8i 

.Jeaıı Parker yibi Jfi ua· 
şıııda iseniz lıeı· Pll.ııse 

böyle giitel aöı·ii ıı iil' 

freııc Diiııııc zarif 
maıılosıı ile 

Beyazperdenin moda üzerin- len elbiselerin acunun dört kö- Fransız sinema mecmualarına siparişlerini kabul edelim. Bi- geçen filimlere aksettiriJınesı 
deki tesiri abamlanamaz. Gerçi şesine yayıldığını görmekteyiz. göre Hollyvood'un modalarını zimle uzun uzun pazarlık ede Fransız modellerinin, ve FransıJ 
sinema mecmualarından bazılan Hele Amerikada Norma Sharer, yaratan orada yerleşmiş bulunan cekler. Matlubatımızı ödemi ye- moda zanaatının yer kazallillası 
bunun tersine inanmıştır. Bun- Gloria Swanson'un en özenli bir Fransız kadınıdır. ~~~=~· ;;ecı!'~~o;:r.bu F::c::.~ itibarile faydalı olacağını yazı• 
lar Beyazperdenin yeni hiç bir tuvaletlerini 35 dolara (35-40) Parisin tanınmış terzilerinden · genliği ülkel-eri hesabına bir yorlar. Şurası muhakk ki, beyaz 
moda yaratmadığını iddia eder- liraya yaptırarak bu sevimli bir çoğu Hollyvood hesebına ziyan sayıyorlar. Paris moda- perdede görülen elbiseler, şap· 
ler. Bununla beraber Hollyvo- yıldızlar gibi geyinen genç kız- çalışmaktan çekiniyorlar. Ken- !arının, yapıcılannın atları bil- kalar, saç modelleri çabık ya· 
od'un dağıttığı filimlerde görü- !ar, kadınlar eksik değildir. dilerine sorarsanız: "Ne diye . dirilmek suretile beyaz perdede yılmaktadır. 
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Yakın Tarihin Mühim Bir F acıası 

Raspotin Ve Çariça 
fki sene evvel

Metrogoldvin Ma
yer film şirketi 

milyonlarca Do
lar sarfederek bü 
yük bir film yap
mıştı. Yakın Rus 
tarihinin mühim 
bir faciasını mu
savver olan bu 
filmde, Rus sara
yına giren bir köy 
papasının Raspo
tinin çevirdiği in
trikalar, Prens ve 
Prenseslere karşı 
aldığı vaziyet, 
İmparatör ve fm
paratöriçe üzerin
de tesis ettiği 
nüfuz sayesinde 
oynadığı roller 
tamamen canlan
dırılmıştı. Film 

Ya Yarını 
"Titreten Sor~ 

CANLI GET.İR 
Çok İstifadeli Bir Dökümanter 

bitip te beyaz perdeye intikal 
eder etmez Londrada bir kı
yamet koptu. Filmde Prens 
Nataşa olarak gösterilen ve 
Raspotinin katili olan Prens 
Bosoyofun karısı derhal mah
kemeye müracaat ederek bu 
filmi yapan Metrogoldvin aley
hine bir dava ikame elti. De
dikodusu ve muhakemesi ay
larca sürdükten sonra, Prenses 
davayı kazandı ve Metro şir

ketinden mühim miktarda taz-
minat aldı. Prenses aynı za
manda filmin de gösterilmesi
nin men'ini istiyordu. Fakat 
mahkeme heyeti buna lüzum 
görmedi ve filmin gösterilme
sine müsaade etti. 

Bu dedikodular yaratan ve 
bir hakikati tarihiyeden bahis 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
ramam (Duglas Fer Banks) m 
hakiki rakibi: 

Diyavolo R~artalmaç "Cesa
ret Kralı,. müthiş sergüzeşt 
filmi.. Ve busenenin biricik 
şaheseri Bebe Danyel "Cenup 
Kıı:ı,, büyük şaheseridir. 

Bunlardan maada daha bir
çok yenilikler ve değişiklikler 
olacali'ını Lale müjdeler .• 

Buhranı ·va,atan Film 

r 

Ya Yarın.. Bu sorguyu dü-

olan film "Raspotin ve Çariça,, , ıf. 
birkaç hafta evvel fstanbulda 
gösterilmiş ve büyük b:r rağ

bet görmüştü. Çarşamba gü
nünden itibaren de Tayyare 
sinemasında gösterilmeğe baş

lanmış olan bu filmde harisi 
cah olan bir Papasın hatta İm
paratörün yeni yatişmiş ve ço
cuk sayılabilen kızına bil..: göz şünmiyen kim vardır? 
lı oyması pek acı bir surette 

görüıunektedir. Raspotinin ölü

mü, Rusyanm Raspotinden ve 
Rusyanın başında bir zulüm ve 

istibdat abidesi gibi yaşayan 
Çar ve hanedanından kurtul
ması çok canlı ve çok heye
canlı Bir surette canlandın!-

mıştır. 

Film ınsanı o kadar heye

canla sürüklemektedir ki bit
tiği ve iki saat geçtiği halde 

insan filme henüz başlamış 

zannında kalıyor ve Raspotinin 

izalesi anında gayri ihtiyari 
ihtiyari geniş bir nefes alıyor. 

Bu filmi okuyucularımıza tav
siyeyi bir vazife biliriz. 

Fakat yine bu sorgunun te-

siri altında ne kad:ır adamlar 
İçin için titrerler .. 

,, Ya Yarın" acunun büyük 
sıkıntılarını yaşatan bir filimdir. 

Her safhası dirmin gerçekle-
rinden alınmıştır. Sert, titretici 
sahneleri çoktur. 

Fransız sansörü Bu filmin 

Fransada gösterilmesini yasak 
etmek istemişti. En sonda fil
min iÖsterilmesine onaylan
mıştır. 

,, Ya Yarın" F ransada çok 

heyecanla seyredilmiştir. Bu 
filimden bir levhayı okurlan
mıza arzediyoruz. 

Elhamra sine
ması bu haftaki 
proğramına çok 
istifadeli bir dö
kümanter ilave 
etmiştir. Meşhur 
v ~ hşi hayvan av
cısı Franck Buck 
tarafından ter
tip edilen bu 
filim milyonda 
birimizin göre
miyeceği hayatı 

bize canlı olarak göstermektedir. 

1935 Sa.c M~odaları 

Yeni yıl için saç modaların
da değişiklikler hazırlanıyor. 

Bütün moda merkezlerinde ku
vaförler yeni modeller yarat
mağa cabalıyorlar. Beyaz per
denin bilinen yıldızlarından Ju
ne Lanı bu çok sevimli saç 

• e 
modasını yaymak işini uze~~(i 
almıştır. Modelde görüJdııB e 
gibi saçların ön kısmı diiı ılv 

r e yan kısımları bukleler ha ııı , 
arkaya toplanmıştır. Bilhll~~ 
açık sarışın renkte saçlar• 
şekil çek yaraşmaktadır. 
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Bataklı Damın Kızı 
-Yazan.· :El: .. .,. .. :n. C:e.m:l1 
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Ulusal Heyecanlı Roman 
-1-

l 

Batcı~·lı Daİnııı 1\ı:ı Aysel 

• . 
' ' 

Tercümeler adaptelerile bize bine hakkı olmadığını iddia 
dış edebiyatından şaheserler ediyördu. Böyle olduğu halde 
!fetİren Hasan Cemil beyin müddeiye iddiasında israr etti; 
kudretli kaleminden çıkan bir ve bir kaç şahit dinlendikten 
adaptedir. sonra, müddeialeyhe nafaka 

Eser Selma Laglo 'undur. vermege mahküm olmağı iste• 
Rusyanın şöhretli ve kuvvetli mediği takdirde yemin etmesi 
e~plerinden biri olan bu. ~adın icap ettiği anlatıldı. 
dunyaca tanınmıştır. Masan Her iki taraf şimdi hazırdı-
Ce?1il bey;i~ bu kıymetli a?.~- !ar ve mahkeme masasının önün• 
~esınde mı~ı . ru~umuzun. ~u _n de yan yana duruyorlardı. Di· 
one gelen ıyı yontemlennı go- vacı kız çok gençtir. Ve çok 
rüyoruz. • ürkmüş görünüyor. Utancından 

Ertugrul Muhsin beyin reji- ağlıyor, ve avucunun içinde 
sörlüğüle İstanbul stütyolarında buruşturduğu bir mendille göz 
filme alınan [ Bataklı damın yaşlarını zahmetle kuruluyor; 
kızı Aysel } i yakında İzmir d l' men i ı açamıyor gibi bir me· 
sinemalarında göreceğiz ve calsizliği var. Siyah bir esvap 
göreceğiz ki Bataklı damın giymiş ... oldukça yeni ve henüz 
kızı Aysel Türk köylü-
sunun sıcak muhitinde fe· kullanılmamış; fakat sırtında o 

kadar düşük duruyor ki, insana, dakarlık ve fazilet yaratan 
bir timsaldir bu çok güzel ese· mahkeme önüne kılıksız çık-
ri filimde görmeden evvel sev· mamak endişesile bir yerden 
ğili okuyuculanmıza sunuyoruz: iğreti alınmış hissini veriyor. 
Bataktı Damın Kızı Alysel Dava edilene gelince, ilk 

İç Anadoluda bir mabk~- bakışta görülüyorki vakti hali 
mei asliye salonu, salonun nı- yerinde bir adamdır. Takriben 
havetinde yüksek bir sedir, kırk yaşlarında, emin ve zinde 
üzerinde hakim masasında re- bir görünüşü var. Hakim ma-
is oturuyor. İri yapılı, kuvıetli, sasının önünde duruşu eyi bir 
yüzü geniş ve çizğileri kaba vazı gösteriyor. Vakıa bugün 
bir adam. Saatla la mutaaddit burada bulunmaktan memnun 
davalara baktı ve hepsini fas- görünmüyor, fakat hiçte şaşır-
letti. Fakat nihayet, üzerine mış intibamı yapmıyor. Zabıt-
bir ağırlık bir suratsızlık çöktü. ·name okununca, reis dava edi-
Acaba onu böyle üzen, mah- lene dönüyor ve ona inkarında 
keme salonunun bunaltıcı sıca- stbat edip etmediğini ve ye-
ğımı idi, :·">·. -~ inn'1ları'l :>ara min etm~ğe müheyya olup ol-
hırsını ın-!rhametsiz!iğini ve madığını soruyor. Bu suale 
kazanma tamamı meydana dava edilen seri bir - Evet .. 

le cevap veriyor. 
koyan bu çeşit çeşit nizalan 

1 Yeminin mahiyet ve ehem· 
hal ve fasletmeğe mecbur .o: 
ınanın verdiöri kızgınlık mı ıdı, miyetini bildiğini ve bundan 

" kendini menedecek hiç bir se-
Bunu tayin etmek kolay değildi. bep mevcut olmadığını söyli-
Nihayet bugün bakılması icap yor. Bütün bu müddet zarfında 
eden son davalardan birini ele davacı kızın göz yaşları dinme-
•ldı. Bu bir nafaka davası idi. di. Korkuya bir türlü galebe 
Mahkemeye bundan evvelki edemiyen bir vaziyeti var göz-
celsede başlanmıştı ve şimdi leri yere dikildi kaldı. Gözle-
o giın tutulan zabıtname oku- rini yukarıya kaldırmadığı için 
nacaktı. Zabıt okununca evve- dava edilenin yüzüne henuz 
la şurası anla,ıldı ki davacı bakamadı. 
fakir bir hizmetkar kızdı, müd- Dava edilenin - Evet ce-
deialeyh ise evli bir erkek.. vabından soma kız örperdi. 
Zaptın kıraetinden şuda anla- Bir itirafta bulunacak gibi ha-
şıldı ki müddeialeyh, müddei- kim masasına bir kaç adım ya-
nin sırf para koparmak hırsile naştı, fakat yine oylece kaldı. 
Ve haksız yere kendisini mah- Sanki kendi kendine: 
kemeye celbettirdiğini iddia - Mümkün değil evet diye-
etınişti. mez, ben galiba işidemedim 

Müddeialeyh vakıa kızın bir dedi. 
tnüddet kendi evinde hizmet- Reis mübaşire işaret etti ve 
karlık ettiğini itiraf ediyordu. mübaşir dava edilenin önüne 
Fakat bu müddet zarfında koymak üzere kuranı aldı. Da-
0ııunla hiç bir suretle aşkdaş- vacı kız yanından birinin geç-
lığ• giri,medigini ve binaen- tiğini duydu, ve içini endişe 
•leyh kendisinden nafaka tale- kapladı. Nefesini zorladı, !!"ÖZ-

• ·Pariste~ Yarı 'Deli Bir Doktor' 
,. 

Yıllarca Bir Timarhanenin Başında Bulunmuş 
Bir Gazetecinin Feci Müşahedeleri'· 

Paris (İkinci Teşrin) - Pa
risin en eski timarhanelerinden 
birinde müdür olan doktor Cle
rambalutun kendi canına kıy· 

dığı gazetelerde yazılmıştı. Bu 
hadise bu timarhane etrafında 
heyecanlı tetkiklere, ifşaata 

mevzu olmuştur. Polis Mağazin 
bu münasebetle yazdığı bir 
yazıda diyor ki: " Dr. otuz iki 
yıl deliler arasında yaşamak 
suretile yarı <leli olmuştu. Bu 
yarı deli yıllarca bir timarha· 
neyi idare etmiş, bir çok in
sanların hayatı, mukadderatı 
ile oynamıştır. 

Parisin sabık emniyet mü
dürü M. Siyap bir gün bu 
timarhaneyi ziyaretinde höcre· 
)erin adamlık namına yüz kı
zartıcı bir pislik içinde oldu
ğunu görünce isyan etmişti. 

Timarhane müdürü, Şiyapın 
sert, acı tarizleri karşısında 

ne yapmıştır bilir misiniz? 
Kendini müdafaa edecek söz

ler söyliyeceğine "Antika kı

lıklar, arap meşlahları hakkın· 
da "konferans vermeğe koyul
muştur. Garip değil midir ki. 

- Hepsini aldınız, güzel. .. 
Lütfen rop-dö şambrımı getir
melerini söyleyiniz. Emretme
den söyleyiniz. 

Gardiyanlar bu sözlere ne 
kulak veriyor, ne de tebessüm 
ediyorlardı. Hastanın bol pan-

- Hınzır herif .. Cümhuriye
tin şerefini bozuyorsun. 

Herolnem:1nlar 
ilerliyorum. Bir baş daha 

göründü. Çok açık konuşan bir 
zavallı: 

- Müfettiş efendi, ben he
roinmüptelasıyım. Beni bundan 
mahrum ettiler. Dedi. Onsuz 
yaşayamıyorum. Yalvarınm size 

- Neniz var madam? 
- Dört elektrik dinamosu 

sabahtan akşama kadar başı
ma yıldırımlar yağdınyorlar 
duramıyorum. 

Burası Cehennemdi 
Burası cehennemdi. Höcre

ler pislik içinde yüzüyordu. 
Dıvarlerda örümcekler, ağlan
nı kurmuşlard'. 

bu doktorun balmumundan ya- ,,. Yarı deU doktor Cterauıoault hastalan ıııiişa/ıe{/e edetkeıı 
pılmış keskoca bir galerisi var- talonunu çıkardılıır. Diz bağ- bana bir pikür yapınız. Bir . - İ2:renç, ıgrenç diyerek 
dır. Doktor zamanının bir kıs· ı h 'b" b d d" · ·ı li d annı çoraplarını aldılar. Çıp- asta gı ı eni te avi e ınız. ı.er yor um. . 

1 
. 

mını balmumundan heykelleri lak zaif dizleri üzerinde daha Suç bile işleseydim bu kadar Hastab blakıcılarl dtanAnz enıne 
geydirmekle geçirirdi." d • . _ _ _ d 1 k k b" 1 cevap u amıyor ar ı. sızın 

a acınacak bır hır gorunuıte a. ~m ı tan uza ır muame eye Dr. Clerambultu görünce genİ.f 
Dedektif ayni hadise etrafın- olan hasta. gardiyanlara beni layık olamazdım. nefes aldılar: 

da daha heyecanlı tafsilat ver- göstererek: Bir diğeri daha yumuşak sesle _İşte başhekim geliyor, de-
mektedir. Bu gazetenin timar- _ Bu mllsylSye beni takdim yalvarıyordu: . . diler. 
haneyi ziyaret eden mehabiri ediniz, dedi. - Dr. insaf edınız. Bu ~n- , Dr. Cleramboult bir zuhaf 
diyor ki: iki gardiyan bu sözlere de laşılmamazlık daha fazla sur- pantalo geymişti. Hemen nut-

Timarhanenin ayrı ayn höc· kul k dil H ta k l mez.Yanıldınız.Mazursunuz akıl kuna başladı· · 
1 h d k 1 

ad verme ekr. ürüka~ lyıd'lo - hastalıkları öyle kolay kolay - Bu hÖcreleri gördünüz 
re eri i tiva e en ısınma gir- arın an ttıara s e ı er. t h' d'I H" - · ti 
d• . ıtı' •• b k 1. b B b . b. h k eş ıa e ı emez. usnunıye - mü? İki yataklıdır dedi. 
ınız ı ıgrenç ır OKU ur- er at, pıs ır ücreye tı tı- nizden eminim. Fakat aleyhim- s· d . ' 

nunuzu yakar Dar salonda iki la T -"- deli Et afı t'k or um. r. av..... ·- r na ı • de kurulan tuzağı nihayet an- B h'' 1 d k'l k 
gardiyan timarhaneye konuk· . k b •~ S k 1 d k B . b h - u ocre er e ı er aç sınere aKU. onra apının ayınız, o tor. enı u ce en· .. d b . b d d 1 ? 
1 k ·· t" il · b" d f l gun en erı ura a ır ar ama uzere ge ır en yenı ır · küçük deliğinden seslendi: nemde aha aza tutmayınız. B _ d b . 

il _ . . . - eş gun en erı .. 
zava ının uzennı araşhnyor. - Allah aşkına beni bu pis Bır başkası: _ Ne vakıt yıkanıyorlar? 
Talimatnamenin hükmünü yapı- yerde bırakmayın. - Burası yaşanır yer değil- _ Daha yıkanmadılar. 
yorlardı: İki taraflı höcreler arasından dir. Korkunç, iğrenç bir hayat Anlaşılan akıl doktorları hif-

Deli olduğu söylenen adam yürüdüm. Her delikten hır ka- bu .. Doktor deli miyim. zissihacı olmiyorlar. 
verilen her emre itaat ediyordu. fa uzanıyor, yalvarıyordu: Peki dediğiniz olsun. Şu hal- / • 

- Askılarını ver. Kravatını - Mösyö.. mösyö yalvan- de beni Şarenton timarhanesi- Bu yarı deli doktorun mü-
da... nm açınız.. ne yollayın. Hiç olmazsa adam şahedesile akıllarında hiç bo-

Biçare dalgındı. Bu sertliğe - Bu kapıyı açar mısınız, yüzü göreyim. Adamlığa yara- zukluk olmadığı halde bu ce-
hayrette idi. yoksa fena ederim. şan bir muamele ile karşıla- henneme sokulan ve binbir 

B d b zorlukla kurtarılan betbahtlar - unu a ver. - Adam değil misiniz e.,. şayım ... 
Akıl hastasının kolluklan Merhamet ediniz. Açınız.. Şu Bütün bunlar deli mi idiler? az değildir. Gazetelerin anket

leri, adli tahkikat ta bu facia-
yakalığı, gömleğinin döğmeleri kapıyı açınız da biraz saf ha- Bilmem. Bunu tayin etmek o 

h nın bir çok gizli safhalannı 
paralan, mendili, cebinde bu- va alayım. Karıma haber yol- kadar güç ki ... Çeşit çeşit i- ortaya koymuştur. Yarı deli 
luanan bir kibrit kutusu ile !adınız mı? taplar, davetler karşısında içi- Clreambault artık hayat:a de-
çalnsı alındı. - İşkenbem delindi mi bir sızı kaplamıştı. Son höc- ğildir. Onunla beraber bu ber-

Hasta nezaketle bitap edi- Barsaklarım dökülüyor ... Koşu- re önünde gözyaşları döken bir bat timarhanenin de vücuduna 
yordu: nuz.. zavallı kadına sordum. nihayet verilmesi muhtemeldir. 

•·········•··········•······································•·•·•••·• ·································:·········································································· 
lerini masanın üzerini görebi- ı saydı, evli bir adamdan böyle dava edilene yalan yere yemin Zabıta Haberleri: 
lecek derecede yukanya kal- bir nafaka davası etmezdi. Eğer etmenin doğurabileceği vahim 
dırdı, ve mübaşirin kuranı dü- bu evli adamdan başka onun da- ve meşum akibetleri anlatarak 
zelttiğini gördü. Bir kere daha va edebileceği biri olsaydı hakikatten ayrılmamasını ihtar 
itiraz edecek gibi oldu. Fakat elbette bu yalanı irtıkap etmi- etti. Dava edilen sabahtan beri 
yine durdu, çünki, kendi ken- yecek ve başına bu müthiş fe. muhafaza ettiği sükünla dinledi, 
dine: - Hayır diyordu, kabil laketi davet etmiy~cekti. H~yır vakurane ve hürmetkarane ce-
değil yemin edemez, elbette bu olamazdı,ye reıs buna ına- vap verdi. Davacı kız bunu du-
reis onu bundan meqedecektir. namazdı: Onun için mutl~ka yunca müthiş bir korkuya tu-

Reis akıllı bir adamdı. Mem- işe I?üdahale edecek ve yemıne tuldu. Bütün vücudu şiddetle 
laketin insanlarının ne düşün- manı olacaktı. titredi ve ellerini birbirine ke-
düklerini ve ne hissettiklerini Ve hakikat reis düşünüyor netledi. Şimdi artık hakim san-
çok iyi bilirdi O pek ala bi- gibi göründü. Bir kaç ~er~ na- dalyesinin önünde söyliyecekti. 
lirdi ki namusa taalluk eder zarlarını davacı kızın uzerınde Vücudunu kaplıyan korku ile 
bir şey oldumu bütün bu in- t~pladı, ~~kat çe?r~sindeki ve hançeresini düğümliyen hınç-
sanlar sert ve haşin olurlardı. agırlık ve ıgrenme gıttikçe da- kınklarla bir mübareze yaptı. 
Ve nazarlarında en büyük gü- ha aşikar oldu._ s.~n~i ~a.vaı;ı Fakat heyhat, dudaklarından 
nah idi.Eğer hiç aslı olmasaydı kıza karşı garrı musa~t gı~.ıydı. işidilebilir biç bir kelime çıka-
kız kendiliğinden gelip te böy- H~tta kız dogruyu bıle s~yle: madı. Demek yemin olakctı. 
le bir şey iddia edermi idi?. mış olsaydı, ne ehemınıyetı O bu yemini edecekti. ve kimse 
Bununla onun üzerine ne kor- vardı. O kötü bir kadın değil onu bu suretle ruhunu satmak-
kanç bir hakaret davet ettiği- miydi? Böylelerine karşı reis tan mennedemiyecekti. Şu da-
ni reis pek iyi biliyordu. Yal- h'.~ vi~da?1i bir alaka hissede- kikaya kadar 0 bunun tahak-
nız hakaret değil belki sefale- bılır mıydı. . . • . kukuna inanamamıştı. Fakat 
tin de her nev'i zavallınının Bazan reısın akıl ve hayrı- şimdi içine kuvvetli bir kanaat 
üstüne çökmüştü. Artık onu hah bir insan sıfatile muhake- geldi ki meşum felaket bir an 
kimse hizmetine almıyor, ve '.°~ esnasm~a . i~e. karışıp her içinde tehaddüs edecekti. Vü-
kimse ona iş vermiyordu. Hat- ıkı tarafa bırbırının canına kıy- cudunu fevkalade bir korku 
ta kendi anası babası bile ona maktansa uzlaşmalarını nasihat kapladı. Havsalasuz bir korku 
damlarında güç tahammül edi- ettiği olurdu. Fakat bu sefer ki bütün ömründe tanıdığı ve 
yorlar ve hemen her gün kapı yorgun ve neşesizdi.Bu sebeple öğrendiği şeylerin hepsinden 
dışarı etmekten bahsediyorlar- işe kanuni cereyanını vermek- daha zorlu idi. Taş kesildi, ar-
dı. Hayır reis pek ala bil- ten başka bir şey düşünmü- tık aglıyamıyordu bile .. Gözleri 
mesi lazımdı ki eğer bu bet- müyordu. başında dondu ..• 
baht kız hir güna hakkı olma- Do2rüldu, ve birkaç sözle - Sonu Vor-

Hayırlı Misafir!! 
Keçecilerde Şerefiye sokağında1 
şemsiyeci N esimin gece evine 
aldığı, akrabasından Davit oğlu 
İsak Şikar evden yüz kuruşluk 
bir saat ve 250 kuruşluk bir 
şemsiye alıp götürdüğünden 
hakkında zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Kamalılar 
Tepecikte Osman oğlu Mus

tafa, Adem oğlu Adil ve Meh
met oğlu Mustafada birer ka
ma, İbrahim oğ u Celilde bir 
ustura bulunmuş ve müsadere 
edilmiştir. 

Kavga Ederlerken 
Karşıy!-kada Kemalpaşa cad

desinde Usküplü Veli oğlu Mu
harrem ve Giritli Cafer oğlu 
Mehmet sarhoş olarak kavga 
etmişlerdir. Bu sırada dev
riye polis memurlarına da ha
karet ettiklerinden yakalan
mışlardır. 

Araya Sıkı,mı' 
Tepecikte meydan sokağında 

Şuayp oğlu lprahim, Süleyman 
oğlu Mustafanın elini arabası
n n tekerleklerine sıkı,tırmış 
ve yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. Arabacı zabıtaca 

tutulmuştur. 
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*İT ~sANLIGIN HALI oliya Yeni Sular Buldu .. ~~~~ii'?:.: 
YAZAN : Andre Marlo - ·------------------------ mukabil alacaklıya ipotekli 

TUrkçeyo Çeviren : Nasuhi Esat Soy Adları Seçı·mı· Işı· Konyanın En İkinci Aziziye mahallesinin BİRİNCi KISIM Hacı Ali efendi caddesinin 
Hacı Ali efendi çıkmazında ki· 

- Komünistler ezilmişler-se111-ıe olduğunu siz de bilirsiniz. Ateşli işleri Arasına Girdi ~:ı~:::ndh:ra!87 b~:m~:;ıd~~ 
de komünistlik öyle değildir. Gözünden gözlüğünü çıkar- içeri girilince yanında etrafı 
Ç. h' b' n esk' ç· d Konya. 5 (Hususi Mubabi- ag·rıları bı'rdenbı're dı'nı'yormuş ve zı'hnı'yetle "ru"t"J · t · ın, ıç ır zama ı ın ı ve biribirinden hafifçe ay- · yu u me ıs enı· çuvallarla örtülmüş harap ve 
olamıyacaktır. Artık ,. Şankay-

1 
k rimizden) Şu günlerin en ateş- Su yerinde dururken yüzü yag· lı len mıntake işlerinden memnu· d b rı an parma tarının hareketle- a i ir hela ve yine etrafı te· 

şek'in zaferinden sonra da ye- ri birer kör hareketi halini al- lr, urunçlu ğörüşme ve kouuş- gibi gözükürmüş. niyetsizlik kokusu sızıp duru- nekelerle çevrilmiş bir yolluk• 
ni komünistlik dalgalarından d mahırı Konyada'da soy adlan Cog· rafya,Kızılviranın üzerinde yor. Bu mahallı spor siyasa· 
korkulmak iazımdır... ı. Devam elti: tan içeriye doğru girildikte 

A b d seçimi üzerinde uzayıp gidi- bulunduğu zincirleme dag· Iarın sından ve komedyasından mem- d k b 
_ Benim düşüncem şudur - .... ma, u yar ım ne ön e bir mi tar avlusu ve ta • 

Ş d k d 1 bil. B yor. eki olan " Takkeli " yi so"nmu"ş leketve genrlik hesabına· alına d b k ki ankayşek on yıl sonra bi- ereceye a ar yapı a ır. u- Y tani o anın iri toprak olma 
le gene iktidar mevkiinde bu- nu da bilmek gerektir! Ben Şar ulusu kendil(';rine soy bir yanar dağ ve oraları vol- cak intiba ve verimne alabilir? üzere üç odası ve avluda bir 
lunacaktır. Ancak, dünyada her birimizin beş millyonla yar- adı bı:ğenip seçiyor. Ulus kanik yerler olarak kaydeder Hiç bir şey!... dut ve bir asması mevcut 300 

hi dımda bulunanı d · evine dil araştır ve musı'k 'ı ve anlahr Kızılvı'ran b 'b' B 1 S H kk d 'ç zarar görmiyen hiç. bir iş az emıyorum. . uz gı ı u unan u a ın a lira kıymetli bir pap hanenin 
de yoktur. Nazır hafifçe omuzlarını kollan l>ugünlerde sık sık SJ kaynakları, çam koku- Fen Adamlarının mülkiyeti açık artırmak sure• 

Tatlı sesli, kıvırcık saçlı silkti. toplıınmayı gere li görmüşler· lan, temiz ve sağlam ha- İlk Sözleri tile ve birinci arhrınası 10-1· 

b
. .1 Mümessil sözünü kesmed:: dir. Mu3 ki kc!u, halk türkü- vasile tanılınış ve anılmış bir K h d bul d 935 b' genç ır müıııeıısı: _ Fakat iş bunda da de- ay üyüğün e un uğu- Perşembe günü s.aat on ır-

- Çin, gümrük istiklalini leriııi armonize e•mek için nahiye özeğidir. Bulunan bu nu yukanda kaydettiğim su de yapılmak üzere satılığa ko· 

k B 
ğildir, çünki konsorsiyomun hiç k.alk t d • h ı d hakkında ak..,.ma yakın Bele- uld B d b kazanaca br. ize kim der olmazsa 250 milyon raddesin· ınm.ııı ı~. suyun ma enı assa arı taşı ı- r- n u. u arbrma a sahş e· 

ki M, Ferral'a bütün istedikle- d Cmr..ı. günü ulu~ t"vimizdt: ğı ve işe yarayacağı umudu diye mühendisi Bay Hülki ile deli tahmin olunan kıymetin 
e tevdiatta bulıınması icap ri verilecek olsa bile, Çin'de eder. Eğer hükumet bu geniş- gend bir toplantı yapılmış, varC:ıı. görüştüm. Yerinde ilk araşhr- % 15 ini bulursa en son artı· 

faaliyeti, bu faaliyeti hiçe in- lik b evin ya:r. kurunu içindeki işle- Spor İşleri malan yapan genr ve deg· erli rana ihalesi yapılacak aksi 
· te ir iflasın nahoş görüle- " direcek birkaç yeni Çin kanu- . rinin pek ileri olmadıö-1 konu- Konyanın spor i~Ierinde •an· mühendisimiz bu yolda bana takdirde en son arbranın taah· 
ceğıni sanıyorsa kendisi para ' T T h d b ki k lmak I t 

nu ile bütün değerini kaybet- bulmalıdır. Fransız tasarruf şularak bu durgunluk ve ses- ııı hiç açık değildir. Şanınızın şunlan söyledi: Ü Ü a a şarti e sa ı~ 
miyecektir Biliyorum ki bu- hi ı sizlig·in gı'derilmesiııe, sık sık spor adesesinden bakan go"zler " - Kay hüyüg·ünün sekiz onbeş gün daha uzatılara 

b k 
sa 'p erile, annamlı tasarruf "kin · 27 1 935 P r 

nun ir aç cevabı vardır... konferan~lar, konseriu veril- halfı değişmemiştir. Zaman za- kilometre şimali şarkisinde ı cı arhrması - - aza 
Ferral: sahiplerini kurtarmak ıçın gününde saat onbirde yapila• 

F b k il H
. d Ç mesine bir ağızdan söz kesil- . man umumi merke1den gelen Ayaz dağı mevkiinde muhtelif k E 80 J 

- Evet, bir kaç cevabı var- ransa an ası e ın i ini ca tır. vvelce 22 numara ı 
dır, dedi. Umumi Valiliği her halde ken- miştir. (Ulusevimizin bu kış müfettiş, mürakip, aza beyle- hufrelerde duyulan sesler bü· kanun mucibince sahşı tecil 

d
. "d" ı · k di pro0ramın•n çok durgun v~ rin geliş ve gı'dişinden bı"rşey- yu-k bı'r su ku"tlesın' ı"n sukutu- · 

Bir başka mümesail ise: ı mu ır en ve en · hissedar- -' ~ edilmiş ve borçlu bir sene hı· 
- Bununla beraber bu işin lan olan bizlerden fazla, bu iş- özlü yapılmakta olduğu anla- !er çıkmamışbr. Buranın spor nu ihsas ediyor. Burada yapı- tamında borcun becte birini 

t l
"k d d l şılıyor. Hele Konya ,annın, heyetlerinde kat'i bir tasfiye- lan tetkikatta muhtelif izler ., 

kati muhakkak bir iş olmsdığı e a a a ar ır ar. Burada her den başka çare kalmıyor. Bu- · d vermemiş olduğundan bu ar• 
da görünmektedir. Böyle ol- birimiz: kendi müesseselerimiz ulusal musikiye yönelmek için üzenn e araşbrma yapılmış, hrmaının satış bedeli ne olursıı 

b·ı k kla yapılan büyük dönenmedo g~n - ortada bir mesele daha suyun mevcudiyetine ( fenni 1 h 1 
masa ı e, zarar görme a namına bulunmaktayıı. donuyor: o sun en son artırana i a e 
gelmese bile, uzun vaeeli bir Bu sırada FerraJ düşünüyor- üzerine düşeni yapmağa tim- Şilt maçlarına hala başlanıl· kanaati tamme hasıl olmuştur.) edilecektir. 
istikrazı ve şu halde de işin du ki nazır konsorsiyomun kur- diden anıklamuı VI! ileri atıl- mamışhr. Niçin mi? Anlatayım: (Su, takriben elli fdeğirmen işbu hane üzerinden herhangi 
knndisine iştiraki istilzam eden tanlması lazım geldiğini açık- ması sevinçie katşılanmakta- Belli günüünde kulüpler Ii- çevirecek kudrettedir. ilk son- bir şekilde hak talebinde bu· 
bir mahiyeti olduğu tabiidir. . ça istiyecek olsaydı ne tasar- dır. sanslannı futbol heyetine ver· daj ameliyatı için bin lira ve lunanlar ellerindeki resmi vesa· 

Biliyoruz ki M. Jerman, en ruf sahipleri ve.nede hissedar- Gene bu genel toplantıda mişler, burası da umu- netice elde edildikten sonra da ikile birlikte (20) gün zarfında 
eyi Fransız işlerinden biri olan I köycülük kolu i .. lerinnin pek mi merkeze gönderilmek u-zere geniş tesisata ihtiyaç vardır. müracaatlan lazımdır. Aksi 

ar ortada kalmıyacaklardı. -. kd k anilin boyalan işine Kredi Li- Ö sönük gittig· i de gözden kaç- ınıntaka heyetine tevdı· eh-'ş- Arazi elverış' li oldug" u ıçın ta irde ha lan tapu sicilince 
teki hala söyliyordu: •u.u yooe'yi ortak etmek isterken f maınıştır. Bu kolun da bundan tir. Mıntaka da yalnız İdman baraj tesisah da yapılabilir. maliim olmadıkça paylaşmadan 

az kaldı, bu mükemmel mües- çimizden hanğimiz iddia hariçkalırlar. 25-12-934 tari· edebilir ki sallanmakta olan böyle öbür kollarla denk ça- Yurdunun lisanslarını gönder- Dağın yüksekliği 1411 oldu- h b 
seseyi yıkıyordu. Bizim vazife- b' lışması ve canlı! k göstemesi miş diğer kulüplerinkini masa- ğuna nazaran suyıın Konyayı inden itibaren şartnamn er 
miz işlere iştirak etmek deg· il, ır müesseseyi tutmak için hiıı- b' kese açık bulundurulacakhr.Sa· sedarları para vermeğe razıdır. için gerek olanların t yapılması nm ır gözüne ııokuşturuver- ihya edeceği anlaşılıyor. di . 
garanti gösterenlere kısa vade B h go"rü-'''-ii .. tu"r. miştir. Onlar bekliye dursun. M b .. L d d tış peşin para ile "r. M~terı· 
ile borç vermektir. u issedarların düşüncelerini , ........... ..., em a üras ,. ağın a- den y:ı.lnız % 2,5 dellaliye alı· 

Gene sustular.. Uzun uzuu bizde pek ii..la biliriz: Bu dü- Yeni Sular Bulundu ~u':lis!~::n~zt;:tika:d~u;~:: dır. Mukbil pınarı. Hatip, Sarı nır. Taliplerin % 1,5 pey akçe· 
sustular. şüncelere gelince: Piyasa te- Konyaya iki saat uzakta d kız, Çayırbağı, Beypınan, Dut- si ve 33/425 dosya numarasile 

· 1 li k b'li · ermiş. öbür kulüplerin niçin 
F erral nazırın niçin işe ka- mız enme ' yaşama a ı yetı Kayhüyüğü köyll yakınında geciktıklerini sormuştur. Mm· lu kın gibi membaların bu :ı.in- birlikte birinci icraya ınüraca' 

olmıyan müesseseler yok ol- gu" ı- b' Itı d cı'rlem d ·!arı taki eli · ti ·ı · 1 nşmamakta olduğunıın sebep· ç u ır suyun yera n an taka da "Diğer teşekküller e ag p e şı ve a arı ı an o unur. 
!erini düşünüyordu. Hepsi ve malıdır. Bu gibi müesseseleri aktığı duyulmuş. Yerine dek henüz Jisanslan vermediler,, sulalm fışkırışı "Laras,, ın ge- 5296 (1056) 

b
, k d suni surette yaşatmağa uğraş- "dil k --"' ani ıl b · b' h · k • '~ ızzat en isi. zii.mni ve süslü, mak yapılabilecek en kötü biz- gı ere gocwen ve aş an- ceva mı yapıştırmıştır. Kos nış ır su aznesı ve aynagı Kemalpaşa İcra Memurlu· 

" -ya'Dlll din ~yın· lenn· de konus .. lar bir kii.gı· da berkitilmiş"-. koca bir yalan... oldugu· zannını kuvv<etlendirmek-
"" " mettir. Olüme mahkum işler uc ğundan: şulanlara henziyen bir cil ile bu usüllerle tutulacak olursa Söylenildiğine göre kayalık bir Biz görüyor ve anlıyoruz ki tedir. lik sondaj, bugün, yarın Armutluda mukim Giritli 
görüşüyorlardı: zaten bütün bu Fransız ticaretinin hayatı de- yerde kaynıyan bu her yanı diğer kulüpler de çalışıyorlar. yapılacakhr. İb h. k . 
üzerinde durulan işlerin biraz mek olan rekabetin tesiri ne- kapalı su, yüksekten dökülmek- Hem de maçlar için şuradan Ben şimdilik fazla bir şeyler A;:~~ud:u~=~ fı.~:::c:;ı: 
çinkari olacağı da az çok ta- rede kalır? te, gene gözükmeden bulduğu buradan oyuncu getirtmekle ekliyecek değilim. Yalnız. bu 

d 
"'i, k d' Mustafa kızı Şerife hauının 

bii idi, Konsorsiyomun garanti- Ferral bunları dinlerken ken- yatağa çekilmektedir. Bir de, egı en ı yetiştirmekte ol· su, yirmi beş değirmen çevire-

! 
· · k fi d. k din D b · asalı nl duklan gençlerle ve fedakar" - k .. d 1 b'I Kemalpaşa tapusunda :olisaıı ennın a . olmadığı muhak· ı en e: " ostum, biliyo- u yem suyun m nı a at· ce gucün e o sa ı e: 933 tarih ve 27 numarada ınu' 

kaktı Bö le im d F l' rum ki, müessesen hükiımetten hlar: hk ederek didiniyorlar. - Ne mutlu Konyaya ve • Y o asay ı erra - kayyet bulunan Armutlunuıı 
ın orada bulunmasına s b geçen ay, gümrük tarifelerinin "YıUarca özel kayhüyüklü İşte Konyada spor altı yedi Konyalılara! e ep Suluk mevkiinde kain Ş Hacı 
uar mı idi? Muharebedenberi yüzde 32 nisbetinde yükseltil· bir çoban bu suyun yerini bili- yıl evvelki kılı'iını ve kokusunu Diyerek seviniyorum. · 
Fransız tasarrufunun (şantaj mesini istemişti: Buda her ha(· yormuş, kavalını bulduğu bir değiştirmemiştir. Aynı siyaset Ahmet A. Evren Ahmet ve Abdullah ver.. . .::esı 

t 1 · d d'kl . "b') de rekabeti kolaylaştırmak için delikten suya atm•Q, Ereg" liya G. Ilgın ŞM. veresesindell gaze e ennın e ı erı gı ı I k .., Ayşeye müfrez bag· C. Hacı 
kaybettiği ve bu tasarrufun o aca " diyordu. giderek orada almış. Bunu an- T k d B• s •k 
bankalar tarafından tavsiye . Bıyıklarınıdal kelimeleride lıyan köylü kişilerden bir kaçı 0 yo e ır Ü} ast ~:°k:!ad:r6sd~nü~e 1 m~~t:~ 
edilen işlere yahrdığı paralar yıyen mümessi efendi devam Ereğliye dek özenmişler: su· 
aşag- 1 yukart 40 milyar franga. ediyordu: k d' 17 Y üzüm bağı 2280 numaralı kıı' 

yun yerini duyuraca ıye ço- aşı d s· G J nun mucibince mukaddeınll 
Yani Frankfzrt muahedesindeki - ... Şu haleo? bir zanaa- b - k · ı n a · ır enç aponyanın d ancıgı yo · etmış er..... açık arttırma sure tile satı!ığ• 
tazminat miktanna yaklaşıyor· tımız, emin gayet doğru ola- Suyun ne güçte olduğu; ala- En Kıdemli Diplomatını çıkanlmıştı. Yapılan arttır• 
du. ~k söylenildiği gibi, garanti na çıkanlması için ne kadar mada yeminli ehli vukuf tarıı' 

Kötü bir iş iyi bir işten faz- ıle borç vermektir. M. Ferra- para harcalınacağı, köklü araş· Öldürmek İstedi fından takdir kılınan 900 lir• 
la komisyon veriyordu ve bü- l'jn garantilerine gelince: Biz- hrma ve gözden geçirmelerden kıyıneti muhammenenin % 75 
tün meselenin can alacak nok· zat M. Ferral'i dinlediniz. Hü- sonra belli olacakhr. Eğer su Tokyo 6 (A.A) - Elinde evrak bulunmuştur. şi bulmadığından beş sene 'le 
tası da bu idi. Fakat bu kötü kümet kendini M. Ferral'in ye- epiyce güçlü ise,· şöyle böyle bir hançer tutan 17 yaşında Boston 6 (A.A) - Dün bir müsavi taksitle tediyesine te' 

· k k k bir derk 1 J h d ı t ziyafet esnasında nutuk irat il kıl ·fe işin de müesseselere, kendile- nne oyma ve onsorsiyomun özek köylerin ekin yerlerini, d 1 ı an ı ~;ny~ ev e eden Japon sefiri M. Saito de- c ınmıştı. Borçlu Şerı jı] 
rine mensup biri tarafından ge- bizden istediği parayı göstere- meyvalıklannı ve yeşilliklerini a am annın en em "si olan miştirki: tebliğata rağmen vadesi bur 
tirilmesi lazımdı. F erral onlar- ceği karşılıklar mukabilinde 1 bili b prens Salonjiyi öldürmek mak- ettig· i halde birinci taksit be' su aya 'rse u e'lren arnıağa- di İngiltere ile Amerilı:ada ken-
dan olmadığı için. nazır resmi vermemizi emretmek istiyor nından kaynıyacak ikinci sevinç . yle e-vine girmiştir. Prensin disine uyacak olsalar Japonya delini tesviye etmediğinde~ 
surette işe karışmadıkça, para mu? Velhasıl devlet. hiç bir duvguları da 

0 
kadar coşkun hizmetçileri bu delika0nlıyı po- 800,000 tonluk deniz kuvvetle- 2280 numaralı kanıınun ikin'' 

vermiyecekleri belli idi. Evli taviz karşılığı olmaksızın, bi- ve duru olacaktır. lise teslim etmişlerdir. zerinde rini yan yanya indirmeğe ha- maddesi mucibince tecili diW 
değildi: Kadın parmag· ı. Afyon zim sadakatimizemi müracaat prens Salonjiyi ittiham edecek zırdu·. müş umumi hükiimlere göre 

ediyor Y k "d il Köylü, kentli işin sonunu dört ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ak b d · •' 
içmekle şüphe altında bulunu- ' o sa, uzun va e e A d D 1 1 U 1 t İ ıcra t i i evam etmek uı~ olsa dahi, bir hazine muame- gözle bekliyor. Y ın em ryo u mum zmir kinci cra Memurlu- . b b • 15 .. "ddetle 
Yordu. LeJ·yon döno-r nı'şanını MUdUrlU~U d re ı.ş u ag gun mu . lesini - M. Ferral değil, dev- Kurun, kurun Konyada sürüp ~ n an: ğundan : · 'd d dild•' 
istihfaf etmı"şti. Gerek muvafık Jet - l ı' .. ·den ı'stı'yo-.? Bı'r~ncı' l k klıkl d " y 1062 numaralı Zeytinyag" ı B yenı en müzaye eye arze 11/ - . ge en ura ar an eni Tarifesidir: ir borçtan dolayı tahtı hac· ğinden açık arttırma 26 /1~ 
gerek iki yüzlü sayılmak için taktirde, sadakatimize gu"ve- Asır ,, ın yapraklarında so'"z al iz · b di 934 tarihın" e mus" adıf Çar•""',' 

b·ı· b' h' d 10/12/1934 tarihinden 30/6/ ze ınan mır ele "yesinde ., 
fazla mağrurdu. Belki büyük ne ı ı; ta ıi ısse ar!arımızı he- geçmiş,· İzmirli kardeşlerimizde ba günü saat 11 de KemalP

11 

f b k t k 
·ı İk 1935 tarihine kadar Germen- mukayyet 275 No. lu otomo-

erdiyetçilik ancak mürailik sa a a ma şartı.e... inci duymuşlardır. Konya, bol suya "kt A d k şa icra dairesinde icra kılın11'. 
taktir' de b' h • · k J ki cı en Y ına taşınaca zey- bı'lı'n 10 ka"nunuevvel 934 tarı·- "'1 

gübresi üzerinne geli•ebilirdi: ıze angı arşı ı ar k aklık k cag· ından talip olanların ye'lw B T gösteriliyor? avu,ursa kur uğra ver- tinyağının beher tonundan 235 Jı 
orjuya rastgele papa olma- F erral düşünüyordu: işte tam miyecektir. Dileriz ki bu su kuruş ücreti nakliye alınacaktır. hine müsadif pazartesi güııü mezkurda 33 - 247 nuınarıı, 

mışh ... Büyük ferdıyetçiler, on şifreli bir dil. Eğer bir komed· uğultusu da bir kulak dolgun- 1058 numaralı Zeytinyağı saat 15 te şehrin muhtelif ma- dosya ile müracaat etmel~rı; 
sekizinci asrın sonunda, fazilet ya oynamakta olmasaydı nazır luğu ve umutları başa çıkaran, tarifesidir~ hallerinde geedirilmek suretile Satış peşin para iledir. Talı~i 
sarhoşu fransız ihtil.ilcileri ara- şöyle cevap verdi. Kararlanmı- dudakları kurutan bir "serap., 9/12/1934 tarihinden iş'arı hükiımet cıvarında otomobil !erin işbu günde yüzde . ~e t sında değil, rönessan devrinde im 1 ahire kadar Selçuktan Deniz- buçuk pey akçesile vr:ya ıtıb~' 

mızın esasını hbkumetle olan o asın .. r ki d 1 k bekleme sahasında ihalesi icra b k il esası hiristiyanlık olan bir içti- müoasebetlerimizden temin edi- İkinci bir su da Özege bağlı ıye na e i ece zeytin yağının :ın mektubule birlikte ıı:ııl 
mai bünye içinde gelip geç- yorsunuz, Aldıgı· ruz komisyon- Kızılviran nahiyesinde bulun- ?ehe~ toknundan 1700 kuruş kılınacakbr. Muhammen kıy- racaat, c..tmeleri ve şu eınh.~ 
mişlerdi. ücreti na tiye alınacaktır. metini bulmadıg" ı takdirda sa- üzerine e irtifak veya sıir p 

!arla geçinmektesiniz. Devlet muştur. Yalnız bu su, madeni 1056 numaralı Maden kömü- · b~ 
Murahhaslardan en ihtiyarı, bu yıl size, ~u yeya bu şekilde hassaları taşıyor. Örneklik ola- rü tartfesidir: hş müddeti uzahlarak 16 ka- ve ilişikleri olanların ıŞet' 

hem kısa bıyıklannı, hemde k ık ı· 9/12/1934 t ihi' d · ' nunuevvel 934 t 'h' d müddet zarfında müracaat yüz milyon verdi. Bunun 20 ra sağ ı çevirgen ığine geti· ar n en ış raı an ın e pazar- ,_ 1 ,_rı 
hecelerı yiyerek: mil .1 . t hl'I . . A k ahire kadar İzmirden Sultanbi- hu"nu" saat 15 de mezku·r ma- meleri aksi takdirde ba.J'o' . yonıınu geri alıyor. Namını rı mış ve a ı ıçın n araya T tat'~ - Nazır efendi, dedi, dev- .. d ·ı · . G . k sanna anı vagon dolusu ola- tabu sicilile sabit olmıyan . 

takdis ediniz ve ._ Haydi ileri gon en mıştir. etirin öylü rak nakledilecek maden kömü- halde en çok arttıranın üze- b rıÇ 
Jete yardım etmemiz elbette marş. " kardeşin dediğine bakılırsa rünüo beher tonundan 400 ku- paraDlll paylaşmasındım a lazımdır. Tabiidir. Bunun höy· · b 

11 
rinde bırakılacağı ilan olunur. bırakılacağı ilan olunur. ) 

- Sonu var - suyu ıçen ço anı arın sızı ve ruş ücreti nakliye alınacakhr. 5285 (1049) 5286 no53 
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a.hlte • 

lzmlr Slclll Tıcaret Me
murluğundan : 

İzmirde muamele yapan mü
seccel (İzmir Esnaf ve Ahali 
Bankası Türk anonim ~irketi) 
nin esas mukavelenamesinin 17 
ve 18 inci maddelerini tadil 
eden layiha ticaret kanununun 
Hükümlerine tevfikan sicilin 
1301 numarasına kayt ve tesçil 
edildiği ilan of un ur. 

İzmir sicili ticaret memur
luğu mühürü resmisi ve 

H. Fehmi i zası 

LAYİHA 
Banka esas mukavelename

s:nin tadili teklif edilen 17 ve 
on sekizinci maddelerinin eski 
şekli 

On yedinci madde - ş;,._ 

ketin teşekkülü kat'isinden bir 
sene sonra sermayenin müte
baki taksitleri Meclisi idarece 
tayin olunacak zamanlarda şe
raiti mukarraraya tevfıkan mu
kassatan veya def'aten tahsil 
olunur. 

İşbu talapler resmi ceride 
ve Şirket merkezinin ve Şube
lerinin bulunduğu şehir gaze
telerile laakal otuz: gün evvel 
ilan edilmek suretile icra olu
nur. Şirketin teşekkülü kat'i
sinden sonra bir sene zarfında 
yüz hisse alanlar bir müessis 
hissesine malık olur. Şirketin 
teşekkülü kat'isinden evvel ser
mayeyi şirkete iştiraki taahhüt 
edenlerin hisselerini ahara dev
rüferağ etmeleri memnudur. 

On sekizinci madde - Ta
yin edilen zamanlarda tediye 
edilmiyen taksitler için bir 
güna ihtara lüzum kalmaksızın 
lazimülifa olduğu günden iti
baren Şirket lehine olarak 
yüzde dokuz faiz yürütüle
cektir. 

Hisse senetlerinin talep olu
nan taksitlerini tesviyede teeh
hür eden hissedarlar gazete
lerde bir ay fasıla ile müntepr 
iki ilanname jle ve son ilin 
tarihinden itibaren bir ay zar
fında ifayı deyne davet olu
nurlar. 

Bu müddet zarfında dahi 
talep olunan taksitleri tesviye 
etmiyen hissedarlar ifayı de
yinden imtina etmiş addolunarak 
hisseleri Şirket eshamı borsada 
mukayyet ise borsa komiserliği 
vasıtasile ve değil ise müza
yede tuikile ve kibbi adil 
marif etile talibine furuht ve 
eski senetler iptal edilerek 
yerine ayni numaralan havi 
yeni senetler verilir. İptal edi
len hisse senedabnın numara
lan gazetelerle ilan edilir. 

Satılan hisse senedinin fu
ruhtundan mütebassil bedeli 
mezkur senedin bedeli muhar
rer ve muayyeninden dun ise 
aradaki fark senedin sahibi 
evvelinden istifa ve fazla oldu
ğu takdirde fazlası kendisine 
iade olunur. 

2 Haziran 934 tarihinde ya
pılan fevkalade Heyeti umumi
ye içtimaında 17 ve 18 inci 
maddelerin tadil edilen şekli 

On yedinci madde - Şirke
tin teşekkülü kat'isinden sonra 
sermayenin mütebaki taksitle
rini tecile Meclisi idare sala
hiyettar olup tecil edi ecek 
zaman bir seneyi geçmez. An
cak Meclisi idarece yapılacak 
tecil her sene idi heyeti umu
rniyelere esbabı mucibesile 
arzedilecek ve her sene top
lanacak heyeti umumiyelerin 
kabul ve tasvibile tecil temdit 
edilecektir. 

Heyeti umumiyelerin karan 
ile Meclisi idare bakiye tak
sitleri talep etti~i takdirde, 
İşbu talepler resmi gazete ve 
llıerkezinin ve şubelerinin bu
lunduğu şehir gazetelerile laa
kaı otuz gün evvel ilan edil
llıek sm·etile icra olunur. Şir
ketin teşekkülü kat'isindcn 
&onra bir sene zarfında yüz 
hisse alanlar bir müessis his
sesine malik olur. Şirketin 

. 
Terkibi, 200 diş hekimi tarafından hazırlanan 

MİNE Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi SAR DA 

Diş Macununu 
EmnlyeUe Kullanablllrslnlz. Bayram Münasehetile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

Umumi deposu: İstanbul Cıgaloğlu No. 33 Telefon: 20264 Avrupada, Gilet, Keler, Puyan boyahanelerinde uzun müddet staj gören Parisin 
elbise temizleme ve boyama odası tasdiknamesini haiz ve beynelmilel 

temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından 
2-4 (1026) Pa.er Cu. 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

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

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

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 
Saglam zarif ve nispet kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 

diktirmek istiyenlere Metin Terzihaneslnl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. "" 5-3 

Bayram münasebetile Yapılan l\fiihiııı Tenzilattan 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

İzmir Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

Müddei Kimvager Abdüsse
lam bey tarafından müddeialeyh 
Ankara Nümune hastanesi ec
zacılarından Eczacı Cevdet bey 
aleyhine ikame edilen doksan 
lira alacak davası üzerine ila
nen tebligat üzerine daveti 
kanuniyeye gelmediğinden hak
kında gıyap kararı verilmiş 

ve müddei senet muhteviyatı 
ile fazla iddiasım isbattan iz
harı aczederek yemin teklif eyle
miş ve muhakeme 22/Xll/934 
tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat ona bırakılmış oldu
ğundan yevm ve vakti mezkür
da yemin için İzmir Sulh Hu
kuk mahkemesine gelmediği 

takdirde yeminden imtina etmiş 
addolunarak davaya sabit na
zarile bakılacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 5288 (1050) 

teşekkülü kat'isinden evvel 
sermayeyi şirkete iştiraki ta
ahhüt edenlerin hisselerini ahara 
devril ferağ etmeleri mem
nudur. 

On sekizinci madde-Hisse 
taksitleri tecilinde geçecek 
zaman için şirket lehine yüzde 
bir faiz yürütülece~i:ir. Hisse 
senetlerinin talep olunan tak
sitlerini tesviyede teehhür eden 
hissedarlar gazetelerde bir ay 
fasıla ile münteşir iki ilinname 
ve son ilin tarihinden itibaren 
bir ay zarfında ifayı deyne 
davet olunurlar. 

Bu müddet zarfında dahi 
talep olunan taksitleri tesviye 

etmiyen hissedarlar ifayı de

yinden imtina etmiş addolu

narak hisseleri şirket eshamı 

borsada mukayyet ise borsa 

komiserliği vasıtasile ve değil 
ise müzayede tarikile ve Noter 
marrifetile talibine furuht ve 

eski senetler iptal edilerek 

yerine ayni numaraları havi 

senetler verilir. İptal edilen 

hisse senedatmın numaraları 
gazetelerle ilan edilir. Satılan 

hisse senedinin furuhtundan 
mütehassil bedeli mezkur sene
din bedeli muharrer ve muay-

yeninden dun ise aradaki fark 
senedin sahibi evvelinden istifa 
ve fazla olduğu takdirde faz
lası kendisine iade olunur. 
İzmir Esnaf ve Ahali Bankası 

A. Atıf İbrahim 
18 Eylül 934 bir 

Esnaf ve Ahalı Bankası 
İcra Vekilleri heyetinin 29-

8-934 tarihli içtimaında tasvip 

ve kabul buyurularak Türkiye 
Cumhuriyeti riyasetinin ali tas-

dikine iktiran eden(İzmir Esnaf 
ve Ahali Bankası Türk ano
nim şirketi) esas mukavelena
mesinin 17 ve 18 inci madde
lerini tadil eden bu layiha 
tasdik kılındı. 

İktisat Vekili N. müsteşar 
Hüsnü Riza 

6/12/934 
Aslı gibidir 

İzmir Sicili ticaret memurluğu 
mühürü resmisi ve H. 

Fehmi imzası 
5305 (1057) 

İzmir sulh hukuk hakimliğin~ 
den: 

İzmirde kavaflard~ 38 No. 
lu magzada mukim iken halen 
ikametğahı meçhul bulunan 
Ahmet efendi tarafına: 

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

Tramvay ve e!ektirik Tiirk 
Anonim şirketi vekili avukat 
Salim bey tarafından aleyhini
ze açılan elektirik saatinin ia
desi veya kıymeti olan elli li
ranın tahsili davasının cari mu-

nka a • 
ıra 

hakemesinde ikametgahınızın 
meçhuliyeti hasebile ilanen teb
liğat icrasına karar verilmiş ve 
o yolda tebliğat icra edildiği 
halde 14-11-934 tarihli muha
kekemede bulunmadığınızdan 
hakkınızda gıyap kararı sadır 

mduğumuzdan Ostün Ç tı 
z-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsu üdür .. 
o~muş ve bu kararın ilanen teb
liğine karar verilmiş olduğun
dan muhakemenin muaJiak bu· 
lunduğu 2~12-934 rarihine te
sadüf eden pazar günü saat 
14 te mahkemeye gelmediği
nizden ve bir vekilde gönder· 

lzmirde acentan1ız yoktur. Beş sandıktan )'ukan her ticarethanenin 
siparişini kabul ediynruz. Ankara Ornıarı Çiftliği ~hidt'irlügüne nıüra
c~at. Fazla izahat için lzmirde Ege ı~alas ve Şeh r gazinosu nıüstecir! 
l ürknıenoğlu 1\lurat beyden alınabilir. 

mediğinizden doJayı gıyabınız
da muhakemeye devam edil
miş ve davacı şirket vekili şir
kete ait elektirk saatinin sizde 
olmadığına ve bu saati alma
dığınıza dair yemin teklif et
miş olduğundan muhakeme gü
nü o mak üzere tayin edilmiş 
olan 18-12-934 tarihine tesa
düf eden salı günü saat 10 
da mahkemede isbab vücut 
etmediğiniz taktirde yeminden 

. : . ı .. , it. ' . ~ - :-;..~- . ~ • , • ı? . ~ . ·. s::-

DOKTOR Almanyanın Türbingen da-

muavinlerinden 

Dahil~. Hastalıklar Memleket hastanesi Dr' 
Mutehassısı.. _ v Dahiliye Mütehassısı Cilt, Saç, Frengi ve 

Demir Ali 
Hastalarını her gun ogle- Muayenehane Birinci Bey- Belsoukluğu ve le-

den sonra Beyler - Hacı ler sokağı numara 36 Tele- nasUI hastallkları 
imtina etmiş addilc davanın 
kat'i karara bağlanacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 5282 ( 1055 ) 

İmamlar sokağında fon 3956 mütehassısı 
No. 12 - Şifa Yurdunda Evi Karantina tramvay Muayenehanesini Birinci 

kabul ve· tedavi eder. caddesi karakol karşısında Beyler sokağı ( Elhamra si-
Telefon No. 3331 No. 596 Telefon No. 2545 neması arkasında) 55 nu-

S. 1 (363) maraya nakletmiştir. (1145)h3 
f#i'Wt ±± ss +•ı er 

- 48 - Öz _Türkçe karşılıklar 

Belin 3. Çoçım ( Çoçımak- mak (Işkı= Büyük rende) 3. 
tedehhüş etmek 4. Kaltra- Oğmak, oğuşturmak 4. Sif
vuk 5. Korku 6. Süre 7.Sü- tilemek 5. Sürtmek 6. Sü
ren 8. Süretti 9. Şaşıp kal- rüştürmek 
ma 10. Talhak 11. Talkaşa -ü temas - 1. Sürtüş
lı. Talvasa 13. Tangış 14. türme 2. Sürüştürme 
Üürk 15. Ürkme 16. Ürkünç Dellak - 1. Oğaç 2. 

- li - 1 Eğe 2 Kor- Oğuç 3. Yunucu (Kadın 
k 3 U k

.: .. 4 · y dellak için kullanılır) 
unç . r ucu . ayın D ll 1 1 C 2 Ç 5 y e a - . arcı . av-
. ey~n ı çı 3. K.ığırıkçı 4. Koştan 
.. - ıçnde kalmak (tedeh- (Koştan ~oşton = dava ve-

huş etmek) Algasamak 'l. kili) 5. Ündücü 
Belinglemek 3. Çoçımak Dem - (Kan man.) Kan 
4. Gezelemek 5. Kalakal- - (Nefes man.) 1. So-
mak 6. Korkmak 7. Şaşa- luk 2. Tın (Ruh, hayat man) 
lamak 8. Ürkmek 9. Yılniak 3. Tin 

- vermek - 1. Eğelen- . Deme~ - 1. B_ağ (Bir
mek 2i Korkutmak 3 Tit- lıkte baglanmış çıçek v.s. 

tın k 4 O k··t k 5· y l man.) 2. Beylem (Bağlam) 
er e · r u me · 1 - 3. Buta 4. Elçin 5. Fiğen 
dırma~ (Ekin demeti) 6. Kayırgaş 

De1enere - (olmak ) 1. (Paket, ekin demeti ıpan.) 
Yoymak 2. Yozmak 7. Kobu 8. Külte 9. Pulaş 

Delalet -1. Belli etme 2. (Paket, ekin demeti man.) 
Gömek (Kökmek = Yar- 10. Tutam 
dım) 3. Gösterme 4. Kıla- J?enaet - 1. Alçakça 2. 

.. Aşagılık 
vuzluk 5. Salık 6. Yol gos- k- h l Al ak - ar ane - . ç ça 
terme 2. Alçaklıkla 

- etmek - 1. Kulağuz- Dendan - 1. Diş 2. Kır-
lamak 2. Kurumsamak 3. tış 3. Tişi 
Yol göstermek Deni - 1. Alçak 1. Aşa-

Delil - 1. Annık (Ala- i• 3. Cabak 4. Emgin 5. 
met man.) 2. Başçı (Rehber, lksik 6. Yablak 
reis man.) 3. Belet 4. Belge Depozito - 1. Bünek 2. 
(Alamet ispat man) 5. Bel- Orunçak 
gi, Belgü 6. Bendaşı 7. İlük Deraguş (etmek) - 1. 
8. İlgen 9. İltir ı o. İpucu Bağıra basmak 2. Koçinak 
11 v k ~ 2 Kuçmak 3. Koygamak 4. 

. Kılaguz, ulaguz 1 . K ki k S S k ·· uca ama . arma , sa-
Kıvcı, Gıvcı 13. Okç'! 14. l k .. rı ma 
Ongüç 15. Pelek 16. Sıltav D k 1 A d 
17 . era ap - . r ınca, 

. Tanık, T anuk (Şahıt Ardı sıra 2. Ardından, Ar-
man.) 18. Tutamak (Bahane kasından 3. Arkası sıra 4. 
isnat man.) 19. Uca 20. Yol lzince 5. İzini gözeterek, 
gösterici 21. Y orcu izine basarak 6. İzi üzerine, 

Delkc (etmek) - 1: Av- İz üstüne 7. Şapşak 8. Şolk 
kalamak 2. lşkımak lsku- 9. Timin 10. Una 

• ?M 
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- vi - 1. Değirmi 2. Kaplamış 3. İtek 4. Siğil 5· 
Kuşar]ayı 3. Yuvarlak Siy, Siyi 

- enmadar - 1. Çepçev- - bus - 1. Etekliyen 2. 
re 2. Çevre yöresi 3. Çev- Etek öpen 
rem 4. Fırdölayı 5. Teğre - busi - 1. Etekleme 2. 

Dakika - 1. F enk 2. Etek öpme 
2. Kıyga - dermiyan - 1. Eteği 

Dakk (etmek) - 1. Çal- belde, Etek belde 2. Kal
mak (Kapıyı çalmak man.) kışan 
2, Vurmak (Kapıyı vurmak - keş - El etek çekmiş 
man.) Dane (tane)- 1. Benek 

Delalet - 1. Azaşma 2. 2. Börtük 3. Bürtek 4. Bür
Azgı, Azgınlık, Azgunluk 3. tük 5. Diki 6. Evin 7. Evir 
Azı, Azu 5. Az.ma 6. Sap· 8. Pürdik 9. Tuvak 10. Ur
ma (Doğru yoldan) 7. Sa- luk 11. Uruğ 
pıtma 8. Yoldan çıkma Dans - 1. Bilem 2. Bi-

-e düşmek - 1. Adaş- yişi 3. Biyü 4. Büdik 5. 
mak (Yoldan çıkmak, sap- Oyun, ayak oyunu 6. Se-
mak, yolunu şaşırmak man.) kirme 
2. Agışmak (Yoldan çıkmak - etmek - 1. Bilemek 2. 
azmak man.) 3. Ayartmak Siymek, biyimek, biyümek 
(Sapıklık man.) 4. Azaşmak (Oynamak, hora tepmek 
5. Azgaşmak 6. Azılmak 7. man.) 3. Oynamak 4. Piye
Azmak 8. Sapmak (Doğru lemek 5. Sekirkelemek 6. 
yoldan çıkma.) 10. Tezmek SekirJ11.ek 7. Siğenmek 
11. Yolazımak, Yolazmak - ör - 1. Bicil, bişil 2. 
12. Yoldan çıkmak Biyici, biyücü 3. Oyuncu 

-e düşürmek- 1. Ayart- Dantele - Oya (Bir nc-
mak 2. Azdırmak 3. Doğru vi dantele) 
yoldan ırmak 4. Yoldan çı- Daraban - 1. Çarpıntı 
karmak (Helecan man.) 2. Çapma 

-e düşmüş • 1. Azgın (Yürek çarpması) 3. Oyna-
2. Azık 3. Azmık 4. Azmış ma 4. Vurma (Damar vur-
5. Sapık 6. Sap km 7. Yol- ması) 
dan çı ~mış - etmek - 1. Bıngılda-

Dam - 1. Ağ 2, .Mu:ı- mak 2. Bülkildemek, Bül-
du 3. Pe.ih 4. Tuzak lcüldemek 3. Çarpmak 4. 

Damat - 1. Enişte 2. Dalazımak (Yürek dalazı
(Güveyi man.) 2. Givi 3. mak.) 5. Dövüldemek (Yü· 
Gürgan, Gürgen 4. Güveği rek dövüldemck) 6. Oyna· 
S. Güveyi güvey 6. Köreke mak (Yürek oynamak) 7. 
?· Körken 8. Küreken 9. Vurmak (Damar vurmak) 
Özne 10. Yavukluk 11. Ye- Barbe - 1. Berilgcnlik 
zen, Yezne 12. Yiz 2. Çarpış, çarpma 3. Vurma 

Damen - 1. Etek 2. vurus 
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DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa suzuımu,ıur 
Y egiine Deposu 

Başdurak 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. Hamdi :Nüzhet . . 

Telefon : 2987 

s 7 248 Sıhhat Eczanesi 
. . . . . 
• . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ızmlr Belediyesinden: 
Sahibinin belediye, tanzifat 

ve tenvirat resminden birikmiş 
borçları için açık arttırma ile 
satılmasına ıöz kesilen Mareşal 
Fevzi bulvannda 34 nuamarlı 

adanın 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 
sayılı arsalan bugünden başlı

yarak 21 gün sürmek üzere 
arttırmaya konulmuştur. İstekli 
olanlann bu günler içerisinde 
ve en son 27/12/934 Perşembe 
günü akşamına kadar bağlağı 

görmek için hergün belediye 
mühasebesine gelmeleri bildiri
lir. 6-7-9-10 5267 (1048) 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Bu!uşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marınaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

- Fukara halk için 30 bin 
kilo meşe kömürü alınması 18/ 
12/934 saat 16 da kapalı zarfla 
ihale edilmek üzere münaka
ııaya çıkarılmıştır. 

MUsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dı.kkat • Bütü~ Egelilere Brı·slol s.irke-
• Beyoglunun cıde 

Osmanİ\Ye oteli~d!~~:iye 

İzahat için başkatipliğe işti
rak için de söylenen gün ve 
saatta depozito makbuzile be
lediye encümenine müracaat. 

29-7 5177 (1012) 
Ki' GELDi 

- Karşıyaka ya inen Yaman·) 
!ar suyunu evine almak isti
yenlerin, evvelki gelişlerinde 
aldıkları sayı sırasile Karşıya

ka belediyesinde su işleri da
iresine giderek branşman ke· 
şiflerini yaptırmaları. 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSft .. T 
Topan Halis Zon2uldak Zayi 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. İzmiz Esnaf ve Ahali bankası 
Turgutlu şubesinden aldığım 
ve namıma muharrer temamı 

verilmif 100 liralık hisse mak
buzumu zayi ettim. Bu kerre 
yenisini alacağımdan eskisinin 
kükmil .kalmadığını ilan edeıim. 

5299 (1052) 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Ramazanda satılacak pidele· 

rin düz kırma undan yapılmak 
ve dört tane.ci bir kilo gelmek 
şartile tanesinin iki buçuk ku
ruştan satılacağı herkesçe bi
linmek üzere ilan olunur. 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı' mahalli : Kestane pazannda No. 10 
Turgutluda Usturum· 
calı İsmail oğlu bak

kal Hüseyin 
7-9-10 (1054) 5283 

885 Telefon 3937 
5300 (1051) 

-46 - Öz Türkçe karşıhklar 

Darbelemek - 1. Ber· manalarına da gelir) 8. Ya-
gelemek 2. Çarpmak 3. nşık 
Vurmak - cı - Takıtsı 

Darbeleri tevkif etmek - - Etmek - 1. Çakmak 
Döğnemek (Anadoluda isnat ve iftira 

Darbımesel - 1. Arcağ etmek man) 2. Çamlamak 
2. Atalar sözü 3. Çörçek 4. 3. İstemek ( Hakkını iste
Oranlama (Atalar sözü ve mek 4. Taslamak ( haksız 
tekerleme man.) 5. Sınaka iddia man (Kabadayılık tas
(Sınanmış söz) 6. Tangat 7. lamak) 
Vurungu - !aşmak - Töreleş-

Darp - 1. Damgalama mek 
(Para hakkında; sikke dar- - lı - Çekneşikli 
hı) 2. Döğme, dövme 3. Dö- - vekili - Koştan 
ğüş (Muharebe man. "Har- Davet - 1. Çağırma 2. 
bü harp,,) 4. Nesme (Para 2. Çav 3. Kığırduk 4. Kı
hakkınd:ı) 5. Tapkırlan (He- ğmna 5. Konuluk 6. Oku 
sapta) 6. Tokuma 7. Uruş 7. Okunak 8. Okuk 9.0kuk 
8. Vurma, vuruş 10. Sauun (bir meclise, ce-

- (b) etmek - 1. Ber- miyete davet ( invitation, 
mek 2. Damgalamak (Para convocation man) 11. Şarku 
hakkında) 3. Döğmek, döv· 12. Tartığ (hükümdarın da
mek 4. Kesmek (Para hak- veti, tebliği man) 13. Ündev 
kında) 5. Sokmak 6. Tap- - çi - 1. Hindirgen 2. 
kırlamak (hesapta) 7. Va- Kelikci 3. Okucu 4. Oku
mak. yucu 5. Şakrucu 6. Tarbğcı 

- Hane - 1. Kesimevi (hükümdar tarafından gön-
2. Yarmak tokığu sarayı 3. derilen davetçi) 7. Ündevci 
Ya7makkıldusaray - etmek - 1. Çağ.r-

Da~ıtan - ( Destan ) 1. mak, Çığırmak 2. Çarlamak 
Çav 2. Deyiş 3. Erteği, er- 3. Çıllanmak 4. İndemek 5. 
tek, c rteki (hikaye, eski siız indürmek 5. İnlamak 6· İs
man) 4. Koşak (tarihe ait temek 7. Kığırmak 8. Kıy
manzume man) 5. Sürçek 6. gırmak 9. okumak 10. Ün
Ozan, uzan ( destanlarda demek 11. Ünemek 
kullanılan mani tarzında, bir - iye - 1. Çığırtı 2. 
nazım man) Oku 8. Okuntu 

Dava - 1. Çam Çarım Daye - Dadı 
2. Sav 3. Sorav 4. Tarık 5. Dayin - 1. Alacaklı 2. 
Töre (öbür lehçelerde: kaide Alımcı 3. Alımlı 4. Alımlığ 
kanun, adet, örf, mahkeme 5. Berimçi, Birimçi 6. Borç 
ve hakim man.) 6. Yurada veren 
ittihaı:ı man. asıl manası Debağat - Sepi 
hük~,nı asıl, adalet) 7. Yor· - etmek - 1. Acıkla-
guç (ma keme ve zından mak 2. Erüklemek 3. Eyle· 
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mek, iyilemek 4. Sepilemek Sıbıtmak, Sıpıtmak 18, Süd-
5. Seplemek 6. Sipilemek remek (İtmek, kakmak man) 
7. Talkımak 19. Tirgemek 20. Yığmak 

- eden - Debbağ 21. Yol vermek 
1. İylekçi 2. Sepici - edilmiş - 1. İtincü 2. 

Debdebe - 1. Alaz 2. Kovulmuş 
Dübültü 3. Olam , ulam 4. - i hacet etmek - 1. 
Patırdı, kütürdü 5. Sontur Ayak yoluna gitmek 2.Dışari 
6. Süygün 7.Yordam 8. Yar- çıkmak 3. Su dökmek 4.Ya-
talak, Zartalak zılamak 

- li - 1. Hökelek 2. - ol 1 - 1. İtlin! Yıkıl 
Kuvançlı - olmak - İtilmek 2. 

Defa - 1. Ağız ( ilk !ramak 3. lrılmak 4. Yıkıl
ağız = Birinci defa )2. Boğ mak 
3. Boğur 4. Çala 3. Dönüm Define - 1, Gizlenci 2. 
6. Dürkün 7. Gedük 8. Ge- Gömme 3: Gömü, kömü 4. 
rez 9. Gez 10. Kat 11,Kata Kömüç, kömücü 
12. Katla 13. Kelez 14. Ke- Defo - (Defin) 1. As
tim 15. Kez 16. Korla 17. trav 2. Gömme 3. Topraga 
Kurla 18. Öğün, övün (ye- koyma 
mek gibi mevkut işler hak- - etmek - 1. Basır
kında) 19. Ötük 20. Sundu mak 2. Gömmek 3. Kom-
51. Tapkır, Tapkur 22. Tav donmak (merasimle defnet-
23. Yol mek man) 4. Kuyulamak 5. 

- ten - 1. lrden 2.Bir- Külimek 6. Sindirmek (Sin
gurdan ( Bir uğurdan ) 3. mezar) 
Bir uğurdan 4. İtekiz 5. Kırt Defter - 1. Betlek 2. 
6. Uğurtan Biti (Biti - yazı ) 

- Bu - 1. Boyez (Bu- Deha - 1. Ekelik 2· Ö-
gez) 2. Böz 3. Bu yol ğelik 3. Zeyreklik 

Def - (Defi) 1. Atma Dehalet - (etmek)l.lçik-
2. İtme, Öteye itme 3. Kak- mek 2. Kılıcına düşmek 3. 
ma 4. Kağma, kovma 5. Or- Pusumak 4. Sığınmak 5. 
tana kaldırma 6. Savma 7. Tasalamak 6. Yakarmak 
Savuşturma Dehan - Ağız, Ağz 

- etmek - 1. Atmak Dehliz - 1. Aktan 2. 
2. Geçiştirmek 3. .Güdele- Aralık 3. Dalan (lçkapı, An
mek, kütelemek 4. itmek 5. tichambre man) 4. Gezen
lratmak 6. Int etmek 7. fr- dek 5. Kat 6. Sarak (ceza 
mak 8. Kataklamak 9. Kav- olarak mücrimlerin teşhirine 
lamak 10. Kaytarmak 11. mahsus direk "Pilori,, man) 
Kedermek, ketermek 12. 7.Sazak 
Koğmak 13. Ortadan kal- Dehr - (Dehir) l. Öt 
dırmak 14. Savmak 15. Sa- 2. Yıl 
vuşturmak 16. Sekitınek 17. Dehşet - Algasavlık 2. 

~WJ~e/Jl~ 
~ ~: 

TELEFUNKEN 

---
~atışta Büyük 

7 Uzon Vade, 
l{ataloğumuzu 

Kolaylık, 

Numaralı 

isteyiniz •• 

.TELEFUNICEN 

I • 

BOURLA BİRADERLER vE.şsı . . 
ISTANBUL ANKAl'.l.A IZMIR 

Dahiliye 

DOKTOR 

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

karşısında. -
Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

Umum Hastaların ~azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

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

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 
ve MÜTEHASSlSI 

Fahri Biza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : lzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
19- 20 (355 S.7 

Birinci Sınıf ~1 utahassıs 

Operatör - Doktor 

Tahsin Hüseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
A D R E S : Çivici Hamam Müftü Sokak 

Tahsin Bey Hastanesi 
26-26 764 

ŞARk HALI ŞiRKE'"l'i 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIB. 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni Manifatur•c~l•rd• 3 num•r•ll 
cad. llo. 8 Telefon •o. 3942 

502 h - 1 

.• 

. , 
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Irgat Pazarında . Azizler Sokağ'ında 

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 



N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru halen 

limanımızda olup 5 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 

yük alacaktır. 

FRİESLAND motörü 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk kannna doğru 
bekleniyor. Hamhurg ve An
versten yük çıkardıktan sonra 
Anvers, Rotterdam ve Ham
hurg limanlanna da hamule 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 11 birinci 

:Canunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXPORTER vapuru halen 
limanımızda olnp Nevyork Bos

ton ve Filadelfiya Norfolk ve 
Kamden için yük alacaktır. 

EXIRIA vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yükliyecektir. 

EXİLONA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

GANDIAN P ACIFic· STEAM 
SHIP AND RAILWAY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 

ve Halifaks tarikile Kanadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

ORESTES vapuru 7 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gaz Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

STELLA vapur 10 kanu
nuevvelden 13 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

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

CERES vapuru 26 kanunu 
evvelden 31 kanunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ROLAND motörü 24 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 

FERNEBO vapuru 21 kanu
sanide Rotterdam. Hamburg 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve İskandi
navya liman!arina yük alacaktır. 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 8 ka

nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselıın, Mar
silya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 
Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mutehassısı 

ETUP ~·EJI L' ı·~ 
1'1akine lnıalathanes 

M Ü~•rnseru ıı 

ınanıu!:ltı 

n ' aı}\k 

aıl11t 111d,,_ 111 • 

ı 1.ıııırtl~ 

faalıyetıot!ıı 

A Likadarlı. 
ı ın lııı ın:ıkıne 

lı-ı ııı faalıy• t 

1:111.laıı hRkkıııda 

~uınarn f)ıı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} a{}hane \le l.Jn Değırmenıerı 

lı;ın hılunınru n tıı \ 't ' rılı t"" ;, ı "" ı 
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lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Başla bal eti,ıden: 

Hastanenin bahçesini sulamak için elektrikle işler bir motör 
açık münakasa ile satın alınacaktır. İsteklilerin şeraiti anlamak 
üzere her gün ve ihale günü olan 16/Birinçi Kanun/934 Pazar 
günü saat 15 de İzmir Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezinde 

toplanan komisyona müracaatları. 

23-1-8-15 5064 (983) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHLIYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
GOURKO vapuru 5 birinci 

kanonda Hull Londra ve An
versten 

EGYPTIAN 
rinci kanunda 
Swanseadan 

vapuru on bi
Liverpool ve 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
T AHM L iÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anvers. 

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

1 pl~~1~~~~k 
ıZMıR, PiRE TRİYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 
Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa
lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ilk hareketler: 
5112/934 S.S BEOGRAD 
12/12/934 BLED 
19/12/934 SRBıN 
DIKKA T: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 
için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 -- --==--
Baş 

mahsul (Ihlamur) 
çiçeği ge'.di. Geçen sone çok 
rağbet görmesinde"! ötürü 
cevcudu ka!rnıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarır.a başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

tozu emsalıne Işıldak Bulaşık ve ~ila 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTI• kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 
madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 

elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 
Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet ıabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 
karpit, çay, kına, sakız, diş macunları, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arahi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

Toptan Satış 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

' • 

Şehrimizdeki 

ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isl eyiniz. 

stanbul Li~eler Alım, Satım 
Komis"1onundan: 

Ko:nisyonumuza merbut Haydarpaşa lisesinin 1200 ton Kriple 
maden kömürü ile yazı tahtası, sınıf dolabı, iki tekerlek üzerinde 
Ü~ parçadan m;irekkep merdiven, yazıhane, ilan tahtası, yemek
hnae dolabı, kanepe ko'tuk takımı ve yemek masalarının 19-12-
934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
şartnamelerle resimlerini görmek üzere İstanbul erkek lisesindeki 
komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de temi
natı muvakkate makhuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatlan. 
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KREIV ~~ 
1-' 

Balsanıin 

Ka. ·uk 
ı. 

Y egarıe ciddi 

zellik krenıidir. 
Tenin"zin <lai-

tazeliğini 

yalnız KRE~t ~ 
BALSAı\1 lN 

Konırsu· 

- _..._._.. .... . ,_ ••. - ............ . ;r.v.>ı 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 

Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima hunu kullanınız. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 

f,ambalarını ttıroıh 
•lenlu biç bir :ı•· 

• 
ııı:ın aldanmamıt• 

lardır. 

Çünki: 
EuııBliue na.ıs· 

.... l' 1 
ı MD aarfıyatı s 

·~·ıı• ı;. h_?l yegaP' 
lambadır. 

Hıır bayiden 
arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 
~ ktrık matzı~· 

t ıcaretbanHı 

p,ş!erualcılar 

rELEf ON 33ı~ 
Dişlerinin Bozulup Çürümiyeceğinini Bi)jt 

, 

Radyolin en müessir dış macunudur; dişleri kat'i surette te: 
mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişle~ 
çizmez, minalarını örselemez. Radyolin en hoşa gidecek clıŞ 
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYO-LİN 
Kullanınız 


