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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 1 il 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: l 

GAZETEMİZ 

2 HAKKI OCAKOGLU 

Tütün Ekimine 
Sır"r Kes';.~k-Gerektir 
. Tütün satışları bu yıl değe
~llde olarak görülmemiş ça-
Uklukla yapıldı. Her yönden 

itlen sesler ekicilerimizin bürk sevinç içinde olduklarını 
ıldiriyor. Ulusun sevincinin de 
~cısının da kökü ekicilere bağ
.dır. Ekim ürünlerimiz değe
~de elden çıkarılabilirse ülke
~ yüzü güier. Köylünün eline 
I l akça geçmesi yurdu şen
tndirir. Beş yıldanberi çekilen 
:kıntılar hep ekim ürünlerinin 
•şan atılmasında rastlanan 
~~tluklardandı. Törünün aldığı 
~\.!zenler dış pazarlarda geniş
~ k yarattı. Klering anlaşmaları 
kkonomik serpilişin temelini 
Utdu. Ekim ürünlerinin dışarı 
:ltl~asında görülen kolaylıklar 
stune tütünlerimizin ko!aylıkla 

tiden çıkarılması yurdun yü
~Ünü güldürdü. Gelecek yıllar 
içi~ çalışma sevgisini arttırdı. 

Ünümüzdeki yıl için yapıla
ta', ekim amklamaları çok 
~tardır. Bütün ekiciler düğün, 
ayranı yaparak sapana sarıl
~ışlard r. Ökonomik bakımdan 
·ı ka•· aşmayı sıkıntıların sonu 

. ,• · r:.. ~11 inanla sürecek 
k.ı~u._ umu.an, beklenen amaca 
~arınakta zorluk çekmiyecektir. 

u böyle olmakla beraber tü
liin işinde ekimin artmasından 
larar doğacağını da ileri sü· 
denter vardır. Geçmiş yılların 
,.enemeleri bu düşüncenin yer-
"ık olmadığını anlatıyor. 1933 
de oltesi on yedi milyon kiJo-
'~n artık iken yurda getirdiği 
t ~a altı buçuk milyon lira ker-
l)Ca~dedir. Bu yıl rekoltemiz 
~ ıki, on üç mildonu geçme
~ıfken getireceği para sekiz 
lıçuk milyon lirayı aşacaktır. 
~Yı!arın karşılaştırılmasi bu iş 
ltrınde durulmasını düşünül-
~Csini gerekleştirmektedir. 

Bizim kötü bir alışkanlığımız 
~ar. Bir işten para kazanıldı
~ııı duyunca toptan o iş üze
~e düşeriz. Bitiminde kazan
'l.a. ak şöyle dursun işin içinden 
lQ tarta çıkarız. Gelecek yıl tü
~ il rekoltesi Ege' de yirmi mil-
~ 0nu aşarsa satış zorlaşacak, 
t;r toprağa ekim yapılırsa eyi 
dllt~n yetiştirilemiyecek, urun 
d~ierini bulmıyor, satılmıyor 
~1Ye ağlaşmalara yol açılacak: 
t ": Bunun için tütün ekimini 
{ 1 Ürün yetiştiren topraklara 
d t~etınek doğıu olur. Her yer-
):'. her toprakta üzüm, pamuk 
d tiştirilemiyeceği gibi her yer-
ltJ e de tütün ekmek doğru ol
~ it~. Bu iş törüce bir düzenine 
ti0~ulınalı, tütün ekimine elve
~~ topraklar ayırt edilmelidir. 
~U ltıe sınır kesilmezse bugün
~ sevinçlerin boşa gitmesi, 
c~•n ağlaşmaların başlaması 

gan işlerdendir. 
~- Ocal~oğlu. 

Gezetmek - Tahdit etmek. 

~;ad~~izde Fır-
1hna Müthiştir 

~d llcbolu 28 (A.A) - Devam 
~~n fırtına gittikçe şiddetini 
~t 1trnış hava yıldıza çevrilmiş
~.· Sahildeki kayıkların bir 
d~~ Parçalanmak tehlikesine 
Ut Ukleri için karaya çekilmiş-
tık_ Bir hafta önce İstanbuldan 
~~tı Yolcular ve posta bek
b... ektedir. Aynı zamanda 
.,,.ta 'd . . 

gı ememıştır. 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Cırnılııo·iyelin Ve Oumlmri!Jel Eserinin Bekçisi, &ibaltları Çıkar Siyasi Gazetedir 

• 
1 

Cenevrede Heyecanlı Faaliyet Bekleniyor 
Ha.··sak·aiiimiz··oün·pari·steiiAY.:iidi·=··v·entvugösıa;·Mulitif ası 

Macarların Zorbalari Silihlandırdıklarını Isbat .. Ediyor 
Suikastı Görüşecek Celseye M. Litvinof Riyaset Edecektir 

Paris: 29 ( A.A ) - Tevfik 
Rüştü Aras M. Politis tarafın
dan verilen yemekte bulunduk
tan sonra görüşmeleine devam 
etmiş ve bilhassa M. Heryo ile 
müzakerede bulunmuştur. Tev-

.ı"\1. 1Je11es 
fik Rüştü Aras ile M. Titulesko 
Türkiyenin Paris büyük elçisi· 
nin bugün vareceği yemekte 
bulunduktan sonra akşam Pa-
risten ayrılacaktır. 

Alman Gazetelerinin 
Oranları 

Berlin 29 ( H. R ) - Gaze-

teler Paristen aldıkları haber-· 
lere atfen Türkiye - Fransa ara
sında aktı düşünülen emniyet 
misakma küçük itilafla Fransa 

Zorbalar İçin 
Yeni Bir Muhtıra 

Cenevre, 29 (A.A) - Yu
goslavyanın uluslar kurumun-

i\lacaı·lann teşebbil~i!Hc şaşan l.>raydan bfr güı·iiııil§ ,f. f;ilviuol 

arasındaki misak hükümlerinin daki murahhası M. Fotitch bu zabitlerinin zorbaları talim ve 
konulması mevzuubahs olduğu- kurumun genel yazganı M. A- terbiye etmiş olduklannı.. ve bu 

zorbalardan bazılanmn Pecs-
nu bütün harici meselelerde ve venole Yugoslavyanın yeni bir d k k e i ış!ada pansiyoner ola-
bu meyanda milletler cemiye- muhtırasını vermiştir. Maca- rak bulunmuş olduklarını te-
tinde iki memleketin noktai ristanın resmi mahafilinin zor- min etmektsdir. Muhtıraya 
nazarında görüş birliğinin ku- balarla birlik olduğunu isbata göre, zorbalar için birçok öğ-
rulması istenildiğini yazıyorlar. çalışan muhtıra bizzat Macar ~etme karargihlan kurulmuş 

lllll!llllflllllllltlllllflflfllllllllllllllllll ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111 

olup bunların en tanınmışı Güs
tave Pereets tarafından mey
dana getirilen Yanka Puszta 
karargahıdır. Zorbaların top
lanması sççilmesi ve yetiştiril
mesi hep Macar toprağında o1-
muıtur. 

Yugoslav muhtırası, Macar
ları zorbaların bir çok silah ve 
patlayıcı maddeler elde etme
lerine yardım etmekle ve _bu 
i~lerini kolaylaşbrmış olmakla 
ittibam etmektedir. Bu muhtı
rada canilerin Macaristanı Ma- . 
car pasaportlariyle terketmiş 

olduldarı da bildirilmektedir. 
Muhtıra para basmakta olan 

ve üyesi üniforma taşıyan, 1934 
tarihli Macar notasında itiraf 
edildiği gibi, açık' havada talim
ler yapan Oustacha kurumunun 
bütün bu işler için gereken 
paraları nereden bulduğunun 

aydınlatılmasını istemektedir. 

Muhtıra ;zorbalığa bitim ve
rilmesi için diploması yolilc ya
pılan istemelere karşı Macaris
tanın vurdum duymamazlığa 

gelmiş olduğunu hatırlatmak
tadır. 

- Sonu DiJulancıi Sayfada -

lngiliz Nazırı Diyor Ki: Kadın Tayyareci 
Mussolinin Harp Yakındadır, Diyen 

Nutku Çok Korkunç Bir Şeydir 

l/il/el' Almaıı [!ençleri Amsıııclrı 

Londra 29 (A.A) - Avam gördük ki bu da başlıca nazi 
kamarasında M.Baldvin M.Gor- propagandasından ileri gelmiş-
din~n takririne verdiği cevaba miştir. 1934 te umumiyetle dı-
devnm ederek demiştir ki: şarıda geçen şeylerden mü-

Almanyada şimdiki idare ku- teessir olmıyan . Is.kandinaya 
rulduktan bir ay sonra bunun memleketlerıyle Isvıçrede de 
ilk aksü!ameli olmak üzere kü- büyük bir asabiyete şahit ol-
çük itilaf daha ziyade kuvvet- duk. Keza Fransız askerlik 
1 •ndirilmiştir. Bir az sonra tahsisatının artırıldığını ve İtal-
Avusturyada büyük karşılıklar yanın da A vrupadaki naıi pro-

pagandasından müteessir ola
rak kımıldadığını gördük. 

M. Mussolininin harp yakın-
dır dediği nutku kelimesi keli
mesine alınırsa çok korkulacak 
bir şeydir. Lehistan Almanya 
ile bir ademi tecavüz misakı 
yapb ve Almanyada Sovyet 
Rusyanın baltık devletlerinin 'i 
tamamhğını temin için yaptığ'ı'f 
teklifleri reddetti. Nihayet Fran- 1 

sa ile Sovyet Ruaya birbirleri- l 
ne yaklaştılar. Şayet Almanya 
milletler cemiyetinden çekilfue-1': 
se idi bu söylediğim hAdiscle- i 
rin hiç birisi olmıyacaktı. 

İngilW: askeri tayyare proir•-
1. b • .., ıc 

mına gc ınce. tG. u programın 

eau kısmı önümUrıdeki iki sene 
içinde bitirilecel(tir. ~iıim" iii:-f 
yetimiz 1935 ~aeı;..yeoidia 25 ~ 
hava filosu teıkil ~etmektir . ki 
şimdi yapılmakta olan dört fi-~ 
loyu da ilave edersek gel~ek 
sene birinci sınıf liary tayY.:•
relerimizin sayısı 300~kadiii 
artmış olacaktır. DeğiştinnelC 
için yedek" bulunaurduğumuz 
tayyarelerle talim tayyareleri 
bundan hariçtir. 

Evrensel Meselası 
Londra, 29 (A.A) - Sir Con 

Saymon dün akşam Avam ka· 
marasında Almanya - Fransa 
Amerika ve İtalyanın M. Bald
vinin yapmış olduğu beyanattan 
haberdar edilmiş olduklarım :. 
çünkü lngilterc hiikümetinin • 
Almanyanın tekrar ailihlanması 
meaeleaini evrensel bir mesele 
ıaymakta olduğunu 16ylemiftir. 

- . -·-·· . 
Kap' a Giderken F r~ns~z Toprağında 
Düştü Pilot Elinden Yaralandı 

Londra 29 ( H. R ) - Lon
dra - Kap hava seferini yap-
mağa çıkan lngiliz kadın Pi
lotlarından Miss Brush uçağı 
(Tayyaresi ) Nis'de Kazaya 
uğrayınca bu yolculuktan vaz-

geçmiştir. Uçak ( tayyare ) ha
vada çok yaman bir boraya 

tut~lmuştu. Uçağın ( tayyare
nin ) pervanesi kırılmıştır. Pi
lot azacık elinden yaralan
mıştır. 

İngiliz - ltalyan Çahşm~ı 

lngilizler Maltadan İtalyan dilini süngüliyerek atıyorlar .. 
- ital!Jml gazeteleri -
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Yeni Asır 

B.Millet Meclisinde 
Üstünliik······A~I';t~~····· .. u~·····~~ların 

Kaldırılması Etrafında-
Oahlllye Bakanı Diyor ki: "Ben Hususi Olarak BUyUk Kardeşime Ağabey 

DlyE !lirim. Bunlar Husu ı Ahvalde Kullandablllr. Bu Gibi Kellmeler 
Bad ma Resmi İIAnlar Ve Kanunlara G çmEyecektlr.,, 

B. M. Meclisinde ağa, bacı, 
hafız, hoca, molla, efendi, bey, 
beyefendi, paşa, hanı ... , hanı
mefendi ve hazretleri gibi la
kap ve iinvanlann kaldınlması
na ait kanunun görüşüldüğü 
celsede ulusun bu husustaki 
şüphE"1 erin~ dağıtacak izahat 
verilmiştir. Okurlarımızı çok 
alakadar eden bu görüşme saf. 
hasmı aynen naklediyoruz:• 

Reis - takrirleri okutuyo-
rum. 

Yüksek Reisliğe 
Hacı, hoca, hafız sözlerinin 

de konmasını teklif ederim. 
Urfa Refet 

Yüksek Reisliğe 

Ağa kelimesinin maddeye 
ilavesini teklif ederim. 

Isparta 
Mükerrem 

Reisliğe 
Yabancı nişanlannın alınma

ıı yasak olduğunu maddeye 
~stirme olarak yazılmasını di· 
lerim. 

Giresun 
Tank Uı 

Başkanlığa 
Molla unvamnm da yasak 

edilen unvanlar arasına yazıl
ıınasını dilerim. 

Balıkesir 

Vasfi 
Reis - Takrirlerden biri 

ağa kelimesinin de kaldınlması 
hakkındadır. 

Dahiliye encümeni M. M 
Şükrü (Çanakkale) - Encü
men de buna iştirak ediyor; 
evvelce de arzetmiştim. 

Reis - Encümen iştirak 

ediyor. O halde bunu reye 
koymağa lüzum yoktur. Mad· 
deye ağa kelimesi de konacak
tır. 

Diğer bir takrir de hacı, ha
fız, hoca kelimelerinin madde
ye ilavesi hakkındadır. Takrir 
okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Bey, beyfendi, ağa gibi üs

tünlü ~e soysal özgü anlatan 
lakaplar kaldınlmışhr. 

Birinci maddenin birinci fık· 
rasının yukardaki şekilde ya· 
zılmasını teklif eyleriz. 

Muş: Hasan Raıit. 
İsparla: Kemal 

Tank Us (Giresun) - Tak
tirler reye konmadan evvel bir 
iki nokta arzedeceğim. 

Nişanların tamamen kabul 
edilmemesi hokkındaki takri
rimi yazarken sergilerden alı· 
nan madalyaların buna dahil 
olmadığını arzetmek isterim. 
Bu şeklin e:ıcümenin itirazına 

uğramaması lazım gelir. 
Bir de okunan takrirlerde 

- zannederim ki Refet arka
daşımızın takriridir - hoca 
kelimesinin de bu kelimeler 
arasına alınması istenmektedir. 
Hoca asıl olarak Türkçe bir 
kelimedir. Ve nihayet bir talim 

ve tedris vasfını ifade eden 
bir kelimedir. Verdiği bir sı
fattır. Bilmem bunu ithal etmek 
doğru bir şey olur mu? 

Reis - Şimdi bu ağa keli
mesi hakkındaki takriri reye 
koymağa hacet yoktur, encü
men de kabul etmiştir. 

Bundan sonra hacı, hoca 
molla kelimelerinin de kalkması 
hakkında bir takrir vardır. 
Bunu da reyinize arzedeceğim. 

Hacı, hoca' hafız, molla ke
limelerinin kalkmasını kabul 
edenler ... (Gürültüler) 

Salih Cimcoz ( İstanbul ) -

Hoca müstesnadır. Hocayı kal
dıracağız da yerine muallim mi 
diyeceğiz? 

Süreyya (Tokat)- Hoca ke
limesi buraden çıkmalıdır. 

Reis - Kelimeleri ayn ayrı 
reye koyacağım {Bravo ses
leri) 

Hacı kelimesinin kaldırılma
sını kabul edenler... etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

{Hacı) lakabı kalkmışhr. 
(Hafız) lakabının kaldırılma· 

sını kabul edenler... etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

(Hafız) lakabı kalkmışhr. 
(Hoca) kelimesinin kalkma

sını kabul edenler... etmiyen-
ler ... 

Bu anlaşılmadı, tekrar reye 
koyacağım. 

Ziya Gevher {Çanakkale) -
Bir kelimeye müsaade buyuru
nuz. 

Reis - Reye konurken söz 
verilmez. Usulü bozamam. Siz 
söyliyeceksiniz başkası söyliye
cek, mesele uııyacak. 

Ziya Gevher {Çanakkale)
Hocadan maksat mektep ho
cası değil, sarıklı manasına ge
lendir. 

Reis - Hoca kelimesinin 
kaldınlmasını kabul edenler .. 
Etmiyenler .. 

Anlaşılmadı tekrar reye ko· 
yacağım. 

(Hoca) kelimesinin kaldırıl
masını kabul edenler ayağa 

kalksın... Kabul etmiyenler 
ayağa kalksın. {Hoca) kelime
sinin kaldınlması kabul edil
miştir. (Alkışlar) 

Molla kelimesinin kaldırıl
masını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. (Mol
la) kelimeside kaldırılmıştır. 

O halde ( hafız, hacı, hoca, 
molla kelimeleri lakap olarak 
paşa ve saire gibi kullanılmı
yacakbr. ( Uğurlar olsun ses
leri) 

Reis - Kanunun birinci mad
desi şu şekilde olmış oluyor. 

Şükrü (Bolu) - Hatip de ay
nıdır, efendim. 

Reis - Bir teklif daha var. 
Hatip kelimesinin de buna ila· 
vesi isteniliyor. 

Dahiliye Bakanı Şükrü Ka
ya (Muğla) - Efendim, hatip 
bugün bütçeden maaş almakta 
olan bir vazifenin ismidir. Mü
ezzin de böyledir. {Doğru ses
leri.) 

Reis - Maddenin aldığı en 
son şekli okutuyorum, lütfen 
dinleyiniz. 

Birinci madde - Ağa, ha
cı, hafız, hoca, molla, efendi, 
bey, beyefendi, paşa, hanım, 

hanımefendi ve hazretleri gibi 
lakap ve unvanları kaldırılmış
tır. Erkek ve kadın vatandaş
lar kanunun karşısında ve res
D;lİ belgelerde yalnız adlariyle 
anılırlar. 

Reis - Birinci maddede 
geçen ve sonradan heyeti umu
miyece ilave edilen kelimeler 
ötekilerden evvel yazılmıştır. 

Encümenin bu hususta bir di
yeceği var mı ? 

Dahiliye Encümeni M. M. 
Şükrü {Çanakkale) -Birmah
zur yoktur. Muvafakat ediyo
ruz efendim. 

Ziya Gevher (Çanakkale) -
Gidenin sırası olmaz. 

Tarik Us (Giresun) - Reis 
Pş. müsaade ederseniz bir şeyi 
arzedeyim. Burada (hoca) ke
limesi lakap olarak kullanıla-

maz, bu demek değildir ki 
talim vazifesini ifa eden bir 
adama denilemez. 

Recep (Kütahya) - Tabii, 
öyledir. 

Hasan Reşit {Muş) - Paşa 
Hazretleri (paşa d21 yoktur, 
hazretleri de yoktur sesleri). 

Arkadaşlnr; hu kanunla ge
riliğin son serpintisini ortadan 
kaldırıyoruz. Eşelendikçe bu
nun içinden birçok isimler çı
kanlıyor. Onun için bendeniz 
" içtimai hususiyet ve üstün
lük ifade eden ağa, paşa gibi,, 
cümlesinin maddeye ilavesini 
istiyorum. 

Ziya Gevher ( Çanakkale) -
Madde hepsine şamildir. 

Hasan Reşit ( Muş ) - Efen
dim; mesela şarkta " mir " kul
lanılıyor. Bu hiç mevzuu bahis 
olmadı. 

Ziya Gevher (Çanakkale) -
Biz mir mür bilmiyoruz. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

{Muğla) - Bu kaydı koyacak 
olursak tefsire yer bırakır, ile
ride vatandaşlann rahatsız ol· 
masına sebep olur. Resmi un
van olarak kanunun huzurunda, 
ilamlarda kullanılmıyacakhr. 
Yoksa ben büyük kardeşime 
hususi olarak ağabey diyebili· 
rim. Bunlar hususi ahvalde 
kullanılabilir. Lisanımızdan bun
ları tamamen kaldırıyoruz de-
gil. Yani lisanımızda ağa, bey, 
hoca tabirlerinı tamamen kal
dıracak değiliz. Bu gibi keli
melar arzettiğim gibi badema 
resmi ilamlarda ve kanunlarda 
geçmiyecektir. 

Tank Us (Giresun) - İlam 
yazılırken bir adamın hemken-

disine, hem karısına ait hü
kümleri ihtiva edebilir. Bu gibi 
ilamlarda soyadının kansına 

veya kocasına ait olduğunu 
nasıl ifade edeeektir. Erkişi 
veya hatuu kişi gibi tabirler 
mi kullanacaktır.? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
(Muğla)- Kanunu medeni kan, 
koca kabul etmiştir. Karı us, 
koca us denir. Bu mevzu ile 
alakası yoktur. Bu kanunun 
şekline aittir. 

Reis - madde bir kere da
ha okunsun da reyinize arze
deceğim: 

- (1. inci madde tekrar 
okundu) 

Ziya Gevher (Çanakkale)
Efendim, bu madde hakkında 
bir söz söyliyeceğim. Mühim 
bir noktaya taalluk ediyor. 

Reis - Madde hakkında bir 
takririniz yoktur, Madde mü-

zakere edilmiş, şimdi reye arz
edilecektir. Sizin faydalı gör- ' 
düğünüz her hangi bir teklifi 
yapmanız birinci maddenin ka-

bulüne mani değildir.Bir takrir 
yazmanız ve bundan sonra bir 

madde olarak kabulıinü istersi
niz. Reye konulur,kabul de edi
lebilir. Teklifinizi yapabilirsiniz. 

O halde birinci maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler, 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. -

Ramazan 
Caınilerde azırhk 

Başladı 
Ramazan yaklaştığı için Ev

kaf idaresince bütün camilerde 
hazırlığa başlanmış ve Evkaf 
müdürü Halim dün bazı ccimi
kri 2özden geçirmiştir. 

Tütün ... ~ -
Satışlar 12 Mil

yona Vardı 
Mmtakadaki tlltün mahsulü 

hemen bitmiş gibidır. Mevsim 
bidayetinden yani piyasa açıl-
dıği günden şimdiye kadar sa
tılan tütü miktarı 12 milyon 
kiloyu bulmuştur. 

Gavurköy, Torbalı, Buca, 
Bornova, Foça, Soma, Kırka-

. ğaç, Salihli, Kördös, Bodrum, 
Seferihisar ve Karaburunda 
tütün mahsulü asla kalmamış 
kamilen sablmıştır. 

Akhiserda 200,000, Manisada 
100,000, Muğlada 200,000, Ô· 
demişte 300 bin, kilo tütün var
dır. Bunların da bu. bir iki gün 
içinde satılacağı tabiidir. 

Bir çok kumpanyalann eks
perleri gezdikleri yerlerde sa
tın alacak tütün bulamamakta
dırlar. -·-Gümüş Paralar 
Yarın Piyasaya Çıkarıhyor 

lstanbul Milli darphanesinde 
bastınlmış olan bir liralık gü
müş paralardan kırk bin lirası 
şehrimizdeki memurlann maaş 
larında yüzde beş nisbetinde 
tevzi edilmek üzere gönderil· 
miştir.Bu paralar elli dört sandık 
içinde defterdarlığa gelmit ve 
sayılmışbr, Yarından itibaren 
piyasaya çıkanlacaktır. 

.. • •••• 11 

Acenteler 
Tayyare Cemiyetine 
Teherrun Kabul Etti 

İzmir Vapur acenteleri her 
muamele üzerinden otuz kuruş 
kırtasiye masrafı almakta idiler. 
Bu para çok yüksek görülmüş 
bazı tüccarların şikayetini mu
cip olmuş hatta şimdiye kadar 
alınmış paraların tayyare cemi
yetine teberruu ileri sürülmüş
tü. Dün tayyare cemiyetinde 
bu mesele üzerine bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıya Fırka 
Reisi Avni Doğan ile acente
ler namına Spergo alınan bu 
paranın evrakı matbua karşılı
ğı olduğunu, Evrakı matbua
dan artan kısmının da memur
lara tağıhldığını izah eylemiş-

tir. Neticede bu paraların bir 
kısmının da tayyare cemiyeti
ne teberru edilmesi esas itiba
rile kabul olünmuş ve bir şek
le bağlanması hususunun araş
tırılması kararlaştmlmışbr. 

...- 111111 

· Ceneral Kazım 
aarltle, Ofiste ç hştı 

Vali Ceneral Kazım dün 

öğleden maarif müdürlüğünde 
ve bir müddet te Türkofiste 
çalışmıştır. -
Hal Yapmiya .. 
istekli Çıkmadı 
Mezarlık başında yaptırıla

cak olan büyük hal inşaatı için 
yıne talip çıkmadığından ihale 
yapılamamıştır. Umum müdür· 
lükten yapılaeak muamele so
rulmuştur. 

• • • • • • • • • 
Ateş 

Hemen Bastlrıldı 
Doktor Hulüsi caddesinde 

üzüm tüccarı Abdulhalidin ma
ğazasında üzüm boyamıya mah
sus makineler üzerindeki lama
rinııların kızması yüzünden 
tahtalar ateş almış ve yangı'! 
başlamış ise de yetişilerelç 
söndürülmüştür. 

1 Yunan Mallarının Satış
larında Durgunluk J 

-·-·-·· Ziraat Bankası Müdürü Gazetemize 
Bu Hususta izahat Verdi 

·~~------.. -·4"-4----~-Maliye bakanlığınca satışları dilmiş malların aşağı yukatl 
Ziraat bankasına verilen Gay- hepsi Bayraklı, Buca ve Bur· 
rimübaclillere ait Yunan mal- novadadır. Ufak bir kısmı da 
larının İzmirdeki satışlarının şehrin diğer yerlerindedir. Ne· 
durgun olduğunu, eskisi gibi dense şehir civan rağbetten 
bol satış yapılmadığını görerek düşmüş olduğundan buralarda· 
bu iş)e alakadar olan şehrimiz ki satışlara çok az talip çıkıyor· 
Ziraat bankasına miiracaat İzminn kıyı ve bucağınd• 
ettik. Banka müdürü Aşkı Eren bize teslim edilmemiş dah• 
bize bu hususta şu izahatı bazı Yunan emlaki olduğunıı 

verdi: da bize müracaat eden gayri 
- Yunanistanda mal ve mübadillerden işitiyoruz. Fakat 

mülklerini bırakarak gayrimü- biz ancak defterdarlıktan te· 
badi! sıfatilc vatana gelen ve scllüm ettiğimiz emlaki sat• 

bu adı alan vatandaşlara tak- makta muvazzaf olduğumuzdan 
dir edilecek bedelleri mukabi- arayıcı vaziyete giremeyiz. 
linde satılması takarrür eden Geçen sene Maliye Bakanb· 
memleketimizdeki Yunan mal- ğından gönderilen bir heyet 
lannın satışı maliye bakanlığı- bir müddet çalışarak birçok 
na izafeten Ziraai: banknbnna gizli Yunan emvalini meydan• 
verilmiştir. lzmir, İstanbudan çıkarmıştır. Belki birkaç parç• 
~onra en çok Yunan emlaki daha vardır. 
olan bir ıehirdir. Bankamız bi- Yunan emvalinin satışlannd• 
dayetten itibaren üstüne aldığı en büyük mahzur bazı kimse· 
bu işte de çok ':ıassasiyet lerin vaktile haksız olarak ba11 

gösterdi ve göstermektedir. İlk emvali fuzulen işgal etmiş ol· 
zamanlar birçokgayrimübadiller malarından ileri geliyor. Ma• 
bu satıılara iştirak ediyorlardı, al' esef bedelini tediye ve ta• 
fakat bugiin siz de biliyorsu- pusunu istihsal eden bazı ah· 
nuz ki gayri mübadillerden bir cılar mahkemeye müracaııt 
çoğu ellerindeki bonoları sat- ve birçok zaman ve ınaS' 
mış bulunduklanndan bizzat raf kaybederek malları11• 
müzayedelere iştirak edenler sahip olmakta müşkülat göril' 
çok azalmışbr. Şimdi daha çok yorlar. 
bu bonolan ucuz fiatlarla elle- Bu fuzuli şağillerden bazı• 

rine geçirenler müracaat edi- ları fazla inat ve ısrar göste: 
yorlar. rerek işgalleri altındaki yerleri 

İzmir şubesine Milli Emlak tahliyede kanunun son safha' 
müdürlüğünden 934 senesi sına kadar ısrar ediyorlar. 
11 nci ay nihayetine kadar 4 Yunan emvalinin bankacJI 
milyon 82 bin 904 lira kıyme- satışları bir usul ve nizam da: 
tinde 904 parç4 muhtelif cins- bilinde yapılmaktadır. Bank8' 

ten Yunan emlaki teslim edil- nm meclisi idare azası müdii' 
miştir. rün riyasetinde toplanarak sr 

Bunların 451 i ev, 188 i dük- tış yaparlar. Tahminler e 
ban, 187 si arsa, 23 ü tarla ve memleketin mutemet kimseıe· 
bahçe: 15 i depo ve mağaza, rinden mürekkep olan bu be· 
biri zeytinlik, 6 sı fabrika, 3 ü yet tarafından yapılır. 
çiftlik, 19 u kahvehane, 9 u fı- Maliye vekaletinden al~ığ1' 
rın, ikisi de debağhanedir. mız emirler üzerine satış k0

' 

Bunlardan yine aynı tarihe misyonumuz haftada iki de~' 
kadar satılanlann kıymeti 2mil- toplanmakta ve satışa arzed•' 
yon 542,340 lira kıymetinde len emlaki dört defa her gaı~' 
435 parçadır. te ile neşir ve ilan etmektedıt· 

Bunlannda23S i ev,88 i dük- Bu vaziyette elde kalan e111IB' 
kan, 80 i arsa, 6 sı tarla ve kin de a:r: ve kısa bir zaman~: 
b tamamen satılacaklarını tabıt11 

ahçe, 4 ü depo ve mağaza, 
üçü fabrika, biri çiftlik, ede_ri_m_. __ -4----
10 nu kavehane, 6 sı fırın, 
ikisi de debbağhanedir. 

Halhazırda elimizde satılma
mış, fakat satışa arzedilmiş 
bir milyon iki bin yirmi lira 
kıymetinde 297 parça mülk 
kalmıştır. Bu iki yekunun ara
sındaki fark uynı l zamana ka
dar hükümetçe temlik veya 
tevfiz edilen Yunanlı emvalidir. 

Elimizde kalan satışa arze-

Doktor ütfi 
Mekteplerde Genel 
Araşttrma Yapaca" . rOe 

lzmirde bütün mekteple 
talebenin gözlerinde trah0~ 
araştırması yapmağa eski sılı, 
hat müdürü Mehmet Lutfi t~ 
yin edilmiş ve bu husustı:ı , 
emir sağlık bakanlığından ,$ 

liliğe dün gelmiştir. 

EL~HA...--MR-A- İ. M. Kütüphane Si ıeııı;;J 
~- - ~- -~- ;::-? 

- KAHKAHA haftası başladı -
Beyaz perdenin şen ve sevimli sanatkarı 

GEORGES MILTO ' un 
Afrikanın iptidai kabileleri ve vahşi hayvanları arasıııdO 

çevirdiği şaheser : 

ZEı TCJLER KRALI 

1 inci UB L 
Fransızca sözlü ve şarkılı büyük komedi 

İlaveler : 1 - PA THE JURNAL No. 7 
2 - MİKİ KORSAN ( Canh resimler ) 

;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-...;....;;;....;;;,;;;.~;.;._~~;;;;..;;;----;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;~~~ 
Seanılar hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 te; 

günü 13 ve 15 te talebe seansı, Cuma günü 
13 te ilive seans. 

Perşe111be 
11,30 .;e 
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- 53 .. 
Buenos Aires çin Vapura 

Binmiş Bulunuyordum 
Kap: en Laduy Antrlpinle 

oir mektup y:ızarnk b:ışımdan 
geçenleri anlattım. Bu antripin 
hapları Baron Von K rohn'da 
sinirden fazla mustarip oldu
ğum inanını uyandırmıştı. Ba
tan bu Autripin mürekkebi 
esrarının !k eşfedılmesi ihtima
lini düşünmektende kendimi 
llamazdım. Bu takdirde Alman 
Çasus teşkilatının ileri gelenle
rinden olan Baronun haberdar 
edilmemesi ımkansızdı. 

; Kraliçe Viktorya vapuru ile 

Baron sırn öğrenirse baş 
ağrıla.nmın hikmetini de anlı
Yacaktı. Fakat gizli harbin bin 
bir çeşit tehlikeleri içinde bu 
bir safha idi. Her gün, her 
saat göğüs germeğe mecbur 
olduğumuz tehlikeler vardı: Bu 
sırada Buenos A.eres' e hare
ketimin istenilmiş bulunması 
kafamı işgal ediyor, içimde bir 
sızı halinde endişeler yer bu
luyordu, Ertesi gün Palastaki 
Çayda Baron Von Krohn'un bir 
ilin evvel görüştüğü casusu 
gördüm. 
Kapıcıya sordum: 
- Bu adam otelde mi kalır? 
- Evet, 423 numarada. 
24 saat sonra otelin kabul 

defterinde 423 numaraya bak-

tım. Karşısında Camilio Fuen
tes yazıyordu. 

Bu son iki günde Baron hep 
benim Buenos Aires seyabatımı 
hazırlamakla meşgul oldu. Mu
ammalı bir seyyahat. 

- Haans orada ne yapaca
ğım? 

- Kndikse gidince söylerim. 

gideceksiniz, Şimdilik söyliye
bileceğim bundan iba ettir. 

Burada beni tekih memur 
bulunan K~piten Ladunun 
ajanlarından M. N. e haber 
verdim. Buenos Aiı'es'e gitmiye 
memur edildiğimden Kapiten 
Laduyu haberdar etmesini rica 
ettim· 

Bir türlü sakin olmıyordum. 

Kadikse vardığımızda çok me
raklı görünen Baron bana son 
talimatını verdi. Çantasından 
iki kutu kaat ile iki termos çı
kardı. 

- Bunları birlikte götüre
ceksiniz, dedi. 

- Bu şişelerle ne olacak? 
Von Krohnun gözlerinde 

şeyta::ıi bir tebessüm belirdi. 
- Bu şişelerde buğday biti 

vardır. Bir tanesi günde 300 
yumurta yapar. Bunlar zahire 
depolarını mahvetmeğe yeter. 
Buenos Airese gidince şişeleri 
Alman ataşemiltcrine veriniz. 
O icap eden şeyi yapacak. 
Müttefikleri besliyen hububat 
Ambarlarını bunlarla mahvet
mek sayesinde deniz altı har
bına yardım etmiş olacağız. 

Bunları valizime yerleştirerek 
vapura gittim. Baron vapura 
kadar bana refakat etti. 

- Buenos Aireste Rovayal 
oteline gideceksiniz. dedi. 

İsminizi soracaklara sadece 
S 32 deyiniz. Ateşenaval Mül
ler sizi görmeğe gelecek. Boy
nos Ayres için vapura binmiş 

bulunuyordum. 
- Sonu \. ar -

Cinayet 
-·-·-·· Dün Şahitler Dinlenildi 

Kuşadasmın Selçuk nahiye· j sademede Süleymanın beygir-
ainin Acarlar köyünde sağır lerinin yaralandığını, yine sağır 
Aliyi pusu kurarak öldürmekle Alinin ihbarile yerde gömülü 
llıaznun Kuburoğlu Süleyman olan sıgara kağıtlarının mey-
ile altı arkadaşının muhake- dana çıkarıldığını söylemiştir. 
hıesine dün Ağırcezada devam İhtiyar heyeti azasından İbra-
tdilmiştir. him de sabahleyin yemiş bas-

Dünkü celsede şahit Meh- mağa giderken bekçinin ken-
lhet Ali oğlu Süleyman, disini çağırdığını ve " Şurada 
lialil oğlu Durmuş Ali, Ahmet birisini öldürmüşler, kim oldu-
oğlu İbrahim, Ahmet, Meyrem ğunu bilmiyorum ,, dediğini ve 
\re Mehmet Ali kızı Emine din- oraya gidince öldürülenin han-
i cı AJi olduğunu anladığını söy-
tnmişlerdir. Süleyman, Sel- !emiştir. 
tukta Hamza oğlu Mebmedin Başka şahitlerin de dinlen-
kahvehanesinde çırak Ölarak mesi için muhakeme başka bir 
~alışırken Kubur oğlu Hasa- güne btrakılmışbr. 
lltn yanında bekçi Süleyman .,....__ 
olduğu halde kahveye gelerek Bugünkü Maçlar: 
kahve içtiklerini ve sonra Ha-· Bugün Alsancak stadyomun-
eanın İzmire gitmek üzere da lik maçlarına devam edile-
trene gittiğini ve iki gün son- cektir. Bugün yapılacak müsa-
:ta kendisi gelince jandarmalar bakalar liklerin beşinci hafta-
t rafında tutuldugv unu, Sagv ır sını teşkil edecek bundan son-
A ı· raki haftalarda birinci devrenin 
~yi kim:n vurd~ 'Yunu bilme-d 6 en mühim müsabakaları yapıl-
İğini söylemi1tir. mağa başlıyacaktır. Bugün sa-
Durmuş Ali; \'aka gecesi at 9 da başlıyacak olan maç-

Sağır Alinin e~~ğinin başı ka- ların birincisi Göztepe - Buca 
Sık olarak eve yalnız gittiğini (B) takımları arasında, ikincisi 
Ve az sonra cinayetin anla- de Altınordu - Şarkspor (B) 
§tldığını, cinayeti Kubur oğlu Ha- takımları arasında yapılacaktır. 
sanla Sü!eymanın yaphklarından Öğleden sonra yine ayni takıın-
fÜphe ettiğini, kış mevsiminde ların (A) takımları arasında 
Süleymanın sigara kaçakçılığı maç yapılacak saat 13 de Bu-
~a.ptığı için sağır Ali tarafın- ca - Göztepe, Saat 15 de de 
an ihbar edilmesi üzerine bir Şarkspor - Altınordu birinci ta-

.~~sademe olduğunu ve bu mu- kımlarının maçları yapılacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BUtUu dUnya kan ve ate, -
J ağmu.ru altın na . 

1 9 1 4..... HARBi UMUMi 

DÜŞMAN ELİNDE ESİR 
Tekmil İzmir bu filmi mutlaka körmek için 

Önünde nöbet bekliyor. Böyle bir film şimdiye 
birimizin görmediği bir harikadır. Bugün: 

~ F oks dünya haberleri Türkçe. 2 DÜŞMAN ELİNDE 
ESIR 12 kısım. 3 ÇARDAŞ 10 kısım. 4 Görünmiyen 
adam 1 kısım. Bunlann hepsi; 

Bugün LALE S lnamastnda 

• 
ır p 

• 
nın eti 

r ada 
Bugün Nufus 
Sayımı Vardır 

c •• 
Isparta 28, (A.A) - Cuma 

günü şehrimiz kaza ve nahiye
lerinde yapılacak olan 935 ge
nel nüfus sayımı denemelerini 
yerinde görmf"k üzere nüfus 
istatistik umum müdürü vekili 

~----~------~--------v-.---- :,zJ~~~~~~~~ 

'bAhnaıı iJalılaıunasnıı Orten Esrar Perdesi J(aJdırılıııalıdır" 
Londra, 29 (A.A) - Avam 

kamarasında M. Corcil kralın 
nutkuna verilecek cevapta de
ğişiklik yapılmasını istiyen tak
ririni vererek bilhassa demiş
tir ki: 

Alman fabrikaları filen harp 
şartları içinde çalışmaktadır. 
Büyük Britanyanın milli müda
faası ve hassaten hava kuvvet
leri yarışı İngilizlerin emniyet 
ve hürriyetini temin edecek de
recede değildir. 

Hiç şüphe yok ki harbın 
önüne geçilmez veya hemen 
patlayacak birşey olduğunu zan
netmiyorum. Fakat Büyük Bri
tanya kendi emniyetini şimdi
den temine başlamazsa pek 
yakmda artık istese de hunu 
yapamıyacak bir vaziyete düşe- . 
cektir. Bütün Avrupa ülkeleri- · 
nin dikkatini çeken ortada bir 
şey vardır k:i, o da Almanyanın 
bilhassa havalarda silahlandı
ğıdır. Londranın sonu pek feci 
olacak. Muhtemel bombardı
manın önüne geçmek için bü
yük Britanya hava kuvvetlerini 
önümüzdeki on sene için Al
manyanınkinden oldukça üstün 
bulundnrmalıdır. Almanyayı İn
giltereye hücum edecek diye 
katiycn ittiham etmiyorum. 
Alman ulusu Büyük Britan
yaya karşı çok sevgili 
duygular beslemektedir. An
cak bir hücum yapılması için 
bir avuç insanın karan kafi
dir. Ve İngiltere için olan her
hangi bir tehlike bütün Avru
pa için de bir tehlikedir. Bu 
tehlike hemen işe başlamazsak 
kısa bir zamanda baş göstere
cektir. 

Alman silahlanmasını bürü
yen esrar perdesi kaldırılmalı
dır. Almanya Versay muahede
si hilafında olarak silahlanmakta 
dır. Alman sivil tayyareciliği 
askeri hareketlerde de kulla
nılmağa elverişlidir. Halbuki 
İngiltere tayyareciliği için bu 
biç te böyle değildir. Alman 
ulusunun askerlik özelini küçük 
görmek büyük bir suç olur. 

. Baldvlnln Cevabı 
M. Baldvin verdiği uzun ce

vapta bilhassa demiştir ki: 

Bu meseleya bütün Avrupa 
alaka göstermektedir. Genel 
durumun bu kadar karanlık 
gözüktüğü bu anda bile silah-
ların az çok azaltılacağını um
maktayım. Fakat sözlerimi Al
manyanın kelime itibarile değil 
zihniyet ve mefhumlan itibarile 
muhakeme edeceği kanaatile 

, şunu söylemeliyim ki bugün
gü genel kuşkulanmanın baş-

lıca temeli Almanyada olup bi
tenlerden dişardakilerin birşey 
bilmemesi ve Alman hüküme-

tinin bazı hazırlıklar etrafında 

sıkı bir sır tutmasıdır. Avru

pada sinirli bir işkil ve kuşku
lanma vardır. Ve bu duygu 
günden güne genişliyor, 

Öyle ki, bariş ve bazı 
bitaraflıklar için artık tehlike 
göstermeğe başlamıştır. Şunu 
ümit etmek isterim ki Alman
lar muhafaza ettikleri sırrı1' 

yukarıda söylediğime ve Ce
nevre ile bağlarının kesilmesi
ne değil değmedini kendi ken
dilerinden soracaklardır. 

lngllterenln Korkusu 
Londra, 28 (A.A) - İn~iliz-

ler Almanyanın yeniden silah

lanması oranı karşısında korku 
göstermektedir. 

Dün Londra ve Berlinde bu 

gün Avam ~amarasında tesli
hat hakkında yapılacak müza-

M. Eden Ne Diyor? 
Londra 28 (A.A) - Mübrü

has lordu M.Eden lngilterenin 

silahlarının diğer devletlerin 
silahlarından az olmaması laz•m
geldiğini bildirmiştir. M. Eden 

Lomlnıdau Rfr .Man: a1'a 
kereler dolayısile yapılmış olan sözlerini şu suretle eklemiştir: 
diplomatik teşebbüşlerden ö- Bizim siyasamız, hiç durmak-
türü gazeteler bu mes'ele hak- sızın silahları azaltacak, tahdit 

edecek uluslar arası bir uzlaş-
kında hükumet tarafından ka- manın imzalanmasının teminine 
bul edilmiş olan noktai nazar- uğraşmaktan ibaret olmalıdır. 
lar hakkında çok oranlar da Bundan başka yol yoktur. Hali 
bulunmak-tadır. hazırdaki zorluklar adeta yenil-

Gazetelerin çoğu hükumetin, miyecelc derecede büyük görü-
Almanyanın silahlanması kar - le bilir. Fakat bir hal çaresi bu-

lunacağına dair olan ümidimi 
şısında duymakta olduğu "Si- kesmiyorum. Bir hal sureti 
kıntıyı gizliyemiceği ve alın- bulunur bufunrnaz onu hemen 
ması beklenen jhtiyat tedbirleri yakalamalıyız. Şimdiki halde 
hakkında parlamentoya malfı- olup bitenleri görmemezlik et-
mat vermek zamanınm gelmiş miyelim, onlara karşı koymağa 
olduğunu söyliyorlar. hazırlanalım. 

• ••••• e 

Ul sal Musikimizi 
Y aratmaga Çalışılıyor 

Maarif Bakanlıgında Dört Ko
misyon Bu Ülkü İle Çalışıyor ... 

Ankara, 29 (Hususi)-Maarif 
bakanlıkta güzel sanatlar için 
bir umum müdürlük yapıla
caktır. 

Ankara: 29 (Hususi ) - Mu-

siki muallim mektebi devlet 

konservatuvarı haJine girecek
tir. Bu ülkü ile hazırlığa baş

landı. 

Ankara: 29 (Hususi)- Ma-

arif bakanlığında ulusal musi

kimizin serpilişini sağlamlamak 

için dört komisyon işe başladı. 

~unlar konservatuvar, mektep

lerde musiki, bestekarlık, çe
virme (tercüme ), radyoda mu-
siki işlerile uğraşacaklardır. 81iiiiliil 

Ankara: 29 (Hususi)-Marrif 1 
baknlığında alınan son karara 
göre, mekteplerde bugüne ka-

.Mruuif Bakam .Abidiıı 

dar tatbik edilen bakalorya 
sistemi değistirilmiştir. 

Celal, nüfus mütahassısı İsviç
reli M.Brusen buraya gelmiş
lerdir. Bu işe ait bütün hazır· 

lıklar bitmiştir. Sayıma Cuma 
günü sekizde başlanacak, ve 
akşam bitmiş olacaktır. 

Ulusal Musikimiz 
Gaziantep, 29 (A.A) - Ulu

sal musikimizin yenilnşme ka
rarından sonra Halkevi musiki 

kolu çalışmasını arttırmış ve 
halk türkülerini armonize et-

meğe başlamıştır. Diger taraf

tan temsil kolu da Gaziantep 

müdafaasını canlandıran Şahin 

piyesini kurtuluş bayramı için 
hazırlıyor. 

Manisa • zm r 
Teleıon Muhaberesi 

Bornouanın beş yol mevki

incten Manisa sınırı olan Sa

buncubel karakoluna değin 

yeniden uzatılmakta olan te

lefon hatlarının kurulmrsı dün 
bitmiştir. 

İzmirle Manisa arasında te-
lefon görüşmeleri sağlamlaş

mışbr. 

Buğday 'eŞarap 
Fransız Ahclları em

nun Dağlldir 

Paris 29 (H.R) - Ayn ayn 
bir çok ekiciler 

0

kurumlannın, 

birliklerinin on bine yakın el
çisi bugün Vagram salounda 

ekiciler fırkasının bakımı al
tında toplandı. Ayrı seçide 
saylavlar ( nutuklar ) söylendi. 
Söz alan bir çok elçiler törü
nün (hükumetin) buğday ve şa
rap sayasasını acı acı yer
mişlerdir. 

Büdapeştede 
Buğday Konferansı 

Büdapeşte, 29 (A.A) - Buğ
day konferansı hiç bir netice 

elde etmeden dağılmıştır. Çün
ki dört deniz aşın devlet yani 
Amerika, Arjantin, Kanada 
ve . Avusturalya ihracat konten
janlarını tespit edememişlerdir. 

Diğer memleketler uzla..crma
nın iki yıl daha uzatılmasını 
kabul etmişlerdir. 

Fransız Ticaret 
Nazırı 

Paris, 28 (A.A) - Sovyet 
hükumetinin daveti üzerine 
Moskovaya gidecek olan ticaret 
nazırı .M. Pol Marşando 1/12/ 
934 tarihinde paristen hareket 
edecektir. 

TAYYARE SiNEMASI 
Telefon 3151 Bugün Telefon 3151 

PRENSESİ ÇI GI LI L RI 
Fransızca sözlü MARİE BELK - ALBERT PREJENT - ARMOND BRENHARD 

gibi üç büyü Fransız sinema yıldızının temsil ettikleri hakiki bir şaheser. Ayrıca 

AMAN KARIM GELİYOR 



Sahile .a 

Bir Aşk Kahramanı 
1ir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceraları 
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ıahl dedi. Kızımı " Si

yah nıabed.,e götürdü. Gitti 
Kızım! işte şimdi hepimiz için 
Mayaniyama mahvoldu. 

- 2'l -
Ferit ile arkaşları canlannı 

kurtardıklan için kendilerini 
herhangi bir selamet yakasına 
attıklan şüphesiz olduğundan 

Haym Duraninin bu yüzden bir 

en~esi yoktu. 
Sangamita'yı öldürdüğüne 

hükmediyordu. Bn yüzden de 

endişede değildi. 
Bununçün rahat ve huzur ile 

yolda devam ediyordu. 
Mamafih hainin kendine bile 

emniyeti olmadığından aralıkta 
bir başını arkasına çevirir, ge
riden kimse gelip helmediğini 
yoklardı. 

Bir hayli vakıt böylelikle kaç
tıktan sonra bir aralık dört 
fakirin artık adım atmağa ta
katları kalmadığıru gorunce 
heriflere dinlenmek için müsa
ade etti. 

Üç saat kadar dinlendiler. 
Sonra yine Grosu omuzla

dılar. 
Cadde yolun siyah mabet 

tarafına saptığı"yola kadar mo
la vermediler. 

Oraya gelince Hayim on-
lara bir mola daha verdirdi. 

Zira bundan sonra siyah ma
bede topu bir saatlık yol kal
mıştı. 

Bu siyah mabet, elli saat 
etraf memleketlere kadar şöh
reti dillerde destan gayet kor
kunç bir yerdir. 

Orada Maodha tanrının tunç· 
ın gayet büyük bir heykeli 
vardır ki yılda iki defa binlerce 
halk buraya toplanarak pana
yır yaparlar. 

Bu mabut, intikam tannsıdır. 
Her kimin bir şeyden kor

kusu yahut birinden alacağı 
intikamı varsa düşmanın kahrol
ması için buraya adaklar adar. 

Her sene panayır vaktinde 
bir çok Bürehmenler, fakirler 
buraya gelerek halktan dünya
ı.ar kadar adaklar, kurbanlar, 
hediyeler alarak geri dönerler 
ki adi zamanlarda mabedin 
içinde hiç kimse kalmaz. 

Mabet, bir azı yer altında 
çoğu yer yüzünde büyük bir 
binadır. 

Asıl mabudun bulunduğu 

salon fevkalade geniştir. 

Tasavvur edilmeli ki tann
nın keykelinin boyu sekiz met
reden aşağı değildir. 

Bazı zenginler, koca bir ökü
zü mabndun daima açık olan 
kollan arasına korlar. Eğer (bit
tabi bir tarafta gizli yayına ba
sılmak suretile) kollarım kapayıp 
Öküzü çatır çatır ezerse artık 
düşmandan intikam alması mu
hakkak olduğuna hükmile bir 
çok sadaka verirler. 

Hayımdurani, Maya Niyamayı 
siyah mabede sokmak iç.in ge
cenin gelmesini beklemişti. 

Hatta fakirleri dinlendirmesi 
onlara merhametinden değil, 
<;eceyi getirmek içindi. 

Karanlık basınca tahtıravenı 

k ıldınp siyah mabetten içeri 
soktular. 

Bürehmen mum!ann, şam

danların, meş'alelerin hepsini 
yaktı. 

Haileli bir t ~vırle dört fokil'e 
dönerek: 

- Ey Bürehmeoin dindar 
kulları! Dedi. iyi dinleyin; sarı 
inci, büyük tanrıya verdiği sö
zü, ettiği yemini tutmadı. Evet, 
oniın bir Türk koca~ı vard r. 
Daha kocasının koynuna gir
meden biz kendisini kurtardık. 
Lakin sonra kocası ta kızın 

muhafaza edildiği mabede ka
dar geldi, lekelenıeğe muvaf
fak oldu. Simdi San İnci kir
lidir. Böyle murt et bir muıı.dan 
öldürmeği dinimiz emreder. 
Heme;ı öldürmelidir. 

Dert fakir dördü birden eği
lerek: 

- Evet öldürülmelidir! 
Dediler. Tahtırevanın kapısı 

açıldı. Niyarna dışan çıkarıldı. 
Katillerinin ne dediklerini 

işittiği halde Niyamsda h:.ç bir 
fütıır bile görülmiyordu. 

Neden görülecekti?. Ferit 
olmadıktaır sonra kendisine za
ten bu ömür haramdı. 

Onun ancak korkacağı bir 
şey varsa oda maazallah herif
lerin ırzına tasallüt etmekıi 

mes' elesiydi. 
Hayim Duraniye kalsa kendi 

dinine kendisi de inanmadığı 

için bu mel'unluğuda irtikap 
edecegine şüphe yoktu. 

Bereket versin çıktığı ma
betteki fakirler onu henüz 
büyük Tannya nezredilmiş 

mukaddes bir kıı:, burada ha
zır bulunan dört fakir de kır
lenmiı; sayıyorlardı. 

Öyle kirleıııııiş kızlara yak
laşmak bunların dinleinde y:ı

sak olduğundan ıu noktadan 
da Haym için Mayaniyamaya 
tasallut imkanı yoktu. 

Hele Niyamaoın yanında o 
elmaslı hançer bulunduktan 
sonra heriflerin öyle bir hiya
netleri de olsa mutlaka vücu
dunu onlara bir cansız kalıp 
olarak teslim ederdi. 

Fakat onlarda bir niyet ve 
karar yoktu. Böyle olmakla 
beraber, kendi arzu ettiii ölüm 
de onlann elinden geleceği için 
kendi kendini kıymuı lüzum
suzdu. 

Kızın fütünülüğü Haymın 
dikkatı gözünü çekti: 

- İşte Niyama! Dedi. Ale
min hürmeti ile sultanlar gibi 
yaşamak varken bir dinsiz ec
nebinin aşkı sem bu hale 
koydu!. 

Niyama, Brehmenin bu başa 
kakmasına dudaklannı burdu: 

- Ben senden nasihat iste
miyorum. Ne yapacaksan yap 
ben de kurtulayım. 

Dedi. Hayım, ba5ladığı işi 
bitirmeğe davrandı. 

Heykelin bulunduğu salon
dan girdikleri zaman heykelin 
kollan göğsünde iken yavat 
~avaş açılmağa başlamış, Ha
yımdurani bunu fakirlere işa
retle: 

- İşte tanrı da mülevves 
kızın idamını emrediyor. 

- So/fn Vaı -

Toprak Vermeyiz ---------·-----
F arnsız Kolonyal Enstitüsünde 

Parıs, 29 (H.R) - Matin gazetesine göre, Fransız kolonyal 
enstitüsü İtalya ile müstemlekelere ait münasebetleri tatkik etmiş 
" Fransız hükumetinin Fransız bayrağı altındaki müstemlekelerden 
küçük bir parçayı bile lta!yaya terketmek fikrine Fransız siya
sıısında yer vermiyeceği iimidini izhar etmi,tir. 
• 

Alman Ordusu Ne Halde' Bulgar 
,, G~~~ı·····sii~lıi"~~;~·····siifü~··· .. s·;rış 
n1itlerini Silecek, Y okedecek ... '' 

Londra 29 (A.A) - Amiral Bununla beraber başka ko-
Yamamota bu sabah Havas nuşmalar yapmayı konuşmadık. 

Ajansına yapmış olduğu beya- Rakamları ileri sürmek sure-
natta şöyle demiştir: tiyle ! prensiplerin konuşulma-

Vaşington antlaşmasının tek sında varamıyacağunız bir uz-
yöndemli olarak bozulmasının f 
pek kötü bir tesir yapmak teh- ı 
Jikesini göstereceğini herkes- 1 
ten evvel duyan bizleriz. Bu 
sebepten ötürü Roma ve Paris 
hükumetlerinin bu mesele hak
kında ne düşündüklerini ve ne 
yapmak istediklerini sorduk. 
Biz şu veya bu devlete karşı 
tek bir cephe kurmak arzu
sunda değiliz. Biz şimdikı ant
laşma yerine daha uygun bir 
belge koymak zaruri olduğun
dan genel surette uzlaşılmasını 
düeyor ve isteyeruz. Yıl biti
minden önce Fransa ve İtalya
nın verecekleri karşılık bekle
nilmektedir, Gerekirse kendi 
başımıza hareket edeceğimizi 
söylemeğe lüzum yoktur. 

Londra konuşmalarına ğelin
ce, dün Sir Con Saymon ile 
yaptığımız konuşma ne yazık 

ki karşılık noktai nazarlanmız
da bir yakınlık meydana gel
diğini söylemege imkan ver
mİ}-· 

• 
• 

.. 

lııııoıı . l ıııirulı }'mıurıııafo 

taşmaya daha ziyada kolaylıkla 
varabileceğimizi söylemiyorum. 
Ancak bu müspet nokta da 
alakadarların hepside bazı mat
buatııı ameli ehemmiyetini sa
yılı güzeyinde daha eyi anlıya
caklardır. Bize en büyük hat
ları tayin etmeksizin yalnız de
niz teslihatının cinsi nazan iti
bare alan bir anlaşmaııınin ya
pılabileceğine inanıyoruz. 

- Ba~tnaıı birfncl sohiıede -
Muhhrada son olarak şöyle 

diniyor: 
"Macar hükümeti Yugoslav

yanın uluslar kurumunun en 
büyük organına bildirmek mec
buriyetinde bulunduğu ağir bir 
mesuliyeti taşımaktadır.,, 

Prens Pol'un 
TetabbUslarl 

· Berlin: 29 (H.R) - Gazete
ler Belgrattan aldıkları haber
lere atfen Yugoslavya naibi 
Pl!rns Pol'un lngiliz H. bakanı 
Sir joho Siman ile ilk görüş
mesi Balkanlar siyasasına ait 
olduğunu, Prensin Londrayı 
terletmeden evvel bu görüfme
de devam edeceğini yazıyor
lar. 

Uluslar Arası 
Tetblrler 

Cen~vre, 29 (H.A) - Ulus
lar cemiyetinde Zorbarlığa 
karıı alınması gerekleşen ted
birlere büyük değer veriliyor. 
Bazı hükümetler bıı tedbir
lerin kalp Fransız bankanotlıt
rı işi patlak verdiği zaman 
alınan tedbirlere benzemesini 
zorbalık kurumlan ile zorba
ların her yanda uluslar arası 
polisinin bir kuvalamasına ma
ruz tutulmaııını istiyorlar. 

Yersiz Bir Dilek 
Prağ, 29 (H.R) - Gazeteler 

- . -

Başbakanı 
Balkan Anlaşmasına 
Bu Şekli ile Cireınt 

yiz Diyor .. Fakat 
Berlio: 29 ( H.R ) - Bulgat 

başvekili M. Gorgiyef(Deutsche 
Allgemenie Zeitung ) un Sofy~ 
muhabirine beyanatında ~ .' 
garistanın Türkiye ile en ıfl 
münasebetleri olduğunu, Yu· 
goslavy ile müna.sebetlerin sık' 

M. Benes'in Ceneyredcn af 
madan avvel Milleti cenıi)' 
katibi umumisi M. Aveıı0 

gönderdiği mektupta Mar~il 
suikastı hakkında Yugo'I 
muhtırasını görüşecek olaıı ' 
seye başkanlık etmiyeceğ 
bildirmiş olmasına bakını}"' 
Macar mürahhası M. Eckl::~ 
bir notası ile bunu atı 
bulunmasına şaşıyor, bu d' 
ğin baştanbaşa yersiz g5 
yorlar. 

Yugoslav muhtırasını gb 
şecek olan celseye Sov)'~ 
murahhası M. Litvinofun fi 

set edeceği muhakkak b 
duğuna göre görüşmeleriP 
yecanlı olacağı, M. BoPe 
serbestisini tamamen mulı' 
za edebileceği oranlanıP" 
tadır. 

Uluslar mecıisi 3 BiriııC1 

nunda toplanacağından ii 
müzdeki hafta içinde Ceııe 
de siyasal görüşmelerin ııt 
neceği inanı geneldir. I 

Haklı Görüyor 
Paris 29 (A.A) - italY' 

liyesinin Yugoslavyalı P•~ 
ile Kvateriniki teslim e Jı 
istememesini gazeteler h•" 
luyorlar ve bunun siy~si 

1 
ların teslimi hakkındakı , 
tarihli anda uygun oldıl 
yazıyorlar . 
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Aşıkının Bir Başkasiyle Muaşaka Edebileceğine Her Zaınaıı 
• •• 
inanan lren .. Dehhaş Bir Kıskançlıkla Uzerine Saldırmıştı 
Güldü.. Gevrek gevrek gül- ı 

da de öyle devam etti: 
- Fakat bu hiç bir şey ol

mıyacak demek değildir. Hayır, 
hayır, bu böyle bir manaya de
l5Jet edemez.. Bir şey olacak
tır. Bir şey olacak.. Bir deği
ıiklik, faraza Nisefor .. Ee, mu
hakkak ki, hükümdar olacak .. 
F' ak at işte bu kadar.. Yaldızlı 
ıandalyadan, biri kalkacak, yal
dızlı sandalya bir başkasının 
i>lacak .. Mukaddes taç Vasilis
sanın sarı ipek saçlı kafasından 
uçacak, Niseforun saçsız kel 
kafasına konacak .. 

Sustu, başını önüne eğdi dü
'ünceye daldı. 

Aradan epiy geçmişti. Artık 
güneş yükselmişti. Pençereler
den giren ışık odayı hamama 
döndürmüştü. 

Platon ani bir hareketle dü
tüncelerinden ayrıldı. Yatağın
dan indi. Cübbesini çıkardı.Bir 
kenarda duran bir sandıktan 
yeni bir takım aldı. Atlastan 
bir bohçaya kanlı elbiselerini 
gelişi güzel tıkarak yatağın al
bna koydu. 

- Şimdi -her ihtimale karşı 
hazır bulunmak lazım. Baş pa
pasın ölümünden beni mes'ul 
tutmamalıdır. Arkadaşları'n ka
naab yerinde amma.. Dünya 
bu.. Olmaz, olmaz.. En ümit 

etmediğim bir zamanda bir de 
bakarsın işler tersine dönüver

miş.. Bizimkiler galebe ederse 
mesele yok.. Fakat fren bu 
badireyi de atlabverirse mahv· 
olduğumuzun günüdür. Maama· 
fib fazla telaşa hacet yok. Bu 
cinayetin kabahatını bana nasıl 
yükletebilirler? Beni hiç kim
senin görmediği muhakkaktır. 
Odaya girenler, bittabi gizli 
ınenfezi de göreceklerdir. Bu 
takdirde bütün nazarlar, Mer· 
Yem ananın deliğine dikilmiş 
olacak, kim hatırına getirebilir 
ki sahibi zühtütakva Platon 
hazretleri, eli kanlı bir ihtilal
cıdır. 

Güldü: 
Kahkaha haaa! 
Küçük bir pençereyi açarak: 
- Ooohl Hayat ne kadar 

tatlı -diye mınldandı- bedbaht 
baş papas! Allaha ne kadar 
kkva etsen yeridir. Haydi Pli· 
ton iş başına! Niseforun tahta 
çd,hğı anda Pantor senindir. 
Ondan sonraki.. Pantokrator 
l>aı papashktan yirmi adım ötesi 
Patriklik tahta olduktan kelli, 
kahkaha haaa .. 

Dışarıdan çan sesleri geli
Yordu. 

- Dua vaktı geldi - diye 
lllırıldandı-

b .. Bir köşede, tahta bir raftan 
b~Yücek bir kitap çekti.. Bu 
ır incili mukaddesti. 
- Rabbımız gafuru rahim

dir. -Diye söylendi- İsanın şe-
1aatı her suçun üstünde kanat 
ltren bir tılsımdır: Haydi Pla
ton duaya.. Dua et ki, bu ge
~~nin kanlı habrasından içinde 
ır azap kalmış olmasın .. 

doğru akan siyah kanatlılann 
seline kanştı. 

- Dilan! Dilan! Dilan! 
Duadan başka bir şey dü

şünmiyen adamlann riyakar 
haşyeti ile kiliseden içeriye gi
rerken pejmürde kıyafetli bir 
adamla burun buruna geldi. 

Bir çift göz, kaşla göz ara· 
sında bir işaret çekti. Platon 
sağ kaşını kaldırarak sol gö
zünü kırpb. 

Pejmürde kıyafetli adam geri 
geri çekilerek uzaklaştı. 

Vay Sen misin? 
T eodos murassa parmaklı 

elin sahibesini bileklerinden 
yakalıyarak kendine çekmiş 

sonra kolunu beline dolıyarak 
kaburgalannı çıbrdata çatırdata 
göisüne bastırmıştı .. 

Öyle yumuşak, öyle uysal, 
öyle ılıktı ki, bu kadın, kuman
dan bir an içinde eriyivermişti. 
Onu kucaklayınca kuduz bir 
Pars saldırış]a dişlemeğe baş
lamıştı. 

Evvela dudaklannı ağzına 
almış, emmişti, emmiş miydi? 
Hayır efendim hayır.Aç biradam 
ızgaradan yeni çıkarılmış bir 
külbastı parçasıni nasıl ısırırsa 
öyle ısırmış, nasıl çiğnenirse 

öyle çiğnemişti .. T eodos yuvar· 
lak ve gergin göğüsler kal".Şı
aında dayanamazdı, biterdi. 
Hani iç yağı gibieriyiverdi.kadın 
hiç mi, hiç ses çıkarmıyordu. 

Teodos ısınyor, çimdikliyor, 
tırnaklıyordu. Kadın tınmıyordu 
1.ile ... 

Oda zifiri bir karanlıkiç ındeydi. 
TAVUKI 

Fakat bunda bir yanlışlık 
olacak. 

Aradan kim bilir ne kadar 
zaman geçmişti! 

T eodos medit bir yorgunlu
ğun sıkleti altında kapanan 
gözlerini aralıklıyarak, müte
cessis nazarlarla karanlıkları 
taramağa başlayınca, birden 
beyninde bir şimşek çakıver
mifti= 

"Acaba yanında yatan ka
dın kim?,, 

içine müthiş bir fi1phe gir
mişti. Kleromen terütaze bir 
genç kızdı. Halbuki aaatlarca 
boğuştugu kadında tamam bir 
alışkanlık ve pifkinlik sez
mifti. 

Bilhuaa, genç kızın bir piliç 
olduğu muhale a il e , o 
tam manaaiyle bir Tavukla 

karşılaşmıştı. Ne ararken ne 
bulmuştu. İlk ~zgınlığın hıziyle 
ince eleyip sık dokumağa lü
zum görmemişti amma.. Artık 
tecessüs damarları depreşmeğe 
başlamıştı. Hem niçin, Klero
men kendisini karanlık bir oda
da kabul ediyordu. 

Her kesin yedinci uykuya 
daldığı bir zamanda bu kadar 
ihtiyata ne lüzum vardı. 

Acaba bir entirikaya, bir tu
zağa mı düşürülmüştü? 

Kleromeni az mı görmüştü. 
Onun vücuduna dokunmamışb 
da değildi? 

Vasilissanın odasında geçen 
maceranın tadı hili damağında 
idi. 

- Hayu, hayu .. Bu muhak
kak bir başkası -diye mınl
dandı- bunun yüzünü görme
liyim .. 

Benimle istihzaya hiç kimse 
cesaret edememelidir, 

Hemen yataktan fırladı.Per· 
deyi, seri bir kavrayışla kal
dırdı. 

Kaldırdı amma, Hassa ku· 
mandanında da hoşafın yağı 
o anda kesiliverdi: 

- Ne? Teodos! .Sen ha? 
T eodosun korku bürüyen 

gözleri önünde Vasilissa bir zıp
layışta yataktan fırlayıvermişti. 
Yalnız o kadar mı ya? 

Aşıkının başkasiyle muaşaka 
edemiyeceğine her zaman inan
mış olan İren, dehhaş bir kıs
kançlık buhranına tutulmuş, ne 
yaptığını bilmeksizin üzerine 
saldırı vermişti. 

Hassa kumandanı, olduğu 
yerde, put gibi dura kalmıştı! 

iren başka hiç bir şey söy-
lemeğe lüzum görmedi. Bir ke
narda duran kocaman bir şam
danı iki eliyle kavrar kavra
maz kaldırdı: 

- Küüüüt -diye- herifin ka
fasına indiriverdi: 

- Alçak! Nankör! Mel'un! 
Gözleri dönmüş, ağzı köpür

müştü. Ve kendini bilmez bir 
halde koşarak uzaklaşb. 

Az sonra iki Hassa neferi 
içeriye giriyor, yerde beyhoı 
yatan kumandanı kollanndan 
aürükliyerek harem dairesinden 
uzaklaşıyorlardı. 

* •• 
ZINDANI 

T eodos neden sonra kendine 
gelebilmişti. 

- Sor.u Var -............. 'f ~~;~;·····H;ı;~;i~ri··· " ...... . 

Çu. 
360 
244 
184 
66 
81 
30 
26 
18 
10 

Dün Borsada Yapılan Sahşlar 
Uz Um 1 18 

Alıcı Fiat 10 
K A Kazım 4 12 
S Emin 9 25 

4 12 
9 25 

S Süleyman 11 
Alyoti bi. 11 75 
M J Taranto 8 50 
AZ Ahmet 10 75 
Vitel 10 
İstihlak şir. 11 7 5 
T Debas 12 25 
L Reciyo 12 75 
H Alyoti 11 50 

14 50 268 YEK ÜN 
12 87 
11 
11 75 
14 50 
12 75 
13 
13 25 
11 50 

Zahire Borsası 
Çu Cinsi Fiat 
945 Buğday 3 50 4 
1.36 Arpa 4 37 3 43 
25 Yulaf 5 12 5 12 
11 Bakla 5 5 
31 Mısır 3 37 3 37 
42 Susam 10 10 

- Dilan! Dilan! Dilan! 
5300 P Çekirdek 2 3 2 35 
121 K Palamut 255 425 1019 YEK ÜN 

· 1ı Pantokratorun çanları mutat 
~ enkle şehri tokmaklıyordu. 
it enç papas kitabı mukaddesi 
oltuğunun altına sıkıştırdı. 

... ~aluıtılı bir yürüyüşle odadan 
~· Dehlizlerden kiliseye 

Çu. 
149 
40 
30 
21 

incir 
Alıcı 

P Paci 
J Barki 
Ş Remzi 
B Alauaki 

Fi at 

6 62 
6 50 

13 30 
9 75 

90000 Kilo pamuk 46 49 
261 Balye " 

6 62 ZEYTINY Al;I 
9 51100 Ki. Muh.Alı. 21 50 22 56 

13 50 AFYON 
9 75 86,600 inhisar 74 74 -----... 

Son Dakika: 
Demir Fabrikalarımız 

----------------------------... ----------------------------
Alman yadan Yirmi Milyon Lira De-
ğerinde Malzeme Alınacaktır 

İstanbul, 29 (Hususi) - Demir san'atımız için Krop fabrikası ile yapılan adlaşmanın temelleri 
hakkında henüz geniş tafsilat alınmamışbr. Yalnız demir fabrikalarını kurmak üzre Almanyndan 
alınacak malzemenin 20 milyon lira değerinde olacağı söyleniyor. 

MATBUAT VE ATATÜRK 
İstanbul, 29 (Hususi) - Atatürk istanbul Matbuat cemiyetinin adı "Basım kurumu,, olmasını 

uygun bulduklarından demiyet bu adı almışhr. 

Universitede Bir Hidise 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Almanya Kliring Anlaşmasını Ihlil 
Etti - Eroin Kaçakçıları Tutuldu 

İstanbul, 29 (Hususi) - Hukuk fakültesinin birinci ıınıfmda sabah devam kontrolü sırasında 
asistan Ferit ile talebe arasında bir hadise oldu. Derse devam edilmedi. Dekan Sıtkı sınıfa geldi. 
Nihayet ders tatil oJdu. Üniversite rektörü Cemil hadise etrafında tahkikatta bulunduğunu söyledi. 
İstanbul,29(Hususi}-Türkiye atletizm birincilik müsabakalannda kazananlara mükafatlan fırkada 

merasimle dağıbldı nutuklar söylendi. 
İstanbul, 29 (Husu6i) - f çki düşmanları toplandı. İçki Aleyhinde nutuklar söylendi. Yeni idare 

heyeti seçildi. 
lstanbul, 29 (Hususı) - Almanyamn Türkiye ile yaptığı Kliring anlaşmasına mugayir hareket 

ettiğinden ihracatçılarımız şikayet ediyorlar. Gazeteler neşriyata başladılar. Ciddi tedbirler alın· 
ması lüzumunu ileri sürüyorlar. 

İstanbul, 29 (Hususi) - Eroin kaçakçılığı yapan üç kişi yakalandı. 
Ankara, 29 (Hususi) - Holanda tayyare fabrikatorlanndan Foker tayyaresi ile şehrimize geldi. 

Deniz Anlaşmaları 
"japonyaya Hiç Bir Halde Deniz 
Denkleşmesi Veremeyiz,, Diyorlar 
Londra, 28 (A.A) - Morning 1 mektedir. 

Post gazetesi Japonyanın Fran- Vaşington, 28(A.A) - Meb'-
saya ve İtalyaya Vaşington usan meclisi donanma encümeni 
deniz anlaşmasını bozmak hu- reisi M. Vinson şöyle demiştir; 
sosunda Tokyo hükumeti ile Japonyaya hiç bir şey paha-
bir karıılık vereceğine pek oran sına deniz denklenmesi 
vermekte ve şayet İtalya böyle hakkını veremeyiz. Japonya 
hareket edecek olursa bu halin Vaşington deniz anlaşmasını 

Bakanların 
Soyadları 

Nafia Bakanı Ali (Afyon), 
Milli Müdafaa Bakanı Ze
kii, (Apaydın), Sıhhat Bakanı 
Refik (Saydam), Celil S ah{ 
(Erozan), Çorum meb'usu İsmet' 
(Çiftçi), lstanbul Meb'usu Vasıf 
(Aydın), Limanlar müdürü Hüs
nü (Yaman), Erkanı harbiye 
ikinci reisi General Asım (Gün
düz) soyad.lanın aldılar. 

Soyadı Alanlar 
ltalya ile Fransa arasında hu- bozacağını bildirir bildirmez, Göz hekimi Milat soyadı o-
dutsuz bir deniz yanşı açacığını Japonyada yapılacak her üç larak Varol adını kabul et-
ve halbuki İtalyanın hali hazırda gemiye karşı beş gemi yap- miştir. 
böyle bir yanşa girebilecek ması için gereken projeyi ken- M Akt 
bir dürümde olmadığını söyle- di elimle meclise vereceğim. uammer ug 

• ... •• • •• .,. • Gazetemiz yazganlarından 

Ş k S d Balcıoğlu Muammer "Aktug,. a o avaşın a soy adını almışbr. 

B 1. C · h R .. 1.1 H b. Zühtü'nün Soyadı, 
0 IVya Um Ur eISI e ar ıye Bugünkü gazetenizde soya· 

N T k•f Ed.Jd• dun (Vaysal) olarak çıkmıştır. 
aZlfl ev 1 1 I Doğrusu (Baysal) dır. ( Sulh ve 

• • • • • • ' müsalemet) demektir. Düzelt-
Nevyork, 29 (H.R)- Lapaz- Salamankayı tevkif etmiftir, menizi yalvannm. 

dan bildiriliyor: Şako' da sava- Harbiye nuınnın da teykif Ziraat müdürü 
ıan ordu parçalan Bolivya Re- edildiği ~yleniyor. ZÜHTÜ 
isicumhunı Salamankayı tuta- Santiyago, 29 (A.A) - iyi Alhnordu 
rak hüküm.et merkezine dön- haber alan bir kaynaktan öğ· 
melini yasak etmİf)erdir. Re- renildiğine göre, Bolivya cum-
isicumhur savaş cephesini tef- hur reisi çekilmittir. Reis ve-
tiş etmekte idi. Ordu, ıon mu- kili M. Tejada it başına geç-
nffakiyetsislikten mesul tutu- mit ve blltün fırka ~nderlerin-
lan sabık haıkumandamn az- den ulusal bir htık6met kur-
linden kızgın olduğundan CStürü muttur. 

Bir Japon Amiralı 
"Japonya İle Amerika Arasında 

Savaş Olamaz ,, Diyor ... 
Baston, 29 (A.A) - Volf alacağını söylemektedir. 

Ajansı bildiriyor: Amiral Vi- Saito Amerika ile Japonya 
kopt Makot Saito son çıkan arasında bir savaş çıkması ora-

bir yazısında diyor ki: " Japon- m olmadığını ehemmiyetle kay-

ya - Filipin adalarının daimi detmekte,ancak Rusyaile Japon-
surette - bitaraflığını temin ede- ya arasında durumum iki ülkenin 
cek bir uzlaşmayı sevinçle karşı- birbirine çok yakın olmasında 
hyacaktır. ,, Sovyetlerin Sibiryada askeri 

Amiral bu yazasında Japon- genişlemesinden ve sınınn bu 
yanın Mançuriye kartı güt- yıl başlangıcından beri teca-
melde olduğu siyasa)'I m6da- vilze uğramıı olmuındaıı da
faa etmekte Ye Mançarinin ha ziyade ehldi oldağunu aöy· 
yalmada _ulular urumunda ~-)emektedir. 

Kongresi MUnaaebetlle 
Kulübümüz kurultayı müna

sebetile Reisicumhur Atatürk 
Başbakan General ismet inönü 
ve fırka umumi katibi Bay 
Recebe çekilen tel yazılarının 
kıvanç veren cevapları alınmış
br. Muhterem gazetenizde der· 
cini yalvararak yüksek saygı· 
!arımızı aunanz. 
Altınordu Spor Derneği Başkanı 

Leblebicioğlu Reşat: 

C. - Reisicumhur Atatürk 
çektiğinız tel yazısındaki temiz 
duygolardan kıvanç duydular. 
Saygı ile bildiririm. 

Umumi Katip 
RİZA SOYAK 

C. - Kurultayınıza yüksek 
öğütler diler güzel duyguları
mıa teşekkür ederim. 

Başbakan 

iSMET İNÖNÜ 
C. - Altınordn yıllık top

lanbıında anılmaktan kıvanç 
duydum. Gözlerinizden öperim • 

C. H. F. Kltibiumumisi 
RECEP 



Sahife s 

Sinem e San'at 
Yeni Filimler KLEOPATRA 

Pariste Büyük 

Yeni Filimler 
Bütün ıtüdyolarda büyük 

faaliyet mevsimi başlamışbr. 
Amerikada "Dames" filmi bi
tirilmiştir. Senaryo Lordun ve 
Daves'indir. Filim beyaz per
dede bir muzikhal revüsli can
landırıyor. Filmin mevzuu şu
dur; Ezra Una adlı bir mliyar
der "ahlakı yükseltme" derne~ · 
ği adını taşıyan bir soysal der: 
nek kurmuştur. Bu derneğin 
fazilet kanunlarına bütün yakın
lan tarafından sıkı sıkıyıi. 
riayet edildiği takdirde yeğeni 
Horace Hemingwy'a on milyon 
dolar vermeyi vadetmiştir. Gü· 
nün birinde evin kızını muzik· 
bal revüsünün arti.~tleri ara· 
sında görüyöruz. Yeğene ge
lince o da müzikhalin en ateşli 
koruyucuları arasındadır. Aşkı· 
nı Ezra Unsun Müzikhale gi· 
ren kızına vermiştir. Milyarder 
Ezra Unsa gelince o da ba
caklarını ölçülü ve ahenkli ha
reketlerle kaldıran ve gözleri
ni kırparak şarkı söyliyen Mü
zikhal Girsleri karşısında ahlak 
derneğinin fazilet kanunlarını 
unutmuştur. 

Yumuşak ve sıçak; 
Beyaz perdede revülere fazla 

rağbet gösterilmektedir. " Yu
muşak ve sıcak,. filmi de bir 
revüdür. Bu filmde şarkıcı kı~
ların şehirde kısa bir ğezinti 

yapmak için yayladan indikle
rini, dansözlerin geometrik fi
gürleriyle seyircileri teshir et
tiklerini görüyoruz. Çamaşırcı 
kızlar şarkısı şaheserinde Joan 
Blondell'un güzel sesini duyu
yoruz Bu sahnede otomat göm· 
lekler Mendelssohon ve Saint
Saens'in havaları ile gülünçlü 
bir balet teşkil etmektedirler. 

Kleopatra 
Cecil B. De MiUe'in bu filmi 

Petelome ve Kleopatranın Kle
opatra devrine ait Mısır'ı kud
retle yaşatıyor. Romanın foru· 
munu. tribünlerini, Actium de
niz harbini görüyoruz. Zevkle 
hazırlanan elbiseler hayranlık 
uyandırıyor. Mısır kraliçesi Kle
opatra Jül Sezar ve Mark An
tuvanı teshir ettikten sonra 
Oktavyüse karşı mağlup oluyor. 
Zencire vurulmuş olarak Ro
maya gitmektense kendi ken
dini öldürüyor. Filmin çok mü-

MuvaffakJvet Kazandı 

SIRA İLE 
Jocm Bloııdell 

Dames fi)ıninılr 
Lııpc l'ele.'l 

Poloka film.ind· 
Klodet Kolbı:r 

VE -• 
Jlarri l'ill:oksll· 

Kleopatracla 
.Jeı·tuıl Jlilıilf1 

Kleopatracla 

ç.ı, •. ,a .•. • - ..... , ( -:..ı.ı sahne- K!eopatra filminin Fransızca önünde toplanan ınsanlann .r'ransız tılminin ne kadar ııı 
lerd"r. Kleopatra rolünü gören nüshası iki haftadanberi Pariste adedi büyük bir yekun tutu- miktarda girdiğini gösternıelı 
Claudette Colbert, çok güzel, Paramount sinemasında göste- yormuş: için (yalnız 2 tane Fransız fil· 
cüretkarane geyiıııniştir. War- rilmektedir. İki bin kişi alan Yalnız 2 T n 1 mi) demektedir. 
ren Viliam Seza a benzemek- Dört ayda Berlinde Aıman "eni Bir Flllll'I 

d. H w. ve hergün sabahın saat doku- f , · 
te ır. arry w ılcoxon Marc sansöründen 67 ilim geçmiş- D. W. Griffithin sessiz fijjıll. 
Antuvan'a hiç benzememekte-[ zundan gece yarısından sonra tir. Bunun 47 si Alman, 9 zu jpıli 

kemme!. tabloları vardır. Kleo- dir. Filimde güzel gemiler, gö- saat dörde kadar her iki saatte Amerikan ve 2 taneside Fran- devrinde yaptığı Sys brise is 
patra çolde .. Sezarla buluşması.. zün neşesini artıran güzel dan· bir seans yapan bu sinemada sız filmidir. Bu ha heri yazan filmi bu defa sesli olarak yt: ! 

Mark Antuvanı teshir etmesi sözler çoktur. yer bulmak için kişelerinin Fransız mecmuası Almanyaya niden çevirilmeğe başlanmış~;' 
"r~~~~·~~i~ ................................... "j~~~·11;· .. M~~ .... ö~~~i·ci ....................... z~~·~ii~·;· .. k;~1~ ....... Ciö;ü~;;y~~ ...... . 
Çılgınlıkları '• "" •' 1 inci Bnhul Adallll VE YENİ FİLIMLERİ .. Kız Karde,ım Ve Ben,, 

iki sene evvel şehrimize ge
len Darülbedayide "Kız kar
deşim ve ben,, isimli güzel bir 
komedi seyretmiştik. Fransız· 
cadan adapte edilen bu eser, 
Komedi Fransez repertuvarına 
dahil . piyeslerden biridi. Son 
defa bu eseri "Prensesin çıl

gınlıkları ,, namı altında Mari 
Beli, Alber Pre jan ve Armand 
Bernard gibi üç büyük sinema 
yıldızı beyaz perdede canlan
dırmışlardır. 

Jlaric Reli 
Çarşamba günündenberi Tay

yare sinemasıpda gösterilmek

te olan bu eser hakkında uzuıı 
uz:ıdıya yazı yazmağa lüzum 
yoktur kanaatindeyiz. Çünki 
filmde rol alan üç sanatkarın 
mevcudiyeti, bu filmin ne ka

dar yüksek bir ~ser olduğunu 
izhara kafidir. ...... 
Gençlik Dünya Senindir 

Jozef Şimit tarafından tegan
ni edilen bir şarkının başlan
gıcından ilham alınarak yapıl

mıstır. Senaryo hiç can sıkmı
yan bir sevililiktedir. 

Bu filmde Carlo rolü Jozef 
Şmit gibi birinci sınıf bir mu
ganniye verilırıiştir 

Sesli filmin bize tanıttığı bu 
~rikalı ses Kra'.içesinin bu 
sene göreceğimiz filimlerinden 
bahsedeceğiz. Geçen seneye 
kadar Paramount stüdyoların

da başta " Aşk resmi geçidi ,. 
olmak ijzere çok yüksek eser
ler yapan Jeanette geçen se
neden beri geçtiği Metro stüd
yolarında, bir senelik çalışma
nın mahsulü olan iki büyük fi
lim hazırlamışbr. Bunlardan bi

ri ''. Şen Dul ,, diğeri " Kedi 
ve keman ,. dır. 

Meşhur Fransız artisti Mau~ 
rice Ehevalierile birlikte çevirdi
ği " Şen dul ,. opereti henüz 
piyasaya çıkmadığı için fazla 
bir şey söylemiyeceğiz. 

" Kedi ve Keman ,, a gelin
ce: Altın sesli Jeanette Mac 
Donald tabiatin kendisine ver
diği ses zenginliğini göstere
cek bir mevzu bulmuştur. Gü-

zel sesli yıldızın bu filmde sanat 
arkadaşı, sinema meraklılarının 
çok sevdiği Ramon Novarrodur. 
Bu değerli çift perdede haki
ki bir zafer elde ediyorlar. Fi
limde Novarro, fakir musikişi-

. nas rolü almıştır. Sevgilisinin 

verdiği ilham ile beslediği ke
di ve keman opereti büyük bir 
muvaffakıyet kazanıyor. Filmde 
bu opereti görüyoruz. 

Filmin tabii renkli olarak 
alınmış sahneleri çok nefistir. 
Zengin bir musiki heyeti, Ja

nette Mac Donaldin güzel se
sine refakat etmekte canlı ve 
hareketli baletler filmi süsle
mektedir. 
Yakında şehrimiz sinemala

rından birinde gösterilecek olan 
bu kıymetli film Janette Mac 
Donaldın " Aşk resmi geçidi ,.n 
den sonra ibda ettiği ikinci 
büyiik -eser olacakhr-

F ran.sız sahnelerinde yaşını 

başını almış ve yaşlandıkça 
yükselmiş komedi san'atkarı 
Georges Milton üç sene evvel 
yalnız iki filiınlik bir angajman 
yapmış ve ilk filim olarak 
Anaforcular Şahını temsil et
mişti. 

Çok hareketli bir komedi 
olan bu filim bütün Dünyaya 
değerli komiğin ismini yaymış 
ve az zamanda sinema sema
sının yıldızları arasında kendi
sine mühim bir mevki temin 

etmiştir. Çok geçmeden bu 
birinci filmi ,.Lustracılar Şahı" 

isimli ikinci bir filim daha ta
kıbetti. Bu filim de Miltonun 
şöhretini bir kat daha yük
seltti. Bunun üzerine Milton 
yeni filimler çevirmek için ba
zı Fransız firmalarile mukave
leler yaptı. Bunlardan biri 
,.Zenciler Kralı 1 inci Bubul" 
idi. Milton bu filmi çevirmek 
için Afrikaya gitti. Çöllerde, 
ormanlarda, iptidai kabilelerle 
vahşi hayvanlar arasında üç ay 
devam eden bir seyahata kat
landı. 

İşte Afrikanın kızgın gü-

Mutlaka 
Görmelidirlet 1 

Sinemanın icat olund°uğu 40 
sedenberi ılk defa ğörülece~ 
bir harikadır . 

Bu bir filim değil bir mucize· 

dir. Gözünüzle gördüğünü bııl· 
de inanmıyacağınız bir şabe' 
serdir. 

Nihayat Amerikalılar bd 

sanat eserlerile bütün düny•f' 

hayretler içinde bırakarak b: 
hususta ne erişilmez üstat D' 

duklarını cihana ispat etıııif 
!erdir. 

Senenin, haftanın, günün ~( 
bütün dünyanın bu en miitlı~ 
filmi: 

Önümüzdeki ÇARŞAMBA' 
dan itibaren daima en muaız'~ 
filimler göstermekle nam ıı(Jı 
L A L E sinemasıdna göster~( 
cektir. ..-~ ...... ······························ ·~ neşi altında yapılan bu fi 

&ı 
bu hafta Elhamra sineması11 el 
görüyoruz. Gördüğümüz lı 
komedi filim gibi halkı ,/ 

dürmek maksadile yap~; 
olmasına rağmen ciddi bıt 
lim kadar or jinalistesine ebeıJI' 
miyet verilmiştir. Filim figwl 

!arı tamamile yerlilerdir. f~ 
de gördüğümüz köyler stııılf'. 
da kurulmuş dekorlar olrn11~ 
Afrikada yaşayan iptidai insi 
!arın köyleridir. . I 

Filmin meziyeti şüphe'ıı' 
bundan ibaret değildir. sıı;, 
lun her filimde olduğu. . ı' 
öyle buluşları vardır kı ıJI . 

ıJ'5' bunları hatırladıkça keP ~~ 
gülmekten alıkoyamıyordu·~ 
diye kadar daha fazla ı 
filimler görteren Elhamrıı f' 

,e) 
neması bu mevzuuların r 
ciler üzerine verdiği clüşil~~ 
yi telafi etmek için (Ze~ ııl 
Kralı 1 inci Bubul) u go5 

mekte çok isabet etmiştir· 
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Bir Savaş Tehlikesi Var Mıdır? 
llkyf;!Zıô Ç~~ .~Korkünç Oranlar Taşıdığı Söyleniyor 
Almanya Muhtaç Olduğu Bütün Azimkir Adamları Ve ModemMalzemeyi 
Kısa Zamanda Bulabilir - Fransa Askerlik Zamanını Uzatınak istiyor 

Almanya açıktan açığa silih
lanıyer ve onun bu yoldaki 
çalışmalarının büyüklüğü, acun
da savaş tehlikesi korkusunu 
doğuruyor. 
Almanya'yı yakından gören

ler, burada hiç kimsenin, mu
hakkak görünen bir savaş hül
ya veya kab•1 .. •mdan k ırula-

Alı11 ı,.. orliwmnu yapaular 
Geuı•ı·al l'on 8eecf, lrou 

Blm11bP1'!/ Voıı ]i'r;ı • .,clt 
madığını söylüyorlar. Avrupa'da, 
biri birini kovalı yan "ihtar" la- · 
rı endişe ile dinliyor. · 

Çok ~yi ve soğukkanlı bir · 
· mildekkik olan M. Benea di
yor ki: 

ltkba-.arda Harp ihtimali 
,, - Gelecek ilbahardan iti-

baren Avrupa banşının bo-
zulması bir valtanm çllmıaaına . 
bağlıdır.,. M. Baldvinden, M •. 
Makdonaldtan sonra M. Eden: 
,,lnğilterenin zayıf olmasının 
savaş doğuracağını" söylüyor . . 
Almanyanın gözünü korku- . 

tacak bir kuvvetin, endişeye 

düşen diplomasiye yardım et
mesi için her yerde yeni ko
nuşmalar. şimdilik ferdi alanda. 
kalan gayretıe·r görüşülmekte
dir. 

Bir savaş tehlike.si var mı? 
Ve nasıl bir savaş kopacak? ... · 

Böyle bir tehlike varsa, bu
nu yok" etmek için dış işler 
bakanlığımızdan beklemek ve 
istemekte halı olduğumuz gay-· 
retlerin teiirini inkar etmeksi
zin, bu tehlike yjzünden kar- · 
ıılaıacaiımız korkunç vaziyet- · 
lerden bizi korumak için aske
ri kurumlarımız ne yapabilirler? 

Tehlleyl Kim Haber 
Veriyor? 

Önce, te'tli eyi bize kim ha-· 
ber veriyo .. ' O.ıu g,jz1!.ı ge
çirelim. 

SCSylendiğine göre Almanya 
nauayyen bir gün için muayyen 
bir ihtilaf hazırlıyormuş ve ha
llrlıklan da, bugün acun gaze .. 
telerini baoer verdiklerinden 
ile daha gizli ve ne ~e daha 
feniş imiş. 

Doğruluğu hakkında İngilte
re F ranaa ve ftalyamn emin 
~~~klan bir kaç sayı, bu si
~anma gayretinin büyüklfi••tl gösterir! 

Alm• Ordueu 
er'iD 100 bia aakeri 

vardı, bugün 300 bin askeri 
vardır ve 1935 yılı zarfında 

bu sayı 400 bine çıkacaktır. 

Rayhsver' e benzer tarzda 
yetiştirilmiş ve kışlalara yer
leştirilmiş polis kuvvetleri 35 
bin kişiden 100 bin kişiye çı
karıldı. 

Kışlalara yerleştirilmiş yar
dımcı kıtaların mevcudu sek
sen bini bulmuştur. Yakında 

bu sayı 100 bin olacaktır. 
Versay anlaşmasının tesbit 

ettiği 7 piyade fırkası bugün 
21 e çıkarılmıştır. Lazımgelen 

teçhizatın hazırlanması biter bit
m z bu 21 fırkaya 21 tnne da
ha eklenecektir, 

Askri tayyarecilik birkaç ay
da 50 filo, iki yıldan eksik bir 
zamanda 100 filo çıkarabilecek 
bir program mucibi büyük 
adımlarla ilerliyor. Rayh tara
fından çok yakından kontrol 
ve dare eyilen sivil tayyareci
lerle bunlann malzemesi bunun 
dışındadır. 

Bütçenin askeri masraflar 
faslı bunlara uygun bir kaba
nkhk gösteriyor. 

Savaş zamaıimdaki çahıma• · 
lan anduan bir tekilde çahpn 
fabrikalardan aynı çabuklukla 
en modern sillhlar çıkıyor. 

Alman Tayyareclllll 
Alman toprgımn her tarafın

da, modern surette techiz edil
mİf yeni bir kuvvet topraktan 

çıkıyor ve belli belirsiz, doğu
dan batıya doğru ilerliyor. 
Doğmağa haş!ıyan bir tay

yarecilik yüzünü Londra ve Pa-
rise çeviriyor. 

Otostradiar . Ren nehrine 
do~ uzanıyor. Bunların üze 

"rindeki savaş köprülerinden, 
ve .yeni yapılan· beş timendifer 
köprüsile beş şose köprüsün
den, çok büyük randmanlı de
mir yollan ve şoseler geçiyor. 

Bütün bu savaş tedariklerini 
mareşal Peten ve M. Benes 
gördülsr. M. Balduin, M. Mak
danalt ve M. Eden görüyor:ar. 

Bütün bu hazırlıklar, savaş 

tehlikesini doğuruyor. 
Bu savat Almanya'nın oldu

ğu kadar lıerhangi batka bir 
ulusun tuavvur edeceği pi 
bir Avqbr: yani manevi ve 

maddi bakımdan zayıf görülen 
bir düşmana karşı çok hoyrat 
bir gayretle yapılıp pek kısa 

sürecek bir savaş ... M. Eden' 
in hakkı' var: "Zayıf olmak 
savaşı doguruyor.,, 

Neden HUcum 
Böyle çabuk bir neticeye 

varmak için modern bir hücii
mun: 

bu hücumu durdurup durdur
mıyacağımızı yahut ta en iyisi 
böyle bir hücum hazarlıyanla

nn cesaretini önceden kmp 
kırrnıyacağımızı 6ğrenmek is
temek Parisin hakkıdır. 

Hltlerln Emri 

a) Yangın ve gaz gibi en çalıım~n inkir etmek imkaıi-
gayri insani vasıtaları çekinme· . llZdır. Hitlerin verdiği emir, 
den kullanan şimşek gibi bir . askeri bir emir demektir. 
hava hareketi; Bu askeri çalışma başladık-

b) Motörleneirilmiş ve ma- tanberi, Almanyanan huduttan .. 
kinelettirilmif kuvvetler tara· m &f&l'.ak Avrupanın llstüne 
fından idare edilen, çok çabuk çöken bir tehdit bulutu görü-
yer değiştirerek tayyarelerin lllyor. 
verdikleri zararları iyice ta- Diplomasi acununu inaanhk 
mamhyacak ve onlara 'milmkiln Yicdanını İlyan ·ettirecek bir 
oldutu kadar yakından it bir• cinayetin yapılmasına meydan 
liği yapacak yer hareketleri; vermemek için blltiln ihtiyat 

c) Gökten ve yerden iler- ve ikna "'"etlerile çalışmalı 
liyen bu yıkıcı kuvvetlerm ....,-•-·-v~e- diğer taraftan da her Jiu, 

kasında, gayet iyi silahlanmış, 
çok çabuk hareket eden ve 
savaşı birkaç haftada bitirecek 
olan işgal ve pvaş kuvvetle
rine malik olması lazımdır. 
ll:tHedefParls Va Londra 

Böyle bir hücuma ilk hedefi 
teıkil edecek olan Paris ve 
Londra şehirlerinin, açıktan 
açığa yapılan bu hazırlıklar 

karşısında neden korktukları 
böylece anlaşılır. Şimdi Taymis 
ve Sen nehirleri llzerinde"kahr
o!sun savaş,, diyen haykırma 
lar duyuluyor: fakat lngilterede 
de, Fransada da timdiye kadar 
görülmemiş bir afetin verdiği 
korlrnyu anlatan bu haykmş, 
patlak verecek tehlikeye karşı 
h:ı ko:runmadan değil, bunun 
l:arşısında duyulan bir ruhi is
yan hiss;nden doğuyor. 

Barbarlığın bir lokmada yut
mak istediği ,,Paris" savaşa 
bir davet vesilesi olmağı isteu 
miyor. Eğer böyle bir hücuma 
karşı kayacak tedbirler alm
mamış olsaydı yahut sokakla
rında ibtila! patlak vermiş ol
saydı, Paris savaşı davet ede-

lngilizlerin "'zayıf bir İngiltere 
savaş doğurur,, prensibini ka
bul etmelidir. 

Biz Fransızlar kuvvetli mi
yiz, zayıf mıyız? 

Y okedici vasıtaların en mo
demle~ni.i~u~anan bir hücu
mun tekıfiini herkes bilir. 

Almanya bşyle bir hiicum 
yapabilecek midir? 

Fransa böyle bir hücumu 
durdurabilecek mi, yahut daha 
iyisi bunu hazarlıyanlann ce
saretini kırabilecek midir? 

Bu sorguya ancak etrafı gör
miyen nikbinler "evet" ve or
talığı yaygaraya veren betbin
ler de "hayır" diyebilirler. 

iki cilt kitabı doldurabilecek 
böyle bir mevzuu iki makaleye 
sığdırmağı deneyerek yalnız 
işin aslına siSyliyeceğimden do
layı özür dilerim. 

lan kurmağa yanyamazlar; 
tayyarelerle pilotlar çabucak 
bir hava ordusu olamazlar. 
Harekitın başlangıcından iti
baren malzemenin yüksek rand
manını temin edecek olan "be
raber çalışma" yı doğurmak 
için en seçme adamlar, uzun 
etütler ve daimi bir antrenö
man gerektir, Modem savaş 

aletleri, modern savaş cüzü
tamlanna amansızca tehakküm 
etmektedir, Bu gibi aletler 
her şeyden önce ve her sey
den üstün olarak "çok adam,, 
istemekte ve bu adamların 

kendisiyle daimi temasta bu
lunn:asını dilemektedir. Bu söy ' 
lediklerimiz yüzünden ihtiyat 
kuvvetlerinin modern savaşta 
kullanılmasının ne kadar güç 
olduğu anlatılır. 

işte bizdeki ve Almanyadaki 
savaş kuvvetlerini böyle bir 
imtihandan geçirmek gerektir. 

Çabucak kararlqbnlan mo
dern bir hücum, yangın ve gaz 
kullanarak havadan yapdacak 
fimtek gibi çabuk bir hareketi, 
ve yerde bunlarla iş birliği ya
pacak motörlü makinah çok 
ıeri ve çok kuvvetli motörlü 
ve makinalı gruplan ihtiva et
melidir. Bunların hepsi, tahrip 
kuvvetlerini teşkil eder. Arka
larında da uptedilen toprak
lan i1tetme, işgal veya savaş 
orcfUl&n gelii. • 

Almanyanın, muhtaç olduğu 
bütün azimkir adamları ve en 
modem biitün malzemeyi en 
kısa zamanda bulacağına inan
malıyız. Bunlan bulmak ve kul
lanmağa başlamak arasında 
geçecek zaman, komşuları için 
bir güven müddeti teşkil eder. 

Almanya hani hani tayyare 
yapıyor. Fakat bir hava ordu
suna malik değildir. Kuvvet ve 
çevikliği itibariyle çok korkunç 
olan savaş iletleri yapıyor, fa
kat biz bile tanklan kullanma
ğı yıllar içinde öğrenebildik ve 
motör! i kıtalanmız daha talim 
devresindedir. Almanya ise 

bliyük miktarda kamyonlarla 
Almanyanın "kadrolaşbrmak" 
işinin büyük gerekliğini anla
mış olmasıdır. 

Fransa Ne Yapıyor? 
Buna karşı biz ne yapıyoruz? 

Bizim bir hava ordumuz var, 
amma bu orduyu, dünyanın en 
birinci kuvveti yap~cak olan 

l!'·rası:. Harbiye J\'cızın 

Le General J!am·in 
eyi malzeme yo~. 

Çok güzel bir istihklm siste· 
mimiz var. Bu da bize hava• 
dan yapılacak bir taarruzla be
raber İf görecek yer kıtalan
nı durdurmak için çok fayda
hdır. Fakat savaı aletlerinin 
roliiniln bnyük olduğu her kuY· 
vette en esaslı eleman olan 
'! meslek askerleri " ni bulmak· 
ta güçlük çektiğimiz için bu İl
tihkAm hattının askerleri mik
tarca olduğu kadar liyakatça da 
kafi değildir. 

Birkaç tane motörlü grubu
muz var ve yenileri de yapah
yor; fakat, bunlara büyük bir 
mütehassıs kadrosu lazım. 

Piyademizin savaş aletleri 
çok iyidir. iyi yardımcı kuv
vetlerimi var; fakat, bunların 

hemen arkasından ihtiyatlar 
geliyor. Bunlar da yeni savq 
aletlerini kullanmağı iyi biliyor
lar. 

Modern savaş aletlerini kul
lanmaktan yana bizim daha 
ileri olduğumuz dikkat naza
nna alımrsa, daha hazırlanma
mış bir hücumu durdurmak için 
bu saydıklarımız kuvvetli birer 
noktadır. 

Bu saydıklarımızda söyledi
gımız hilcum hazırlanmadan 
önce kuvvetlendirilmesi gere
ken zayıf noktalar da vardır. 

Bize herşeyden önce, biiyük 
büyük faaliyet sahalı, çok bom
ba taşıyabilen ve bfitün hava 
silahlarına nstnu olan bombar
dunan tayyereleri çok ilzam
dır. 

MotBrlti kıtalanmızın kuru
munu tamamlamak, sayısım ye
tecek kadar çoğaltmak ve bun
ları, yerde çalışan savaş alet-

bilirdi. Hükümette otorite, ce
miyette temizlik, sokakta dü
zen istendiği zaman, kendi gii
veni ve ulusun kurtuluşu için 
çahıtığını biliyor. 

Bu işlerde başlıca düşünce 
olan şudur: Modern hücum, çok 
çabık verilen bir kararla çok 
çevik ve kuvvetli malzemenin 
harekete getirilmesi demektir. 
Fakat bilhassa bu malzemenin 
fenni bakımdan zenginlik ve 
ileriliği, bunu kullanacakların 
uzun bir "öğrenme,, devresi şimdilik bu mecburiyetten kur-
geçirmesini rerekleştiriyor. tulamaz, 

lerinin en korkuncu yapmak 
lazımdır. 

Almanyanm yukarda anlat
biun modern hllcumu yapabi
lecek vuiyette olup olmadaF 

Fakat muhakkak bir şey da-
Mesela, fabrikadan yeni çık- ha varsa, 0 da AJmanyanın en 

mış tanklarl", askerlik şube- tehlikeli formnllere doğru isti-
lerinden yeni çıkmış adamlar, kamet aldıjıdır. Bunlar ela tay-
ne kadar çok olurlarsa ollUn- yare, ıaz, mot&rln rruplar çok 
lar, bir rDa içinde tuk alay- çabuk yer dejittirea kıtaalar, --

Müstahkem maniaları geçi
lemiyecek bir hale sokmak ve 
bunları kullanac.ak kat.alan her 
zaman için hazır tutmak ge• 
rektir. 

-Sonu 9 unc• sahiı~dt -
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Sahife e 

o ır asanlar ÜÇ BOY 

ilyo e- açırılmak İstenilen Gezbanın 
Yaraları Hafiftir 

....... 
Türkün üç boyu vardı; İnan! 
Biri: (Ulu) dur; 
Biri: (Ulutürk) tür: 
Biri: (Atatürk) ... 
İnandım! ecan 

Londra 29 ( H. 
R ) - Londra fev-

kalade bir gün ya
şıyor. Dük do Ken
tin Prenses Marma 

ile evlenme ayını 

önce anıklanan prog 

rama uygun olarak 
Vestminster kilise-

smde yapıldı. Kral, 
Kraliçe, Norveç, Da 
nimarka Kral ve 
Kraliçelerile Kırk 

Dünkü sayımızda Bomova
nm Çamiçi köyünde bir vak'a 
olduğunu yazmıştık. Vak'amn 
akebinde derhal bir müfreze 
ile Çamiçi köyüne giden Bor
nova jandarma karakol kuman
dam Eşref çavuş lazım gelen 
tahkikat ve takibatı yaparak 
faillerini ele geçirmiş dün Bor
novaya getirerek sorgulan ya
pıldıktan sonra müddeimumili
ğe gönderilmişlerdir. 

Vak'a hakkında aldığımız 
malümat şu mcrl{ezdedir: 

Ötedenberi araziye tecavüz 
iddiasile Çamiçinde Mehmet 
ile arkadaşlan Yu.c;uf, Ahmet 
ve diğer Ahmet ile Nuri Ali 
arasında b'lşgösteren gerginlik 
evvelki gün şiddetlenmiş ve 
başta Yusuf olduğu halde Ah· 

met, Nuri, Ali ve Ahmet gra 
tüfenklerile Mehmedin çadırını 
basmışlardır. 

Çadırda bulunan Mehmedin 
kızı Kezbanı çadırdan çıkarıp 
sürüklemeğe başlamaları üzeri
ne Kezban feryada başlayın
ca mütearrızlar korkutmak için 
silah atmağa başlamış ardır. 
O esnada tarlada bulunan Meh
medin kardeşi İlyas ve anası 
Ayşe kızı kurtarmağa geldik
lerinden mutaarrızlar her ikisi
ni adam akıllı dövdükten son
ra dipçiklerle znvaHı Kezbanı 
başından yaralamışlardır. Kez
ban Bornova belediye doktor
luğunca muayene edilmiş ve 
yaralarının bir haftada geçe· 
bileceğine dair rapor veril
miştir. 

Ulu demek yeter, Türktür 
o; İnan! 

Ulu Türkün bağrından Ulular 
Ulusu doğar: Kutluğ gibi.. O· 
ğuz gibi .. Atila gibi.. 

Onlara (Ulutürk) derler. 
İnandım! 
Ululular Ulusu (Ulutürk) JeriP 

Enulusu da (Atatürk) tür. 
Otağı; evrenler bağnnda 

yükselen Çankayadadır, bir .. 
Cönüller lçindedir, iki .. Ölmez· 
lik başındadır, üç .. 

İnandım! 
Üç gez, yedi gez, kırk gez .. 

Sayılardan arbk gez inandııııl 

*** 

Prens ve Prenses 
ayında bulundulor. 
Bukingbam sarayın
dan Ve tminstere 

kad r olan cadde

lerde 500 bin kişi 

evlenme la yanın ge
çışme seyirci ol
muştur. Bu vesile 
ile büyük şenlikler 

yaptlmışbr. Ayında 

bütün büyük elçi

ler ve sefirler ha
zırdılar. Bunl r ara

sında Yunan elçisi 
M. Kalamanos ta 
bulunmuştur. Lon

dra bir baştan bir 

başa İngiliz, domin-

Londra, 29 ( A.A ) - Dün 
Lcndrayı kap!ıyan hafif bir sis 
g ece hemen hemn dagılmıştır. 
Bugün hava açık ve kurudur. 
Dii,5ün alayını seyredeceklerin 
sayısısı çoğu k:ıdm olmak üıere 
bir milyon tahmin edili}'Or. Sa
at 10,36 da kral ile kraliçenin 
arabası başla olarak Bükinh
gam sarayından dört araba 
hareket etmiştir. Prenses Ma
ina yanında babam olduğu 
halde biraz sonra hareket et· 
miştir. Kral amiral üniforma· 
sım giymişti. Kraliçe ile bera
ber düğün alayını seyretmiştir. 
Alayda üç kral vardı. Norveç 
kralı kraliçenin sağında duru
yordu. Danimarka kralı da me
rasimde hazırdı. Kent Dukası 
Gal prensi ve Y ork Dukası 

••• •ın 
( Türkata ) , vardır; kan l 
Türkata, varhklar yok iken 

Küçük Haberler: 
bahriye ünifol"malarilc gelip Po to Seyarhk Ta kllatı 
kralın yanında durmuşlardır. Ö d te enberi Paltet müdürlü· 
Prenses Marina babası ile gel- ğüne bağlı bulunan posta baş 
miş ve evlenme merasimi on bir seyyarlık teşkilatı bu defa 
on beşte yapılmıştır. umum mildürlüğün emrile baş 

AZAN
'' •A••·YJ müdüriyete bağlanmışbr. 

§ Posta seyyar memurlarm-

Ed dan Emin us merkez telgraf
M u ha){em e ecekler hanesi muhabere memurtuğu-

Madrit 29 (H.R) - Törünün na tayin edilmiştir. 
(hükUınetin) dileği üzerine Kor- § Bomovanın lşıklor köyün-
tez kurume (meclisi) eski ba • de ihtiyar meclisi tarvafından 

ü . ş "' Halk okuma odası açıldıgı mem-
bakan Azananın yelik (meb- • nuniyetle haber alınmışbr. 
usluk) sıfahnı kaldınnışbr. ' Mektep Teftlflerl 
Azanan son kanlı boğuşmalar- Sıhhat müdürü Doktor Cev-

yonlar, Danimarka, da parmağı olmak suçundan det Şakir dün Vali General 

ve Yunan bayrak- Pnmse.s 1\larina Pffl'i.Sfe şere/ine veı·ilen yüksek mahkemede muhakeme Kazım İlk mektebi teftiş et-
lariie donablmışbr. IJfr miisame1·edc daus l!.:deı-l•cn edilecektir. miştir. 
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Hava il Ahlar işi 
ı. 

Göering AJmanyan n Yolundan Dönmiye- ; 
ceğini Söylemiştir 
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Goet·i11!J'iıt (Hifot11ur Aş/u, 

Paris, 29 (H,R)- Berlinden 

alınan haberlere göre Avam 
kamarasında Alman teslihatı 
hakkındaki görüşmeler Alman
yada büyük alaka ve heyecanla 

takip edilmiştir. General Goe
ring Alman Hava teslihatının 

bir müdafaa teslihatı o~arak 
gereklediğini, diğer devletler 
hava teslihabnı azaltmadıkça 
Almanyanın yolunda devam 
edeceğini söylemiştir. 

Alman siyasal mahnfili şimdi 
bütün dikl~abru Sar davası üze
rine çevırm;~ bu:unuyor. 

--

Bornova C. H. fırkası nahiye ocak kongresi hitam bulduktan 

sonra yeni idare heyeti azalan ve murahhaslarla kongreyi idare 
eden vilayet idare heyeti azasından Enver beyin bir arada 

,ekilen fotoğraflan 

C. H. Fırkası Bor-
nova nahiye ocak se
çimi neticesinde idare 
heyeti A2alıklanna se
çildiklerini yazdığımız 
ocak reisi Cemal, Be
şir oğlu Halit, Simsar 
Reşat ve Ethem bey-
lerin fotograflannı ko
yuyoruz . 

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

Sporu Çok Seven Yıldız 

Barbara Stanvyck sevimliliğini daha çok fizik entrenmanına 
borçludur. 

• 
idama 

-·~ 
Mahkum Salibin 

Muhakemesi 
Dünkü nfishamızda bildirdi

ğimiz idam mahkümu firari 
Salibin muhakemesine şehrimiz 
ağırceza mahkemesinde başlan
mıştır: 

9 Senedir kaçak gezen ve 
unutulduğunu sanarak Bulga
ristandan dönmüş bulunan cani 
İkiçeşmelikte berberlik yapı
yordu. Salih jandannalann mu· 
haf azasında salona getirildi. 
Yirmi beş yaşında olduğunu 
söylemesine göre cinayeti on 
alb yaşında işlediğini ileri sür-
mek istediği anlaşılıyordu. Reis 
tarafından sorulan suallere ce
vap verdi. 

Bulgaristanın Rusçuk kaza
sından olup balen Mısırlı cad
desinde 42 numarad oturdu
ğunu, lkiçeşmelikte berberlik 
yapbğını, Türkçe okuyup yaz
ma bilmediğini, Bulgarca bil
diğini söyledi. 

Reis: Giyap kararının oku
nacağını kendiıine bildirdi. Ka
rar okundu. 

Kararda Giritli Mehmet zev
cesi Sıdıkayı parasına tam' an 
sert bir cisim indirerek öldür
mekle itham edildiği, ve bu 
hususta dinlenen Mehmet oğlu 
Şakir, Mehmet oğlu Tabirle 
diğer şahitlerin ifadelerine isti
nat edildiği, kendisinin işini 

terkle kaçması da mevcut de
lillere kuvvet verdiği yazılı idi. 

Katil karan ayakta ve souk 
kanlıhkJa dinledi. 

Maktulün varisi ve kocası 

Mehmede tebliğat yapılmamış 
bulunması hasebile tebliğat ya
pılması için muhakemenin 13 
llk kanun 1934 Panr günü 
saat ona talikine karar verild~ 
Katil jandarmaların muhafaza
sında tefkifhaneye götürüldü. 

Profesör Gaasner 
Antalyada 

vardı. 

Yoklan vareden odur. 
İlksiz odur, sonsuz odur. 
Kandım 1 
Buz dağlannı eritip, ver~ 

bağlan eden, Türkata'dır. 
Güneşe ışık veren, acunu 

güne seren, kafalara us öreıt 

odur. 
Karanlıkları atb. Yeri gökii 

yarattı. 

Etten dile söz verdi. Tür~ 
diline öz verdi. Bu diJ old&J 
temel dil, binlerce yıl genel 
dil.. Kan! 
Kandım! 

Yoktu tuttu varetti, van da. 
bayar etti. 

Güldür ki burcu tüter. Eııin" 
lercilen eser. 

Türkata derler ona. 
İçindekini kovan uçmak onun 

değildir. İçindekini seven, yii
celtip mutlu eden uçmakları 0 

kurdu. Uçmaklarm tümüne bil' 
at verdi: Türkeli! 

Tüm uçmaklenn tek ad• 
olan Türkeli'ni görmek ister· 
sen; Çankaya'dan yürü çı1'ı 
Muratdağ doruğuna!.. Kani 
Kandım. 
Türkü ulu eden o. Ulu uıııs 

eden o. 
Ulular Ulusu (Ulutürk) Jef 

ondandır, o yarattı. 
Balçıktan değil.. Türkteo ya" 

rattı. Türkü, ululuktan; Ulutürl<" 
leri Türkten yarattı. .., 

Ulular ulusu (Ulutürk) ıerı 
en Ulusu Kemal Atatürk'U• 
Türkata yarattı. 

Ama yoktan yaratmadı. 
Kendinden yarattı. Özünde" 

yarattı. Yaratıcılığından yarattı· 
Çünkü: 

T.. k ' ld w ·11·~1 ur ata nın varo ugu, ı .,. 
çağlardanberi Atatürk vardı· 

Ey, beni okuyan! 

Türk: Türkata'ya diye g~Ji~ 
kol bağır açınca .. gerekleştı d' 
Atatürk, Ege denizinin batı UP 
köpükJeştiği kıyılarda, ge 
görünsün. ~ 

Dize gelen Türkü direltJJJ' 
ve diriltmek için geldi. .• 

Kan! 
Antalya, 28 (Hntuıi) - Zi

raat vekileti nebatat mütehasaıa .t 

profeıör Dr. Gasıner lle lzmir 
haşarat enstitüsü müdiirii Nihat 

Kandım! 

Ü et.-' 
ç gez, yed l'ez, kırk g 1 

HyıJardan artık fU kandııfl 
* 

us şehrimize geldiler. Vilayeti
miz ve mülhakabnda tetkikata 
baılamışlardır. 

--•.-.•"'41~-..... --
İfadeler İstanbul-

dan Celdi 
iskan müdürlnğü kasasından 

çalınan bonolar hakkındaki 
tahkikata üçüncü müstantik-

likçe devam edilmektedir. Bu 
mesele hakkında lstanbulda 

bazı kimselerin ifadeleri alın
mış ve bu ifadeler İstanbul 
müddeiumumiliği tarafından 
f ehrimize gönderilmiştir. 

. . ~ 

B · · · A t- k'ü 1iit t- u ıçseıımı.. ta ur P ~· 
uçmaklannda ölmezliğe Jcıı.,,~ 
şan aması, Zübeyde Anat0 

işitsin! O 
AKAGüND 

••• 
Aydında 

Seçim Hazırhö• 
t Aydın, 29 (A.A)- Öz fiir~f 
konuşuş yazma ve soyadı ~.0t 
ma savaşı burada hızla yiir-O~e 
B. M. Meclisi seçimi defter 
hazırlanmışbr. Halkevi ille , 
orta mekteplerdeki öks~;ıJı 
yoksul çocuklara 150 b 
kitap dağıtmıstır. 



BirSevaş 
Girecek Mallann Tehlikesi Var Mı? 

Listesi Geldi 
T qviki sanayi kanunundan 
~de eden anayi mlesse1e
-vinin ,nmruk rami ile mün
laaa resimlerden ye muamele 
•ergiaiacien müıtuna olarak 
... memlcketlden ithal edecek
leri ibtidai maddeler hakkında 
B.lcanlar heyeti taraafmdan 
terilen karar Ye bu maddelerin 
1liı- liateai Maiye bakanbjmdaa 
tilayete bildirilmiftir. 

Bu maddelerin lideshıi ay-
lea yuayoruz: 
Glmrllk 
Tarife No. 
55718 
57018 

= 716/A 
754/L 
782 
711N2 

KUl'fUD 
Antimoa 
Elektrlit nikel 
Mağnezyma metal 
Oleom 
Gliserin 
Nitral da.it (Şilikü
berçileai) 

710/H " Dlpotu (Po-
tu ,, ) 

712/D 
853/A 
323/C 
'111/VI 

" Damonyak 
Hlikol 
Selnloz 
Karbonu daıüt (mn
kelles soda) 

711/H Sut kostik 
7451 A Kilkilrt 
482/A Grafit 
'531 A Difenilamp 

,. " Santralit 
,, ,, Nikrozin 

718/D Klor Kalliyum 
36418 Tufiye edimit hu

aut pamak 
Kerro krom 
Krom (metal) 
Ferro v-dymn 
Kabalt (metal) 
F erro altminyum 
Ferro _.pten 
Mo&pten (metal) 
Volfram 
F~ Silis~ 
••• 

Pamuk 
iiatlar Yükselmekte 

Devam 'Ediyor 
ha ,aadea beri peamk fi

.~annda gize çarpacak mil• 
ld..ı bir yllkıelit vardar. iki 

enel 45 kunta oiaa pa· 
~k fiab diba lmk dolam Jm

fırlamqbr. 
Alakadarlar ba ytlbeliti 

İJİ kartalamakta ft ... 

olarak ta Almuyap ih-
edilea S500 halp " Ja· 
yaya ihr~ edilen 500 ltal· 

,_ P&mata ~ermekteclirler. 
Fi.atlarda seçen MDe-

ak ,.~ ...... 
.. ldz Mr fazlabk ılrll· 

edir. Bu leDeki pamiık 
t.~~ui 35 bin Dalya olarak 

• eclilmiJli. 
8'ı miktann yirmi bia bal

dalıilde iltilıllk edilmekte-
• Mevsim ipticlarmdan pm

kadar dqanya gladerilen 
~tawta altı bin halya olma

rapıen elcle daha 
'.\in balya kadar pamuk kal· 

- &,,laratı 6 ıncı Sa/ıifttltdu -
Bedbinlerin s&yledilderine ba· 

kıp ceaaretimizi kaybetmeden 
toprafımızı bava hllcumlann· 

clu. gadanndan ve tanklardan 
koruma çarelerini hemen bu
lup yapmalıyız. 

Malzeme IAzım ohmca iı, 
tabii paraya dayanır. Bunlan 
kullanacak.liyakati ytıksek as
kerlerde llzundar. 

Askerliği meslek edinen 
kimaelerimiz yoksa, askerlik 
zamanını uzatarak bu boşluğu 
doldurmalıyız. 

Fakat, ahlAknı da ba işte 
btlytlk bir rolü vardır. Çlnki 
hilrriyeti bir hak ve ihtiyaç 
telikki etmek. kendi Hllme
tinl bir vazife bilmek ablak 
kaidelerinin en ilklerindendir. 
Vicdan MUrakabacllarl 
Vicdan miirakabecilerinin ma

nisız propagandasını ve va
tansız hocalann cinai derslerini 
müsamaha ile görmek budalaca 
bir ahllbızhkbr. 

Ortaya konulacak kurum 
tuavnr edilerek hemen ya
pılabilir. Lizım olan aletler 
icat ve imal edilebilir, Asker 
toplama işi, parlamentodan ve 
uluatah elde edilebilir. 

Aletleri kullanacak kadrolar 
olmadıktan sonra blltün bun
lar neye yarar? Kadrolara ge
rek olan adamlar kolayca top
lanına memlekette "askerlik 
•uifesi" dayruaa yeniden do-
pr.: 

Kadro Ve MUlahaesıslar 
Fıkiden ,, top, cephane li

zım" derlerdi. Şimdi ,,kadro
lar, miitebauaalar ilzam" de
mek l'erektir. 

,ltt8 bu yaz~dan ber
ka ke~diaine göre bir dllşiin
ce çıkanlabilir. Meraklan~aja 
mah•I olmadı~ -~ koUUilu 
u~p, ot,ri*&p~ ikete li
tliimzlanmağa hiç mahal yok
tur. 

Öyle bir askeri siyasa tut
mah)'lZ ld, hiçbir dQpan bir 
Uç ırihade bizi yenemeain. 

Billawa da anlamak rerek
tir ki, orduıuna gilYenaLilmek 
için bir ulus her teYden hce 
orduyu mevmeli ve yartta or
daJa, yildettiti vazifelerin bn
. ylldailne UJl'ID bir yer ver
melidir. 

ENTRANSIJAN'clan 

Belediye Başkanı 
Belediye rem doktor Beh· 

cet Salın temizlik hanını, be
lediye ficlanbjı Ye daha bazı 
yerleri teftit etmiftir. 

Atıf 
Eski bekçi m_eaul. muhasebe

cisi Atıf Huuat muhasebe Al
swak tahlil tubeli. amirlijine 
taJ\n~. 

8oJ A• 
lıkin mtıdGrii Mlinir Ema-

rumda blyak bir dainı ada 
olan Damlu aclma ıoy ada ola· 
rak ahnaftır. 

TelulUI Ecllldl 
Adliyenin emektar mabzea 

memuru Salih tekalde sevk 
oluam~r. 

THI_. f'lel•lert 
Yol itleri babnlıjuaclaa Yill

yete gelen bir eminle Berga
ma kazauna ait elektrik teai
sat projelerinin acele ıanderil
mesi İatenmİftİJ'. 

Akşam Kurslan 
Cum•rleal GUnD 8 .. lıyor 

Maarif bakanhjmdan ıelea 
em.-e l'Öre Cumhuriyet kiz enı
titn.iincle açaJan ve fimdiye ka· 
dar iki J1zi mltecam kadı
nm kayda yaplan •lqam kan 

lumda clenlere Cmaarteai -
nii baılaaaeaktır. Kıs enatitl-
allne Fraaaclu da Matmazel 
Reymen imnincle bir mltehauıs .............. 

Zabıta Haberleri: 

Bir Lira 
Birşey Bulamamış 

Topalı ilk -.ekteWne Wr 
banaa lirmif Ya. mektebia lı• 
tarafma kanttırcbktaa HDra 
dolap flztlnde bulunan kırk 
kUl'llfU çalarak bçmfbr. ffuw 
11Z zabıtaca aranmaktadır. 

Esrarkeşler 
Gazi .,. ... ciftl'IDda ,. ..... 

y..ıertnde narıiJe ile esrar içea 
Eat oflu Yapr ve abakah 
Ali otlu Celil yabwnn ..... r 
ve aclliyeye verilmiflenlir. 

Din akpm .. t dokuzcla 
DedeMpada blwecl Rod-.. 
Şlkrl " ortata Omeria evine 
bal'llZ ~ dokuz parp 
etJa çalmıpır. 

ROŞVET TEKLiF ~ 
Keçecilerde Llle ainemÜma 

çok urlıoı olarak Fclea Os· 
mania hankawmda kltip F"ı&poçi 
oğlu Albert baimp çağırarak 
umumun rababm bozduğundan 
karakola gör6rllmlif ve orada 
memurlara hakarette bulun
muttur. 

Albert; haklmıcla tahkıkat 
yapılırken tahkikattan nzge
çilmesi ıçin memurlara bil' lira 

Ankara Birası 
riipet de teklif etmittir. Ha\
kında takibata devam edilmek· 
tedir. 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
Koml9ere Hakaret 

Dolaph Kuyu cadde9inde ar
kadaıı Abdurrahmanla ıokak· 
lar arasında dolqan Mehmet 
oğlu Abd&lkadir ıilphe &zerine 

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

tutulmuş ve Uzerinde bir bıçak 
bulunmUfbır. Abclllkadir kara
kolda Komisere hakarette de 
bulandajımdan tahkikata ba ;· 

lzrnirde acentamız yoktt;Jr. Beş sandıktan yukarı her ticarcthaneniµ 
s=parişi~i kahul ediyoruz. Ankara Orman Çiftli~i Müdürlügüne müra
caat. Fazla İ7..ahat için lzmirde Eg~ Palas ve Şeh r gazinosu müsteciri 
Tfırk11w1enoğlu Murat beyden alınabilir. 

lanmıfbr. • 

KATIL 
Dün Muhakeme 
Edilemedi 
Seydikkyibıde Emrez mevki· 

inde altmış y&flllda Sıdc:lıbyı 
parasına tamaan öldllrea ve 

MÜJDE! .. MÜJDE!.. 
Tıraş Bıçaklanmn En Son 

Ve En Sıhhi Olanı 
M O ZART Markası Çıkb gıyaben Ağıraeza mahkeme

since idama malıldim olan ve 
9 tene IOll1ll lzmirde yakala
nan Swfflün dtın bam muci
bince tekrar Atm:ezada mu
bakemeline INl ... nacakb. 

Piyasada mevcut brq ~· her sakala uymadajam ve bu ıuretle halkımızın laangi 
biçakla e,1.f brq olacağında mlitereddit kalmuuu nmn itibara alan fabrikamız her abl 

için ayn ayn M O Z A R T ınarkalı biçaklannı imal etmiş ve piyasaya çıbnutbr. 
Maktul verelUİne tebligat] 

yapılmadığı gorlllmlt ve mu· 
hakeme anllmllzdeki haftaya 
bırakılmıştır. 

Bu blçeldar •rl. ıumu,.k lul, ince vek.,m 
.......,.. nuah8U• ayrı •rn f8Pllmı,br 

Binaen'1eth, ba suretle blçak intihabı da tamamen kolaylap11pv. Z.manm 
layuile en &konomik ve cildinizi muhafaza ._ ve lıatta ,nellettiren bu 
•lmeM•ll ~ ederi&. 

ADRES: Beyler • Naman 
zade aokağı: Ahenk matbauı 
yamnda - Numara: 230 
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İzmir umum acentası: Binyamin &kinazi 

- 24 - o: Ttrkçe karpldtfar 
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.... ı. ç.bal, 3. Çanak, Bedanett ~ 1. Alam Ala-
(Kırpcada kulaji kesik 1m11, 2. ~ 
man. 4, Kemçik (Çirkin, bi· Bedmaa ~ 1 .. Cam, 2 . 
9maiı man.) S. K6a, 6. K6- Kati adlı, 3. iCltlaeDmit 
ti, 7. Soğuk, 8. Yaman, 9. Bednam .. k - Adı 

Yaramaz ~-
Bedual - 1. ApiıJı~ Bedahet - BeWlik 

2. Vt&A ..1 G C!--..- ~ BedaJıetea - 1. Anllzuı 
ftı.U~ IO.J·~ ~. toMYl"f ~ 2 A k 5 A 4. Sa 

Soysuz • paçı • pum 
Bedbaht _ ı. BilDek, 2. ;!~w~enbiro 6. Dl-

Çıtan, 3. Çaylai, 4• Çupy Bedava - 1. Aylak 2. 
. (Falllr ~ .5. ~rlu, 6. Butla 5 Caba 4 Paruız S • 
Enlrelllik. 7. ~ irim, 8. ı. ~ Tilda 7: Uca, pek 
Karah, karalu 9. Kan, 10. ucuz (mee) 
Kay.az, 11. Kataaz, 12. We1 -. 1. Kanı 2.Kar
Yatb, 1,. Y•tıu. 14. Yaz· p.k J. Ka?fı 4. 1Cö.tel.(Yo
gı11ı: · dek man} .5. Okta 6.Tefrtlt 

Bedbin - 1. Kiti ,e- 7. Ujar (ivaz mu) •Atta 
ren, 2. l(atlliik anyaa ut. ....._ ; . _: Y abat 9. 
Bed~ - ı. ~ Y'eeek ıo .. v.-~ı.Yeriae 

ylzln 2. Ya~ nçea, yoıiU ..... 12.Y e-
~- - ı. ~ ~ rİDİ bıtaö, ~ tutabilen 

beaç: 3. binç, 4. Jlu.e, . 5. ı;~ola J4. ~ (Fidye 

beatt. 6. ICaırp, 7• Kargı• Bed r. ... 2 Et .. 
... 8.. ~bnt -- . 'i'VP • uz 

Beddadl etmek- 1 bea- Etti 3. E~~ ve arka 
· . • . . mu) 4. GIY.. S.. '!rece 6. 

mek (MilnkelU' o~ iaki· Keadilik 7• 1 8. Kl-
1&r1111 ıa.termek mu.) 2. tik t. ~ OJ.._ 11. 
Kakqlamak, 3. J<arıamak, Oz. 12. OM 13, Sencer 
4. Karaıflamak. 5. IWl'at (Kale bedeiii ~ 14.Semaa 
vermek, 6. Kaqalamak 15. Tea 16. Tillta 17. Tar-

Bedendit - 1. Kltllllk tau 18. Yill, yea 19. v .. 
dllfbea, 2. Kltlllik iatiyen Becleatan - Tim ( O.ti 

BedMh - 1. Karada· kapah ~ maa) 
mak, Kuadamaldı, 2. Kiti Becl - (•tıaek) 1. Bat· 
clile~ 5. K&ttık iatiyen, 4. lamak 2. Payemaak 
Y ava ...... , S. Yavuz 1&- Beclevi - 1. Çllik 2. 
nıcı, 6. Y aYUZ sanu Çfllli 3. Gaçebe, Giçer, ko-

Bedhu • huy - 1. Buy.. nar 4. Kır elli S. Karh 
ıap, 2. Guturkifi, 3. Ça- Bedia - 1. Bediz 2. Ben
llllf, 4. Çor, 5. Dıbpnan, 6 • ..-, 3, Dirime 4. Epiz 
Katli •h.-ı, 7. Yam S. Glrllmedlı, GlrtMmırit 

Bedmaye - 1. l>otllf" 6. Petliz 7: Twat (Hayret 
auz, 2. Kıpık, 3. Y ahmı al- wwici laldile n _. -> 
çak 1. Yelli 

Mimar Kemalettin cad. No. 65 

- 21 - 81 Tlrkc: lrarfalald ... 

Dahillik - ı. s...wı 8attit 4. Belek 4. Bilek s· 
2. Oziltluk Bilek (pay ve laecliye ... ) 

Balar - 1. Deniz 2. t.. s. Dilecek 6. l>Gtelik 7. 
gia, Tengi& . Geyrek 8. Boaca 9. Hoap 

Babri m.mit - L Açık 10. 11 .... ak (iyi bir haberi 
denis 2. Amanteaiz 3.Bü,ak ıetirene •erilen balatit) 11. 
deni:.. 4. Dq deaiz S. Taluy Sa•pt 12. Sqa 13. So,ar-
6. Tolbu pl 14. Söylaçi (Mlljcle YeJ& 

Bahri mabiti kebir - kizmet auakabilinde Yerilen 
Taluy 0tnz . hediye) 15. Oğdlll 16. Or1m 

Bahriyeli - 1. o.acı 17. Yan 
2. Gemici ~ ~ -t; ivran, •-

BWlayre - 1. B6let: (Su ren 2. lna :i. 1CIY 4. Kut 
birikintisi man) 2. Blyet, S. KotJaluk 6. Mut 7. Oleay 
böiet (ual maauı: baraj, 8. Pirıc 9. Slpı- 10 .. Tay 
bent) 3. f.tr~, ejıik .C. n. Ujıu 12. Uraz 13. Y adık 
Gal S. Galeç 6. Galmeç 14. Y Ol 

Baha - (~hia) ı. Cap Balıtiyat - t. Kwhi 2. 
(mephu, faal, itap maD) 2. Kltllk 3. Katla 4. KutJai 
Pqtam 3. T ekainç ( F ual; S. Katlut 6. Kuhnaacla, 7. 
bap mao) lladla 8. OJcay 9. O.pn 

Babı - (Tutuşulan ) 1. u.,_ 10. Yollui 
Margi 2. Jlarsıju 3. Merç C.; Bahtiyar olmak - 1.Gl
Merey S. Ôç 6. Parpa 7. aenmek 2. Kavumak (daha 
Tutu çok memnun Ye mllftehir ol-

BlllR firipaek - (Ba- mak mua) S. K.tlanmak S. 
bia tataşmak) 1. Marsıfmak Kutulmak 6. Kabarmak 7. 
2 . ....,.,.k 3. Ôç tatmak ~ututmak 7. Yalçamak, Ya-
4. Oc1m çekifmek s.Oc:iim- prmak 
leflldr 6. Ôclnnek 7.Ôdit· Baitp Aı. 2. Am !.. Av
mek 8. Ôcepnek 9. Ôçq- kan 4. Avlak 5. lak 6. Ka
mek 10. Ôrçepaek 11. u .. pıa 7. Taa. du 8. Uza 9. 
capn•k 12. OclBL Uzak 10. Kıvrak 

S.hae konaa - 1.Ônçil Balsa - (Beka) 1. &yan 
2. Ôndtil % ()Jaaeılik 3.51rek, S&r,a. 

Balaeetmek - l:Ayatmak Bakar - 1. S.jır 2.Kuna 
2. Efelllemek 3. Ça,..,..ak Beki - ( Sakadan ) 1. 
4. ~lemek S. Siz açmak Beaıll 2. Menp 3. A:yrak 
6. u.....-k 7. Utmak 4.Buaclan bqka S. Kalan 

Büaolnmek - Skü 6. Kalık 
ecalmak, iki seçmek Baki kalmak - 1. Arta-

Balıt - 1. Baiatl"•k mak 2. Artmak 3. Kat.ak 
2. S..,mkaak 3. Soymga- Bikir - (Blkire) 1. An 
llİlak im 2. &o, im J. Çlkea '. 

Bellfit - • 1. AN 2. Erdea S. F.rk• (e91ea emiı 



B 
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Bağlanmzdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 
bağcıbğında muvaffakıyetle kullanılan 

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

Pek az masrafla bağlannızın verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkaktır. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayn ayn ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMi 
Avrupa Kim evi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemiş ça..,ısı Cezalr Han 
Telefon: 3809 1 Z M 1 R 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALllAPl•AR FABRiKASI •A•ULATI 

ız•ıa 
Yeni çıkan yazbk ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

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

Yeni ••nlfaluPac1tl••d• 3 nu••••ll 
c•d· ••· 8 Telefon •o. 3842 

502 h-1 

•.ııterem Doktorlarımıza 
ADEMi iKTiDAR, ERKEKLERDEKi UMUMi 

ZAFiYETE KARŞI MÜESSiR BiR lLAÇ 

HOBJIOBIN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

edilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fazla izahat ve 
meccanen nümune almak istiyen doktor beyler İstanbulda 
Karak6yde Znlfarus sokağında (17) numarada 

Hayri Rifat ve Münir Sahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 27-26 573 H 3 

- • rcım•r•r n · 

muavinlerindea 

Dahm Hm.War Dr. Demir Ali 
Miltehamaı 

Hutalannı her atin ~;le-
den sonra Beyler - Hacı 
imamlar aokajmda 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsouldulu ve te

nasUI hastallkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra ıi
ıaemuı arkasında ) 55 nu
maraya nakJetmiftir. (114Sffl,, 

-22- Oz TOrkçe kutalıkJar 
genç erkek ve kadın ) 6. Kllltlnk, 3. Zomp 
Gen 7. lyre 8. Kalmık 9. Bandıra - 1. Alav, 2. 
Kız 10. Kızoğlan kız 11, O- Bayrak, 3. Galav, 4. San-
velek 12. Silik 13. Y ez cak, 5. Y alav 

Bakiye - 1. Artan 2. Banknot - 1. Çav (Ki-
Arbk 3. Arbm 4. Kalan S. ğıt para man.) 
Kaldık 6. Kalgır 7. Kah BanJiö - Sapa 
8. Kalık 9. Kalınb 10.Kutık Banyo (Etmek) - Çim-
11 Sarkıt 12. Sarkut 13. mek 
Takanak Bap - 1. Eşik, İşik 

Bakiye kalmak- 1.Art- (Kapı man.) 
mak 2. Kalmak Bir - 1. Ağırbk,2. Cük 

Bakiyetiluiiyuf - 1. Kı- 3. K&terem, 4. Çelek, 5. 
Jıartığı 2. Kıranarbğı Yük 

Bakkal - Tereci -keş - 1. Yüklet, 2. 
Bali - 1. Ediş, idiş 2. Yükçeken, 3. Yük kaldıran, 

Ôrki 3. Ôrij 4. Tör, Tür 5. 4. Yok taııyan 
Ost, üstün 6. Üze 7. Y6ney Baraka - 1. Bark (Ya-
8. Yukan 9. Yllce 10. pı, bina, mesken man.) 2. 
Yüksek vba, 3. Salq, 3. Sundurma 

Balipervaz - 1. Şişken Biran - 1. Yağış, Ya-
2~ Yüksekten uçan, Ynksek- ğm, 3. Yağmur, 4. Yağ-
ten atan mur, Yangır, Cangır 

Balipervazhketmek- 1. Biri - Hiç olmazsa, hiç 
Avurt satmak 2. Ôrilemek dejilae 
3. Yüksekten atmak, Yik- Biri - 1. Buldıruçı, 2. 
sekten uçmak Y aradıcı 

Beliğ olmak - 1. Ermek Bariz - 1. Belirlik, 2. 
2. Eriımek 3.İrişmek 4. Sin- Belli, belirli 
nemek (vasıl olmak man) 5. Barit - 1. Çen, 2. Dum-
Varmak 6. Yetmek lu, 3. Salkın, 4. Soğuk 

Balina - Deve balığı Baru - 1. Ban (Tarla-
Balkon - 1. Bakacak lann ve bahçelerin etrafına 

2. Bakınacak 3. Celki 4. Çı. çekilen duvar man.) 2. Si
kartma 5. Çıkma 6. Geze- ner, 3. Sinir 
nek 1. Gllneflik 8. beri yüz Bis - 1. Diriltme, 2. 
9. Kaklık 10. Ônkq 11.Ôn- Giril kopanlma, 3. Giri kop
ve 12, Sayu üstü 13. Sıvıet ma, 4. Ganderme, 5. İzitme, 
14. Tanna 15. Yazla 16. 6. Kirü dirüme, 7. Kopar
y eme, ma, 8. Kopma, 9. Uyanclır-

BaJon - 1. Uçkaç, 2. ma, 10, Uyarma. 11. Yol-
Uçartkaç, 3. Yel topu lama 

Balya - t. Deak, 2. etmek - 1. Akıtmak, 
Guyf'll'Pr 3. Tay, 4 . . Yiik 2. I>Uiltmek, 3. G6nclenaek. 

Balyoz - 1. Kllük, 2. 4. İymek, S. Kirii dirilmek, 

Dr. Ali Rıza 
DOOUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numarab muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalarını kabul eder. 

Telefon : 2987 

s 7 248 

Acele Satıi,k 
Bağ ve zeytinlik 

Turgutluda istasyona 15 da
kika mesafede 16 dönüm çe
kirdeksiz üzüm bağı ile Ka
sabaya 20 dakika mesafede 
Ermenas çayı şosesi üzerinde 
gün doğudan gün batıya dikil
miş 450 ağaç zeytinlik acele 
satılıkbr. 

' • 

Turgutluda binbaıızade Hakkı 
İzmirde borsa memurlanndan 
İsmail, İstanbulda da tütün sev
kiyat şubesinde Sami beylere 
müracaat. H-3 (972) 4-5 

-:rf:Mflri"L7..%JE 1 
Memurlar 
Kooperatifi 

Kemeraltmda lldell 
Kahve Binasında 

Satışta Büyük Kolaylık, Uzun 
Vade, 7 Numaralı Kataloğu

muzu isteyiniz 

IZMIRfN .TELEFUNICEN 
BOURLA BİRADERLER vE.şsı..........., Büyük Bakkaliye 

Mağazasını 

HerkeseAçtı 
Ucuz, Temiz, Karıtıksız 

Her Çffldl 

Kooperatifte 
Bulabilirsiniz 

6-lQ 985 

Göz Tabibi 

Lüttü Kır~ar Aydın Demieyolu U
mum MUd~rffllUnden: 
1054 numarala zeytinyağı tarifem 

2.12.1934 tarilımden 30.6.935 
tarihine kadar -.•ber olmak 
ilzre Ortaklardan Aydma nakl
edilecek zeytinyağnnn beher 
tonundan 325 kurut ücreti nak
liye alınacakbr. 

Memleket hastanesi 
giz hastahkları mUte
hauısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

2 
Oz Tirkçe kaJlılıklar -23-

6. Koparmak, 7. Uyandır- Avuntulanmak. 5. Yavaı 
mak, 8. Uyarmak, 9. Yolla- davranmak 
mak Batıl - 1. Boş, 2. Bul-

-edilmek - Girü ko- mağı yok, 3. Biğdül, 4. 
panlmak, 2. Kopmak Kırtık, 5. Süme, 6. Yanlış, 

-ü badelmevt - 1. Pa- 7. Yokun 
yır, 2. Tirilgennik, 3. Ôlüm- - itikat - Ura 
den sonra dirllme - a itikat etmek - Ura 

-ve irsal etmek - 1. tutmak 
Gönedremk, 2. Veribilmek. - tedbir - 1. Ugrasa, 2. 
3. Yollamak Urasa, 

Basar - 1, Görgb, 2. Babn - 1. Doynuk, 2. 
Görme, 3. Görür, 4. Gam,, Kann, 3. Kanndık, 4. Tum-
5. Göz bak 

Basıra - 1. Çarga, 2. Batın (Nesil) - 1. Ar-
Garme, 3. Görüş, 4. Göz, ka, 2. Bağrak, 3. G6bek, 
G6rümlük 4. Kuşak, S. Soy, 6. Töl, 7. 

Basiret - 1. Bakınak, TumUf, 8. Uya 
2. Eldek, 3. Gönnl g6zll, 4. BAbn - 1. Gizli, 2. iç, 
Kürüm, 5. Sakhk 3. iç yüz 

- le hareket etmek - 1. Bati - 1. Ağır, 2. Ağır-
Adımım tek atmak, 2. Te- man, 3. Ayar, 4. Badalgır, 
tik davranmak S. Dingin, 6. Geç, · 7. Hılt, 

- li - Sak 8. Ilgıt, 9. Kabram, 10 Si-
- siz - Saks11: ğin, 11. Sınçga, 12. Tutuk, 
Basit - 1. Açık, 2. 13. Uya, 14. Yapçan, 15. 

Çımçık, 3. Dal, 4. Düz, 5. Y avq,. 
Genif, 6. Kolay, 7. Sayaca, Bayi - 1. Satan, Sabcı, 
8. Tucu, 9. Yahnkat, 10. 2. Sabıkan 
Yoz Baytar - 1. Al.tacı, 2. 

Bast - 1. Açma, 2. Da- Tavar otacısı 
ıenme, 3. Döşetme, 4. Ser- Bazı - 1. Aman, 2. Bir 
me, 5. Yayma anca, 3. Birkaç, 4. Bir niçe, 

- etmek - 1. Açmak, 5. Birtakım, 6. Kimi, 7. Tü-
2. Döıemek, 3. Sermek, 4. şUre 
Yasmak, 5. Kaymak Bazan - 1. Ara, 2. Ara-

Baston - 1. Çöğenek, da, arasıra, 3. Kimerde, 4. 
2. Çöymel, 3. Değnek, So- Kimken 
pa, 4. El a;acı, 5. El dei- - sı - 1. Kimeni, 2. Ki-
neji mi, kimisi 

Bataet - 1. Aphk, 2. Buiçe - Oyuncak 
Ağır dananma, 3. Yuqlık Bazu - 1. Karaca, 2. 

Bataet gidermek - .1. Kanca, . 3. -Kanı, 4. Kol 
Aiır diiftaalnak, 2. Dada- Bazubent - Kolçak 
lamalı, 3. Oy.a1-•k; .... 4. Bed - 1. Caman, Ça-

ISTANBUL AN KAQA 
. . 
IZMIR 

·················••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 

Türkiye ZiraatBankası lzmit 
Şubesinden: 

26-11-9.34 Tarihinde açık artbrma ile ihaleleri yapılaca~ 5-11" 
934 te Anadolu 11-11-934 de Yeni Asır 17-11-934 de lt1k ., 
23-11-934 de Ticaret gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvali
nin ihaleleri 3-12-934 tarihine temdit edilmiıtir. satı, gayri•• 
badil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıymeti JDG" 

hammeneai iki bin lira veya daha ziyade olan emvaın; ihaleİ 
kat'iyeleri isti:ıana tabidir. Malın sabldığı seneye ait devlet v~ı
gi ve belediye resim ve sair bütün masraflar müşteriye aittit• 
lstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birilikte ihale gtıol 
saat 14,30 da Ziraat bankasına müracaatlan. 5151 ( 10181, 
~----~ -----

Türkiye Ziraat Bankası lzrnir 
Su besinden: 

28111/934 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 6/t 11 
934 de Yeni Asır 12/11/934 de Ticaret 18/l 1/934 de Anadol' 
ve 24/11/934 de Işık gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emva1İ" 
nin ihaleleri 5112/934 tarihine temdit edilmi,tir. Satış gayri JDI" 

badil bonosu veya pqin para ile nakten yapıhr. Kıymeti 111': 
hammenesi iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin , . ., . .-.. 
ka'iyeleri istizana tibidir. Malın satıJdığı ıııeneye ait Devlet .,,; 
gi ve belediye resim ve sair bütün masraflar mü,teriye _-. 
istiyenJerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale ı""' 
saat 14-30 da Ziraat bankuına müracaatlan 5184 (10 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
ca ~desi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

<;OCOK HASTlLıKfKRI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aua~ 
lkametkihını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa-
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hutalannı eakisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefon' 345 

H. 3 (25 

Beledlyeden: 
- Fukara halk için 30 ~ 

kilo meşe kömürü alınması 1'I 
12/934 saat 16 da kapah zarfl' 
ihale edilmek üzere münakl" 

. saya çıkanJmlfbr. 
izahat için bqkitipliğe if1' 

rak için de söylenen giiD fi 
saatta depozito makbuzile bl" 
lediye encümenine müracaat. 

29-7 5177 (1012lj_ 
- 28 numaralı adamD r 

35, 36, 37, 38 ve 39 N. b ıl' 
salan mülkiyeti kapalı zaı/1# 
22/12/934 saat 16 da i ..... 
edilecek izahat için baıkitİf 
liğe .iştirak için de söylenen , 
ve saatta depozito makbusJIJ' 
rile belediye encümenine ~ 
racaat. 30--11 5191 (t01 

55? 
Dakikada 

Buharla 
Bukle ve geoit ondulasioll 

A. Necati 
Alsancak - Meaudiye '; 

T. No. 399 
s 7,8 10-13 919 fi 
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Sahfla 1 Yeni Asır 

' Satılık Depo 
İkinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
satılıkbr. Sahibinin Sesi 

' İki kattan ibaret olup birinci 
kah gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak ku!!anılınağa 

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

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 

müracaatlan. 12-15 

Fahire Hanım ve Hasan Bey 

Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

Emel Celal Hanım 

Sevgilim bu akşam 

-
§ AX ---------s AX -

Müzeyyen Hanım 

1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicazşarkı. Sevdamı dili m 
anlatamaz 

Saadet Hanım 

Acele 
Satılık Hane 

Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş - 1800 Uşak şarkı. Sevda o kad 
Uşak şarkı. Gel gel 

Mahmure Handan Hanım ----MUyerref Hanım § AXl 801 Uşak şarkı. Endamına bayıld 
Bomovada Asım bey soka

ğında 2 numaralı hane satılık
tır, Görmek için Kürt Ömer 
sokağında kunduracı Cemal • 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen-

AX 1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

: Şetraban şarkı. Titretti beni -: Süheyla Bedriye Hanım 

Deniz Kızı Ettalya Sadi Hanım 
E AX-1802 İzmi~. Bergama tUrküsii 
: Gokçe karga olaydım 

diye müracaat. 5--1 

Birinci Sınıf l\lutahassıs 

Operatör - Doktor 

~ahsın Hüseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

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

ı ah<;İn Bey Hastanesi 
21-26 (764 

fstanhııl J\lılli Emh\k ı\lüdürlü .~ünden: 
Yemişte: Eski Şeyh Mehmet Geylani yeni ahı çelebi mahalle

sinin Kafesli sokağında tamam kargir iki kattan ibaret ve elyevm 
şekerleme fabrikası o!arak kullanılan 1, 3, 5 No. lu mağzanın 
hazineye ait 11953910/37324800 hissesi: 8878600 hissesinin bedeli 
olan 9449 lira elli kuruş dört sene ve dört müsavi taksitle nakten 
ve 2016900 hissesinin bedeli olan 1891,27 kuruş nakten veya 
mübadil vesikası olarak defaten ve 1058410 hisse bedeli olan 
992 lira 58 kuruş da nakten ve defaten ,·erilmek şartile ceman 
12333 lira 35 kuruş bedel üzerinden kapalı zarf usulile satıla

caktır. İsteklilerin 3-12-934 Pazartesi günü saat 12 buçuğa kadar 
925 liradan ibaret muvakkat pey akçelerile teklifnamelerini 
komisyon riyasetine tevdi etmeleri. 13-19-25--1 4843 (917) 

O o y ç e Or i ya n t b an k 
DRESDNER RANK ŞURESI 

IZm:iR 
.\1 EH l( EZ 1 : K f<:l{J,f ~ 

Almangada 175 Şubesi Meucuttur 
8eı mayı- ve ılıtıyat akc;eel 
165,000,000 Hayh~mark 

Ttirkıy~de Şnbelerı: fSTA~RUJ, ve lZl\11 ({ 

Mı.,r.la Şubeleri : KAHlRE ve 18J{E~DEHl:YE 
Her türlii hıı.nkl\ ınuıuoelatnı ifa ve kalıul eder 
• AL!\1 A~ :Y Al>.\ R~yelrnt, ikamet, ıabeil ve saire için 

en ebvPn ~eraitle UJ :OISTER~lAHK ~atılır.> (b-1) 
. . .....~ .. ~ • • •. • • " •".J 

!n~aatıııızı\ııı a ıı deki ibtıy ·ı\larını~ı l'"k ""ıı:ıı t ıııtl:ırla 
tenı fı ı ı•ıııırk ıster8enız llaiıııı a::ta ~ar~ısınıh 

Kavalah Hasan Nurl 
ııcııreıtıan0>1ın" ıniiracıııtı t•ı!ın" 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nt çıçekli • 

Çını ıe 1 ~ 11az111ı ı s lı hı}eden lfııhalar ve bunla11n 
te/errüutı envaı banyolar ve teımosııonıaı ve her cms 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngılız künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fıvatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Büt&n Mer alar 

En Mü•ait Şeraitle 
Mağezamızda Satıhr il 3 

iZ Mi R 

Pan ıuk Mensucat.ı ~i ürk 
Anonim Şirketi 

::;>ıık o tııı l\ln kez n • .Fahııkası: lzmirtle Hall,aı •""'" I l ır 

Yeril PamulJundan Al, 1 aggare, Köpekbaş, D, tJlrıııen, 
Geyik ve Leylak Markalarını lıa n lı e r n o vı 1\ :ı ı.o t lwzı 
•nıal eylt· ıııekltı olup malları Avrupıııın ayai ı ı• ııı • " "' ' 
caııııA faiktir . 

Telefon Ko. 2211 ve 306'7 
Telgı·af adresi: Bayrak lzw. · r 

: Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

Bütün Türkiye için umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

San in 
Yen neslin

ve bütün kibar 
halkın diş ma
cunudur. 

SANıN'i 
Bir defa tec

rüb·e etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANIN 
Diş 1 e r i n i zi 

beyazlatır, par
latır, diş etleri
ni kuvvetlen
dirir. Ağzınzıa 
ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine man 
olur, gayet sıh
hidir. 

"" . 
janın 
Diş macunu 

ALGOPAN 

• 

Dahiliye Mutahassısı 

DOKTOR 

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 

Telefon: 3806 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve nisp~t kabul etmiyecek derecede .uzuz elbi~e 
diktirmek istiyenlere Metin Terzlhaneslnl tavsıye edenz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz: ucuzluk ve z:erafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. 7 - 10 

KIŞ GELDi 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi:K FIRSfl .. T 
Topan Halis Zoni[oldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu mah İzmirde yalnız Fransıura Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

Ne 
Ne 

Vantus, Ne 
Havlu, .. 

Geçiremez 

Selamet 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

Ağzı, bumu, ciğerleri, bu
gazı mikroptan korur. 
İsme dikkat 
SELAı\1ET FERiT 

depo: 

S. FERiT 

•• ....! v-4--' . 

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

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

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

Fahri Riza 
Bey tarafınnan yapılır . 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
13- 20 (355) S.7 

IAıııhaluırıı terc ı b 

• ılrnlu biç bir za 

ın•rı alılanıııaınıt· 
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...... ,. 
N. V. 

W. ı."'. H. Van Der 
Ze.e & Co. 

MACEDONIA vapuru 3 1 ci 
kanunda bekleniyor. 5 birinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 

yük alacakbr. 
FRiESLAND vapuru 1 S birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 

kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
T ~k alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

AUGUST LEONHARDT 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm li-
manımızda olup yirmi aitı teş

rinisanide Amsterdam ve Ham
burga hareket edebektir 

OBERON vapuru elyevm 
limanımızda olup 28 2 ci teşrinde 
Anvers, Amsterdam, Rotter-
dam ve Hamburg için yük ala
caktır. 

ORESTES vapuru 10 inunu 
evvelde beklenmekte olup ha-
mulesini tahliye ederek Bur
gaz Vama ve Köstence için 
yük alacaktır. 

STELLA vapur 1 O kinu-
nuevvelden 13 kinunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

Yenı Aaır 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHLI YE f ÇIN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 

ALGERIAN vapuru 26 
ikinci teşrinde Londra ve 

Anversten gelıp tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda Lon
dra ve Hull içi,n yük alacaktır. 

GOURKO vapuru 5 birinci 

kanonda Hull Londra ve An
versten 

EGYPTIAN vapuru on bi
rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

1 JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

İZMİR, PiRE TRİYESTE VE 

SUSAK iÇiN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyabatın müddeti 

iTriyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ilk hareketler: 

211111934 BLED 
28/11 /934 SRBiN 

51121934 s.s 
DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü saba!ı yük almıyacak

lardır. 

vapuru '25 ilk kinnna doğru 
Hamburg ve Anversten bek

leniyor. Rotterdam ve Ham
burg limanlanna da hamule 

alacakbr. 

ARMEMENT DEPPE 

GIRONDE vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor.Anuers ve 

Direkte yük alacakbr. 

CERES vapuru 26 kanunu · 
evvelden 31 kinunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
TAHMİL iÇiN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 

ARTA vapuru 2 birincı ka
nunda Hamburg, Bremen ve 
Anvers. 

Pire ve Triyeste yolculan 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXPORTER vapuru 3 birin 
ci kanunda bekleniyor Nevyork 
Boston ve Filidelfiya Norfolk 

ve Kamden için yük alacaktır. 

EXIRIA vapuru 13 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
Norfolk ve Filadelfiya liman
manları için yükliyecektir. 

EXİLONA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. N evyork 

için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE L TD. 

QTERNMORE vapuru 24 
son teşrinde gelip Liverpul ve 

Anversten yük çıkarmıştır. 

GANDIAN PACIFIC STEAM 

SHIP AND RAILWAY CIES 
Liverpul, MontreaJ, St. Jhon 

ve Halifaks tarikile Kanadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka

bul e~ez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LiNİEN 

HEMLAND motörü 30 teşrini 
sanide beklenmekte · olup 
Rotterdam, Hamburğ, Copen-

hage, Dantzig, Gdynia, Gote
beı g ve lskandinavya liman
lan için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 24 ka-
nunuevvelde beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Copen

hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 
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, Barsel.:>n, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılindaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta meı
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye tirketi 
binası arkasında FRA TELLi 

• SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon : 2004-2005 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
BaştabaJ--etiııden: 

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 Kinun/934 Pazar 
günü saat lS de İzmir Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezinde 

toplanan komisyona müracaatları. 

23-1-8-15 5064 (Y83) 

Makme \'e lntaatı Bahriye Mütehassun 

ETIIP UEllAI~ 
J\lakine lnıalathanesi 

llalıwaj'?a O.:ırşııı ~uıuar" & ı 

M iiNuesemin 
mamulatı 

o 1 anık 

ıııakioe 

1 zmırıle 
' " " l ıyottcdir. 

.A l~kaclarl11 
ın lın ına.kirıe 

faalıy• t 
ı ıı :1 l :ı • ı lınkl.ırı<la maHlnrnt ıtlııı"l:ırını fR\'ıHVfll Pıl orı7.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} ajJlıane \le lJn D~IJırmenlerl 

ll'ın hılnnınm nlİlt '°o rıl"""' ttrı11I edılir. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaz"Zgen 

Her boyrla ~e her kuvvN 

., her oiııı mahrukat üıerıııt· 

Bilumum DPnlz Jılerl 
J>orbrnler, tnlomhalar 

reaiıah mibRoikiye aeanıtör 
v!nçler ve eair ı'ler Jernbtt 
v"' kAlınl Hlılir 

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

m!h:u1 ( ihlamur ) 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmayan hususi pa-
ketlerimizin ihzarına 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 lS ku-

. ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

Işıldak Bulaşık ve ~a 
tozu emsaline 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

_ .. 
faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atili, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlarının her boyda kapalı kutulan vardır. Dök

mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 
• 

ARTI kuDULf boyalanmızm tecrübesini uapmıyan kal, 
maclı 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 sabş merkezi 
depomuzdur. 

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

TELEFON : 3882 

B.A.~ F.l:.ELE 
Kemal Kamil Beye 

J•.ı t ... ı, - :--. :1. 11 • l ' ~ ı c ıKcıual .haıuıl beyııı l liouuJ) k0Jon111101 
ııkılim edehılır mıyım!! /. 

Kiiçiik hanı m- Çok meni, Kımal Kıinıil hıY' Hilll eozaba 
nuırı.JA H11l1Rr çiçeı?i. Altın roya, Y:ııemin, FaJ1a kokuları 

ıçind•·n hanımlar" (Gfüıiil) dı nrlyormn,. 
Eı kek - Şu yeni Jl'ptıfı Giinfll kolonya1ın1 mı'! 

Küçük Hanım - Evet .• Gönülde öylı 11hhar bir koku ö1ll' 
fiiıunkAr •• ba1ali hir HYk Ti Hrafıt Yar kJ •.. Vıllaaııl '.!\ bkPi 
gıcıklayıcı nıler ur bir bi111nlz.. ~~~: 

Eczahanesi 
Müstah1eratı 

Saç Losyonu 

Komojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçlan besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 
değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir los
yondur. 

T anınmıs eczahane
lerden v ".>arfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

Güzel Ve Mes'ut Olmanın Çaresi 
- Ne kadar güzel saçlarınız var. Yüzünüz ne kadar ta-

ze güzel?.. · 
- Elbet, bunları elde etmek için hiç te yorulmadım. 

Şimdi çok mesudum. Çünkü herkes bana bayılıyor. 
- Aman nasıl oldu bu ? Banada anlat kuzum. 
- Çok kolay. Yüksek berber mektebinin Atine ve Bük-

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 

bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yaptığı tetkik se
yahatından yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Altı aydan bir seneye kadar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçlan taze ve netnli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartmaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün bunlar yarım saattan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
feydir. Fazla olarak Parisin son keşfiyabna Parisin en bü
yiik üstatlarına g&re makyaj nsullerini g&sterdiği gibi mak
yaj vasıtalarını da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı11 demek yaraşır. 

- Aman bana da adresini ver gideyim. 
- Söyliyeyim: Keçeciler caddesi numara 122 üç 

yeni binada B. Sıtkı. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGı 

En ufak yedek ı>arçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

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

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

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SUzUlmU,tUr 

Yegane Deposu 
Başdurak 

Bamai lf tızlıet 

Sıhhat Eczanesi 

. . 
• . . . .. . . . . . . 

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


