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Şiışal Civarında Kür 
Evleri Yapılacaktır 
Suyun Temizliği İçin Bir Çok 
Sağlık Tedbirler Alınıyor. 

Şaşal suyunun yaradılışın 
pzel İzmirimize baha biçilmez 
bir armaganı olduğu şüphesi~
dir .. Vali general Kazım Dirik 
bu suya ötedenberi çok ehem
.flliyet ve emek vermektedir. 
Sıhhat müdürü bay doktor 
Cevdet Saracoğlu diğer müte
bassıı arkadaşlarla birlikte bu 
güzel suyun kaynağından alın
ma ve şehre getirilip s~hlma 
ve küçük şi4:e1ere dağıtma iş-

' lerinde sağlık bakımından ve 
.suyun herhangi kirlenmemesi 

• yüzünden bir takım tertipler 
alınması için hazırladı&-t ra
poru vilayet makamına aunduğu 
haber alınmııtır. 

Alınan tedbirler arumda 
kaynakdaki koruma çevresinin 
taık •ık yoldanmuı, •u hameai 
lkap1Sı an&lıtanlllll Saj'hk mü
dürliğünde bulumn.1• ye Hu
een.in açılmuı icab ettikde 
Sağhk memmlanıa bakımı al-

kanda açalma11, sayım kayu
t'iından sık sık önaelder alı
r'11arak tahlil ettirilmeli. nyaa 

l alındıiı yerde damacana
ların yiyk•nm .. · için ter-
tibat alınması, clamacaaalana 

imtizaçlı kapaklı olması ıç.ın 

dıpndan herhangi hir kirin 
girmesine enzel olacak surette 
pirinçten mükemmd damacana 
kapaklan yaphnlması ve küçük 
şişelere bölerek satış işinin 

de bu şişeleri yikama,doldurma 
kapama gibi otomatik tertipten 
~eçirilmesi alınan kararlar ara
sındadır. Bundan başka Şaşal 
kaynağının yanında yapÜması 
düşünülen Kür evleri için sıhhi 
hazırlıklara başlanmışhr. 

Şaşal kaynağı yanındaki or
manların tımar edilm~i ve tu
feyli otların ortadan kaldırıl-
ması ve oraların faydalı ve 
manzarası güzel ağaçlarla ağaç-
landınlm.uı Ye bezenmcai için 
tetkikler ya,pılmaktadır. Yalcin 
bir gelecekte Şqalın kayna· 
ğında bu suyun değcrile uygun 
tertibat •iicuda getirilecefi se
vinçle duyalmqtur. 

Vali a-eııeral .Kiz:ım Diriiin 
halkın aaihk ve sosyal bakım
daa çok muhtaç olduğu böyle 
pzel bir varlığı ortaya çıkar
mak için sarfettiii büyük ç.a
hfmadan ötürü valimizi bir kez 
dalıa tebrik ctmeği borç biliriı: 

Deveci Hüseyin Paraları 
Nasıl Devecik Yapmış 
~00 Lirayı Görünce Dayanamamış 

Hepsini Eritmiş .... 
Romanya mültecilerinden ça

kır Hüseyin admda bir şahıs 
.bir köylünün 300 liraıını dolan
dırdığı içiu tevkif olunarak 
buraya getirilmiıtir. Hadise 

l şöyle olmuştur: 
Romanyadan gelen Mustafa 

toilu çakır Hüseyin, Manisaaın 
~Kuldere köyünde deveci çolak 
Muatafanm yallllla bizmetkir 
olarak girmiıtir. 
Muıtafa, Hüseyiae develerini 

teslim ederek kendine ait olan 
üzümleri İ:r:mire gönderecek 
olmuı. Bunu haber olan Ka
raoğlanlı köyüaden tüccar 
zade İbrahim usta Mustafanlll 

1 
yanına ıelerek İzmirde taluil 
cdilrcek üç yüz liraıı oldu-
ğunu, bunun tahsilini çakır Hü
seync emniyet edip edemiye-
ceiini sormuı. Müıtafa, çira
im• emin buluduğunu söyle
yİllce lbrabim usta fmürde 
tüccardan bay İıak Barkiye hi-

taben bir mektup yazarak Hü
ı'eyne vermiş ve dörtyüz lirayı 
almasını ıöylemiıtir. 

Çalar Hüseyin, lı:mirde Oe 
velerin yüklerini indirdikten 
sonra bay İsak Barkiye gide
rek mektubu vermi~ ve muma-
ilcyla te 300 lira ile mukabil 
bir mektup YermiJtir. Çakır 
Hüseyin, develeri bir hemşeh-
risine teılim ederek köye ~ön
dermiı ve kendisi de fstanbu
lun yolunu tutmuıtur. 

Hüseyin, İstanbulda yirmi 
aün kadar katarak paralan 
Beyoj'lunda erittikten sonra 
soluğu 1bu defada Aklıisarda 
almışbr. Akhisarda yakalanan 
Çakır Hüseyin ora hikimliiincc 
teykif edile~ck cürmün işlendiği 
yer olan lımire gönderilmi.Jtir. 

Mamun birinci karar hikim
liiinde ifadesinde demiştir ki : 

- Evet, bu par.alari ben yi
dim. Paralan ıörünce dayana
madım. Fakat çalışır öderim. 

ELHAMRA. 1 . . Milli 
KUTUPHANE SINEMASI --..-----....-

Şimdiye kadar İzmir sinemalarında gördüiünüz filimler 
içinde en çok beğenilen : 

ÇARDAŞ FiJRSTİN 
E. KALMAN'm meıhur opereti. Başrollerde: 

MARTHA EGGERTH ve HANS SOHNKER 
Bugün 15, 17, 19 ve 21.15 seanslannda gösteriliyor. 

Gelecek PERŞEMBE gUnUnden itibaren 

EKMEKÇİ KADIN 
XHVIER DE MONTEPIN'nin 

Alman Piyasalarında 
Türk Halılarının Satışını Temin için 

Neler Yapılması isteniyor? 
~~----------------------~ .... ----------------------------

Bertin Türk ticaret odas~nda rine nazaran bir iskala üzerin-
oda başkam bay Mümtaz Faz- den gümrüklenmclerini temine 
Jının haşkanbğı albnda Alman çalışacakbr. 

hala ithalat tacirleri bir toplantı 2- Oda ipekli halıların ve 
yaparak Türk halılarının Alman 19 Nisan 1934 Ankara anla~-
piyasalarında daha gen~ bir masından beri de yün halıların 
şekilde sahşının temini işini gümrüklenmesinde esas tutulan 
görüşmüşlerdir. büyüklük ve ağırlık dereceleri 

Dört saat kadar devem hakkına sarahat tesbitini ve 
eden bu toplantı esnasında bilhassa bu nisbetlerin büyütül-
Alman itbilit tüccarlan bil- mesini veya kabil iıe büsbütün 
basıa Türk lıalılarına Fransız kaldınlması hususunda Türk 
ipeklilerinin kansbrılmuı nok- ve Alman resmi makamları 
ta1111da uzun uzadiye durmuş- nezdinde teıebbüse geçecek-
lardır. Oda başkanı Bay F'.a- lerdir. 
dıl yapılan temennileri tesbit 3 - Oda; toplantı kararla
etmiş ve bunları Türk ökoao- nma tatbikinde Alman şark 
mi bakanlığma bildirmiştir. halasa tacirleri birliii ve bil-

Dilekleri aşağıya yazıyoruz: laaaa bqkam ile akı bir te-
l - Gümrük meselesinde ... mUhafaza edecektir. 

oda iJe Almauya ıark h.U 4 - Oda, itlutllt miiAade
tacirleri birlikte teşebbüse K•- leriain daha kolay ye daha ç.a
çerck halıları yine ağırhj'nta bü: elde edibaaiai temin içia 
göre, fakat değer ve kaliteSe- alikadar Almaa daireleri ae:ı-

dinde de teşebbüste buluna
caktır. 

5 - Oda, Alman şark halısı 
tacirlerinin Türk halılarının 

fiatlerine teallük eden arzula
nnı Türk Hah fabrikatörlerine 
ve tacirlerine bildirecektir. 

6 - Alman tacirlerinin Türk 
halılarını kolaylıkla yakından 
görerek tanımalarını temin için 
oda; Türkiye mallarından en 
çok istenen ve sürülen nevilerin 
orjinal nümunelerini getirip 
odanın daimi meıherinde teşhir 
için teşebbüse geçecektir. 

Berlin Türk ticaret odası 
bqkanı Alman hah idhalat~ı
lannın bu dileklerini tesbit 
ettikten sonra toplnttda bu-
lanaa tacirlere t9fekkür etmiş 
Te bu toplanbmn T'6rk-Alman 
dostluk ve ticaret aiaasebet
leriain sıklaımuuada baıh ba
•- bir amil olmaıını dile-

Elektrik 
Tarife Komisyonu 

1 Kredi Milyarderin Mil
yonları Verilmiyormuş! 

Bayındırlık müeaseseleri !ko
miser vekili bay ilminin bakan
lığın '11lkubulan bir daveti üze
rine Ankaraya gitmiı olmua 
hucbile toplanması lizımgelea 
alb aylık elektrik tarife lıco
misyonu toplanamıyordu. 

Bu hususta ne şekilde hare
ket edileceji bayındırlık ba
Jcanlığana sorulmuştu. Gelen 
cevapta bay İlminin Ankarada 
bir müddet daha kalmak mec
buriyetinde olduğu ve· komis
yonun komiserlik katibi bay 
Ruhinin İJtİrakile toplanması 
muvafık olacağı bildirilmiştir. 

·-·····-"'" Et Memurlarını 
Tehdit 

Çokur Çepııede Hacı Me~lut 
sokaj'mda et kaçakçılarından 
Giritli Hüseyin oğlu Ali, evinde 
ka~k et arayan belediye et 
takip memurlarını tehdit .etmiş, 
arlc.ada,ı Giritli VeyscJ de tq 
atmıştır. Bunlar tutular.ak hak-
larında tahkikata .başlanmııttr. - · 
Menemen - Muraım 

diye Yolu 
Menemen - Muradiye yolu

nun keşif kiğtUan bayındırlık 
bakaniığmca tastik olunarak 
vilay~te iade edilmiştir. 

Bir Kaza Oldu 
.Şehitler c.addes.iode 29 ınu

Irull'.ah evde oturan diıçi sela
nikli Mustafa Yaşar k azaen 
yere .düşmüş ve elinde bulunan 
~ivri ıbir demir parçası soi me
mesi üzerine batmı~tır. Yaralı 

hastaneye 'kaldınlar.a'k tedavi 
albna alınmıştır. 

-Bakanlığın Tely.azısı Uzerine Bay 
Tüccar Zade Hakkında Tahkikat Yapıldı 
imıirin maruf kredi ımily ar

deri tüccar bay zade bay Meh
met Ökonomi bakanı Bay CeW 
Bayara ~ir telgraf ç.ekerek 
Amerikadan ve ıuradan bura
dan namına gelen milyonlarla 
doların ( t ! ! ) bazı banka mü-

dirlerince kenaisiae ödenme
d.ijiai fika,et etmiftir. 

Bakanlıktan gelen telgraf 
üzerine akıl huta11 olan bu 
adam yakalanarak hakkında 
emniyet müdürlüğünce tahki
kata baılaamııbr. 

Baytar Bütçesi 
•••• 

Bu Sene Beş Bin Lira Fazladır 
Şehrimiz baytar müdürlüiü- ı lacak o1u vuem müeadclesi 

nün yeni yıl biitçoıi hazırlua- va tuia edilecek iatuyonlar ve 
rak vilayet~ verilmi:ıtir. bu iıtasyonlarda istihdam edi-

Bu yılki büt,ede ziraat ha- ~ecek ·muvakkat memur ve gar-
kanlağının 1üzum gösterdiji diyan ve saİTe ücreti T epeköy 
bazı bulaıık h.ay.van hutalık- aygır depoau inıaataadan kalan 
larHe mücadele itleri i'1a Ye bir miktar bor~ kartıhj'ı, kü-
çifteler barasındu. Yiliyete a-e- çük sıbhi1• memurlarına veril-
tirilccek oiaıı iki damıdık •1"' •aİ lizuapten ıharwan yem 
t{rm nekli ve iqe masraf1ariı. paraıı içia ı-eçen fil bütçeain-
devam edilecek olan nıam den beı bin tira fazla tahsisat 
mücadelesi ve inekler:de yapı- :a-öaterilmiftir. ... , ....• 
Merinos Koyun- Kadınlara 
ları Üretilecek Tecavüz Edenler 
Ziraat bakanlıj'ı bu yıl mem

leketimizde Merina. cinsi ko-
yunların üretilmesi için ehem
mi yctli tedbirler alacaktır. 

Bunun için Merinos mınta
kası olarak ilin edilen Bursa, 
Balıkesir ve Çaoakkaleye Av
rupadan ehemmiyetli ımktarda 
Merino~ koyun ve koçları ge-
tirtilecek ve bunlar kıvırcık 

koyunlarla çiftleştirerek üre
tilecektir. istihsal -edilecek yün
leri~ ç.ok ince ferli kumaşlaı 
imal .ettirilecektir. 

İzmir vilayeti, Merinos mın
takasından hariç tutulmuştur. 

Geçen hafta g•ccleyin Bal
cılar caddesinden geçen bayan 

Hayriye ile bayan Rabia adın
daki kadınlann yolunu :keserek 

kendilerini zorla götürmek isti
yen ve bu çirkin harekete mani 
olmak isteyen bay İsrpaili on 
beş gün i,ine mani olacak de-

recede yaralayan Laz YusufJa 
arkadaşı Enver Sulhceza ha-
kimliğince tevkif olunarak hak
larındaki tahkikat evrakı ile 
birlikte birinci karar hakimli
ğine verilmislerdir-

( :KÖŞEMDEN ) 

Cinler, Periler 
İzmir . gazetelerinde küçük 

bir havadis şeklinde gördüğüm 
karanlık sokakta ev taşlanması 
hadisesini İstanbul gaı.etelerin
den birisi; buradan aldıjı ha
bere gör; büyütmüş, fİ.şirnüı 
:muhayyerülUkui· bir vaka fev
kattabii bir şey olarak kabu1-
lendinncğc t•akın bir halde 
yazmış . 

İnsandan, insan etinden gayri 
bir şeyin yapmıyacağı bu ta~
lama muzipliği veya düşman

lığı ortalıkta merak uyandırdı. 
Öyle zannediyorum ki evi gör
mek için uzak semtlerden yo
rulmayıp gidenler, soranlar, ge
zenler olmuştur. Ben bile me
raklandım da bugün yolumu 
o soka~a vurdurdum, peoçe
reler:i hakikaten hurdehaı olan 
bu evin önünden geçtim. 

İnsanlar .,öyledir, daima; me
rakli, heyecanlı efsanevi hele 
böyle gayri be.ıcri ve gayri ta
bii havadislere, şayialara can 
atarlar, inanırlar, ve hatta 
tabii vak' alar bile biraz 
çatal çutal o1du mu: Ver elini 
beril Ruhlar, . .cin1er, periler, iyi 
sulta olsunlar diye bir ıürü 
mahluk toplarlar. Artık ilimi 
de, cahili de derecesine göre 
küçüklü büyüklü süılcnti

lerle pireyi deve ve bir kü
çük hadiseyi koskocaman i' 
yaparlar. [)ünyada yaşayan 

!bütün insanlarda, bili tered
düt söylerjm ki, bu hayal dün
yasında yaşayan ruhani mah
lüklara kar41 ar: çok bir xaaf 
vardır ve ayni xamaftda aev
:gili bir merak ı-e heyecan .. 
Bazıları: Bende yokl Diye ne 
kadar iddia et.eler de herhal
de zamanında beliren ve tah
tcŞ1uurlarında raıayan bu his 
eksik değildir. Çünkü aile yur
dundan muhitinden ve berşey· 
den az çok bu aslı olmıyan 

telkinleri almııtır ve wanların 
. hissen buna ihtif~Cl :vardır, 

ondan korkulu bir zevk alırlar. 
Hele bazıları vardır ki bu 

işte hayal kuvveHeri çok fa:ı

ladır, onlar hakikaten görüyor 
gibi olurlar ve .başkalarından 
farla beyccanhdırlar. Söz l'di
mi; şu karanlık solc.ak hidise
sinde taı atmağa bir de kah
kaha atmak karİştı. T aş.m ar
kasından kahkaha işitmiılcr ! ! ?. 
Ei.er zabıta bunu halletmezse 
karanlık' sokağın hülyalı hava 
ıu.ı ışığı altında, beyaz etek
Jcri yerde sürünen bir hortlak 
bir cadı veya bir cin, bir peri 
bir bilmem ne gözlere ! i.Örii
necek, arkasından tevabii de 
birer birer sökün edip alay Va
la ile bu mahalleyi doldurarak 
kendilerine hem evi, hem ma
halleyi mal edecekler. 

İyi saatta. olsunlar, eğer ben 
de şu yazı ile onlar.ın damar
larına ? dokundumsa, onlan 
kızdırdımsa, şeytan minaresine 
çıkıp sala veren cinlerin beni 
çarpmaması için varayım evde 
bir şerbet kaynabp toprağa 

d-k . 1? o eyım ... 
TOKDiL 

Balcı oğlu 
Bir haftadanberi Nazilli ve 

Sultanhisar havalisinde tetki
katta buiunan Ticaret ve 
Sanayi odası reisi bay Hakkı 
Balcıoilu dün avdet etmistir. 
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- Ülgen!. 
. . . '? 

b - Bu !acfrert l\aynak!arm 
Crrak. r.-ınJa kalb:ni g örüyo

tunı. Ben! st:v~yor~uıı ... n:adım. 
Ben de seni yalnız seni sevi
Yorum Ülgen .. Diyecekti. 

Diyemedi, bu sıcak çağırışa, 
Yabancı kalan bir soruşla : 

- Başın geçti mi?. 
Genç ktzm kaşları çatıldı 

llınduğu, beklediği olmamıştı. 
o lacivert alevler bir anda sön
ll:ai.i,tü.. Kuru bir sesle : 

- Hayır şimdi daha çok acı
Yor dedi. 

h ~~uz niçin en çok istenilen 
U ıtirafı etmemişti ?. 
Şimşek gibi ani bir düşünce 

oııu tutmuş. 

'( --:- Ül~cn seni seviyorum .• 
erıne Ülgen başm geçti mi ma

ll~sızlığını yapmıştı?. o anda 
ılk aldlğı zehirin yarası yine 
~rc2'ini acıtmış. Ya T orıay 
tınişti ?. . 
l<hn bilir bu tatlı bakışları 

0 
.adama da kaç kere çevir

~~ıti. Bu gün onu bulamadığı 
lÇın b . d'v. • 

enı sev ıgını sanıyor, ya-
aııı onu .. d·· v •• k t ? gor ugu va ı .. 

Ü Murat " geldiler ,, diyordu. 
.. _lgcn kocasına dayanarak deri, sevildiğini bilmeden tehli
b ~~e karşı koyacakmıydı? Bir-
ırınden ayrl birbirine yakın 

olduklarını onu gördükten son
._ da göstere bilirse, ah o va
:;. . Bu yuvanın kökü ne sai-

nı bir inanla kurulmuş ola
:aktı. Aksi halde asıl gönJün
I e. gizlediği hu aşkı kendi el
~rıle gömecek bu çürük bağı 
ır harrlede koparacaktı! .. 

'ıq Oğll~ böyle düşünürken ne 
~ar acı duyuyordu .. 
Ülgen kendi kendine : 

(( - Hayır ne yapsam boş ..• 
~ndinıe, onu tekrar kendime t' .enıiycccğim diyordu. İşte 

I ~ıne de Muradın bağ sahip
~~ .. 2cldi diyordu.. Bu haberi 

ıgı gün hemen buradan kaç
lla.Jc annesinin yanına can at
ll:aaiı düıünmüştü .. 
ce; Ya Oiuz? O gelmiyc

ti. Gelemezdi. 
Onu bırakıp i'itmek? Ayba

ra 
1\ h lneyd~nı boş bırakmaktı .. 
) Y •r kun bilir köyde neler 

ı.?.lll•z diye düşünmüştü. Mut-

t lier gün çamlığa gelirler Tor
la •y Yine resim hevesine da
O~lr.en o da pavyonlar içinde 
ol 2\lzun ayrılmaz bir göliesİ 

Urdu .. 

r ~•Yır hayır, işte İvrcm de i: ;Y~r, bu güne kadar çahş!ı
'-k Şı sonuna kadar başara
}' tı ... Tiz bir düdük sesi ova
lı titretti. Tren kaim duman
.•t sa.vurarak sallana sallana 
•stasyo . . d .. b' h na gırıyor u. UJgen ır 
tt"tnlede ileri atıldı. Kompar
k:•ııın penceresinden sallanan 

a uıandı. 

Tren durdu, hemen içeri at:.d

dt birbirlerine sarılıyor bin şey 
soruyor hepsine birden ce\·ap 
ve ·nıek isli} orlardı. 

- Min i m:ni yumuk yiizlü 
bir çocuk! Bu da kim İvı-em ?. 

- Sizin kreşlerin bir n~m
zedi ... 
Oğuz gülerek.. 
- Tamam yüz elliyi bulduk 

öyl~ ige... Öyle değil mi Ül
gen?. 

- Evet b'.t senin küçükle 
yardımmızı be diyen yüz eUi ço
cuğumuz var İvrem, fakat hani 
hepci böy!~ o!sa. . . İçlerinde 
pek bitik, cı!iz san, yüzler kuv
vei.siz bakımsız yavrular var. 

Doktor Batuk takılarak : 
- Demek burada da brze iş 

çıktı, rahat yok arkada~! 
İvrcm gülümsedi : 
- Siz işten kaçar mısınız?. 

İşsizlikten kork::arsmız bilirim .. 
- Orası öyle.. Hele konu

iun, konuğu olursam elbet da
ha çok çalışmak gerek .. 

Ülgen protesto etti : 
- Aman o nasıl söz? Dok

tor, biz ise bu alçak gönüllü
lüğü bizim için yaptıgmızı sanı
yorduk. Hem şimdi bu kadar 
beklettiği için İvremi azarla
mağı düşünürken, teşekküre de 
borçlu oluyoruz. 

Ülgen hem söylüyor, birbir
lerine takılıyor, hem de valis
lcri çıkartıyorlardı. 

Otomobile yerleştiler, Oğuz 
direksiyonu çevirmek için elini 
kaldırdı. 

İvrem omuzundan çekti, ve .. 
- Durunuz.: Sizin altınova

nıza gitmeden hazır gelmişken 
( Efczi bir görelim. Ne dersi
niz doktor?. 

- Ne diyeceğim görülecek 
ıeyleri benden evel seçtiğin 
için bravo derim. İstersen bir de 
teŞekkür edeyim arkadaş ... 

Bu arkadaş sözü Oğuzu gül
dürdü Altanı anmıştı. İşte onun 
dediği çıkmış, yanılmamıştı .• 

Otomobil döndü, istasyona 
karşı yoldan saptı, tekerlekler 
toz toprak saçarak uzun tozlu 
fOsada hızla dönmeğe başladı. 
işte geniş bir meydan ! 
Oğuz: 
- Burası dedi. 
f ndiler, taş yığınları arasına 

daldılar, aJçala alçala ıririntili, 
çıkıntılı, yollardan geçiyorlardı. 

Doktor Batuk .. 
- Gerçek fU Efez harabeleri, 

enteresan bir yer ... Her adım
da eski bir medeniyetin çökün
tüsü müthiş bir yangından sav
rulmuş gibi şurada, burada ~i
kile kalmış taşlar da gözüküyor. 

- Sonu Vur -

Ziyaret 
Alman konsolosu Bay Holş

tayn dün vilayete gelerek vali 
Kazım Diriği makamında ziya-
ret etmiştir. 

1 

Son 7 Sene içinde ilk Defa göre-
ceğiniz en Güzel Proğram 

Bugün Lalede Başladı 

~anne 3 

Bütün Yurtta ikinci Çin - Japon Kavgası 
SeçicilerinSeçimiBitiyor Yeniden Alevlenıyor Mu 
Ankarada Fır!{a I-\.an1ze:leri İttifakla 
Seçildiler.37 Bi~ı K \şi r CJini Kullandı 

Japonlar Çin Hududuna Büyük 
Aslceri Kuvvetler Gönderiyorlar 

~1 n/.'arrtdmı 

Ankara 21 (A.A)- Ankara 
şehri ikinci müntehib seçimi 
bitti. Kadın erkek rey sahibi 
40,860 idi. Bunun 37,542 isi 
reylerini kullanmışlar ve istis
nasız reylerini C. H. F. nam
zedlerine vermişlerdir. 

An tal yada 
Antalya, 21 (A.A)- Antalya 

ve kazalarında ikinci seçiciler 
intihabı bugün saat sekizde 
başlamış yirmide bitmiştir. Se
çim şehirde merkeze bağlı 
nal.iyelerde çok derin alaka 
içinde geçmiştir. Reye iştirak 
edenlerin nisheti yüzde sek
senden fazladır. Bayanlarunızın 
reylerini kullanmaktaki fevka
lade tehalükleri her türlü tah
minlerin fevkinde ve pek şayanı 
memnuniyettir. 

C. H. F. namzetleri ittifakla 
seçilmişlerdir. 

Bol uda 
BOLU, 24 (A.A) - İkinci 

kanunda vilayetin her tarafın
da başlıyan ikinci müntehip 
seçimi bugün Düzce, Gerede 
Goynuk kaza ve nahiyelerile 
Bolu merkez kasabasında bit
miıtir. Bayanlar yüzde yetmiş 
nisbetinde seçime iştirak et
mişti. Ayın yirmi üçünde inti· 
hap nihayet bulacaktır. 

Ereğllde 
Ereğli 21 (A.A) -Kazamız

da iki gündenberi devam eden 
ikinci müntehip seçiminin sonu 
alınd ı Halkın yüzde doksan 
sekizi seçime iştirak etti. Rey
lerin ittifakla C. H. F. namzet~ 

Bir J/cı,ıuu·a 

lerinc verildiği görüldü. Ereğli 
kadınları büyük bir arzu ile 
koştular Ve reylerin verdiler. 

Ayvalıkta 
Ayvahlı:, 21 (A,A) - Dün 

şebrimiıde ikinci seçici inti
habatı yapılmıştır. Bugün ya
pılan tasnifte 12,158 müntehi
bin 3810 u bayan 4529 u bay 
olmak üzere 8339 müntchip 
reyini kullanmış ve ittifakla 
Cuınhuriyet Halk Fırkası nam
zetlerinden 14 bayan ve 40 
hay ikinci seçici seçilmiştir. 

Kayseride 
Kayseri 21 ( A.A ) Bu gün 

vilayetin her tarafında ikinci 
nçme intihabatı haşlamıştır. 

Kara kösede 
Karaköse, 22 (A.A)- Bugün 

vilayet merkezinde ve bütün 
mülhak atta ikinci müntchip se-
çimi bitmiştir. Hep fırka nam
zetleri kazanmıştır. 

Antepte 
Antep, 22 (A.A) - Bütün 

vilayet dahilinde ikinci münte
hip seçimine başlanmıştır. Şeb~ 
rimizde intihap çarşamba günü 
yapı]acak ve o gün bitirile-
cektir. -

Dük Dö Klucester 
Yeni Zeland'ta 

Londra, 21 (A.A) - Dük 
dö Klucestcr'in Yeni Zeland 
da yapmakta olduğu seyahatın 
resmi kısmı bugün öğleden 
sonra bitmiştir. Dük alh gün 
adalarda balık avına çıkacak 
sonra da İngiltereye dönecek-

tir . 

SiNEMASI 
TELEFON 3151 BugUn TELEFON 3151 

İki Şaheser Film Birden 
GECE Dünyayı 

UÇUŞU Dolaşan .. ~~rkı 
(Fransızca sözlü) (Almanca sozlu) 

6 büyük sinema yıldızı : Dünyanın en büyük tenörü olan 
John Barrymore - Helen Ha- Joseph Schmidt 
yes - Clark GabJe - Lionel Tara~ından temsil edil~n 
Barrymore - Robert Montgo- hazin bır a~k macerası.Zengın 
mery - Myrna Loy bir musiki.ilahi bir taganni 

AYRICA • FQX dü!:'ya ha~a~!sleri 
• (Turkçe sozlu) 

Se•ns saatleri : Her gün 15 19 Gece uçuşu 
17 21,15 dünyayı dolatan prkı 
Perşembe ve cuma günleri 13 ıeansmda dünyayı dola~an 

prkı ile ba lar 

İSTNNBUL, 22 (Hususi) - pılıyor. İh ı ilaf Jehol eyaletinden 
Londradan gelen duyumlara çıktı. Çinliler de mukabil ha-
göre son aylarda yatışmışa zırlık yapıyorlar. Vuruşmanın 
benzeyen Çin - Japon ihtilafı başlamasından korkuluyor. 
b irdenbire yeniden alevlenmiş- P ARİS, 22 (H.R) - Tokyo-
tir. İk i hükfımel arasında zaten dan gel<"n duyumlar Çin - Ja-
souk bulunan m~nasebat büs- pon mi.inasebatınm çok na-
blitün gergin!eşmiştir. Japonlar zik . bir . safhada olduğunu 
Çin hudutlarına b~yük kuvvet- teyı~ ed.! or. Muh~scınatı.n 
lcr :;;önderiyorlar. Mançukoda yenılenmesJnden endışe edı-
ayni mahiyette haz-rhk~ar ya- liyor. 

• - ~-···· Fi 

Ücretli Memurlar için 
içtimai Sigorta Sandığı 
İstanbul, 22 (Hususi) - sigorta mahiyetinde olacaktır. 

Daiı·elerde çalışan ücretli me- Ücretli memurlar işleri niha-

murlar hakkında ökonomi ha- yet bulduğu veya çalışmıyacak 
kanlığınca bir tekaüt sandığı bir vaziyete düştükleri, yahut 
hazırlanıyor. Bu projenin hü- ta öldükleri takdirde sigorta 
kümlerine göre sandık içtimai bedellerini a]acaklardır. ....... 
Yeni Saylav NamietLis
tesi Merakla Bekleniyor 

Yeni Mecliste Karı Koca 
Birlikte Aza olamıyacaktır 

ANKARA, 22 (Hususi) - Yeni saylav namzedi listesi yurdun 
her tarafında azami bir merakla beklenmektediı:. Mediste karı 
kocanın birlikte aza olmamak e!'laslı itibarile kararlaştırılmıştır. 

Raşit Riza Temsil Heyeti 
Ankaradaki Temsillerine Son \l erdi 

İstanbul : 22 ( Hususi ) - Temsillerine devam etmekte iken 
arkadaşlarından bazılarının ansızm ve haber vermec{en İstanbula 
gitmeleri üzerine Raşit Riza t~ms.il heyeti Ankara' daki temsil
lerine nihayet vermek mecburıyetine kalmıştır. . ... ·-
Y • y Buğday Satışı elli apUr Bu Sene Verimlidir 
Şu batta Seferle- İstanbul, 22 (Hususi)- Zira-

at müsteşarı buğday satışının 

rine Başlıyacak bu sene diğer senelere naza-
tstanbuı, 22 (Hususi) - Va- ran çok verim1ı olduiunu ıöy-

. ld lemiştir. purculuk şirketinin yem a ığı 
Kamprodoglia vapuru şehrimize Yüzme Dünya Rekoru 
geldi. Vapur Şubat ayı içinde Amsderdam, 21 (A.A) -
aeferlerine başlıyacaktlr. HolJandah yüzücü kadın Mas-

8 R P k tenbruk sırtüstü 200 metrelik 
· ay ecep e er dünya rekorunu kırmıştır. Mu-

Ankara, 22 (Hususi) - C. H. tenbruk bu mesafeyi 2 daki-
Fırkası genel katibi Bay Recep ka 49 saniye 3/5 te almıştır. 
Peker Şubatın ilk günlerinde Eski rekor İngiliz kadını Har-
İstanbula gidecektir. dingin elinde idi. 

..•.•..•••••••.•........•.••..............................•.•...... , .............•...... 

Mağaza Nakli 
Yeni kavaflar çarşısındaki ticarcthanenıi Saman İskelesi 

tramvay durağında başlı yan Mimar ·Kemalettin caddesinde 
14 numaralı mağazaya nakleylediğimi ve yeni mağazaya son 
moda yerli ve mgiliz kumaşları getirdiğimi saygılı müşterileri
me bildiı irim. Müşterilerimin ziyaretlerile müşerref olacağım 

Paristen diplomalı kadın ve erkek terzisi 
Albert Karmana 

Biz Gördük Şaşırdık.Siz de Görüp 
Bayılacaksınız??? Bugün Lalede: 
Kazak Kalbi ile Sür'at Şampiyonu 
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Türkiye - ltalya Ticaret 
Va Kliring Anlaşması 
Anlaşma Müddeti Dokuz A-ylık 

Bir Devre İçin Uzatıldı 
ANKARA 21 (A.A}- Öko · ı koleksiyön yarından itibar:en 

nomi bakanlığından: İstanbul Türkofis şubesinde teı-
20 Nisan 1934 tenberi tatbik hire batlıınacaktır. Te~hir üç 

edilmekte olan Türkiye-f ta)yan gün sürecekti. Ambalaj numu-
ticaret ve klering anlaşmaları neleri İsta.nhuldan sonra sıra 
müddetlerinin bittiği 20/11935 

ile İzmir, Mersin ve Trab:ıonda tarihinden itibaren yeniden do-
kuz ayhk bir devre için uzahl- alakadarların istifadesine arze-
mıştır. 29/9/934 teki nota da d.ilecektir. Bu sandıklar muh-
ayni müddetle yeniden meri- teviyatları itibarile de tetkik 
yete konmuştur. etmek iJtiycnler bunları diğer 

Ambalaj Koleksiyonu mahallerde teşhir anında bo· 
ANKARA 21 (A.A) - Öko- zulmuş bir hale girmeleri mub-

. nomi bakanlığından: temel olduğundan İstanbulda 
Muhtelif memleketlerde yu- görmeğe çaJışmalıdırlar. ihra-

murta, elmat armut, portokal, cet tüccarlarımızın ve miistah-
limon yaş ve kuru üzüm am- sillerimizin ser,2'iyi behemehal 
balaj ve tasnifini gösterir bir görmeleri gerektir. -···· 

• 

Köylerde Marmariste .. ...... -
Seçim Bayram 
Şenliği Yarattı 
Balçuva ve Narlıdere köyle

rinde ikinci müntehip seçimi, 

lıoyeti teftişiye memuru eski 
Aisancak fırka re.isi bay Salim 
Hakkı Arslanalpın başkanlığı 

albnda yapılmış ve seçim mü
nasebetiyle bu köyler halkı 
bayram günlerinden birini ya
şamıttır. 

Hallan heyeti um11miyesi 
muvacehesinde inkılabın bü
yüklüğü ve muvaffakıycti hak
kında bay Salim Hakkının söy-

le\İ köyler bayan ve bayları 
tarafından büyük alkıflar ve 

Atatürke karşı kalpten relen 
coşkun tezahuratla kartılanmış 

ve sandık başına gelen her iki 
köy mektebi mini, mini tale-

he!erinin seçim hakkında ala
kaları halk arasında büyük 
sevins.'.ler ya.ratm~!tır. Balçova 

köyü baş muallimi bay Cemal, 
Narlıdere muallimleri bay Re

cep ve Enverin köylüler ara
sındaki yüksek alaka ve ça-

h ımaları umum halkm muhab
bet ve teveçcühlerinı kazan
mışlardı.r. 

Bu köyler hayan ve baylan 
hemen tamamen reylerini kul-

lanmış ve ittifakla C. H. F. 
namzetleri kazanmı~tır. ---
Maymuncıklı 
Hırsızlar .. 

Ütücüier çarşısında kahveci 
İranlı Caf erin 23 numal'alı oda
sının a'makiiidini maymuncıkla 
açmıycı çalışa!t Akovalı Ali 
oğlu Osman ile ken<li:.ıine göz
cülük ed"!n Diyanbeki.rli Ah
met oğ!u Ş~hamct zabıfaca. 

ciirmu m<Cşlıut halinde tutul
ruu~ lardır. 

Y ap1lan tahkikatta bunların 
yirmi gün evel Fevzipaşa bul
varında demirci Niyazinin de
po3u yanında eskici Kayserili 
Ali oğlu Mehmedin dükkanının 
kilidini de maymuncukla aça
rak iki çift kadın iskarpini çal
dıkları anla~ılmı!tır. 

Suçlular, haklarında tutulan 
tahkikat evrakile birlikte ad
liyeye verilmi'1wdit-. 

...... 
Süngercilik Gittil~çe 

llerlenıektedir 
Marmaris, 22 (A.A.) - Mar

maris ve Bozburunda sünger
cUik gün geçtikçe ilerlemek
tedir. Süngercilik Marmarisin 
en iyi gelir kaynaklarından 

biri olmuştur. Busene kış ça· 
hşmaları da hesaba kablarak 
yalnı:ı süngerden Mumaris ve 
Bozburuna 60 bir lira girmiştir. 
Tüccar elinde daha mühim 
miktarda stok sünger vardır. 
Marmariste 24 kan.rava ve 
7 makine vardır. 

Turfandacıhk 
Marmaris, 22 (A.A) - Tın

fandacıhk vo narinciye de çok 
ileri gidecek bir yol tutulmu~-
tur. Narinciye ve turfanda için 
belediye tarafından su geti
rilmiftir. Halka parasız veril .. 
mek üzere bir narinciye fidan
lığı vücude getirilmittir. 

İçecek Su 
Marmaris, 22 (A.A) - Ka

sabaya yeni bir içecek su ge
tirilmif tir. Bu suyun batında 
güzel hir filitre yapılmıı ve 
buradan vapurlarla su veri-
lecektir. Marmarisde gözle 
görülecek bir refah vardır. 

Keçiborlu 
Kükiirtleri 

Kcçiborludan Bornova mü
cadele enstitüsüne gönderilen 
yerli Keçiborlu kükürtleri üze· 
rinde yapılan tetkikat netice
sinde çok eyi bir evsafta ol
duğu görülmüştür. 

Pek yakın bir zamanda bü
tiin bağcılarımız ülkenin yerli 
kiik ürtlerini kullanabilecekleri 
anlaşılıyor. 

Gönderilen nümuncler üze· 
rinde Bornova mücadele ensti
tüsünde etraflıca tetkikat de
vam etmektedir. 

Evve!ki gün şehrimize gelen 
Keçiborlu kükürtleri müdürü 
Bay Şahap Bornovaya giderek 
haşerat enstitüsü müdürü Nihat 
İriyüzü ziyaret ederek Kükürt 
i~leri etrafında görüşmü,Jerdir. 

Havacılık Ve Spor 
Havacılık ve ıpor mecmua

sının 134 üncü sayııı çıkmıtbr. 
F aydah bir çok yazılan ihtiva 
eden bu mecmuayı okurlarımıza 
tavaive ederit--

Dış Bakan -. -
Bay T. R. Aras 

Pariste 
PARİS, 21 (A.A) - Türkiye 

dış işleri bakanı bay Tevfik 
R~tü Aras yann buraya ge
lecek ve öğle yemeğini bay 
Laval He yiyecektir. Bu ziyaret 
hususi mahiyettedir. 
PARİS, 22 (A.A) - Türkiye 

dış işler bakanı Tevfik Rüştü 
Aras dün hususi olarak Parise 
gelmiş bay Laval ile öğle ye-
emeğini yemiştir. 

Be1gratta Bir Hadise 
CELGRA T 22 {A.A) - Üni

versitede son günlerde hadis 
olan kanşıkhalar üzerine :ıabita 
20 kadar talebeyi tevkif ceerek 
memleketlerine iade etmiştir. 

Beyrut - Marsilya 
Seferini Yapan 

Bir Tayyare Denize İndi 
Napoli 21 (A.A) - Beyrut

Marsilya hattında işlemekde 
olan bir Fransız deniz tayya
resi T arentc körfezinde deniıe 
inmiye mecbur olmuştur. Ora
da bulunmakda olan bir İtalya 
vapuru tayyareyi arkasına bağ
lıyarak çekmiş ise de fırtına
nın şiddetinden bırakmıya mec 
bur olmuştur. Tayyarenin için
de bulunanlar gemiye alın
mışlardır. 

Bir Tayyare 
Denize Düştü 
Atina 21 (A.A) - Air-Fran 

ce şirketine ait olup şark hat
tında işltyen ve Napoliden 
naldctınekde olan bir tayyare 
Lenkas adasına 30 mil mesa
fede denize düfmüşdür. Deniı 
üzerinde yüxen tayyare bir 
İtalyan muhribi tarafmdan çe
kilip kurtarılmıştır. İnsanca 
zayiat yoktur. 

• 

lngiliz 
Parlamentosu 
LONDRB, 21 (A.A) - Par

lamentonun içtimaı bu ayın 
29 unda bqlıyacaktır. Bu iç
timada i'elccek hafta müza
kere edilecek olan Hindistan 
te,kilatı eıasiye ıslahatı meı
elesi de dahil olduğu halde 
pek büyük ehemmiyeti haiz 
mseeleler görüşülecektir. 

Bir Petrol Gemisi 
Yanıyor 

NEVYORK,21(A.A)-İçinde 
yangın çıkan İtalyan Valverda 
petrol gemisi Puerto Rikonua 
500 mil kadar açıklarında yan
maktad1r. · Sarland Alman ge
misi vapurun imdadına yetiş

miştir. 

Cıhutı Mütasarı·ıfını , 
1 

Haheşilcr öldürdü 1 
CIBUTI, 22 (A.A) - Miita

sarrıf Bernard 18 milis ve 88 
Somalı askeri F ransıx toprak
larında Habeşistamn O ıınır
da.ki vilayetlerinde bulunan 
kabilelerin teıkil ettikleri çe
teler tarafından öldürülmüı
lerdir. 

• 
Iran- Irak Davası 

Konsey Henüz Bir Hal Sureti 
Bulamadı - lrakın Durumu 

• • • • 
CENEVRE, 21 (A.A) -U1us-

1ar kurumu konseyinin 84 üncü 

topknma devresinin işleri o
nuna ermiştir. Leh, Çekoslovak 

ve Yugoslav dış işleri bakan
lan şimdiden Cenevreden ay
nlmış olduklan gibi, bay Alo

i~i de hareket etmiştir. Bay 

Albisi Irak mescle3inin maz

bata mulıarrir1 ğinde bay Bean

ça halef olacaktır. Bu mesele 
öğleden sonra müzakere ve 
tetkik cdi!ccektir. Konsey henüz 

1 
bir hal sureti bulamamıştır. 

Malum olduğu veçhile İran mu~ 

••• 
önümüzdeki toplantısına bıra
kılmasını derpiş eden bir for-

mülü kabul hususunda mazbata 

muharri He an1aşmışbr. Yeni 

statuko tatil edilmiyecektir. lrak 

mümessili şimdiye kadar mu
vaf m bir tasfiye sureti kabu
H.inden imtina eylemiştir. Ma-

mafi uluslar kurumu mahafili 
bugün muvakkat bir tasfiye 

formülü bulunacağı kıtnaatinde

dir. Konseyin ruznameıine da

hil olan bütün meseleler he· 
men hemen tamamen haHedil

miş olduğundan 84 cü toplan-

rahhu heyeti esasına taalluk ma devresinin kapanmtf oldu-

edecek olan bütün kararların ğuna .dair kararın hu akşam 
ittihazı hususunun konseyin verilmesi muhakkak gibidir. 

.......... Hl .... _____ _ 

Sar' m Teslimi işi ....... 
- Baştarnıı l311 inci sahuede -

Sarbruk 22 ( A.A ) - İtal
yan kıtaab kumandanı General 
Viskonti Cenevrcye çağınlmış
br. Zannolundıı~una göre, İtal
yan kıtaatının ne zaman ve ne 
suretle geriye çekileceğini ta
yin etmek mevz.uubahistir. 

Cenevre, 22 (A.A)- Havas 
Ajansından: Sar mültecileri 
hakkındaki Fransız muhtırasını 
tetkik eden uluslar derneği 
konseyi raportörü Belçika mü
messilini gelecek toplantısı için 
konsey ile görüşerek teklifler 
yapmaia memur etmiştir. 
Muhtırada seçımın ertesi 

günü Fransız baı kumandanı 
nın Sardan göçenlerin her şey
den evvel uluslar derneğini 
alakadar cttijini söylediğini ha
tırlatmakta, uluslar derneğinin 
sebep üzerine tesir ederek fe-

nalığın önüne geçmek vazifesi 
ve bundan mesul olduj'u bil
dirilmektedir. Muhtıra Sarlıla · 

nn 15 sene uluslar dcrnegi 
tebaası olduklarını bu idarenin 
devam etmesini istiyenlerin gö-

çenJ~r açık olduğunu söylemek
tedir. Fransız hükumeti Sardan 
göçenlerin yerleştirilmesinin 

uluslar derneği bütçesine ait 
olduğunu bkdir etmekte ve 
mütehassıs teşkilatın bunla::-la 
uğraşmasını istemektedir. 

Muhtira Fransız hükümetinin 
evvelce Sarda yaşayan Fran
sızları düşünecek iken Sardan 
göçenlcrle Alman teb~alarına 
neler yapbğını bildirmektedir. 

Arbk uluslar derneğinin tcı
riki mesaisi olmadan göçenlere 
yer yurt vermej'e devam ede
mez. 

Tayyare Sinemasında 
Hususi Seans Yapıldı 

Gece Uçuşu Filmi Gösterildi 

Önümüxdeki hafta gösteril· · 
miye baılanacak olan "Gece 
Uçuşu,, namındaki film dün 
Tayyare Sinamasında hususi 
bir seans halinde bazı zevata 
ıösterilmittk. Vali Klztm Oi-

rik, C. H. F. vilayet idar• 
heyeti reisi Bay Avni Doğan 
merkeı kumandanı, ıelırimizde 
bulunmakta olan tayyare za
bitleri ve gazdeciler bu ae
••t.. UZU' h11luua"-1lardır. 

23 Kanunusani 1eas 

Mavi Kuş ..... ., 
Bir Sandıkla 
Gönderildi 

LONDRA. 21 ( A.A ) - Sir 
Malkon Kampbcle ait olup 
Mavi kuş adını taşıyan yarıt 

otomobili büyük bir sandığa 
yerleıtiriJmjştir.Ame.rikaya nak-

ledilmek üzere Sutamtonda 
Akita vapuruna nakledilecekt ir. 

Bu meşhur pilot FJoridada 
Eayton Biçdc elde ettiği saatta 

272 mil dünya sür'at rekorunu 
bu otomobil sayesinde tesi• 
etmişti. Ge!ecek ay aynı oto
mobil ile kendi rekorunu kır-

mağa çalışacaktır. Mavi kuı 
otomobili 2.350 beygir kuvve

tinde bir motörle mücehhc::dir. 

Paris Borsasında 
Paris 22 ( A.A) - 21-1-935 

tarihli Paris borsası : 
Esham borsası memnuniyet 

verid bir bir başlangıçtan sonra 
umumiyetle bir gerileme hare· 
keti göstermiştir . Bilumum 
Fransız ve yabancı cshamda 
hazan mahsus derecede geri
leme vardır. Hassaten mütees
sir olan kimyevi maddeler es
hamıdır. Fransız ranh bir kaç 
küsurat kaybetmiştir. Savys 
eshamı tutkundur. 

lspanyol 
Kabinesinde 
MADRİT, 22 ( A.A) - B, 

Leru dcği,cn kabine listesinin 

bugün kabine toplantısından 

sonra yahutta Çarşamba günii 

kortezlcrin açılmasından evvel 

bildireceğini söylemiştir. 

Müthiş Bir Kasırg2 
NEVYORK, 22 ( A.A) -

Hafta sonunda Amcrikada ko
pan bir kasırga yüzünden kırk 

kiti kadar ölmüşiiir. 

Uluslar Derneği 
Son T o pi an tısını Y apb 

Cenevre 22 {A.A)- UJu!llar 
derneğinjn 84 üncü topJanh•ı 
dün akşam saat 19 da bitmi1-
tir. Konsey İngilizlerle Fenlan
diyahlar arasındaki harbde tu
tulan balıkçı gemileri işini ve 
İsviçrenin harb tazminatı isti
daıını, İspanya, A :·jantin ve 
Çekoslov3kya'dan mürekk-cp 
üç kişilik komiteye havale 
etmiştir. 

.........•••• , .................•.... ·····~ 

Tayyareciliğin inkişafmda na-
sıl sarsılmaz iradeıer~n rol oy-

A.nadığını, hava!arda hava kah· 
ramanlarmm ·n asıl feragat ve 
fedakarhkla çahş~ıklannı gös
teren bu film baştan ba.şa se
yircileri heyecandan heyecana 

sürüktcmch.'i:cdir. Be1Jei'in kud
ret ve kuvvetine misalier ya· 
ratmaktadlr. Ağıza kolay ge
len işlerin başarılmasında kat
lanı1an fedakarlıkları da nazar
larda canlandıran bu film si
ıaema .aleminin de menşe kuv
vetini bir örnek teşkil eyle· 
••ktadU. 

• 



r~~6nunu~ t93S Yeni A81r SahHe 

Zabıta Haberleri: ,~ 
• --
SEZARLAR DEVRİNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

LEOPATLA 
MISlR KRALİÇESİ 

-2- YAZAN : PAUL REBOULT 

Tababette de Kleopatra kat'i 
bi,rriler tou}anıı b. Bunun için 
her dcfa~ında idrarı üzerine 
tükürürdü. Çünkii : Bu insanı 
hastalıktan korur. Hiç nezleye 
tutulmamak için sağ elinin or
ta parmaklarım birbirine bağ
lardı. Göz iltihaplannı iyi ct
ınek için zeytinyağ içinde kav
rulmuş sığır yağı kollarını, 
Dıüznıin öksürüğü geçirmek 
Gç gün at tükürüğü içilmek 
liıımgeldiğini bilirdi. 

Romahlar Mısırda 
Ptolemc'nin Romada yaptıi'ı 

İatilcraz lskenderiye ahalisini 
luıdırmışh. Kleopatra'nın ab
lalarından Arsinol şikayetçi
lerin başına geçmiıti. Bu ihti
raslı prenıes tahta çıkb. Ve 
XIU Ptolemenin itibarını kırmak 
nıakudile İtalyaya yüz elçi 
gönderdi. 

Ptoleme siyasi adamlara na
ııl muamele edileceğini bilirdi. 
Bu elçilerin çoiunu ıatın aldı 
\tc diğerlerini ya birşey kabul 
cbnedildcri veya çok fazla 
iatedikleri için hapıettirdi. 
Böylece işleri düzeldi ve Roma 
Ona askerle yardım etmeği 
\'adetti. 
Yazık ki kıralın para ver

ine w c unuthığu bir unatör 
•ardı. Fal kitaplarını karııbrıp 
bu gibi va%iyetlerde Roma'nın 
•ilih kuvvetile deiil yalnız 
••nevi yardım etmeai lizım
fclccej-ini gösterdi. Öyle ki 
tahtından indirilen Mısır kıralı 
lllernleketine döndü amma sa
rayına giremedi. 

Roına, borçlusuna yardıma 
lllecbur kalan bir alacaklı vazi
Yetine dütmiiftü. Xlll Ptoleme 
Yardım etmek ve Arsinoe yi 
61dürtmek için uker ıönderdi. 
b &. İtalya muharipleri, bar
d •~l:U- gibi yüzleri kirli insanlar 
etıllerdi. Anlatıldığına göre 

'-tı yüzlü aouk tavırlı, enerjik, 
11
'•. ile yürüyen, kumandanla

rın · • ıtaat eden adamlardı. Ro-
:a . or~uıunun yörüyüşü lıken-

enyelilere gürültülü bir ça
.,_.ku alayı aibi değil yol üze .. 

ll1ıde her engeli kınp ezen bir 
lunç araba gibi göründü. 

Haberler birbirini talcip edi
Yordu. Hududu geçmişlerdi. 

6 
R?ına kıt alan f skcnderiye 

ıerıne yürüyorlardı. 
kJeopatra için, şu on dört 

Ya~ına ıirdiği sarada, böyle bir 
?~du iıtenmiyecek bir şey de
lddi. Romalılar düşman sıibi 
relıniyorlardı. Bilakis, kra-
• Yardım için ıeldiklerini Kle-

0Pa.tra biliyordu. Böyle şanlı 
alayların yaklaştıiı hisarların 
tepesinden haber verildiii za
llıan Kleopatra en çok 
~crak ve heyecan duyan sc
)'ırcilcr arasında idi. 

Toz bulutları albnda en önde, 
Y~J~Jcri fırça gibi kesilmit atlu 
Yiiruyordu. Bunlar, birbirine 
~okutarak, yavaşça ilerileyorlar-

1· • Neferler için yün eierli, 
2-hıtler için ipek eterli atlara, 

bir elde kalkan, diğerinde iki 
tarafı demiı-li mizrak taşıyan 
süvariler binmişlerdi. 

Sonra, bakır zırh ile çevril
miş, başları miğferli meıhur 

lejyonlar ağır aiır, askeri 
adımla geçtiler. Boru seslerine 
karışan bu kudretli geçit bir 
lav akıtı gibiydi. 

Kumanda heyeti gözüktü. 
Bunun ortasında genç bir zabit 
2öze çarpıyordu. T avnndan ku
mandan olduğu belli olan bü
yük bir delikanlı idi. 

Klcopatraya yelpaze aallıyan 
köleler fısıldandılar: 

- Mark - Antuvan! 
Prenses sordu: 
- Nasıl diyorsunuz ad1nı? 
- Kimin? 
Kleopatra seve seve baktıiı 

adamı gösterdi: 
- Şu karşıdaki parlak zırhlı 

adam ... 
- Mark - Antuvan, prenses .. 
Antuvan ve Kleopatra 
Antuvan kuvvetli baxulu, 

pehlivan gibi bir süvariydi. Bol 
ve kıvırcık sakalları vardı. Ka
lın saçları, dalga dalga, omuz
ları üzerine düşüyordu. Cesur 
ve erkek bakıtı ile Herkül'e 
benzediğini kadınlar söyliyor
lardı. Her halite kuvvet hissi 
veriyordu. Fakat kalın kaşla

nna ratmen, iyi bir adam ol
duğu da anlaşılıyordu. 

Cömert ve sevimli idi. As
kerleri onu çok sevdikleri gibi 
sade tavırlariyle lakenderiye 
ahalisinin de gözüne girdi. 

Kleopatra onunla yan yana 
olmaktan hoşlanırdı. O vakıt 
otuziki yaşında olan Antuvan 
için on dörtlük bir premeıin 
ne ehemmiyeti vardı? Onun 
ittihasına, doymak için, daha 
fazlası lazımdı. 

Fakat bu çocuia her rut 
gelişinde onunla bir aiabey gi
bi göriltü.rdü. Gençliğinde yap
hğı şakalan anlatarak onu ka
tıla katıla gü!dürürdü. 

Halk gibi geyinerek ıehirler
de az mı dola~m111 kapılan az 
mı çalmış, ~nçerelere az mı 
vurmuttu? Ortalığı birbirine 
katan çığlıklar kopanr, ıu bo
rulannı söker, ç.ablar herine 
binerek bacalardan alevli kat
ran akıtır, ihtiyar hizmetçi ka
dınlan euelerindcn ve büyük 
rahipleri de ağızlarından öper
di. Sonra, bir kedi sıçrayiıiyle 
kenare çekilir ve ellerini kaf .. 
çalanna dayayarak, kurbanla
nmn kızguahiıyle ejleniıdi. 

Kleopatra da çok tendi. Şu 
mektepli pkalan onu eğlendi
rirdi. Fakat, g•ç kızlık dev
resine giren çocuklar gibi, çok 
ciddi göriinürdü. Bunun için, 
İskenderiye feneriai ziyaret 
ederken Romalıya rehberlik 
etmek istedi. 

- Oraya benden bafkuiyle 
gitmeni istememi 

Mermer ve tunç tezyinath 
ve granit aütunlu lbideye gö
türdü. D6rt kieeli birinci kah 
beraber çıktılar. imci katta 

dıvarlar aekiz köşeli idi. F ene
rin hulunduiu üçüncü kat ise 
üstüvane ıeklinde idi. Fener, 
üç mızrak bundan daha yükıek 
idi. 

En yukan traçaya çıktıkları 
zaman, Antuvan sordu: 

- Abidenin yükeskliği ne 
ola gerek? 

l<ız tereddüt etti. Romalı 
onlann mısır ölçülerini tanı
yor muydu? Bir mukayese 
yapmağı tercih etti! 

- Senin boyunun altmış 
adımını birbiri üzerine koyduk
lannı zehin et, General... 

- Baı döndürecek bir yük
seklik! 

Bu mıaır itini beğenmesine 
iSvünerek izahat Yerdi: 

- Burada yakılan odun, 
üzerine çıra dökülen elma ağa .. 
cııdr.Şu madeni aynalar,aleYle
lerin ııığını, büzme halinde 
uzaklara aksettirirler. 

Kullandığı fU renkli tabir
ler Roma Ceneralım hem fa
Jlrbyor, hem de biraz yaban
cılaşbnyordu. Genç kız bir 
saray gezdiren muhafızlann 
konuşkanhiıJe ilave etti; 

- Şu yikaeltme makinele
rine de bak! Adamlara taşıt
madan odun bunlarla en yu
kanya kadar çıkıyor. 

Fakat Anhıvan makinelere 
değil, Premcs Kleopatraya 
bakıyordu. 

Fllrt 
Mark Antuvan ile K.lopatra 

arasmda, Romahlann lskende
riyede bulunduklan sıralarda, 

bugün lngilizlerin Flirt dedikleri 
bir muqaka baılani'lcı açıl
Ullftı. 

Kleopatra 1nın bumu biraz 
uzun ve hafifçe kıvrıktı. Burun 
delikleri titrerdi. Bu titremeyi 
çok ustaça i lare etmesini bi
lirdi. Beyaz ve muntazam diı
leri üzerine bir heykel aibi in
ceden inceye iılenmiı dudak
lar açılırdı. Narin kaılann zarif 
hatlan altında mavi g6zlerin 
aessiz bir bellgatı vardı. 

Daha pek kiiçiiktü. Fakat 
tavırları o kadar ahenkli, aöz
leri o kadar renkli Ye dOfin-
celi idi ki fimdiden bir renç 
kız, hatta bir •enç kadın m.
Iİni veriyordu. Çok bipi Yar
dı, fakat hiJAlik satan takım
dan deiiJcli. Çok defalar uzun 
gezintilere, hatta biniciliklen 
ittirak ederdi. ve Antuvan 
onun cesaretin• hayran olarda. 

Kor• '"nnı öteleftirmek 
~n 1 ~ezintiler-
clen İal.u. İltwdi. 

Mıaır kadın.arı ..ııkiluden 
daha çabuk irkinletirler. Fakat 
çok dinç olan bu adam, bu 
kızcağız kart1S1nda biraz çe
kin..ıenlik duyuyordu. 

Oteyandan, Kleopatra tek
lifaidiie yer Yerecek bir ba
nkette bulunmazdı. En çocuk
luk umamnda bile, UnD bir 
imal .._.da1111a kızı olduju
DU babrlahullDI bilirdi. 

- .')onu VQ/ -

Hem Milyar<Jer Hem De 
Fabrikada işçi 

Yankesici Kadın 
Ali kansı Emine Kemeral 

caddesinde Seferihisarlı Osm 
oilu Bayramın kuşağı araıı 
dan iki lirasını çalarken tutu 
muştur. 

Kendisine J\f iras Bırakan Amerikadaki 
Amcası, ~lirası Ele Geçireceği Dakikaya 
Kadar, işini Bıraknıanıasını istemiş 

Kocaman bir otomobil fabri
kasında günde sekiz aaat ça
lışırken yakında - Fakat kim 
bilir ne vakıt? - milyuder ola
cağını bilmek, önünde muazzam 
bir servet olduiunu bildiii 
halde timdilik fabrika itçiliğin
den el çf"kememek ne büyük 
rüya, ne delice ümit! 

Bazan rüya hakikat olur. 
Billancovrt fabrikalarının 192 
numaralı atelyesinde çalışan 

192,206 numaralı Tornacı Ô jen 
Paris'in baıma gelen budur. 
Amerikadaki amcası, masallar
da olduğu gibi, ona 30 milyon 
dolarlık bir aervet bırakmıı. 
Bu para onun namına bankaya 
yahnlmış, fazla olarak ta San 
Franaisko ile Holivood arasında 
bir viliyet kadar genit bir 
çiftlik, 60000 baş hayvanile 
aonsuz: ollaklarile ve yirmi ka
dar pP-trol kuyusile birlikte, 
caba .. 

Fakat bu vasiyetnamede ro
manları anclınr bir ıart vardı. 
B. Paris1in zengin amcası her 
şeyi evciden dütünmiiştü. Böy
lece zenginleştiğini, mirasmı 

haber aldığı dakikadan bu 
zenginliği ele geçireceği vakte 
kadar, hiçbir auretle işinden 

aynlmıyacakb. Yatayıf biçi
mini de değiştirmiyecek ve 
ödünç p•ra almıyacakb. 

itte bunun içindir ki B. Ö
jen Paris çabpyor. Her sabah 
saat 7 de, onu B. Blancort 
fabrikalannın 192 numaralı 
atelycsinin kapısında g6rmek 
mümkündilr. Yine bunun için
dir ki amcasının vasiyetname
aini tatbike memur olan muh
terem Villiam Couell'in karar
lannı bekliyor. Bu noter ya
kında Franaaya gelerek mesut 
mirucıyı genif malikinelerinin 
bapna geçirecektir. 

En hoşu fU ki B. Ôj~n Pa
ris, hiç te büyük ve karışık 
projelere atılmıyor : 

- Kalifomiyadaki işlerim, 
diyar, kendi memleketim olan 
ıirin BaJeiros'ta küçük bir ma
likine satın almayı bana unut
turmıyacaktır. Sonra da sporla 
en çok sporla uğraşacağım. 

Filhakika, devlet gemicisi 
iken, B. Ôjen Parla dibıyayı 
dolaşmıı ve donanmanın yilzti
cülük ıampiyonuolmUfhır. Biy
jariçte meıhur p)Wyetlere, 
Suzan Lenglen ile perna Do
ga a den Yermiftir. Stadyum
lar, spor kupalan, rugbi ml
aabakaları kurmak niyetindedir. 

- Şimdi ameleai olduğum 
fabrikadan da nuılsa bir oto
mobil aabn alınm. · 

Bayonnede doput olan bu 
mesut adam 30 yqmdadır. 

- iki yıl var, eliyor, bu haberi 
aldım. Müthit hükme bir defe 
bile itaatai.ilik etmedim. Biya
riçte bir havuzda yüzilcülük ho
calığı yapıyordum.Benim macera 
öğrenildiği zaman. çıldırdılar. 
Binlerce ıiyaret Ye teklifle 
ka1111afbm. Büyük bir otomo
bil fabrikası, çıfti yanm mil
yon franga, bana iki otomobil 
teklif etti, Bankalar istediğim 
kadar kadar para iatikraz için 
kif elerine ujramaklığı kafi ge
leceiini bildirdiler, Fakat ben 
dikkat ettim, yaıayııımı hiç 
dejiştirmedim. Şimdi de artık 
bu fikre alııhm •e sabınaz:
hğa diifmeden yaşıyorum. 

B. Ô jen Parla d&rt seneden 
beri evlidir. Kan koca çok iyi 
geçinirler. Yirmi aybk bir yav
rulan da vardır. Bayan Paria 
te bir fabrika işçisidir. Şimdi 
ipiz kalmlf. Eğer amcanm 
milyarlan imdatlarına yetiı
meue yazık olur deiiJ mi? 

------------9-4 ..... ----------
~ki ispanya Kralı 
~-~----....... .-........ ------~~ 

Kansından Aynlmışhr - Eakat 
Boşanma Yokmuş!. Diyorlar 

Roma, 15 - Ecnebi ajaas
lanndan birisi eski lapanya krah 
Alf ona XUI Un kraliçeye kal'fl 
boıanma divaaı açbfımı bildir
mittir. Kraliçe Battenbug, Ena 
Viktorya handamnclandır: 

lapanya pren..U Beabia'in 
evlenme merasiminde kraliçenin 
yer almaması bu rivayeti teyit 
eder ~bi g6rilnüyordu. Fakat 
hilktimdann en yakm1anndan 
biriai bu hususta demiftir ki: 

- ilk Cince ıura11 anlqılma
hdır ki bir katolik b6ktlmdan 
• bopnmaz " . Sonra Papadan 
evlenmctinin ilgumı iatemek 
için,tam kızının evleneceji günU 
aeçeme~ Kraliçenin mera
aimde hazır olmua için kral 
elinden geleni yaplDlfbr. F •
kat kraliçe bmn111 İçİD 
keadUİD• verilecek aafaka 
muelainin hallini iatediiinde• 
Komaya •elmemiftir. Binaen .. 
aleyh, kraliçenin .. diplomatik 
hutahiınm" artık kocuile ara
mada kati biı- ayn.tak ifareti 

1 

olduiu gidenemez. Ama bu
nunla bof&llllla aruında, .. Çok 
katolik kralıa" dini duygulan 
dolayıaile qılamıyacak kadar 
büytlk bir muafe vardır. 

Pnu T orloayanın etraftan 
bildirildijine •lre, pr...U. do-
iufuta Amerikalı olan anneai 
aabık kıraliçeye çok aade bir 
mektup yazarak lazmm evlen· 
mesinde hazır buluamamak ka
ranndan caymaaım rica etmifti. 
Fakat kat'i bir olmada kar
plqtı. Kraliçe cevabında: 

.. Habra gelemiyecek bazı 

meaeleler vardırf" diyor. 
Roma - Kral Alfonıun ka

nsındu aynlacağı ve bopna
caiı haberi çok alika ile tehir 
ediliyor. Ajau Royterin vu
cliji bu haber kralıa maiyetia
ce tekzip edilmif iMde enfut 
Peatria'ia evleamuiıade hazır 

huJaaaa kralle lnptende ka
lan ~· aruıDda ayrılıp. 
filen meYccut olcluiuma tizle
nemiyor. 

Hakarette Bulunmufla 
Fettah mahallesinde Mak 

ralı sokağında 1 O numaralı ail 
evinde oturan seyyar tercüma 
Mehmet . oğlu bay Abmetl 
karısı Frederik kızı Annanı 

aynı aile evinde oturan Bay 
Sabahat arasında ev kir 
meselesinden kavga çıkmı 
Ahmet zabitaya tahkir edi 
sözler sarf ettij-inden yakalan 
mışbr. Şoför Niyazi admd 
biri de tef cvvühatta bulundu 
pndan haklannda tahkika 
baılanm ışbr. 

imza Takllt Edllml' 
Muakkip Ali Riza oilu ha 

Ziya adındaki phıs bir ot 
mobil satışı meseleaide huau 
mubuebe müdürü bay H 
F ehminin imzasını taklit ede 
r~k sahtekarlıkta bulunma 

iddiaıiyle vilayetten adliyey 
verilmiştir. 

Bay Ziya hakkında üçüne 
karar bakimliiince tahkikat 
bqlanmııbr. 

Burununun Kemlllnl 
Kırmıf 

Adliye mübaşirlerinden ba 
Haaanla Süleyman oğlu ba 
Ahmet araımda bayramın ikin 
ci günü Lile sinamasında bi 
kavga olmuş ve bu kavga 

nunda Ahmet, Hasanın burnu 
yumrukla vurarak burun ke 
miğini kırmıştır. 

Ahmet sulh hakimliğince tev 
kif olunmaaına •e tahkikat ic• 
rası için enakı birinci müatan
tikliie verilmiıtir. 

Mantarcı 
Maksadına Nail Olama 

Baamane istasyonuna gitmek
te olan iz.mirli bay Muıtafa~ 
yanına sokulan geçmiti bozuk
lardan Hasan oğlu çolak ••••
ilin yerden aldığı bir zam ken
d isinin koynuna Aklamak is
te mesinden mantarcılar kaili-

• sında bulundutunu anlamış •• 
lsmaili yakalamak için mka
dele ye baflamııbr. 

O aırada yetiıen polisler ço
lak lsmaili tutarak karakola 
ptünnüılerdir. 

lzmirli müs eYİ Bohor oğhl 
Nesim de zabıtaya müracaat 
ederek çolak lama il ile bir ar
kadqının ayni auretJe kendi· 
sinden de mantarcıhkla para 
dolandırmak iatediklerini aöy
miftir. 

Çolak lsmailin ıuç ukadaı
lan da zabıtaca araamaktadır. 
····················ı··················· .. Bu haberin nfante Beatria .. 
ce'in ewlenmesi arefesinde or
taya ablmua teeuiifle kU'fl
lanmıfbr. Alfonsxlll Vat kan
dan aynlma kararmı almak 
için ancak çok aevdiği oiha 
Don Janne 'in, matmazel Em
maauela de Dampierre .iJe 
evlenmesini bekliyordu. Bu ey. 
lenmede relecek Martta Ko
mada yapılacaktır, 

Londra, 15 ~ Eski ispanya 
kraliçeai burada tuttuğu ko-
nakta üç aydanberi yalnız otur
maktadır. Sabık kral iae ltal
ya~ hir villa lôralaaııtbr. Eaki 
kralice dıtanya çıkmamakta 
olup kııı preueı Beabia'in 
••leam•Iİadea çok ..... ol
clui Ulhı bildirmiatir. 
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Kahraman Cork Belediye • • • 
ısının 

Kızı Annesinden sı 
lrlanda Adliyesi Anneyi Hak arın 
Kızın lrlandada BÜ:yütül esi e 

72 günlük oruçtan ~onra 

ölen ~anlı Cork belediye rei
sinin dul karısı bayan Mac 
Sviney şimdi Paristedir. Kaçı
rılan ve elinden alınan kızına 
ağlıyoı. 

Cork Belediye 
Rols~nin K ahra
manca IUmU 

Cork belediye r.ci
siııin kahramanca ölü
mü unutulmamıştır.Ta 
rihtc belki ilk defa 
olarak, bir mahpus 
açlıktan ölmek sure
tilc insanların adale
tine baş eğdirmiıtir. 
O vakittenberi açlık 

grevi alışılmıı bir usul 
oldu. Fakat kuvvetini 
kaybetti. Mac Svine
yin macerası ise bir 
menkabe sribi kal
mııhr. 

lrlanda çoktanberi 
iıtiklili içia çarpqı-

leketini bırakmağa karar verdi 
ve çocuğuyla beraber Aiman
yay çekildi. 

Yıllarca ondan bahsedilmedi. 
Corkta görümcesi onun a mu-

çirı dı? 
an sl<:at dereı< 
Karar Verd· .. 

G'..inun birinde Cor'~d ! 1d hala 
gelip Untergrainanda yerleşti. 
Kızın annesine tatlı h'l11

1 bir 
mettup yazdı. Bayan M:ıc Gvi 
nay tehlikenin kolmı;unu al

mıştı .Fakat kızının ya

nma kendi . · ko. ft m ft dı. 

Do tla ne bir'ni 
r; n erdi. ' avruyu 
Heide'ber~.! aldıra-
ca! tı . 

Amma hala daha 
l umazdı. 

G elen adama, ço
cuğun ormanda o!du
ğunu ve onu aramağa 
gideceğini söyledi o 
gidiş bu gidiş. Hemen 
bir otomobil getirtip 
çocuğun mektepli eş
yaiarını yüklenmesile 
yola düzülmcleri bir 
oldu. Y anm saat 
sonraAvusturya hudu
dunu geçmiş bulunu-

yonlu. Cork belediye Gork Bileaiyr. Ueisini.ı Karısı Mac ~uiuey yorlardı. 
reisi Sin F eia cemiyetinin yüz habere ediyordu. Küçük Moi · 
binlerce diier uuından daha renin terakkilerine alakadar 
auçlu dejilcli. Fakat İngilizler oluyor, tatili sreçirmek üzere 
onu tuttular, mahküm ettiler kızı lrlandaya gönderme-
Ye Londrada Bribtoa kalesine aini annesinden iatiyordu. Ba
kafaclılar. Protesto içila Mac yu Soivey hep vadediyor, 
u,.., ·~ ,..m.e bqladı. fakat çoeatu glnd'"8iyorda. 
lla 72 &1 •k orac. P eda Orada .. koymuaadan korku
adamla ı....- ...._eti ara- yonla. 
.. da ... _. Wr alcadele Kllçlllc Kız Keç1rılıror 
oldu. Beledi,. Tarihte tanlDIDlyaa cinayet-
ve aalda 111 1 ... ,. umumi leria ea -•--LraJanndaa biri 
9fkArma kaqa lapiz blk6- ~y 
..mai sicllie dlflrdu. olu Liaclbvıh yaYn1Dun ka-

lrlaacla, Wr ,.ı ıeçmeclen, çınlafı, iki yal, d&ayayı allkadar 
etti. Haaptm•na 'm mahk6mi

araclaiı halda kaunmı• ba- yetile bu muammaauı kapamp 
au, &lyik mikJuta, Mac Siaey kape•mıyacaiı daba biliamiyor. 
ia t*adetiae atfebak •'-· Fakat Cork belediye reisİDİD 
kladlr. • ......... Yİllİll 72 bici 
~ ·-- ldlçtlk lazuwı bçınlmuı buaa 

sWl iMiedi,. ıWinin llmelile hememipr. Ôyle denilebilir ki 
lrlaada davma kaua••P. blltiln İrlanda milleti kın ka-

Bu &ltba, acm için matem 
fllal oldL Dlmya efldrmua 
tazyiki altuada, t.,iltere 8 bi
riaci klna 1921 de lrlaacla 
.ı..ı flrlr.a••• Wr lmua 
mldtleiyataaa lrabal eclu Wr 
............ etti.,. 

.. ,_.,,...,.K•rfl 

çaraa bala••, maine kU'fl 
lıak verıniftir! 
Kıan irludaya paderilme

muindea mlteeuir olan ihtiyar 
bala llİbaJet ODU zorla kaçar• 
map karar •ermlfti. Sıhhati 
iyi ~aa yavru BaYira alp
lanada bir .doktorun yanına 
bırakdm•ftı. Annesi Heildelberı I 
te botça valot geçiriyordu. 

Anne, Avrupanın bütün po
lislerini ayaklandırdı amma, na
file. Pasaportsuz bir :lazcaju
la birlikte dört huduttan geç• 
mek m.ecburiyetindt oliaa
'•na rapsen, bala .bir yer
de ele~ 1 
filn Hara, lnptere ltouolosu 
vuıta.Ue, anne lnnn111 •i u
lim leludap vardı... haber 
alda. 

Bir Annenin leltr•IH 
O Yakıttan \>eri Co(k bele· 

diye reisinin dul kanlı ltir 
daha çocutuau girmemiftir. 
Dobline titmiı ile de orada 
ancak husumetle kartdanmlfbr. 
Eski dostlan, daha dojnau 
kocuımn doatlan, ona yüz ver
miyorlardı. Devlet reisi Bay 
De Valera onu kabul etti, fa-
kat çocujıı iade etmek imkinı 
olmadığını bildirdi. Milli kah
ramanın çocutunu, hal Ye tavn 
uyıunsuz airilnea .-nesine 
vermek istemiyorlardı. lrlanda 
mahkemesi anaeyi çocuk tlze
rindeki hukukundan iabt etti. 
Mac Sviney'in kızı, fim'di lr1an
da milletinin kızı olmufhır. 

Cork belej[tenin dal kana 
iki Hae WW., koaferua 
venDek için Ameribya çajı
nlclı. ikinci defumcla bir sene 

mak kaldı. 1918 de doiaa 
.... ...... çok MYdiii bir 
laıcajızı Yardı. O.~ beraber 
al ... dıfmcla OIUI CorktaJd 
slrib*uine bırakmıfh. Bu, 
"fOCUiu olmayan ve yalnız kar
definin lıabruiyle yaşıyaa bir 
ihtiyar kaclmdı. Çocuğu, ken
cli8inin imit ıibi, bep yanında 

iktisadi Haberler 

tutmatı aldana koydu. 
Belediye reminin kamı hak

kında bir takım •izler dini
yordu. Blyle pnh bir iaim 
tafıY&!I bir kızı b&ytltmeie 
llyık glrllmiyea ahvaliadea 
baaı.ediliyonla. Amerikadu 
d6ndQiWe, Bayu Mac S•i
ney umumi Wr lawetle br-
.ıath. Bir .... aba, Wr • 
.ayı- t..kit ....... ...... 

Dün Borsada Ypılan Satışlar 
ilzam 965 Arpa 4 12 

10 Koo. ittihat 13 50 13 50 5 Burçak 4 50 
Zeytlnyalı 30 Fasulye 5 12 

107950 MuhtelifAh.24 50 24 50 163 Susam 11 50 
Zahire Borsası 50 balye pamuk 57 

167 Bujday 4 42 4 75 1571 kenpalamutl95 ............ 

4 25 
4 50 
5 12 

11 50 
57 

425 

Ar•b• Çarpmı' BekçHer Hırsızlık Y•pmı' 
Karantiaa tramvay cadde- Şehitler' de emlik milliyedea 

sinde Hamam ıokajma giden harap buz fabrikasındaki •u 
arabacı Giritli He.eyin otlu boralarını söken ve •atan fab-
Ati yaya kaldınin &zerinde b11- rika bekçisi KosoYab Mustafa 
hmaa Sait oilu 70 yafl~ otlu Muharrem ile arabacı 
Emine çarpbrarak yaralana&- Selim ojlu Celil zabıtaca tu-
- Mbew,.t vel'llliftir. Ara· tulmutlar ve adliyeye •eril-
baca nkalaaauahr. .W.rdir 

Dobrucayı Da istiyorlar. 
Bulgar Gazeteleri Bay T atareskonu 

T opı"ağımızdan ir Par nasını 
eyiz Söz·· ne c iyorlar 

Fran 1ız - İtalyan anlaşması 
münasehetile neşriyatta bulu
nan BuJg ... r gazeteleri Dobru
cadeki emellerini ortaya koyan 
yazılar yazıyor, Romanyaya 
hücum ediyorlar. 

S!ovo Diyor Ki 
Muvaffo ayetle n ·ticelenen 

rlur; o 'n" L V31 m:.ila' .tı küçük 
it .a d' ' ' ~"'rı aranında he-
y~c ... n ı dı?"dı. Bunun bariz 

m:sn •• ·<, Macar~s:anın kom-lJISU 
o!an ve arazi kaybetmekten 
korkan Romanya ba~vekili M. 
Tatareskonun, Transilvanyanın 
merkezi olan "Kloj,, tla söy
diği nutukta g.örüyoruz. Bu 
nutuk Roma mülakatından ha
sıl olnn endişenin bir ifadesi 
olduğu gibi, muahedelerin tet
kikini istiyen1erin · başında bu
lunan Macaristana karşı bir 
ihtar mahiyetindedir. 

Romanyanın genç devlet 
adamının neler söylediğini göz
den geçirmeden biraz geriye 
dönelim: 

Acun da, az f edakirlığa karşı 
büyük bir mükafat hisse.si olan 
bir devlet varsa o da Roman
yadır. Harp Romanyayı 6 - 7 
milyon olarak bulmUf on sekiz 
milyon olarak bırakınifbr. Ro· 
muya bu suretle 'ulusal birlik ................ 
tiu arada cllrt milyoa· · Micar 
,zh;ıaı ela autırlafı ~· al
mlfhr. Hiç llir mretle 
uemble edilemlyen ba ulak 
Romen b6k6met adamlan.am 
rahabm kaçumaktadar. M. 
T atarukoya ılre, muahede
leriD tetkikini istemek harbi 
iltemek demektir. 

M. Tataruko nutkunda 
flyle diyor : Bizden yer i•ti· 
yenlere baber verelim ki, ne 
bir can Ye ae de bir parça 
yer vermiyecejiz l ., Bu nutka 
Macarlar nual iater.e~ IJI• 
cevap vel'8inler. Bizi de ali· 
kadar etmesi itibarile bu .az
lere ceYap verirken iki •••
leketia karplıldı menfaatlerini 
ıöz önilnde bulunduraca;az. 
M. T atare•ko ; 

"Arazimizden bir parça.um 
vermeyi&!" diyor. tarill halı-
11zllia dayanabilir, fakat 1•· 
lana ula. Dobruca lüç Wr ••
kıt Romuyaaua olm•••fbr. 
Bertin konıre•ipia zabıtlanm 
tetkik ...,._, bu koapecle · 

bulunu Romanya ..... "••
am fU lhlerini okuru; "içiac:M. 
Romen bulwuaı,_ bir muicle 
bizim ifimiz yoktur. Dobruca 
bizim için yamçıdar; bUl'Ullll 
i•temiyoruz." Bu tarihi haki
katten baıka 1913 senuinde 
Romuya Dobrucayi iıtill ettiji 
zamu burada 187 bin Balrara 
kal'fl yalnız (2240) l'•ZIİJICİ 
Ulah bulmqta. 
Tunaaın iki uhllincle yqa

yan bizler kardet fibi Y&fl1a
bilmek için cenubi Dobrucama 
makadderab hakkında anlat· 
malıyız. Bmaun içia de 1913 
teki Statekonun Warui ve bu
ruaaın iyilikle Bulgariltaaa 
verilm••i liQJBdaıT 8-nla 

Romanya hiçbir şey kaybet
mez, bi!akis Bulgarjstanın 

minnet ve müttefikliğini k:ız.:n

mış olur. Biz şimal komşun.u

za karşı olan düşüncelerim'zi 
açık söylemeyi fayda 'ı bulu
yoruz. 

takviyesi için en birinci amil
dir. Fakat uluslar kurumunun 
büyük müdafileri olan bu iki 
ulu un, Avrupa barışında mü
essir ve amil olabilmeleri için,, 
ar:ı armda tam bir anlaşmanın 
hu ülü lazımdır. 

/Jolır celi l lalı 'kt:lorı 

"Mir,, Diyor ki: Bu anlaşma yalnız İtalya 
·1935 yeni yılı, Avrupa siya- Fransa münasebatında değil 

salı üzerinde hayırlı bir tesir bütün uluslarm karşılıklı müna• 
yapacak olan büyük b r siya- sebetleri üzerinde de müessiı 
saİ hidiae ile bqladı. Fransa olacaktır. Uluslar kurumund 
dı, bakanı Laval İtalya hüku
met merkezine eritmiş, faşist 
önderlerile mühim ~yasal ko
nutmalara bqlamıftır. 

birinci derecede yer alan bü 
yük uluılar muhim meselele 
etrafında aralarında anlaşamaz 

laraa, barıı ve diğer uluıl 

t..Y ····-~ ketin- arasmdaki anlatma ip ileri si 
-~;•'litııotfıı.•~·• .ı-, demu. Tarila IMa lamusta lıQ 
yaretin yapilmıyacaiı hakkında KÜıel misaller vermektedir. ~İ 
bir MJiama çdoimıt qlmuı, bu zı clipJomatlarüı abini idclil 
Iİyaretbi kiJ1Det ve •bemmiye• -. ı · :c.- hamı( e~e enae raa-en, acun _--..:.-- ı 
tini bir kat daha artbrmlfbr. büyük ulUflann ellen.dedir.~ 
Bu tayİalon Siy.-1 mahafilden preuip burin de kıymetini 
çıkmıt olmaıı, iki hükômet ara- kaybetmemiıtir. 
•ında itilaf huıl olmadığım ifa- lıte bunun içindir ki, iki il 
de ettiii ıibi, iki litin ulusun tin uluaun çalııma bii'ltini te 
anlapn111nıa geri plina kaldı- min Maksadile Romada •r 
juu da anlabyordu. Likin La- fedilen mesaiyi hakiki bir .. 
vahn Romaya hareketi, Roma vinçle Dl'fllamamaz icabeder 
ile Paria aruuıdaki anlapma- Bu, dijer blyük ulUtlar ara 
mamim btıy&ttlldlğünil ırö•ter- sında da çahfma birlijinin ta• 
mipir. Bu, memauniyetle kayd- hakkukuaa bir esaı olabilir. 
edilmeye dejer bir hidiaedir. Bu meıut netice, buıüıı laet 

Romada bqlıyan •iyual ko- zamandan ziyade fed~hklarl 
n11pnalarcla, Acunu heyecana. icabettirmektedir. Meaul m..ı 
diifllren meteleler mevzuubab- lomatlama çalıtmalannm bakik 
ıeclilec:ektir. Bu meaelelerin bir muvaffakiyetle noticel .. 
tetkik ve tenvir edilmeleri, me•i için biltiba medeni ul 
ulu.Iar arasında daha ziyade aruında llukuk mlil&va 
bir emaiyet teminine hizmet tanıamuı lblmclar. g,.,.. •• __ 
edecektir. olan acun bantı ucak bu m 

ltalya ile Fraua aruaaclaki retle konmacak Ye kuvvetlen 
yakıiahk, lıattadostluk banıın dirilecektir. ....... 

Yavrulanmız 
Felaketzedelere Teessürlerini Bildirdiler ---- ..•.. 

Marmara adasında zelze(e bir ıuretinı de aynen yaza· 
fellketine uF.ıyan yurttqlan- yoruz: 
mıza tehrimiz Necati bey mek· M•rmara ada•adaki 
tebi üçlac& lllUf talebui tee.- Y urttqlara 
alrlerini bildiren bir telsraf Ofradıjuuz felikentten do-
çebütlwdir, Haber aldıtımıza ~)'I hepimiz pek mDteeuiriz. 
ı&re bu temiz ve duyplu yav- Fakat sevıili yurttaılar biz iz 
rular aralanncla bir miktar Ttırk •oyu çocuklar yatadıkça 
para toplamaktadırlar. Bu pa- yurdun acılan uzun zamu llr-
ralan kırmızı ay cemiyeti eWe mez. Her yinelen derdinize ,a.-
fellkebedelere g6nderecelder• ltlmllzil bailarken blly&k ıeç· 
clir. Ktıç6k fakat uil ruhla mif olawılar . 
yawulann lıareketlerinı takdirle Necati be1 mekteW 
karpiark• çelstilclari tel2t"afıa 1Gaci umf talebelm 
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T - ~'ı ·:; 1;: ~ 'u nların -.la kaclın

arı lt • nühi.n ror ";:nadıkları 
Ç · d-:.1 O'Örülnıü,tür. Hele 

ar ar devrinde Rus kadınlan 
~tra.sında bir çok tethişçiler ye-
ışnı · . . 

ıştir. lrina Ivanovanm hatı-
rata b b lı rı u akımc:\;m baştan b~,a 
J Yecanla doludur. B. Rene 

al cquc bir tesadüf eseri olarak 
• e ge . d'u. b 1 1 çır ıgı u anım arı şöy-
•ce anlatıyor: 

1 
1914 İlk Yazında 

k 914 ün ilk yazı biraz va
ll ı~sız gelmi,ti. Havalar çabuk 
l 1 _lanmıştı. Fakat Rus şehir
•r•nde mevsim itiyadını boz-
tnarnıştr. Çiftçilerin yer yer 
~Yakia!1nıış bulunmasma, gün-
~n ırune genişlemek i stidadı 

~o~~eren karışıklıklara rağmen 
~ ıat ta hırçınlığını bırakma
~ıştı. O giinlerde ben "Tvcr 
~~ b " O a asında bulunuyordum . 
. turmakta olduğum otelin ge

llış d' kl ıvanına uzanmış, can sı-
d ' ntısından bunalmıştım. Geniş 
k ıvanın ötesinden berisinden 
d •Uar dökülüyordu. Yırtıklar-

an birinin içine sokulan kaat 
Parçaları gözüme iliıti. Onları 
Çakerek okumağa başladım. 
Buiün size naklettiğim anım
lar işto bunlardır: 

Sırrım 
( 1907 İllckinun ) 

G "Dün akşam Tvere geldim. 
~c~ souk ve açıktı. Uyuyan 

~t rın karla örtülü ıokakların
S an kızaklar hızla geçiyordu. · 

1 
oluk gökyüzü altında kilise~ ;rin yıldıdı haçları pırıldıyor-
u .. Çok uzaktan bir çan sesi 

gelıyordu. Yumuşak, derin bir 
s~Ssizlik içindeydi şehir ..• 

. Vera. Nikolaevna'nın büyük 
ış . . 
b çı cvınde küçük bir oda beni 

tk1iyordu: Vera'nın evinde 
~ kadar çok Y,abancı konuk· 
Uyordu ki '1cnim göze batma· 
tnaklığım ihtimali kuvvetli idi. 

Vera Nikolaevna, hiç birşey 
l()llna.dan beni kabul etti. Za
~n bu hep böyle oluyordu. 
k •lnız .uçlarımın eskisi gibi 
ı~a kesilmiş olmadıjını gör

tnuştü : 

sacların sa-

Vera Nikolaevna çocukluk 
arkadaşımdır. Ayni zamanda 
teşkilata da mensuptur. Tvere 
kasabasına beni sevkeden onun 
b~ h~~usiyetidir. Niçin geldiği
mı bılıyor. Yahut ta kestiriyor. 
Beklediğimiz yoldaşlar gelince 
ne yapmak istediğimizi görü
şeceğiz. 

Vera gözlerime gözlerini di
kerek beni süzdü. Sonra tatlı 
bir iç çekişiyle devam etti: 

- irina İvanona ... Senin hala 
bizimle birlikte olmana şaşıyo
rum. Zira sen benim gibi fakir 
bir satıcının kızı değilsin. Ba
ban zahitti. Asılz;:d ~ ve zen
gindi. 

J:J Maı·t 1881 de Çara bomba
u ı n al ı.lma.sı için tnetıdiZil.e 

i~·a ret ·rere>ı Sof ya Pe»ovskaya 

Girmiş 
takip etmekten çekiniyordu. 
Birdenbire ve anlaşılmaz bir 
surette ortadan kaybolduktan 
sonra niçin bütün varlığınla 

bize katıldığım, fırkanın savaş 
kollarında en korkunç ye:-leri 
tuttuğunu hala söyleycmiyeck 
misin? 

Vera Nikolnevna, ilk kez 
olarak bt-nimle böyle konuş
muyordu. Varlığımı altüst eden 
bir gizlim olduğunu seziyordu. 
Gizlim ve onun sözleri eski ya
rayı yeniden açtı. Söyliyecek 
miyim? Beni sıcak sevgisile 
kucaklıyan bu eski okula yolda
şına gizli mi söyliyecek miyim? 

1878 ds Petrograa polis mi4.
dürü>ıt' tabanca ile yaralıyatı 

Vera Sasuliç 
Hayır... Gizlim ve acılarım 
yalnız benimdir. Benim ktlma
hdır. Yıllann dindiremediği 
acılarla tekrar kanayan yüre-
jimde için için sızılar duydum. 

- Blitnn bunlardan ne çıkar 
dostum. Deiıl mi ki sizinle be-
raberim, sizin yolunuz üzerin· 
deyim. Öteıini sorma Vera .. 
Konutmamıı:a bqka bir söz 

katmadık. Fakat ben korkunç 
anımı yeniden yapdım. Herşey 
gözlerim önünde canlandı Da· 
marlarımdaki kam donduracak 
gibi olan ıeçmitin ammı işte 
karşımda idi. Biricik sevgilimi, 
üniversite yoldaşım olan Piyeri
mi öldürmütlerdi. Hayatın eşi-
iinde ellerimden tutarak zeka
vetimi, seziı, anlayış gücümü 
uyandıran, kalbime sonsuz bir 
sevgınm atetlerini düşüren 
adamı öldürmüşlerdi . Piyer 
2ençliğinin y e n i i mcz hızı 
ile devrim fırkasına gir
mitti . Bir akşam grev ya
pan işçileri sürükleyici sözleri
le savaşa, devrim uğrunda 
boğuşmağa çağırırken onu 
yakaladıLtr. 

Bir kazak müfrezesinin ku-
mandani zayaUı Piyeri alch 
götürdü. Sonra sokağın bir 
kenarında hayvan gibi kılınç 
vurnşları ile öldürdü. Piyerin 
alut ateşile yanan dimağını 
söndürmek istiyen kanh el 
onun kafafasmı ayırmıştı. Onu 
cansız olarak getirdikleri za-1 

man içimde sönmez bir kinin 
alevlerini buldum. Oradan kaç
tım. t)7.alı-J ... ll eittim. Herscvi 

-
unutmak için bu mel'un Rus· 
yanın dışına çıkbm. Avustur-

yayı, Tirolu ve son İsviçreyi 
ziyaret ettim. Bir akşam Ce
nevreden Lozana giden va
purda yalnızdım. Akşam ka-

raltısı ufku sarıyordu. Güneş 
batıyordu. Dağlar bana bir 
devin kafası gibi görünüyordu. 
Kan selleri akan açık bir ka
fa... İşte o dakikada dağlar
dan korkarak Moskovaya dön
düm. İhtilal ve tethiş kurumu
nun savaş koluna girdim. Ka
fam ve ruhumla kendimi ki
nime veı dim. Onlardan nefret 
ediyorum. Ah .. Ne kadar ncf-

1884 te :,-ufkastler) hasebile 
idama malıldım edilen tte fakat 
ce.aası miiebbet 'küreğe çevrilen 
V m·a Figer 20 sıns kaıebent 
yatmıştır. Şimdi 80 ya.şında 

olup Moskovada konıütıist 
liderleri arasındadu· 

ret ediyorum. 
Hazırhk 

( 1908 ikinci Kanunu) 
Saıa, Nikola ve Mişel de 

rcldiler. Bunlar ihtilal komite· 
sinin bize verdiği işi başra-
mamıza yardım edeçck olan 
adamlardır. Şimdi Tverde Çar
lıj'ın valisini öldüreceğiz. Bir 
kaç gün iince, kent tiyatro
sunda onunla görüıtüm. Uzua 
boylu, kabadayı bir adam. He
nüz genç tc... Çarın Hassa 
alyındaki hizmetlerine mükafa
ten buraya vali olmuştur. Eski 
asılzadelerden biri Fa
kat merhametsiz ve vahfİ bir 
adam ... 

Hepimiz diri diri ele gGçecek 
olursak kenttin hapishanesinde 
bizi bekliycn akla gelmedik iş· 
kencclerde hazır bulunmaktan 
zevk duyacak". Hayahnın her 
gün için tehlikede olduiun;. 
bildiğinden bin bir koruma ted-
bir ine başvurmu,tur. Büyük du
varlarla çevrilmiş bir bahçe 
içindeki sarayl içerden ve d•
şardan polis kordonu ile ko
runmaktadır. Vali sarayından 
çıktı mı, yahut kentin köy ve 
kasabalarında bir teftişe gitti 
mi gcç~ceği yollan kimso bil
mez. Zaten ne vakıt çıktıiını 
bilen yoktur. Şu halde bu vahıi 
adama ihtilal komitesinin ter
tip ettiii cezayı vermek için 
idetle"ini, tabiatını ö~renmek. 

llcitı,.alarmı ya::dı:.}11111:: tctJıişr;i 

hayatını eyiden eyiyc mütalea 
ederek en münasip dakikayı 
seçmek gerektir. 

Arabacı kılığına giren Ni
kola, Saşa ve Miıel onu her 
yerde gözetliyor, takip ediyor
lar. Aldığımız duyumları birbi
rile birleştirerek güdeceğimiz 
yolu çiziyoruz. İşkillencmez ki 
bu uzun, yorucu bir it olacak. 
Şimdilik ben merkezle irtibatı 

temine memur cdilmif bulunu
yorum. Bu çok ıüç ve karşık 
bir dava ... Sempatik mürekkeple 
yazdmlf olan mektuplarının şif
relerini çözmek, hiç bitmiyen 
bu aşk ve sevda mektuplarının 
satırları arasında gizlenen ha
kikatleri meydana vurmak ne 
zorlu İf... Akıam Vera Nikola
evnaya muhaberabmızın muh
teYiyatıni anlattım. Zira bu 
tethit işlerinin sonu hiç belJi 
olmaz. Şayet ben yakayı ele 
verirsem benim yerimi o tuta
cak ... 

Vera Nikolaevna izahatımı 
dinledikten sonra dedi ki: 

- Bu tedbirler sırrın bildi
rilmesine yeter. Fakat ba:ıı:cn de 
gafil avlanabiliriz. İçimizde ha
inler eksik olma:r:. Onlar bizi 
ele verebilirler. 

Güldüm: 
- Ne yapalım Vera ... Bu 

şaşmıyan bir kanundur: Polis 
en kurnaz tazılarını elbette 
ıçımıze ~okmaia, esrarımızı 
öğrenmcğe çalışır. Onları bul
mak, meydana çıkarmak ta bize 
düter. Biz nasıl hayatımızla 

oynıyorsak onlar da kendi can
ları ile oymyor1ar. 

Biz bunları konuıurken Saşa 
göründü. Merkeze bazı sarih 
duyumları bildirmek için beni 
görmek iıtediiini söyledi. 
Vera NikolaeYna bizi yalnız 
bırakb. Saşa yalan söylemişti. 
Ban söyliyecek mühim hiçbir 
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l:adrn !rina fra;ıo,.na .._"ioş<ı ile 
duyumu yoktu. Sadece heni 
görmek, sevgisini bir kez daha 
tekrar etmek iJtİyordu. Bana 
bunu söyledi. Hiç olmazsa 
T cver'de kalacağımız müddet
cc birlikte yaşamamızı iste<li.. 
Mişel ve Nikolanın yolda~lık
larından pek te hoşnut olma
dığını sezer gibi oldum. 
Doğrusunu söylemek ğcrekir· 

ıe bugüne kadar Saşaya özenle 
bakmamıştım. O söylerken onu 
baştan aşağı süzüyordum. San
ki ilk defa gördüğ'üm bir adam
dı. Onu hiç tanımadığ'lmı an
ladım. Saşa genç ve güzeldi. 
Gümüşi gözlerinden sert bir 
Işık çıkıyordu. Manidar ve çok 
beyaz olan elleri zahmet çek
memiş olduj'unu, iyi bir mu
hitte yetiştiğini anlatıyordu. 
Kısa bir çekinzenlikten sonr• 
sordum: 

Aleksandır, Mikailiç .• 
Bu dakikada oynadığımız ro
run mahiyetini hiç düıündü

nüz mü? Ellerini:: bir arabacı 

olduğunuza ihtimal veidirmi
yeçck kadar beyazdır. 

Bu cihet açık göz bir po· 
lisin gözünden kurtulamaz. 
Şapkanız ve kundralarınız da 
öyle... Aleksandr Mikailiç bir 
tedbirsizlikte bulunmaia hiç 
tc hakkınız yoktur. Şayet be
nimle birlikte kalırsanız bu 
tedbirsizliğe bir yenisini daha 
katmış olacağız. Benim bütün 
işlerim idaresini deruhte et
mekle mesuliyetimin çırpısmı 

göz önüne getirmeniz lazımdır. 
Aleksandrın yüzü kıpkırmızı 

oldu. 

.. - F a-~~t si:ıi arasıra şahitsiı 
gormeklıgıme müsaade ctın ... ? cı 
mısınız 

. - Bakınız bu ba~ka bir iı
tir. Akşam bombalan hazırlı
yacak .. .. Vera Nikolaevna barut 

- Sonu 9 trncu Sa.uf ada -
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Cafer Ba~ını Sağa Sola, Yukarı Aşağı (~virip Kale ırarak ]~trafı, 
'"fa rr,nJarı T ı. Döşenıeyi Tetkik Eder Gibi Gör.inliyordu 

---------------------, ... ----------------------~ Hatta anlaşılan ~ene bu se- rakmastnı ve o söylemeden hiç Saray adamları, misafiıi hi-
bepten dolayı Teodos istediği bir hn.reket yapmamasını rica Jiifetpcnahi tarafından koparı-
anda Harunurcşidin huzuruna etti. lan kıyameti gizleme~c daha 
girmek salahiyetini alabilmişti. Cafer razı oldu buna . muvafık bulmuşlardı. İki kat 

O halde... • '* • merdiven çıkıldı. Şimdi ipekli 
O halde T eodos şimdi mut- T cşrif atnazın, Ha.lif enin kcn- rengarenk Acem halıları üze-

laka halifenin yanma çıkmışh. dilerini beklediğini söylediği rinde yürünüyordu. 
Ne yapmalı? z.aman bizim delikanlılar ne Cafer başını sağ~ so!il, yu-
Yapılacak it i'ayct basit.. yapacağını bilen insanlar da karı aşağı çc\•İrip katdırarak 

Zaten onlar da halifenin ya- görülen bir emniyetle yo:a düş- etrafı ta\•anları ve döşe.meyi 
nına çıkacak dejiller mi? tüler. tetkik eder gibi görünüyordu. 

Taran, bütün nez.aket ve z.a- Merdivenlere sıra sıra, sır- Tavanlar Arap sanatının bi-
rafetini toplıyarak baş teşrifat-~ mah, ipekli elbiseler giymiş sa- rer §aheseriydi doğrusu, çocuk-
çıya hitap etti: ray hademeleri dizilmiıti. luğu Bizans saraylarında geçen 

- Bazı sebeplerden dolayı Deminki kargqalıktan eaer Taran bile bu kadar ince it-
balifeyi ruyi:ıemin efendimiz yoktu. Her ıey • her kes sakin lenmit ve böyle ölmez renklerle 

tJ h k '- ve Takurdu .. haıre erinin uz.uruna çı ma-.- sadeflerle, altın ve inci tezyi· 
ta geciktiğimiz iç.in f evkalide En önde t~rifat nazırı ağır natla aüslenmiı, tez.bip edilmiı 
müteessir ve müteessifim.. Bir aiır merdivenleri çıkıyordu. bir tavan görmemifti. Hele ivi-
an evvel huzura kabul olunma- Arkadan iki sıra uzun beyaz zeler, albn, gümüş küçük bü-
mızı İ•tirham eylerim. külahı haremağalann arasında yük acayip köşkler gibi tavan-

Od:tdakiler arbk rahat ne- Caferle Taran yan yana ilerli- dan sarkan avizeler. 
fes aldılar. yorlardı. ' Onlann arkasından Büyük bir salona girdiler. 
Baş tetrifatçı sorgu suale çe- saray erkanı, vezirler, ümera Burası "gök yüzü,, ismiyle anı-

kilmckten kurtulduğu için se- yürüyorlardı.. lan ve dünyanın en mahir iıç.i-
vindi. Sarayı yanm saat evvel aa- leri, ustalan tarafından yapılan 
Dudaklarına en tcşrifatlı te- :rayı allak bullak eden fırtına- bir •alondu. 

bessümü takarak: dan halifenin haberi olmamıştı. - Sorzu Var-

- Siz bir az burada istira
h~ı. buyurunuz, ben gidip Ha
runureşit hszretlerine teşrifinizi 
ha'1er vereyim. Dedi. Dedi 
amma., birdenbire yüzü gene 
buruştu. Caferi bulmak lazımdı. 
Asıl ha lif enin baş misafiri oydu. 
Eğer ikinci misafir ortalığı bu 
kadar velveleye verdiyse, kim 
bilir baş misafir ne baltler ka
nştırmamııtı: 

Uç beyleri reisi, şimal ordusu 
seraskeri hazret Caferi de bu
layım da, dedi. Kendi~ri bu
rada sizinle bir az istirahat et
sinler, ondan sonra huzura ka
bul merasimine devam edelim. 

Bat teşrifatçı bakJiydi doi
rusu, Caferi bulmak lazımdı. 

- Evet, Caferi bulalım dedi 
Taran. 

Ve oda kapısına doiru yü
rüdü. 

Tam kapıyı açacağı sırada 

kapı ardına kadar açıldı ve 
içeri Cafer girdi. Kıhncı elinde 
idi. 

Taranla Cafer göz göze 
lutblar. Cafer: • 

- Bulamadım, dedi. . 
Taran: 

ba-

- Ben de bulam:tdım amma, 
nerede olduğunu Lt ... iyorum. 

- Nerede? 

- Halifenin yanındadır mut
laka .. 

- Haydi öyley•e çabuk ora
ya gidelim. 

Taran, Caferden böyle bir 
cevap alacağını biliyordu. Fa
kat derhaJ halifenin yanma bu 
bwa gidilirse, itlerin altüst ola
cağını, T codosu gebertseler bile 
Klero:neni belki kaybedecek
lerini anlamııb. Bunun için Ca
feri bir kenara çekti •• me.se
leyi ona anlatb. Bu Mfer de 
rene r~bberliii keDdiaine bı-

Orta Mektep Ve Lise
lerde Yoklama Usulleri -·-·-·· -8 

Madde 66 - Liselerin ıon 
sınıflarında smıf geçme notla
rının tesbitinde 48 inci mad
denin d, fı i, le fıkraları röz
onündc tutulur. 
SON SINIFTA ENGEL YOK· 

LAMALARINA KALMA 
VAZİYETİ 

Madde 67 - Orta mektep
lerle liselerin son sınıfında bir 
engel yüzünden yoklamalara 
giremiyen talebe hakkında 21, 
22, 23, 39, 40. 41, 42, 43, 44 
ve 45 inci maddelere göre mu
amele yapılır. 

SON SINIFTA BÜTÜNLEME 
YOKLAMASINA BIRAKIL

MA VAZİYETİ 
Madde 68 - Orta mektep

lerle liselerin son sınıftarmda 
bir, iki veya üç dersten aldığı 
sınıf 2'eçme notu üçten aşait 
düşen talebe o derslerden bü
tünleme yoklamasına bırakılır. 

Talebenin üçten aşağı not al
d1iı üç dersten biri bir yok
lamalı ders ~rubu ise talebe 
bu ders grubundan da bütün
leme yoklamasına bırakılır. 

Son sınıfta bütünleme yokla
masında tam yoklamalı bir ders
ten veya bir yoklamalı bir ders
ten veya bir yoklamalı bir ders 
grubundan üçten aşağı not alan 
talebe sınıfta bırakılır. 

ORTAMEKTEBİ VE LiSEYi 
BİTiRME DİPLOMASI 

Madde 69 - Ortamektcbi 
bitirenlere " ortamektebi bitir
me diploması " liseyi bitirenlere 
.. liaeyi bitirme diploması " •e
rilir. 

Ortamektebi veya liseyi bitir
me diplomalarına, bitiren tale
benin üç yıl içinde mektepte 
g~rdüiü derslerin adlan •e 
bunlardan aldıj'ı notların genel 
ortalamaıma göre diplomanın . 

derecesi yazılır. 

SON SINIFTA KALMA 
VAZİYETİ 

Madde 70 - Ortamektep
lule U.elerin ıon sınıfında 4 
veya .daha ziyade dersten al
<Liı smıf gcç.me notu üçten 
aşai"ı düşen talebe sınıfta bı
ralulır. Bu dürt dersten biri 
ortamektcpte bir yoklamalı 
ders grubu ve Ji.sede yine bir 
yoklamalı ders ise talebe yine 
11DJfta bırakılır. 

SON SINIFTA KALANLAR 

Madde 71 - Ortamektcb 
veya lisenin son sınıfında ka
lan bir talebe bir yıl daha asli 
talebe gibi mektebe devam 
edrek bütün yoklamalara girer. 
SON SINIFTA İKİ YIL MU-
VAFFAK OLAMIYANLAR 

Madde 27 - Orta mektebin 
veya lisenin son sınıfında iki 
yıl muvaffak olmıyan talebeye 
mektepte bulunduğuna dair bir 
belge verilerek kendileri mek
tepten çıkarılır. 

- Sorıu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yumurta Hırsızı 
Sirozlu Hasan oğlu İbrahim, 

Balalar caddesinde Yusuf Zi
yamn bakkal dükkanından 

yumurta çalarken yakalanmış

tır~ 

Soyadlarını Tescil Etti
renler 8 Bini Buldu 

Soy adları almak için gün 
gcçdikçe müracaatlar artmakta 
ve bu yüzden nüfus dairesi 
sabahdan akşama kadar müd
hiş bir kalabalığa sahne ol
makdadır. Dün de sabahdan 
akşama kadar soyadı almak 
için müracaat edenlerin mik
datı iki yüze yakındı. Dün 
akşama kadar soyadı alanların 
mikdan 8000 i bdmuşdur. 

Nüfus müdüriyeti vilayete 
müracaatla dcvair memurİllİn
dcn münavebe ile yardım edil
mesi bildirilmişdir. 

Bayraklıda M uradiyc ma-
hallesi 24 numarada Sait oıuı
ları Zıhnalı, İş bankasında İb
rahim Ali Zercin, Kitipoğlun

ağabey mcvkiinde 12 num2-
rada İsmail ve kardeşi Hasan 
Zenciri , Mithat paşa soka
ğında 81 numarada Mehmet 
fuat Zeren Y w:başı Ali Ziyel, 
Alsancakta 164 numarada 
Emine Meliha Zercy, Devlet 
demiryollannda yol çavuıu 
Ali Zıgın, Batçı mescitte Mua
taf a Zorkal, Devlet demiryol
lannda kavas Mehmet Ali 
ZünfiiL Selihettin oğlu ma
hallesinde 48 numarada Hulüsi 
Zera), Devlet demiryollarında 

atqçi lbrahim Abdurrahman 
Y eıil Ka•ak, Baş çavuı 
Şükrü Yiğitler, Tapu ve 
Kadastroda M. lsmail ve 
Raşit Yünlü, Mesudiyede 163 
numarada Rıdvan Yergin, Ke
çecilerde 25 numarada Halil 
oj'lu Hüseyin Ytikit, Karşıya
kada Namık Kemal .okaj1ada 
33 numarada Ziya Yenile, Fa
ikpafa mahallesinde Nuh Yi
ainer, Çayırlıbabçede 6 numa
rada Mehmet Yürter, Bomo
vada 7 numrada Rüştü Y eniçay 
Birinci .ıJultaniye mahallesinde 
673 numarada Mustafa Yügür
ten, Şekercilerde 22 numarada 
İlıaan Yazganoğlu, San hafız 
sokağında 12 nmarada Ahmet 
Y eşilpmar, posta ve telgraf 
şubesi M. Zekai Yavuzkan, 
posta tcvz.i memurlalanndan 
Yıldınm Şa•ker, Abbas ağa 
tarlasında 20 numarada Na-
im Yavuz aygun, Makinist 
H. Cafer Yılın, başçavut 

Murat Yalın er, tel~afta M. 
Neı'at Yelkenci, inhisarda tü
tüncü Mehmet Adak Yeşil, 

Yıldınm Kemal mektebi mual
limlerinden F ehime Yurdakul, 
Tepecikte 50 numarada Demir 
Ali Geçyık, Karataş 9 Eylôl 
sokaiında 15 numarada Refet 
Yurdayol, Arapfınnda Yai
cılar ıokağında 4 numarada 
Fikri Yay, Bornova posta ve 
telgraf tevzi memuru Mehmet 
Ahisha, hükümct postanesinde 
poatabaşı Tahsin Kun, hlikfi
met postanehasi sevk memuru 
Suphi Özerkal, Birinci Aziziye 
mahallesinde İbrahim Uygur, 
kumandan Nazmi Uçal, Karıı
yakada Soğukkuyuda Mehmet 
Damak uz, askeri hastahanesi 
müftüsü Enver Usanmaz, ku-
mandan vekili Faruk Uzaroğlu, 
Gümrük muhafaza memurla
rından Muıtafa Sunar:, Buma
vada Zeynelibidin Somay, Ko
lancılar çartısında 44 numarada 
Celil Susmuş, telgraf muha
bere memurlarından Ali Hay
dar Salman, üçüncü komiser 
Cemal Sundur. Gödal'ad• 605 

numarada Suba~ı, maaı katibi 
Ali Rıza Sezen, M. M katip
lerinden H. Sanhan, Buca bi
rinci mektep muallimi Nafız 

Sevin, Emniyette 50 numarada 
İbrahim Sargu, Burnavada ber
ber Fahri Saygılı, telefon ıirketi 
vezne dan Sıtkı Sallı, Burnavada 
tahsildar Ali Çirniı, Burnavada 
Ahmet oğlu Hüseyin Orun, 
Bornovadi Dördüncü daire · 
tah.!ildan Ali Çemiş, Borno
vada Ahmd oilu Hüseyin 
Orud, Göztepe cadde5inde 
1 numarada Fatih Abtalga, Bal
lıkuyu sinekli caddesinde 168 
Mustafa Anler, İkiçeşmelik 
Camgöz 5okak numara 8 Ah
met Cemal Aktün, Karşıyaka 
Kemalpaşa caddesi 182 No. da 
Abdullah Ank, Fırka satınalma 
komisyonu Cemalittin Aydenat, 
binbaşı sadık Avşar, Emniyette 
286 Fütuhat Ayla, Karııyakada 
nazlı sokak 4 numarada Ke
mal Akgüncnç, birinci mülizim, 
Muhittin Aual, Hacı Bekir 
sokak numara 45 Salih anil F ey
z.i, Arpacioilu Abdullah mahal· 
Jesinde 25 numarada Osman 
Aybara, ithalit gümrüifi mu
hasebesinde M. Sami Talu, Gü
z.el yalı mümessili Refik T ekaral, 
İkinci Sultaniye En•er bey so
kağında .38 numarada Ziver 
Tonguç, mühendis Nihat Tekay, 
Halil Rif at pap caddesi Enve
riyc sokak 13 135 numarada 
Mehmet Tayşi, birinci mülizim 
Hamdi Tanauı, Devlet demir
yollannda yağa lımail Tekyar, 
Devlet demiryollannda seyyar 
kapıcı İbrahim T opsakal, Kuru
çay mahallesinde Rif at T e'kir, 
Devlet demiryollarında Mus
tafa oğlu Mehmet Topuz, 
Şeyh mahallesinde bamya
cı sokağında 21 numarada 
Ahmed Türköz, Üç.üncü sulta
niye mahallesinde Mu5tafa Tir
yakioğlu, Telgraf muhabere 
memurJanndan Receb Tuni'a, 
Beşinci sultuiye mahallesinde 
Yusufdede · caddeainde 174 
numarada Abdurrahman Türk
men, İnhiaarlarda yaprak de
po M. Nuri Tunçay, inhisar
lar muhuebeainde Riza Tez
can, Karııyaka Kemalpata 
caddesinde 23 numarada Ah
med Tilki, Aydın kumpanya
sında kavas Ali Riz.a Tayıi 
Selinin Bankasında Süleyman 

Tath, Devlet Demiryollan ka
tar bat memuru Salih Tırman, 
Yüzbaıı Alaiddin Tez başaran, 
Buca belediye doktoru sabıkı 

Fehmi Tanık, Güzel-Yalı 
yalıda Hicri Tezel, cezaevi baş 
gardiyanı Hayiddin T aneri, 
gardiyan l.mail oilu Muu 
Tunçlu, Topçu binbapsı Edip 
T opçuoilu, tayyare mülizimi 

Hasan Tuıray, Kalafat mahal
lesinde 11 numarada Sadettin 
Terzi oğlu, 94 numaralı polis 
Mitat Taran, Alaybey M. 48 
Nazmi Tökele, Buca 9 Eylül 
sokaiında Ali Tunalı, birinci 
Süleymaniye mahallesinde Ali 
Timli, İzmir Buca Nabi so
kağında 3 numarada Avni 
Asıranal, Ballıkuyu mahalle
sinde 40 numarada Hayri Ti
murçin. kambiyo katibi Muhit
tin Tugsu7, Mısırlı caddesinde 
2 numarada Ahmet Takaı, 
... ıak ve eY.tam bankasında 

Kiiçük llaherler: 
BM 

Tavuk Çiçeği 
Şehrimizin bazı semtlerindekİt 

tavuklarda çiçek hastalığı çık
tığı haber a.hnmış ve alakadar
larca icap eden tedbirlere te
vessül edilmiştir. 

Men'i Muhakeme 
Üçüncü komiser ve arka

daşları hakkında vilayet idar• 
heyeti tarafından yerilen men'i 
muhakeme kararı Devlet ş6· 

rasınca tasdik olunmuştur. 

Havagazı Komisyonu 
Havagazı komisyonu bu ak

şam belediyede toplanarak 
devir işleri hakkında müza
kerede bulunacaktır. 

Belediye Encümeni 
Belediye daimi encümeni diill 

öileden ıonra doktor bay Beh· 
cet Uzun başkanlığında top-
• 
lanmıştır. 

Bir Arabacı 
Diğer Arabacıyı Dövmüş 

Çete namile anılan binek 
arabacisi Cemal oğlu Mustafa, 
Mezarlıkbaşından geçerken a
rabacı Şükrü oilu arap Ahm• 
din ansızın üzerine atılarak 
Ahmedi ıu tenekesile • döğ· 
müştür. 

Zabı~aca vak'a hakkında 

tahkikata baflanmııtır. 

Beraet Kararı 
T emyizce Tasdik Edildi 

Urla hakimi bay İhsan Ziyayı 
öldürmek ve ölümüne sebebiyet 
vermekle suçlu iken ağırcezada 
cereyan eden muhakemeleri 
neticesinde bcraetlerine karar 
verilen Zeynel zade Hüseyin, 
Avni, değirmenci Mehmet ve 
Boşnak Muharremin beract ka
rarları temyiz heyeti umumiye
since tasdik edilerek ge}miıtir. 

Hapise Mahkum Oldu 
Kcmalpaşanın Anıızca kö· 

yünde İbrahim karısı Eminenin 
gece evine girerek zorla ırzına 
tasallüte teşebbüs eden Kon
yalı Mustafa ağırcuada bir 
sene iki ay aiır hapise mah
kum edilmiştir. . 

Mlsattrllkte Neler 
olmu'? 

Dolaplı kuyuda Şevki bey 
çıkmazında bay CaYidin evin
de misafir Çe,r.ıcli Salih oğlu 
bay Mebmed, karakola müra
ccatla karısına at olan çanta 
içinden elli lira ile lurmızı renk· 
te bir entarinin çalındığını ti· 
kiyet etmiştir .. Zabıtaca tahki
kata başlanmıştır. 
.......................................... 
N. Zühtü Törümer, Mes'udiye 
caddesinde Y enigün sokağında 
Mu.stafa Kimil Tolpar, İkinci 
DoJaplıkuyu mahallesinde 68 
numarada Ali T opagin, posta 
M. Hasan T elbaı, erkek mual
lim mektebi hademelerinden 
Ali Teri oilu, Karşıyaka bck
çiıı Hakkı oğlu Hüseyin T onçel, 
inhiaarlarda Sabri Uçkan, Bin· 
başı Kemal Ulusoy, Şeh mah
lesinde bahçe sokağında 46 
numarada Sül-eyman Ur~ancı 
oilu, Dlisiz. mektebi idare me
muru Celil Uzar, Halil Rifat 
Paıa caddesinde 87 numarada 
lsmail Ur, Karantinada Gönül 
ıokağında 9 numarada Rahmi 
Uçarı. Bornovada manifaturaa 
Demir Uz.undemir, Devlet dc
miryalunda İbrahim oğlu Hü
seyin Uguz, Çayırla bahçede 
lbrabim oğlu Hüaeyin Urku
maglu, Emniyette 106 numa
rada Ömer Unutmaz. 
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Geçmişteki Rus 
T ethişçileri 

- Ba 11 a 'ı 7 inc-i salıi}ede atacaklar. Gitmeniz İçİll ısrar 
kokusuna dayanamıyor. Ben etmem. Zira burada bir arka-
çahtırken biri beni anyacak dqa ihtiyacım Yardır. 
olursa kapıyı açacak bir yar- Tekrar ite k oyuldwn. Ben 
duncıya ihtiyacım var. çalışırken Sap kumldamadı 
Saşa aktam çok geç gekli. bile . • • Hu şey bitince ona 

Giineı batalı saatlar olmuftu. yaldqtım. Ellerimi omuzlanna 
~trafta derin bir ıessizlik vardı. koydum. 

vde her kes uyumuştu. Soba - Bitti. Artık yerinize dö-
~~•aş yavaı sönmekte, şiddetli nebilirsiniz dedim. 
ır souk camlar üzerindeki Hayretle yüzüme baktı; 

buz habbeciklerilc kendini du- - lrina lvanovna ya cliniz-
YUnnakta idi. Uzaktan bir ço- deki bombalardan biri patla-
cu)c sesi geldi. Az sonra bu da saydı bu pzel sarışın aaçla-
keıildi. Yerimden kalkarak rmız yeşil gaderiniz yerinde 
~pıya gittim. Kapıyı kitledim. bir parça et pıhtısı kalsaydı 
•ta yatajın kenanada otur- De olacakb ? 

lllllf, dikkatle hareketlerimi - O zaman Aleksaodr Mi-
!•kip ediyordu. Lambanın 111- kailiç, Vera Nikolaevna benim 
F•aı kıstım. Ateşe yaklaıtım. yerimi İtlfal edecekti. O da 
ite kouyldum. Dikkatle, acele muktedir bir kimyakerclir.Ken-
'lıneden çalıımak lizımdı. Ben disine hombalann nasıl yapıl-
~lıtırken oda da yalnız oldu- dığını öğrettim. 
IU•u sanıyordum. O kadar Bu sözleri ıükfınctlc söyle-
engin bir sessizlik içinde yü- dim. Fakat bu genç delikan· 
~?Yordu. Saşanın nefes aldığı lının izzeti nefsini yaraladığımı 
ıle duyulmuyordu. Anaızın hissetmekten de kendimi ala-

•ahrcdemiyerek seslendi: madım. Hele gözlerindeki derin 
l . - Bu çok tehlikeli bir iı teessürü görünce dudaklarını 
bına İvanovna.. Alev yanında dudaklarıma yapıştırmasına ma-

&natla çahıılır mı? ni olacak cesareti kendimde 
. - Öyle ama ben kimyake- bulamadım. 

l'llll. Mesleiimi bilirim. Elbet-
~· ki kaza olabilir. Fakat ya
lf burada bqgösterebilecek 
kazadan daha az tehlikeli mi
dır? Yoksa korktun ma Sqa? 
Çekilmek mi iatiyorsın? 
Saşa igbirarla yüzüme bakb. 
- Unutuyor ıınız ki lrina 

IYanovna ben bu sav&flll öa
tiilerindenim. Bu sonuncu ser
~ctkn sağ kurtulmaklığnn 
~ınoıli de pek azdır. İştialle 
oJnıczsem tabancamla yolu aç
baağa çalııacaiJm. 

- Karanmzdan ve cesare
~dea ,apho etmiyonua. Şim
~e. kadar çok cesaret örnek
I . nız olduğunu, Çarlajın kan
ı ıdareıine kartı kahramanca 
boiuıtuiunuzu biliyorum. Fa
kat burada karanlıkta t•refm 
bir ölüme maruz huhmuyorsu-
1'taz. Eier yapbiua bombalar
~n biri patlarsa bizden hiç 

şey bulanuyacaldar. Parça 
Parça olmuş kemiklerimizi bir 
Çuval içine koyarak bir tarafa 

- • oııu l <ff -

Muhakeme 
Yapılamadı 
KepaJpaıanm Armutlu kö

yü kredi kooperatifi muhasibi 
Hüseyin Zekinin dün Ağ'ırce· 
zada mulaakemesine devam 
edilmi' ve Temyi.z mahkeme
sinden celbi kararla,tırılmıı 
olan bir dosya hentiz gelmedı
ği içiıa hir an evvel gönderil
mesi hakkında müzekkere ya
zılmasına ve muhakemenin 
iki tubata btrakılmasaaa karar 
verilmiştir. 

Hayvan Tahaffuzhanesi 
Bu yıl lzmirde 18 bin lira 

Mrfile bir hayvan labüratuan 
ve yirmi bin liraya da bir ta
haffuzhane inp ettirilecektir. 

Bu tesisat Ege mıntaka .. nın 
en büyük' bir ihtiyacına ceYap 
vermiı .olacak ve bayYuat ih
racatımızın da koruama.,nda 
büyük amil olacakbr. 

Dr. -Operatör Talısi1.t 
Çivici Hamamı c·varıodaki 

(Kurtuluş Yurdu) nun 
935 st"nes arne iyat ve hasta kabul şeraiti 
Apandisit, fıtık, basur, fistül, baiırsak, akciğer, karaciğer, 

safra kesesi, böbrek, prostat, mesane hastahj't ve ta, ame
liyatlarilc kanserler ve sair azalann en mühim ameliyatlarını 
Yapmak ve on gün de hastanede yedirmek, içirmek 
bakmak şartile: 

UcUncU sınlf için top yekOn 38 llra 
ikinci " " " " 40 " 

Birinci " " " " 49 " 
LUks hususi " " " •o " 

A!clade hastalıkların tedavi.i vey~ ameliyata için 
. hekim ücreti, iliç laer fey dahil 

UçUncU smıf için yem1 Ucret a,• Hra 
ikinci " " " " 3 " 
Birinci " " " " a,s " 
LUka hususi " " " 4 " 

Her~ün ayakta baıtta muayene3i için vizite ficre~ hastane 
d~hilindc (1) lira, butane haricinde (2) lira, buıt ayakta 
Yapılacak ameliyatlar (3) liradan (S) liraya kadar olup her 
günkü pansumaalar için de yarımpr lira al nır. 

H l :4-13 lS9) 

Pudrada 
Yeni Moda 1 
MEVSiMiN ZAFERİ 1' 

Şık ve kibar hanımlar tara-

fından kullanılan yeni pudra; 
bütin gün hatta yağmurlu ve 

rüzsirlı havada bile hiç bir par
laklık izi bırakmaksızın tama
mea mat bir ten verea pudrad1r. 

' 

1 - Fort 29 Model iki ~ 
kapıla beş kişilik a'l kulla-

nalm~ ' 
2 - Sitrocn 3 kişilik spor 

11 beygır 
Adres: Aydta demiryolları · 

itsalindc berber Latif vası-

' 

_J h ı- .. ' • nH\ atta fO oru 
" 7 (72) 

-wı• 

ZA-
Onu settelerden beri tanır, ağrılarc.a ve soguk 

İJılftİr Esnaf ye Abli itan· 
kua Ödemif pıltesmden alcla
iım 6 kıt'ada 60 liralık laiase 
senetlerini kayltettim. Yenisini 
alacagtmdan es'kit.rinin hikmü 
yoktur. 

algtnhOındaki çabuk tesirini bilirsinız: 
f0 markasının tekeffül effiti ASPiRiN 

dan sonra dahi tnemn'"' edecektir. 

ı.. n• 

Pudradaki bu son tekemmül, 
"krema lripüğü,, tabir edilen 
yeni bir cevlıere medyundur. 

israrla tASPİR • 
:ı we '20 l<omorımelık ambaıa arda bulunur. 

Ödemişin Balabanlı köyiin· 
den ak oğlu Tat Ahmet 3S 

Binaenaleyh, . T okalou, krema 
köpüğü usulünün imtiyazını al-

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde E0 
markasının mutlaka 
bulunmasına d · 

' Doktor 
A. Kemal T onay 

mııtır. Bunun içindir ki ıimdi; 
Tokalon pudrası, bugüne ka

dadar istifade edilmiyen birçok 
muhassenatı takdim ediyor. 
Yeni Tokalon pudrası, nefis Ye 

muhteşem bir ten vermekle be-

icat ediniz 1 

raber bütün g-Un daima terü

tue bulunduran bir ten temin 

ebnektedir. En fedit ve açık 

havalarda yapılan sporlardan 
ve uzun dans suvarelerinden 
mütevellit terlemeler, tenin 
penbeliiini ve tazeliğini kati
yen bozmaz. Zira Tokalon pud
rası, krema köpüğünün sırrına 
malik yegane pudradu. 

Hususi Ders 

-CWCt'O , +o ... 
-192 -

T ecri\ beli eski bir muallim 
hu.ut ders yermektedir. Geç 

kalan talebeler yetiıtirilir. 
ıdare mndlrffli6müze müra· 

caat edilmelidir. 10-10 

Öz Türkçe ka111kklar 

Malum olmak - 1. An- Mandıra - 1. Aiıl 2. 
laplmak 2. Bilinmek 3. Ôi· Arkaç 3. Ôyeç 
rcnilmek 4. Tamlmak, ta- Manent - 1. Boğdq, 
aJnmak bekteş 2. Bendeş 3. Benzer 

Malümat - 1. Belleti 2. 4. Davn 5. Et 6. Uyar 
Belget 3. Bilıi 4. Bili 5.Bilit Maaeadi yok - 1. Ben· 
6. BilüT 7. Bilik 8. Salık zersi:ı, benzeri yok 2. Epi• 
(haber maa) 9. Sorai. aorak eti yok S. Kerinçaiz 
(muele man) 10. Ucar (ha- Mane'fi - 1. lçlek 2. 
man) Tinlik 

Malômatla - 1. Bilge 2. Manevi kuvvet - Örük, 
Bilgili 3. Bilili 4. Biliğli 5. üriik 
Bilimli 6. Görrülü (tecrübesi Maneviyatı boa:uJmak -
çok mu) 7. Kanık Adak kamaımak 

Malômat farur-1. Bilsiç Mangal - 1. Dajar 2. 
2. Eke 3. Höke Korluk 3. Otla, otlağ 

Maliimat vermek-1. Bil- Mini - 1. Ayrua 2Boz-
dirmek 2. Bilgürmek lak 3. Engel 4. Erer 5. Yı-

Malzeme - 1. Aygıt 2. jan 6. Y tj-ıcı 
Kayıt 3. Kereç Mini olmak - 1. Aba-

Mamelek - 1.Ncsi varsa mak 2. Enl'el 3. Ket çalmak 
2. Var yok • ket vurma~ 4. Ket Yermek 
. Mamul - 1. f şlen~ıf 2. 5 Ô .. .. ı, k 6 Ter-Ö _ 

3 
y •~ . nuau .,esme . 

rgut ·• apumıf kilmek 7 Yıimak 8. Yo-
Mamulünbib - Buldak .. k · 

(Kolay bulunan, bayağı, mu- p':ania - 1. An 2. Ar· 
tat, ordinaire, usuel, hazır, gadal (Yola mani olan fey
mevcut, kullanılan man) ler) 3. Avlaiı 4. Paçarız 5. 

MamW' - 1. Angın, an- Büğet 6. Dolaz 7. Gerelti 
gun 2. B~yındır 3. Diizpn 8. Tirek. 9. Tutuk 10. Tü-
4. Islı 5. ltlenmit 6. Ongun k 11 Yıian 12. Yığm 
~Fe$izli, feyizlenmiş man.) ne M~iYeli _ ı. Basana 

· M:.ure - 1. Ellik 2. 2. Buarma 3. Elekct 4. Gö-
Şeıılik türge, kötürge 5. Kanırt-

Mana - 1. Anlam 2. maç '· KöakU, küskü 7. Kü
Cora 3. İç (Babn, lüp, mağ:ı sük 8. Pelek 9. Sıydam 
naan.) 4. Dilek 5. Türelilc, Mansap (Makam man.)-
törelik 6. Yoram 7. Yoru 1. Baja (Bir rütbe ve maa• 

Manasız - 1. Beş 2.Kof sıp adı) 2. Miiçe 3. Orun, 
3. Saçma, saçma sapaa öri1a 4. Urun, ilriin 5. Ya-

Mana vu.mek - Yormak lamı yalım 
Maacıaık - 1. Basana Mauıb (Nehria iuıbab 

2. S-ma 3. Çıknk yeri man.) - 1.Ap 2.Çai-
MaadaJ - 1. PırlanR 2. laa 3. Çatan 4. Kavtak S. 

Sıkpk Kavııd. kavsut 

ZAYi 
İthalat gümrüğünün 1512/933 

tarih ve 271770 No.lu makbu· 
zumu zayi ettim.Yenisini çıka
racağımdan zayi olan makbu
zun hiikmü olmadıiı ilin olunur. 

Hiskia R. Amato 
225 (94) 

.. lderlJOlog ve bul• 
''" il• ..... n llMtalıll-

lar birinci sanıt 
mlltellassısı 

Basmahanede Müveddet 
ulonu iiatlDde Dibek ıokak 
30 nümarah ev ve muyeae
baneliade rece gündüz bas
talaruu kabul eder. 

Veremtiler ile ıaiiracaat 

eden diier hastalara yapıl
ması lir:ımgelen sair tahlilat 
ve mikroıkopik muayeneleri 
moccaııen yapılacaktır. 

1 - 13 h-3 (98) 

mır iMP 

Öz Türkçe karşıhk1ar -189 -

Mahaus (Huauıtan) - 1. Yitmek 11. Yokolmak 
Ayn 2. Aynca 3. Aynlmıt Mahviyet - Alçak aö-
4. Baıkaca 5. Göre 6. İsti- nüllülük 
yerek (Kasten, bililtizam Mabviyetkir - 1. Buık 
man.) 7. Özgü (Kendine has 2. Basınçak 3. Buınkı 
man.) Mahz - Salt (Yalmz. 

Mahsustan (Histen) - 1 aqcak man.) 
Duyulan 2. Kavranılan(Duy- Mahaza - 1. Ancak 2. 
gufardan birile) 3. Sezilen, Tek 3. Yalnız 
aeziJmiş Mahzen - 1. Ambar 2. 

Mahsut - 1. Çekilmi- Evaltı 3. Girelik, girenltk 
yen, çekikmiyen 2. Göze .f. Kertek 5. Kurlak 6. Yer 
batan 3. Kııkanılan altı 

Mahıer - 1. Döynek Mahzuf - 1. Silinmiş 2. 
(Hareketin kayna~tıiı yer Yerinden kaldırılmış 
man.) 2. Kariaşahk Mahzun - 1. Beyret 2. 

Mahuf - Korkunç, kor- Bemez 3. Basuşlui 4. Dur
kulu, korkulur, l.orkulacak "un 5. Kaya-ulu 6. Kayşak 

Mahv (Mahiv) - 1. Bat- 7. Suğun 8. Sıkılmış J. Sı• 
ma 2. Batırma 3. Bozujluk mk•ı 10. Tasalı 11. Uzpn 
4. Dağılış, darmadaianlık 12. Yerkin 
5. Kıran 6. Kırkai 7. Or- Mahzun etmek- 1.Dağ· 
dandan kaldırma 8. Ölüm lamak 2. Kuyurtmak 
9. Yok etme 10. Yoyma 11. Mahzun olmak -1.0.r-
Yuına 12. Yumma lıganmnk 2. Sınıkmak 3. Su-

Mahvetmek - 1. Bas- nukmak 4. Üşenmek 5. Ye
mak (Yenmek, mailüp et- renmek, yerinmek 6. Yirin-
mek man.) 2. Bat rmak 2. mek h • 

B k (M 
.. 1 ~ . Ma zur - 1. Engel 2. 

ozma ag up ve penşan c·· 1_k 3 K k k 4 S 
k ) 4 D 

.. k uç u . or aca . a• 
etme man. . agıtma 

(M "'I~ .. h . t k lıcınacak 5. Salkı 6. Yığak 
ag up ve mun czım e me ( l 

) 5 E k (M 
VJ• Mahzuı o mak)- 1. Kı-

ruan. . zme ag up et- k k · 
k ) 

. t vanma , uvanmak 2. Oiir• 
me man. 6 Gıdermek( za· mek 3. Sevinmek 
be etmek man.) 7. Kırmak Mahzuıiyct _ M · 
(Mağ)üp etmek man.) 8. Ko- Mail _ 1. Aklame~g~ _ 
nurmak 9. Ortadan kaldır- d (Ş b'h · n 
mak 10. Öçürmek (Asıl sön- ırır e 1 

' • yakın man.) 3. 
dürmek man.~ 11. Öldürmek !cçer (Şcbıh, yakın man.) 

12. Üzmek 13. Yok etmek t~la •ı:an ~· D~şkü.!1. (Müp· 
Mahvolmak - 1. Alık· E~· . · · Egılmış 7. 

mak 2. Alkıomak 3. Basıl- E ~rtı S. Eğri, cirilmiş 9. 
mak 4 Batmak 5 K ı '- Y er lO. iateli (Hcveıkir 

. . ırı maK man ) 11 K '-
6. Ort_adan kalkmak: 7 Ö · · ıyıK 12. Söyke-

k ( A- • ç- me 13. Verev (Ç ) rue l'Uıl sönme man.) 8 14 y apraz man 
Ôçülaıek ~. Tiinülm,.lc ıo: Y.İtk abk 15. Yatkın 16. 



BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYVA BAHÇESİ SAHİPLERİNİN 
Dikkat Gözlerine 

Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCİN ) marlt.alı 
KİMYEVİ GÜBRE'Jerin İZMİRDE satış yerinin yaJnız : 

GAZİ BULVARINDA YENİ TUHAFİYECİLERDE 
(1) NUMARALI ADADA İNGİLİZ KİMYEVİ 

GÜBRELER ŞİRKETİ 
OJduğunu Unutmayınız. 

GÜBRELERİMİZİ BAG mıntakalarında ki KÖY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentaları
mızda buJursunuz. 

Adres : İMPERİAL KEMİKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ 

P. K. 78 Telefon : 3803 

Mesh ur .. 

Boca 
A~a 
Şarabı 

17-26 (1092) Pa. Ça. 

İki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
İzmirde Stok Vardır 

FiyatJar rekabet kabul ctmiyccek derecede ucuzdur 

Umumi sabş mahalli: Karataş tramvay caddesi vapur 
iskelesi karşısında 113 numarada bayi Abat 

8-15 (39) 

-190- Öz Türkçe karılıklar 

Mail olmak - Eğilmek Makarn hükumet - 1. 
Mai) satJh - 1. Argaç İltubk yir, iltutsuk yir 2. 

2. Engeme (Arızalı man.) 3. Ordu 
Yamak 4. Y altı Makara - 1. Ağşak 2. 

Maişet - 1. Azıklanma Dolak 3. Sarmağa 4. Saz
(Y emek, erzak tedarik et- kap 5. T ağalak 
mek man.) 2. Dirlik 3. Do- Makas - 1. Gaçı, gayçı 
yumluk 4. Geçim 5. Geçin- 2. Kaçı, kayçı 3. Kaptır 4. 
me 6. Diriklik 7. Yaşayış, Karcı 5. Kayaaı 6. Kırgı 

yaşama kıkı 7. Kırklık 8. Kıyın 
Maişet medarı - Geçi- Makastar - Biçkici 

necek (Taayyüş, maaş, idare) Makasla kesmek - Ku-
Majyet - 1. Bile (Yal- saçlamak 

nız "ile, beraber,, man.) 2. Makat - 1. Büzük 2. 
Bilelik 3. Boy 4. Girinti 5. Dızzık 3. Geri 4. Göt 5. 
Eıgün, ilkün (Maiyet halkı Kıç 6. Köpçük (Minder man) 
man,) 6. Tabanlık (Tebaa, 7. Oturamak 8. Oturak yeri 
riayet man.) 7. Yan 9. Puç 

Maiyete iİrmek - Ya- Makber, makbare-1. Ö-
ğılmak bütlük 2. Sinleyik 3.Sinlik 

Maiyetinde - 1. Bile- Makhu1 - 1. Alınan 2. 
since 2. Yanında Beğenilen beğenilir 3.Gcçek 

Maiyet memuru - Bey- 4. Geçer 5. Gcçgil 6. Öz 7. 
deş. Özden 8. SeviğJiğ 9. Yeğ-

Makal - Söz söyleyiş rek, yekrek, yeyrek 
Makam (Yer man.) - l. Makbule 2'eçmek - 1. 

Bölük (Daire man.) 2. Du- Emelenmek 2. Geçmek 3. 
rak (Mekan, mevki man.) 3. Hora geçmek . 
Erdik (Derece, içtimai mev- v ~akbul oJmıyan - Be-
ki man.) 4. Oruk 5. O- genMsız kb 1 Al 

6 T (H
. k a uz - . ınan, 

run, örün . apu ızme l (K b d"l · k 
k 

a ınmış a ze ı mış a ça 
fonction man) 7. Duraca J ) 2 B k . ) veya ma man . arga 
(mekan, mevki, mevkıf man (V · .. d · ı· · 
8 

crgı o eyemn e ıne verı-
. Duran 9. yer. Jen kağıt) 3· Fitik 4. Eirtik 
Makamına kaım olmak- 5 K 6 K 7 K I k 

k 
. oçan . opça . u a 

yerini tutma Makis - 1. Benzer 2. 
Makamı ali - 1. T apçan B t·ı b t·ı b·ı· 3 

2 
T·· cnze ı en, enze ı e ı ır . 

. Mork r(M .k. . Eş 4. Uyar 
a .am - usı ı ısb- Makliip - 1. Çevrilmış 

lahı) 1. Ezgi 2. Ezgü 3. Köi terz çevrilmiş 2. Değiftiril-
Küğ 4. Köykü 5. Tmg miş 

Makar - 1. Durak 2. Makrum - 1. Bititik,bi-
Durulan yer 3. Eirek 4. O- tişmif 2. İlitmİf 3. Kavşı 4. 
turulan yer 5. Orun (mevki Kavuımuı 5. Ulaımış 6. 
makam man} Yakın 

.. 

lnşaatınıı ıçm atidekiihtiyaçlarıoun pek nmuı fiyatlarla 
temin etmek isterseniz Halim a~a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRinA ıniiracaat edinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çlçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıfonlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri re bunların teferruatı vesaire ... 

Fıyatlar reka'Jel kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütUn Markalar 

En Müsait Şeraitle 
ağazamezda Satıhr 

kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Topan Halis Zonuuldak 
Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde ya!mz Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
İngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınız1 da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz .. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

iz mir Defterdarlığından : 

23 Kanunuaanı t935 

iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

Soguk a1gınlı· 
ğınm bu ilk ala
metlerini 

GRiPiN 
mczseniz birçok 
ağır hastalıkla

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

GHiPi 
r Bütün ağrı, sızı 

ve--sancıları der 
~ hal dindirir, gri

pe romatizmaya " 
diş sinir, adale, 
bel ağrılarilc kı
rıklığa karşı bil-
has~a müessirdir 

• 
rıp Ediniz 

i Tecriib 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
İuisinin vergi borcundan ötürü tahsili emva1 yasasına göre 

haczedilen donanmacı mahallesinde zafer soka2ında kain 30 sa
yılı ahır binası yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından 
pey sürmek· istiyenlcrin defterdarlık tahsilat kalemine müraca-

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
· iki Defa SüzUlmUstür • 

Yegane Deposu 
Başaurak 

atları. ( 74 ) 18. 23. 28. 3. 

Öz Türkçe karşılıklar - 191 

Maksat - 1-. Di1ek 2. Varlıklt. Yöı (menkul mal 
ligi, iJgü 3. Kabu 4. Oruz man) 
uruz Maldar - 1. Varlık 2. 

Maksadil~-İçin, üzere Zengin 
Maksatsız - 1. Albastak Maldarhk - Zenginlik 

2. Teğin Malolmak - 1. Çıkmak 
Maksim - 1. Kever, ge- 2. Etmek 3. Kesmek 

ver (Su hakkında) 2.Kövcrte Mali ganimet - Doyum-
3. Maslak 4. Savak ( Su luk 
hakkında ) Malü menal-V ar yok 

Maksum - 1. Ayrılmış Mala - 1. Sınagaç 2. 
2. Bölünmüş 3. Üleştürülmüş Sıvagıç 3. Sürgü 4. Usku. 

Makta - 1. Baştak (ke- Malamal - 1. Dıkız,tıkız 
silen bir ağacın bundan ha- 2. Dolu, dopdolu 3. Tıka 
sıl olan yüzü) 2. Çökür 3. basa 4. T oruklu 
Oylum (hacım, cisim man. Malarya - 1. Isıtma 2. 
da) 4. Yanbeği, yanbeki Kezik 3. Sıtma 
(ufki makta istikameiinde Malayani - 1. Boş 2. 
man) Matıak 3. Sandırmak 4.Saç-

Maktu - 1. Götürü 2. ma, aaçma sapan 
Kesik 3. Keıilmii 4. Kesim Malik - Erkli (Zikudret 
(mukataa man) 5. Kesimli 6. man) 2. İdi (sahip man) 3. 
Kesme pazarlık 7.Pazarhksız İğe 4. İke 5. İye ~. İs, ıss 

Maktuan - 1. Götürü 2. 7. Isı 
Toptan Malik olmak - 1. Edin-

Maktul - 1. Depelenen mek 2. Elde etmek, ele ge-
2. Öldürülen, öldürülmüş 3. çirmek 3. Eliktirmek 4.İye~ 
Vurulmuş )emek 5. Kazanmak 

Makul - 1. Ağayu 2. Malikiyet - 1. El 2. Erk 
Günlü 3. Onay 4. Uj-uluğ (iktidar man, hakimiyet man) 

Gayri makul- Cünsüz Malikane - 1. Y etül 
Makule - 1. Cusun 2. (Domaine man) 2. Yurtluk 

Çeşit 3. Türlü Maliye memuru-Ağıcı 
Makus - 1. Arkılı 2.Ar- MalfıJ - 1. BcceJ, beçel 

kırı. arkuru (Yandan) çapraz 2. Codar, cudar 3. Çırb 4. 
man) 3. Baş aşağı 4. Devre, lğınık 5. İğdir 6. Keneıen 
diğre 5. Kışık 6. Ters 7. 7. Kötrüm 8. Köküm q_ Mı
Tersine dönmÜf 8. Tersenbe şık 10. Peçel 11. Sökel 

Mal - 1. Akça (Nükut Malul olmak - 1. Cır-
man) 2. Barım 3. Bul 4. Bu- Janmak 2. Mııraymak 
yum, büyüm (eşya ve emtia Malum - 1. Belgülük 2. 
man) 5. Ed 6. Neng 7. Para Belli 3. Bilinen 4. Bilüvlü 5. 
(Nükud man) 8. Pul 9.Tavar Bellüğ 6. Öğrenilmiş 7. Öyle 
(Aaıl koyu, sıi'ır gibi bay- (nida gibi kullanılan"maliım!" 
vanlar man) 10. Var 11. kartılıiı) 

' 

Hamo.i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün Türkiye için umumi sabş yeri İstanbuJda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 

ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 



Ankara Birası 
aı---------~'' ~~~-----....... mm 

Umduğunıuzdan Üstün Cıktı .. _ .. 
Ucıız-TPmiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. = m~~~nP~411Ji4lilİID'_.._ .............. .. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
tznı. J~ ~-=~ntanırz yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 

sipaı·.~1!11 k~hul ed~y_.-ıruz. _Ankara Ornıan Çiftliği I\1üdürlüo-üne müra
~:\at. f ~7.la lzahat ıçtrı lznurde Ege Palas ve Şehir gazinos~ nıüsteci6 
l lirknıenoğlu ı\1urat hevden alınabilir. ' · · 

ARADIGINIZ 
KALEM 
iSTE ! .. 

fabrı·kası· lstanbul, Ayvansaray 
. • Vapur iskelesi caddesi 

İzmirde Satış yerleri• Ha11;1di Bekir, Mc:tunet • Rasım, Mehmet Emm, H. 

Ömer. Abdit zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

5-26 (40) 

Bristol tttell 
lstaobuluo En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Oi elidir 
Rütün l'lnı;rJiJer Burada Bu'usurlar 

H S~eak ve soğuk akar suyu, banyolu odala;ı Marmaraya 
alice naztr güzel manz.ar.ast ile .ıtanbuJun en sevimli oteli 

B. . 
rıs~oJdur. Istiralıat etmek istiyenler behemehal ~u oteli 

tere.ıh ederler. 
~~sl.gci~~ : Kırk sencdenheri otelcilik yapan tec:dibeJi 

t.?'ı~ın çok )yi tanıdığı sabık :Aske,.i oteli ınıüsteciriu mer 
utfü beydir. 

Dikkat • Bütü~ Egelilere Brı·slol s:rke-
c • Beyoglunun cıde 

Osnı ani, .. e otelini taysiye 
,1 edenz l54H 

M. SIRRI 

Zeytinyağcı 
Alım, Satım Ve Komisyonculuk Evi 
Başturak Karaman Sokağı Ağzında No. 17 

İZ Mi R 
Ayyahk ve Karaburunun En Nefis Yemeklik 

Yağlarını Her Zaman Mağazamızda bulabmrsiniz 

.......... El! ......... ~ 

Selanik yevmi gazetelerin· 
den Musevice Lapronsa ve 
Fransızca Progre gazetesini 
Pasaport ve Alsancak iske
lelerinde bula bilirsiniz. Fiat 
iki kuruştur ve abune 50 ku-

ruştur. il 
Adres: Kolokocu çelikel 

Nö.49 Telefon. 2295 4- 71) 

1 
ÇocuK HASTALIKLAa'ı1 

MÜTEHASSISI 

· Doktor 

) 

Ali Aoa~ 
lkametkalım.ı Biriaci Kor

onda Tayyare Sineması civa
nnda 222 Na.maralı eye nak
letmiştir. Hutalanm eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağmda 
84 Numa.rah muayenehane
sinde kabuJ eder. 

Evin Telefona: 3053 
Muayenehane Telefonu: ~' 

1 (25)H.~_ff 
~· 

t =---· Doktor 

A. Hiza Unle 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali R.iza Oaieıa 
D08UM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKl.ARI 

MUTEHASSISI 

Göz Tabibi 1 

~~~!, ~~!!~! 1 
göz hastahkları mUte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı 
Telefon : 3055 

746 s. 7 
1 dS1 r\Av'ii'i:a# i Mf ı 

J ~ -·w"lt.:::ı~:at-.-.ı:w a .. 
fJluayenehane Nakli 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvay cad.- • 
desi No. 55t6 Tel. 2545 1 

. ~.ruh .,,..,. 4 _:;t.:,,.tfr:?';,8~ ~'1iJ?mliH 1 

• 

• 

PERTEV ŞURUBU: Memleketimizin Doktorlarının 
Takdiratına Mazhar Olmuştur 85 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bay Müzeyyen -

1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma camma 

E AX 1799 Hicaz şarkı. Narlı kadın 
E Hicazşarkı. Sevdamı dilim 
E anlatamaz 

Emel ceıaı Hanım -= Saadet Hanım --5 AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kad 
5 Uşak şarkı. Gel gel 
E Mahmure Handan Hanım 

Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüf 

-E AX1801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı 
E Şetraban şarkı. Titretti beni 
§ Süheyla Bedriye Hanım 

MUferret HanNn 

1797 Ey nazh çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

§ AX 1802 İzmir Bergama türküsü 
E Gökçe karga olaydım 
E SUheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. - Yir Kolumda. Kırmanço 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Torbalı. tapu memurluğundan: 

Kara kızlar köyü pire yeri 
mevkiinde şarkan Ayşe ve Ru
ICıye garbcn Murat o,ilu Ah.
met şimalen sahibi senet ccnu
ben yol hudutlariyle mahdut 

tarla bila senet ayni mevkide 
bağ ve kır bağ mevkiinde tar
lanın hu~utları üç hudutla ya-

Şubesinden: · 
Mevkii . Sokağı Cinsi 

Bornova • lstanbullu oğlu Hane 
Bornova Birinci yaka Hane 
Tepecik Akşam sokak dükkan 
Bornova Birinci yaka bane 
Kestane pazarı dükkan 

No. 
11 

4-8 
18-1144 
10-10/2 

40 
Seydiköy Mazgana f" oskolo çiftliği 
Karantina İskele caddesi hane 11-101 
Buca Uzun sokak hane 54-72 
Bom ova Merkez hane 68-80 
Reşadiye Zeytin sokak hane 18-14 

Yukanda yaz,Jan m~lların ican 18-1-935 tarihinden itibaren 
!11~zayed~ye ç~~arıldı. ihalesi 7-2-93_5 per~e!°be günüdür.Tutmak 
1sbyenlerm yuzde 7,5 pey akçcsıle bırlık.to ihale günü saat 
14.30 bankam17a müracaatları- 172 (96) 

zılıp halı haz1nna mu'"h . 1 . ayın o a-
rak sıvaslı oğulları Osman ve 
Mehmc~in tasarruflarında iken 
vefatlarıyle verescsı" t ·ı · ·ı 1 escı ve 
ıntı ca ettirece1derindcn bu 
mallerde alakası olan 10 .. . . varsa 
~un ıçı~de T orbalt tapu idare· 
sıne m.uraraatl~n q3 1223) 



F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 17 ikinci 
kanunda Anvcrs, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg iç.in 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 25 ikinci 
kanundan 31 ikinci kanuna 
kadar Anvcrs,Rotterdam, Ams 
te;dam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

HERMES vapuru 27 ikinci 
kanunda beklenmekte olup 
Burgas, Varna ve Köstcnce 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 8 şubattan 
14 şubata kadar Anvers, Rot
tcrdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 22 
şubattan 28 şubata kadar An-
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORiENT LİNİEN 

FERNEBO vapuru l 9 kanu
nusanide Hamburg,Copenhagen 
Dantzig, Gdynia Goteburg 
Oslo ve fskandinavya Jiman
arina yük alacaktır. 

BLALAND motörü 28 Şu
batta Hamburg, Copenhagen 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SAMLAND vapuru 8 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hai!en, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg ve İskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SFRVİCE MARİTİM R UMAİN 
Garbi Akdeniz için her on 

b""" günde bir muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 21 

kanunusanide beklenmekte olup 
a"ni günde Malta, Barselon, 
ı11arsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 
. . , · __ . --~~~ ;. ~ 

. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DELOS vapuru 20 son ka

nunda bekleniyor. 24 son ~a
nuna kadar Anvers Dirket 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
mene yük alacaktır. 

HAGEN vapuru 4 şubatta 
bekleniyor. 8 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam Hamburg 
ve Bremen içiu yük alacaktır. 
AQUİLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 
üzere 16 şubatta bekleniyor. 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 29 son 

kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anver~ten yük çıkarıp Bur
gas, Varna ve Köstence için 
yük alacaktır: 

ARMENT H. SCHULDT 
NORBURG vapuru 23 son 

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

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru 18 son 

kanunda bekleniyor. Nevyofk 
için yük alacaktır. 
- EXCELSIOR vapuru 3 Şu
batta bekleniyor. Nevyork,Bos
ton, Filadelfiya ve Norfo!k 
için yük alacaktır. 

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

N. V. VJ/. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Aydın D'!miryolu Umum 
MUdUriUğünden: 
1088 Numaralı Tuğla ve Ma

lcina edevat tarifesidir: 
26-1-935 tarihinden 30-6-935 

tarihine kadar İzmir ve Na
zilliden Kuleönüne yeni fabrika 
tesisi için tasınacak makina 
edevatı ve tuğla için aşağıdaki 
yazılı tarifeler üzerinden ücreti 
nakliye alınacaktır. 

Makina edevatı: 
ızmirden Kulcönünc kadar 

tonu 1084 kuruş. As~ari 100 
ton nakledilmesi şarttır. 

Tuğla: 

İzmirden Kuleönünc beher 
tonu 976 kuruş Tam vagon do
lusu olmak şartile. 

Nazilliden Kuleönüne tam 
vagon dolusu olmak şartile 
sevkedilccek tuğlanın beher 
tonundan 795 kuruş ücreti nak
liye alınacaktır. 

SAÇLARINIZ 
D ö k Ü 1 Ü y o T fıt" il ? 

Hemen dökülmesine 
mani olunuz. 

KANZUK Eczahancsi 

müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek

lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

KOMoJEN : Latif 
rayihalı bir saç losyo

nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa-

Oliver Ve Şii . 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
ROUMELIAN vapuru 25 

ikinci kanunda Liverpool ve 

Swanscadan gelip tah!iyede 
bulunacaktır. 

TRENTİNO vapuru 30 ikinci 
kanımda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna

cak ve ayni zamanda LQl'ldra 

ve Hull için yük alacaktır 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGA TfON Co. L TD. 

STORK vapuru Limanımızda 
olyp Londra için yük a'acakbr. 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
ANGORA vapuru cıy so-

nunda Hamburg, Bremen vr.. 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

NOT: Vürut taıihleri ve 
vapurlarıa isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PtRE TRİYESTE VE 

SUSAK 1Ç1N MUNTAZAM 
HAFf ALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür: 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
23/1/935 S.S. BLED 
30111935 S. S. SRBıN 
612~35 S. S BEOGRAD 
13121935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl-
mıştır. . 
NAV1GATION G. 

PAPAYANNAKlS 
AYA ZO NI vapuru 20 ka

nunusanide Pire; Volo, Selanik 
ve Dedeağaç limanları için yük 
alacaktır. 

AYA ZONI vapuru 27 ka
nunusanide Pire, ıskenderiye 
ve Port Sait limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. PU~SıCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Eczacı başı 

Ferit Kuvvet $urubu 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, İştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yürü
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

Her Yerden Ara vınız 

Fe it afaıkan uhu 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

ağrıları, el ayak titreme, baygınlık. Nefes darlığına karşı 
her evde bulunması.. lazım bir devadır. 

Bazan Bir Hayat Kurtar1r 

~e~~ S. Ferit Şifa Eczanesi 

PLATT 
Makina F abrikasmın 

ı AMDAR ÇIKRlu1 

En ufak yedek parçaJariyle beraber aşağıdaki Tüı kiy 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

G. D. GIRAS 
nnifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

''o. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

i LAN 

Satılık Çuvallar 
Şaphane ıokağında bay Mehmet Akifin yanan depoıundaki 

çuvallar 23-1-935 tarihinde Çarıamba günü satılacaktır. Taliple
rin Halim ağa çarşısında 52 numarada .. HEL VETIA " Sigorta 
Şirketi acenteıi bay Vedat T evfiie saat 9 dan itibaren müraca-

' atları ılin olunur. Telefon 3971 ( 97) 

AZ PARA iLE 80 
ISI:EC 

YALNIZ lÇI GAZLI 

Law baları T em~n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, "Te]ef on 

PEŞTE~IALCILAR 
l\1a1zenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

• 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve :Fahrikıuıı: 1 zm1 rıJe Hıdkapınnrdadır 
YerU Pamu#undan At, 1 aygare, Kiipekbaı, Def11rmen, 

Geyik ve Leylak Markalarım havi her rıovı J{atıot hezı 
imal eyJtıruckte olup ınalları A vruı>nııın ayni tip mcuMu 
oatıııa faiktir. 

Telefon 1' o. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Ba~rak lzmir 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

(H 1) Per. 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20Numarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

basta kabulüne başlamışlardır 

Telefon: 2639 


