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!_ ~i ~s~ matbaasmda basılmı~tır. 

Gen· evkifat Vard r • 

Soysal Sigorta 
D - - -Ört Gözle Beklenen 
_ Bir Düzendir 

rn UJkcmizde ateşe, denize ölii-
e ka · ' işsizi"~ ~şı sıgortalar var. Fakat 

d.. ıgı karşıfoyacak hiç bir 
lauzen yoktur.Işinden çıkanlan
d:n v~ya sağlığın bozu!mnsm
bi dışc gidemiycnlcr acınacak 
ı. r uruma düşmekten kurtu-
rnıyorlar 

.. Kentsel. acun da kara günler 
~~z önüne gctirilcr~k her birisi 

n ayrı ayrı düzenler kurul-
nıu t · k ş ur. iş yasa5t emekçileri 
ç;{uillaktadır. Çalışanlar ile 

ıstıranlar arasında • uluşça 
B~a~anmış düzenler vardır. 
Çaı". an başka soysal sigortalar 
ha ış~nl~rı işsizliğe veya her 
et ngı hır. duruma göre sigorta 
ül~İl<t;~ırle~.. Büyük törüler 
ol 1 erının ıçınde ve dışında 

an ar · · l göı; .. .. ıçın soysa yardımları 
B onundc bulundurmaktadır. 
nı~~i:lrın yalcın örneklerini İz
i(~ ... ; bulabilir ve görebiliriz. 
ç ~uk sanatlar yasasiyle bir 
laok yabancılar işlerinden uzak-
1ı·~hrılmışlardır. Bu her törü-
~n aşağı yukarı onayladığı 

l1 Usal bir sistemdir. 
T- k" b · ka.ı ur ıye u ışte en geriye 

b anıdır'. Bu bövlc olmaH.a 
u:rabcr Türkiyede işlerinden 
tıl a~laşbrılanlarm hemen hepsi 
ı.~·arı yönünden korunmuş
ola t" İtalyanlar kendilerinden 
tür~~rını alup ülkelerine gö
tiru· uşler, iş vermişler, yerleş-
. ınccyc kadar da kcndile
tınc aylık "d . l d" ı· ·ı· 1 · o emış er ır. ngı ız er 
•ştcn k 
dıkJ çı arılanlara burada kal-
lira a~~ halde ayda yirmi beş 
daha od.~mcktedirler. Biz ise 
tıJ, dun. fabrikalardan çıka
Özel •ekız yüz emekçi için 
Şey Yalva~malardan başka bir 
\re • Y~p~bılmiş değiliz. Bu iş 

d- ışsızlık nesnesi henüz bizde 
u Ü -Daşh n~Im~miş olmasındandır. 

ıc· a ılerı giderek diyebiliriz n:c ulus işlerinde kullanılan 
nı rnurlariçin bile tamamlanma
b~~yr. Oturak (tekaüt)yasasına 
çıkg 1 

1bulunmıyanlar işlerinden 
l arı dıkları veya sakatlandık-
drı vakıt koruma yardımların-A:k uzaktırlar. Bugünlerde 

_ aradan gelen duyumlara 
gorc ··k Yoll 0 onomi bakanlığı bu 

u adamlar için soysal si-
gortaya benzer bir düLen kur
l'naüı d·· ·· 

b uşunmekte ve böyle bir 
savaş · . d . . A ıçın e bu!unmakta ımış. 
k ttıma biz bunu yalnız bir ba-
anlık ı· • 1 , . . . çın ça ışanıar çerçevesı 

ıçınd k c almasını doğru bul-
lllıyoruz. Bu durum ülke için 
0 

kadar büyük bir dilektir ki 
gcneJ bakımdan ele alınması 
gcrekr l ır. Her nasıl ohırsa ise 
0 sun ve her hangi ulus işinde 
Çalışır · 1 .. ıse ça ışsın memur ve 
ozel ic ·ı · I . . ( h h yÇı erın esen erının sı -
. atlarının) bozulmasına \'cya 
ışs~z kalmalarına lcarşı sigorta 
~dılmcsi ve gelecek (istikbal) 

orkusundan uzak bulundurul-
lllas d · b. ı a anıscl (insani) kentsel 

: . ~orçtur. Bu l>orcun yerine 
2. hrılınesine dalıa arbk ı-e
tıknıclc yazıktır. 

:E:I:. C>cak.oğl."l.-.. 

Gizli Diktatörler .. 

1 Sabı~ Bulgar Baş~~kili Bay Georgi· 
, .J efın De T evkıf ı f'V.[~ ·emel ir 

SOFY A, 23 (A.A) -
Hususi kaynaklardan bil
dirildiğine göre yeni ka- ı 
bine asker partidsn kral 
taraftarlıkl:irm bir gale

besi olarak telakkki edil
mektedir. Gizli diktatör 
ismilc maruf olan miralay 
Valçef mevkiini tamamen 
kaybetmiştir. Dün evi ger 

ne polis tarafınd:m taras
sut altına alınmış ve ken
disi bir kışlaya naklo1un
muştur. Sabık başvekil 

Georgiycfin evi de taras
sut nltmdadır. Sofyada 
50-60 kişi tevkif olun
muştur. Bulgaristanda sü
kfın vardır. 

Sofya, 23 ( A. A ) - Kabine 
t.;.1,,""..i..ıuıu lıcıhh.nuıe& ıuulaıt:aıar 

serdeden gazeteler bu tebed-
~ülü intaç etmiş olan scbeple
nn tamamen dahili olduğunu 
yazmaktadırlar. General Zlate
fin teşkil etmiş olduğu yeni 
hükümeti hükümdar ile ordu 
ve millet arasındaki mukaddes 
rabıtanın bir ifadesi olarak 
s~lamlamaktadır. V c yeni hü
kümetin müstafi hükumetin ma
halıi ve harici siyasetine de-

Bny Gcoı·gi!lf?/ 
va.r.n eaecei!ın• ı nve eyıemeK
teaır. 

Sofya, 23 (A.A) - Polis 
müdürü bay Naçef istifa et
miştir. Kendisine halef olarak 
Sofya askeri kumandanı mira
lay Tanovskinin ismi ileri sü
rülmektedir. 

BELGRAD, 24 (A.A) -
Avala Ajansının bir muhabirine 
yaptığı beyanatta Bulgar dışarı 
iş1ari bakanı B. Batalof bülasa 
olarak demiştir ki 

Bulgaristamn dış siyasası es
~-========---~====== 

K.Antant Dış Bak&nları 
B. Mussolini Tarafından Romada Bir 

Habeşlerin Yaptıkları 

BERLİN, 24 --·-·--~ 
(H.R) - Pa
risten bildiril
diğine göre bir 
F ransım memu
ru, 18 yerli 
asker ve 8 si
vild~n mürek
kep kafilenin 
Fransız Soma-

Jisinde Habeş 

eşkıyası tara
fından öldürül
mesi Fransada 

• çok derin tesir 
yapmıştır. Ga-

zeteler hüku
metten çok şid-

detli tedbirler 
almasını İs· 
temcktedirler . 
Habeş eşkıyası 

hu~!l-~~L ... 2'C:&

arruzlarmı F ran 
sız Somalısı 

topraklarında yapmışlardır. 
P ARİS, 24 (H.R)- Müstem

likat başkanlıiı Fransız Soma
liıinde Dikilbakabe niıtntakasın
da çıkan hadise hakkında resmi 
bir bildirim çıkarmııbr. Buna 
göre bu ayın 18 inde Asayma
ras kabilesinden bir takım 

adamlar Fransız valiliği me
murlarından Bernar ile 16 si
vil muhafızı Ye İsos kabilesin
den 80 kiıiyi öldürmüşlerdir. 
Habeş - Somali ıınırında çı

kan bu kanlı vaka hakkında 
tafsilat yoksa da kabileler ara
sındaki münafererden ileri gel
miş mahalli bir hadise olduğu 

Uay J,arcıl 

kabilesi göçebelerile Cibrik 
hükumetine tabi olan İsas ara
sında kanlı çarpışmalar ola 
gelmiştir., 1932 de yine bu 
mmtakada vahim · karışıklıklar 
olmuş ve Fransız zabitası mü-
dahaleye mecbur kalmıştı. 
Öyle sanılıyor ki yanındaki 
Milislerle birlikte bir vazife 
görmekte olan Fransız memuru 
Bernard Asaymarasların pususu 
na düşmüştür. Ancaic açılan tah
kikat bittikten sonradn· ki Fran
sız hükümeti bu hadiseye ne 
netice vc:-eceğini düşünecektir. 

Toplantıya Davet Edilnıişlermiş 
'anlaıılıyor. 

Bcrlin, 24 (H.R) - "Entran
jan,, gazetesine beyanatta bu
lunan Habeş maslahatgüzan 
Fransız sonıalisile Habeş hu-

Frıwsı= < ;11:<.'frf,•ı·iıte Gurc Jtalyan Ga:elclet"ine gürn 
A11/a.~·111admı Önce A 11/ftşnwclıw Sunta A111aşmadcm Önce .Aulaşmuclan ıSom·cı 

Bay .Jlırssoli"i JJny MussoliHi Bay Lcwal Bay J~m.ıal 
Londra, 24 (H.R) - Daily )aşmasının istenilen neticeleri )aşmasının bazi noktalarına iti-

Herald gazetesinin Roma mu- vermesi için halyanın Küçük raz ediyorlar. Diğer yönden 
habirinden aldığı duyumlara antlaşma devletleri ile de ça- Bay Litvinof ta Roma antlaı-
göre Bay Mussolini Küçük Ant- lışma birliğinin esasları kuru- masının Şark paktını suya dü-
Jaşma dış bakanlarını İtalyan lacaktır. şürmesinden endiıe ettiği cihetle 
payitahtında bir toplantıya ça- Berlin, 24 (H. R) - Voelkis- bazi zorluklar çıkarmaktadır. · 
ğırmıştır. Üç devlet bu daveti her Beobachter yazıyor: Av1.11- , Paris, 24 (H.R) - Siyasal me-
kabul edecek olursa B. Musso- turya meselesi tamamen tevaz- hafiJde Roma Antlaıması hak-
lini Bay Benes, Titülesko ve .zuh etmit deiildir. Zira yalnız kında küçük antlaşma uluılan 
Bay Yevtiçle bizzat ıörüıme- Çekoslovakya deği), Macaris- ile Franıa arasında tam bir 
terde bulunacak ve Roma ant- tan ve Rumanya da Roma an- itilaf bulunduğu ileri aürü)üyor. 

Birçok senelerdenberi Habeı 
toprağında oturan Aysamaros - ._•;oıııı 4 1111cıı ,\alıifcdc 

Sardan S onra Avusturya 

- Cazibe Kuvveti _ 

J\'ott!ııJ:roke,. - .Amsterdam 

.. 
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Soyadlarını 
Tescil :Ettirenler 
İkinci Abdülaziz sokağında 

20 numarad .1 Hasip Otuz Bir, 
İzmir Kestane pazarı 63 numa
rada Hüseyin Onunç, Oşman
zadede Murat Oruç, Bülbül 
hoca sokağında 2 numarada 
Ahmet Okiçili, ikinci sultani
ye mabailesi 607 İbrahim oğlu 
Ali Öz Çelebi, Maliye memuru 
Şehameddin Öz Türk eri, Ye
ni Türkiye sokağında 29 nu
marada Ahmet ve efradı ailesi 
Ôzyer, Orhaniye mahallesi Yu
ıuf dede caddesinde 172 nu
marada Ali Öz Tunalı, Güzel 
Yalı 1134 numarada Zıya Öz
ker, nafıa memuru Reşat Öz 
Sımay, Göztepe mısırlı cadde
ıi 377 numarada Hüseyin Ôz 
Emek, Bayrakh Menemen 
caddesinde bakkal Hüseyin 
Ôcek, Manisalı lıaa 17 numa
c-ada Mitat Ôzuyamk, Kemeral
bnda tuhafiyeci Ali Riza Ôz
bilgiç, Ahırkuyu mahallesinde 
123 numarada Mahmut Ôztay
fon, Aydın kumpanyuanda Ah
met oğlu Hasan Ôzaırma, Er
kek muallim mektebinden Kad
ri Ôzmenek, Kar11yaka istas
yon ciYarında 41 numarada Fu
at Örtün, Burnonda Merkez 
sokaj'ında 33 numarada Hasan 
Ôzmen, İtfaiye tof&ril Salihat
tin Bunlu, Nusret sokajmda 
47 ·numarada Abdurrahman 
Bulungör, Debbai Ahmet 
ıokaiında Nazmi Bir Şenoğlu 
ikinci hukuk mahkemesi aza
ıından M. İsmet Bulur, Znhre 
sokaimda 4 •amarada Sıtla 
mahallesinde 16 numarada Ah-
met Bohçaduman, keresteciler
de demir tüccan Ahmet Cemal 
Bozaklar, İkinci Karatq ma
hallesi 57 numarada Sait Beel, 
Pazaryerinde 59 numarada İs
mail Bağursak, Askeri hasta
nesinde çaTUı Sait Bilil Bekke, 
Nizamiye sokaiıdda Ahmet 
Beycan, Mısırlı caddesinde 85 
numarada Ali Bigenyıldınm, 
Birinci Sultaniye mahallesinde 
45 numarada Hasan Baraç, 
mübatir Ali Badak, Kartıya
kada Nuhbey sıkağanda Musta
fa Beldaj-, Müdafaai hukuk 
mektebi muallimlerinden Bahri 
Belkaı, Alaybeyinde 191 No. da 
, Zekeriya Buldan, Vali Kazım P,. 
mektebi muallimi Cahit Begenç 
posta havale memuru Hatice 
Behrenk, Osmaniye mahaUeıi 
33 numarada Ali Baycigit, 
Osman oğlu sokağında bir nu-
marada Yusuf oj'lu Ali Bayal, 
Dedebaşı caddesinde Süleyman 
Burık, Memduhiye mahallesin
de 12 numarada Mehmet Ali 
ve kansı · Mesrure Bilgütay, 
üçüncü Sultaniye mahallesinde 
138 numarada Mehmet Halit 
Batnoj'Ju, binbatı Hamit Bay
ülgen, üçüncü Sultaniye ma
hallesinde 427 numarada Ali 
Bulanalp, Hengam sokağında 
66 numarada Vasfi, Balbay, 
Beıir Binoş, Mimar Kasım so
kaimda 3 numarada Salih 
Budaras, yeni Türkiye sokağı 
17 numarada Ali Berksü, Müfti 
sokağı 22No. Cemal Bilgenoğlu 
ikinci yüksek sokaj'mda 34 
numarada Osman Caymaz, Kı
zılçullu caddesinde 5 numara
da Mehmet Cavkaytar, ikinci 
osmaniye mahallesinde 34 nu
marada Mustafa Camlı. Baha-

rat deposu sahibi Şerafettin 
Cnmhuriyet, İzal sokağında 6 
numarada Cemal Cinköz, Bur
novada topçu Halil Hilmi Can
hsöz, Kuruçay mahallesinde 
Haydar, Cusarer, Kantarcılarda 
mangalcı Süleyman Celşık, Em
razı sariye hastanesinde Ha
deme Hasan Coşkunsever, Kar
şıyaka tramvay caddesind 44 
numarada Hakkı Ceieci, İs
tiklal mahallesinde katip çelebi 
sokağında Mustafa, Cen, adliye 
mubaşiri Bekir Cenkli, Bos
tenlıda mektep sokağında 15 
numarada Zihni Çalım, Ab
dullah efendi mahallesinde 182 
numarada İdris Çatık, Devlet 
demiryollnrında yol çavuşu 

Ştikrü Çöl, Darafcaç gümruk 
memurv Nedim Çebnkaya, 
Bomovada tahsildar Ali Çir
miş, Seydiköyünde İbrahim 
Çıgnk, Posta memurlanndan 
Abdullah Çorbacı, Göztepe
de Recep ye cemil Çeliksur, 
Hacı Ali caddesinde 4 numa
rada Ridvan Çevirir, T uma 
sakağında 102 numatada Hü-
aeyin Ali, Çimen, Hacı 
Ali sokaj'ında 10 numara
da Nazire Çokyaşa, Eşrefpaı;a
da Mahmut oğlu Nüsret çanlık, 
Kadı oğlu Ahmed yanında Ni
yazi Çağlı, Yıldız sokağında 22 
numarada Receb Çakılkaya, 

Alsancak Selimet sokağında S 
numarada Akif Dayıoğlu, dev
let demiryollannda kavas İbra
hlm Demirtutan, Şemsi Dinç
c:aa. Teni eokaimda 2 numa-

- • o 

ne caddesinde 184 numarada 
Yusuf Ziya Dernek, Haikapı
narda Camidibi M. 202 numa
rada Temel Dinçok, gümrük 
muhafaza memurlarından 57 
numaralı Ha11an Denizeri Mi-. , 
sakı milli mektebi başmuallimi 
Hasan Hilmi Dulek, Maliye 
memurlanndan fsmail Hakkı 
Dogu, onbaıı Hüseyin Duga, 
Hacıbasan sokağında 96 nu
marada Aayri Dinçbakır, Bay
raklıda 9 numarada Fikret 
Deren, gümrük batmüdürlüğünde 
kitib Hilmi Diril, ithalat güm· 
rüğtinde kitib Hüsnü Dalaıran 
Dolaphkuyuda 22 numarada 
Enver Dökünkaya, Seydikö
yünde tayyareci Adil Gözendar 
Devlet demiryoUannda İzzet 
Görgördü, mubakemat müdür
lüğ~nde Osman Gümüşçay, 
maliye memurlarmdan Ali Riza 
Göçtürk, Mehmet Cözgürdüren 
telsiz memuru Süreyya Gök 
çakm, ikinci Mahmudiye ma
hallesinde 49 numarada M. 
Vasfi Gözükara,muhasebei hu-

siye memurlarından Cemal 
Günesen, Kılcımesçit mahalle
sinde kırk beş numarada Osman 
Gürtan, Lütfü Görüz, Kenan 
Gözenoğlu, 32 numaralı polis 
Behzad Geykubad, Asmahmes 
cidde 22 numarada Şüyon kızı 
Bohora Güzün, Knm sokağın
da 39 numarada Yusuf Cema
leddin Gülşen, Donanmacı ma
hallesinde T alitbey sokağında 
45 numarada Yusuf Gagul, 
Gaziler mahalle~inde Şemsid
din Gelmez, Göztepe tramvay 
caddesinde Cavid Göktuna , 
Y ıldıztepe sokağında 33 nu• 
maracla Abdurrahman GürçaJm 
Oımanzade mahallesinde 136 
numarada fbrahim Göner. Ni-

Yeni Asır 

ihracatımız !Bir Cinavet 
• lllfP.-t--0-• ·---
1 n ci r Ve Üzüm 
Satıcıları İçin 
Ökonomi Bakanlıgından şeh

rimiz Türk Ofis müdürlüğüne 

gelen bir emirde üzüm incir 
satıcı ve ihracat tacirleri için 
bir nizamname hazırlanması 
ve bunun ticaret odası ve bor
sa ile birlikte çahşıhırak yapıl
dıktan sonra bakanlığa gön
derilmesi istenilmiştir. 

Ofis, istenilen bu nizamna
meyi ticaret odası ile ve ta
nınm:ş tacirlerin de fikirlerini 
alarak hazırlanmış ve bakan
lığa gönderilmiştir. 

Haber aldığımıza göre üzüm 
ve incir satıcılan ile ihracat
çıları nizamnamede aynlmak
tadır. 

Sabcılarla ihracatçıların ser
mayelerinin müdahalesi de 
nizamnamede tasrih olunmak
tadır. 

Bu suretle üzüm ve mcır 
fiatlannm dışan ve içeri piya
salarda dütürülmesine mani 
olunacağı zannedilmektedir. 

11111 ...,,. 

Valimizin 
Ziyaretleri 

Vali General Kazım Dirik 
dün belediyede doktor bay 
Behcet uz'u ziyaret etmiş ve 
bir müddet görüşmüşlerdir. 

-
e!iki meclis umumi azası bay 
Hakkı Bıçakçıyı ziyaret ederek 
görüşmüştür. 

q • ······-.. 

Mazbatalar 

fili --··--·---·--· Davası Ağır 
Cezaaa 

İkinci kordonda Küçük Kar
diceli hc:mında gazete müvezzii 
T evfiki bıçakia yarahyarak öl
dürmek~e suçlu Faik oğlu Ba
sanın muhakemesine dün oığır
cezada devam edilmiştir. 

Dünkü muh:ı~~eme celsesin
de şahit olarak dinlenen Hak
kı, Yaşar, Cavit, Avram, Meh
met Ali, Abdullah, Feyzullah, 
Salih Hayri, Hüseyin, İhsan, 
Alaettin ve Ali gazete hesa· 
bmı vermek üzere akşam üzeri 
yazıhaneye gittikleri sırada 
vakayı gördüklerini söylemiş

lerdir. 
Bir kısım şahitler; Feyzullah, 

Hüseyin ve Tevfikin Hasanın 

üzerine hücum ettıklerini, kav
gadan sonra Tevfikin sendeliye 
sendeliye oradan aynlarak ka· 
rakola gittiğini ve karakolda 
öldüğünü söylemişlerdir. Bir 
kısım şahitler de kahvede 
oturdukları sırada F eyzullahın 
oraya geldiğini ve yüzünde 
bazı yara izleri gördüklerini, 
kendisinden sorunca bunları 
Hasanın yapbğım söylediklerini 
anlatmışlardır. 

Şahitlerden Bekir mahkeme
ye gelmemişti. Bekirin aran
masına ve getirilmesine karar 
verilerek muhakeme başka bir 
tlüne bırakıldı. 

K~mürden Zehirlenmış 
Ikiçeşmelik caddesinde dişçi 

Bay Ali Rızanın hizmetçisi 
Adanalı Hilea banyo yapmakta 
iken mangalda bulunan yanma-

İkinci müntehip seçimi neti- mış kömürden intişar eden 
cesinde fzmirden ikinci mün- hamızı karbondan zehirlenmiıı 
tchip olarak seçilen 408 ba- ve baygın bir hale · gelmiştir. 
~an ve ~ay saylav seçim tef- İçe~yc girenler kendisini bay-
tış heyetınce ikinci müntehip gın halde görerek memleket 
mazmataları verilmiştir. hastahanesine kaldır l d 

...... ••••••••••n•••••••n••••••••••••••••••••••••••••••• mış ar ır. . · k ~ d 12N A ••••••••••••••••••••••••••••• zamı} e so ~gm a o. hmct Kazım (Ege) bosta müdürü Riza 
Günartuç, Ikinci kordonda 194 (Okyay) maliye varidat katib-

T
numardadaM Rasim Gdednç~rap, !erinden Hasan(Erdem), Ahmed 

uran a enemen ca esınde 
266 numarada Mustafa Lütfü (Akıncı) m.uhasebei hu~usiye 
Göksedef' İkinci dede soka- memuru Arıf ( Babur ) sandık 
ğında 28 numarada Mehmet emini Tevfik (Ôzdemir) As. ıu-
Gürgerez, Aliağa mahallesinde be reisi Ziya(Er Oğlu)kain bira-
34 numarada Hasan Gülgeze, deri Rasih (Uysal) inhisar me-
Kabil~ N.ecmiye Gültürkün, er- muru Halim (Vural) istasyon 
k~~ lısc~ınde bahçevan Nazmi mcuru Nazmi (Korkut) adliye 
Golgenoglu, Aydın demir yo- odacısı M. Emin (Ugur) mzliye 
lunda Memur Remzi GökgönüJ, odacısı Hasan (Özel) soy adla• 
soy~dlarım almıtlardır, nnı aJmıflardır. 

*•* 
Eşme - Kazamızda soy adı 

alanlar kaymakam Vakkas (Sa-
"aş) Jandarma K. H. Basri (Ök 
tener) tahrirat katibi Bedri (As) 
~al müdürü Asım (Özkan) müf
tu Cemal (Atay) belediye reisi 
Mustafa (Aslan) maarif memuru 

· Soyadları 
İkiçeşmelik eczahanesi sahibi 

A~im oğlu bay Cemal (Bilgin 
oilu) ve miistebkem mevkide 
kaymakam bay Mustafa (Hün
döl) soy adlannı kütüic yaz
dırmışlardır. 

Elektrik 
- . -.... 

(&f aı-ifesi 19 Kuruş 
Elektrik tarife komisyonu 

dün nafia müesseseleri komi
serliğinde Belediye ve elektrik 
şirketi murahhaslarının da iş

tirakile toplanmış ve elektr:k 
tarifesinin eski k·lovat fiyatı 

olan 19 kuruşta ibkasm:ı karar 
verilmiştir. 

....,. ••••• 11 • 

Nüfı1s Sayımı 
Hazırlıklarına Başlandı 

Busene Türkiyemizin herta
rafmda umumi nüfus sayımı 
yapılacağını evelce yazmıştık. 

Bunun için şimdiden icap 
eden hazırlıklara vilayetçe 
başlanmışhr. 

İçeri işler bakanlığından ge
len bir bildirimde bu işte ça
lışacak olan memurların şim
diden tesbit edilmesi ve işe 
hazır bir halde bulunmaları 
bildirilmiştir. ---Nüfus Dairesinde 

as Kanunu-nı 19315 

•• 
KOŞEMDEN 

? 

Gazeteler 
Her akşam matbaaya gelen 

Türkiye gazetelerini okumağ 
ve yahut şöyle bir süzmeğ 
kendime adet edinmiştim. Dü 
akşam da matbaada masanı 
önün~ bir. sürü gazete yığdı 
açhm açtım okumağa başla 

dım. Bir harman gibi kabara 
gazetelerin bir anda bir taraf 
tan b!.r tarafa geçtiğini göre 
bi!gi!i gazetecimiz Ali Şevke 
yanıma yak!aştı, elimde so 
sahifelerini çevirdiğim son; mil 
liyet gazetesinin içinde bir şey 
ler ararken gözünü gazeteni 
sahifelerine vererek : 

- Enteresan birşey yok mu 
Dedi. 

Birdenbire ve anlaşılmaz bi 
sesle: 

- Bugünkülerde yok.. De 
dim ve iki çift görüştük. 
Akşamdanberi çevirdiğim sa 

hifelerdeki havadisleri herhan 
gi bir gazetede hemen ayne 
okuyorum. Eh hepsini de tek 
rar tekrar okuyup ezber ede 
cek değildim ya. Benim ara 
dığım kendime göre, ken 

Muakkiplere Yer Yoktur · 
okumak zevkime göre bir ve 
ya birkaç yazı idi. 

Nüfus dairesinde bazı vatan
daşlarını bulduklan soy adfa
nnın baıkalan tarafından alınıp 
alınmrdığımn tetkiki günlerce 
gidip geldiklerı ve bu Y.üzden 
daima işlerini bırakarak zarar
dide olduklan vilayetin nazarı 
dikkatini celbetmit ve nüfus 
o;ıüdürJüjiine verilen bir emirde 
vatandaşların itlerinin sür'atle 
~örülmesi ve nüfus dairesinde 
hiç bir muakkibin iş takib et
mesıne meydan verilmemesi 
c.me...dil•!J!!ıe. 

• 
Adana Fabrikatorları 
Şehrimize Gelerek Pa
muk işini Tetkik Ettiler 

Pamuk fiatlannın ümidedil
miyen bir tekilde ve birdenbire 
yükselişi ıehrimizde olduiu 
gibi Adana ve İstanbul fabri
katorlannı da telita düşürmüı 
ye hepsini tetbirler almağa 
mecbur etmiflir • 

Adana mensucat fabrikator

lanndan bir Krup evvelki ak
şam tehrimize gelmiıler ve bu
radaki mensucat fabrikator1arı 

ile göriişmiiıler, fabrikalan gez
miflerdir. 

Fabrikatorlar diln İzmir va
purile lstanbula gitmişlerdir. 
Oradaki fabrikacılarla da gö
rüştükten sonra Ankaraya gi
derek orada alakadar makam
larla temas edeceklerdir. •..... -. 

Tayin 
Üçüncü noter veznedan bay 

H&snü Aiırceza mahkemesi 
zabıt katipliğine tayin olun
~uıtur. 

İstanbul gazetelerine bakı 
yorum: Orhan Selim peçesi 
nin altından şakrıyan nazeni 
nim Nazım Hikmet sinemala 
derdine düşmüş, " Tanin " i 
" Meslek ,, in ilmi adamı İs 
mail Müştak eskiden kırae 
kitablarında okuduğumuz, şim 
di de herkesce pek mech 
olmıyan " Lifonten ,, in masal 
!arını; bilmem ne maksadla 
numara numara yazmağa sa 
taşmış. berikisi Hitleri, Sa 
meseıeslnl diliuc dolamı 

ötekisi şunu yapmış A 
maaaan! Hani yahu okuyaca 
ğımız yazı, yahut benim oku 
yacağım yazı .. 

T eker)emc, toparima yazı 
ları okurken okumamağa kaı 
verir gibi oluyorum. 

Kimisi yalnız bulunduğu bel 
denin ötesini, berisini yokla 
mış bir sıra yazı. Baktım bak 
tım ta tanılan, sevilen isimleri 
dizdiği satırlar benim huıum 
gitmedi. Diyeceksinin scnı 
zezkine uy&'un olacak diye 
Tok Dili memnun edeceği 
diye kendimizde bir mecburi 
yet his etmiyoruz. Fakat be 
de bu küstah davayı iÜCmİ 
yorum. 

Bazı zamanlar oluyor ki ga
zetelerde bir yaygaradır kop~ 
yor, ilk sahifede [falanın yazıs 
falan gün çıkıyor bekleyin J 
[~alan falan hjikkında falan gün 
bır yazı yazycak bekleyin]. 
Susamış gönüller dört gözle 
o günü, o sayıyı bekliyor, da-
ha tuhafı şurası ki özlenen bu 
yazının mabadının da yine 
[falan güne] bırak1ldığıru gö
riıyoruz. 

Şimdi yine diyeceksiniz ki 
arkada, öteki yazılar se· 

" Parmak İzi ,, adile Şuha-
. , tınilk günü İstanbulda değerli 

nin zevkini, senin kafanı 
okşamıyorsa baıkalarının okşı
yor, sen okumıyorsan başka
ları okuyor. Buna da sömm bir tahrir heyeti elile bir mec

mua çıkmaj'a ba~lıyacaktır. 
Türkiyede ve dünyanın her 

yerinde vukubulan cinai zabıta ~ 
vak'alannı meraklı hikayeleri 
resimler ile okurlarına vere- S 

cektir. On altı büyük sahife-

den ibaret bu(Beş) ku
mecmua yalnız ruşa 
satılacaktır. S. 2 (1-3) - ~ 

- _..,.._ .. .Al 

yok. Ben alemi kendi gözümle 
görecek, kafamla düşünecek 
değilimaa! 

TOKDIL 
•••••••• 

Bay Abdurrahman Sıddık 
Deniz binbaşılığından müte· 

kait Hisarlı Bay Abdurrahman 
Sıddık ( Türkmea) soyadım 
almııbr. 
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Treni Soydular 
Almanyacla Maskeli Haydutlar Bir 
Treni Soymak Cür'etiııi Gösterdiler 

Berlin,24 (H.R)- Dortmund
dan bildirildiiinc göre üç mas
keli haydut bir treni durdur
mıya muvaffak olmuşJar ve 
posta vagonuna girerek me
murları tabancalarile tehdit 
ııureti!c 8500 mark ve kıymeti 
mukaddcreli mektupları alıp 
savuşmuşlardır. Haydutluk şöy
le olmuştur: 

Tren Raukscl ile Dortnıund 
arasındaki ormanlık araz.iden 
~eçerken içiııde bulunan üç 
haydut tehlike çanını çalmışlar 
ve aynı zamanda "posta pa
ketleri! Paketler!,. diye bağı
rarak Posta vagonuna doğru 
ablmışlardır. Makinist posta 
çuYallannın yolda düştüğünü 
zannederek bunları toplamak 
üıere treni durdurmuştur. 

Bir Deniz 
Tayyaresi Düştü 
Roma, 24 ( A. A ) - Antren

man yapmakta olan bir deniz 

tayyaresi düşmü~tür. Pilot pa
raşütle kendisini kurtarmış, ha

fifçe yaralanmıştır. Tayyarede 

bulunmakta olan bir yolcu ise 

ölmüştür. 

İki Kruvazör 
Manevrada Çarpışblar 

Londra, 24 (A.A) - Bahriye 
nezareti saffı barb kruvazörlc-

cind-~;~e6ogYft~~~lçıWl 
larında manevra yaparken çar

pı1tıklarını bildirmektedir. İki 
kruvazör hafif hasara uğramış

tır. Yaralanan yoktur. Her iki 

ıemi manevra pregramına tev

fikan Cebelüttarika ı:-itmektc

dialer. 

Bay Abdürrahim 
YENİ DELHI 24 (A.A) -

Bay Abdürrahim, Hindıstan 

teşrii meclisine reiı ıcçilmiıtir. 

Nehirler Taştı 
Sledega [ Amerikadu) 24 

Nehirler taşmıı •• binlerce kiti 
tecrid edilmiş bir halde kal

mıştır. Şimdiye kadar yedi kişi 

ölmüıtür. Buzlar nehir sularının 

akmasına ve gcrnikrin işleme

aıne mani olduğundan İmdad 

iıleri pek az yapılmaktadır. 

Yugoslavyada 
intihabat 

Belgrad, 24 (A.A) - Gazc
telf'r önümüzdeki ayan seçimi

ne Kroşeçin başkanlığındaki 

Sloven fırkasının iştirak ede

ceğini teyit ediyorlar. 

Bulgarlar 
Roma Anlaşma
sına Çağ1rıldılar 

Sofya, 24 (A.A)- İtalya ve 

Fransa elçileri dıı işleri baka

kma giderev Bulgaristana Ro

ma anlaım• tlf "' iıtirak et
meie r'-S•1 ·cf t ıf .ıttmişlerdir. 

Aynı zamanda Posta me
murları da ne olduğunu an
lamak için vagonun kapılarını 
açınca haydudlar içeri fırla

mışlar ve tabancalarının teh
didi altında tuttukları memur
lardan kıymet mukaddereli 
mektublar çantalarını i.stemi§
lerdir. Sonra bunları ve 
içinde 8500 mark bulunan 
dört kutuyu açmışlar ve 
ve memurlarm olub biteni 
büsü anlamalarına vakıt 
bırakmadan trenden atlayarak 
orman içinde kaybolmuşlardır. 
Öteki istasyonda zabıtaya ha
ber verilmiş ve hadise mahal
!ine koşan polis kuvvetleri hay
dubar tatafından bırakılan iki 
boı kutudan baıka birşey bu
lamamıılardır. 

Kaçakçılık 
Yakalananlar 

Ankara, 24 (A.A) - Son 
yedi gün içinde muhafaza teş
kilatı tarafından birisi yaralı 
70 kaçakçı ile 36 kaçakçı hay
vanı vakalanınış 1790 kilo güm
rük kaçağı 735 kilo inhisar 
kaçağı, 452 adet paket tütün 
• üç tüfek, iki tabanca 7 mermi 

48 mecidiye, 31 kağıt lira ele 
geçirilmittir. 

F ransada Hazine 
Bonoları 

P~ .. io ?.4 {A A\ ::r" _ <;.~vl;av1f{. 
kurumu parara ışıerı Koıu . 

Jorman Marten Germaıo Mar
tini dinledikten sonra hazine 

bonoları miktannın 5,000,000-

000 frcınk daha artbrılması 
na izin veren yasa taslağını 

5 - • karşı 11 reyle kubul 
etmdtir, 

Bir Milyon 
Otomobil 

Nevyork, 24 ( A.A) - Oto

mobil sanayiinin bu senenin 

ilk üç aymda bir milyon oto

mobil yapacağı tahmin edil
mişdir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Bir Dilek 
Ödemişten yazılıyor: 
Yurdumuzda ötedenbcri de-

2-crJi ve canlı bir varlık göste

ren Ödemiş sazı, geçenlerde 
bir sünnet cemiyetine iştirak 

ve bu suretle düğün sahibin

den Hi!iHiahmer cemiyeti na

mına 800 kuruş teberruat 
temin ederek bu parayı cemi
yetimize yllbrmış oldukları gibi 
bundan böyle de bu yolda 
çalışa2'ak cemiyete faydalı ol
mağ·ı söz vermişlerdir. 

Sayanlı Ödemi' sazı genç
lerinin bu yüksek davranışlarım 
alkışlarken seygı Cleğer yurd
daşlarımızın da gerekli olduıu 
zamanda hem cemiyetlerini 
şenlendirme!{ ve hem de Hili
liahmere bir yardım etmek için 
ÖdemİJ ısaıını hahrdan çıkar
mamalarını dilerİE. 

f.lilil&ahmet Cemiyeti Ô41emit 
subesi batkanı SAMI 

ATİNA, 24 (Hususi) - Ar
navutluk matbuat dairesi Ar
navutluk isyanı hakkındaki du
yumların Yunan gazeteleri ta
rafından uydurulduğunu ve me
selenin siyasi bir ehemmiyeti 
olmadığını yazarak şu izahah 
verıyor: 

Olan biten kralın sabık ya-

harrem, doğuf yeri olan Ulmiş
te evinin yapısın bakmak ilze-

rc kraldan kraldan izin almıştı. 
Oraya gidince hükfımet aley• 
hinde propagandaya başlıyarak 
ahaliyi kendi tarafına çekmeğe 

çalıştı. Fakat kimse ona uyma

dıktnn başka yapbklan hüku-
veri Muharrem bayrakdarın bir rnete bildirildi ve dahiliye naz:ın 
dikbaşlılığından ibarettir. Mu- krala olan biteni bildirdi Kral 

Dl 

!Muharreme geri dönmesini em
rettiği halde Muharrem bu 
emre kulak asmıyarak propa
gandasına devam ettiğinden 
kendısini ve ona kapılan bir 
kaç eli kanhyı yakalamak üzere 

bir .a'kcri müfre%e ~önderilmiş 
ve bunu haber alan Muharrem 

Bayrakdar 6 ikinci kanun. sa
bahı Yugoslav topraiın• 
kaçmışbr. 

.ıes klınunusant ı e.ss 

o 

ı 

Ala a jrad 
rr: .. ..,,..41<;;.._ 

Uluslaı· Ara ı llir 
Kaçakçı 1,utuldu 
PARİS, 24 (A.A) - o· 

Almanyanın Veigarton kasab 
sında doğmuş 46 yaşların 
Otto jaufman adında biri te 
kif olunmuştur. Bu adam Ulu 
lar arası uyuşturucu maddel 
ticareti yapan en mühim k 
çakçılardan birid:r. Üzerin 
yabancı bir pasaportla bir k 
paket uyuşturucu madde but 
muştur. Zehirli maddeler yas 
ıına karşı uygunsuzluk ve y 
bancı pasaport kullanmak s 
retiyle ittiham edilen ve 
8en Amerika hükümetincc 
suçlardan ötürü aranılan Jau 
man müddeiumumiliğe te:di 
edilmi~tir. . .. " ... . ....... 

Çin yolunda 
••••• 

Bir Hava Merkezi 
Vaşington 24 (A.A) - Hu

susi havacılık komisyonu Pa
namevka uharia şirketinin hava 
nezaretinden bahrimuhit sahil
lerinden Kanton'a (Çin) geçe
rek yolculara kolaylık olmak 
olmak üzere Vakc adasında 
karaya inmek üzere bir merkez 
yapmksını istediğini ifşa et
mişdir. 

Bahriye nazırı B. Svanson, 
gazetecilere birçok şirketlerin 
do bunu istediklerini, mesele-

• - ~ · ·• •· 1--•-.l .. .nldnannu 
ıöylemişdir. Şirketler Midvay 
adasında da bir merkez iste
mişlerdir. Diğer tarafdan hu
susi hava komisyonu askeri 
tayyarelerin sayısının 4,000 
olmasını istiyen nihai raporunu 
vermişdir. 

Vaşington 24 (A.A) - Hü
kumet mahafili birleşik Ame
rikanın Lahay divanına girme
sini hafta sonundan e'Yvel ka
bul edeceğini ümid etmek
dedir. 

Macaristan da 
İslahat Projeleri 

Budapcıte 23 (A.A) - Ge
neral Gömböşün riyasetinde 
toplanmakta olan hükümet fır-

kasında mühim islahar proje
leri tetkik edilmektedir. inti
habata müteallik islahat proje
lerinden başka mebusan mec
JisiJc naibi hükumetin selihi-

yetinin tevsiine ve ayan mec
lisine müteallik rcformalara ait 
projeler de ver lecektir. 
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Çin - Japon Harbı Mı? 
Japon Ordusu Alabildiğine 
İlerlemekde Devam Ediyor 

Pariı: 24 (H. R.}- Tokyo
dan bildiriliyor~ Jehol mmta
kasında Çin kuvvetlerinin faa
liyeti Japon ordusunun askeri 
bir nümayiıini iycab cttirebile 

cekdir. Japon Hariciye Bakanı 
Hirota'nın yakında Nankin• 
bir seyahatda bulunacağı du
yumu asılsızdır. Japon banker
lerinin Çine bir istikraz tekli
finde bulundukları duyumu da 
-'~- -..!:.!1..1:.--

Paris: 24 (H. R.) - Mosko
va'dan bildiriliyor : Japonlar 
Sohar civarmda ilerliyorlar. 
Japon ve Mançuko erkanı 
harbiyeleri bu eyaletin İfgali 
emrini vermi~lerdir. Soharda 
Çinlilerin zaif kuvvetleri var
dır. Bu civarda mühim Japon 
kuvvetlerinin toplandıklan kay
dedilmiıdir. Japon tayyyarelcri 
Sohar üzerinde uçmuşlardır. 

Berlin : 24 (H. R.) - Daily 

Amerika' da 
Yeni Bir Maden 

Vilmington ( Amerikada) 24 
(A.A) - Nitrogliserihden yüz· 
ele yirmi daha kuvvetli yeni 
bir madeni infilakiye bulun
muşdur. Bunun adı Nitramon-
dur. Diğer hususiyeti de kolay 
kolay infilak ctmemeıidir. Bu 
huausda tecrübeler yapılmıt 
ve bu maddenin üzerjne silah 
ablmıı, ateşe sokulmuş ve kız
gın demirlerle delikler açıl
mışdır. 

Demiryolu Konferansı 
Varşova, 23 (A.A) - Al

manlarla Lehlilerin Krakovide 
topla11makt. olan demiryolu 
konferansı, bilhassa Almanya-
nın Lehistan koridorundaki 
transit ticaretine müteallik bir 
itilaf elde etmiştir. 

Bir Anlaşma 
LONDRA, 23 (A.A) - Ev

velki gece dört demiryolları 
iıçileri sendikası tarafından 
aralarında çıkabilecek ihtilifları 
filen ve çabuk halletmek iç.in 
ittifakla anlaıma yapılan In2il
tecede ılmdiye kadar yapılan 
bu tarzdaki aal&flltalan• ea 
mühimmi savılmaktadlt'.. 

T elgrapb gazetesi muhabirinin 
Mançuko'daki Japon kuvvet
leri baıkumandanı general Mi
ami ile bir mülikabnı neşre
diyor. General demişdir ki : 

" Japonya Mançuri'de Ko
münizmi yok etmeie çalışıyor. 
Sovyetler Rusyası burada ko
münist tahrikatı yapmıyacağı 
hakkında teminat vermişdir. 
Biz Sovyetlcrle eyi geç.inmek 
isteriz. Bununla beraber Kıul - - ··----..t--. c .......... c:._ 
lina'in tahrikitı devam ederse 
Sovyetlede aramızda lcanşık
lıklar çıkmasından çekinmek 
imkansız olacakdır. Bunun için 
dir ki Japonya her ihtimale 
karıı tedbirler almak lü.zumu.
nu görmüşdür. ,. 

İstanbul : 24 ( Hususi ) -
Londra'dan bildirilıyor: Japon 
ordusu Çin topraklarında ala
bildiğine ilerliyorlar. Durum 
çok gerginle,miıdir. 

45 Milyar 
Dolarlık istikraz 

Vaıiugtou, 23 (A.A) - Ha

zine istikrazlannın 45 milyar 
dolara kadar yapılabilmesini 

müsaade eden kanun yollar ve 
nakliye vasıtalan komisyonu ta

rafından kabul edilmiıtir. Yir
mi beıer dolarlık hisse senet• 
lcri çıkanlabilecektir. 

Alman yada 
El Emekcileri 

Berlin, 24 ( A.A ) - Havaa 
Ajansından: 

Dün neşredilen bir sürü emir

nameler El emekçiliğini tanzim 

etmektedir. Bu emimamclor 

eınaf ccaıiyctJeriai yeniden 

kurmaktadır. Alman el emekçi

liiinin baş1na uaaf geael odası 

2etirilmiştir. Bu oda ökonomi 

nezaretinin kontrolündedir. Ge
nel odaya manam odalar bai
ltdır. Her eınaf odasnu bir 

ftthrer idare edecek re bütün 
serhat .-af •e&.ree k•14•
lunaca.1dardır. 

lkiMihrac 
•t•®--t4•--

Istifa Tehdidini 
Savurdular 

Bombay, 23 (A.A) - Hin 
prensleri meclisinde biraz: ka 
gaşalık hüküm sürmektedi 
Patial ve Bikancr mihracele 
istifa etmek tehdidini savu 
muşlardır. Bunların bu bar 
ketlerinin Londranın nüfusu t 
sirile olduğu ve bilhassa Lor 
Rotermerin federasiyona gi 
mekten vazgeçirmek için çe 
miş olduğu telgrafın bu mesel 
üzerinde bir tesir icra etm 
hnlnndni!u :ı:anıa~rlilm~lrted' 
Prensler federasyon hakkında 
hatb hareketlerini bildirme 
üzere önümüzdeki ay zrrfıncl 
Bombaya gideceklerdir. Nü 
sahibi bir :çok prensler bu me• 
ledeki hattı hareketleri Kong : 
nin kabul edeceği hattı hate 
k~te bağlı olacaktır. 

Silahsızlanma 
İşleri 
Cenevre, 23 ( A.A , -

Hendcrsonun pek yakında si 
libları bırakma konf eransmı 
iki komitesini yani silah im 
ve ticareti işleriyle met 
olan komite iJc silahları bırak 
maya ait daimi bir komisyoıt 
ihdası ve silahlarm kontrolil 
meaelcleri ile meşgul olan ko' 
miteyi toplanmaya davet et' 

meıi ihtimal dahilindedir. eıı 
davetin bu ay nihayetinde y•' 

pılacak diplomatik görüıme' 
lcrle bir alakası yoktur, 

Habeşlerin 
Yapdıkları 

- Bnştaaıı bi1111cı sulıi•ede -
dudunda çıkan kanlı h5.d!s• 
mesuliyctinin göçebe bir bald• 
yaşayan İıoı kabilesine ait ol' 
duj'unu söylemiştir. Geçenlerd• 
İtalyan somaliıine girenlerin d• 
gene bu İsos kabilesi olma51 

muhtemeldir. Bu kabilenio 
elinde top yoksa da 20 inçli1' 
silahlar vardır." 

Diğer taraft2n Fransız hii· 
kUnıetinin İtalyaya imtisaleO 
uluslar demeji vasıtuile Habe' 
fi8taadaa taz..ffaat iıtey•ceiİ 
söyleniyor. 
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SEZARLAR DEVRiNDE BiR ŞARKLI PRENSES , ı çarlık Devrinde 
KLEOPATRA Kadın Tethişçiler .. 

--------------------------~-------------------------------f\-1 1 S l R KRALİÇESİ • • •• 
lrina lvanovna Hayatını Ulküsüne 

Yahudilerin memleketinde kim 
oldug· unu • h .. açmaga enuz cesa-
~t edemedi. Buralarda casus

r vardı. Tehlikeden kurtul
Dıamıştı. 

Fakat Suryaya varınca em-
ıa. , 
l~~ct. ve .~c.~a ret. ~u~du. Mem
B etın buyuklennı zıyaret etti. 
aşına gel~ni anlattı ve Mısı-

rın altu" st ı - .. o masmın onune rreç-
~ckte hepsinin menfaati oİdu
funu ileri sürdü.Yanındaki kıy
Dıctı· 

• 1 taşlar, Ptoleme hazine-
sınden çıkmış mukaddes mü-
~?vherler, bir kıraliçeden başka 
•urn · 
1 

~.cnın, fanrıları kızdırmadan, 
~· suremiyeceii mühürler ha· 
ık.aten kraliçe olduj-unu g-ös

terıyordu. 
• 

1 
Kolayca ,.kirahk asker re! 

ıs.eri buldu ve bunl;ır, arka-
:ından gelecek bir ordu hazır
hadıiar. Zengin Mısıra gitmek 
arbarların hoşuna gidiyordu. 
Zaten karşılarına ne kuvvet 

~tkacakda ? Kleopatra bunu 
h Urnaıc:a anlattı. Mısır ordusu 
eş para etmezdi. Bu karışık 

Z.nıanda, aıayııı yeniden kur
jak kolay olacakdı. Bütün 
•kendcriyeliler, fena idare al
b~da Mısır'ın parçalanacağaoı 
hıısediyorlardı. Buyurmasını 
bjj.. L• 'd • ... n Mir ı arcyı iyi karsılıv.a-
;-ldardı. Pothim, Aşillas ve 
'b hodot'un intirikalan çabucak 
&tdınlacakdı. 
. Mısırın siyasi ve aıkeri va

lı!.~~ni atefli atetli anlabşı 
:~rul~eıine doyum olmaz, işi
h ilıneııne can dayanamaz bir 
•ide konuıtuau zaman, Süri-

Yeli G • • 
1 

•ncrallar, ve barbar re-
111 er bir kadında bu kadar 
telllk' ın ve cesaret ~örmiye şa· 
rrak, ona hayran hayran ba· 

1Yorlardı. 

kleopatra 20 va,ında 
sa, kumandan 

Bu yirmi yaşındaki Kraliçe 
reniş omuzlu, kuvuetJi çeneli 
•ert adamları hükmü albna al
ınııtı. Ordu çabucak toplandı 
"~ . Kleopatra, sevimi ve irade-
11 ıle hikim olduğu bu ordu:un başında, tekrar Kıralbğı 
ethe çıktı. 

Cesur bir binici olan Klopat
ra askeri teftiş ediyor ve ge
Çerken kolunu kaldırarak as
lterl · D .enn alkışlarını toplıyordu. 

erılerle örtülü, hayvanlara 
l>en · zıyen muharipler, yarı vah-
'~. atları kadar disiplinsiz olan 
•uvariler, düşmanı boğazdan 
~~kalamağa alıştırılmış vahıi 
k opck sürücüleri, kösele kal-
anlı mızrakçılar, büıbütlln 

ç~plak vücutları üzerinde kuş 
tUylerinden süsler taşıyan 
~frikahlar, kıhnçlarının kabzesi 
ış!crneli ve gürzleri tunç çivili 
&'rckler, harbe silahsız atılıp 
d'• uşrnanla temasa girince kıvır-
ıaçlan arasından •nide ölüm .. . . 
b erıcı zehirli oklar çıkaran bar-
~r!ar, hepsi büyüye tutulmııt 

llbı, çocuk kadar narin olan 
hu )'l)maz Amazona hayran oJu
Yordu. 

• 

- 4 - YAZAN: PAUL REBOULT ıv kf t • • s d • • d d 
Sezar Ve-Po-mp_e_göz-lcr-i al-tınd-a,...:...ark:.::.ada.:__n b-ıça-k- a e mışti ev a Se8Jfl) uymıyor lJ 

Mısırın şarkında, Pe!us yakı- landı. Aşillas, kafayı kafayı 1908 İkı'ncı' KaAnun J ----------------------------

Ki gövdeden ayırarak beraberinde Yeni Te,ebbUsler rinde •özde satan çarhk hafi- - Kurtulmak ihtimali pek 
nında, Pto!ome'nin ordusu ile 1 tıcı ar görülilyor. Sebze haile- yaradı ki... Devam etti: 

eopatra'nm ordusu karşılaş- ald 'tt' ı gı 1• Çarlığın kudurduğu günler- yeleri g6zümden kaçmıyor. On- azdır. Fakat belki kurtulurum. 

mak üzere idiler. İşte o sırada İşte o sıradadır ki Pompeyi 
büyük bir hadise oldu. t k'b d S k f a ı e en ezar as erlerilc s-
Romalı Pompe,Aayada kolayca kenderiyeye geldi. Sezar vak-

kazandığı muvaffakiyetlıerden tile Pompenin doıtu idi. Şimdi 
sonra, dünyaya hlkim olmaiı karşılaşmalarına rağmen onu 
aklına koymuttu. Bu ihtiraıı bili seviyordu. 
takbih eden Roma cumhuriyeti Nutukçu Teodot onu kartı-
o~a harp ilin etmiıti. Pompe lamaia memur edildi. Pompe-
nın kumanda ettiği asi ve muh- nin kafasını vermek için mü-
teris aıkerlcr.e kttıı0: Camı luunm"' ' 01r- ııuLuıı. 11iılLu1ı11wı:ıL1 • 
Jub'uı Sezar taratından ku~ Kesilmiş başı bir kumap Mr· 
manda edilen ve Gol Wkeıini mışb. Bir çok dalgalı eelim-
fethetmiş olan savaşta ustalaş- lardan sonra başı çıkardı ve 
mış askerleri gönderdi. saçlarından tutarak Sezara 

Mailup olunca Pompe, kansı uzattı. 
Korneli ile birlikte küçük bir Yan kurumuş olan bu çeh-
gemiye bindi ve Mı•ıra sıtıaclı. reyi, ölümün çukurlaıbrdığı şu 
Eğer Kleopatra rey Yerehil- gözleri, kenarında hi.li bir kan 
ıeydi, eyi yüz gösterilmesini ıeridi gözüken şu •izı, yeıi-
iatiyecekti. Fakat o uzakta idi. limbrak bir renk alan ve ÇÜ· 

Şişko Potbin, ötlek Aııllas ve rümeye baflayan bu etleri giS• 
kurnaz T eodot h kim kesil- rilnce, Sezar nefretle başını 
diler. Ve genç Ptolemeye den çevirdi. GiSzlerinden yaşlar 
verdiler. O, çocuk akliyle iti- aktı. 
raz ediyordu: T eodot istediii tesiri yapa 

- Eter bana söyledikleri madığını rörerek şaıırmııb. 
doğru ise şu Pompe vaktile Yeniden bir çok methiyelere 
Mısırı himaye elmiş .. Ona borç- atıldı. Fakat Sezar, bıçak gibi 
luyuz... sözünü kesti! 

T eodot ttsdik etti. - Ben Pompeyi mağlup et-
- Şüpheaiz, büyük kral.. tim, dedi. Fakat sizler onu 
Sonra çiçekli cümleler için- öldürdünüz. Haydi, yıkıl kar-

de sisli bir nutuk söyliyerek tımdan 1 Yoksa kamçı ile seni 
minnettarlıkla siyasetin birle- kovarım .• 
7emiyeccğini ve milletin men- - Fakat, general; ben kralı 
aati ile duyguya dayanan mü- tcmail ediyorum, ve •.• 

lihazalann bazen uyuşamıya- - Kamçı ile, anladın mı? 
caiını anlatb. T codot pşkın ıqkın çekil-

Netice olarak Aşıllaş,Pompe- di, gitti. Bu muameleden o 
nin gemisine 5(İdip ona Mısırın kadar ıerıemlcmişdi ki Pom-
misafirperverliiini bildirmiye pe'nin batını da orada bırak-
memur edildi: • ..1 mıpı ..• 

Pompe karaya ayak basar- Sezar bu kafayı hürmetle 
ken, gcmının aüvertesinde kaldırdı ve askeri merasimle 
olup biteni gören kansının g6mdOrtdü. ····-Bay Ziya 

DUn Ödemi•• Gitti 
Şehrimizde Ökonomi bakan

lığına bağlı müeaaesab teftiı 
ile metgul bulunan müfettiı 
bay Ziya dün Ödemİfe gitmif
tir. Burada Ticaretodasını ye 
Ôkonomi müesaesab teftiş ey
llyecektir. Arkadaşı bay Nabi 
ıehrimfzde bonanm teftitine 
devam etmekte-'iı-. 

Tabanca Ve Biçak 
Kemerde zabıtaca yapılan 

silah yoklamasında Mustafa 
oğlu Hasanın üzerinde bir ta
banca, Hüseyin oğlu Mahmut 
ve Mahmut oğlu Etemde birer 
bıçak, Kupyakada Recep oğlu 
Abdullabm üzerinde bir taban
ca, lkiçepelikte Mustafa ojlu 
Klmi&n üzerinde bir kama ve 
bir uhıra buhuımut ve mftla
dere eCHhailtir. 

di o günler ... Yer yer kurulan lar hep gelip geçenleri gözet- Farzı muhal olarak bu teşeb-
fevke1ade mahkemeler öldü- 1iyorlar. Çarların mel'un salta- büsten sağ salim çıkarsam 
recek insan anyorlardı. Nikala . natını yaşatmak için örümcek birlikte gitmeyi kabul edecek 
muhakeme edildi. Suikast akim ağları gibi yayılan casus, hafi- misin? Ailem zengindir. Bu-
kalmış, bunun ne ehemmiyeti 
var... Bu adam çarlığa isyan 
etmişti. Gezası ölümdü. Mab-
kame uzun sürmedi. Bir iki 
celseden sonra Nikola ölüm 
cezasına çarptırilmıfb. Şimdi 
gözlerim önünde hep onun 
hayali dolaııyordu. Y erın, gün 
doğmadan, Nikolayı höcresin
den çıkararak idam yerine sü
rükliyecekler... Hapishanenin 
karla örtülü havbsında kurşuna 
dizilecekler. Yann o bir hayal 
olacak... Hayır, bayır... Bwuı 
istemiyorum. Yorgunluk hum
muı içinde bu ıon sabrlan 
tekrar okumak iatemiyorum. Ba
şım cathyacak gibi aj'nyordu. 
Bunun bir sebebi de buradan 
geçen arkadaılann odamda 
bırakbkları iki kiloluk dina
mitten çıkan keskin ecza ko
kusudur. Vera Nikolaevna oda
ma rirince bu kokudan bayı-
1---1- _ !I !. 1 1 ,.. 

birlenmenia ••ihm &zerindeki 
tesirlerini gidermek için birkaç 
gl1n yakın kiSylerden birine 
çekilerek temiz hava ile çiğer
lerimi tifirdim. Tamamen sü
kunet huluoca merkezin mut
lak itimadına kartı son muvaf
fakıyetsizli;in acısını çıkarma· 
i• karar verdim. Yeni faali
yet planımı hazırladım. Niko
lanın ıuya düten teıebbilı1üne 
tedbirsizliiimizin cezuını çek
tik. Sqa, Mitel ve ben ona 
yakın bulunsaydık, o günden 
işi bitirmek kolay olurdu. 

Vera Nlkolaevna 
Vera Nikolaevna benimle 

birlikte k5ye çekilmişti. Kış 
btıtün •ertliiiyle devam edi
yordr. Kar fırbnası hiç dinme
miıti. Seven, aeviıen kalpler 
için belki bu fırtınanın da bir 
cazibesi vardı. Vera Nikola
evna seviyor muydu? Halin .. 
deki durgunluk, bana bunu ih
sas ediyordu. Bir gün ormanda 
dolaıırken ona bunu ıordum. 
O kadar sıkılarak cevap vereli 
ki kalbinin serbest olmadıiJm 
anladım. Yirmi yaşında bir 
genç kız bayabn · tebeullmle
rine, vaatlarına kolay kolay 
fÖZ kapıyamaz. Onu da feda 
ctmeğe hakkım var mı? Gerçi 
Vera tam bir ıerbeıti içinde 
bu tehlikeli yola a-irmif, ülkü 
yoldaşımız olmuıtu. Bununla 
beraber onu korumak vazi
femdi. Yeni bir teşebbüse ab
lırken Verayı yanımızdan uzak
laştırmaia çalııacağım. Zaten 
yeni planımda ona yer ayırmıı 
bulunmuyorum. 

ÖIUmDn Zaferi 
T vere d6nd6k. Şehir hlJI 

lothk uykuaundan mynlm.....
tl. Çal'fllarcla ~arip prip •-

ye ıebekleri hep ihtilalcilerin günkü hayatımdan, ihtilalin za-
izlerini ele geçinncğe çalışıyor- feri için savaşımdan habersiz-
Jar. Kahvelerde aju arayanlar, dir. Orada yerleıir, mesut olu-
eokak başlarında dipdiri, sapa- ruz. Sen ve ben ihtilal davası 
sağlam dilenciler... Hüliaa ne- uğrunda çok şeyler yaptık. 
reye baksanız milyonla in- Teşkilat bundan sonra bizden 
sanın kanını emen çarhim eükütumuzdan baıka bir şey 
kollan sırıtıyor. Bilhaua vali- arıyamaz. Savaş kolunda kal-
nın sarayı etrafında bu gözcü- mamıza lüzum yoktur. Genciz 
Jer bir kat daha çoialmışbr. belki de bir gün beni seversin. 
Sap ve MiıeJ çok yakından Susmakta devam ettim. 
takip edildik'erini ıezmiılerdir. Ona bu sükiıtumun sebebini 
Yalmz lokantada bulutuyorlar. anlatamazdım. Sırnmı derin 
Çantalannı dolduran para ela bir kıskançlıkla saklıyordum. 
gittikçe erimektedir. Topolak'- Sevfili Piyerimden bana kalan 
tan aranan malümat nerdeyıe biricik kıymettar şey aırrım 
relecek, polU hafiyeleri çoktan deiil miydi? Cevap vermek 
beri ı&pbc ettikleri bu iki ih- lüzumsuz bir münakaşaya yol 
tilalcımn yakasına yapıpcaklar.. açmakb. Belki de onu dilgir 
Bir dakika önce harekete ge- edecek ıözler söyliyebilirdim. 
çerek berıeyi bitirmek lizımdır. Halbuki bu adam yann ölüme 
Yoksa hiç bir ıeye muvaffak atılacaktı; 
olmadan ele dilfecelderdir. Du- - Aleksandır Mikailiç sa-
rumu bu iki genç. delikanlıya kın söyliyec~klerimden güçen-
Millet dıımanları faaliyete re~- mıtımdır.Sfze relince yqamak-
meden son darbeyi indirmefe tan zevk aldıiJnızı görüyorum. 
karar Yerdik. Yolunuzda d~vam ediniz. 

Tver Vellsl SUkGnet Fakat ben o yola pemem.Siz 
Bulmuttu : rüzel bir kafku elmua aibi 

Vali aiikhet bulmutdu. Ni- hayatı ııırmak iatiyonunuz.Ben 
kola'nın auikudmı milnferid istemiyorum. Sizin rençlifinizi 
bir hareket Alllllltda. Zira bl- aüaliyen ~zlintlze hoı slrlnen 
tin tahkikata rajmen auç or- teyler bana kili ve toprak ko-
taklan bulmunam11dı. Vali her kuau l'etiriyor. Hayat sibi 
gtln poatahane yakiniade bulu- 616m ele heni çekmiyor. Onan 
nan clairuine pliyordu. Sqa için ne korku ne de merak 
bombayı atacakdı. Mitelle ben beslemiyorum. Ben aouk bir 
postebanede bulunacak, eier sis tabakaaı içindeyim. Bunun 
muvaffak olmana darbeyi biz batı neresi, ıonu neresi bilmi-
tamamhyacakdık. Sqa bu İfİ yorum. Ben btıtün varhjmı 
yalnız becermek, beni tehlike- iilkiisilne vermit bir kadmım 
den uzak balundarmak isti- Size gelince madam ki bayat 
yordu : hili size rülOyor, onu koru-

- lrina IYanoYDa, hana mai• çalıflDlz. T eıebbüıilnh 
yaadet ki yana evden muvaffakıyetle neticelenince 
çıkmıyacakam; dedi. Beni bili- vazifemiz de bitecek •. Merkeze 
yonın. Aala hedefi kaçırmam. dönllnüz ve kaybolunuz. 
Yalnız rica ederim, bu 8lldl -Sen olmadan mı lrina ? 
eavqında beni enclİfeye dlif&- - .Evet bensiz... Bilhaua 
recek aurette hareket etme.. burada 1aadetin yanından geç-
y ann evden çıkma. Bunu va- tipiz aanmayınız. Ben sizi 
dediyor mıam? mesut edemem. Ne sizi, ne de 

Sui titriyordu. Bapmı et•- bir bafkaaıaı ... 
rek cevap verdim: Nihayet gitti. Y almz kalmaja 

- Hayır, aaşa, bayır ... Bu o kadar ihtiyacım vardı ki .•. 
defada akamete uiramaia hak- Son hazırlıkları da yapbm. 
kımız yoktur. Alekaandr Mika- Son 
iliç, cesaretinizden ı&pbe et- Her tey tahmin ettiğimiz 
miyorum. Fakat herteyİ na- gibi oldu. Saşanın ·bombası 
zarı dikkate almak lhımdır. Çann en kuvvetli, en nufuzlu 
Araba batka bir yol da takip adamlarından biri olan T ver 
edebilir. valisini arabası ile birlikte 

- Bizim pttüpmiiz ülkü d Ad 
kadar mukaddes bir dava aşkı u~ur u. amlar birbirine gir-

1 1 dıler .. Kadınlar bainıtılar. Şa-
alndGremez rina vanovna. M r-
Zira qk 61nmden de kunetli- ve ışel kaçmaia muvaffak 
dlr. Yann mahYolacatım.. Bu oldular. Ben de Vera Nikola-
mubakkak... Fakat Hni ıeYi- •vnaya bir kaç söz bırakarak 

s. . . I oınuı e•inden uzalda•tım. Zira yorum.. m ıeYJyoram ft· V y 

•ranın evi g&z hapsi altına 
almmıtb. Ôr&pa oteline indim 

-=&tiv B ttefli _,..,.._ • 
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1
Devri Alem Seyahatine Çıkıyor En 

Dünyayı Dolaşan Şarkı 
Ve Gece Uçuşu 

Elh::ımrada ovmv,,raaı '1.al .. ı 
bir hafta eveJden . ila; edilen 
( tkm~~'ci Kadın ) Abdülhamit 
devrinde oyn:ı rnn tiyatrosu m:A
nasebetiie me'un hafiyeler 'i:a
rafından pek ibtidai bir :.riiıni
Yctle jurnal edilmiş olduJ·ur.u t kadın ) keHmesi ile padişahm 
ar .. , Zehabı h:ı~ı1 "''icq~ı 

'·en surülı.iü~ünü ge~cn hafta 
bu sütunlarda yazmıştım. Bir 
haftalık intizardan sonra El
harnranın beyaz perdesinde 
(Ekmekçi Kadı) ı olduğu gi-

bi gördüm. Oyunun en büyük 
toliinu fabrikanın usta başısı 
(
1
Jak Garo) rolünü biz tiyatro-

• 1 
~rdan Aleksanyan ile T odo-
tınin yaptığını biliyoruz. Ti
Yatroda Jak Garo bize deh
~et Ve heyecan veren iki tıp 
atırlatıyor. Uçuk benizli, bı-

y~~sız büyiik kafalı, korkunç 
g~zlü Aleksanyan ile esmer 
gozlerinin kenarları çurÜmÜf 
Todori .. 

a· hu ız .. Elhamranın perdesinde 
roJu yapan Komedi Eran-

J•cıin birinci smıf aktörlerinden 
ak Gret"l ~ ·· ·· J F . ı ayı goruyoruz. an 

k Orhye (Ekmekçi kadın) yine 
t ~nıedi Fransczin değerli ak-
rıs Jermcn Dernıoz oluyor. Bü

YUk ve zengin bir fabrikanın 
sah'b• L 1 ı abro isminde bir :ıat 
~ta basılanndan Jak Garo 
asrninde . k d" . k . d ~ ve en ısmc ço ınan-

1~1 bir adamına keşfettiği bir 
rnakinenin planını gösteriyor. 

Fabrikada kapıcılık yapan f :nç ve dul bir kadın vardır 
t 

1 Jan Forty~ a.lilı!, mütevazi 
avırlariyle fabrikada herkesin 

tevecc·'h" .. . . k 
br. 

u unu, sevgısı azanmı,-

le ( Jak Garo ) fabrikatörün 
eşf etliği pilanları çalmak isti-

Yor fabr'k t" ·· "ld"' k f b . ' ı a oru o urmc , a -
rıkayı yakmak ve kaçmak isti-
Yor bu · t ki · · k. • ıs e ermı ım.scye 

•~a.nııyor, fakat fakir ve genç 
~Uzel kapıcı kadını çok seviyor, 

u işi, bu mel'aneti Jan Fortiye
~c açıyor,namuslu kadın 4,5 yaş
brındaki kızını kucaklıyarak 

u rnelun teklifleri reddediyor 
~e alçak Jak Garo nihayet ka-
ını kandırırım diye Jan Forti

~cye bir mektup yazıyor, fab
nkatörün kasasını kıracağım 
~c 0 makinenin planını calaca
itnı ve fabrikayı ateş• verece-

Çok Sevdiği Şehir Pekinmiş 

Douglas Fail'bauks Dıığl.as J(a.yma Şampilionu Boblergh lle Görü.1ülior 
Douglas Fairbaksın karısı Juan'ı ve Robinsonu siz oyna- yik adasına hareket edeceğim. 

Mari Pikfordtan ayrıldıiını dınız. Yatım beni bekliyor. Bu se-
yazmıştık. Bir kaç yıl önce .si- - Haydı canım bunlar böy- yehatım bir devri alem se· 
nema a !eminin en maruf sima- le geçici şeylerdir. Ben cidden yahati olacaktır. Tahiti - Cava 
ları arasında bulunan Douglas bir filmde rol alacağım zaman ve Pekini bilhassa ziyaret ede-
şimdi F ransada bulunuyor. Bir senaryoyu bizzat tetkik etmek ceğim. 
gazete muhabirine şunları söy- itiyadındayım. Beiemediğim Pekin deyip te geçmeyiniz. 
lemiştir: noktaları değiştirir, icabeden Burası dünyanın en güzel 

B l l k' • fikirleri veririm. Oynıyacağım şehrı'dı'r. Hatta en medeni şeh-
- eş yı 0 uyor 1 sınema- filimlerin temsili ile iktifa et-

da faal bı'r I ö · n·.. Yılın büyük kısmını Pe-ro g rmıyorum. mem. Onların yaratılmasına 
Sadece Unsyted Artistin or- da iftirik ederim. kinde gcçirmekliğim mubte-
takları arasında bulunuyorum. Projelerime gelince 0 kadar meldir. Hatta Pekinde bir ev 
Bu bakımdan beyaz perde ilo meraldi bir şey değildir. İki yaptırmak niyetindeyim. Ya· 
alakamı mubaf aza ediyorum. Uç haftaya kadar Kana gide- tıma gelince adı Karolindir. 

- Sinemadan çekildiğinizi ceğim. Oradan İtalyaya ve Al- İki yüz kadem boyunda ve SO 
söylüyorsunuz. Halbuki Don manyaya geçecek, sonra Jama- mil süratindedir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ğini yazıyor. Jan Fortiye, bu Amcrikada milyoner olduk- öniinde kaybetmiş, Jak Garo 
namuslu kadın mektubu elinde tan sonra Amerikada ken- mahvolmuşdur. 
hiddetle buruşturarak yere atı- disinin ( Pol Harman ) ismi- Hikayeyi etraflıca izah etmek 
yor. Jan Fortiyenin dürt yaş- le şöhreti eh·afı sarıyor, yirmi hem lafı uzatacak ve hem do 
larında oğlu annesinin attığı sene sonra Parise geliyor ve filmin ruhunu buraya naklet-
bu mektubu diğer kaj'ıt par- Pol Harman ismile bir milyo· mcğe imkan vermiyecektir. 
çalarile oynadığı oytıncak- ncr fabrikator oluyor. Maktul ( Etmekçi Kadın ) beşeriyetin 
tan Atın karnına sokuyor, Labro'nun oğlu Jan Fortiyenin 

Yabancısı olmadığı bir facianın 
nihayet Jak Gam, fabrikayı kızıyle sevişjyorlar. Ekmekci 
ateşe veriyor, fabrikatörü kadın yirmi sene sonra hapis- ta kendisidir. Masum insanlar 
de mel'unca bir pusuya dü- ten çıkmış, aç ve sefil dola- lıep adalet bekler, bütün insan 
şürüp öldürüyor, makine şırken açlıktan bavgınhklar ruhiarında va dinlerde yapan 
planlan ve fabrikatorun serve- i'eçıriyor, kendi kızı bir tesa- bulur diye bir söz vardır, ya-
tini çalarak Amerikaya kaçıyor düf eserile anasına yardım panların bulmasını görmek in-
ve zavallı Jan F ortiyeye iftira ediyor, elemi erle yirmi yıl ha- sanlık adaleti için pek tatlı 
ediyor, bütün bu cinayetleri o pishanede yatmı.oı. Jan Fortiye b f l d 1 ' oluyor, velevki ir i m e o sa .. 
kadm yaptı diyor, Jan Fortiye etmekcilik yapmağa başlıyor. 
uzun ve heyecanJı mahkeme ( Jak Garo ) katildir Jak Çocuk. {)()viiliir mü ? 
safhalarmdan sonra müebbet Garo müfteridir, Jak Garo 
kürek cezasına mahkum oluyor, masum ':>ir kadının hayatını 

Jan Fortiyenin kızı yoksuzluk mahvetmişdir. Jale: Garo bir 
içinde çalışa çabalıya bir terzi- ailenin servetine konmuşdur. 
hane açıyor, erkek kardeşi de Fakat birgün rahat yaşama-
bir avukat bürosunda çalışıyor, mış, rahat oturamamış, rahat 
maktul fabrikatör Labrunun oğ- edemem.iş bir insandır. Niha-
lu da makine mühendisi olmuş- yet adalet tcceJli etmiş, Jale 
tur. Katil ve alçak Jak Garo Garo sevzili kızını 2özleri 

GüzelYalı'da Müstccabi so
kağında Sedad oğlu Bay Os
man Sedad kapısının zilini ça
larak oynamakda olan Aziz 
oj'lu on yaşlarmda Kemali bir 
haftada iyi olacak derecede 
dövdüğünden zabıtaca tutul
mu~dur. 

Dünkü sayı

ıiıızda tayyare 
sinemasında pro
va edilen "Gece 
uçuşu,, filminin 
ne katlar yiik~ek 
bir eser olduğu-

J 
nu yazmıştık. 

Bugün de bu 
ı filimle berabe?' 
J gösterilen "Dlln-
y~yı dolaşan şar
kın İrin birkaç 
satır yazacağız. 

"Dlnyayı do-
lqan şark:,, İs
tanbuida oynan-
mazdan evvel 
Avrupa radyo 
merkezleri tara-
fından aylarca 
neşredilmiş ·~..ok 

.... güzel tegannileri 
ihtiva eden bir 
sa' at eseridir. Bu 
günün en yüksek Leno;u a d
dedilen Jozef Şmit tarafından 

çevri!en bu filimde yüksek bir 

musiki, hazin bir aşk, kuvvetli 
bir san 'at bağlılığı nazarı dik
kati celb~tmektedir. 

Jozef Şmit, ismi bugün bü
tün dünyaca tamlan, sesi ve 

tegannisi sevilen bir şahsiyet
tir. Bu filimde söylediği par
ça!ardan milyonlarca plak Av
rupa ve Amerika ya dagılmış ve 
büyük bir rağbet görmüştür. 
FiHm Venedikte çevrildiği için 
Venediğin çok günel olan 
manzaraları da filime bir kat 
daha güzellik vermiştir. 
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Dans Rüyası 
Joan Cravford'un Kendi Hayatına 
Temas Eden Bu Filim Bir Harikadır 

liri hafta evel istaebul gaze
teleri joan Cravford ile Clark 
Gable gibi iki yüksek sanat-
karın çevirdikleri " dans rüya
yası ,, isimli filmden uzun uza
dıya bahsettiler. Haber aldığı
mıza ı=-öre ıstanbulda çok se
vilen, çok bej'enilen bu film 
önümüzdeki hafta Tayyre sine-
masında gösterilecektir. 

Dans ruyası Metro Goldvin 
Mayerin milyonlarca dolar sarfı 
ile vücuda getirdiği çok yük
sek bir filimdir. 300 güzel kız-
dan müteşekkil muhtelif var
yete heyetleri filimde çok zen· 
gin numaralar göstermekte
dir1er. 

Filmin baıhca hususiyeti, 
filmde baş rolü oynayan 
Joan Gravford'un kendi hususi 
hayabna temas etmit olması-

dır. Cravford burada bir dan
söz rolündedir. Zaten bu se
vimJi yıldız sinemaya intisap 
etmezden evvel sayısı milyon· 
lara v.aran dan.tözlerden biri 
idi. Ne ismi bilinir, ne ,öhreti 
tanınırdı. Talih ona güzel bir 
tesadüf hazırladı. 

Sinemaya intisap etti. Yük
seldi ve bugünkü mevkiini 
aldı. Filimde eski vaziyetini 
temsil etdiği için Cravford 
bütün heyecanı, bütün benliği 
ile rolünu ifa etmiş oynadığı 
rolü temsil eylemişdir. 

Klark Gabi için yazılac&k 
birşey yokdur. Bu san'atkann 
kudretini herkes bilir. Biz, 
okuyucularımız he1&bına hu 
filmi sabırsızlıkla bcklemek
deyiz. 
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C. Colbert Güzellik 
Tacını Kabul Etmiyor •. 

Bir sinema artisti, hele ka
dın olunca, güzel olmadığını 
söylediği zaman elbette ki her
kesi hayrette bırakır. Hiçbir 
kadın çirkinliği kabul etmez. 
Ne kadar çirkin olursa olsun 
bir kadına "Güzelsiniz,, dedi
niz mi muhakkak buna inanır. 
Fakat Claudette bu kaidenin 
bir iıtisnasıdır. Sinema artist
leri arasında yapılan bir güzel
lik müsabakasında birinciliği 
kazandığı halde onu kabul et
medi. V • şu sözleri ilave etti: 

"Ben güzel olmadıiımı pek 
ala bilirim. Sade bir ı=-üzellikle 
meıhur artist olmak zamanı 
~oktan geçmiştir. San'at ve 
ıstidat güzellikten çok üstün
dür. Birkaç sene cvcline ba
kacak olursak görürüz ki yal-
nız güzel olan artistler daha 
güzcll~ri !a.raf~ndan mevkilerin
den. ~ındı~almışlerdir. Halbuki 
h~kı~ı. san atkarlar bilakis mev
~~erını . sağlamlaştırmışlardır. 
Şohretlerı .. gittikç~ artmışbr. 
e~n) (En guzcl) dcğıl (En sanat-

d~r unvanını kazanmak ister
nn.,. 



s. bite a 

tay - lzmirspor 
Bag··ı1 Halk Stadında Karşılaşıyor 

Lik maçlarından çekilen ku
lüplerden Altay - İzmirspor ta
k mları bugün saat 15 de Halk 
stadında karşılaşacaklardır. Lik 
maçlarının hemen en birinci 
ve en ehemmiyetli maçını yap
mış olan bu iki takımımız on
d n sonra bir daha karşılaş

n amışlardır. O maçta İzmir!por 
güzel ve ümitvar bir oyun oy
namasına rağmen Allaya 4 - O 
yenilmesi hayretle karşılanmış 
ve Altay takımı da memlekette 
çok kuvv~tli bir takım olduğu 
his ve intibamı peklcştirmişti. 

Lik maçları ilcriledikçe ve 
Altayın haksız yere Türkspor 
takımına yenilmesi ve saır 

bir takım sebeplerle bir kısım 
takımlarımızın liklerden çekil
mesi ile efkarın karmakarışık 

olduğu bugünlerde bu iki kuv
vetli takımımızın yapacağı bu 
karşılafma hayli enteresandır. 

İzmirspor takımı da bütün 
mağlub olduğu maçlarda hak
sızlığa uğradığ ndan ve takı
mının normal bir netice alma
dığından şikayetcidir. 

Binaenaleyh bugün kuvvetinde 

israr eden Altay'ın karş:sında 
ne netice alacağı cay sualdır. 

Haber aldığımıza gore Altay 
İzmirspor, Şarkspor ve Türk: 
spor kulübleri yeni kongrenin 

toplanaı·ak yeni heyetlerin se

çilmesi hakkında mıntaka mer 
kez heyetine bir mektub sun
muşlardır. Mıntakada sekiz 

kulüb olduğuna naz.aran kong
reyi dört kulüb istediğinden 
merkez heyetinin bu arzuyu 
isaf edeceğini söyliyebiliriz. 

Artık lik maçlarının alacak
ları vaziyet kongreden ve yeni 
heyetlerin seçiminden sonra 
anlaşılacak dır. .. ·--

Karısını Öldüren 
Salibin Muhakemesi 
Urla iskclesınde karısı bayan 

Rukiyeyi kıskançlıkla öldür
mekten suçlu Salibin muha
kemesine dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

T orbalide bulunan bir şahidin 
istinabe suretile ifadesinin alın-

masına geçen celsede karar 
verilmişti. Buna henüz cevap 
geJmediği anlaşıldığından mu
hakeme başka bir güne bıra
kılmı hr. 

Salibin Muhakemesine 
Devam Edildi 

Seydiköyünde Giritli Mehmet 
karası 60 yaşlannda Bayan Sıd
dikayı parasına tamaan öldür
mekle maznun ve gıyaben ida
ma mahkum iken dokuz sene 
sonra yakalanan Bulgaristanlı 
S.alihin muhakemesine dün ağır 
cezada devam ed:Jmiştir. 

Şahit Şerife ismindeki kadın 
gelmediğinden mezbureniıı ev
velce teıbit edilmiş olan ifadesi 
okundu ve muhakeme, son saf
haya gelmiş olduğundan gele
cek celsede müddeiumuminin 
iddiasını serdetmesi için başka 
bir güne bırakıldı. 

Zabıtaya Hakaret 
Alsancakta Mesudiye cad

desinde Halil oğlu Ali Ulvi ve 
arkada~ları Hüseyin oğlu Ha
san ve Hasan oğlu İsmail sarhuı 
olarak Jozef oğlu tüccar Reno 
ile münakaşaya tutuşmuşlardır. 
Vak'a yerine giden polis me
muruna Ali Ulvi ve arkadaş-
lan karşı koyarak ağır 
sözler söylemek suretilc haka
rette bulunduklarından tutul-

.. 
Bir Pire için 

Yorganı Yakacaktı 
Scferihisarın Ulamış köyün

de kahve parası meselesinden 
aralarında çıkan kavgada üçel 
silah atmak suretile kahveci 
İzzeti katle teşebbüs etmekle 
suçlu Hüseyinin muhakemesine 
dün Ağırcezada devam edil
miştir. 

Dünkü celsede hukuku am
me şahitleri dinlendi. Şahitler, 

vak'a gecesi kahvede bulunan
lardı, ifadelerinde maznun Hü
seyin ile arkadaşı Alinin sar
hoş olarak kahveye geldiklerini 
orada da rakı içtiklerini, Ali
nin Hüseyine kahve ısmarladı
ğını, kahvede İzzetin de gelib 
kendisinden kahve parası iste
yince aralarmda kavga çıktığı, 
İzzetin evvela sandalye ile hü
cum ettiğini ve bu kargaşalık
tan lambanın söndürüldüğünü, 
Hföıeyinin de tabancasmı çe
kerek üçel ateş etti&ini ve İz
zetin yaralandığını ıöylemiı
lerdir. 

Müdafaa şahitlerinin dinlen
mesi için muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Sıhhat Bütcesi 
Dün öğleden sonra sıhhat 

müdürlüğünde vali General 
Kazım Diriğin başkanlığında 
bir toplantı yapılmığ ve yeni 
yıl sıhhat bütçesine konulacak 
para miktarı görüşülmüştür. 

Bacanaklar Arasında 
Kemerde Kağıthane cadde

~inde Bekir oğlu Aziz ile ba
canağı İbrahim oğlu Hayreddin 
arasında havga çıkmış ve Hay
reddin sişe atmak suretilc Azizi 
dudağından yaralamıştır. Zabı-

muşlnrdır. taca Hayreddin tutulmuştur. ...... 
Il{tisadi Haberler 

Dün Borsada Yapılan Satışf ar 
UzUm Zahire Borsanı 

Çu. Alıcı Fiat Çu. Cinsi Fi at 

186 S Süleymano 15 25 15 
198 Buğday 4 15 4 87 

78 Mısır 4 4 
47 H Alyoti 15 15 15 Kendir T. 4 25 4 25 
36 P Klark 14 25 15 69 Kumdarı 4 75 4 87 

269 Yekün 
9 Bakla 5 5 

291 Susam 11 50 11 37 
incir 627 Palamut 200 415 

Çu. Alıcı Fiat 
700 P. çeK"ireeği 3 3 

75 ton " 
701 P Paci ve Ma 4 4 75 20 balyc pamuk SS 50 56 

"fenı Asn· 

s· ema Artistlerine Meydan Okuma 
Merakı Çok Fazladır 

~---------------.... ---------------------------------
B:r;nci •ınıf artislerden Ge

orge Raf! artis olmadan evvel 
hatırı sayılır bir boksör ve 
çok iyi bir dJ•r:ördj. Z!tten bu 
sayededir ki buglinkü mevldi 
elde etmiştir. Georr,c Raft 
bundan sonra barlara ve gazi
nolara pek az gitmeğe karar 
vermiştir. Sebebini <le onun 
ağzından dinleyelim. 

Ne vakıt Bar ve Dansing
lara gitsem oturmağa vakıt 
bulamadan t:ınımadığıll'\ biri 
gelir ve 11 Siz Gcorge Raftsı
nız değil mi ? Beraber bir iki 
lrndeh viski içerseniz pek zi
yade memnun olacağını. ,, der. 
Onu memnun etmek için ka
bul eder \'C bir 'kaç kadeh iç
dikden sonra te.'lekki.ir ederek 
çekilirim. Fakat daha yerime 
döner dönmez ikinci bir Bay 
gelerek ııynı nekaratı tekrar
lar, onu da menınun ctdikden 
sonra bir üçüncü . . . tabii her 
geleni memnun etmeğe kal
karsam kör kütük olacağım 
füpheaiz ... 

Onun için redehneğe mec
bur kalırım. Muhatabım ret 
cevabını bir tahkir sayar. Ve 
fena halde kızarak beni bir 
boks maçına davet eder. Ben 
kavgayı • "ç sevmem. Fakat 
öyle tipler var . ki insanı çile
den çıkanr. "Daha düne ka
dar küçük hir dansördiln Şim
di bir ıey mi oldun sanki ... 

yoksa dayak yemekten mi kor-
kuyorsun,, gibi insanı sinirlen
diren sözler sarfederler. Da
yaktan korkmadığımı ispat için 
dövüşmef'e mecbur kalırım. Za
ten eskiden boksör olduğum 
için benimle dövüşmeği bir 
şeref sayıyorlar. Fakat ismimin 
sık sık gazetelerin zabıta sü-
tununa geçmesinden hoşlan
mamki. 

Geçenlerde Şikago tiyatro
larından birine gitmiştim, tem
sil bittikten sonra bazı arka
daşlar beni alarak bir klübe 
götürdüler. Vakıt geçti. Hiç 
kimse dans etmiyordu. Muhak-
kak bir kaç litre içki yuvar
bmış olan bir müşteri bana 
gelerek karısilc dans etmemi 
istedi. Yorgun olduğumu bir 
dan .. igde yalnız dansetn~em 

kontrahma aykırı olduğunu söy
ledim. Fakat herif dinlemedi. 
ille dans edeceksin diyordu. 
Ne ise garsonlar güçlük 
ile yer:ııe oturttular. Bir 
az sonra gitmek üzere kalktı-
ğımız zaman adamın karısına 
tarziye vermek ve vaziyefi an
Jatmağ'ı düşündüm. Masalarına 
yaklafbm. Mümkün olduğu 
kadar meseleyi tatlılıkla hallet
meğe çalıştım. Kafayı daha fazla 
çekmiı bulunan koca hakkımda 
tahkiramiz sözler sarfederek 
bir ıinema artistinin burnunu 
kırmağı çoktan arzu etti2'ini 
ıöyledi. Bereket versin arka-

daşlar ortaya atılarak bir re
zalete mani oldular. 

Yine bir gazinoda arkada
şım Mac Grsy ile oturuyor
dum, kar;ımızda oturan birisi 
arkadaşımın burunu ile alay 
etmeğe başladı. Mack bir kaç 
gün evvel burnundan ameliyat 
olmuştu ve izi hala görü:ıiiyor
du. işte bu adam da bununla 
alay ediyordu. 

Mack fena kaide kızarak 
ona doğru yürüdü. Öteki iri 
yarı bir herifti. Daha evcl dav· 
ranarak yumruğu indirmiye ha
zırlandı. Onu kollarından tuta
rak kavgaya mani olmak iste
dim. Fakat gazeteler yine be
ni bu dövüşün kahramanı gibi 
gösterdiler. Paramount kum
panyasının artistlerinden Lee 
Tracy ayni vakalarla karşılaş
mıştır. O da diyor ki: Futbol, 
boks ve bunun gibi toplantı 

yerlerine gittiniz mi muhakkak 
sizi tahkir edecek insan bulur
sunuz, maksatları tanınmış bi
risile münakaşa veyahut kav
ga etmektir. 

Danimarkalı artist Carl Bris
son Ingilteredc çok tanınmı~ 
bir aktördür. Onun başına da 
böyl<· şeyler gelmemiş değildir. 
H2tta geçenlerde frofesyonel 
bir boksörle adam akıllı dö
vüştü. Resimde soldan sağa 

Cari Brisson, G~orge Raft, ve 
Lce Tracy vardır. 
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Tanzifat Ve 
Tenvirat 

Beleediyc f envirat ve Tan

zifat vergilerinin tahıiJatına 
ehemmiyet verilmesi ve tah

ıilat yekiınunuu çok kısa bir 

zamanda arttırılması Belediye 

riyasetinden mıntakalara bil
dirilmiştir. 

Posta ve Telgraf 
Merkezlerini Teftiş 
Posta ve Telgraf Baş müdü

rü bay Naim Güleç yanına mu-
amelat müfettişleri Hadi, Şev-

ket ve Hilmiyi alarak Bornova 
ve Buca posta ve telgraf mer
kezlerini teftiş etmiştir. Bay 
Na.im Bornova Posta ve Tel
graf merkezini ve muamelatını 
çok iyi bulmuş ve şiRıdiye ka-

<lc:r tahsisat verilemesinden ya
pılamıyan bazı noksanların ya
pılmasını not etmişlerdir. Bor-

novanın ehemmiyeti mcvkiiyesi 
dolayısile arasıra aksamakta 
olan tev:ti işlerine de fazla aln-

ka gösterilmiş ve Bornova mü· 
dürünün bu husustaki dilekleri 

yerinde olduğu kanaatine varı
larak ay başından itibaren bir 
tevzi memurunun ilaveten ta
yinine karar verilmiştir. Borno
vadan son a Bucaya geçen bay 
Naim Buca Posi:a ve Telgraf 
merkezini tefti~ etmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre Bay
raklı ve Eşref paşada birer 
Posta ve Telgraf şubelerinin 
açılması etrafında bazı tasar
lamalar vardır. 

Posta ve Telgraf merkezi ile 
karşısındaki ayniyat dairesi ve 
Buca Posta ve T clgraf merke
zi binalan hazine namına alı
nacaktır. 

Maçlar 1 Çarlık Devrinde 
•. , . • j Kadın rethişçiler 

Altınordu - K.S.K. Baştaıafı İJ r.cı mili edt! 
hafiyeler her tarafa yayılmış-

KarşıJaşı yor lardı. Otele girerken köşe ba
şında iki adamın beni süzdük
lerini gördüm. Odama kapan
dım. Bu hatıraları hem yazı
yor, hem de arasıra pencereye 
çıkarak dışarsını gözden geçi
riyorum. iki siluhet orada, yer
lerini değiştirmemiş bulunuyor-

Bazı kulüplerin liklerden çe
kilmesi yüzünden geçen hafta 
yapılamıyan lik maçlarına bu
gün devam edilecektir. Bu ho;\f
taki fikistnre göre sabahleyin 
saat 9 da Göztepe - Tür.kspor 
saat 11 de Altınordu - K.S.K 
(B) takımlarile öğleden sonra 
saat 13 te Göztepe - Türkspor, 

saat 15 le Altınordu - K.S.K 
takımlan karşılaşacaktır. Bugün 
yapdacak olan bu maçlara yal
nız Türkspor takım•nın iııtirak 
etmiyeceği söylenmektedir. Bu 
vaziyete göre belki Göztepe 
Türkspor maçları yapılamıya
cak fakat diier Altınordu 
K.S.K maçına devam edile
cektir. Geçen hafta futbol mü
sabakası seyredememeleri yü-

zi'inden spor zevklerini tatmin 
edemiyen futbol hevcslilerimiz 
bu haftaki maçla bunun acısını 
çıkaracaklardır. 

Suçlu, Deli Mi? 
Tepecik'de umumhaneler a

rasında Hasan adında birisini, 
aralarında çıkan bir kavga 
neticesinde yaralıyarak öldür
mekle maznun Abdülkadır 
oğlu Hüsnü muhakemesine 
dün Aiırcezada devam cdil
mişdir. Suçlu Hüsnü dünkü 
celsede deli olduğunu iddia 
ederek timarhaneye gönderil
mesini iıtemişdir. 

Mahkemece evvel emirde 
tabibi adli tarafından muaye
nesine lüzum ırörülmüş v• 
muhakeme başka bir güne 
bırakıl1ı11şdır. 

lar. Şimdi neredeyse gelecek, 
beni tevkif edecekler. Bu ya
zıları şezlongun otları arasına 

tıkacağım. Bir ihtilalcinin bu 
odada hatıralarını yazdığını 
kim dütünebilir. Kalktım. Saç
larımın sonuncu defa olarak 
tuvaletini yaptım. Bir kat daha 
güzelleıtim. Geldikleri zaman 
belki kapıyı kıracaklar. Taban
ca yanımda olıun .. ,, 

İrina'nin hatıraları burada 
bitiyor. O tarihde çıkan Rus 
gazeteleri bu hatıratı şu ha
berle tamamlıyorlar : 

Sabaha karşı saat ikide po-
lis memurları İrina'nin odasına 
ırirmek istemişlerdir. Kapıyı 
çalmıfl&r, fakat cevab alama
mışlardır, İrina : 

Göğl!lünü açmış, kar gibi 
boyaz olan memelerinden biri 
üıcrinde tabancasını yerleşti
rerek ateş ctmişdir. Polisler 
odaya girdiklerinde kanlar 
içinde yatan bir cesedden baş
ka birfey bulamamıılardır. 

R. J. 
Davadan Vazgeçtiler 
Neşren hakaretten maznun 

İzmir Postası gazetesi sahibı 
Bay Raşit Halilin muhakeme
sine dün Aıliyecezada nakzen 
devam olunacaktı. Fakat dava
cılar davalanndan feragat ey
lemit bulundukları cibat.ı. .U
ya sukut etmiftir. 

Hava Raporu 
Ankara 24 ( A.A ) - Ziraat 

vekaleti meteoroloji enstitüsün 
den aldiğımız malümata göre 
son 24 saatiçinde yurdun Trak 
ya ve Ege alanlan kapalı diğer 
yerleri yağışlı geçmiştir. Yağış 
lar akdeniz kıyıJarile karade
niz kıyılarında yağmur orta 
Anadolu ve doğu Anadoluda 
kar şeklindedir. • 

En çok yağış 1 O milımetro 
olarak Rizedc ölçülmüştür. Di
ğer yerlerde yağış 2 ile 9 mi
limetre arasındadır. 

Orta Anadolunun batı kıs· 

mından maada yerleri ve dogil 
anadolusu tamamiyle karla ör
tülmüştür. Dün~ nazaran hava 
üç derece etrafında ölçülmüştür 
Bu geçe en .düşük suhuııet sı
ftrın alhnda Karsda 19, Sivas, 
Yozgat ve Çorumda 1 O. Er
zurumda U, Ankarada 6 de
recededir. 

Düne ait en yüksek suhunet 
sıfırın üstünde 15 derece ola
rak Antalyada kaydetmiştir. 

Bugün Ankarada öğleyin 

hava suhuncti sıfırın üstünde 
bir dereceye kadar yükselmiş
sede tekra.r soğumaya ha la
mış ve öğleden sonra saat 
14-tc sıfırın altında 4 derece
ye düşmüştür. 

Ankara, 23 (A.A) - Ziraat 
vekaleti meteoroloji enstitüsün
den aldığımız malümata göre 
son 24 saat içinde hava: 

Yurdun Trakya, Ege ve orta 
Anadolunun Konya, Sivas çev
relerinden mada yerleri ve ka
radeniz kıyılarının batı tarafı 
yağışlı geçmiştir. Yağış orta 
Anadoluda kar, diğer yerlerde 
yağmur şeklindedir. Cenubi 
anadolu ile doğu anadolusu ve 
karadeniz kıyılarının doğu kıı
mı umumiyetle bulutlu geçmiı
tir. Yaiış en fazla 17 milimetro 
olarak Muğlada ölçülmüştür. 

Diier yerlerde ya2'ış 2 ile 8 
milimetre arasındadır. Hava, 
orta anadoluda düne nazaran 
iki derece daha soğumuştur. 
Di~cr yerlerde iki üç dereç• 
etrafında ısınmıştır. Bugecc en 
düşük suhunetler sıfırın albnda 
Sivasta 21, Erzurumda 16, KLı
tamonuda 15, Karsta 14, An
karada 11 derecedir. En yük
sek suhunetler sıfirın üstünde 
Adanada 17, Antalyada 16, 
Dörtyolda 15 derccenir. Bugün 
öğleden sonra Ankarada suhu
net sıfırın altında 4, derece 
idi. Rüzgarın saniyede sürati 
bir metredir. 

50 Yıldanberi 
Görülmemiş Sovuklar 

Nevyork, 24 (A.A) - Mime
sotade elli senedenberi görül
memiş souklar olmuştur. Dere
ce sıfırdan aşağı 45 dir. Bir
leşik Amerikada sovuklar yü
zünden ölenlerin sayısı dün sa
baha kadar 60 idi. Ve gittikce 
de artmaktadır. Nevyorkta 20 
santim derinlikte kar vardır. 

Ve kar yaimakta devam edi
yor. 
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Azimet Dolavısile 
"' Acele Satılık Otomobil 

1 - F ort 29 Model iki 
kapılı beş kişilik az kulla
nılmış bir otomobil sablıktır. 
Taliplerin Aydın demiryollan 
umum müdürlüğünde baş fO
för Supbiye müracaatlan. 
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Sahife to 

İzmir Beledlyealnden: 
1 - 7700 lira -bedel~ mu-

' hammenli belediye un fabrikası 
için aabn alınack 700 ton Ereğli 
fin lave maden kömürü bele
diye encümen kalemindeki şart
name veçhile kapalı zarfla 12-
2-935 Salı günü saat 16 da 
belediye daimi encümeninde 
ihale edilecektir. 

Bu eksiltmiye iıtirak edecek 
taliple!" 578 lira muvakkat te
mitla teklifnamclcrini ihale gü
nü nihayet saat 15 e kadar 
belediye riyasetine tevdi ede
bilir. 

2 - 4900 lira bedeli muham
menli belediye un fabrikası için 
satın aJınacak olan 700 ton 
Soma Krible maden kömürü 
belediye encümen kalemindeki 
ıartname veçhile ve açık eksilt
me ile 12-2-935 Salı günü saat 
16 da belediye daimi encüme
ninde ihale edilecektir. 

Bu eksiltmiye iştirak edecek 
talipler 368 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saate 
kadar belediye encümenine mü
racaat edebilir. 

3 - 1875 lira bedeli mu
hammenli belediye un fabrikası 
için satın alınacak olan 750 
ton zeytinyağı prinası belediye 
encümen kalemindeki şartname 
veçhi le v c açık eksiltme ile 
12-2-935 Salı günü saat 16 da 
belediye daimi encümeninde 
ihale edilecektir. 

Bu ekıiltmiye ittirak edecek 
talipler 141 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saate 
kadar belediye encümenine 
müracaat edebilir. 

4 - 375 lira bedeli muham
men!i beledi un fabrikası için 
satııı alınacak olan 2500 kilo 
ince ve kalın makina :yağı be
lediye encümen kalemindeki 
,artnamesi veçhile ve açık ek
ıiltme He 12-2-935 Salı günü 
aaat 16 da belediye daimi en
cümenind ihale edilecektir. 

Bu eksiklitmi;e ittirak ede
cek talipler 29 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar belediye encümenine 
müracaat edebilir. 

25-29-3-8 ~64 (120) 

- Sahibinin belediyeye tan
zifa ve tenvirat resminden bi
rikmiş borçları için açık arttır
ı 1a ile satılmasına söz kesilen 
n areşal Fevzi bulvarında 34 
nyılı adanın 46, 47, 48, 49, 50 

ve 51 sayılı arsf'.ları 1760 lira
dan ilk ihalesi yapılmıf ve kati 
iha~esi yapılmak üzere ilan ta
rihinden itibaren 10 gün müd
dethe askıya alınmıştır. 

Zam ile talih olanların lm 
müddet içinde bağlağı görmek 
ve aı ttırmıya girmek üzere her 
gün lıelcdiye muhasebeciliğine 
müra(aatları olunur. 267 (117) 

- ·!24,08 lira bedeli keşifli 

Karşı}aka suyu Çarıkdere tu
nclinin dümbüldek ağzındaki 
yarmanın 2,5 metro kazılarak 
endirilmesi işi belediye encü
men kalemindeki şartname ve 
keşifname ve proje veçhiie 
pazarhkla 2-2-935 Cumartesi 
günü saat 16 da belediye daimi 
encümeninde ihale edilecektir. 
Bu işe iştirak İçin 22 lira mu
vakat teminat lazımdır. 

Şartname ve keşifname bele
diye baş mühend:ıliğinden alı
nır. 17-21-25-29 157 (69) 

- 84 numaralı adanın 
36 numara lı ananın Ça
yırlı bahçe mevkiinde 102,20 
metro murabbaındalô araaıımn 

mülkiyeti belediyede mevcuL 

ıartn~mc da.ircsindc satılacak
tır. Bu satış açık arttırma ile 
29/11935 Salı günü saat 16 da 
belediye encümeninde ihale edi
lecektir. Bu araanın beher met
ro murabbaının bedeli muham
meni 125 kuruş olup umumu 
127, 75 lira tutarındadır. Şart

name örnekleri belediye encü
men kalemindedir. İştirak için 
bedeli muhammen mecmuunun 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
muvakkat teminat para olarak 
ve yahut 2490 numaralı kanu
nun sarahatı dahil nde te~di 
oJunur. İstekliler yukarıda söy
lenen gün ve saate kadar mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 80 (33) 
- 53 numaralı adanın dok

tor Mustafa bey caddesine 
girerken yan taraf ve sağında 
190 metre murabbaındaki on 
sayılı arsanın mülkiyeti bele
diyedeki şartname dairesinde 
satılacaktır. Bu satış açık art
tırma ile 29-1-935 salı günü 
saat on altıda belediye encü
meninde ihale edilecektir. Bu 
arsanın beher metre murabba
mın bedeli muhammeni 125 
kuruş olup umumu 237,50 lira 
tutarındadır. Şartname örnek
leri belediye encümen kaJe-
mindedir. İştirak için bedeli 
muhammen mccmuunun yüzde 
yedi buçuğu nispetinde mu
vakkat teminat para olarak 
ve yahut 2490 numaralı kanu-
nun sa.rahatı dahilinde tevdi 
olunur. ıstekliler yukarıda söy-
lenen gün ve saata kadar mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 (30) 77 
- 54 numaralı adanın ikinci 

kordon üzerinde 36 numaralı 

anasına ilave olundn 52 metre 
murabhaındaki kısmın satışı 
belediyede mevcut şartname 
dairesinde utılacaktır. Bu sa
tış açık arttırma ile 29/1/935 
salı günü saat 16 da belediye 
encümeninde ihale edilecektir. 
Bu kısım arsanın beher metre 
murabbaının bedeli muhamme
ni 6 lira olup umumu 312 lira 
tutarındadır. 

Şartname örnekleri belediye 
encümen kalemindedir. İştirak 

için bedeli muhammen mecmu
unun yüzde yedi buçuğu nis
betinde muvakkat teminat pa
ra olarak veyahut 2490 numa
ralı kanunun sarahati dahilin
de tevdi olunur. 

İstekliler yukarıda söylenen 
gün ve saate kadar müracaat 
edebilirler. 

11~14~20--25 79 (32) 
- 53 numaralı adanın Doktor 

Mustafa bey caddesine girerken 
sağ ve yan tarafında bulunan 
336,70 murabbaındaki 8 ve 9 
numaralı arsaların mülkiyeti 
belediyedeki şartname daire
sinde satılacaktır. Bu satış açık 
arttırma ile 29/1/935 Salı günü 
saat 16 da belediye encümenin
de ihale edilecektir. 

Bu arsanın beher metro mu
rabbaının bedeli muhammeni 
125 kuruş olup umumu 458,37 
lira tutarındadır. Şartname ör-
nekleri belediye encümen ka
lemindedir. f ştirak için bedeli 
muhammen mecmuunun yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde mu
vakkat teminat para olarak ve 
yahut 2490 numarah kanunun 
sarahatı dahilinde tevdi olu
nur. İstekliler yukanda söyle
nen gün ve saate kadar mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 78 (31) 
62 Numaralı adanın Doktor 

• Yeril Asır 

!\Austafa bey caddesi üzerinde 
50.000 metre murabbaındaki 

3 numaralı · arsanın mülkiyeti 
belediyedeki şartname dairesin
de satılacaktır. Bu satış açk 
artırma ile 29-1-935 Sah günü 
saat 16 da belediye encüme
ninde ihale edilecektir. Bu ar
sanın beher metre murabbaı-
nın bedeli muhammeni 250 ku
ruş olup umumu 1250 lira tu
tarındadır. Şartname örnekleri 
bel~diye encümen kaleminde-
dir. İştirak için bedeli muham
men mecmuunun yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde muvakkat 
teminat para alarak veyahut 
2490 sayılı kanunun sarahatı 

dahilinde tevdi olunur. İstekli
ler yukarıda söylenen gün ve 
saate kadar müracaat edebi
lirler. 76 ( 29 ) 11 - 14 - 20 - 25 

1 - 140 lira bedeli rnu-
hammenli Çayırlı bahçe sem

tinde 85 numaralı adanın 140 
metre murabbaındaki 16 sa-

yılı arsa mülkiyeti belediye 

encümen kalemindeki şartna

mesi vcçhile ve açık arttırma 

ile 9 121 935 cumartesi günü 

saat 16 da belediye daimi en

cümeninde ihale edilecektir. 

Bu satışa iştirak için 11 lira 

muvakkat teminat ile söyle
nen gün ve saate kadar be-

lediye encümenine müracaat 
olunur. 

2 - 1936 lira bedeli mu

hammenli Celal Bayar caddesi 
üzerinde Gazi mektebi kar

~ııında 54 numaralı adanın 

484 metre murabbaındaki 1 

sayılı arsa mülkiyeti be 'ediye 
encümen kalemindeki şartna-

mesi veçhile ve açık arttırma 

ile 9 121 935 cumartesi günü 

saat 16 da belediye daimi en

cümeninde ihale edilecektir. 

Bu satışa iştirak için 145 lira 
muvakkat teminat ile söylenen 

gün ve saate kadar belediye 

encümenine müracaat olunur. 

3 - 357,37 lira bedeli mu

hammenli Alsancak mevkiinde 

65 numaralı adanın 285,90 

metre murabbaındaki 169, 170, 

171 sayılı arsaların mülkiyeti 

belediye encümen kaleminde 

mevcut şartnamesi veçhele ve 

açık arttırma ile 9 /2/ 935 

cumartesi günü saat 16 da 

belediye daimi encümeninde 

ihale edilecektir. Bu satışa 

iştirak için 27 lira muvakkat 

teminat ile söylenen ı?"Ün ve 

saate kadar belediye encüme

nine müracaat olunur. 

4 - 90 lira bedeli muham

menli Çayırlı bahçe semtinde 

87 numaralı adanın 90 metre 

murabbamdaki 88 sayılı arsa 

mükiyleti belediye ensümen 

kaleminde mevbut şartname 

veçhile ve açık arttırma ile 

9 /2/ 935 cumartesi günü sa

at 16 da belediye daimi en

cümeninde ihale edilecektir. 
Ba satışa iştirak için 7 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye 
encümenine müracaat olunur. 

5 - 150 lira bedeli muham

menli çayırlı bahçe mevkiinde 
84 numaralı adanın 120 metre 

murabbaındaki 15 sayılı arsa 
mülkiyeti belediye encümen 
kaleminde mevcut şartnamesi 
veçhile ve açık arttırma ile 

İzmir İkinci İcra Memurlu
ğundan: 

Alacaklı Filibeli uncu , bay . 
Ahmed Nazmiye İzmir . tapusu
nun 3/9/929 tarih ve 113 sua. 
numaralı ipotek senedile 500 
lira itasına borçlu bayan Fat
manın 500 lira kıymeti muham-

meneli İzmirde kömür pazarında 
17 numaralı dükkanın mülki-

yeti açık arttırmaya çıkarıl

mıştır. Bir!nci aç.ık arttırma 

28-2-935 tarihine müsadif per
şembe günü saat on birde 

dairede icra olunacak ve kıy
meti muhammenenin yüzde 75 

ni bulmadığı takdirde on beş 
gün müddetle temdit olunarak 

ikinci açık arttırması 16-3-935 
tarihine müsadif cumartesi günü 

saat 11 de dairede yapılacak
tır.Talip olanların kıymeti mu

hammenenin yüzde yedi buçuğu 

nisbctinde pey akçesi vermeleri 
lazımdır. Ve açık arttırma 

şartnamesi 26-1-935 tarihinden 
itibaren daireye asılacaktır. 

Hakları tapu sicilile sabit ol

mıyan ıpotekli alacaklılar diğer 

alakadarların ve irtifak hak 
sahiplerinin bu haklarını ve bu 
hususta faizle masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbi
telerile yirmi gün içinde dai
reye bildirmeleri aksi takdirde 
hakları ta:-u sicilile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları ve 
daha fazla maluma istiyenlere 
bu hususa dair olan 934/9550 
Numarala dosye ile tafsilat 
veriJeceii ilan olunur 

261 (114) 

Zayi 
İskan dairesinden istihsal ey

lecliıtim 17-2-932 tarih ve 
2082-4281 No.karataşta dokuz 
Eyltil sokağında 1-3 numaralı 
haneye ait tasarruf vesikamı 
zayi eyledim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Karataşta vuçutrinli 

Necibe 
263 (116) 

Zayi 
313 Doğumlu Bornova As

kerlik şubesinden aldığım as
kerlik vesikam kaybolduğundan 
yenisini alacağım. Eskisinin 
hükmü yoktur. 

Hacıhüseyinler istasyon 
memuru M. Kitay 

251 (111) 

9 121 935 cumartesi günü sa
at 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 

Bu satışa iştirak iç.in 12 lira mu

vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediye en
cümenine müracaat olunur. 

6 - 4 72,56 lira bedeli mu-
hammenli Çayırlı bahçede 

kalfa oğlunun tütün deposu 
clvarinda 83 numaralı adanın 

315,04 metre murabbaındaki 

33 ve 34 sayılı arsaların mül

kiyeti belediye encümen ka· 
leminde mevcut şartnamesi 
vehile ve açık arttırma ile 

9 121 935 cumartesi günü saat 
16 da belediye daimi encü
meninde ihale edilecektir. Bu 

satışa i9tirik için 36 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediye encü
menine müracaat olunur. 
22- 25 - 30 - 5 216 (90) 

Alaşehir icra dairesiaden: 
935-256 

Alacaklı: Alaşehirde mukim 
t ı ıl • L I " 

gevgilili bay Ihsan. · · · 
Borçlu: Alaşghirden basmacı 

zade hacı Mustafa ef. namına 
bilverase karısı hatice, kızları 
Bedriye, necmiye hanımlar. 

Borcun müstenidi 5/3/933 ve 
95 No. ipotek senedi. 

Borç: (937) lira ve icra mas
rafı . 

Satılığa çıkarılan gayri men-

kulün cinsi, t:apu tarih ve No. 
ve hududu: Alaşehirin akkeçili 
mevk iin<le Tesrinisani 322 ve 
147, 148 tapu. No. lı Şa. yol, 
ga. piri oğlu veresesi, şi. ha
un ef. mi'frez ba~. ce. hacı 
şerifi n oğlu ve rnecit: bağı ile 
ma\dut 6 dönüın bir evlek 
ba7. 

Vaziyet evs afı: hududu hazı
ra o::t tapu kaydına uygun, ser~i 
te"''ilatı mevcut, 5 avva 2 incir 
1 fırın 1 havuz 1 mutfak 1 tu-
lnm~a tahtani 1 k iler fevkani 
1 oda 1 !'!alon, üzeri kiremit1i, 
kerpic ve ta dan yarıı l mıs ku
leyi müstemil, bilmesaha9434,90 
m etredir. 

Mu~1<ımmen kıymet:Maa müş
temilat mecmuu üzerinden be
her dönüm"i 130 liradır. Arttır-
ma şartnamesi: Yukarıda yazıh 

ııayri menkul 21/11935 tarihin
dea itibaren açık arttırma su
retiyle satılığa çıkarılmı ştır. Bi
rinci arttırma mi.iddeti 30 gün
dür. 1 ci artırma 4/3/935 tari
h indedir. 

Satışın yanılacağı yer, gün, 
saat: Alaşehir icra dairesi 
önünde 4 -3- l 935 tarihinde 
pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar müddet içinde 
açık arttırma suretile satıla
caktır. 

İşbu gayri menkul üzerinde 
ilişikleri, hakları, irtifak hak
kı bulunanlar ve faiz talep 
edenler mevcut i$e ilan tari
hinden itibaren (20) gün ıçın

de evrakı mbsbitelerile Alaşe· 
hir icra dairesine müracaatları 
lazımdır. Bu muddet iç.inde 
müracaat ctmiyenler hakları 

tapu sicillerilc sabıt olmadıkça 
arttırme tutarının paylaşma

sından hariç kalırlar arttırma
ya konan bu bağ yukarıda 
yazılı (1) inde arttirma günü 

- --- -----

2s KAnunusanl 1935 

üç defa bajırıldıktan sonra 
en çok attıran üzerinde bıra
kılır. 

Şu ~~dar ki, sürülen bedel 
tahmin edilen kıymetin · % 75 
ni bulmadığı ve satış istiyenin 
alacağına rüçhanı olan alacak
lılanın alacağına tekabül et-
mediği tekdirde gayri menkul 
birinci arttırma günü üzerinde 
bırakılması yapılmıyarak 2 inci 
arttırmaya bırakılır. 2 inci 
arttırma müddeti 15 gündür 2inci 
aratırmanın yapılacağı yer, 
gün, saati: Alaşehir icra da
iresinde 20 -3- 935 tarihinde 
çar~amba günü saat (14) ten 
(16) va kadar 2 inci arttırması 
yapılacaktır 2 inci arttırmaaı 
olan o günde (3) defa bağı
rıldıktan sonra en çok arttı· 
rana bırakılır. Şu kadar ki sa 
tış istiyenin alacağına rüçhaı ı 
olan başka alacaklı mevcut İ! e 
üzerinde bırakılma yapılamız 

ve takıp düşer. Böyle bir ala
caklı zuhur etmezse g:ıyri 
menkul en çok artırana lııra
kılır. Alıcı satış tutarını iHten
diği zaman derhal vermeğe 
mecburdur. Vermediği veyahut 
üzerinde bırakılan alıcının koy
duğu peyden önce pey koyan 
alıcı koyduğu peyle almağa 
razi olmadığı veyahut bu be-
del mukabilinde başka alıcı 
daha çfkmadığı takdirde üze-
rinde bırakılma kararı bozulur. 
Ve gayri menkul (15) gün müd
detle ve tekrar arttırmıya çı
karılır. Ve takarrur eden bedel 
mukabilinde ihalesi yapılır. iki 
ihale arasındaki fark ve mah- , 
rum kalınan yüzde beş faiz 
ile yapılan zarar hükme hacet 
kalmaksızın icra dairesınce 
müşteriden İstifa edilir. 

Dellaliye ve tapu harçları ve 
vergi borçları borçluya aittir. 
Antırmıya iştirak için yüzde 7 
buçuk nisbetinde depo akçesi 
veya banka mektubu ibrazı 

lazımdır. Fazla maİfımat almak 
isteyenlerin Alaşehir icra daire• 
sine müracaat etmesi lazımge
lir. Ş.lttn:ıme daire divanhane
sine talik edildiğinden arttır
mıya iştirak edenler şartname
yi okumuş ve liinimlu malu
matı almış addolunur~. Gayri 
menkul berveçhi bala '2,rait 
altında satılacağı ilin olunuı. 
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Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden: 
Mevkii 

Bayraklı 

•• 

" .. 

Sokağı 

Bornova C. 

Menemen C. 

Bornova c. .. 
Vişne 

Cinsı No. Muhammen K. 

Dükkan 57 1200 

Hane 55 1800 

Hane dükkan 39-4: 3700 

Dük kin 71 1200 

Hane 109 1700 

Hane 3 1700 

' " Bornova caddesi Hane 107 3000 
•• Tebeddül Hane 3 1800 

Bornova Topçu kuyu Arsa 53-53 1200 
Turan Şimendifer C. " kahve 133-47 1300 
Bayraklı Menemen C. Arsa 3-5 1500 

•• " " Arsa 1 2100 
" Muradiye 92-94 1200 
" Menemen C. Arsa 91 2400 

Yul<arıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 

veya peşın para ile 20-1-935 tarihinden itibaren kapalı zarfla 

satışa çıkarılmışhr. Malın utıldıiı seneye ait devlet ve belediye 

vergi ve resimlerile ıair masraflar müşteriye aittir. Muhammen 

kıymeti iki bin lira ve daha ziyade olan emvalin ihalei kafiye

leri istizana tabidir. Talipler teklif mektuplarmı bir zarfa koyup 
zarfı mühürliyecekler ve üstüne adreslerini yazacaklardır. Bu zar
fı teminata ait makbuz ile birlikte ikinci bir zarfa koyup zarfın 
üstüne hangi işe ait olduğunu yazacaklcr ve bu zarfı ihale gü
nü bir makbuz mukabilinde meclis riyaaetine vereceklerdir. iha
le 11-2-945 Pazarteai günüdür. Taliplerin ihale ıünü saat 14-30 
da bankaya müracaatlan. 196 ( 119) 



M. SIRRI 
Zeytinyağcı 

Alıp, Sabm Ve Komisyonculuk Evi 
8ettanak Karaman Sokap Ajmada No. 17 

1ZM1 R 
Artlllllk w K....ı.urunun En Nefi• Yemeklik 

Yeilarl•HerZlunan M .. azamızd• bul .... llNIRlz 

lzmir Defterdarlığından: 
t..wnin verıi borcmaundaa ltllril tahsili emval yuuına göre 

'-czedilea Kemeralb c:adduinde klin 74 Ye 78-2 sayılı iki dtık
lcla ile 20 numarah Kemahlı oteli ve kahYehaaui tarihi illndan 
İtibaren yirmi bir rtın müddetle aabhia çıkanldıjmdan pey ıür
lllek iatiyenlerin defterdarlık tahaillt kalemine mlracaatlan. 

160 ( 77) 20, 25, 30, 4 

Dr. -Operatör Tahsin 
Çivici Hamamı Civarındaki 

(Kurtuluş Yurdu) nun 
935 senesi ameliyat ve hasta kabul şeraiti 
Apandiait, fıtık, basur, fiatiil, bağınak, akc:iter, karadier, 

safra kesesi, böbrek, proltat, mesane hutahjı Ye taf ame
liyatlarile kanserler ve Mir azalann en mllbim ameliyatlannı 
yapmak ve on gün de hastanede yedirmek, içirmek ve 
bakmak şartile: 

UçUncU emıt için top yekOn 311 llra 
ikinci " " " " .o " 
Birinci " " " .. •• " 
Lüks hususi " " " llO " 

Alelade hastalıklann tedavisi veyııt ameliyatı için 
hekim ücreti, ilaç her şey dahil 

UçUncU sınıf için yemi Ucrat a,s llr• 
ikinci " " " " a " 
Birinci " " " " ~· " 
LUks hususi " " " • " 

Hergün ayakta huta muayeneai için vizlle ücreti butane 
dahilinde (1) lira, hastane haricinde (2) lira, buit ayakta 
yapılacak ameliyatlar (3) liradan (S.) liraya kadar olup her 
-6nkü pansumanlar için de yanml&f tin ahmr. 

H 3 3-13 (S9) 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYVA BAHÇESi SAHiPLERiNiN 
Dikkat Oözlerlne 

Dört seneden beri seve seve kuUandığınaz ve alcbjuuz 
~eticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCiN ) markah 
KİMYEVi GÜBRE'Jerin IZMIRDE sabş yerinin yalnız : 

GAZI BULVARINDA YENi TUHAFİYECiLERDE 
(1) NUMARALI ADADA İNGILIZ KiMYEVi 

GÜBRELER ŞiRKETi 
Olduğunu Unutmayınız:. 

GÜB~ELERtMlZI BAG mıntakalarında ki KÔY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentalan
lalzcla bulursunuz. 

Adres : IMPERIAL KEMtKAL INDUSTRİS ( Levant ) 
LIMtn:o ŞiRKETİ IZMIR ŞUBESi 

P. K. 78 Telefon : 3803 
17-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

Türk 0 ~ 7iraat ba l a_ı lzmir 
o besinden: 

21-1-935 tarihinde açık arttuma ile ihaleleri yapılac14'11-1-935 
~dolu 7-1-935 de Yeni Asır 13-1-935 de Milli Birlik ve 19 -
.;. ~35. de Işık gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvalinin 
bo e en 30-1-935 tarihine temdit edilmiftir. Sabı gayrimübadil 
D ~o~u. veya peşin pata ile nakten yapalar. Kıymeti muhamme
~ıkı bin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei katiyeleri 
beleclina tabidir. Malın sabldıiı •eaeye ait Devlet vergi ve 
I . ye resim ve sair bütün murafJar müşteriye a·ttir. Jstiyen
ı4":n ytlzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale giinii saat 

-,- r-N da Ziraat bankasına mnracaatlan. 234 (118) 

ZAYi 
8 

~ 934 senesi T eırini•ani ayuun 
ınde Pirzerin villyeti Dra

~aç kaymakamlıjından aldığım 
517-207 numarala Yugoslavya 

P•aaportuma ikametı'la tezke
reaı ve clizdaaUDt kaybettim. 
Yellileri icin müracaat -e~ 

t -

fimden eakilerioin hükmü yok-
tur. 

Bu evrakı bulanlar Keçeci
lerde 13 numarada Aşçı Bekire 
getirdikleri takdirde memnun 
edileceklerdir. 

Adres; Keçecilerde 13 numa
rada ~ı M•tar otlu Bekir. 

24-2S-27 239. 005) 

Göz Doktoru r 

Lotto Kır~ar ! 
Memleket hastanesi ı1 göz hastahkları mUte

hasaıaı: 
ikinci beyler sokağı No. 65 1 

Telefon : 3055 ~ 
Evi H 5125 I 

746 s. 7 1 
Muayenehane Nakll 

1
. 

Doktor 
1 

Kemal Sakir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mlltehu.mı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler aokajında 65 numaraya 
naldetmiftir. Tel. 3956 

Evi Kaaantina tramvay cad-
desi No. 596 Tel 2545 1 
~-----......... . 

ÇOCUK HASTALIKLARI I 
MÜTEHASSISI 1 

ı 

Doktor ı 

Ali AgB~ 
lkametkilum Birinci Kor

onda Tayyare Sinemam civa
.,nda 222 Numaralı eve nak
letmittir. HutaJaruaı eskisi 
gibi ikinci Beyler sokatmda 
84 Numarah muayenehane
sinde kabul eder. 

Em T etefona: 3053 
Muayenehane Telefona: 345 

2SH.!I 

Doktor 
A.Kemal Tonay 
.. lder1,o1og ve bul• 
"" ................. k-

l•r birinci sınd 
ntlltahas•• 

Basmahanede Mheddet 
salonu üatlbıde Dibek aokak 
30 numarala ev ve muayene• 
hanuinde gece gllndllz hu· 
talanm kabul eder. 

Veremliler ile mlracaat 
eden diier hutalara yapıl
ması lizamıelen Mir bhffllt 
ve mikroıkopik muayeneleri 
meccanea yapılacaktır. 

2 • 13 h-3 (98) 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Müddrj kimy~ger Abdliue· 
JAm tarafmdan 90 liranın tah-
sili baklanda mliddeialeyh An· 
karada aum•e ba•tanesi ec
zacaJarmdan eczacı CeYdet 
aleyhine açılan alacak c:llvuın-
dan dolaya miiddeaaleyhin ika· 
metgibının meçhul kalmaıma 
mebni davetiye ve rıyap kara· 
rmın gazete ile illnen tebligi 

y ........ .. .. ,, 

..... ~ -- ~- . : ~ " .~ .. ,..~, ~· ...... 
.. .,~ '"ı"* . • :. i"':" • • •• 

~~-___ ..... ____ llCC!2 
~ 

Kolaylık, Satışta Büyük 
Uzun Vide, 7 Numaralı 

Kataloğumuzu isteyiniz.. 

. •rELEFUNİIN 
BOURLA •iRADEALER VE·9S! 

İSTANBUL AN KAtlA İZMİR. 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Pefia Para ile 

Lu No. Yeri No. yelli Em 
219 Alancak M•'udiJ• M. Kuako1 •· 3 1 
415 Cedit M. Dindar aokata 7 3 
599 Borno•a Yılak miw• meYldl 28 26 
642 Danlanc:I SalteDiye M. Efrefpqa ıo. 48 42 
644 S acil Saltuiye M. komiler Mahmut 80. 21 2S/2S 
650 Dayi emir m•halleai Dayi emir '°• 12 12 
6Sl " • ,, yeldejirmeaiçılrm•11 l02 102 
652 ,, • ,, DaJi emir 90kajı 6 6 
667 8iriacl Saltaniye M. Havai pçldi 22/1 22/l 
677 Orhaniye mahallui YokUf bap 80. 19 13 
706 Alancak Mu'udlye M. Zanbak • 18 18 
712 Kutelll M. Kabramu aokata 24 2212 
713 " " " 30 2813 
715 " " İkiçepıelik caddeai 1821184 - 1681170 
716 lstildil M. Güadtız •okajı 16, 18, 20 16, 1611,1612 
724 Tepecik M. HiW aokajı 12 
728 Mea'udiye M. Birinci ve 2 nci brdoa 3321273 • 4841501 
741 2 nci alileymaniye M. Kemalpqa -o. 15911 
745 " " " " 19512 
750 " n Kiremitçi sokajı 8 
752 " " Çorak sokağı 150/12 

6 

756 Muırh caddeai 154/17 
812 G&zelyurt M. Kemeralb caddesi 194 182 
873 Şehitler mahalle•i mukaddem mezar 80. 102, lOC, 106 80 
873/l ,, ,, " " n 96,98,100 96,98,100 
881 ikinci süleymaniye M. yüzbaşı Hasan 41 41 

ai• aokajı 
883 ikinci ılileymaniye Kiremitçi Kkaia 
938 Gtızelyurt M. TOrk puan 80kajı 
947 l..aetpqa mahalleai Alp Anlan " 

948 n " " " 

Cinai Pey akçeli lira 
ev 300 
" 100 
" 350 
eYİll 3/8 paya 15 
nin 218 payı ıs 
ana48m.2 !I 

n 16 m.2 4 
" 61 m.2 5 

62/SOm.2 ananm 2/4 pa71 4 
evin 641256 ıehimi 20 
ev 351 
odama yansı 15 
evin 1124 payı 2 
ev ve dllkklmn 34172 150 
ev Ye iki " 35/64 payı 150 
ev 175 
ev Ye dtikklnua 1/3 paJİ 850 
ana 81 m.2 7 
" 1331 m.2 120 

406 m.2ananan128/2~•i12 
ana llJU m:ı 8 
19S m.2 anaaıa 3/4 paya 30 
dtikkimn 1/48 payı 4 
depo 800 

" 800 
evin 3/8 payı 25 

42 m.2 ananın 1281256 aehmi 2 
dükkA11111596208/808704payı60 
ev 65 
• 75 

suretiyle icra kıhaan muhake• 
me neticesinde mllddeabih 90 
liranın yüzde 1 O tazminatla bir
likte yeminden imtina addiyle 
davaya sabit nazarile bakılarak 
tahsiline 22-12-934 tarihinde 
gıyaben karar verilmiş olduğun
dan müddeaaleyhin kanuni 
mllddet zarfında mahkemeye 
mlracaatla itiraz ve temyiz 
etmediji takdirde bu baptaki 
hnkmlin katiyet kesbedeceji 
teblii makamına kaim olmak 
ll:ere ilin olunur. 252 (113) 

1025 Cedit M. Blllblll sokajı 

6 
40 
22 
20 
41 

4 
32 
41 
42 
39 evin 141240 payı 4 

Sekiz taksitle: 
906 Karpyaka Oıman zade M. ikinci 

Aydın -çıkmazı 

9 5894,SO m.2 arsa 170 

1008 Karantina tramvay caddesi 558 ev 

Yeri ve numaralan yukanda yazıla eml•ldn ubflan 26-1-935 Cumartesi 
edilmek üzere ~çık arbrmaya konulmuftur. ııteldi olanlann hizalannda 
yatlrmalan ve arbrmaya girmeleri lbuadar. 16-20-25 108 (61) 

1200 
günü saat onda ilıale 

yazalı pey akçelcriai 



F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROYALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

J ,, 
• • 1 

W. F. H. Van Der 
Oliver Ve Şii. JADRANSKA 

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

HERCULES vapuru 28 ikinci 
kanundan 31 ikinci kanuna 
kadar Anvers,Rotterdam, Ams 
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

HERMES vapuru 9 şubattan 
14 subata kadar Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 23 
şubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORiENT LİNİEN 
BLALAND motörü 28kanur.u 

sanide Rotterdam Hamburg, 
Copenhagen Dantzig, Gdynia, 
Goteburg,Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

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

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için her on 

beş günde bir muntazam sefe~. 
ALBA JUL YA vapuru 12 

martta beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 martta 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uJiyet kabul etmez. 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DELOS vapuru 20 son ka

nunda bekleniyor. 24 son ka
nuna kadar Anvers Dirket 
Rotterdanı, Hamburg ve Bre
mene yük alacakhr. 

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

Hamburgdan yük çıkarmak 
üzere 16 şubatta bekleniyor. 

.JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 29 son 

kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
gas, V arna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
NORBURG vapuru 23 son 

kanund~ bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yiik çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 18 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELS!OR vapuru 3 Şu
batta bekleniyor. Nevyork,Bos
ton, Filadelfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

Vunıt tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

..1 """!l'i'P. • · W MiiM9W'> 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Fazla tafsilat için İkinci kor- Kestelli caddesi No. 62 

donda Tahmil Tahliye şirketi Doktor Ali Riza Ünlen 
binası arkasında FRA TELLI DOGUM VE CERRAHI 
SPERCO acenteliğine müraca- KADIN HASTALIKLARI 
at edilmesi rica olunur. MUTEHASSiSI 

Telefon: 2004-2005 ı CH!ll!l'llO'ôı:a~~:~.....,...rnt#' m• 

Fab •k • lstanbul, Ayvansaray 
fi aSJ • Vapur iskelesi caddesi 

İzmirde Sahş Yerlerı· • Hao_ıdi Bekir, ~ehmet 
• Rasım, Mehmet I m n, H. 

Ömer. Ahdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

11 -26 (40) 

LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BTRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 

ROUMELIAN vapuru 25 
ikinci kanunda Liverpool ve 

Swanseadan gelip tah!iyede 
bulunacaktır. 

TRENTıNO vapuru 30 ikinci 

kannnda Hu!l Londrn ve An
versten gel:p tahliyede buluna

cak ve a) ni zarr.anda Londra 
ve HuH için yük alacaktır 

THE GENERAR STEAM NA-
V!GAT!ON Co. L TD. 

STORK vapuru Limammızda 

olyp Londra için yül: ü'acaklır. 

DEUTCHE LEV ANTE ı.:NİE 
ANGORA vapuru ay so-

nunda Hambu ·g, llremen v1: 

Anversten gelip tahliyede bu-
lunmu~tur 

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

PLOVIDBA D. O. Susak 
ıZMıR, PıRE TRİYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatm müddeti İzmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
23/11935 S.S. BLED 
30111935 S. S. SRBıN 
6/2/935 S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl-
mıştır. . 
NAVıGATION G. 

PAPA Y ANNAKİS 
AYA ZONI vapuru 20 ka

nunusanide Pire; Volo, Selanik 
ve Dedcağaç limanları için yük 
a!acaktır. 

AYA ZONI vapuru 27 ka
nunusan:de Pire, lskenderiye 
ve Port Sait limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu ve navlun için tafsiMt 
J. PUSS1CH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cende!i 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

-~ 
Eczacı başı 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, İştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yür' -
çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

Her Yerden Arayınız 

Ferit ~lafc.kan Ruhu 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

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

Bazan Bir Hayat Kurtarır 

~e~~ S. Ferit Şifa Eczanesi 
Hükumet sırası 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Alım Komisyonu Reisliiinde'J: 
Haydarpaşa numune hastanesinin eletrik, telefon ve sinyaJ 

i tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

1 

ihale günü 29/1/935 salı günü saat -14 tür. 
Mubammen bedel 1116500,, liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Keşifname, şartname ve projeler 82 kuruş mukabilinde has

taneden alınabilir. 
Talipler bu gibi işler yaptıklarına dair cari seneye ait ticaret 

odası vesikalarile bu pazarlığa girebileceklerine dair vilayet 
nafıa başmühendisliğinden tasdikli vesika göstereceklerdir. Pa-

1 zarlığa gireeeklerin belli saatte teminat makbuz veya banka 
mektup!arjJe Cağa!oğlund:ı sıhhat müdürlüğü binasındaki komis-
yona gelmeleri. 14-18-22-26 106 (47) 
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BALSA \l i ~ 
l\:onırs u· 

nuz. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
()ksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

• 
Birinci Beyler Sokağı 20 Nunıarada 

1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 
hasta kabulüne başlamışlardır 

Telefon: 2639 
11-15(52) 

lzmi~· Def terdarlAğından : 
.. İssilerini~ verg~ ~~rçlarından ötürü tahs~)i emv~l yasasına l 

gore haczedılen Tılkılikte Çorakkapı caddesındc kam 374-376 
sayılı hamam yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından 1 
pey sürmek iıtiycnlerin Defterdarlık tahsilat kalemine müra· 1 

=tları. -··6-·-~~20-25-30 139 (5~ 

iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

Soguk algınJı, 

ğmın bu ilk ala
metlerini 

GHiPiN 
ile bertaraf et
mezseniz birçok 
ağır hastalıkla

f ra tutulmak teh
i likesi baş göı-

İ Gii f Pli 
Bütün ağrı, sızı 

· ve sancıları der 
hal dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağrılarile kı
rıklığa karşı bil-i hassa müessirdir 

G ripin 
• 
~ ... 

Ediniz 


