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Cum1ıuriyeffn Ve (;cımlao ı.ıt:t .Eseroıin Bekl;isi, Sabalılatı {.'ı.'.... Siycıs1- Gazetedir 

idiyor •• un 
Roına Lavalı - .... 

Yüklerile Bekliyor 
R Fransız dış işleri bakanımn 

ı cılyad~ -·~~Y.~~ ... !.~!!~~.~ .... !!.~.~.!!~~~! ... ~.~şladı 
tlya· .. ··ne·· Fransa Arasındaki Müzakereler Acun Banşı S oaıaya gitmesi yin "k . 

on duyumla b k-'- e gecı ti. 
cikaıe ra a wrsa bu ge-
iiz . , orta avrupanın düzeni 
anİrınde başgöstcrcn köksel 

F aımamazlıklardan dolayıdır 
ransız f t J _ · 

deki a yan yonelcelcrin-

için Biiyiik Siyasal Ehemmiyeti Haizdir. 
lşte byrılık _Y~ni~cn belirmiştir. 
Y J 

unun ıçındır ki Roma si
asa çevre . L 

Jinı· - - 11
• aval - l\iusso-

goruşrn · · 
t" d - esının Sar pfebisi-
•n en onc~ r / Avrupad b ~ o.masını, Orta 

işinde F a anşın pekiştirilmesi 
.. ransız görü .. - d . oncc ortay k , şunun atta 

a onu ma .. 
yordu. Bu dilek . ~ın.ı ı..tı-
yakm 'ı • ı i ' Fransız-lta1ycın 
. g o mazsa, Sar ' b" . 

tmdcn sonraki du p e sı
nın g'idc"e - . . rumda ftalya-
- ~ gı sıyasayı be.irtme 
ge vakıt bırakacaktı B .. -
o tad b 11· b . ugun 
· . .~ .. . c ı aşlı iki ayrd ı 
ıpı goru)uyor. n 

Fransa Avus" . 1 \'a 1ı- 1 LUryanın sıya~al 

k 
r gını, toprak bütünJümi .. 

oru k 1 o-nu 
p . da O küsüle amkJadı&rı 
b

ro1c e, Avusturya ile komşu 
ulunan b-tn J 1 

an tJa u . n u uş arın yeni 1 ,.11 ıı ı ıı ., .. ol 8.. .. 
ti .:amaya gırmclcrini istemiş- Paı 2 ( H. R r . utun 
la~ A7'1ece, bir yönden Alman- cihana vukuun~ .mmıyetle 
1 • • YUsturyayı yutmak istek- tak" '-t bu'uğu Roma 
erınm önüne il ıp UICA e ...__tah ldr k 

yönd d geç ecek diğer "'f~r,. k t'. ç-A b 

Jan en e Orta Avrup~ uluı- muJ an..• alt '1~1'ransız sefiri 
· •ruıncla k ey cm•• a • leri kurula J!ta ınlık yCSnteın- Dö Ş '1'Jr. italaya dııarı 

AVUstu ca ır. İfl . a•bro'lay Suviç ara-
parçal rya, kendi varlığının erı ~ıte 
J anmasından doğan uJuc-

''"'"'' cuu b1.1· uwu .. <11 ıt }Jcıll Do ~abrou 
sında det<am eden diplomatik edecek ve Sah günü saat 19, görütmc bir çeyrek ıilrmüştür. 
giirilfmeler iyi bir neticeye doi· 30 da Romaya muvasalat ey- Sefir Fransa hariciye nezare-
ru hız aldığından Fransa Ha· liyecektir. tinden aynhnca derhal tele-
riciye nazın Bay Laval Roma- İtalyanın Pan• sefiri bugin fonla davetin kabul ediJdiiini 
ya gitmeğe karar vermiştir. öğlede Bay Lavah ziyaret ede- bildirmiıtir. 
Bay Laval yarın ak,am (bugün) rek kendisini resmen ltalyayı Gazetecileri kabuJ eden 
saat 20,30 da Paristen hareket ziyarete davet etmiı ve bu bay Laval bugiin Romaya 
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hareket edeceğini a6ylemif ve 
birkaç haftadanberi Ramac:la 
devam eden müzakerelerin ne
ticelenmesi için bay Muuolini 
i!e yapacağı müzakerelerin 
ehemmiyetini izah eylemiştir. 
Haber Fransız sefiri tarafından 
da gazetecilere resmen teyit 
edilmiştir. Bay Lavahn Cuma 
günü Romada olacaiı haberi 
İtalyanlan çok sevindirmiş ve 

ranaa hariciye bakanına par
_nk ve hararetli bir kabul res-
mi yapılmas1 için büyük hazır
!ıklara başlanmıtbr. Bay Laval 
Salıya kadar Romada kalacak 
Pazartesi ~ü Papa tarafın
dan kabul edilecektir. 

Fnnsız hariciye nazınmn bir 
fevkalidelik olmazsa Sah günü 
öğleyin Romadan ayrılarak 
Çarpmba gtinil Pariae ••det 
eylem~ bulunmua mukarrerdir. 

Loadra, 2 (H.R) - ltaJya ile 
Fnma arasında vuku bulan 
g6riipnelerde bir anlatma elde 

5onu 4 üncü sohtdıtı -

arın rar tia . .. 
ltaJya da an ını abamlayınca 

.. .. Avusturyanın bu 
gorufiine uyıun olarak F 
ıız • . ran-

Deet Adamları Y ılbaş•nda Düşün-Rusyada Ekmek Vesika-
c,erini Beyannamelerle Bildirdiler sı Usulü Kaldınldı a Pro1esınde deiitikJikJ-er 

Y Pmıı, F ramanın K- .. k A 
la ·ı uçu at-
ıma ı e yönelce b' l'w. d 

bir d"k ır ıgın e 
V ge ı açmak istemiıtir 
. e en kötüsü "Revizyonist • 
ııyaaadan " 
iunu d 1 vazgeçmemiş oldu-

R a a ana koymuıtur. 

"tnçlik Demokratlığı Himaye Etmeli, Tahakküme 
J(şı F erdinHürriyetini İstiklalini Müd<ıfaa E vlen1elidir,, 

antı:nıa, J Macar smırları işinde 
. ~ma ann yeniden gözden 

~k~~eki~i i~tediği gibi, Af-
d k o onılerc ait durumun 
~ endi . dıle - . . d asını, genış!eme' 

- · gını oyuracak biçimde 1 
glflllesini iıternekt d" 

Sözün e ır. 
Roma kısası, Bay Lav 
d J ya, Yılbaşı armağa, 
nfyu çantalarla gitmesi 1-'e-or ... 

F Son Cenevre görJ me'nde 
ranaız d b ' .. "k AntJ ş akanı gibı.uçu 

A &Jına dı~ bakl"rı da 
ntlaşm ' . b 

11f1 te a.:ara el sür.nı~ a-
g~ lllclınden sars·k o,aca-
ını •çık d" B hakınıd ça •öy'eı:r:er ı. u 

üz . an denenm bir kongu 
enne Bava. . . . 

den el k 1Ytuı1ınmm yenı-

1 1 
°Ynıası yasal ustalık 

ayı maz B u . 
rüş a hk u .ar engın gö
d yn lan Jtümüz önünde 

ururken R<i• _ .. 1 • 
büs" Otü ' • goruşme en 

ok n suy düşmese de, ah· 
naca b 0t• L' 1 1111..-111 cılız olmaktan 
kurtuJamıyşaO. b kt s· F a• ayı ır. ır 

~.asız flndeliğio · n yazdığı 
gıbı, BayLavtlın R 'eli 
tine verimek • · oma gı -
J"k b latenılen sembo-
1 anJu u Klrüfmeler ilstilne 

çok •f:r ç6k._n..tür. O 1 k0 

• eli Y'f ye ı 
fllD onun bdan "'•kmak A)eJIUltir. y 

fi'e,,.k.~... ası.ıu. 

/Jıt!J J.ııld l'ı il 

Londra 1 ( A . A ) - Bay 
Bmdvin İngiliz gençlerine hita• 
ben neşrettiği bir beyanname
de, gelecek nesilleri ulusal 
ananeleri muhafazaya davet 
ederek diyor ki : 

Kuvvetin hürriyetleri ezdiği 
devlet, sosyalistliğin fert teıeb-
büslerini ortadan kaldırdıjını 
mllitaristliiin sulhu çij'nediji 
memleketler var. Bu misaller 
karş11ında gençlik demokrath-
jı himaye etmeli ve her tilrl& 
tehakküme katl"fl ferdin hllrri
yetini ve iatildilini müdafa ey· 
)emelidir. 

JJa.11 11 ılln· 
Ça[darlsln 

Beyannamesi 
Atin:ı, 1 ( A.A) - Yılbaıı 

mlinasebetiJe baikan Çaldaris 
Elen ulusuna hitaben ıu be
yannameyi neıretmiıtir: 

Yeni yıl memleket için iyi 
vaziyetlerde baılıyor. iki yıl
clanberi Elen ulu•unun hllk6· 
metin J&rdımı ile memleketin 
lkonom~ kalkınması için sar
fettiji bayük rayretler fimdiye 
kadar iatenilen neticeleri Yer
miftir. Elen ulusunun birliği 
muhafaza etmek haldonilaki 

-

lıU.J {aft Ul"l:1 

sarsılmaz azım dahili aynbklan 
son izlerine kadar yok adecek· 
tir. 19 «S yılının kutlu olmuını 
ve bntao yıl içinde dahili ve 
lkonomik kaJkınma İfİnİD ta· 
mamJanmasını dilerim. Ulus Ye 
bükiimet sık• surette birletmif 
olarak sevgili yurdumuzun aa-
adeti içın biltnn kunetlerile 
çalışmaktadır. 

Hltlerln Beyannamesi 
Munih, 2 (A.A) - Bay Hit

ler Nuyonal sosyalist fırkasına 
nepettiji yılbqı beyanname
linde eliyor ki: 
- Sonu • inci ••hilede-

Paria, 2 ( H.R ) - Sovyet 
Rusyada ekmeğin YHika ile 
verilme.si uaultbalin kaldınlmua 
laaldmıclaki karana bugtbı tat· 
bikine baflaa•ıı ve ekmek aa
bfl serbest barakıhmttu. 
Moskovadan alman haberlere 

göre bu karar blltlln Ruıyada 
bGyük bir memnuniyet uyan
dırmıt ve Sovyetlerin iqa &.--

1 
kımından ııkınbda bulunduğa· 

na dair çıkanlan haberleria 
fili bir tekzibi sayılmıştır. 

Sovyet Borçlara 
VAŞiNGTON, 1 ( A.A) -

S vyet maalabatgüzan bay Si
virski Rus borçlan hakkmdaki 
mDzakerelerin 1 S ikinci klnuna 
doiru bqhvacağını söylemiftir. -

Barıf Siyasası YUrUyor 

bir mot6r takmayı 



Vali Kazım Diriğin Köylere Bildirimi 

Türk Köylüsü Türk Dev
letinin Temel Taşıdır Yeni Talimatname Tatbik Edilin~ ••. . 

Her Klş .~1~r~~n8Ç~kacak8Her Ykükseliş j İhracat D~rm uştur İhracatçılar Dün Türk ofiste T oplındı 
oy uyu agrına asaca tır .- ~ 

_ • -·-. • Gümrük ve inhisarlar veka- j catçı tacirler dün öğleden sonra ı Bu müzakerat ne\sinde 
Viliyette yaaidea ve viliyet Köy idarelerine bu bildirim- letince gümrülder baş müdür- Türkofia müdürlüğünde ticaret İhracatçı)ann taliın•\mede 

maiyet memaru bay Şefikin fer için köy bürosu yiizdele- lüğüne gönderilen ve İkincika- odası reisi ·Bay Hakkı Balcı- ı tadilat yapılması hakkıı\ki di-
f~fliği al~~da teşekk~ ede~ rinden. bi.re~ dosya kabı da nunun b~rinci ?ü~ünden itiba- oğlunun da iştirakile bi~ to~- lekleri~in. Türkofis .. ı\İürlü-
koyler burosu vasıtasıle valı göndenlmıstir. ren tatbık edılmıye başlanan Jantı yapmışlar ve yem talı- ğünce iktisat bakanlı~ tel-
general K.izım Dirik düh vili- 5 - Her köyün bu bildirim- yeni taliınatnamen:n ihrac:ıt matnamenin tatbiki imkinsızlı- grafla bildirilmesi takC\ur et-
yetin bütün köylerine şu mü- lerden başka bağh oldukları tüccarlarından istediği beyan- ğını bütün etrafile izah eyle- miş ve keyfiyet ofis ta\fmdan 
hiın bildirimi göndermiştir: ~ayn;ı~ka.m, nahiye müdürü v__e namelerin şeklini yazmış ve mişler ve aYabrında uzun uza- bakanlıga bildirilmiştir. 

1 - Yeni yıhn butün köylü otekı amırJerd~n başka alac~gı lizımgelen izahatı vermiştik. dıya görüşmüşlerdir. , Keyfiyet vilayet ma~mınca 
için kutlu olmasını, sağlık ge- buclyurub klar kglunledm eç sıradsıle Yeni tcblier edilen emir mu- Alakadar tüccarlar bu va- da gerek iktisat bak•olına ve 
. . . lik b il ki öz uyuru arı osyası a ını 'b· b b o l . . 1 l 'h k .. k i.ı~· .... ~-tirmesım, şen ve o u a kJ . b' d k b d cı ıncc u eyannamc erm tan- zıyet mrşısın< , ı racat yap- gere se gümru ve Jtisarwr 

. . k" 1 . . . . verece erı ır o.!llya a ın a . . k .. k'l ld v d l t'" k , ·ı l d " b l l - l fla 'ld' 'l geçmesını, oy erımızın yem sakl&Dacaktır. zımı ço muş ı o ugun an manın a ıyen 'aoı oma ıgı- a can ıgına te gra ı ın -
ba~ndırhklara kavuımasını di- 6 _ Bir dosya kabında da dün gümrülcte ihracat muame- nı ve ıstar ekili ·se ihracat işi- miştir. . 
lerım. bundan sonra köylerde gön- lesi tamamen durmuş bir hale ni yapmaktan vaz g~çmelerin- Yeni talimatnamenıDlatbika 

Türk köyü ve köylüsü Türk derilecek ve gönderilmiş basıl- gelmişti. den başka çare kal~yacağım başfanması dolayısile ~ bor-
devletinin temel taşı ve gözle- mış kanunlanna gönlemeç sı- Türk ve ecnebi bilumum ihra- bildirmişlerdir. sada dahi muamele gev'-niştir. 
rimizin öz kaynağıdır. rasiele üstüne ( Yasalar dos- ıe • • • • t 

Her iş köyden çıkacak her yası ) adı yazılacak kartonda 
yükseliş köylüyü bağrına basa· saklanacakbr. 
caktır. 7 - Cumhurluğumuzun baş-

2- Yeni yıl ile - oluş yazı- langıcından bu yıl başına kadar 
larında olduğu gibi - köy ida- alın~ı~ ne kad~r buyuruk v~r.~a 
releri yazılanmn hesap defter- hepsım sene gonlemeç sırasıy1e 
lerinden başka bütün yazı ve düzülerek .ayn bir dosya ka-
defterlerinin sıra sayılan yeni hında eski yılJar buyurukları 
baştan birden başlıyacağından adiyle saklanacaktır. 
kay bürosu buyuruğunun üç 8 - Bu örneğe uygun dosya 
maddesinde yazılı köy işlerini kaplan almak, buyuruk ve ka-
göndrmeye baıhyorum. nunlan sıralamak, bunları temiz 

3 - Bundan sonra köy iş- ve düzgün tutmak muhtar ve 
leri genel bildirimleri ve köy- katiplerin biricik yükümüdür. 
lünün bilmesi uygun olan uluş 9 - Her buyuruk, kayma· 
buyurukları forma biçiminde kam ve nahiye müdürleri ta-
böyle basttrılmıı bildirimlerle raflarından imzalanarak ilk 
ve gündelik buyuruk olarak posta ile durdurulmadan köy-
her köye gönderilecek, birer lere gönderilecek ve muhtar-
danesi de bilgi olmak ve köy- lar köy kanununun 42 inci 
ve köylere gittiklerinde bu maddesine göre yapmağa mec-
işleri araştırarak k6y teftiı bur olduklan ilk yedi gün top-
defterine olan biteni ve gör- lantısında bu~~ he~e~e okuya-
düklerini yazmak üzere törü cak . ~e kesti~mlennı mutlaka 
amir ve memurlarına arkası kestirım deftenne yazdıracak-

kesilmcden bir düzüye gönde- tır. 
rilecektir. Eğer işin köylüye duydurul-

Y ıl sonunda bu formalar ması gerekse katip örneklerini 
ciltlenerek ( Köy buyuruklan) hemen çıkararak altına aslına 
adile saklanacakbr. uygundur diye yazacak ve ya-

4 - Bu bildirimler birin- butta buyuruğun üstüne köyün 
ci bildirim gibi sayı sırası dediğini altına yazarak muha-
alacak, köyler ve uluş da- bere imzalanacak ve köylünün 
ireleri bu sayı sırasile bun- toplandığ ı yerlere asacaktır. 
ları bu ( Köy bildirimleri) Lüzum varsa kurucu ile köy 
dosyasında başka buyuruklara içinde buyurukta yazılanları 
kanştırılmıyarak sakhyacak- bağırmakla bu buyuruğun hangi 
lardır. günle mahalli toplantıda okun-

Arada atlamış, gelmemiş duğunu ve bunun üzerine ne 
bildirimler olursa onları her gibi kestirimler verildiğini sa-
köy ve uluş idaresinin bağlı yılarmı göstererek buyuruğun 
olduğu idare amirinden· hemen altına yazılacaktır. 
ve dosyayı eksiksiz tutması İzmir Valisi 

Kırmızı Ay 
1934 Senesinde 

Yabh? 
Neler 

1934 yılı içinde İzmir Hilali
ahmer cemiyeti tarafından 605 
yoksul ve fakir memleketlerine 
gönderilmiş ve bunlar için 2653 
lira sarfedilm ştir. 552 fakir ço
cuğa bayramlarda 580 liralık 

kumaş dağıtılmıştır. 

108 fakir mektep çocuğuna 
385 lira ayakkabı, elbise, kitap 
ve yiyecek parası verilmiş, 

yedi sakata sun'i ayak, kol 
yaptınlmıştır. 

Cemiyetin bütün bu işler için 
sarfettiği paranın tutan 4315 
liradır. Bu hayır müessesemizin 

·bu hizmetini candan alkışlamağı 
borç biliriz. 

Polislere 
İkinci Konferansı Bay 

Hulusi Verdi 
Dün halkevinde polislere 

ikinci konferans verilmiştir. 
Ceza tatbikatı, ceza kanunu, 
meslek terbiyesi ve parmak iz
leri mevzulan etrafındaki bu 
konferansı adli kısım reisi bay 
Hulusi Gümüş vermiştir. 

Müddet Uzatılmadı 

Margona\o -....... 
Kaçak Eşya Geçiril 

ken Yakalandı 
Palcstina vapuriyle İtalyadan 

gelen Margonato adında bir 
musevinin bavullannda, çeke
tinin pantalon ceplerinde terti· 
batlı surette saklanmıı 30 par
ça tüccari mahiyette muhtelif 
eşya yolcu salonunda gümrük 
muayene memur!an tarafından 
meydana çıkarılmış ve müsa
dere edilmiştir. Morganato İh
tısas mahkemesine verilecektir. 

Sayım işi 
Evleri Numaralamıyan-ı 

lar Ceza Görecekler 
Dahiliye bakanlığından dün 

vilayete nüfus sayım işleri hak
kında yeni bir yıldırım teli gel
miştir. Bunda deniliyor ki: 

935 yılmda yapılacak olan 
genel nüfus sayımının <layanığı 
evlerin eksiksiz olarak numa
ralanmış bulunması olduğu hal
de şehirlerde bu ·işi yapmakla 
mükellef olan belediyelerin 
aldırış etmediklerinin görüldü
ği.1 ve Nisan ayında yapılacak 
teftişte bunun başarılmadığı 
görülen belediye reislerinin sa
yım kanunu mucibince cez:ılan
dınlacağı yü.ksek başbakanlık
tan bildirilmiştir. 

Ulus Çiftlikkri 
-Ankarada Mühil\ Bir 

Toplanh Vat 
Ziraat bakanlığı ulUJ~ftlik

Ieri kurarak ürün •~da 
yeni bir sistem albnda çalış· 
ağa karar verdiğinde• bu iş

i etrafında görüşülınel ürere 
,,;. araya çağırılan Na'iJii pa
ın ıslah intasyonu '1üdürü 
bay ~elli İribuz dün sabah 
Ank'ya gitmiştir. -

efterlerı 
Cu)artesi GÜbü 

l~irilecek 
Saylav ~imi için ıııahalle

lere a.sıla~1dtfterler Cwmartesi 
günü askı \, indi~cektir. 
Bundan so°' defterle ismi 
olmıyanların yahut kanuni 
vaziyeti yanlış TÖsterilenlerin 
itirazlan teftiş h~eti tarafından 
nazarı dikkate almmıyarak 
mahkemece' dinl!;cektir. 

ı..&t-' -... 
Belediye' fcıtişleri 

Belediye reisi ~or bay 
Behçet Uz dün şehrıı muhte· 
lif ıemtlerinderindeki ~rkları 
ve belediyeye ait bildi. le in
şaah teftiş etmiştir. 

Gelen Talebeler 
Sene başı ve bayram t\ıi 

dolayısile dün lstanbuldan rr~ 
mir vapurile 60 talebe ge 
miştir. ....... , .. 

Balıklar 

{Ram~zan Keyfi) 

Ramazan Ve Öfke 
Şimdi biJmiyorum amma, es

kiden, bazıları ilk günlerde, 
bazılan ıon günlerde öfke, si
nir içinde yanına vanlmaz bir 
tehlike olurlardı. Selam versen 
hiç pervasız: - Selamsız mı 
kaldın? A köftehor! Diye ba
sarlardı lriifürü.. Hele onlann 
geçtiği sırada arkasından ya 
bir kahkaha atılsm, yahut gü
rültülü bir şey; meseli: teneke; 
fırlatılsın. Maa2allah sokulma
yın artık yanına; olduğu yerde 
yerinden sıçrayıp elinin tcsbi
hile dört bir tar;(fa küfürler 
savuran bu ateşin tavı geçince
ye kadar: sus, pus. 

Ne muzipler vardı ki: böyle
lerini kızdınp ta öfkesini; per
de arkasından seyrederek kis 
kis gülmeği en doyulmaz zevk 
sayarlardı. Şimdi böyleleri ka!
ınadı, yahut ta yalnız ramazan
da değil başka aylarda da oruç 
hallı kala kala alışblar. 

Eski İstanbul gazetelerinde 
de Ramazanın sinir tutması 
illetini çok okurduk, 

- İzmir, İstanbul - şimdi· 
kiler öyle değil, bakıyorum da 
birbirlerile can ciğer geçini
yorlar. Kimseye taş atmıyor
lar belki içlcrind~; satış, yük
sek rekabet ve teveccüh temın 
edemeyip te; öne gelen idare 
adamlarına sataşıp maksatla
rını yoluna getirmek istiyen
ler de vardır!? Bö lelerine 
Allah akıl versin derim ... 

Bu sohbet üzerinde eskileri 
anınca Aklıma Osmanlı tari
hinden bir hikaye geldi. Her-
halde bu vaka ramazan ayla
rında olsa gerek.. Hoş! Kana 
boğulmuş kara yazılara Os
manlı tarihinde ramazansız ne 
facialar okuduk ya. Bunu böy
le tutalım .. 

Osmanlı imparatorlarından 
Yıldırım Bayezit,;bir şikayet mi 
olmuş; ne olmuş Istanbul kadı
larına kızmış,Allahın. gölgesiyim 
davasını güden bu sülalenin ka· 
nından gelen bu sultan da, 
~orguya, :male hacet koy-
madan: 

·- Seksen kadı ahşap bir 
eve doldurulsun, eve ateş ve
rilip, içindekilerle yakılsın di
ye salla sırt bir ferman ver
miş ! ? Olur a !. Su!tan bu ?. 
Öteden vezir Ali Paşa ve 
diğerlerini bir endişe bir telaş 
almış : Memlekette Kadılar na
sıl yakılır,kadı!ar ulemadan se· 
çiliyor, onlar yakılırsa 

- Uleme katledildi, davasi
Je fitne kopmaz mı! Diye bu
·na bir çare bulmağa çalışırken 

- Hangisinin bilmiyorum -
aklına çare gelmiş ve doğru 
Bayezidin çok sevdiği bir ha
beşiye baş vurmuşlar, meseleyi 

gerektir. K. Dlrlk 

Gizli doğum, evlenme ve giz
li nüfus alınalnrı iç.in verilen 
mühlet 1 Kanunu sanide hi
tam bulmuş ve Hazirana kadar 
uzatıldığı hakkındaki şayiaların 
asılsızlığı Ankaradan bu hu
susta emir gelmemcsile anla
şılmıştır. 

Bay Necati 
Yine Ziraat Bankasına 

Aza Seçildi 

Muayenesiz Mi Satılıyor? 
n!atıp: 

- Aman demişler sen buna 
çare bul ! Sana yirmi bin 

a 

ELHAMRA 1. Milli 
K UIUPHAN E SİNEMASI 

Yalnız 4 gün için tertip ettiği zengin programda : 

Karnaval Çocuğu 
N" ce şehrinin meşhur karnaval Çılgınlıkları arasında alı

nan FRANSIZCA sözlü ve şarkılı )üks ve ihtişam filmi. 
Başrollerde : 

İV AN MOSJOUKINE ve T ANİA FEDOR 
ilaveler: 1 - PATHE JURNAL No. 12 
2 - MİKI RÜYA GÖRÜYOR (Canlı resimler) 
Dikkat : Bu program cumartesi akşamına kadar devam 

edecektir. Bayramın birinci günüpden itibaren : 
Bu senenin biricik AYSEL BATAKLI DAMIN 

Türkçe filini K izi 

Bayramda 
Halkevi T urnova 

Hazırladı 
Halkevi gayri federe kulüp

ler arasında bayramda bir tur· 
nova tertip etmiştir. Bu maç
lara girecek takımlar arasmda 
dün ak:;am kur'a çekilmiştir. 

Spor komitesi halkevi liklerinin 
şaınpiyo uğunu kazanan Ay· 
dın Demiryolu takımının şam
piyonluğunu tasdik etmiştir. 

Puvantaja göre birincilik 31 
puvanla Demiryolunda, 27 pu
vanla ikincilik Burnovada ve 
yirmi beşer puvcınla üçünctHük 
Turan ve Eşrefpaş:ı takımla
rında kalmıştır. 

Yeni yıl ilklerine bayramdan 
sonra başlanacaktır. 

Dün öğleden evel vilayet 
idare heyeti ve belediye daimi 
encümeni vali mu:ıvinliğinde 

vali General Kazım Diriğin 
başkanlığı altında müşterek bir 
toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda ziraat bankası 
idare meclisinde müddeti hi
tam bulan bir azalığa yeniden 
seçim yapılmış ve yine mual
lim çiftçi bay Necnti seçilmiş
tir. Bay Necati münevver, ça
lışkan gençlerimizdendir. Ban
kada devam ettiği müddetçe 
güzide hizmetleri sehkat eyle
miştir. Yeniden seçilmesi çalı

şanlaı·a karşı gösterilmesi za
ruri kadirşinaslığın bir kere 
daha yerine getirilmiş olma
sını ifade eylemektedir. Seçen
leri ve seçileni tebrik ederiz. 

Evvelce balıkhaneye gelen 
balıklar belediye doktorları ta
rafından muayene edilmeden 
evvel sataşa çıkarılmamakta idi. 
Son zamanlarda balıkhanede 
bu hususun ihmal edildiği ve 
muayene yapılmadan balıkların 
satışa konulduğu belediyeı;e 

haber alınmış ve bu hususta 
tahkikata başlanmıştır. 

-·· .... il 'fi 

Seferihisar 
Mahkeme Katibi İşten 

Çıkarıldı 
Seferihisar mahkemesi baş

kitibi Bay Avni 300 küsur lira 
parayı zimmetine geçirerek ih
tilas ettiği anlaşıldığından ken-
disinin hakimler kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan 
işten çıkanlmasına adliye en
cümeni tarafın karar verilmiştir. 

.. 
1 '\ocşi razı olmuş, yol elbi

sd: eri geymiş, çıkmış Bayezi
ın 'zuıuna. 
On~ yol kıyafetile gören 

Bayezn. 
N' - . \.eye böyle ? 

- lstt\bul içine. 
- Ora'a re yapacaksın? 
- Y :ıku,cak kadıların yeri-

ne .geç~~k çin seksen papas 
getırecegım. 

- Bizde k d.ı olacak başka 
a_dam y~krnu ti papasları ge
tireceksın ? dtvince Bayezit 
Habeşi de ceva\" yapıştırmış ; 

- Ulemadan 1ayrisine ka
dılık verilemez ~ onun için 
bu işi yapacağım. Demiş ve 
Bayezidi bu fikrind~n vaz ge
çirmiş. 

İtte Ramazan öfkeleri böyle 
sabun köpüğü gibidir bir gelir 
bir geçer. 

• Tokdll 
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Kapiten Ladunıın Gözlerinde eş E i 1 a 'daAltıPolisVaz·fe-Ja ın 

Alaylı Bir Tebes~üm Belirdi 3 üncü Notasıııda 
Neler Diyor? 

.. piten Ladu, intikamım al
mağa yardım ediyordu. Onun 
uzattığı paketlere sevinçle ba
kıyordum. Bu yalnız düşmanın 
en değerli vesikalarını elinden 
almağa yardım etmekle kalrnı

yacak, aynı zamanda onun bü
tün faaliyetini kötürümleştirmek 

imkanını verecekti. Akdenizde, 
Atlantikte faaliyette bulunan 
Alman denizalh gemilerinin bi-

ricik istinatgahları İspanya kı
yıları idi. Onları techiz eden, 
itilaf gemilerine karşı saldırış• 
larını idare eden erkez de 
Baron Von Krohnun eli altın
da işliyordu. 

Ben bir taraftan bu darbe
nin ne kadar kat'i olacağını 
düşünüyor, diğer taraftan da 

intikamımın o nisbette şiddetli 
ve muvaffakiyetli olmasından 

seviniyordum. İçimde öyle bir 

hal vardı ki bir dakika önce 
ispanyada bulunmayı bu kat'i 
darbeyi indirmekte gecikme
meyi istiyordum. 

Kapiten Ladu gözlerile 
beni derinden derine süzdü ve 
devam etti: 

- Marthe, Çok tehlikeli bir 

harekete girişmi4 bulunuyor
sunuz. Bunu tekrar ihtar et
meyi vazife biliyorum. 

- Siz bunun için sakın üzül
meyiniz kapiten. Ben kurtuluş 
dakikasmı özlemiş bulunuyo
rum. Bu hayat daha fazla bu 
şekilde sürmez. Biricik çıkar 
yol intikamımımın şiddet ve 
kuvveti nisbetinde ezici bir 
darbe ile memleketime hizmet 
etmekten ibarettir. Siz bana 
kimin yardım edeceğini söyle-
yiniz. Ben neticeden şüphe et
miyorum. 

- Madrite d8ner dönmez 
Mösyö N ... İle temas ediniz. 
Bu günlerde orada bulunmak 
için emir almışbr: Madam ki 
kararınızı vermiş bulunuyorsu-

nuz. Arhk cesaretinizi kırabi~ 
lccek üzüntüleri de içerinizden 
çıkarınız. Muvaffakiyeüniz Fran 
sanın muvaffakiyeti olacaktır. 

Bu defaki hareketinize çok ge
niş ümitler bağ!amaktayız. Şu .. 
nu da bildirmek isterim: Bugü
ne kadar büyük fedakarlıklar 
içinde geçen faaliyctinizin ne
ticeleri alınmıştır. 

Madrittc tamdığınız duşman 
casuslan>ıdan ikisi Nantta ya
kalanmışlardır. Biri "Miroir aux 
Allouettes 11 te saçla. ını renkten 
renge boyadığınız Victorine F ... 
dir. Diğeri de Von Kalleyin 
nezdinde çok zamanlar çalışmış 
bulunan Valantin T ... dir. 

Bu kadın baş1m.a o kadar 
felaketler yağdırm;ş olan Kızıl 
saçlı herifin ceb'nden aldığım 
mektubu imza eden kadmdır. 

Kupiten Ladunun gözlerinde 
alaycı bir tebessilm va·rdı. Son 
darbemi muvaffakiyete erişti
receğime pek tc emin görün
miyordu. Niçin? 

Dunu şimdiden tayin etmek 
imkansı!dı. 

Pari.ste iken, hala ~eşe içinde 
yaşayanlar bulunduğunu gör
mekten bir nevi teaelli duy
mu~tum. Hatta içimdeki üzün
tülerin kısmen dağıldığına şa
hit olmuştum. Kadınlar serbest
çe dolaşıyor, gönülleri kimi 
isterse onu seviyorlardı. Akşam 
saat 6,30 da buluşmak üzere 
Zozoya söz vermiştim. Fuede 
beni bekliyecek, birlikte bir 
aperitifi alacaktık. BenvakHn
dcn evvel geldim. Hava çok 
sıcaktı. Tarasada ne~e içinde 
bir kalabalık vardı. Siviller, iyi, 
zarif gcyinmiş kadınlar, Fran
sız, lngiliz, Amerikan izinli za
bitler tarasayı doldurmuşlardı. 
Ben de böyle eylenen halkın 
arasına karıştım. Zozonun beni 
görebileceği bir yerde oturdum. 

- Sonu Var -

CENEVRE, 2 (A.A)-Hebe
şistan hükümeti bu son bir ay 
içinde dün ulusiar kurumuna 
üçüncü notasmı vermiştir. Bu 
notada Ludut hadh:esi hakkın· 
daki İtaiy•m iddialarını red
etmekte ve tecavüz mesuliye
tinin Habeşfüere a:t oldugu 
anlaşıldı&rı takdirde Habeşista
nın tarziye verecef:ini bildiril
mektedir. 

Yeni Macera 
Keşfe Hazırlanan Heyet 

Dunedin 2 ( A . A ) - Bir 
Kutup keşif heyeti yeni bir 
mace:aya hazırlamyor. Buzlann 
vaziyeti müsait olduğu takdir
de Bear Of Engbnd vapuru 
Kral Edvart arazisinin şarkın
da bir keşif seyahatına geçe• 
ccktir. Bu seyahat Valparczo
da bitecektir. 

Zelzele 
İnsanca Zayiat Yok 

Fakat 
Losancelos, 1 (A.A) - Pa

sifi sahillerinde şiddetli zelze
lar olmustur. insanca zayiat 
yoksa da hasar oldukça mü
himdir. 

Madam 
Mühim lfsaatta Bu· .. 
l uııacağını Bildirdi 

P ARİS, 2 ( A.A ) - Bayan 
Staviski, parlemento tahkikat 
komisyonuna bir mektup gön
dererek çok mühim ifşaatta 

hulunaca«mdan tekrar dinlen
Jenmesini istemiştir. 

Amerika 
Millet) er Cemiyetine 
Girıniyecek A'li? 

ltalyada Büyük lstıkbal Ay:la~c:ı:~~~.!t <ı!:!o1 Po-
H 1 ki 8 1 d . pe Havas Ajansı muhabirine 

azır 1 arı aş a ı.. :~:a:~:!~arbulu:r::.k :::e:~7:~ 
- f.JcrşferUTı birinci sulwede -

edilemezse İngilterenin hakem
liği kabul edeceği bildirilmek
tedir. 

Roıneda l!örUfmeler 
Paris, 1 (A.A) - Dışarı İş· 

leri bakanı bay Lu•al İtalya 
sefiriyle uzun uzadıya görü,~ 
müştür. Bu konuşma hakkında 
hiç bir haber alınmamışsa da 
Fransa ile İtalya arasında ya
pılmakta olan müzakerelere 
dair olduğu ştiphesizdir. 

Bay Laval İtalya sefirinden 
sonra Sovyet büyük el\:İsi bay 
Potemkini ve daha sonra da 
Avusturya orta elçisini kabul 
etmiştir. 

Fransa - ltalya 
Anıa,ması 

Roma 2 { A . A ) - Fransa 
büyük elçi.si söylediği bir nu-
tukta Fransa ile İtalyanın mü~
terek sulh arzusunu kaydede
rek Eransız - İtalyan konuşma
larının nezaketine rağmen iyi 
bir netice elde edileceği ümi
dinde huiunmuıtur, 

Paıiı 2 (A.A) - Yılbaşı mc-

-·~ h rasımı, Fransız-İtalyan konuş- girmesine milletin mu alefet 
l malarmı durdurmustur. Fran- etmediğini ve bunun için kon 
sanın Roma elçisi b;y Dö Şamb- greye bir takrir vermek istedi-
l'onun İtalya dışari işleri müs- ğini söylemiştir. 
teşarı bay Suviçlc yapi:ığı ko- Hükümet malıafili M. Ruz-
nuşmala.r bütün gün devam et-
miştir. veltin böyle bir dileğe müzaha-

Bay Dö Şambron bu konuş- ret edeceğini zannetmektedir-
malarm neticelcrinı hemen te- lcr. Çünkü ·M. Ru7.vclti tb.e.r 
lefonla Parise bildirmiş ve biz-
zat bay Lava! ile de konuş- şeyden önce dahili siyasal dü-
muşt ur. Bay Dö Şambron hu şündürmektedir. 
sabah ta yeni noktai nazar tea- Danzı·g 
tisinde bulunmuştur. 

lnglltere Glrmlyecek Lehistanla Anlaşacak 
Londra, 2 (A.A) - İngilte- Danzig ı ( A. A ) - yeni 

renin Avusturya istiklali misa-
kma iltihakı mümkin olduğu yıl dolayısile Senato başkanı 
hakkındaki şayia müna~ebetile Bay Grayrer neşrettiği bcyan-
Royter Ajansının siyasi muha- namede Danzigiıı Lchistanla 
biri böyle bir ihtimal mevcut anlaşma yolunda devam cdc-
olmadığını bildirmektedir. Son ceğini bildirmektedir. 
karar Sir Con Saymetı ile Bay 

Laval arasında görüşmelere ve İş Bakanı 
mi~akm alacağı nihai şekle Lord Oldu 
bağlı bulunmakla ber~ber fn-
gilterenin bu misaka iltihakı Londra, 1 (A.A) - Yeni 
timdilik varit olmadığı söylen- ytl dolayııHe kral, İf bakam 
mcktedir. bav Bettertonu lort yapm1sbr. 

Je:r • nd e en Çıka:rıJdı Şerefi Tehlikeye 
ıı-•.a.. Düşürü üyor 

Göbels Sar vaziyetinden sonra Fransa Nevyork, 1 (A.A) _ Japon 

Ve Almanyanın Anlaşacag"' ını söyliyor Ajansının talebi üzerine Japon 
milletine bir beyanname nef-

Sarhı·uk, 2 (A.A) - Roytcr .. . -~' m reden Kolimbiya ünives:tesi 
Ajansı muhabirinden: ~t~ rektörü ve uluslar araııı kar-

Evvelki günkü tevkifleri icra ~w· : neci barış cemiyeti başkanı 
edenlerden altı pol's memuru Bay Bulter divcr ki: 
Sar poiis müdürü Bay Hennes- Amerikaya Japonlnnn mu-
sy'nin emrile vazifeden uzak- haceretini meneden kanun 
lastınhm~lardır. Bu muamelenin haksızdır. Fakat diğer taraftan 
bu polislerin mevkuflara karşı Japon hükumeti ve militarist 
fena davrandıklarından ileri fırka japan milletinin ' şerefini 
geldiği resmen tekzip edilmiş- tehlikeye düşürmektedir. Her 

türlü mesele samimi ve mfusbr. 
Bedin, 1 (A.A) - Propa- lihane konuşm~larJa halfcdi-

gand3 bakam bay Goebels lebilir. 

neşrettiği bir beyannamede Silahla Tecavüz Etmişler 
diyor ki: Sarbruk, 1 ( A.A ) - Dün 

Sar meselesi halledildikten gece nazilerin her zaman git
tikleri bir kahveye dı~ardan 

sonra büyük Fransız milletile otuz kadar tabanca atılmıştır. 
hakiki ve devamlı bir barış Zabıta bu gibi hadiselerin te-
kuracağız. Her iki taraf iki kerrür etmemesi ,çin gece dev-

,')'ar ' 111 l'cııi Puli~ llliidürii riyesi geziimesine karar ver· 
kom~u ve ayni hC?klara sahip Ifaımessu Ve Es1ı'isi Vaclds miştir. 
iki ulus sıfatile şu noktada :zelmcsi Fransız _ Alman mü- B E 
anlaş2.cak1ardır ki, bütün Av- nasebetlerinin dostça halline ir ser 
rupanın ökonomi ve siyasi dü- bağlıdır. 

Al Ş• J" Afr• İlk Kıymet 100 manya ıma ı ı- Bin fngiliz Lirası 
k il B• A ı y t Londra, 2 (A. A) - Omorfo· 

a e _ ır ·~-~~ma ap ı :~~o·.~·rdf~i~:ırc::n~~.~le~-i 
2,400,000 lngiliz Lirası Yün Alacak ::t1::k~;::i:~~. İngiliz müzesı 

Pretori. 1 (A.A) - Alınan Alman bankalarında şimali KoUeksİyona ilk fiyat olara' 
hükümeti ile şimal Afrika~ Afrikalı üç ticaret bankası yüz bin lngiliz lirası bi~iş-
ara!nnda yün için bir anl~ma namına hususi kambiyo şimali tir. Fakat mütehassıslıı=t müza-
imıalandığı resmen bildiriliyor. Afrika bankalannın emrine ve· yede esnasında bw:.un çok da 
Almanya 30/5 tarihine kadar rilecektir. Ve otomatik şeklinde ha artacağını söylemişlerdir. 
şimali Afrikadan 2.400.000 in- Almanyadan alınacak yün mu- İngiliz mü:ı:esi bu kollek"i-
giliı Jirasını geçmemek üzere vaıenesi için kullanılacaktır. yonun ulusca satın alınması 
mal · alabilmesi için Alman Resmi bir tebliğe göre, bu için halkı ianeye davet etmiştir. 

ithalatçılarma lazımgclen kolay- sadece ·kambiyonun takası için Muahede 
lığı gösterecektir. bir muameledir. Ve her za-

Tahmin edildiğine göre şimal manki ticari muameleyi alaka-
Afrikası ithalatçıları da ayni dar etmemektedir. Malın, mal 
meblağ miktarında ve 30/9 ile değiJtirilmesi için bir an-
tarihine kadar Alman mamulatı laşma hakkındaki şayiaların 
alacaklardır. yanllJ olduğu söylenmektedir. 

••••• 
Devlet Adamları 

Yılbaşında Düşüncelerini Beyanna
melerle 

- Uaştaum B11 ınci salı11ede -
Bundan 12 ay evvel 1934 

ıenesi için yeni rayhın yıkıla
cağı söyleniyordu. Halbuki Al
manya ve Alman milleti ulusal 
diriliğin bütün bölümlerinde 
f"skiden fazla kuvvetlenmiştir. 
Geçen yaz fırka içinde temiz
lik yapılmıştır. Bugün her za
mandan ziyade ulus iradesi si
yasasma sadıkım. 

Bay Hitler Alman milletine 
barış ve ün ve Şar'ın dönmesini 
dileyerek sözlerini bitirmiştir. 
şu,nlg'in Beyannamesi 

ViYANA, 2 (A.A) - Avuı
tury başbakanı Bay Şuşnig 
A•iusturya milletine hitaben 
ne~rettiği beyannamesinde di
yoı· ki: 

Bizi en ziyade düşündüren 
ülkenin ökonomi noktasından 
eyileşmcsidir. Hüklımet içeride 
ıoysal 'e siyasal barıı isliyor. 
Ancak 1933 tenberi güttüğii
ntüı: açık siyasadan bir par
mak bile ayrılmıyacağu:. 

Viyana, 2 (A.A) - Yılbası 
• 1 

Bildirdiler .. 
dolayasıle elçileri kabul eden 
Cumhurreiıi Bay Mik.Jas Avus
turyanın yüksek vazifesini 
müdrik olarak bütün kuvve
tile acun barışına ve bütün in
sanlık için daha iyi bir gelecek 
kurulmasına çalışacağını söy
lemiştir. 

Leh Reisicumhuru 
Varşova, 2 (A. A) - Yılbaşı 

do ayısiyle cumhur rei!i elçileri 
kabul etmiştir. El~ilerin en 
eskisi olan Monsenyor Marma
gın elçiler namına söylediği 
nutukta geçen yılın acun per
desinde korkunç gölgeler ve 
zorbalık duygularile siy;ısal 
hırslar bıraktığını söylemiş ve 
demiştir ki: 

Devletlerin biiyük harpten 
sonra halledilmiyen meselelerde 
anlaşmak için son bir gayrette 
bulunarak sıkıntıyı ortadan kal
dırmaları lazımdır. Son iki ıi
nema bize göstermiştir ki, ulus-
lar arası ::ılanda konuşmalarla 
dilze!tilemiyecek tek bir iı 
olamaz. 

Yeni Anlaşnıtya 
Kadar Uzatılaeak 

ROMA. 2 (A.A) - Yeni bir 
ticareı anlaşması aktcdilince-
ye kadar Sovyet - ltalya tica
ret anlaşmaları müddetle
rinin uzatılacağı bildirilmiştir. 

Çin Şimen if erleri 
TOKYO, 1 (A.A) - Çin 

Şark demiryollarmın Sovyetler 
tarafından Mancuko hükume
tine satılmuı hakkındaki and-
laşmanın bu ay içinde prafc 
edilmesi muhtemeldir. Sovyet 
hükiinıeti Japonyamn teklif 
ettiği satış şartluının başlıca-

larını olduğu gibi kabul etmiş 
ve bilhassa tediye hususunda 
japonyanın garantisini istemek
ten vaz geçmiştir. . ·~··· .. ...,.... 
Tiryakilik Bu! 
Uyuşturucu maddelerin alım 

ıatımı sıkı bir kontrol altında 

olmasına rağmen tababetin 
(Mani) diye tarif ettiği kokain, 
afyon tiryakileri gibi, memle
ketimizde bir tiryakilik baş 
kaldırmış bulunmaktadır. (Sa
nin) diş macununu kullananlar, 
Sanin'e karşı tiryakilik duy-
makta olduğunu cczac1 Kemal 
K. Aktaş iddia etmektedir. 
Boş yere laf söylemiyen, ba

ıit ıeylere reklim yapmıy;m ec
zacımızm noktai nazarını ka
bul etmek gerektir ıannındayıı 











Sahife 

1 ye V eki e İı en : 
_Yüzde 7 Faizli iki Milyon Liralık 
ıvas - Erzurum Demiryolu Tahvil

leri nin "ayt Mua .elesine Yakında 
Başlanacaktır: 

Geliri tamamın Sivas - Erzrum Demiryolunun inlaasına tahs:s 
t 

o.uııan otuz milyon liralık Sivas - Erzrum istikrazmın iki mil-

yon liralık hir"uci kısmını teşkil eden tahvillerin kayt muame

lesine 10 ikinci Kanun 1935 tarihinde başlanacak 15 ikinci ka
nun 1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıypıeti yirmi lira olan bu muvakkat t bvil

ler 19 !ira ihraç fiah üzerinden bu müddet zarfında Merkez, 

Ziraat ve !ş bankalannın :şubeleri bulunan her mahalde satışa 
çıkarılacaktır. 

Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan Daire ve müesis

lerce vilayetler hususi idareleri!e belediyelerce teminat olarak ve 

hazinece satılmış ve satıiacak M'lli Emlak bedellerinin te

diyesinde itibari kıymetler iizerinden kabul olunur. 

Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edileceği ve ge
-rek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tediyesinde hiçbir suret
le vergi ve resme tabi olmıyacağt kanunla teyit edilmiş olan 

bu i tikraz tahvillerinin faizi de yüzde 7 oforak tesbit edildi
ğinden iştirak edenler en faideli ve sağlam ve aynı zamanda 

memleket için verimli bir ~şe paralarını yatı mış olacakhrrdır. 
5564 • (1170) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR Cil:rlllGI ... 

-~~--... ~ ~ .. *-~ T 

U En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
MUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Yeniden Acılan 

Büyü~ lmpery81 Oteli 
Beyoğlu tngiliz Sefarethanesi Yanınd No. 6 - 8 

H~lic.~ fevkalade manzarası olan, banyolu, çok temiz 
v~ sucı.lu odalara ve salonlara malik olan yegane bir otel
dır. Fıyatlar çok mutedildir. 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı 

Anonim Şirketi 
~Yket 11 Mt>ıl.4"1;,, v.,, Fahrık' ı: f )'m ııltt hlıdknpııııtt<I ıdır 
• erli Pamuğundan At, 1 aggare, Köpekbaf, OetJlrmen, 

Geglk ve l~glak Marl.·alarwı tuıvı lıer no~ ı l(uuot hozı 
ıııınl t•ylNı,ck(e o!ııp ınall&rı Avrnpa11ın ıtyni tıp nu.rn,..u 
calııı:t faıl.rır. 

T elefon Ko. 2 211 ye 306'7 
T elgl'a f a dresi: Bayrak l s mir 

(il l) Per. -

Yeni Asır 

SAGLAM 
• HE** HH*S? .. 

-
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6. Sunmak (hürmetle takdim İktıtnf etmek - 1.Der-
man) 7. Ululamak mek, dirmek 2. Devşirmek 

İkrar - (etmek) 1. A- 3. Devşürmck 4. Toplamak 
çıkça söylemek 2. Diliyle İkbza -1. Gereklik 
söylemek 3. S5ylemek (su· İktıza etmek - Gerekli 
çunu diliyle söylemek olmak, gerekmek 

İktida - (etmek) 1. Baş İla - ( etmek ) 1. Ağıt-
bağlamak 2. Ökünmek 3. mak 2. Çıkarmak, yukarı 
Uymak çıkarmak 3. Götcrmek 4. 

İktidar - 1. Barım (va- Götürmek 5. Yüceltıı ek 6: 
rabilmek, eli yetmek man) Yükseltmek 
2. Et 3. Elinden gelme, eli İlaç - 1. Daru 2. Deri 
yetmek 4. Erk, erik 5. Erk- 3. Em 4. İm S. İme 6. Ot 
lik 6. Güç, guç yetme, gücü İlaç vermek- Emelemek 

İktidarlı 1. Güçh.i, Gücü İlaç için kullanılan nc-
yeter 2. Kolu uzun 3. Usta batlar - Taluk 

İktidarsız - 1. Becerik- İlah - 1. Bayat (Kadim 
siz 2. Elinden iş gelmez 4. man) 2. Çalap, çc!cp 3.Öğan 
Eli yetmez 4. Tapıngu 5. Tanrı 6. Tenr. 

İktifa - (etmek) 1. Ka- tengi 
namk 2 yeter saymak yeter ilim - 1. Bilik 2. Cek 
tutmak· ' çek 3. Göründürme 

· . ilam ehnek - 1. Anlat-
lktiham - (etmek) 1.Aş- mak 2. Bildirmek 

mak ?~ .. Dayanmak 3. Ermek İlan _ l. Aydım (daha 
4, Gogus germek 5. Saldır- çok "söı, söylenecek şey,, 
mak 6. Yenmek (Güçlükleri) man) 2. Bildirme 3. Olcar, 

İktiham edilmek - 1.A- olçar (Askeri tebhğat ve 
şılmaz 2.Katlanılmaz 3. Önü- evamir man) 4. Ortayy çı-
nc durulmaz, önüne çı"l karma, ortaya koyma 5. ar

ge - lık 6. Yayma 
mez İlan etmek - 1. Bildır-

Iktiran - (etmek)-Yak- mek 4. Duyurmak 5. Ortaya 
laşma~ . çıkarmak, ortay& koymak 

İktisap etmek - 1.Edın- 6. Yaymak (N eıir ınan) 
mck 2. Elde etmek, ele ge- İJavc - 1. Ek,ekleme 2. 
çirmck 3. Kazanmak Katma 3. Takmak 4. UJama 

iktisat - 1. Biriktirme 5. yama 
(tasarruf, iddihar man) esir- İlave etmek - 1. Arttır
geme (tasarruf, . israftan iç- mak 2. Eklemek 3. Katmak 
ti~ap m~n) 3 .. lll~me (tera- 4. Kıstırmak 5. Koşmak 6. 
kUm ettirme, ıddıhar etme Takmak 7. Ulamak 8. Üste 
man) 4. Tutu~ . (tasarruf), koymak 9. Yamamak 10. 
para ve mal bıktırme man y 1 k 

ık . k l B' "k ama ama 
tisat etme - . ın -, ilaveten - 1. Ayrıca 2. 

tirmek 2. Esirgemek 3. Kı- Başkaca 3. Birde 4. Bundan 
saltmak 4. l<!lrumak baska 5. Üstüne 

3 Kanunua. ... Sahffe " 
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Ihsan etmek - Bağışla- uğrulamak 9. S?zdırnıak 
ınak 2. Buyurmak 3. Ver- ihtilast vakt - Ara bul-
mek ma, aralık bulma 

İhsas (etmek) - Duyur- İhtilat (etmek) - 1. Bu-
mak Iu~up görüşmek 2. Görüşüp 

İhtar (etmek) - 1. An- konuşmak 3. Karışmak 4. 
dırmak 2. l'ulak burmak Karışıp görüşmek 5. Katı:-

İhtitaç - 1. Djldama 2. ma~ 6. Sarmaşmak 
Pekitme, perkitme (Takviye llıtilis ettirmek - Ka-
vc teyit man.) rıştınnak . 

İhtida (etmek)- l. Doğ- İhtimal (imkan man.) -
rulmak 2. Doğru yola gir- 1. Olabilir, olabilme 2. Olur 
mek ihtimal ki, ihtimaldir ki 

İhtifa (etmek) - Gizlen- (Belki man.) - 1. Belki 2. 
mek 2; Obanmak 3. Sak- Boloy ki, bulay ki 3. Ola 
)anmak 4. Sinmek 5. Yaş- ki, olabilir ki 
mak İhtimam - Özen, üzen 

İhtifal - 1. Alay 2.Kur- İhtimam etmek - 1.Çok 
gu, kurgun çalışmak 2. Değer vermek 

ihtilaç - 1. Çarpıntı 2. 3. Devşirmek. divşinmek 4. 
Erişik (Asabi ihtilaç man.) Kaygulanmak 5. Kayırmak 
3. Seöirme 6. Öıcnmek 7. Sakınmak 

o -
İhtilaç etmek - 1. Çar- 8. Titizlik göstermek 9. Us-

pınmak 2. Kıvranmak 3. Sc- tiinc düşmek 
ğirmek · (Bilhassa göz için) İhtimamta - Özene be-

İhtilaf - 1. Alak 2. An- zene 
laşmamazlık 3. Ayrılık 5 İhtimamsızca - Üstün-
Bozuşuk 6. Bozuşukluk körü 

İhtilaf etmek - 1.Alak- İhtinak - 1. Boğma 2. 
mak 2. Anlaşamamak 3. Ay- Boğulma 4. Tıkanma 
rılmnk 4. Bozuşmak 5. Ça- İhtira - 1. Bulgu 2. Bu 
tallaşmak 6. Dürlülenmek, !uş. 
tiirlüfcnmek 7: Sava~malc 8. İhtira etmek - 1. Bul
Uyuşmamak 9. Uzlaşama- mak 2. Dürütmck 3. Yap-
mak mak 

İhtilal - 1. Altut 2.Azış- İhtirak (etmek) _ ı 
tırma 3. Bulgak, bu!kak 4. Ateş almak 2. Otalnıak 3. 
Kargaşa. kargaşahk 5. Ka- Tutuşmak 4. Yanmak 
rışıl iık 6. Ürkü [

0

ht ıram - Saygı 
lhtılalci - Karıştırıc! ihtiram etmek _ l. Say-
fhtilas (etmek) - 1.A,ır- mak 2. Tapmmak, tapmak 

ınak' 2. Çalmak 3 Çarpmak, İht" ıras - 1. Carsu 2. 
çırpmak 4. Kapıp soym:ık, K l k 3 K tzgın ı . ızıklık 
5. Kapışmak 6. Kap.nak 7. İhtiras duymak - 1.Car-
Karmalamak R. Oij-rul mak ımak 2. Kn:ı~mak 



3 Kanunusani 19 3 s 

oütün İzmirMı•tr t 
emeklerini C.. k d 

Yer içkilerini Orada içer 

o aııtasın aeirlnci Kordon Liman Şirketi yanında ~~~~;; 
Et Yemekleri Balık Ve lskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile 

Birinci Kôrdon 20 25 15 10 105 kuruş Liman şirketi binası altında 

~·~-

Bayram T ebr "kleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

'fe rik Telgrafnameleri Kullanınız 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından hazırlanan 11 Lüks,, tebrik 

telgrafları sureti hususiyede Viyanada bastırılmış çok zarif ve 
süslüdür. Bu kaatlar her telgraf merkezinde bulunur, Tebrik 

telgrafınızın bu süslü kiatla muhatabınıza verilmesini isterseniz 

arzunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. Telnraf ücretinden başka 
vereceğiniz on beş kuruş maksad~mzı t emin eder. Bu suretle 
hem çocuk Esirgeme kurumunun bakmakta olduğu kimsesiz ve 

fakir yavruların bakımına yardım hem de telgrafınızı çektiğiniz 

zata karşı da fazla saygı göstermiş olursunuz. 7-10 

Kırk Beş Dakikada 
3, 6, 12 Aylık 

Buhar Veya Elektrikle Daimi Ondüfasyon. 
Almanyadan Ve Bükrcşten Husu i Olarak 

Getirilen ~lüessir ilaçlar. Yıl Başı 
Ve Bayram Hazırlıkları 

Güzelliğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle
nizi ve makyajınızı mutlaka diplomalı M i N 1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. Telefon : 3101 

Adres: Keçeciler caddesi 122 No. lı 

üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 
~- . : .. . . -· :. : . . , ). 6-15 (1149) -
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İhtiraz - 1. Çekingen- ve tasvip man.) 4. Öyürmek 
lik, çekinme 2. Korku 3. 5. Özdürmek 6. Seçmek 7. 
Sakınganlık, sakınma 4. Sa- Urundulamak (Seçmek man.) 
kınık 5. Utangaçlık, utan- İhtiyar (Müsiıı man.) 1. 
ganlık 6. Utanma, utanç 7. Akman 2. 1\ksakal 3. Ece 
Yılıntı 4. Karı 5. Karık 6. Kart 7. 

İhtiraz etmek - 1. Çe- Koca (Bu da aslında ihtiyar 
kinmek 2. Erginmek 3. Ko- demekse de erkek hakkın
cunmak, kucunmak 4. Kork- da kulJanmak ve yaşlı ka
mak 5. Önemek 6. Sakın- danı "Karı, kancık,, yahut 
mak 7. Saklanmak 8. Tiz- "Kocakarı,, diye anmak 
ginmek 9. Utanmak 10.Yan- adet olmuştur.) 
lamak İhtiyarlamak - 1. Çar-

İhtisar (etmek) - 1. Kı- tamak 2. Çökmek 3. Goca
sa kesmek (Söz hakkında) lamak 4. Kartalmak 5. Ko-
2. Kısaltmak calmak, kocamak 6. Yaş

ihtisas (Histen)- l.Duy- lanmak 
gu 2. Duyma, duyuş İhtiyarlamLŞ - 1. Çök-

İhtisas ("Husus,, tan) - müş 2. Kocalmış, kocamış 
1. İçlik, içli dışlılık 2. Sıkı- İhtiyat - 1. Deyişik(Ye-
lık 3. Ustalık 4. Uzluk dek, değiştirmiye yarar man.) 

İhtişam - 1. Çalım 2. 2. Dölek (Teenni man.) 3. 
Görkem 3. Göz kamaştırı- Nelik, netelik 4. Saklık (Te
cılık, göz kamaştırma 4.Par- enni man) 5. Uyanıklık (Te-
laklık yakkuz man.) 

İhtişamlı - 1. Çalımlı İhtiyat - ( Yedek ) Bu-
2. Görkemli, görükemli 3. lundurmak - Koşlanmak 
Göz kamaştırıcı 4. Parlak İhtiyatkar - 1. Ölçülü 
S ~una 2. Sezikli 3. Uyanık 

ihtiva - 1. İçine alma İht yatlı davranmaa -1. 
2. Kaplama 3. Sığma Gözünü açmak 2. Kulağı 

İhtiva etmek - 1. İçine kirişte olmak 3. Sakınmak 
almak 2. Kaplamak 3. Sığ- 4. Serilmek serinmek 5. Tetik 
ma~ 4. Sığdırma · davranmak 

ihtiyaç - 1. Bun 2. Di- İhtiyata bırakmak - Sa-
lek (Talep, matlup man.) 3. !ıklanmak, salıktanmak 
Eks ·klik 4. Yokluk, yoksul- İhtizar - Can çekişme 
luk İhtizar halinde · - Ölüm 

İhtiyar (İrade man.)- 1. döşeğinde 
Dilek 2. El (mec. İktidar İhtizar halinde bulunmak 
man.) 3. Erim 4. Erk (lkti- 1. Can çekişmek 2. Ölüm 
dar. man.) 5. İstek döıeğine düşmek 

ihtiyar etmek - 1. Be- İhtizaz - Titreme, tit-
mek 2. Katlanmak 3. reyiş 
·tmak, unamak (Tercih İhtizaz etmek - 1. Dep-

Mua)•enehane Nakit 

•. Doktor 

A. Hiza Unlen Keı al a~ir 
Kestelli caddesi N o. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Bergama Hukuk Hakimliğinden: 

, 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane.sini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numara.ya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

'Z', Bergamanın Tura bey mahal
lesinden İbrahim kızı ve Nuri 
karısı Ümmehan tarafından 
ocası Ertuğrol mahallesinden 

Bursalı tabak Nuri aleyhine 
Bergama Asliye hukuk mahke
mesine açtığı boşanma d·avası 
üzerine müddeaaleyh Nurinin 
gösterilen ikametgahında olma
dığı ve nerede bulunduğu bili
nemediği mübaşir ve ihtiyar 
heyetinin davetiyesine verilen 
meşrubattan anlaşılmış ve da
vacının isteğile ilanen tebligat 
icrasına ka)'ar veriler k; karı
sını terk ve zevciyet hakkını 
ihmalden ötürü boşanma dava
sına karşı her ne giina diye
ceğ! Va!'sa ilan tarihinden iti
baren on gün içinde yazı ile 
beyan etmesi ve 27111935 Pa
zar günü mahkamede hazır 
bulunmadığı ve aksi halde ce
vap vermemişcesine bakılarak 
gıyabında muhakemenin görü
leceği lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak ve bir sureti dahi 

Anka a Birası 

5 

•........ mıı:: .... lmllZll•:~~-=mwrıı:a-=ıı ............. ... '~ .... ,._ 
Umduğumuzdan Üstün Çı~tı 

~--------------.:~--------~--~~ 
Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
•---M·;mmaıı;;ıs:ıawaus•e=n ... 11111:111-.---~.11.a,..ı•E,;wıp • 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
lznıirde acentan1ız yoktur. Beş sandı!<tan yu 1u1ra her ticarethanenin 

siparişini kabul ediyoru1.. Ankara Ornıarı Çiftli.~i i\lüdürlügüne rniira
caat. Fazla izahat için lznıirde Eg..! Palas ve Şeh r gazino u nıiisteciri 
'Türkmenoğ·lu l\lurat bcyJen <llınabilir. 

mahkeme divanhanesine yapış
brılmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 32 (3) 

==sn r 
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renmek 2. lranma'k 3. İrgan- ulcay 3. Sur 4. Sür 5. Uraz 
mak 4. T tremek 5. Yayıl- İkdam - 1. Basım 2.Ça-
mak ha, çaba!ama 3. Çalışma 4. 

İhya - (Etmek) 1. Can- Didinme 5. Emek 6.Uğraşma 
!andırmak 2. Can vermek İkdam etmek - 1. Ayak 
(bir şeye) 3. Diri eylemek basmak 2. Çabalamak 3.Ça · 
4. Diriltmek 5. Sevindirmek lışmak 4. Didinmek 5. Dü-

İhzar - (etmek) 1.Anık- şürrnek 6. Uğraşmak 
lamak 2. Anuk kılmak 3. İklil - 1. Didim (gelinin 
Anuklamak 4. Anutmak 5. giydiği taç man) 2. Otağa 
Düzüp koşmak 6. Epitmek (Tac ve muharebe esnasında 
7. Erişmek 8. Getirtmek başa takılan tüy man) 
(celp man) 9. Harmanlamak İkmal - Bitirme 2. i)ol-
10. İplemek 11. Kayırmak durma 3. Sona erdirme 
(yemek hakkında) 12. Ku- İkmal etmek - 1. Alık-
larmak (yemek hakkında) mak 2. Ardını almak, arka-

İkame - (etmek) 1.Dik- sını almeı.k 3. Başarmak 4. 
mek 2. Dineltmek (ayakta Bitirmek 5. Bütünlemek 6. 
durdurmak man) 3. Dingel- Doldurmak 7. Eksiğini dol
mek 4. Durdurmak, ayakta durmak 8. Pekiştirınek(taınir 
tutmak 5. Kaldırmak, ayağa takviye man) 9. Tükel kıl
kaldırmak 6. Ornatmak 7. mak 10. Tükellemek (Muht) 
Ortaya koymak 8. Oturtmak 11. Tüketmek 12. Yetirle-
9. Salmak 10. Yerine getir- mek 13. Yetirmek 
mek, yerine koymak İkmal olunmak - 1. Bit-

İkamet - 1. Kon 2.Ko- mek 2. Dolmak 3. Sona 
nu ~· Oturuş, oturma varmak 

Ikamet etmek - 1.Dur- İkna - (etmek) 1.Eğmek · 
mak 2. Eğlenmek 3. Otrak- (irza etmek, meylettirmek 
lamak man) 2. Kafaya sokmak 3. 

İkametgah - 1. Dam 2. Kandırmak 
Durak 3. Ev 4. Kon 5. Ko- İkrah - (etmek) 1. Güç 
nak 6. Konaklık 7. Konut ile tutmak (icbar man) 2.Gü-
8. Konuş, kuşun cemlemek (icbar man)3.Güç-

İkaz - (etmek) 1. Uyan- !emek (icbar man) 4. İğren
dırmak 2. Uyarmak 3. U- mek (istikrah man) 5. Ka
yatmak nıksamak (istikrah man) 6. 

İkat - (etmek) 1. Alış- Tiksinmek (istikrah man) 
tırmak (Yakmak man)2. Tu- İkram - 1. Ağırlama 2. 
tuştumıak 3. Uyandırmak 4. Saygı 3. Sıy 4, Sınma 
Uyarmak 5. Yakmak İkram etmek - 1. Acın-

İkan - 1. Kirtü bilm~ mak 2. Ağırlamak 3.Konuk
(Kirtü=hakikat ve yemin 2. Jamak (misafire ikram man) 
Kirtü inan 4. Oğulçamak (tazim ve tek

İkbal - 1. Kut 2. Ulcay rim etmek man) 5. Saymak 

~ ir 1,000,000 Mikrop ! 

l
cmwAmerikaJı bir ba , teriolog t:'kımsız bi; 

dişin üstünde 11 cins. bir milyon mikro-Ilr=· ıerleşip yaşşahiJeceğini söylüyor. ; ~ 

j ) ış erinizi günde ıki defa 

ADYOLiN 
Kuranarak tenıizler!'\eııiz bu nıikroo1ar yaşa . 

nıazlar. l~AfJYOL!N di~ ve diş eti hcıstalık iarına 
karsı en nıüessir bir çaredir. Dişleri harau eden 
hannzla rın n1uz1r tesirlerine mani olur. l)işleri 
ten1izfer ve oarıl oarıl parlatır. 

;.;;.;;,..;..__....-.o;;;~--~-------;;;;;;;;--;;;;;;;.-

. lzınir Defterdarlı~ından: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval kanununa tevfi

kan haczedilen Karşıyakada donanmacı mahallesinde Fahrettin 
Paşa caddesinde yanını~ 64 sayılı ev arsası tarihi ilandan itiba
ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıldığından pey sürmei.: 
istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

20-27-3 5465 ( 1112) 



a KlnunJ-a t ... 

Sahibinin Sesi 
• ~j....u-. ~-.~<~, .......................... ~fllt:ıım~~ 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey 

AX 1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

-§ AX -----
MUzeyyen Hanım 

1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicazşarkı. Sevdamı dilim 
anlatamaz 

Emel Celil Hanım 

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

----------
Saadet Hanım 

AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kad 
Uşak şarkı. Gel rrel ---- Mahmure Handan Har!lım ----Müferret Hanım AX1801 Uşak şarkı. Endamına bayıldım 

Şetraban şarkı. Titretti beni --------
X 1797 Ey nazlı çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır SUheyla Bedriye Han•m ------Deniz Kızı Eftalya Sadi Hanım Ax-1-802 İzm~Bergama türküsü 
Gökçe karga olaydım ----- Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. 1798 Türldi. Naimem 

Tiridi. O w lan el el 

Baş Ve Diş A~rılarına 

N 
E 
v 
R 
o 
z 
I 
N 

ıra;~~-.: e#M * 
,_,, . 
Lr-syı 

16 Ağustos 934 tarihli 1/99 
No. 700 liralık, 18 Ağustos 934 
tarihli 2/4 No. 1170 liralık, 22 
I. Teşrin 934 tarihli 3/82 No. 
5~0 liralık, 22 Ağustos 933 ta
rıh 2/4 No. 275 lir<1lk. 
İ "Xu~arıda numaraları yazılı 
dz~ır ldhalat gümrüğünden al-
ıgım dört tane teminat mek

tu~u ma~buzunu kaybettiğim
m en huknıü olmıyacağı ilan 
olunur. ( 8) 

.. Hakkı Şeşbeş 

Borsa İdaresinde;--! 
Borsa~ın 1935 senesi fiat 

.c~tvellenle evrak ve dcfterle-
rının basun işleri 0 :. .. d-d tl .. k n gun mu 

e e ':';lUna asaya kounulmuş-
tur. Munakasa müddeti 11111 
1935 Perşembe gün" t b t b" u saa on 
~ş e ıtccektir. lstiyenlerin 

muracaatlarl 33 (4) 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

NEVROZINl 

NEVROZIN 

dı.~ı~~tol Oteli 
lstanbuluo En Temiz En Lük~ 

Ve Ucuz O'elidir 
Bütün brnirhler Burada Bu'uşurlar 

Sıcak ve soğu1.: aka· "tıvu, banyolu odaları Marm:ıraya 
Halice nazır güzel man '"atası ile .. stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat chnek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

MUstecirl : Kırk seneden!Jer: otelcilik yapan tecrübeli 
Jzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat . Bütü~ Egelilere B ı•sto) s.irke-
" Beyog!unun r cıde 

Osmaniye oteıi~id!~:siye (541) 

• 

BlçaJdarını 

Mu .. laka Deneyiniz 
HER YERDE 

Resmine bakınız: 60 yaşını 
geçmiş bir kadına benziyor 
mu? Buna hiç kimse inanamaz. 
Fakat böyledir! Bu kadın, bü
yük valde olmasına rağmen 
hilA gençlik hevecanlannı duy 
maktadır. İşte kendisinin biz
zat yazdıklan: 

" Ancak bikaç ay evvel, cil
dim tamamen buruşmuş ve yü
zümün bazı kısımlan çökmüş-
tü. Seksen ya,tannda görü
nüyordum. Bir arkadaşım, bana 
cilt için ye~ine unsur olan 
(Biocel) Tokalon kremini kul
lanmamı tavsiye etti. Oediğ'İni 
yaotım ve cidrlen bir mucize 
oldu. Bütün burusukluklanm 
zail oldu ve cildim bir genç 
kız cildi gibi taze ve caıip 
bir şekil aldı. Resmim de yü
zümdeki şayanı hayret tebed
dülü açık bir surette göster• 
mektedir ... 

Fen; yüzün burusukluklan 
ve adelatin zayıflaması ciltteki 
Biocel cevherinin ziyaa uğra· 
masmdan ileri geldiğini ispat 
etmiştir. Viyana Üniversitesi 
Profesörlerinden Doktor Stejs
kal,ın uzun tetkikati netice
sinde genç hayvanlardan istih
saline muvaffak oldu~n ve bü
tün dünyada istimali hakkı 
T okalon taraf)ndan temin edi
len "Biocel,, namındaki kıy
metli cevher, şimdi cilt için bir 
unsur olan pembe rengindeki 
T okalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. 

Bunun istimali sayesinde 
her kadın buruşukluklardan 
kurtulur ve 10-20 yaş daha 
genç görünebilir. 

_......,,,..r,:~~._;::~ 

ÇOCUK-HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali AuB·h 
İkametkahını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa-
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayeııe}ıane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

H. 3 (25) 

8•111fen 

Matine \le lnıaatı Bahriye Mütehaaaıs1. 

ET.UP UEJIAL 
Makine lmaJathanesi 

Hal İltM ~ '"., nı•ı N u mıtr" 5' 

Müeaııeeenıiı 

mamulıttı 

011' rıı k 

ıuaı.ı 

1 ımiJ'(le 
faalıyottedir. 

A IAka<lnrJa
rm bo makine 

lerın faalıyı t 

tRr~IR r 1 hA k ı. l n(h il• \ >ıhırı 7 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 atJhane \le l.Jn 0Pt}lrmenlerı 

l,tn lııtnııınııı "r,r t"ı> ııl \ • •ııl cdılıı. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GazozlJefl Bilumum Dr-nlz işleri 
Durhınler, ınlomhalRr vı Her lıoyda ve her kuvvet 

ft>sısatı mıhırnikıye asanHtir v• 
rtt her C

0

llll mRhrnkttt iizerınfı v;nçler ve s:lir ışl~r Jerııbt• 
r .. kıt lınl u1ı lir 

KIŞ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi:K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı lzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

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

müeaseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sab, mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885) Telefon 3937 

Toptan Satıf 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Dahiliye Mutahassısı 

DOKTOR 

isteyiniz. 

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 




