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Birnn ı... • u. Sonra yalv:ıran 
kara gözlerini kaldırcı.rak Ül
genin ellerine sarıldı: 

- Sen bu yiirck islerini an
lar.sın nbJ~m ... E~cr B~y Ogu
ı.a sö~ '° en o, babamı kandl
nr.Onun sözünden dışarı çıka
maı. Seni tanrı önümüze çı

kardı. İlk geldiğin gün o çi
çekleri verirken bana nasıl sa
rıldın? Ben sıcak kucaklaşmayı 
düşündükçe, birgün gönül çi-

' çeiimin de senin elinle açıla
caima inandım. Bu inanı, bu 
dileği bozmaz.sın değil mi ab
lam?. 

Ülgen ienç kızın temiz sev
si.sine imrenerek yüzüne bakı
.. ordu. Elinden gelse, hemen 
onu sevgilisine kavuşturmak 
isterdi. 

Fakat nasıl? Oğuzla resmi 
ltonuıurlardı.. Şimdi bu 2enç 
kıza ne demeli, onun güvenini 

·nasıl bozmalı idi? 
O gidip te kocasına Emine 

Bağcıköyünden Muradı s~viyor, 
onları başgöz etmeğe söz ver
dim. Sen de babasına söyle, 
onu kandır, diyebilir miydi? 

Ülgen kocasına, genç bir 
kızın aşkını söylesin.. İşte yal
nız bu düşünce bile ruhunda 
karışıklıklar yapıyor, beyni ka
fa tasından fışkıracak gibi olu
yordu: 

Hayır hayır, Emine, gel 
pa.ra iste... Yardım ara, ne 
İstersen söyle yapayım amma, 
yalniz bunu söyliycmem. UmuP.
larmı zehir ettiğim adamdan 
başkalarının aşkına yardım di
lenemem ... 

lermi .·· 
ÜJgenin merakı C!rtmıştı; böy

le köyde bağ alacak zengin 
İstLnhullu da kim? 

- Ne biJeyim ben?. ihtiyar 
b"r adam, bir kızı ve gtiveysi 
varmış .. Kızı köy havasını se
viyormuş,güveyisi de resim ala
cakmış. Bu yazı Bağcı köyüne 
yerleşip geçiı-eceklermiş. Hele 
buradadan bir sırtla ayrılışı 

işi çabuk bitirmiş .. 
Ülgen birden ürperdi. 
- Bir ihtiyarla kızı ve gü

veysi.. Resim yapan damat .. 
Altmovaya yakın olmak istiyen 
kız .. Bunlar ne demek?. 

Birden dudakları arasından: 
- Aybar, Torgay, adları fır

ladı. Eğer onlarsa, .. 
Emine bu adları tekrarlıya

rak: 
-= Aybar, Torgay.. Hayır 

onlar değil.. Murat bana bu 
adda kimseyi tınmadı. Ne de
mişti, dur bakayım .. Ha. Atak 
mı, batak mı öyle birşcy işte .. 

- Atak mı Emine? Ahmet 
Atak olmasın? 

- Sen de onluı tanıyorsun 
demek? 

- Sonu Var -

-~-

Tebrikler 
Ankara, 5 (A.A) - Yeni 

sene münascbetile Reisicumhur 
Atatürk ile Çeko lovakya Re
isicumhuru Bay Majarik arasın
da aşağıdaki tel yazıları teati 
olunmuştur. 

Türkiye Reisicumhuru Ke
mal Atatürke 

Düşünüyor, bir kulp bulmak Ankara 
itti yordu. Nihayet: Yeni sene Türkiye ninrefabı ve 

- Fakat Oğuz, Muradı ta- reisinin saadeti hakkında sa-
nımaz, 0 buralı değil. Bil- mimi temennilerimi zatı dcv-
mediii adam için babana ne lctlerine arzctmek için güzel 
diyebilir? bir fırsat olmuştur. 

- Neden tanımasın? Hem Mazarık 
Mura ta Bayın yanına girmek Çekoslovakya Reisicumhuru 

istiyor. O güçlüdür. Fabrikaya 
Bay Mazarık Praha 

Yeni sene münasebetile gön-
Kirersc çok iş becerir.. d ermiş olduğunuz telgrafna-

- Murat Bağcı köyünden na- meyi büyük bir zevkle aldım. 
ııl ayrılır? Onun orada güzel En hararetli tcşekkürimle bir-
bir baj'ı, kule.si var.. Bilirsin likte şahsi saadetlerinizle Çeko-
ya Emine, beni önce o köye ılovakyanın saadeti hakkında-
aen ı:-ötürmüştün. Bağda beyaz ki temennilerimi kabul buyur-
Sultani üzümlerini kendi elle- manızı rica ederim. 
rimizle koparıp koparıp yerken K. Atatürk 
Murat ta köyün cılız çocukla- B •• k l S • • 
nnı bize yazdırmağa "gelmişti. ru se ergısı 
Ey şimdi bu bağ, o güzel ku- İnhisarlar İştirak edecek 
le ne olacak? İstanbul, 5 (Husu.sa) - İnhi-

Emine göz süzerek baygın sarlar bakanı Bay Rana inhi-
baygın: sarlqrın Brükselde açılacak 

- Satıyor. Altınovada daha sergiye iştirak için 30 bin lira 
süzel. Orada bir yer alır, yer- tahsis edildiğini söylemiştir. 

leşirim, di}Or.. Kütahy" ada 
- Eğer bu güzel bağı yok 

bahasına elden çıkartıyorsa Şiddetli Zelzeleler 
yazık.. KÜTAHYA, 5 (A.A)- Dün 

- Yok bahasına. değil, de- biri 16,42 de ikincisi 18,37 de 
ğerinclen artığına veriyor. İyi cenuptan şimale doğru iki ba-
hir kazanç yapacak.. Sanırsam reketiarz olmuş birincisi iki 
alıcılar da İstanbullu, zengin- ikincisi beş saniye sürmüştür. 
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Bayramda Hepiniz Ve Hepimiz' 
Lalede Qlacağız Çiinki · 

LALE hiç kimsenin yapmadığı ve yapamıyacağı en 
büyük bayram programını yaptı 

Filim Birden Gösteriliyor 
LUHen El lllnlarını GörUnUz 

Veni Asır 

1-lud tarı 
rak 

Başka .. 
ilini mkansız Bırakan 

0 si G .. riişülmiyor Mu?. 
Budapeşte,S(A.A)-Ma- Şimdiki konuşmalar ala-

car Ajansının m\lhabiri kadar devletlerin birbiri-
Roma konuşmaları hak- nin içeri işlerine karışma-
kmda salahiyettar kay- muğı ve diğerinin içeri 
naklardan şe malfımatı emniyetine karşı propa-
almıştır. gandada bulunmayı kar-

İtalyan - F ranstZ ko- şılıklı teahhüt etmt'leri 
nuşmaları hakkındaki ha- hakkındadır. Sonra Avus-
berler henüz oldukça • turya istiklalinin garanti 
müphemdir. Onun içiR edilmesinden bahsetmek-
açık bir fikir edinmek te doğru olamaz. Çünkü 
kabil değildir. Ancak Ce- Avusturya böyle bir ga-
nevredc de olduğu gibi ranti istememiş ve hatta 
iki aykırı fikir arasında kendi mukadderatına ha-
bir mücadele mevzuu da- kim bir devlet sıfatile 
hi olmaktadır. Fransızlar ı'.endı' ı l topraı. annın ve 
mutlak surette statuko varlığının garanti edil-
nun muhafazasmda, ltal mesini şerefine uygun gör-
yanlar ise bir tel{amül mediğini de söylemiştir. 
lüzumunda ısrar ediyor- ~ Avusturyanın istediği an-

lar. Bu iki görüşü birbi- cak dışardan müdahale 
rine uydurmak için her • · tehlikesini kortadan aldır-
iki tarafın dostlarınca maktır. 
kabul edilebilir bir for- • Macaristanın siyasası 

ıı:üt aranmaktadır. Şim- .JJ .. ıwltecll'ieriu tadili fıkri ile mucadcde eden ötedenberi uzlaşma yolun-
dıye kadar yapılan mü- IJa!ı 'titiiles'ko ı·e kaı·ısı J\cmcla da yürümüştür ve başkala-
zakerelerc ve gelen muhtelif yo1ile hudutlarıa tadilini imkan- rının içeri işine de karışmak is-
malumata bakılırse vaktile Bar- sız bırakan bir toprak garan- temediğinden Roma konuşma-
tu ve Bay Titüleskonun dü- tisinin mevzuu bahsolmadığı Jannı endişe ile takip etmesine 
şündükleri şekilde ve uzlaşma söylenebilir. · hiçbir sebep yoktur. 

~ahlfe 3 

Dün De Zelzele 
Oldu 

İstanbul, 5 (Hususi) - Bu 
akşam saat 18/38 de ~ine fa
kat hafif olmak üzere ltir zel
zele olmuştur. 

J)iiynnu llı11nıı1iyeei 
Ankaradan Geldi 
İstanbul 5 ( Hususi ) - Dü

yunu umumiye dayinler vekili 
Dekloz'ı er bugün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Beyanatın
dn Yunani borçları meselesini 
görüşmediğini söyledi. 

Celal Bayar 
1 tan bula hareket etti 

Ank~ra, 5 (Hususi}- Öko
nomi bakanı Bay Celal Bayar 

. bugün lstanbula hareket et
miştir. 

Saylav Seç.mi 
Etraf~nda 
Ankara, 5 (Hususi) - Da

hiliye bakanlığına gelen tel 
yazılarında vilayetlerde sayla\' 
seçimi defterleriain bugün c 
dirildiği ve yakında ikinci muıı
tehip scçı.mınc başlanacağı 

bildiriliyor. 
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A~kara - Çankırı 
Arasında Kar Fırtınası 
ÇRnkırı, 5 ( A.A ) - Sabah- bey - Tuney istasyonları ara-

tanberi yağmakta olan kar sında kalarak Çankmdan gön-
hala devdm ediyor. Şehirde derilen makine ile ancak sa-
yirmi santimi geçmiştir. Yük- baha karşı gelebilmiştir. 
seklerde daha fazladır. llgaza Aldığımız haberlere göre, 
yagan kardan Çankırı - Kasta- kar Kastamonu - Tosya - ıJgaz 
monu yolu kapanmı~tır. Saat '\'C Çerkcs kazalarında da ay-
20 de gelecek olan Ankara - ni ,iddetle yağmakta devam 
Çankırı Otorayı kardan Ali- ediyor. ........... 
Kaçakçılık Vak' aları 
İkisi Ölü Ve İkisi Yaralı Olarak 
Otuz iki Kaçakçı Yakalandı 

ANKARA, 5 (A.A) - Ge
çen bir hafta içerisinde muha
faza teşkilatı tarafından ikisi 
ölü ve ikisi yaralı 32 kaçakçı 
ile birisi yaralı 13 kaçakçı hay-

vanı yakalanmış ve 444 kilo 
gümrük kaçağı 365 kilo inhi
sar kaçağı 9016 defcr sıgara 
kagıdı 24 mecidiye ve 2661 
madeni kuruş eJe geçirilmiştir. 

Kültür Bakanı Tetkikata Çıkacak 
. Ankara, 5 ( (Hususi) - Kültür bakanı bay Abidin yakında 
Istanbul ve Edirnede tetkikatta bulunacaktır. 

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

Vekiller Heyeti 
Ankara, 5 (Hususi) - Vekiller Heyeti bugün srat 17 de 

toplandı. Görüşme geç vakte kadar sürmüştür. 

İran - Irak Hariciye Bakanları 
İstanbulda Görüştüler 

İstanbul, 5 (Hususi) - İran - Irak Hariciye hakanları arasında 
şehrimizde dün dostane görüşmelar oldu. Bu görüşmeler sınır 
ihtilaflarına ait bulunuyordu. 

İtalyan Ordusu İle Habeş Ordusu 
Arasında Kanlı Bir Harp Olmuş 
İstanbul, 5 (Hususi) - Adis . Ababadan Londraya ç~kilen tel 

yazılHına göre Habeş - Somalı hudutlarında Gerlonhebıde tank-
Jar ve tayyarelerin ateşi alhnda ilerliyen İtalyan ordusu ile Habeş 
kuvvetleri arasında şiddetli bir döğüşme oldu. İki tarafhm ölen
ler ve yaralananlar pek çoktur. 

Kendinizi sineıııada görınek isternıisiniz 
General ismet İnönünün Açlığı 9 Eylfıl 

Filmini Görünüz : 
Tekmil İzmirliler Kendilerini, Akrabalarını . Ve Bütün 

Arkadaşlarını Bu Filmde Mutlaka Göreccklerdır ·· 

Bugün LALE Sinemasında 

Adananın 
Kurtuluş 
Yıldönümü 

TELEFON 
3151 TAYYARE Sineması TELEFON 

31$1 

Istanbul, 5 (Hususi) - İstan
bulda bulünan T oroslu gençler 
Adananın kurtuluşunun on dör
düncü yılını tezahüratla kutlu
ladılar. 

İrak Ha. Bakanı 
Cenevreye Hareket Etti 

İstanbul, 5 (Hususi) - Irak 
hariciye bakanı Nuri paşa bu-
günkü ekspresle Cenevrcye 
hareket etmistir. 

Bayram Günlerine Mahsus Büyük Progran1 

LÜBNAN MELİKESİ 
pJER BENOİT'nin "La Chatelaine du liban,, isimli meşhur romanından iktibas edilen büyük film. 

Oynıyanlar : SPİNELLİ - JEAN MU.~A T - CHACA TUNİ 
İIAve Olarak FoKS DUnya Havadlslerl BOCEK MUHAREBESİ ( Miki Mavz ) 

Öfileden evvel Uç büyük film birden 

Aşk Tangosu - Kocasız Kadınlar - Lübnan Melikesi 
[ Üç filim bir duhuliye bileti ile görülecektir ] 

Seans Saatları : Saat 10 Kocasız Kadınlar 11,25 Aşk Tangosu 13 Fokc s-c k 
Muharebesi, Lübnan Melikesi 15 - 17 - 19 - 21,15 ıeanslarında Fok.s Böcek-

1

Muh
0
ar:-

besi ve Lübnan Melikesi. Dikkat Flatlarda Zam Y
1

oktur 



Casusluk Haıahm 

Zozonun 

Rlzar Marthe'ın Hatırala!!n...: 

-77-

Sözleri Kırıln1ış 

Olan Cesaretimi İade Ett: - --·-· -Daha sakince olan bir kö- nevi bakımdan eski halini 
şede oturdum. Biraz ötede, kaybetmiş, sarsılmış gibiydim 
beşinci büroda tanıdığım bir Zozo Paris Garina kadar ba-
genç oturuyordu. Adını hatı- na refakat etmişti. 
tırlamıyordum.Az sonra gitmek Onun tecrübesi göstermişti 

ıçın yerinden kalktı. Beni ki verilen uyutucu paketlerin 
görünce yanıma geldi ve otur- hiç mi hiç tesiri yoktu. Hidde-
du. Parise geldi çok mu oldu timden kendimi zorlukla tuta-
diye sordu. Akşam yemeğini bilecek bir haldeydim. Paketi 
birlikte yememizi yalv.ırdı. Kapiten Laduya aynen iade 

- Hayır dedim davetinizi etmel'iini Zozodan rica etmiı-
kabul edemiyeceğim. Bu ak- tim. 
pın hareket ediyorum. - Kendisine söyle ki Sen 

- Peki.. Tekrar gelişiniz- Sebastiycnc bagajlarımı alma· 
de bu şerefi benden esirge- ğa s;?idiyorum. 48 saat sonra 
mezsiniz. da Parise dönmüş bulunaca-

0 da benim gibi İspanyada ğım. Bu oyun çok fazla sür-
beşinci büronun hizmetinde dü. Bu kadan yeter. 
çalışıyordu. Birkaç ay sonra Zozo beni teskin etti. 
Vensanda kurşuna dizildi. Ca- - Marthe .. Kızma .. Alman-
sus muydu, kendisine atfed i.- !arı da serbest bırakma.. ün-
len suçlar doğru muydu bi!-. Jar tcrassud altında olmadan 
mıyorum. çalışmak~an çok scvinecekler-

Harptan sonra bu delikan-
lıdan kapiten Laduya bahset
miştim. 

- Evet demişti. Bu zavallı 
Lemuvar bu cezaya layik de
ğildi. Bir ıuitefehhümün kur
banı oldu. Onun adını temiz
lemeyi vazife biliyorum. 

Dostum Zozo, mutadı olduğu 
üzere geç gelmişti. 

Kapiten tadu ile olan mu
haveremizi kendisine anlattım. 
Kapitenin bana verdiği ecza 
paketini göıterdim. 

Güldü. 
- Bu eczayı bana gösterir 

misiniz, dedi. 
Paketi açh. İçinden iki pa

ket çıkararak kendi kadehine 
atb ve içti. 

Alayh alaylı şimdi bunun ne 
kadar müthif tesiri olduğunu 
iÖrec~ksiniz, dedi. 

intikamım istefanın 
Yardımı 

Tren yeniden beni Madride 
taşıyordu. Şimdi içimde büyük 
bir hiizün vardı. Eski Marthe 
benzemiyordum. Fizik ve ma-

dir. Bu sevince layik olanlar 
ise onlar değildir. 

Betbinliğimden o da o ka-

dar müteessir olmuştu ld bu 
sözlerile cesaretimi biraz olsun 
iade etti: 

- Rmdann beşinci bürosunu 

kandıracağım. Kasayı soymak 
işini birlikte başara~ğız. AI-

man casusluğuna son darbeyi 
birlikte indirecegiz. Yarın mi
ralay İgnatiyefi görmeğe gide-

ce~. projemi kendisine anla
tacağım. Muhakkak ki Kapiten 

Ladoyu görecek ve size yar
dım etmek için onun muvafa-

katını koparacaktır. Kapitenin 
bu projede size yardım etmek-

ten çekinmesini iycap eden 
sebepler olmalıdU'. Fakat mi· 
ralay İgnatiyef onun gibi dii
şünmeğe mecbur değildir. Ümit 

var ol.. Bir hafta daha sabret. 
Bu kadar f edakarhktan sonra 
daha bir hafta beklemek o ka
dar elemli olmıyacaktır. 

- Som, Var -

iç Anadoluda Kış 
Birden Bastırdı - Yollar Uze::.-inde 

iş Tamamen Durdu 
Tokat. 4 (A.A) - Kı, baı- onarılmış, bu mesafe 45 daki-

tır:nıf, viJayet yolları üze- kada katedilebilir bir duruma 
rindeki işler tati edilmiştir. 
934 mali senesinin ilk a bayın
da 33 kilometre 308 metre 
yeniden şose yapılmı br. Bu 
meyanda 640 metrelik Niksar 

köprüsü, 90 metrelik Zidi köp
rüsü, 94 parça köyü Erbes 
merkcı.inc bailanması dolayı
sile ökonomik bakımdan büyük 
faydalar temin etmiştir. 

Bu işlerden başka 34 adet 
beton anne ve kargir köprii 

ve menfez yapılmıstır. Bilhassa 
on gün evvel ikmal edilen Nik
!l3r ovası yolu asırlardanberi 

bütün kış mevsiminde merkez 
ile alakasinı kesmek mecburi-

yetinde kalan Niksarlıları çok 
sevindirmittir. Evvelce iki saatte 
bükük zorlukfarla geçilen To-

kat - Turhal yom ıon aJb aylık 
çalışmaclan sonra ta.mamiyle 

sokulmuştur. 

Tokat, 4 (A.A) - Halkevi 
«çılış gününü bqyük programı 

hazırlanmaktadır. O gün Tokat 
için bir bayram olacaktır. 

... -······· Çankaya Gazetesi 
Ankara, 4 (A.A) - Üç yıl

danberi şehrimizde her Per· 

şembe çıkmakta olan Ankara 
haftası gazetesi dünkü sayısılc 
Çankaya adı altında ve büyük 

kıtada intişar etmiye başlamıı
br. Gazete, yakında akşam 

a-azetesi olarak hergün çıkaca· 
fını bildirmektedir. 

Amasyada Musiki 
Dersleri 

AMASYA, 5 (A'..A) - Hal
kevinde F rauaca, 11111Siki ders
leri için kurs açılmıtbr. 

/eni Asır 

HARİCi TELGRAF HABERLERi 

Italyan Habeş Kavgası 
Habeşistan Bir Savaş Tehlikesine 
Karşı . K. nun Müdahalesini istedi 

----------------------------11!11--__, _______________________ ___ 
Romada Bu Mesele De Görüşülecektir 

Cenevre, 4 (A.A) - Habe
şistan hükumetinin notuma 
cevap veren Italyan hükfuı.ıeti 
diyor ki: 

1 - ltalyan ı~uvvctleri Ha
beşistan topraklarında kat'iyen 
ileri gibniş değiidir. 

2 - Afdonb, Vardaisin mül
hakatındandır. Orada Ita!yan 
kıtaabnın sene!erdenberi bir 
garnizonu bu unmaktadır. 

3 - Hiçbir bombardıman 
yapılmamıştır. Italyan tayyare
lerinin uçmasına Habeş kıtaa
bnın V alval ve Vardouri ya
kınlannda toplanmış olmaları 
sebebiyet vermiştir. 

Bu nokyı bay Suvis imza
lamışbr.ltalyanın vermiş olduğu 
bu notadan sonra Habeşistan 
hükumetinin utifslar kurumuna 
yeni bir nota vermiş olduğu 
dikkate şayan görülür. 

Cenevre 4 (A.A) - Habe
şistan hükfımeti İtalya ile zu
hur eden ihtilaf hakkında uluı· 
lar kurumuna telgrafla milra· 
caat ederek sulhun muhafaza
sı için her çareye bat vurul
masını natık olan mez\ur ku· 

-ruıiıun 11-ci maddesinin tatbik 
edilmesini istemiş ve Guierre
gueli önünde toplanmış olan 

Sar' da -., ...... 
Şiddetli T etbirler 

Sarbruk 5 ( A . A ) - Sar 
hükumet komisyonu intihabat 

devresi için şiddetli tedbirler 

almıştır. Hatta siyasi olmıyan 

umumi ve hususi bütün top

lantılar yasak edilmiştir. 

Yalnız tiyatro temsilleri ve 

sinemalar müstesnadır. Bu ya

sak 10 son kanundan reyiam 

neticesinin resmen neıri tari
hine kadar devam edecektir. 

12 Son kanundan on hcı ıon 

kanuna kadar kabuli ve içki

ler yasaktır. Yalnız yemek es

nasında içilecek şarap ve bira 

satışı yasak edilememiştir. 

Fransa he 
Cenubi Amerika 

Arasında 
Paris 4 (A.A) ·- Fransa ile 

cenubi Amerika arasındaki ilk 

mcrhalesi1 irtibat kanunusani 

ayının ikinci on beş günü zar

fındr Josef Lebri tayyareıi ta
rafından temin edilecektir. Bu 

tayyareyi Roui ile Kades ida
re edecek ve bunlar hava şart

ları müsait olduğu takdirde hattı 

mustakim üzerinde cihan me

safe · rekor1111u lurınaia tcteb
büs edeceklerdir. 

Tfabe§ Eicrıli 

İtalyan kuvvetlerinin 28 kanu- rihinde toplanacak olan kon-
nuevvelde Habeş kuvvetlerine sey azalarına tebliğ edeceğini 

taarruz etmiş olduk!arını ve iki Habeşistan hükümetine bildir-
kişinin ölümü ile ve iki kişinin miştir. 

yaralanmasına sebebiyet ver- Cenevre, 4 (A.A)-Habeşis-

mit bulunduklarım. iki İtalyan tanın milletler cemiyetine mü-
tayyaresinin mütemadiyen bu racaatınm bav Laval ile bay 
havalide uçtuğunu ve İtalyan Mussolini arasındaki görü,me

leri kızııbnnasından korkulu-tanklarının boyuna bu ha valide 
faaliyette bulunmu' olduklarını 
bildirmiştir. 

Genel katib M. Avenel bu 
notayı 11 Kinunnsani 1935 ta-

yor. Çünkü iki memleket ara-

smdaki halledilmemif mesele

ler Somali Eritre ile Habeşis-
tana dairdir. 

Lindbergin Çocuğunu 
Kaçıranın Muhakemesi -·-·-·-Bay Ve Bayan Lindberg Dün Uzun 

Uzadıya Dinlenmişlerdir 

LhıdbCl'[J 

FJemington 4 (A.A)- Bayan 
Lindbcrg muhakemenin celse
sine ilk defa iştirak ediyor.Hop
mam ilk defa olarak görüyor~ 
du. Jari heyeti sekiz erkek 
ve dört kadından mürekkeptir. 
Erkeklerden biri makinist, iki
si çiftçit bir sigorta memuru, 
biri iıçi, biri terbiye mütehas
sısı, kadınlardan üçü evli biri 
duldur. 

Bir şahit Lindberıin evini 
tarif ettikten sonra bayan 
Lindbcrg phadet yerine ie
çerek vcmin etmiı ve bir mı-

Ye Zeı-cesi, 

rıltıya benzer sesle bildiklerini 
anlatıuağa başlamıştır. 

Çocuiun kaçırıldığı gunu 
anlatU"ken bayan Lindberıin 
g-özleri yaşarmıştır. Kocası o 
aralık sinirli bir hareket yap
mııtır. Bayan Lindberıf çocu
ğun r~simlerile elbiıelerini ta
nımııtır. 

45 dakika süren Jahadeti 
esnasında Hauptman ıiııirli bu
lunuyordu, Hayatının ne acı 
dakikaları olan bu phadeti es
na.11ada hayan Lindbusia ık
terdiği cesarete hayran kahn-

ı Bay Yevtiç 
~--

1\'.lebusanda Bü vük 
"' 

Bir Ekseriyet ., 

Kazanıyor 

JJoy Yerlı ç 
Belgrat, 4 (A.A)- Baş b:ı 

kan ve dışarı işleri bakanı bay 
Yevtiç meb'usan meclisinde 
hükumetin beyannamesini oku~ 
muştur. Bu beya11damede hü
kumet n müteveffa kral Alek
sandrın Yugosiavyaya dünyada 
büyük bir nufuz ve mevki 
temin eden ona emin dostlar 
kazandıran, siyasasına devem 
edeceği ve komşularından aynı 
dürüstüğü ihlası istiycceği be
yan o!unmakta.dır. 

Bundan sonra dahili siyasa
dan bahseden bay Y evtiç, 
hükümetin devlet idaresini ten-
sik edeceğini söylemiştir. 

Mali bakımdan hükumet büt
çenin müvazenesini temin et
meye çalışacak, paramn iıtik
rannı temine uğraşacak, sul
hun en eyi zemini olan menA~ 
lekctin emniyetini temin eden 
ve milli şerefi koruyan orduyu 
ihtimamla yetiştirmeye gayret 
edecektir. 

Bay Y cvtiç, Hüküm.et beyan
namesinin okunmasından evvel, 
okunması sırasında, ve okun-

masından sonra bütün hazır bulu
nan' parlamento azası tarafından 
şiddetle ve ittifakla alkışlan-
mıştır. · 

Belgrat, 5 ( A.A)-Bay Y ev
tiçin hükumetin müteveffa kral 
Aleksandrıa zihniyetinden mül· 
hem o~ her türlu teşriki me-
saiyi kabul edeceği ve dahili 
siyasetin kanunların harfiyen 
tatbik edilmesi suretile takip 
olunacağı suretindeki beyanatı 
ierek ayan ve gerek meb'usan 
meclislerinde büyük bir tesir 
hasıl etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mıttır. Bayan Lindberg koca
sından cesaret almak ister gi-
bi mütemadiyen ona bakıyordu. 
Sonra Bay Lin Jberg şehadet 

• yerine ieçmiştir. 
Bay Lindberg merdivenin 

difmesinden çıkmış olması ih
timali olan gürültüyü nuıl duy
duğunu, çocuğun nasıl kaçınl-

mıı vefediye istiyen mektubu 
nasıl bulmuş olduğunu anlat
mış tüfcS?ini atıp çıkarak baş 
hizmetçisinin gidip muhtara 
haber verdiiini söylemiş pen
cerenin albnda bir adamın 
ayak izlerini gördü&"ünü ilave 
etmiftir. Bay Llndberır yana 
da dinlenecektir .. . 
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\k~anı Yak. 
Topraktan 

.:ıH·lcen, Büyücek Bir Ağacın Altında Kunılu Bir 
Kaynıyan Bir ~lenıha önünde Gen1 Kasnıışlardı 
-------~~-------------... ----~---------------

- Bana gelince .. 
- Ecey? 
- it tamamiyle berak:s~~r: 
- Yani? 
- Anlatayım.. Şu menhus 

harp için Atımı eğerlediğim 
g\ine kadar ben, enfes bir kızın 
lşıluydım ... 

- Ne diyorsun? 
Taran arkadaşına yan yan 

bakar"'k: 
- Bunda taaccüp edilecek 

bir nokta görmiyorum, dedi. 
- Devam et.. Sonra? 
- Sonrası bu.. Bir kıza tu-

tulrnuştum.. Hem de ta küçük
lüğümden beri .. 

- E-eeey? 
- Babam da münasip bul- • 

ınuş.tu. 

- Ala ... 
- Nişanian!llı~~ık. 
- Enfes!. So:ıra .. 
- Siva.sta her kes düğünü-

müzün yapılacağı günü bekli
yordu. Bir gün, Romadan ge
len bir sai, barba hazırlanma
mızı bildirince izdivacı harbın 
ıonuna bırakmak 1azımgcldi. 

- Ali .. Şimdi ne düşünüyor
sun? 

- Hali anhyamadın mı ?Onu 
düşünüyorum. 

- Yani? Evlenmek niyetin
de nıisin? 

- Zannederim .. 
Cafer, arkadaşını yakasından 

çelıcip odamn ortasma dojTu 
ıürüldiyerek: 

- O halde, dedi ne duru-
yorsun? 

- Ne mi duruyorum? 
- Öyle ya .. 
- Ne yapayım? 
Cafer, tek kelime söylenıek

ıiıin hızlı hızlı kapıya doğru 
riirüdü·. Taranın yakası hali 
elindeydi. Onu sürükliyerck 
nıerdivendcn indirdi. Avluya 
çıkar çıkmaz haykırdı: · 

- Eeeey! Kim var oratda? 
İki asker koşa koşa geldiler. 

Cafer avazı çıktığı kadar bağı
rarak emretti: 

- Atları eğcrleyin .. 
Taran ne olduğu anlıyamı

yf>rdu. 
İki dakika geçti geçmedi ... 

Delikanh1ar Atların şahlanarak 
1cişniycrek a.hırdan avluya çı
lcıtfannı gördüler. 

CaferTaraoı kolundan iterek: 
- Haydi, diye haykırdı.Atla 

bakalım! 
V c bir ııplayışta Atına at

hyarak bağırdı: 
- Mahmuzla! 

Atlar, bir yıld ırım h:z'yla 
harekete geldiler ... 

Konaktan çıkblar .. Bir kaç 
ıokalıctan geçtiler .. 

u zaklaşıyorlardt. 

Akşam yaklaşırken, büyücek 
bir ağacın albnda kumlu bir 
topraktan kaymyan bir memba 
önünde gem kasmışlardı. İşte 
o zaman Taran so:du: 

- Fakat nereye götürüyor-
sun beni? 

Cafer kısa bir cevap verdi: 
- İstediğim yere ... 
- Yani? 
Cafer, çapkın çapkın göz 

kırparak mırıldandı. 

- Yani sevdiğin kadının 
bulunduğu yere ... 

- Fakat... 
Taran hayretle ona baktı bir 

feylcr söylemek istiyordu.Lakin 
garip bir heyecan boğazından 

pusu kurmuş, gelen her keli
meyi gırtlaklayıp boğuyordu. 

- Fakat... Fakat, diye' ke· 
keledi. 

Cafer, bu sırada yere di.z 
dayamış, memba soğuk suyunu 
kana kana içmekle mc~guldü. 

- Fakat burada müthiş teh
likeler vardır.. Diye haykırdı 
nihayet Taran: 

- Tehlike.ter mi vardır'? 
- Öyle ya.. Sivas bu.. Ele 

ıeçtiğimiı an da hapı yutaca
ğımız muhakkaktır. 

- Ele geçtiğimizi söyliyen 
kim? 

Roma da 
---~ ............. --

ilk Görüşmeler 
- Baştarnıı 13umci sahutd~ -

bir biyafet verildi. .ziyafette 
46 kişi haz:rdı. Samimi nutuk
lar söylendi. Bunu bir ıüvare 
takip etti.. lkinci görüşme ya
nn (bugün) sabah saat onda 
olacakbr. 

Bay Laval ilk göriifmeden 
ıonra ve kralın ziyaretinden 

çıkarken gazetecilere beyanatta 
bulunmaktan çekinmiştir. 

Zannedildiğine röre yarinki 
ikinci g6rüşmeden ıonra İtaJ-

7a - Fransa aruındaki görüı 
melerin neticesi hakkında res-

mi bir tebliğ ncşrolunacakbr. 
(Etramıyan) gazetesinin Ro

ma muhabiri ıazetcsine ıön
derdiği bir telırafta Fransa 

- İtalya arasında istişari bir 
antant yapıfacaiı, bilhassa 
Avuıturyanın iıtiklilini koru-
yacak olan bu antantın bütün 
i.stiyen devletlere açık bulun
durulacağı bildiriliyor. 

- Ben söyliyorum ... 
- Bana nasıl varıyor dilin? 
- Kahramanlıkla bu işin 

telifi imkanı yoktur. Orada beni 
her kes tanır. Ve hiç şüphe 
yok şimdi herkes bana hain 
nazariJe bakacaktır .. 

- Bu onların bileceği iş .. 
- Fakat, arada henüz bir 

anlaşma, bir muahede falan ol
madığı için .. 

- Eecey .. 
- Bw yakalar yakalamaz 

ya ipi çekecekler, yahut ta ke
seceklerdir ... 

- Haydi seni Böyle beyhude 
yei5lere kapılma ... 

- Kapılmamak imkinsız .. 
- Kes! Fazla gürültiiye lü· 

ıum yok! Ben aklıma koydum 
mu bir şeyi muhakkak yapa
rım. Yalnız anlamak istediğim 
bir nokta var ... 

- Neymiş o? ... 
- Eski nişanlım halasmı sev-

diğinden emin misin? 
- Zannederim ... 
- Ali ... Oradan ötesini bana 

bırak ... 
Az sonra, ikisi birden atla

rına atJamışlar, dolu dizgin yola 
düzülmüşlerdi. 
. . . . . . . 
. . . . . . 
Güneı battı .. 
Ortahk karardı ... 

- Sonn \'aı -

Bulgarlar 
Hala Eski Kafada 

Atinadan relen haberlere 
gCSre, evvelki hafta, Bulgarla
nn mUlga? Trakya komitesi. 
bütün cenubi Bulgaristanda bü
yük tezahürat yaparakJ Nöyyi 
muahedesinin feshini ve Yu
nanblarla Türklerin boyundu
rukları altında inliyen Garbi 
ve Şarki Trakyalıların ana va
tana dönmelerini istemiştir. Bu 
mitinglerde halka beyanname
ler dağıblmış ve Bulgaristan 
hudutlannın Adalar denizine 
dayanması lizımgeldiği ilan 
edilmiştir. Bütün bu hareket
lerden, fi.yanı hayret olmak 
üzere, Sofya kabinesinin hiç 
bir haberi olmamasıdır. Fa.kat 
işin asıl hayrete değer ciheti, 
bu beyannamelerin Dedeağaç 
civanndaki Yunan köylerine 
sokulabilmiş olmasıdır. Dedea
ğaç jandarmasının bu hususta 
aıln tahkikat yapmakta olduğu 
bildirilmektedir. Bu hadise Yu
nanistanda büyilk bir i'aleyan 
uyandırmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Londra, 5 (Husuıi)- İngiliz 

Sporda -. ---
Kavgaların Önüne 
Nasıl Geçilebilir? 

Dün De Kötüğe 
Geçen Soyadları . ·-· .... 

Dün Bayram arifesi olmak Mekke sokağı 30 numarada 
Tapçalap, alaybey 6 numan:da 
Mehmet Temizer, maliye şube
sinde tahıilitla Hakkı TaşoğuJ, 
İkiçeşmelikte menfi sokağında 
23 numaralı evde Sezai Tanca
alp, Karşıyaka Şayeste sokakta 

Abdullah Türkeş, birinci Karan
tina iskele yokuşu 36 numaralı 
evde Edip ve İsmail T anç, T c

pecik kiğıthane caddesi 47 
numaralı evde Kaya Türkol, 
Saraç Riza Bali, Gümrük mu
baf aza memurlarından Süreyya, 
Kün elgin, vilayet nüfus memur

larından Zeki Türkantos vilayet 
nüfus başkatibi Safi Atak, 
Tahmil Tahliye ıirketi istatis
tik memuru Pakize Maııcı, Bor
novada üzüm simsarı Halit 

- Eski Bir A.ltayhya -
27/12/934 tarihinde Anadolu 

gazetesinde çıkan yazınızı oku
dum. Bundan evvelkini de oku
muştum. Fakat bu yazınız umu
mi bir karakter taşıdığı için 
beni Çaha fazla alakadar etti. 
Y 3.=mızdaki noktalarda tama
men mutabikım ve bilhassa. di
siplin ve ceza işleri beni size 
daha fazla yaklaştırıyor, Ben 
sizin yazınızı tekrardan ziyada 
bunların tahakkuku için lizmı 
olan ameli ciheta temas etmek 
istiyorum. 

Ben şöyle düşündüm. Bu ar
dı arası keıilmiyen cezaların 
membaı birdirdir. Çünkü bu 
hidiaeler de hemen hemen ayni 
bir seyir takip ediyor. Şu halde 
kabahat nerede? Kabahat genç 
sporcularımızın yetiıgenlik ve 
olgunluk yilkü hafiftir veya hiç 
yoktur. 

Bunu hu ıekilde kabul ettik
ten sonra bu işi nasıl yoluna 
koyabiliriz. Buna cevap verôıe
den evvel Türk gençliğinin bir 
mühim hususiyetinden bahset
mek isterim: Türk genci; tari
hi, yapıcı ve kurucu kuvvet 
ve kudrete maliktir. Bunu is
pat için ilmi nazariyelere lüzum 
kalmadan şöyle formüle edebi
liriz. 

Türk gencinde bu hususi· 
yet vardır. Çünkü o; Atot
türkün yapıcı ve kurucu 
kuvvet ve kudretinin kay
nağmdan doğmuş ve ayni 
yüksek milletin kanındandır. 
Bunu bu suretle anlattıhtan 
sonra ~imdi maksadımıza ge
lelim: Bu birbirini zencirleme 
kovalayan çirkin hadiselerin 
önüne nasıl geçilebilir? Ve si
zin temas ettiğiniz noktalar ko
laylıkla nasıl tatbik edilebilir? 

Ben şu yol ile gidilmesini 
düşfinüyorum: 

1 - Her spor teşkilatında 
ıimdiye kadar yapılmış mües
sef hadiseler didiklenmeli. se
bepleri aranmalı ve bunlarm 
ortaya koydukları zararları 
sporcu kütlesine ve efkarı umu
miyeye gösterilmeli. 

2 - Bu toplanblar umumi 
olmalı; ayni zamanda bu top
lanblarda her iza düşüncele
rini ortaya koymalıdır. 

münasebetile soyadı almak 
için nüfus dairesine müra-
caat edenlerin adedi elliyi 
geçmemiştir. Kötüğe geçirilen 
soy adlarını yazıyoruz: 
Bornovada maruf Mehmet Ali 
ve kardeşi tahmil ve tahliye 
şirketinde manifesto memuru 
Şaka, emrau aariye hastanesin
de anbar memuru Mahmut Ön 
oktay. Emniyet 141 Süleyman 
Bildik, gümrük kimyakeri Ha
lit Hamdi Büyüyksoy, Aıliye 
ceza mahkemesi kitipletinden 
Vüsal Vurmaz, asliye ceza ki
tiplerind~ Avni Çlik ok,Emrau 
siriye haatanesi hemıircai Ve
dia Ataöz, Devlet demiryolları 
yedinci işletmesinde Salih ve 
Muatafa Altınyay. Bomova ıe
hit Mehmet sokak 23 numara
da Ömer Aytor, Mumcu zade 
So. 51 No. Afi A tatus. hapishane 
gardiyanı Temle Ye ailesi Ak
dirim, 2inci Oımaniyede Sadul
lah sokağında 26 numaralı evde 
Refet Aktcmel, meşrutiyet so
kağında 44 Azize Aykor. müs
kirat fabrikasında Ahmet Al. 
İkinci Süleymaniyede yüzbaşı 
Hasan ağa Aruyol. Kardıçalı 
handa 59 numarada Akat, Nar
lıderede başmuallim Raşit Ak· 
tuner, Aliağ'a mahaJlesinde 37 
numarada Naci Nuri Asutay, 
Posta ve telgraf baş müdü
riyeti muhaıcbe!inde Halil Şen
dur, poıla ve telgraf baş mü
düriveti muhasebesinde Ha-·• 
lil üzdemir, ]kinci Karantina 
Mısırlı caddesi 279 numarada 
Devriı Osman Tulunay. Kes
telli mahaJJeai Bilil Hüseyin 
Tuzunsay, M. H. M. Saffet 
Türkün, Hacı Mehmet mahallesi 

Kasap oğlu, TopaJtı kayacıkh 

sokak 4 numarada Oıman Kar
tum, Mersinli istasyon cadde.si 
maliye memuru Talat Kamer, 
Göztepe tramvay caddesi 927 
numarada Nihat Keresteci oğlu, 
Muhabere alayından Lutfi Ka-

lat, Ziraat bankası memurların
dan Hasan Kolçok, Karantina 
gönül sokağı 13 numarada 
Hüsnü Kcçel, Borsa :ıahire 

pamuk simsan Fehmi Kayalar, 
Bostanlıda Musa Kizim Kalem, 
Servili mesçitie 47 numarada 
Kasım Kocuklar, Alsancak Ga
zi kadınlar sokağı 18 numara
da Hüseyin Luccr, zeytinyağı 
ve yapağı komisyoncusu Beşir 
Hüsnü Rıfkı ve Mehmet Şevki 
ve efradı aileleri Ataca, Eş
refpaşa muhasebei huıusiye 
yedinci şube amiri Muttalip 
Sakız, Asansör polis memurla
rından 298 numaralı Sami Öz
sü soy admı almııJlardır. 

~--~~------~~--.. 
Bayra~lıda 

Su Kaynağı 
Bayraklıda Yahya paşa ve

resesine ait olduiu iddia edi
len Bayraklı su kaynağının ye

rinde belediyece oniki Kanunu 
unide bir arqhnna ve yerin 
haritası yapılacaktır. 

K6ylerinin hududu dahilinde 
bulunduğu için Burnavanın Ei
ridere köyü ihtiyar meclisi de 
o i'Un kaynakta bulunacaklar
dır. 

MUsadere Edlldl 
Bomovanın Beuol köyün

den Kerim ojlu Ramazanın 
Bornovaya ıetirdiği dört çu
val kömürü izinsiz getirdiği 
için müsadere ediJmiıtir. 

Bay Sait 
Vefat Etti 

İpiy müddetten beri huta 
yatan belediye hukuk mlipviri 
avukat Bay Sait mübtela oldugu 
hutalıktan kurtulaınıyarak Te
f at etmiştir. Merhumun cena-
zesi ibtifalle kaldırılmıştır. 

Ailesi efradı ile belediye er
kanına ve mcslckdaşlanna sa
mimi taziyeJerimi:ıi bildiririz. 

Beladlya EncUmanl 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra doktor Bay Beh
cet Uz'un başkanlığ'ı altında 
mutat toplantısını yapmıştır. 

Ziyareti er 
Şehrimiz yeni Yunan konso

losu dün vilayette vali generaJ 
Kizım ile Belediye reisi dok-

tor Bay Behcet Uzu ziyaret 
etmiştir. 

3 - Müessef hadiselere se
bep olanlann. hatalannı kütle 
önünde itiraf etmeli ve bir 
daha yapmıyacaklannı çünkü 
bunlann zararlı şeyler olduğu 
sporcu kütlesi önllnde söyle
melidir .. 
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4 - Bu konuşmalar nihaye
tinde alınan kararlann her iza 
tarafından iyi bilinmesi Te bun
ların tahakkuku için el birliğile 
falıımak lazım geldiği göste
rilmelidır. Daha doj'nııu öjTe
tilme.6dir. 

5 - Bu alınan kararlann 
tatbikinin mecburiyerini anlat
malı ve fUDrlu bir tatl»kia eyi 
bir dilipline delalet · ettiğini 
g.Satermelidir. 

itte kıaa da olsa hq mad
dede topJadığım fU ealri •okta
lar attbik ediline çok klN bir 
samanda fU mil.bet noktalar 
ahnmı, olur: 

2 - Tenkit etmek ve tenkit ı ~yet aynı zamanda spor te-
edilmenin faydaJı neticeler Yer- tekküllerine olan rağbeti de 
dijini görür. ualbyor. Ben bu halleri göre-

3 - Hatalan vukuunda veya rek inkıliba olan ıeviinin 'ba-
Yukuundan evvel ezmeği Bğre- ua verdiği büyük bir cesaretle 
Dir. yukardaki tekliflerimi yapıyo-

4 - Diaiplinli hareketia bir rum. Ve haklı olarak tatbi,ini 
olgunluk alimeti olduğunu öj'- istiyorum. 

re~~arıda izah edip geldiğim Eski Altayh ıiıi bu sahada 
nokt&lar tatbik edilirae görüle- meraklı görüyorum. Ben de çok 
cektir ki spor teşkilituun azaaı meraklıyım bu noktalar etrafın-
çoğala.r ve mevcut olan azalar da konuımak ve bir inkılap 
la kulüplerine daha yakuıdan. çerçevesi etrafında; daha 1926 
bailaııJr. Ve çok .tık ıöylenea da Guinin ıporcuiara hitaben 
ıu yulıf fikir ortadan kalkar. söylediği nutkunda çizdiii &na 
~•reye sidiyorsun, maça mı? h~tluı tetkik cdertk onları 

ak camm orada güriıltU, bır ameli ;ekle koymak için 
Bir kaç dakika sonra kale

den pkmı'1ar, taze sürOlmiif 
tarlalar arasından reçerek meç .. 
huJ bir ufka doiru dirt nala 

Ayna gazete istipri aııtantnı 
mütek•hil kefalet ıeklinde 
ikinci mir misak.la tamamlana
cagım bildiriyor. Bu ıuretle 

muahedclerin yeniden tetkikini 
iatiyen Revi%yoniat •lyua büa
b6tiin ortadan kalkacakhr • 

hariciye bakanı Roma elçisine 
bir telpaf göndererek bay La
ya) ile bay Musaoliniye phıi 
tem .. nilerini bildirmiye ken
disini memur etmiftir. 

l - Vuifenia kubl7•tini 
Ye milıterek olu,uau ~-

tekme, )'lllDrwk flrecejjme arzu ediline teıriki mesai edc-
~vede tavla atana tlalta •yi.) biliriz. Sayıılanmı sunarım. 

i>rilyonunaya ....... , ..... A. DEMIRALAN 



Lübnan Melikesi 
Pierre Benoi'nın Cihanşumul "'Eseri 

B A ·Y RAM DA 
Gör~ceğinii En 
Büyük Filimdir. 

İzmir sinemalan içinde, gös
terdiği filimlerle kendisine bir 
mevki teminine muvaffak olan 
ve en gii&el filmleri fÖster
mek şöhretini kazanan ~Tay
yare Sineması,, bayram için 
İzmirlilere çok .büyük yepyeni 

bir program hazırlamışbr. 
Sinema mildilriyeti dört gün 

evci g&ıtermete hatladığı 
11 Aıık tangosu ,, ve " Kocasız 
kadınlar ,, filmlerini bayram te
laşı ile göremiyen halkımızı 

nazarı dikkate alarak öğleden. 

evci tertip ettiği seansa bu fi
lmleri de ilave etmiı ve bir 

duhuliye bileti ile " Aşk tan
gosu ,, , " Kocasız Kadınlar ,, 

" Lübnan melikesi " filmlerini 
görmek fırsatmı hazırlamış-

ttr. Öğleden ıııonra saat 

birde ba1Jlıyacak olan se
anslarda yalnız "Lübnan Me-

likesi,, filmi gösterilecektir. 

Tabii buna foks dünya hava
disleri ile ayrıca "Böcek Mu
harcvesi,, isimli birde miki 
mav ilave edilecektir. 

Biz burada "Lübnan meli
kesi,, nden bahıedeceğiz. 

Bu filim meşhur ediplerden 
Pierre Benoit'nın yazdığı ve 
bütün dünya diltcrine tercüme 
olunan "La Chatelainne du li
ban,, isimli romandan iktibas 
edilmiştir. 

Sayıla ve sevimli Fransız 
sinema yıldızlarından Suinelli · 
ile jean Murat ve Chacatuni
nin temsil ettikleri bu filim hiç 
şüphesiz bir san'at abidesidir. 

Filim Suriyedc müttefik vaz-

Bayramınız '1/ 
Kutlu o·ısuıı 

Hilal eczahanesi ve Eczacı 
Kemal Aktaş bütün dindaş
ları ile müıterilerinin bayra
mını kutlular. 

Üç· Gün Bayraın 
B:ıyramın Üç günü de Hi

lal ecı:ahanesi açık buluna
caktır. 

iyettc bulunan lngilizlerle Fran
sızlar arasında gizli gizli yapı-

lan mücadeleleri, iki tarafın 

casus teşkilatının birbirlerini 

atlatmak için ç~virdik le r i 
intrikaları, Suriye çöllerinde 

İngilizler tarafından silahlan
dırılan bedavilerin Fransızlarla 

yaptıkları şiddetli muharebeleri 

bu meyandı ıngilizler hizme

tinde bulunan ve "Lübnan me
likesi,, ismini alan gözler ka- · 

maştırıcı güzellikte olan bir 
kadının İngilizler hesabına F ran
sız istihbaratında çalışan bir 
Fransız zabitine kendisini sev
dirmesi ve· bu aşkın nihayet 
bu casus kadına da sirayet 
ederek İngilizlerden ayrılması 
Fran~ız yüzbaşısının bu aşk 
yüzünden vazifesini ihmalini 
ve hatta vatanına hiyanete 
kadar cesareti ve nihayet iyi 
bir arkadaşı tarafından kurta
rılması çok heyecanlı bir su
rette canlandırılmıştır: 

Sahneler tamamen Suriyede, 
tabii dekorlar içinde alınmış, 
çöl hayatı çok cazibeli bir su- . 
rette filme çekilmiştir. Beyrut 
barlarında geçen sefahat alem
leri, Lübnan meJikesinin kas-
rında ve Beyrut valisinin sara
yında verilen balolarda en son 
moda tuvaletler teşhir edil
miştir. 

Zaten Picrrc Benoit'nin ismi
ni yazmak bu filmin 'kıymetini 
ifadeye kafi gelir. Öyle tahmin 
ediyoruzki bu bayram İzmirde 
en çok beğenilecek ve en çok 
rağbet kazanacak olan film 
" Lübnan Melikesi " olacaktır. · 

Dikili 
Mezbahasında 

Dikili kazaın mezbahasında 
birinci kanun ayı içinde 48 
koyun, 59 keçi, 39 sığır, Öde
miş belediye mezbahasında 292 
koyun, 253 keçi, 37 oğlak, ye
di manda, 277 sığır, beş deve 
ve Torbalı kazssı mezbahasın
da 26 ko~n, 21 keçi, 42 ku· 
zu, sekiz oilak, bir manda ve 
kırk stj'lr kcsilmittir. 

.Yeni A•ır 

AYSEL. • 
r 

BATAKLI DAMIN 

, 

•• 
KIZI 

Ben Bir 
Casusdum 

1 ----------------------~------: .... ------------~----------------
1 Bu film Türk'lüğün Özü Ve Türk'ün Ta Kendisidir. 

Türk sinemacılığı bütün acuna lar aktaran sapanı vardır. bir satılmış zade oluvermiştir. j 
l>ir yenilik gösterdi. Bu sene Karakterlere gelince: Bir Ali, İyi kalpliliği yüzünde oku- j 
için yalnız biı: filim . yaptı. Bu çolu temiz yürekli olmak üze- nan bu Türk delikanl1sını, Ta-
fiJim ne Avrupa ne Amerikada re ilk sırada tanıdıklarımız 1at -denilebilir ki- y:ıratmıştır. 
ne de üç senedir bizim stüdyo- şunlardır: Alinin şehirdeki ark~daşlan 
muzda yapılan filimi.ere benze- Kendisine fenalık edilmi, Hazım ve Vasfi kendi karak-
miyor. Bu filim Türkün ve olduğu halde fenalık edeni ~erlerine uygun roller almı~-

• . t" 
e~m:ş ır. 

Trklüğün özü ve ta kendisidir. kayıran, iyilik edene de kul lardır. 
Türk demokrar;isini acuna ya- olmağı bilen saf köylü kız: Muhsin Ertugrol, l:ir rcjisör-
yacalc olan bu filmin ismi"A Y- AyseJ, Çifti çubuğu ve para- den beklenilen bir uygunlukla 
SEL,, dir, "AYSEL BATAKLI siyle öv~inen ve her topluluk- Bchzada ve. Said'e değil hiç 
DAMiN KIZI... ta karaçalı gibi biten, · e:;ki biri artist olmıyan bir çok kcy-

Biz filim diye şimdiye kadar adıyla bir (müi:~zaUibe): .Sel- lü <layı ve teyzeler~, clelikanh-
klasik dram ve operalar, hafif tılmış zad~. iyili~i seven, za- lara ve genç kızlara röller da-
kome'di ve operetler gördük. va]ltıara yardım eden merd, v h d d b gıtmış ve epsin e e isa et 
Yabancı yurtlarda yapılan filim- kanı ve sfüü temiz · bir Türk 
le1· içinde ticaret bakımından delikanlısı: Ali. Şehirde yetiş-
bizim filimcilerimizİn gözit:;-ü miş fakat köye gelin gelecek, 
çelebilecek bun!ar olurdu. Uç yi!re;{i bozuk olmamakla be-

İngilterede filim sanayiiaıin 
gün geçtikçe büyük adımlarla 

ilerilemekte olduğunu sırası 

geldikçe bu sütünlerde yazı-scne evvel lstanbulda kuru!an raber biraz şımarmış Alinin 
ipek film stüdyosu da bu örnek nişanlısı: Gülsüm ve sonra doğ-

Filimde İstanbul konservatu
varının 40 kişilik yaylı sazlar 
takımı yüksek bestcleyicimiz 
Cemal Reşidin bu filim için 
bestelediği parçaları çalmakta
dır. 

' yoruz. Çok değerli bir İngiliz 
üzerinde çahşmağa başladı ruluğa hizmet eden hakimler, 

Ba~langıçtaki ulusal filmi sapan süren ve orak biçen 
bir tarafa ayırtırsak ( Karıın köy cı·kekleri, yayık döven 
beni aldatırsa ) , ( Söz bir Al- köy kadınları, çeşme başınd.ı 
falı bir), (Cici berber),(Milyon nöbE:t tutan ve köy alanındu 
avcıları ) ve en son { Lebl~bici oynayan bunlarm yavruları .. 
horhor) gibi operet ve kome- fşte (Aysel) Romanını yaz.an 
diler yapıldı. Bunlar bize de- Hasan Cemil bu elemanları seç-
ğerli arlistierimizin varlıklarını 

miş ve filmi yapan Muhsin Er

Aysel değil yalınız bizde, 
bütün filimcilik sanatında yeni 
bir çığırdır. Geçenlerde 1le 
yazdığımız gibi filimdeki bu ye 
nilik İngiliz filimcilerinin de 
gözünü çelmiş ve bunlar Aysel 
filmini değeriyle satın almış-
~~~ . 

alkışlattı, Türk elinin her işe 
yakıştığını gösterdi. Kazanarak togrul'da bu tipleri çanlandır- Biz şu yazıları bitirirken ro-
.Y•şamak için açılmış olan bir mıştır. Aysel rolünü alan istan~ manı yazanı ve filmi yapanları 
kazanç evi elbette satabileceği bul Şehir tiyatrosu kadın ar- ve. yaşatanları candan tebrik 
mallar çıkaracakh. Propaganda, tistlerinden Cahide, Bütün in- eder ve bu filmi - Ulusal bir 

filmi olan (hen bir casuatum) 
son haftalarda İstanbuiun bir 
kaç sinemasında haftalarca gös
terilmiştir. Geçen sene Cum
huriyet gazetesinde (iki yüzlü 
ktz) ismi altmda romanı tefrika 

edilen bu filmde kanlı harp 
sahnelerinden fazla vatanım 

seven bir kadının aşk ve va
zife uğrunda katlandığı hayat 

tasvir edilmektedir. Mühim rol

lerde Herbert Marshall, Made
leine CarolJ ve Conrad V cidt'i kültür ve terbiye filmleri... On- celiğiylc köylü bir "Türk kızını vazife gibi - mutlak görme-

yaşatmıştı C·· ıs" ı~ d l · · oc ki g·· t gördügv ilmüz hu filmin bir sah-lar ba~ka işler ... Onları scrma- r. u um ro un e ermı ve ç u arma os er-
F 'h T f'k .. 1 b. t• l · · k 1 t nesini okurlarımıza takdim cdi-yesi .sayılı topluluklar değil Ulu!J erı a ev ı or1ma ır ıp- me erını o uyucu arımıza av-

gücü ve killtür toplulukları ya- tir. Her filmde varlığını biraz siye ederiz. yoruz. Bu ço!< mühim filmden 
pabilir. daha arhram Mahmut. sahiden M. Y. . yakında yin~ bah.!ıedeccğiz. 

Doğruyu söylemek gerekse ... r······A•H•ll•R••••nz•····A·······N·······L·····A·······R•••••H••H••••··········•oo••• ••U•• ::• 
İpekfilmin en son çıkardığı 
filmler artık bir örnek olmağa · 
başlamıştı. Moda, Adalar, Be- · 
yoğ!u ve Şişli yaşayışı ..• Şarkı
lı danslar... V c taklit... Y almz 
hikaye değişiyordu. İlk filmler 
hoşa gidecekti, ve gtti. Ayni 
şeyler, ayni insanlar tarafmdan 
tekrar edildikçe ufak tertip şi
kayetler başladı. 

· Tarzan, ·yeni işittiğimiz -bir 
isim · değildir. ·Tar.zan ismind·eki 
ilk filim E!mo Linkoln tarafm-
dan bundan on beş !:ene evvel 
oynanmış ve her memlekett~ 

büyük bir razbet He 
karşılanmıştı:·. Bunu 
gören filim yapıc1ları 

Tarzan isminden kuv-
İpek film buna ne ç:ıre bu

labilirdi. Opera, dram, trajedi 
filmleri yapmak iş bakımnıdan vet alarak "Tarzanm 
daha korkulu idi. Muhsin Er
tuğrul düşündü, Hasan Cemi
lin romanı iyi bir senaryo ola
bilirdi. Ve oldu da... lşte bugün 
Elbamra sinemasının beyaz 
perdesinde görüyoruz : 
AYSEL BATAKLI DAMIN 

KIZI 
Bu, ne bir komedi, ue bir 

dram, nede bir trajedi değil
dir. Sadece Türkün özü ve 
kendisi olan Türk köylüsünün 
bir aynasıdır. Türkün temiz 
benliği, yüksek yaradılışı "Ay
sel,. isminde temiz yürekli bir . 
köy kızı olarak perdede gös
teriliyor. Onun, kötülük gördüğü 
insanları bile koruyan bir bü
yüklüğü var ... 

Bu, tarihe karışmış ulusal 
kahramanlık hikayelerinden hız 
alan filimlerdeııde değildir. On
da ne savaş, nede eli bayraklı 
bir 'Kahraman yoktur. Ay8cl, 
yalnız kahraman bir ulusun ka
rakterini gösteren bir hikaye
yedir. Onda kadife dekorlu 
salonlar şampanyalı danslar, 
yerleri süpüren tuvaletler gibi 
batı örnekleri yoktur. Yalnız 

temiz yürekli Türk köylüsünün 
çalı,kan benliği içinde yüreği 
kadar beyaz ayranı, Tanyeri 
kadar renkli salvarı ve toprak-

• 

oğ}u,, ve "Tarzanm 
kızı,, diye iki büyük 
filim daha yaptılar. 
Artık T arzan fümi 
yapmak moda olmuş
tu. Bcrlin stüdyola
rında bile Tarzan ya
pılmağa ve T arzanın 
ismine izafe edi!meğe 
başlandı. Artık Tarza
nın hısım ve akrabası 
tükenmİ!}tİ. 

Birkaç senelik fa
sıladan sonra Tarıan 
faaliyeti yeniden baş
ladı. "Yeni Tarzan,, ve 
"Kaplan Tarıan,, diye 
iki tane serili fil m 
yapıldi. Fakat o za
mana kadar sinema 
meraklıları bu tarzan
ları çoluk çocuk filmi 
sayıyordu. Sinema fi
limleri ses vcrmcğe 
başladıktan sonra Tar
zan fılimleri de yavaf ya
vaş kıymet aldı. Daima 
vahşi ormanlarda ve vahti 
hayvanlar arasında yapılan 

Tarzan filimleri ilmi birer var
lık sayıldı. Filim yapanlar bu 
sefer işe bu noktadan .sarıldı
lar. Metro ve Üniversal stüd
yoları 2'Cçcn sencdenberi ilmi 

kıymette Tarzan filimleri yap
maktadır. Tabiat ve hay'lanat 
bilgisi noktasından daha fazla 
bir dikkatle yapılan(Tarzan ve 
eşi) ismindeki filim geçen hafta 
İstanbulun büyük bir sinema
sında laman 12 gün gösteril
mit ve lstanbulun bir çok 
mektepleri bu filmi görmc2c 

gitmişlerdir. Bir kılişesini koy
duğumuz Tarzan ve eşi filminde 
meşhur Amerikan artistlerin
den Johnny Veisnuller, Neil 
Hamilton ve M.Sullivan başlıca 
rolleri almışlardır. (Tarzan ve 
eşi( fiirnini yakında ıehrimizia 
büyük sinemalarından birinde 



klnunuaanı t•••· ... - _______ ...... ____ _ 
Soysal ..... -... 

Kırmızı 
Kimsesiz 

470 Ay 
Çocuğu 

Fal{ir Ve 
Geydirmiştir 

Kınnızı Ay Önünde 
Hililiahmcr Cemiyeti İzmir 

Merkezi bayram münasebetile 

470 fakir ve kimsesiz çocuğa 
elbi•elik kumaf dağıtılmış, 29 
kiıiye ayakkabı ve şapka ver
ıniştir. 

Gazi İlkmekteblnde 
Gazi İlkmektebi koruma 

derneği mektebin fakir çocuk
lanndan elli kişiyi bayram 
dolayısıyle Tepeden tırnağa 
kadar geydirmiştir. 

Toplrmmı Yavrulm· 
§ - Bütün mekteplerin yar

dım kolları fakir çocukları 
geydirmek hususunda büyük 
gayret sarfetmişlerdir. 

Dolaph Kuyuda 
C. H. Fırkası Dolaplıkuyu 

ocağı bayram münasebetile 
fakir halkten 43 haneye 560 
kilo kömür ve bir çuval ve 43 
kilo zeytinyağı tevzi etmiştir. 

Ocağın bu çok yerinde. olan 
yardımını candan alkışlanz ve 
yardımlarının artmasını dileriz. 

r.uma Günü Lik Maç
larına Devam Edildi 

Altın ordu 
ile 

Sıfıra Karşı Bir Sayı 
lzmirsporu · Y entli 

lll ıııonlııyu /{_cff.)' t Oi!.:cl Bir O!Jllıı Om11yaıı İ:mıfrspm· Takımı 
Cuma günü havanın sovuk istifade edemediler. Buna mu• 

11·e yağmurlu olmasına rağmen kabil Karşıyakablar ellerine 
lik maçlarına devam edilmiştir. geçen fırsatlardan istifade ede-
Fikistüre göre öğleden evvel rek 4 gol yapmak suretile ga-
(B) takımbrının öğleden sonra lip geldiler. 
da (A) takımlarının maçları ya- lzmlrspor - Albnordn 
Pılınıştır. Sıra şimdi bu iki takım ara-

Sabah Maçları smdaki maça gelmişti. Her iki 
Sabahleyin saat 9 da hakem takım da eski .kadrolariJe sa· 

Altmordulu ''. IV1u.,tafa Şen- hadaki yerlerini aldılar. Hakem 
melikin idaresinde Şarkspor - Göztepedcn bay İsmaildi. O-
K. S. K. küçükleri kar~ılaımıt yun başladı. Altınorduluların 
3 sayıya karşı 8 sayı ile Kar• kısa süren bir sıkıştırmasından 
şıyakalılar galip gelmişlerdir. sonra bu çemberi gevşeten 
Bundan sonra Göztepeli ha- İzmirsporlular r.ıukabıl bir iki 
k H kk d d akın yaptılar. Oyun devre so-em a mm i aresin e ce-
reyan eden İzmir.spor _ Altın- nuuna kadar mütevazin bir se-
o. rdu (B) takımları maçında da kilde devam etti. Bu devrc'de 

İzmirsporlular hakim oynama-
lzmirsporlular 5 - 2 galip gel- larma rağmen gol çıkarama-
nıişlerdir. dılar. ve oyun 0-D netieelendi. 

ÖGLEDEN SONRA ikinci devrede her iki ta-
İkinci takım maçları bittik- · kımda daha güzel oynamağa 

ten sonra saat 13 te ( A ) ta- başladılar. Altınordu kalesi Iz-
ktmları miisabakalarına başlan- mirsporluların zaman zaman 
rmştır. Şarkspor - K. S. K ta- yaptığı akınlarla tehlikeli da-
kımları Altınordulu Zekinin ida- kikalar geçiriyordu. 
resinde müsabakaya başladılar. Devre ortalarında hakem 
Her iki takım da çok çalıth· lzmirspor aleyhine bir penaltı 
larl, Şarksporlular zaman verdi. Kaleci lbrahim güzel bir 
uman yaptıklan akınlardan kurtansla bu ceza vurusunun 

Güzel Olmak için __________________________ ... ________________________ _ 

Amerika Güz.elliğini Temsil Eder~ 
__ Ginger Rogers'in Tavsiyelef'j. 

C.nger Rogers Amerika gü- . 
zel~iğinin c-n sevimli mümessil- ~ . .i1' .. ; 

lennden sayılmaktadır. Genç-- F~Jİ · 
liğin bü~n. tazeliğini,. canlılığı- '_}~ 
nı, neıesını taşıyan Gınger bil- ·~ y?'f 
has• "Altı l fil ,,p , .. a n arayıcı arı,, - ~~· )'' . . . :::" .... , .. , :• , ,, .. · 
minde çok şöhret kazanmı~br r · ?f1::,:'~·.:: . . ~;xt "A . .. ~ . ::: ~ . ):·: ... ':> J·.:::·: 

merıka kızı,, ve "Gay Di- ,';, ::' 2t·~ .. ':>ır,~: 
~?rce,, filimlerinde de güzelli- k?(; ~ 11~J 
gın en kusursuz bir örneğini " . . ~ ~0-.. ·· 

. t' T k . . ,"*· • . """ 
vermış ır. e sasın küçük bir ;/' «w , :-J:~ ·\ Ji}f~ ~· ' 
~asabasında yetişen bu sevim- :-_ .. k .A1:r, ,, .. ~%'"":,fe:~ .,:· 

Jı artist güzeUiği korumanın -~k~".;· ~-~}4Al@tl\f!ii}~:. ~'.>';J' . X:.·:'i'~~··"ft · 
sırnnı şöyle anlatıyor ·'·~. ~ #_'t,f ~/'·1ft.,.·~.\g:.!'.'iff;-.~;i:~'i.' ~- /Nic . ·· ., ., ·%1. "* 

" T b' · . d k1 #"tf 40< ry~?t ·3~ · · •· "" ... • /»: ~ a ıatın sıze ver i erin- . ,·;,f ~ . · _,)f."' 'tv · '.· %~ 
den şikayet etmeyiniz bayan- . <1) -~'· ,, ~ . ~- ~}ffe: ~ ,. ... 
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küçükken çirkindim. Şak~ edi- _ .. ~> ,.1~İf.>y:f 
yorum sanma.yınız. Çok çırkin· i::',;&·" < , ,/At•:-:' .. " 
dim. Bugünse !İnemada çalışı· 0. ' • .. · · .·. 

yorum. Güzelliği korumanın 

sırn benden sorulduğuna göre 

çirkinliğimi yenmeğe muvaffak 
oldum demektir. Anamdan ku· 
sursuz bir güzellik elde etmiı 
değil'im. Fakat güzelliğimi ya• 

pan tavsiyeleri ona borçiuyum. 
On beş yaşından itibaren yağ 

masajJan ile dans ve tenis vü· 
cudumun bugün kuıurıuz sayı· 
lan batlannı yaratmağa, rengi· 
me, cildime bugünkü taraveti 
verıneğe yardım etmiştir. 

Dudaklanmın parlaklığını na· • 
eıl temin ettiğimi soranlar çok· 
tur. Bu hiç te esrarengiz bir 
şey değildir. Ben masajlanm 
gibi dudaklarım için de koyun 
yağı kullanmaktayım. Sakın 
bundan iğrenmeyiniz. 

Kullandığınız patların neden 
yapıldığını bilseniz benim bu 
buluşumu hayretle karşılamazsı· 
nız. Ellerimin yumuşaklığını, 
beyazlığını, ve bilhassa kadın
larda en fazla ihmale uğnyan 
dirsek yerlerimi bu yağ _ ile 
ovarak temin ederim. Koyun 
yağım iki saat hafif ateşte tu
tarak eritirim. Sonra tülbent· 
ten geçiririm. Böylece, souduk
tan sonra nf ve beyaz bir yağ 
elde ed.ilmiı olurum. 

Bir Araba 
Bir Çocuğu Ezdi 

Arabacı Sezai oğlu Bay 
Mustafa Kemer altında Büyük 
Salepçi oğlu hanında idaresinde· 
ki yük arabasını Mürüvet oğlu 6 
yaşlarındaki İsmaile çarpbrmış 
ve çocuğun yaralanmasına se
bebiyet vermiştir. Yaralı has
taneye kaldırılmış ve arabacı 
tutulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gol olmasına mani oldu. Az bir 
zaman sonra Altınorduluların 
bir akım beklerin yerlc
rind e durmama!Cı yüzünden 
golle neticelendi. Bundan sonra 
oyun heı· iki takımın akınlariJe 

Lr 'ııyeJ' lı U!JCI .. .., ....... . 
Şekercilerde 

Bir Dükkan Yandı 
Evvelki gece saat bir otuzda 

Şekercilerd«". bay Ahmedin 50 
numaralı şekerci dükkanında 
yangm çıkffiıŞ ve dükkan te

mamen yanmıştır. 
Yetişen ıtfaiye, . yangının 

cıvardaki dükkanlara sirayetine 
meydan vermemiş :ve ateşi 
söndürmüştür, 

Dükkandaki eşya (7500) li
raya sigortalı bulunmakta idi. 
Yangının nasıl çıktığı hakkında 
tahkikata devam edilmektedir. 

Tanıdığım en eyi krem işte 
budur. Tecrübe ediniz. Sözümü 

tasdik edeceksiniz. Kadm gü-

zelliği için müh·m bir nokta 
çehrenin safiyetini temindir. 
Bu da çok yıkanmı~ bir ciltle 
d de olunabilir. ilk su, eyi kö-
püren sabunlar bu temizliği t e
min eder. Yüzüme yıkanmadan 
önce mayi halinde bal wiırerıru. 
Böylece on beş dakika kada .. 

sineklcrd<':l uzak dururum. Son

ra yiızümt.~ ;ıkaymca, cildim 

yeni doğmuş bir çocuğun cildi
ni andırır. Balın bu h:ıyrete 
değen temizliği temind~ nasıl 
bir rol oynadığını bilm · ~rorum. 
Yalnız buna eminim. 

Ziraat Mektebinde 
Konferanslar Verilecek 

Burnova Ziraat mektebinde, 
mektep muallimleri tarafından 
çiftçiyi ve çütçiliği seven halka 
pek yakında faydalı konferans-
lar vereilcektir. 

Valimiz General Kazım Dirik 
konferanslarda bir çok dinle-
yicilerin bulunması için tedbider 
alınmasına lüzt1m göstermiştir. 

Yoklama İmtihanları 
Kanunusa.ninin onikinci gü

nünden itibaren bütün mektep
lerde yoklama imtihanı yapıla
caktır. Lise ve orta mektepler
de yoklama imtihanı onbeş gün 
devam edecektir. Bu yoklama 
imtihanları talebenin sınıf geç
mesine müessir olacaktır. 

1 Adliyede 
~ Yeni Tayinler 

1750 kuruş maqh ağuceA:a 
mahkemesi zabıt kitiplerinden 
bay Sıtkı Seferihisar mahke
mesi katipliğine de tuiianl 7SO 
kuruş maaşla aiır ceza mah00 

kemesi katipliğine müddeiu
mumilik katiplcrin<lcn bay Salih 
tayin edilmişlerdir. 

İzmir nüfus müdürlüğü ka
tiplerinden bay Şaban icra 
katipliğine !ayin edilmiştir . 

Mantarcılar 
42 Lirayı Çaldılar 

Tilkilikte Fettah sokağında 
Kuşadah Hüseyin oğlu bakkal 
Ahmedin mantarcılık suretile 
iki kişi tarafından kık iki lirası 
çalınmışhr. 

Bunlann tarif edi]en ~ekilleri 
Üzerine zabıtace mantarcıların -
Kamil oğlu parlak Ali ve ar
.ıc:adaşı Uşaklı İşmail oldukları 
anlaşılmış ve tutulmuşlardır. 

· H. Muhasebe 
Tahsildarlar Arasında 

Değiş\klikler 
Makbın:suı: para tahsil ede

rek zimmetine geçirmesinden 
dolayı Menemen muhasebei 
huswsiye tahsildan Bay lbrahi., 
me işten el çektirilmişti. Onun 
yerine, Bergama kazasından 
ayrılan Tillar, Bağyüzü ve Ha
cı Veliler köyierinin Ayvalığa 
bağlanması dolayısile işi na
lan Bergama muhaıebei husu• 
siye tabsild•""t Bay M. Hilmi 
tayin edilıni~tir. 

Bergama. tahsildarlığına Ke-
malpaşa muhase~ei bU1Usiye 

tahsildarı Nuri, Kemalpaşa tah· 
sildarhğına merkez fcbliğ me
murlanndan Destan, merkez 
tebliğ memurluğuna Foça mu
hasebei katibi Cevdet, münhal 
bulunan merkez tebliğ memul· 
luğuna da Lütfullah Ferdi ta
yin edilmişlerdir. -Son 

- .ı a~ tmafı 2 inci hsaıtdt -
Her sene parası olan kimsenin 
allahın evi olan kabeyi ziyaret 
etmesi şartını söylediji zaman~ 

- Bu yanlıştır. Zira kainat
ta bir olan allahın yeri y~lnız 

kabe değil. her yerdir. Sözüne 

uyarak yalvarmağa başhyaca
cağım ve allahın evlerinden 
olan camilerde ibadet edeme-

yipte tam tclikki ile ahlak için 
din, din için ahlak mefkuresini 
güden nice temiz yürekli ••i
lam vicdanlılarla beraber dua
ya ı;ırişeceğim, onlar ki diğer
leri kadar, belki daha fazla 
tanrının yasalarını dileklerini 
yer!ne getirirler. Haydi kar
deşlerim! 

Tanrı Atatürke ömür versin, 
Tanrı ulusa ve ulu9un ulularına 
dirlik, düzenlik versin, Tann 
bize sevinç ve esenlik vcrıin, 
Tanri kamumuıu bu dünyanın, 
öteki dünyanın tamularından ulu 
admın saygısı sevgisine koru
sun. 

Tok Dil 
geçti. Ve devre O - 1 Altmordu 
lehine neticelendi. 

Bu müsakayı idare eden ha
kem bir az daha dikkatli olsaydı 
çok iyi olacaktı. Hakemin fa
vullü ve sert oyunlara müsaade 

Çeşme 
Belediye Reisi 
Çeşme kazası belediye baş· 

kanı vefat etmiş; yerine vekil 
olarak bay F. Vuarl'm tayinine 
valilikten müsaade istenmiştir. 
Yakında Çeşmede reis intihabı 

··············~~~~~~~······~~~~~~~·············· 

etmesi ve bir çok şeyleri gör
memesi yüzünden oyun beklen
dij'İ kadar zevkli olmadı. 

Kaotan 
yapılacağı için belediye meclisi 
toplanmaıla davet ~dilmistir. 

Zengin ve ~üıel alon, yemek odası yatak o-d t k l . ' a~ı a ım an 
pıyano, mutfa takımı, halı ve saire satılıktır ' 

Buca<la: Kemalpaşa caddesinde 21 numar~lı haneye hergiin 
saat 11 den saat 16 ye kadar ,müracaat edı'I I'd' 
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Acun 
( )koııoınisi 

• 
Bakır Istihsaliti 

Bakır Konferansından 
Verimler Nelerdir ? 

Celecek 
Beklenen 

~~~~---~.-.···~-..+-4·-----~~~-
Şimdiye kadar alınan haber- rikahlariD değil aynı zamanda 

lcr Uluslar arası bakır konfe- diğer konferansa gireceklerin 
r.ansının 15 Sonkanun 1935 de de Kanada gruplarına karşı 

müsaadckir davranmağa hazır 
New-York' da toplanacaiını bil- bulundukları anla~ılmaktadır. 
dirmektedir. YUNANİT ANDA TÜTÜN 

Bu konferansa Birleşik Ame- EKİMiNİN iYiLEŞMESi IÇiN 
rikamn büyük bakır şirketleri- TETBiR ALINIYOR 
le Katanga gurupunun reisle
rinden başka cenubi Afrika 
kumpanyalan, Kanadalılar ve 
cenup Amerikasının ileri gelen 
bakır müstahıilleri de iştirak 

rak edecektir. 
Konferansın proğramına ıö

re görüşülecek mea'eleler ıun
lardır: 

1 - Müıterck fiat kontrolu 
2 - İstihsal ile istihlikin 

birbirine uydurulması 
3 - Birleıik Amerika ba

kır istihaalitının tahdidi. 
Acun bakır piyasasında 

1934 yıhndanberi görülen fiat 
düşüklükleri bakır müstahsille
ri arasında bir anlaşma yapıl

masının gerekli bir hale getir
miştir. Fiatların devamlı bir 
surette düımeai Amerika dı
şındaki bakır müıtahsillerinin 
birçoğunun vaziyetini bozmuş 

olduiundan bunlarda da di
ğerlerile birleşmek arzusu 
uyanmııtır. Görüşmeler sonun· 
da bir anlqmaya varılacağı 

ve bakır istihsalinin yüzde 20 
azalmasının teklif edileceği 
sanılmaktadır. 

Yunanistan bu yıl rekolte.si
nin yaıuından f azlaımı satmış
br. Böyle bir aaht 1923 yılın
danberi görülmemişti. Fiatlar 
iyi cins tütün yetiştiren bölüm
lerda, 35 - 200 drahmi, diier
lerinde de 45 - 11 O drahmi 
araıında dalgalanmıştır. Fiat
lardaki bu yiikscliş 0 0 20- 0 0 80 
bir ıyileıme göstermiıtir. 

Sabılann miktar yönünden 
artmuı Hükfunetin aldığı mü
badele tedbirlerinden, yabancı 
sanayi ıtoklanmn tiikenmesin
den. istihlikin birlqik Ameri
kada ve Almanyada artıaaıın
dan ve tütün ekiminin azalma
sından ileri gelmektedir. 

Tütünün fazla miktarda sa
tılmasından ve fiatlann yüksel
mesinden dolayı köylülerin bu 
yıl çok ekeceklerinden ve fi
atJann da bu yllzden düıece
iinden korkulmaktadır. Bunun 
için tütün ofisi hükümete, tn
tilnün bu yıldaki kadar ekil
meli yöniinde bir kararname 
çıkarmasını teklif etmiıtir. 
Böyle bir karar verilecek olurıa 
gelecek rekolteyi gerek iç ge
rekac dış piyasalarda kolayca 
satmak kabil olabilecektir. Yu
nan Maliye ve Ekim Banka
ları bu tekli}İ kabul etmişlerdir. 

\Jte yandan, Yunan Ekim 
bankasının idare mecJisi Hü
kumetin aldığı tedbirleri gUt
meye ve bunları sağlamlaş

tırmağa karar vermiştir. Bu
nun için ekim bankası, az ekil
miş olan yerler müstesna ol
mak üzere, k6ylülere vereceği 
avanslan daraltacak ve buna 

Yenı Asır 

Belediyeden: 
Yangın yerlerinde 40, 71, 75, 

82, 86, 89, 92, 97. 100, 77. 73, 
67, 41, 73 ve 76 sayılı adalar 
üzerinde bulunan moloz ve sa
ire belediy~ ... e mevcut şartname 
\'e keşifname daircsiııde ka!-
dırı!arak bu arsr!arın işgal 
et.iği (360) bin metre murabbaı 
uha içinde çul.ur } erlere atı
larak düzeltilecektir. Bu iş ka
palı zarfJr eksiltme neticesinde 
22-1-935 Sa'ı günü sa~t 16 da 
belediye encuıneninde ihale 
edilecektir. Bu işin bedel keşfi 
onbin beşyü:: o:ıbe~ liradır. 
Şartname ve proje ve keıif
name belediye baş mühendis 
liğinden parasız veri ir. Bu it 
için bedel keşfin yüzde yedi 
buçuğu r.isbetinde muvakkat 
teminatı nakden ve yahu 2490 
numaralı.. artbrma ve eksiltme 
kanunundaki ıair teminat, es-
lıam ve tahvilat belediyeden 
irsaliye kestirilerek iş Banka
sına yatmhr. T eklifnameler 
mezkur k&nuna göre, ha.zırlanıp 
nihayet ihale günü saat (15) e 
kadar belediye riyuetinc tevdi 
edilir. 

6-11-14-19 

lcerşı da hububat ve aaire 
eken köyltilcre verilen avana
lan da fazlalaşbracaktır. Bun-
dan bqka • tütün yetiıtiril•rine 
ikraz etmek bakkımn da yal
nız Ekim bankuma veriJmeai 
bükmnetten istenecektir. 

YUNANiSTAN TÜTÜNE 
KARŞI GEMi YAPTIRACAK 

Abnan duyumlara göre Yu
nan tütün tacirlerinden m6rek
kep bir bey' et ıablacak tntil
ne karıı Roıtock tezgihlanna 
vapur inıa ettirmek ıuretile 
yapılacak bir takas muameleıi 
için Almanlarla müzakerede 
bulunmaktadır. İnp olunacak 
bu vaparlann ikili Dizol mo· 
torlu yolcu vapurlan olup Ya· 
naniıtamn dıtyollan seniaine 
verilecektir. 

Bu vapurlar aon ıiltem olup 
uzunlukları 305 kadem olacak
br. Geniflikleri ve ıu keaimle
ri de o niapette bulunacaktır. 

Böyle bir it evvelce 14,SOO 
ton balina balık yapa kartı 
Almanya tarafından aarmç ı•· 
mileri inp olunmak auretile 
Noneçlerle Almanlar aramda 
yapılmıı idi. 

' 

Bir aylık acun bakır istihıa
lab 1932 de vasati olarak 
81,300, 1933 te 87,180, 1934 
sonkinun ayında 96,600, Mart 
içinde 109,290, Temmuz ayın
da 97,120 ve Ilkteırin ayında 
107,300 tonu bulmuıtur. Acun 
bakır istihsallhnın bu rakam
lara ~öre, 1932/33 yılında 

aıalmıt iken bu yılın batından 
itibaren bir yandan artması 

ve diğer yandan da ilk yaz
danberi iıtilılikin ekailmiş ol
muı iatatiatik ve fiat durumu 
üzerine fena teair yapmıtbr. 

Mehtelif memleketlerdeki dö
viz tabdidatile tasarruf tedbir
leri ve bakır itliyen bir çok ' 
sanayim bakır yerine diier 
yerli ham madde kullanması 

• 6enç Kalınız 
( Almanyada aluminyum ) fiat
ların düşmesine ve istihlikin 
azalmasına sebebiyet vermiştir. 
Geçen yaz birleşik Amerika
nın acun pazarlarına çok mal 
arzetmiş olması da bakır piya
sasındaki depreısion'a yardım 
eden amiller arasındadır. 

Bakır ibracabnın zorla artı-
nlması bakır piyasasının dlizcl
mesi ve anlatma görüpıelerine 
~iritilmesi bakımından Birleıik 
Amerikanın durumu üzerinde 
müeuir olmuttur. Buaunla be· 
raber, Kanadahlarm bir yan
dan çok mıktarda albn ve 
gilmüş de istihaal eyledik
leri için bakır iatihaalindeki 
masraflanm dalaa kolay telifi 
etmekte bulunmalan dolayısile 
konferanSJn oldukça mnhlm 
zorluklara uirayacatnu huaba 
koymak gerektir. Konferans 
üzerinde timcliye War alınan 
duyumlara bakahrla yahm Ame-

• 

Anneler: Çocuklarımz, kızla
nnız ve hatta kocalarınız sizin 
daima genç kalmanızı arzu eder
ler. Fence malumdur ki cildin 
burupıası ve ihtiyarlaması cildi açık tutan ıençleştiren ve gü
zelleştiren hayat verici bir unsur olan Bioccl cevherinin yavaş 
yayq kaybolmuından ileri gelir. Şu halde pembe rengindeki 
yeni Tokalon kreminin istimali ile bu hayat verici unsuru tekrar 
bulmanız ve yeniden genç görünmeniz mümkündilr. Cildiniz ne 
kadar ıolmut 'Ye yaşın ilerilemesinden mütevellit bunlfukluk izleri 
ne kadar derin olursa olsun hemen bu aktam pembe rengindeki 
ba yeni T okalon kremini tecrübe ediniz. Memnuniyet verici ae
merelcr ıarantidir. 

Sicili ticaret memurlugundan: 
[Aliotti Bir~dcrler - Giu

zeRpe Aliotti ve şürekası] ti
caret um•anile İzmirde Ktzım 
paşa Bulvarında üzüm, incir, 
pamuk, uhire ve sair her nevi 
mahırnJat ve mamulatı ihraç ve 
kükürt ''C sair her türlü em
tiayi ithal ticareti ve fabrika
cılık ve acentalık ile iştigal 
eden işbu şirketin ticaret un

vanı ve şirket mukavelcn~mesi 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1310 numara.sına 
kayt \'e tescil edildiği ilan o!u
nur. 

1 Şirket muka,·elesi 
İz.mir ıicilh f caret memur
luğu mührü ve F. T enik 

im'lası 

MUKAVELENAME 
Bin dokuz yüz otuz. dört se

nesi Teşrinisani ayının yirmi 
sekizinci Çarşamba günü saat 
on yedi raddelerinde Izmirde 
Halimağa çarşısında 14 numa
rada kiin dairei mahsuıasında 
ifayı \•azife eden zirde vaz:ı
ül'imza lzmir üçüncü Noteri 
Hasan T abain bey efendiye 
niyabeten ve vukubulan talep 
ve davet üz.erine ben zirde 
vazıül'imza daire memurların
dan Raif Nejdet, lzmirde Ki
:umpaşa Bulvarında Alyoti bi
raderler ticarethanesine gittim. 

Orada hazır olup zat ve hü
viyetleri lzmirdc Damlacık cad
desinde 30 numarada mukim 
Servet Riza bey ve fzmirde 
Klzımpqa buh·arında Alyoti 
biraderler müessesesinde mu
kim ıoför Mahmut efendi nam 
ıahitlerin tarif ve şahadetlerile 
taayyün eden ve ehliyeti ka
nuniye ve nizamiyeyi haiz bu
lunan İzmirde Birinci Kordon
da mukim Mösyö GİUSEPPE 
ALIOTTI ve ayni mahalde 
mukim Mösyö GUIDO ALİ
OTTI ve yine ayni mahalde 
mukim Möıyo REMO ALf OTTI 
ve Bomovada uzun sokakta 
12 numarada mukim Mösyö 
NlKOLA MANUSSO' dan ni· 
çin çaiınldığımı sordum. An
latacaklan gibi bir ıirket 
mukavelenamesi tanzimini ta· 
lep etmelerine binaen yukarıda 
isim ve adrealeri yazılı şahit
lerin yanında arzuları sorulduk
ta müttefikan söze ba~Jıyarak: 
- Mevat ve ıeraiti itiye daire
sinde akti mukavele eyledikle
rini beyan ·ve ikrar eylemişler
dir şöyleki: 

Madde 1 - ŞiRKETİN MEV
ZUU: Üzllm, İncir, Pamuk, za-

hire ve sair her nevi mahsulatı 
ve mamulib Türkiyeden ihraç 
ve kükürt ve sair her türlü 
emtea ithali suretiyle ithalat 

ve ihracat emtea11 üzerine ti
caret etmek, bil'umum mevzu
lar üzerine Fabrika iıletmek 

ve fabrikacılık yapmak, ticari 
mllmeuillik ve acentalık yap· 
makbr. 

Madde 2 - ŞİRKETiN 
NEV'i: Şirketin nev'i kollektif 
olup Şirket muamelitından do
layı bilcümle ikitler i•Yri 
mahdut ıurette me.Wdürler. 

Madde 3 - ŞiRKETiN UN· 
V ANI: Şirketin unvanı ticarisi 
(AL YOTI BIRADERLER·CO
ZEPE AL YOTİ ve ŞÜREKA
Sı) olup salihiyettar imıalar 
ancak bu unvanla birlikte kul
lanılacaktır. 

Madde 4 -ŞiRKETiN MER
KEZi TiCARETi: Şirketin mer 
kezi ticareti lzmir ıehri olup mer
kezi muamellb lamirde K&ıum 

pata bulvarındaki binasındadır. 
Lüzum ıtirüldtiğii takdirde 
Türkiyede veya yabancı mem
leketlerde şube açılabilece}<tir 

Madde 5-IDARE ve: TEM
SİL: Ortaklardan Mösyö Coze
po Alyoti şirketin müdürü olup 
diğer ortaklar da münhasıran 
şirket muamelelerinde çalışa
caklar ve Mösyö Cozepe Al
yoti tarafından verilen talimit 
ve evamir dairesinde bütün 
mesailerini şirket umuruna tah
ıiı ve hasredeceklerdir. Şirke
te ait her türlü umur ve mu
amelat ve taahhüdat Mösyö 
Coz.epe Alyotinin üçüncü mad
dede • göıterilen şirket un
vanı ~e beraber münferit 
imzası ıirketi temsil ve meı'ul 
edeceği gibi diğer ortaklardan 
ikiıinin yine un•anı şirketle 
birlikte koyacakları imzaları 
kcz.tlik şirketi temsil ve ilzam 
edecektir. Mösyö Cöıepe Al
yoti gerek münferiden ve ge
rek diier şeriklerden birinin 
imzasiylc birlikte tirket namı
na bilvekile imza koymak üze
re vekil tayinine ıalihiyettardır. 

Madde 6 SERMA YE : Şir
ketin sermayesi yüz yirmi beş 
bin " 125,000 Türle lirası olup 
bunun:" 88750 seksen sekiz. 
bin yedi yüz elli lirası Mös 
yö Cozepe Alyotiye, 

0 12500,, On iki bin beş yüz 
lirası Mösyö Guido Alyotiye, 

"12500,, On iki bin beş yüz 
lirası Mösyö Remo Alyotiye, 

"11250,, On bir bin iki yüz 
elli lirsı Möıyö Nikola Manuıo 
taraflarından tamamen ve nak
ten konulmuştur. 

Madde,7-K.AR VE ZARAR 
Şirket muamelelerinden do
ğacak kar ve zararlar serma
ye niıbetinde ortaklar aruın
da paylaıılacakbr. Yani kir 
ve zararın yüzde ydmif biri 
MCSıyö Cozepe Alyotiye, yüz.
de onu Möıyö Guido Alyo
tiye, yüzde onu M6ıy6 Remo 
Alyotiye, yüzde dokuzu Niko
la Manusoya ait olacaktır. 

Ortaklar bunun haricinde 
mesai ücreti ve aaire namlariy-
le tirketten hiçbir ıey istiye
mezler. 

Madde 8 - ŞİRKETİN 
BAŞLANGICI VE SONU: 
Şiket bir klnunuıani bin dokuı 
y6z otuz. beş tarihniden itiba
ren bqhyacak ve bin dokuz 
yiiz kırk dört senesi KAnun
evvel gaycaine kadar on ıene 
müddetle devam edecektir. 

Madde 9 - Huıuıi ahkim: 
Şirketin gerek müddetinin bit• 
meıile ve gerekae müddetinin 
bitmuinden evvel her ne se
beple oluna olaun feıih veya 
infisahı halinde umur ve mu· 
amelib firketin tayfiyeıi or
taklardan Möıyii Cozepe Alyoti 
tarafından yapılacak ve muma· 
ileyh bu hususta tam ve mut
lak bir aellhiyeti haiz ve dile
diği şekilde harekette serbes 

olacaktır. Bu ıuretle ve gerek 
müddetin bitmesinde ve gerek 
bitmesinden evvel her ne se-
beple olursa olsun şirketin 
fesih veya infisahı halinde 
Mösyö Cozepe Alyoti arzu 
ettiği taktirde Şirketin defter-
lerine ve tanzim olunacak pi
lançosuna göre diğer ortakla
rın alacağını vermak suretile 
tasfiyeyi yapmağa ıelahiyettar 

olacaktır. Diğer ortoklar şekli 
tasfiyeyi şimdiden kabul ettik
lerini ve bu takdirde mefsuh 
Şirketin unvanına Mösyö Cozc-
pe Alyotinin münferiden malik 
elacağı ve Şirketi mcfsuhanın 
diğer her türlü mevcudat ve 
emval ve hukukunun da mu-
maileyhe intikal edeceğini beyan 
ederler. Aynı zamanda Şirke
tin sermayesinin yanıı kaybol
duiu iakdirde Möıyö Cozepe 
Alyotinin Şirketi mefsuh addet
meğc ve uilerse umumi hüküm
ler dairesinde dilerse mukavele 
ahkamı dairesinde Şirketi tas
fiye etmeğe sureti mutlakada 
ıalihiyettar olduğunu akitler 
şimdiden kabul ederler. 
• Madde 10 - Ortaklar Şir
keti muamelah haricinde her 
hangi bir ticari it yapamaya· 
cakları gibi ortakJarınm muva
fakat ve mezuniyeti olmakıııın 
bu gibi işlerle uiraşan kollektif 
ve komandit ve Limitet ve ko-
operatif şirketlere iştirak ede
mezler. Ve bu gibi itlerle uğ· 
ratan hakiki veya hükmi eşhas 
ile hususi ottaklık yapamaılar. 

Madde 11 - Şirket m~v
zuunun icabatı dahilinde emva-
li gayri menkuleye tasa.vuf 
edebilir. 

Madde 12 - Tanzim tarihi 
Bu tirket mukavelenamesi bin 
dokuz yüz otuz dört senesi 
teırinisani ayının yirmi sekizin-
ci çarşanba günü lımirde tan
zim edilmiftir. 

Akitler başka bir diyecekle
ri olmadıimı beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine bu mukavele
name reıen tan:ıim ve huırun 
muvacehesinde açıkça okundu. 
MeaJ ve münderecatınm talep 
ve arzulanna uygun olduğunu 
ikrardan sonra altını hepimiz 
imza ve mtihllrledik. 

Umumi No. 13937 
Hususi No. 15/106 

Bu mukavelename ıuretinin 
dairede saklı 13937 umumi ve 
15/106 Huauai Numaralı uhna 
mutabakab tutik kıhndı. Bin 
dokuz yüz otuz dört senesi 
T eırini Sani ayının yirmi do
kuzuncu Perıembe g\inü. 

İzmir Üçüncü Noteri 
Hasan Tahıin 

53 ( 18) 

Mühim Bir ilan 
Kiralık Han 

Batdurak Kestelli cadde
sinde 22 numaralı Mecidiye 
hanı, kahvehane ve dllkkln
lar kiraya verilecektir. ııti
yenler Arastada 26S numa
rada sarraf KOENKA B1RA
DERLERE muracaat. (1140) 

(2) S. 9 Sa. Pe. Cu. 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdür-
Iü_ğünden; 
Kap Marka No. 
3 S. HHL 1861/3 
2 ,, M.S 93/94 

4 " M.S. 5560 
1-2-3-5 

Cinai Ef ya Kilo Gram 
Sade yajı 71 
Boyalı ajaç ıemıiye sapı 37 
Galalit ile mürettep ağaç 87 
ıemıiyc aapı 
Adi mukavva kutu. 574 

9 Yekün 769 Yekun 
Yukanda cim ve miktarlan yuıb qya açık artbrma ıuretil• 

utıJacatından 22111935 Salı glnl uat 13 te ltııallt ~il 
•ht lın.ı.,oauu •lracaatlan illa ohmur. 6-16 40 f20\ 



--~ Kanunueanı , ... 

~aliye V ~kiletiı.den : 
.Yüzde 7 Faizli iki Milyon Liralık 

Sıvas - Erzurum Demiryolu Tahvil
lerinin Kayt Muamelesine Yakında 
Başlanacaktır: 
J Geliri tamamın Sivas - Erzrum Denıiryolunun inşaasına tahsis 

0 unan otuz milyon liralık Sivas - Erzrum istikrazmın iki mi!
j0~ liralık birinci kısmını teşkil eden tahvillerin knyt muame
eslne 10 ikinci Kanun 1935 tarihinde başlanacak 15 ikinci ka-
nu~e 193~ . ta?~ind~ nihay~t ~er~e~ektir. 
I herının ıtıbarı kıymetı yırmı lıra olan bu muvakkat tahvil-
er 19 1i "h fi t ·· · d b ··dd " d z· • ra ı raç a l uzenn en u mu et zarrın a Merkez, 
ıkraat ve İş bankalarımn şubeleri bulunan her mahaide satl<;a 

çı arılacaktır. '). 

1 
Unıunıi ve mülhak bütçelerle idare olunan Daire ve mücsis

,:rc_e vilayetler hususi idarelerile belediyelerce teminat o!ara!.: ve 
d~zınece satılmış ve .sabiacak Milli Emlak bedellerinin te-
l~sinde itibari kıymetler üzerinden kabul olunur. 

r k ahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edileceği ve ge
le bedellerinin ve gerekse faizlerinin tediyesinde hiçbir suret
be ~er?i ve resme tabi olınıyaca.ğı kanunla teyit edilmiş olan 
~ ~ ıstık~az tahvillerinin faizi de yüzde 7 olarak tesbit edi!di
gınden iştirak edenler en faideli ve sağlam ve aynı zamanda 
nıcnıJeket için verimli bir işe paralarını yatırmış olacak rdı ··. 

'75564 (1170) 
* cwa•ıe 

Bayram Tebrikleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

·ı ·ebrik Telgrafnameleri Kullanınız 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından hazırhnan '"Lüks,, tebrik 

t~lgrafları sureti hususiyeae Viyanada bastırılmış çok zarif ve 
sus1·· d·· B k~ u ur. u aatlar her telgraf merkezinde bulunur, Tebrik 
telgrafınızın bu süslü kaatla muhatabınıza verilmesini isterseniz 
arıunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. T elnraf ücretinden başka 
Ver v. • b k ecegınız on eş uruş maksadınızı temin eder. Bu suretle 
hem çocuk Esirgeme kurumunun bakmakta olduğu kimsesiz ve 
fakir yavruların bakımına yardım hem de telgrafınızt çektiğiniz 

_:ata karşı da fazla saygı göstermiş olursunuz. 8-10 . 

Alı ali 
M .. u-

iznıir Esnaf Ve 
Banki'.sı Umum 
dürlüğünden: 
ka~d:kaınız ~sas m~kav~l~namesinin 2f Haziran 934 tarihli fev
d . . heyetı umumıye ıçtımaında tadıJ olunan on yedinci mad-
eıının ve d" v • l"h" t b" ı· · 'd · şı d. r ıgı sa a ıye e ınaen mec ası ı aremız tarafından 

t m ı~e ' kadar tecil edilıni.&. bulunan hisse taahhüdabndan mü-
hlvelht mütebaki taksitlerin 30/ ikinci kanun 935 ten itibaren 
al •ıedarlardan talep olunması idare meclisimizce karar altına 

ınınıtbr. 

~issedarlarımızın İzmir merkezimize ve Ödemiş Tire Tur-f u lu, kS~ihli, Alatehir şubelerimize müracaatla borçlu b~lunduk-
arı ta ııtleri ademeleri IOzum ilan olunur. 
~ s 8 3 6 (1177\ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

ş Tür1,.iye Ziraat Bankası 
ubesinden: 

lz ınir 

Mevkii Sokağı 
Karşıyaka Süzan 

" " 
" Yıldız 

" Mimarsinan 
" Gnlibiyct 
" Siileymaniyc 
" Mimarsinan 
il 

Yıldız 
~· Sevda .. 

Çakıcı .. 
Yenigün 

" Nazlı 
Mersinli Bornova caddesi 

u " u 

Cinsi 
arsa 
arsa 
arsa 
arsa 
arsa 
arsa 
arsa 
arsa 
arsa 
arsa 
hane 
hane 

Nu. Muhammen K. 
29-3-21 300 
29/1-17 300 
18-2/18 300 

7-9 700 
12-9 300 

28-1-34 900 
38-36-1 500 

1-1 600 
1 300 

1-1015 500 
5 2400 

12-20 4500 
a"rsa 8/3 hisse nakit 15 
arsa 36-28 bono 1000 

Karşıyaka Çağır oğlu Dilaver dükkan 42-44 1500 
Bornova Hacı bey hane 5-7 400 
Alsancak İzmir bahçeleri arsa dükkan 66-68/10-12 800 

Yukarıda evsafı ve numaraları yazılı Yunanlı emvali 1111935 
lari~inden itibaren açık arttırma ve gayri müb~dil bonos~ veya 
Peşın para ile satışa çıkarılmıştır. Malın satıldıgı seneye aıt de'l-
let belediye vergi ve resimJerile sair masrafları müşteriye aitt~r. 
I<ıynıeti muhammenesi iki bin lira ve daha fazla olan emvalin 
ihaleleri istizana tabidir. ihale 21/1/935 Pazartesi günüdür. Ta~ 
liplerin kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
te~inatlarile birlikte mezkür günde saat 14-30 da bankaya mü-
racaatları. . 5509 . (19) 

Yenı AStr 

1 
. '"' . . . ... ' . -.·, ... '"'""" 

M. SIRRI 
Zeytinyağcı 

./Jı.m, Salım Ve Komisyonculuk Ev .. 
Ba~ urak Karnm:m Sokagı Ağımda No. 17 

İZ 1\~İR 
f ... y~ . hlt ve Karain~U"an1un E:n Nefis Yemel.llk 

Yai;lw:•uu Her z.,m~:-~ !'lJ~ :· "'z .... :111 zda bulabillrslnlz 

J)iş'erinizi günde İi<İ defa 

RADYOLiN 
Kul anarak t<:nıizler!')e 1 ıız bu nukrovlar yaşa

nıazla r. RAJ)YOL!N di~ ve <liş eti hastalak!anna 
karsı en nıüessir bir çaredir. Dişleri harao eden 
hanı,z!arın nıuz.r tesirlerine nıani olur. Disleri 

• f ı ~ 
tenıız .er ve uarı oanl nadatır. 

M Al'#fifMf1M€5 k' çe t+• -
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İntaç - (etmek) 1. Ba-
1 

İntifah\ bahn Karın 
şarmak 2. Kesmek 3.Sonuna şişmesi 
erdirmek İntifahı batna uğramak-

lntak - 1. Dile getirme Köpmek 
2. Söyletme İntiha - 1. Bitirim 2. 

İntaş - Çimlenme Bitme 3. Uç 4. Son 5. So-
İntaş etmek - 1. Cillen- na varma, sona erme 6. Tü

mek 2. Çilermek 3. Çimlen- kenme 
nıek 4. Çöpürlenmek 5. Siv- İntihap - 1. Ayırt (Tef
~!şmck 6. Uç vermek 7. rik man) 2. Beğeniş 3. Say
Urmek lav 4. Seçi 5. Seçili~ 6. Se-

lntıba - 1. Basılma 2. çim 7. Seçiş 8. Seçki 
Basınına 3. Duygu 4. İz 5. İntihap etmek 1. Ayır
Sezgi 6. Sezik 7. Sczinti 8. mak (Tefrik man.) 2. Ayırt
Sezi~ lamak (İyilerini ayırmak man.) 

İntiba bırakmak - İz 3. Beğenmek 4. Saylamak 
bır~kmak 5. Seçmek 

intibak - 1. Uygunluk İntihar (etmek) - 1. Be-
2. Uyma rinmek 2. Boğunmak 3.Ken-

İntibak etmek- 1.Uygun dini öldürmek 4. Ölünmek 
gelmek 2. Yapışmak İntikal (etmek)- 1. An-

İntibak ettirmek - 1. Iamak (Sür'ati intikal: Ça-
Barlamak 2. Uydurmak buk anlayış) ·2. Bulaşmak 

İntiaz - {etmek) 1. Di- (Sirayet etmek) 3. Geçmek 
kilm~k 2. Dikleşmek 3.Kalk- (Veraseten intikal sirayet, 
mak 4. Uyanmak nakl man.) 4. Göçmek . (İr

İntibah - 1. Göz açık- tihal man.) 5. Kalmak 6. 
lığı 2. Saklık 3. Saykıhk 4 Sezmek (Tefehhüm man.) 7. 
Uyanıklık Varmak (Tefehhüm man.) 

İatibah bulmak, intibah İntikam - 1. Hmç 2.Kan 
hasıl etmek - 1. Ayıkmak alma 3. Kanlık 4. Öcüt S. 
2. Ayılmak 3.Aymak 4.Gözü Öç 
açılmak 5. Uyanmak İntikam almak - 1 .Acı 

İntifa - 1. Aslam 2.Ka- çıkarmak 2. Hınç almak, 
zanç 3. Kazanma hıncını almak 3. Öcemek 4. 

İntifa olunacak şey - 1. Öcülemek 5. Öç almak 
Asığlığ 2. Ezlik 3. Kazançlı Jntikat (etmek) - 1. Kı-

İntifa etmek - l. Jtsığ-- namsımak (Müstehziyane in
lanmak 2. Asılanmak 3. As- tikat man) 2. Öğürlenmek 
lamnamak 4. Gönenmek 5. intisap (etmek)- Aban
I~azanmak 6. Öcürmek 7. mak 2. Aynaşmak 3. Bai
Utmek lanmak 4. Baş bağlamak 5. 

fntifah - 1. Kabarma 2. Çatmak 6. El tutmak 7. Ka
Şişkinlik 3. Şiıme 4. Tümme pılanmak 8. Sokulmak 9. 
S. Üfriilmc Tutmak 10. Yamanmak 

. 

Bütün Türkiye için umumi satış yeri İstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza nepolarının hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN ısteyiniz. 

ı\L G OPAN 
. .... 

. ·:. ••.• .;.,~.l . . - ... .: ' • ' 'l. -· : .. : ' . ... . ~ . ~ .; ~~ .. 

amca: ı Sti!JWR X IT J 4. $ili 
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İnfikak (etmek)- 1. Ay- rılmak 2. Avrımak 3. B~l 
rılmak 2. Ayrı düşmek 3. bükülmek 4. Bükülmek 5. 
Koparılmak 4. Yerinden ay- Eğilmek 6. İğilmek 7. İğril-
rılmak mek 8. Kavrılmak · 

İnfilak (etmek)- 1. Pat- İnhiraf - 1. Bozulmuş 
lamak 2. Yarılmak bo2ulma 2. Çarpıkhk, çar-

İnfirat - 1. Ayrıkınhk 2 pılma 3. E2"iliş, eğiJme 4. 
Ayrılma 3. Ayrılıp tek kal- Engim 5. Kaçıklık 6. Kmk
ma 4. Kendi başına kalma lık 7. Sapahk 
5. Teklik, tek kalma 6. Yal- İnhiraf etmek - 1. Az-
nızlık, yalmz kalma mak 2. Bozulmek 3. Çarpıl-

Alelinfirat - 1. Ayrıca mak 4. Çığmak 5. Çığrın
ayrı olar.ıl~ 2. Kendi başına dan çıkmak 6. Çırpıdan çık-
3. Tek tek mak 7. Değişmek 8. Doğru 

İnfisah - 1. Bozu bu- yoldan çıkmak 9. Dönmek 
zu 2. Bozulma 10. Eğilmek, iğilmek 11. Sa-

İnfisah etmek - 1. Bo- pıtmak 13. Şaşmak 14. Ya-
zulmak 2. Duncukınak mlmak 

İnfisal (etmek) - 1. Ay- İnhiraf eden, etmi~ - 1. 
rılnı~k 2. Bırakıp gitmek 3. Çarpık 2. Dönük 3. Eğik, 
Çıkarılmak (İşten-) 3. El eğilmiş 4. Kaçık 5. Kaymış 
çektirilmek (İşten-) 5. Kal- 6. Sapa (Doğru yol üzerin
dmlmak (Yerinden) 6. Uğ- de olnııyan ınan.) 7. Sapak 
rulmak 7. Üzülmek 8. Sapık 

İnlia (etmek) - 1. Yaz- İnhisaf, inki11af - 1. Ob-
mak 2. Yetiştirmek rulma 2. Sönme, söner gibi 

İnhidam - ~- Çökmek olın~ 3. Tutulma (Ay, güneş) 
2. Devrilmek 3. Kösmek 4. inhitat - 1. Alçalış 2. 
Yıkılmak Düşkünliik, düşüş 3. İniş, in-

İnhidama mail - 1. Eğil- me 4. Koromol 
miş, iğilmi~ 2. Kağşak 3. İnhitat etmek - 1. A!-
Ka~sak, kavşak çalmak 2. Alkınmak 3. Aşa-

Inhidama mail oim~k - ğılamak 4. Batmak 5. Düş-
1. Kağ,amak, kavşamak, mek 
kavuşmak 2. Körsümek İnhizam - 1 B 2 

İ . A ) • • a~ga . 
nhılal (etmek - 1. ~~~J- Bozgun 3. Bozgunluk 4. Bo· 

mak 2. Bozulmak 3. Çozul- zuğluğ S Buz 6 8 v l k 
mek 4. Dağılmak 5. Parça- 7. Dagvılı~ d u d. vuzug u 
1 k 

~· arma agın olma 
anına 8 ·• 

t 
. · Kacu 9. Karağ 10. Kır-

nhımak etmek - 1.Düş- gın 11. Kır l~k 12 'r' . 
k •• L "" d.. k gın l • cnıl• 

mke . lklSl3uneK uşme 2. Kı- me 13. Yılgı lık, yılma 
nı ma . orlaşmak İ h" v 

·ı h" n ızama ugramak - 1 
11 ına - 1 Büklüm 2 B ı k 2 • 

B .. k"" t·· 3 t v ."l.k . ası ma . Bozulmak, boz· 
u un u . irı 1 k 

1
. h" gun verme , bozguna uira-
n ına ,.tm~k - lı Av- mak 3 f) v ı L d · &Q'11maK, arma<la-



Sı hlfe 10 Yeni Aan· 

1 

Bütün lz~i~Mı•tr t 
emeklermı C4. 1 k t d Yer içkilerini Orada içer 

o aıı asın 8eırıncl Kordon Liman Şirketi yanında~~~~~ MiTl-!A T Lokaı tası 
Et Yemekleri Balık V!! Iskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile 

20 25 15 10 105 kuruş Birinci Kordon Liman şirketi binası altmda 

Ki~ .., 
Şimdiden ucuz ..fiyatla kömür- ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIR il 
Topan Halis Zone-ı )da t. 

Sobalar için en dayanıklı ve en \ICUZ kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

\, iZ Mi R 

muk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

:-;;ırketrn .!\l• ıı. .. ;ı: H~ .lfabrıkn ı: lımıııl< JJnll,apınnı·dadır 
Yerli Pamuğundan At, 1 aggare, Köpekbaş, De(]irnıen, 

Gegtk ve Leylak Markalarını lıan her 110\'1 h'.ntıot beıı 
ınıal eyhıwckte olup malları An npauııı ayni tıp mentıu 

cıtırıa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak Izm.ir 

(H 1) Per. 
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ğm olmak 4. Kaçmak, ka- İnkısam - Bölünüş 
çışmak 5. Kırılmak 6. Sın- İnkısam etmek - 1. Ay-
mak 7. Yenilmek rılmak 2. Azrılmak 3. Bö-

İnhizama uğratmak - 1. lünmek 
Basmak 2. Bozmak 3. Da- İnkıta - 1. Arası kesil
ğıtmak 4. Kırmak 5. Sındır- me 4. Sezik 5. Son erme 
mak 6. Yenmek Sonu ielme 6. Tükenme 

İn'ikas - 1. Çarpma 2. İnkıtaa uğramak - 1. 
Dönme 3. Geri dönme 4. Arası kesilmek 2. Bitmek 3. 
Urma, vurma Kesilmek 4. Sona ermek 5. 

İn'ikis etmek - 1.Çarp- Sonu gelmek 6. Tükenmek 
mak 2. Çarpıp geri dönmek 7. Üzülmek 
3. Vurmak 4. Yankulanmak İnkıtaı teneffüs- Oiun-
(Bilhassa sada hakkında) ma. 

İn'ikat - 1. Kuruluş 2. İnkıyad - 1. Tap 2. Ta-
Toplanış pık 3. Tapu 

İn'ikat etmek - 1. Ci- lnkıyad etmek - 1. Ba-
kilmek 2. Düğlenme 3. Ku- ğmmak 2. Bagır basmak 3. 
rulmak 4. Toplanmak Baş eğmek 4. Baş vermek 

İnkar - Dam 5. Boyun bükmek, boynu·nu 
inkar etmek - 1. Dan- bükmek 6. Boyun eğmek 7. 

mak 2. Danlamak 3. Sakla- Boyun komak 8. Boyun su
mak 4. Tanımamak 5. An- mak 9. Boyun sunmnk 10. 
mak 6. Yatsımak Boyun tutmak 11. Boyun 

İnkıbaz - 1. Büzme uzatmak 12. Boyun vermek 
(Asıl kabız man) 2. Büzül 13. Buyruk tutmak 14. Din
me 3. Çekilip toplanma 4. !emek 15. Kulak tutmak 16. 
Daralma 5. Peklik 6. Sıkıntı Söz tutmak 17. Tapı kıl-
7. Tutukluk mak, tapu kılmak 18.Uymak 

İnkılap - 1. Aktarı 2. ( buyruğa - ) 19. Yapmak 
Değişiklik 3. Devrim 4. Dö- (Denileni -) 
nenme 5. Dönüm 6. Dönen İnkıyed ettirmek - 1. 

İnkılap etmek - 1. Ay- Dediğini yaptırmak 2. Din-
lanmak 2. Başkarlanmak, letmek 3. Söz geçirmek 
başkarmak (Münkalip olma İnkıza - 1. Bitme 2. 
man. 3. Değişmek 4. Dö- Günü bitmek 3. Günü gel
nemk mc 4. Sonu gelme 5. Sonuna 

İnkıraz - 1. Batış 2. erme 6. Sonuna erişmek 7. 
Ortadan kalkış 3. Yok oluş Tükenme 

İnkıraz bulmak - 1. Al- İnkisar - (Kırılma man) 
kınmak 2. Batmak 3. Bitmek 1. Kırılma 2. Sınma 
4. Bülüumck 5. Kesilmek 6. İnkisan hayale uğramak 
Kesilip tükenmek 7.0rtadan Umıunmak 
kalkmak 8. Tükenmek 10. İnkisarı hayale uiratmak 
Yok olmak Y erindirmek 

A. Hiza 
•• 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza Ünlen 

DOGUM VE CER AHI 
KADiN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

ZAY 

Muayenehane 

Dokt 

1 
~ 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

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

Bir sarı mendil içinde iki 
adet düfus cüzdanları ile icra 
makbuzlarını veraset hakkında 
istit'alarımı ve sair evraklarım 

içinde mevcut olduğu halde 
Perşembe günü Hisar camiinde 
İkindi namazımı kıldıktan sonra 
zayi ettim. Bulupta getirenler 
memnun edileceklerdir. 

Anka Birası 
:u: 

·mduğu z t•·n Çıkb 
~~~~--~~---

Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdad r. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. Çorakkapı Abdullah efendi 

mahallesi mutemedi 
Mustafa Hulfısi 

46 (17) 

lznıirde acentaınız yoktu:·. Beş san · lıktan ·u 1,arı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Orn1arı ÇiftliO-i ı\1üdürliıo-~ine nıüra
caat. Fazla izahat için lz nirde Egt: Pcdas ve Şel? r gazinos~ nıü::,teciri 
Türknıenoğhı 1'1 urat beyden alınabilir. .. 

Hususi Ders 
l kalan talebeler yetiştirilir. 

Tecrübeli eski bir muallim ~ idare müdürliığümüze müra-
hususi ders vermektedir. Geç ~ caat edilmelidir. 2-10 
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inkisarı hatır - İnkisarı 1 İnsicam - Düzgünlük 
kalb - 1. Darılma 2. Gü- İnsicamlı - Düzgün 
cenme İnsidat - 1. Kapanma 

İnkisar etmek-İlenmek 2. Tıkanma 
İnkişaf (etmek) - 1. A- İnsidat etmek - 1. Ka-

çılmak 2. Belli olmak 3. Ge- panmak 2.Tıkanmak 3. Tum
lişmek (Daha çok mevcut mak 4. Yapınmak 
ve bünye hakkında 4. (Gö- İnsilah - (etmek) 1.Sıy-
rünmek 5. Kıvranmak 6.0r- rılıp çıkmak 2.Soyunmak 
tava çıkmak 7. Seselmek 8. İnşa - (etmek)-1. Kur-
Ünelmek mak 2. Dikmek 3. Yapmak 

İnnin - 1. Bağlı (mua- 4. Yaratmak 5. Yasamak 
melei zevciyeye gayri muk- İn,aat - 1. Yapı 2.Yapı 
tcdir. Erkek man) 2. Buluç iılcri 
3. Bülüç 4. Erliksiz 5. Kısır İnşaallah - 1. Bola ki 
(Asıl akim man) 2. Bolay ki, bula ki, bulay 

İnsaf - 1. Oran ( Ölçü ki, 3. Tanrı isterse 4. Tanrı 
ve nisbet man) 2. Ören 3. tileıe 
Uran 4. Urung İnşaad - (etmek) 1. 0-

İnsaf etmek- 1.Acımak kumak 2. Ötkerme, ötkür-
2. Acırganmak 3. Oran et- mek 
mek 4. Uran eylemek İnşia - 1. Iıık 2. Parıltı 

İnsafsız - 1. Adam 2. İnşiat etmek - 1. Işık 
Ellik 3. İlke (Nas, halk man) saçmak 2. Işılamak, ışılda-
4. İn 5. Kişi mak 3. Parlamak. parılda

İnsanülayn - 1. Bübecik mak 
2. Göz bebeği İnşiap - 1. Ayrılma 2. 

İnsaniyet - 1. Adamlık Budaklanma 3. Dal budak 
2. İyilik 3. Kişilik salma 4. Dallanma 

İnsaniyetsiz - 1. Adam- İnşiap etmek - 1. Ay-
lıktan uzak 2. İyilik yapmaz rılmak 2. Budaklanmak 3. 
maz, iyiliği dokunmaz 3. Ka .. Dal budak salmak 4. Dal-
ba, kabasaba !anmak 5. Budamak 

İnsibap - 1. Dökülme İnşikak - (etmek) l.Çat-
(Nehrin denize dökülmesi) lamak 2. İkiye ayrılmak 3. 
2. Toplama (Tıpta ahlatın İkiye bölünmek 4. Yarılmak 
vücudun bir yerine döküle- İnıirah - Açıklık, gönül 
rek toplanması) açıklığı, iç açıklığı, içi açılma 

İnsibab - etmek - 1. İnşirah bulmak, İnşirah 
Akmak 2. Calamak, calan- duymak - 1. Açılmak 2. 
mak, calanmak 3. Dökülmek Kınıımak 
4. Toplamak, toplanmak (tıp İnşirak -1.Çakmak (tim-
tabiri) tek hakkında) 2. Parlamak 

İnsiraf (etmek) 1. Çekilip 3. Yıldırım çakmak 4. Yıl-
ıitmck 2. Çekilmek damak 

Veya Elektrikle J)ainıi ()ndülasyon. 
Alnıanvadan \ 7e Bükreşten Hu u i ()Jarak 

Getirilen . hies ir IJaçlaı·. Yıl Başı 
\ ' e Bavranı Hazırlıklan 

Güzelliğinizin on kat daha artmasını ı .. te seniz ondüle
nizi ve maky:.jınızı mutlaka diplomalı i N 1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. Telefon . 3101 

Adres: Keçecilc cadde i 122 No. lı 
üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 

8-15 {1149) 

AZ PARA iLE BOL 
ISI:IC 

YAL1 1IZ.. JC[ GAZr 
' 

La hala1~x T eın.>~ Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telefon 

PEŞ'fE~lALCILAR -- -
jlalzr.>nıesı ])eposu 
77 - 79 'fel. 3332 

lzmir Mahasebei Husu~iye Mü-
dürlüğündeıı: 

İdarei hususiyei vilayete ait Şaşa} suyunda 424 lira 15 kuruş .. 
luk keşifli Havuz ve Laka yapılacağından münakasaya konul
muştur. İsteklilerin 9-1-935 çarşamba iÜnÜ saat dokuzdan 12 ye 
kadar encümeni vilayete 2elmeleri. 50 (16) 



~ s Kanunısanı 935 

Sicim ticaret memurluğun
dan: 

lzı~1rde Kaz·mpaşa bulvarın
da b~rct yapan müseccel 
[F ~atcllı A!:ctti- Giuzeppc Ali
kttı. ~e şeriki] komandit şir-
c~ı~ın 31 Kanunuevvel 1934 

t~rıhınd~n iti?ar~n hirriza f e~
.ne mutc<.laır oeyanr.ame ti-
~r~t kanunu hül:iimlerine 
ev.ıh.an sicilin 1309 numara-

il
91!13 ~ayıt ve tescil edildiği 
an Oıunur. 

lznıir SiciJli ticaret memur
lu?u: F. Tenik 

1 - Bcyanna~e 

(' · • a v .e 1 €-" 
n· , .ın <ıokuz yüz otuz dört se-

neks~ .Teşrinisani ayının yirmi ı 
se ı::ınci Çar!'ıamba günü saat 
on d' · H le ı radde'crinde Izmirdc 
le~ ıın~~a ~arş:smda 14 No. da 

EH? dancı mah~usasında ifavı 
laz~fe .~d~n zirde vaziül'imza 
TZrnır. Uçüncü Noteri Ha~an 
•hsın beyefendiye niyaheten 

ve vukul>ulan talep ve rfavet 
~ı~rine ben zirde vaziiH'jmza 
d •ıre1 nıemurlanndan Raif Nei-

et, zınirde Kazım paşa Bul
b•nnda Alyoti biraderler ticaret

ancsine gittim.Orada hazır olup 
zat ve hüviyetJeri İzmirde Dam 
~cı~ caddc!!:inde 30 No. da 
?kım ServctRiza b ey ve lz

m1rde Kazım Pa -=a caddesinde 
AŞ voti Biraderler müe:"esinde 

of ()r M ahmut efendi ... 
'lam t)ahitlerin t arif ve şa

h . P.tl~riv}e taayyün eden ve 
ehlıvetı kaTtuniye ve ,.,(zamive-
yi haiz bu!ın-ıan İzmirde ~irin
ci Kordonda mukim Mösvö 
Co1ep~ Alyoti ve n.vni evde 
nw k · m ifa dam f REN Alvoti 
ü'T\lata<'akları veçhile bir · ' e
sih beyannamesi tanz"mini 
talen etmelerine binaen yu
karıda İ!İm ve ad resleri yazılı 
şalı.itlerin vanmda arzuları ~o
rt•Mukta ikisi birden söze baş
lıyarak:) 

İzmir noterH~inden resmen 
laT'l~·m ve tasdik kılınmış olan 
21 Evlül 1931 tarih ve 12238 
unınm'i numaralı mu1cavcle ile 

Naralarında akt ve vine mezkfır 
ot "l J ~rJ! <ten resen tamdm ve 

~J~dık .edilmis olan 15 Nisan 
.J tarıh V" 5219 umumi Nu

k;ralı ınukav~!e ile bazı a -
<Jmı tac.ıdik edilmis olan ve 1 0 

Haziran 1935 tarihine kadar 
müddeti bulunan ve İzmir Ti
cdaret Sicillinin ( 1007 ) No. sın-

a kavıth ( Fratelli Alyoti - Go 
kepe Alyoti ve şeriki ) unvanlı 

omandit Ticaret şirketini 
~e_ndi arzu ve rizalarile bir 

anunsani bin dokuz yüz otuz 
~eş tarihinden muteber olmak 
u.zerc feshettiklerini ve mefsuh • 
tırkctin bilcümle umur veınua
rnelat ve mevcudatını tasfiye 
klmek üzere '?leh!.lh sirketin 

Aorn~~ite şeriki ~1o!ıy5 Coz .. pe ı 
iyot yı tasfiye memuru nasp 

;ctayin ettikler·ni vemumailevh 
kasfiye memurunun, mefsuh şir-
_ct~ nıütea)fik tasfiye muame

latının ifa~1n..l-ı tam ve mutlak 
b.:r sa1ah· ıe'i t .. ·-ol,,, ~"''-ı;ulı 
sırk te a· mva i gayri men
kulcyi muzayedeli ve müzaye
~~1siz, toptan veya perakenda 

ı ediği fiatla ve dilediği 
şart dairesinde dilediğine 
s~tınağa ve mefsuh şirke
tın nı_enkul ı ve gayri men· 
kulesıne ve huhık ve vecai
b 'ne dair diledi~i her türlü 
rnu n eleyi kendi reyile yap
ma u a czun ve saM.hiyettar 
o.~d .. unu, mefsuh şirke in her 
turlu matliibat ve bukukunu 
mu ebe ve istihsal için mu
vafı~ ~öreceği her türlü mu
am . yapabile ğini ve şir
keti efsuhaya .. it mevcut ve
ya · e/ de mevcut ol bilecek 
her .. rlü hukuk ve metalibat 
ve dea-vi için münasip göre
ceği her türlü mu ıncleyi ya
pabileceğini ve mutlak suret
te ve kayıtsız, şartsız sulh ve 
tahkim selahiyetini haiz oldu-

ah ·b · nin Sesi 
EN SON ÇIKAN Pl.~ı\.KLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey fv'Jü.zeyyen Hanım -

179 5 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

5 AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
S H icazşarkı. Sevdamı dilim -: anlatamaz -Emel CelAI Hanım 5 Saadet Hanım -

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

5 AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kad 
5 Uşak şarkı. Gel gel 

• rp 

ğunu velha!SU şirketi mefsuha
va ait emval ve hukuk vemutale
·bat ve vccaib!n tasfiyesi \'e 
idaresi için dilediği şekil ve 
surette hareket edebileceği-
ni beyan etmeleri!e bu feshi 
şirket beyannamesi resen tan-
zim ve hazır olanlar yanında 
açıkça okundu. l\lfeal ve mün
derecabnın talep ve arzularına 
tamamen uygun o'd ıgunu i ·
rardan sonra al"ım he.· 'z 
imz ve mühürledı c. 

Umumi No. 13933 
Hususi No. 151105 
Bu feshi şirket bey nn ınesi 

suretinin dairede s~klı 13933 
umumi numaralı as na muta
bakab tasdik kılımlı. 1931 se
nesi Teşrinisani ayının yirmi 
dokuzuncu Perşembe günü. 

İzmir Üçüncü Noteri Hasan 
Tah!in Mührü resmisi ve 
namına A. Kemal İm~ası 

-E Mahmure Handan Hanım -... .. -.... -"" -.... ... ... 
Axı 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı Şetraban şarkı. Titretti beni 

Süheyla Bedriye Hanım 
S AX l-8-Q2I;;":_ Bergama türkfisli 
5 G okçe karga olaydım 
: Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

Ve Enfülüanza için 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

VE 
SEBZE ve MEYVA BAHÇESİ SAHİPLERİNİN 

Dikkat GözGerine 
Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 

neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCİN ) markalı 
K .. ,JYEVI GÜBRE'lerin İZ r'TİRDE satış Y.erinin. yalnız: 

'AZ. BULVARINDA YENİ TUHAFIYEC LERDE 
) NUVIARALI ADADA İt G·Lt~ KİMYEVi 

GÜBRELER ŞİRKETi 
Olduğunu Unutmayınız . 

GÜBRELERİMİZİ BAG mınt ka armda ld 
KASABALARDA .. izce adresleri belli 0

1an acent .. hm
mızda bulursunuz. 
Adı s : İMPERİAL KEMIKAL İNDUSTRİS ( J. • nt ) 

LtviiTED ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ 
P. K. 73 Telefon : 3803 

12-?6 (109~) p ... Ça. Cu. 

Sahife tı 

PLATT 
Maki na Fabrikasının 

r A~fDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçabriyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Y eni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 2 3 4 IZMİR 

Dahiry e 

DOKTO 

ZE I 18 AHIM 
Muayenehane: ikinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 

Telefon: 3806 

~· 

a 
Bağlarınızdan yüksek ve tam v im alabilm k için 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

imyev" ağ G 0 

res 0 

nden siz'n de kullanman zı 1 tiyetle ta~si}e ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurab ·liyor aı. 

Pek az masrafla b ğl ıın z n ve ·mi rt cagu mı ve u .. z·· m .. 
· · d ··k 1 w • h l k k un cınsı e yu se ccegı mu a c a t r. 
Otuz seneden beri mücerrep gübremizi ku nmakta olan 

komşularımız ayrı ayrı ve canlı şahitlerimizdir. 
Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 

Avrupa Kımyevi Gübreleri Umumi Deposu 
Yemi. Çarşısı Cezair Han 

24 - 30 Telefon : 3809 i Z M f R 
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F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 

• 

W. F. H. ''an J)eı· 
7.ıee & Co. 

KUMPANYASI p DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
HERCULES vapuru 9 kanunu 
ıanide beklenmekte olup ha- ı 
mulesini tahliye ederek Bur-

Hamburg 

DELOS vapuru S son ka-
gas, Varna ve Köstennceye nunda bekleniyor 9 son ka-
hareket edecektir 

UL YSSES vapuru 10 ikinci nuna kadar Anvt-rs, Rotter-

kar.undan 17 ikinci kanun"i" 
kadar Anvers, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. f, 

dam Hamburg ve Btemen için 

yük alacaktır. 

NIEDERV ALO vapuru 21 son 

kanunda bekleniyor.23 son ka-
HERCULES vapuru 25 ka-

nunusaniden 28 kanunusaniye 
kadar Anvcrs, Rotterdam,Ams
terdam ve Ham burg limanları 

, nuna kadar Anvcrs, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen içiu yük 

alacaktır. 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORiENT LİNİEN ~ 
FERNEBO vapuru 12 kanu- ~ 

nusanide Hamburg,Copenhagen 
Dantzig, Gdynia Goteburg 
Oslo ve İskandinavya liman
arina yük alacaktır. 

BLALAND motörü 23 kanunu 
aanide Rotterdam, Hamburg, 
Copen hagen, Dantzig.Gdynia, 

' Goteborg, Oslo ve lskandi-
navya için yük alacaktır. 

SAMLAND vapuru 2 Şubatta 

MOREA vapuru 30 birinci 

kanunda gelip Am·crs, Ham
burg ve Bremenden yük çı 
karacaktır 

NORBURG \'apuru 1 S son 

kanunda bekleniyor. Hamburg 

ve Anversten yük çıkarıp Rot

terdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 

Rotterdam, Hamburg, Copen- EXMOUTH vapuru 16 son 
hagen, Dantziğ, Gdynia, Gote- ~ 1 anunda bekleniyor. Nevyork 
burg ve İskandinavya Jiınanları için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. 
iERVİCE MARiTiM ROUMAİN l Vurut tarihleri ve vapurların 

Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 21 
kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Marsifya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

( 
isimleri üzerine mesu1iyet ka-

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 
Yolcu ve hamule kabul eder. r ll!IH-l!!SC!!E".':· •lll:lll!*rllWEIBl--mJı--
PELES vapuru 15 şubatta Göz Tabibi 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar-

sclon, Marsilya ve Cenovaya l 11 tf 11 K ~ 
hareket edecektir. u u ır ar 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
alandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tabliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Memleket hastanesi ı 
göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 
p , 

Daiıra Tercih Ediniz 
Merkez Denosu 

FERiT ŞiFA ECZANFSi 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LiMİT ET 

V apıır Acentesi 
CENDELİ HAN BİR.NCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHLİYE İÇiN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO \'ap~ru 25 birinci 

kannnda Hull Lond.·a ve An
versten gelip tahliyede buluna-

cak ve ayni :La.manda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LlNİE 
T AHMiL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birirıcı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu-
lunmuştur 

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

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, P1RE TRİYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 
Seyahatın müddeti ıımir 

Triyeste 5, 112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa-

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
2111935 BLED 
9111935 SRBıN 
16111935 S.S BEOGRAD 
DıKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günii sabah yt~k almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. PUSS;CH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 
("' -__ ... _~ *WS& 

TELEFON: 3BB2 

Umum fi asli iarıo ·~azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğu~! 

neticesi li'..zum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsala11 

lrn c;ık bağları, clüzta!>aular için taban korsa1arı gayri tab
doğan çocuklarm vücutiarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik ha~tahk'arı neticesi husule gelen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharr:Ic: el ve ayak'ar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kem:klerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİi\1AT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

, ve T.I u TEHASSISI 

t~ı 11 . i ·I lza, 
Bey tarafmnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 i!a 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
8- 20 (355) S.7 

lzr. ir Def teruarlı~ından: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval kanunana tevfi

kan haczedilen Ahmet ağa mahallesinde Halimağa Çarşısında 
çakal oğlu hanında kain 16 sayılı dükkan tarihi ilandan itiba
ren yirmi bir gün müddetle müzayedeye çıkarıldığından pey 
sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine müracaatlan. 

42 - 31 - 7 1\504 (1133) 

-• Kl!'I ı 1 usanı t93& 

Balsaınin 

f}" k .\.anzu 

Yege:"tne ciddi 

zellik krenıidi r. 
.. renin 'zin dai-

taze!iğini 

yalmz KJıE~l 

BALSA ı\I f N 
Korursu· 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulabndan 

()ksiirenlere Pelesenkli Katran Eksiti 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

- Sana Hilal Eczanesinden (Gönül) kolonyası getirdim 
- Eczacı Kemal Aktaşın bütiin kokuları cidden dehşet. 
- İzmirdc bir söz vardır: 
Zarif koku demek Kemal Kamil demektir derler, yaşasın Ke

mal Kamil ve kokulan, yaşasın ... 

ıı cıııııııaaaııı••••••ııaııııııııııı•ı••ııırıarıeııııııııLııaıcıı'aıı• . 
SIHHAT BALIKYAGI; 

. 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
!ki Defa SUzUlmUştUr 

Yegane Deposu 
Başdurak 

llam&ıi llüzhet 

Sıhhat Eczanes 
•llllellllllllallllallllllllllllllllllllllllalllllll•lllll Ctt ııııı ~ ı 

' 

Bı·lstol Oteli 

. . . 
L . . . . . . . . 

.. . 

. . 
L 
1 . 

Istanbulun En Temiz En Lüks 
Ve Ucuz Otelidir 

Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 
Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 

Halice nazır güzel manzarası ile ~stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenlcr behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

Dl• kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol s.irke-
• Beyoglunun cıde 

Osmani 'e oteli~id!~~siye 

lzmir Defterdarlığından: 
İzmir körfezi dahilinde geçmiş seneler bedeli 1000 ve şimdiki 

muhammen bedeli 800 lira olan Çakalburnu dalyanında 1 mart 
935 tarihinden itibaren dört sene müddetle balık avlamak hak
kı açık arttırmaya çıkarıldı. ŞartnRmc sureti istiycnlere varidat 
müdürlüğünce bedelsiz olarak verilecektir. 
Açık arttırma 935 senesi ikinci kanun ayının 12 ini cumarte

si günü saat 15 le İzmir defterdarlığında toplanacak komisyon
da yapılacaktır. 

Muvvakkat teminat % 7,5 tur. Hükumetçe tayin edilecek 
bankaların teminat mektupları ve devletin muayyen tahvil ve 
bonoları da kabul olunur. 

27 - 30 - 3 - 6 5540 (1146) 


