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Fransa ile ticari 
Münasebetlerimiz 

••• 
Pariste münteıir "L'Usine" 

lllecmuası Türk - Fransız tica
ri münasebatının çok iyi oldu
iundan ve Fransa lehine 72 
llilyon Frank bir bakiye a-ös
terdiiinden bahsederek Fransız 
Ticaret Nazırının apjıya der
cettijimiz beyanatını hayretle 
kar11lamaktadır: 

" l 935 yıJı için beklenen 
Yeni tahdidat dolayıııyle Fran
aaya yapılacak Türk ithalatını 
artırmak için bir çare a-öre
llliyorum Bu terait tahbnda 
lclirini vaziyetini düzeltmek 
İçin bir formül bulmak ve bu 
ıurctlc borçları tesviye ettir
mek pek müşkül ·olacaktır. 
lhn! cıtçılara, sipariş almak hu
susunda çok ihtiyatlı davran
malarını tavsiye etmek lazım 
gelmektedir. ,, 
Adı geçen mecmua daha 

§Unları yazmaldadır : 
" Almanya - Türkiye ldirin2 

Vaziyeti ise tamamile başkadır. 
Burada Türkiye lehine bir mat
lup görüldüğünden - Alman 
hükumeti, toprak ve maden 
Ür;,jnleri satın almak üzere Tür
lciyeye bir heyet göndermiştir. 

Bir taraftan Fransa içiu mü
•ait olan veziyet muvazene 
ınes'cleıinden dolayı iayri mü· 
•~it bir bale ifrai olunmakta 
dıier taraftan da Alman Hü
künıeti, Türkiyenin arbk Fran
.. dan alamıyacajını madeni 
..,ayı kendisinden alması için 
teıebbüutta bulunmaktadır. 

Türkiye mallanna kartı F ran
lada yapılmıı olan tahdidat 
•e kental batma 40 - 60 frank 
:-U•n ruhsat resimlerinden do-
ayı tikiyet etmektedir. Böyle 
~hıat resimleri yüzünden Tür-
19 ıy enin Fraauya sattıiı mısır 

34 ün ilk altı ayındaki bir 
~iyon 874,084 franktan son 
~ ı ay içinde 10000 frank• 

1 tnıü1tür. 
İlkkanun 1933 sonunda Frand•ya 8.909.735 frank kıymetin-

e S7 madde girmiıtir. 
. İlld,inun 1934 nihayetinde 
•se ancak 2.961.516 frank kıy
tnetinde 28 madde a-irmiftir. 
lı Halbuki bu 28 madde 1933 
f kkanun nihayetinde 4.926.558 
"•nk kıymetinde idi. 
~ . Gerek ruhsatiye verilmedi
~n~en a-erekse müşterilerine 
f"bna etmesinden dolayi artık 
ranıaya a-irmiyen maddeler 

f llnlardır: 
Kenevir, Paçavra, balmumu, 

boynuz, bakla, tabbi nebatat, 
llıercimek, yün, darı, ham ma
den, ceviz, yumurta, afyon, keçi 
kıh, nohut, tütün ve saire. 

A" . 
KU•toa 1933 ten llkkanun 

1934 sonun k d . a a ar Türkıyeye 
Y~pılan F ran.sız ihracatı 11 O 
~ılyon ve bu müddet zarfında 
. ürkiyeden F ransaya yapılan 
ıth ı-t 3 a a ta 8 milyon frank tut-
ınuştur. 

k Bu müv~zcııesizliği ortadan 
aldırmak için Fransız Ticaret 

Neı.aretl 1935 in ilk üç :.y:ık 
dcvr · · · esı ıçın munzam bir ceviz 
Ve fasu' k . . . . ıy:ı ontenJ nı kabu ct-
ınıştır. 

S lGedıeebcek re
1 
ko:te zamanı istih

a e ı ille erı ı i 
janm d 0 n bu konten-

u P.c ... ~ 
'un. al tad . . ' ı temenni 
• • • ... ' 1 "i Aln anlar 

~ m ı~ ıreHut Tr k' 1 1 ıye mn n 
~atın n 1mı o:up bir kı mını da 
Fran aya •->-~na t ,., ti"'r. 

Fran .. ızl rın Tü ... rr !ür nı 
ithal etmel hu usu dn f"Östcr-

" 
dikleri ihmalden dol yı ziyan 
rörmcleri uhteme dir. 

Cummtnyctm \7e Cwmırnriyct Esednin Bekçisi
1 
Sabaiılan Çıhn· Siyasi. Ga::ctcdfr Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Yunan hükômeti Bulgaristana kaçan isi 
General ve zabitlerin iadesini istemiyecektir 
Fakat Bulgaristanın bunları toprağından uzaklaştıracağı 
Zannolunuyor - V enizelos ve ailesi vatandaılıktan çıkarıldı 
(Cumhuriyetin müdafaası) g!bi Venizelis kurumları ile inuhalif fırkalar ilga ediliyor 
Müessesan meclisi İntihabı yapılacak - Mevkufların muhakemeleri yakında başlıyacak 

JJay ( 'alda1·is ve Kondili.~ MJ/er döuüşimde 
Atina, 14 (Hususi) - Ordu yısile bizim Venizelosa göı-

bakanhğı 4 Marttan beri isyan terdijimiz teveccüh, ıoıa zor-
hareketinin tenkili için yapılan bahk -t~ü11 hiç bir w-
bareketler esnasında vukua iC- retle hakh olmaclıj-ı kanaatını 

.. 

le karıılıyorlar. Gazeteler bunu 
meşru hükumetin kat'i bir 
zaferi sayıyorlar. "Börsen Ze
jtung,, f.iikumet tayyarelerinin 
faaliye ~i takdir ediyor, bun
ların awkları beyannameler 
isil•rin cenretini kırmaia 
mübinı bir imil olmuştur. 

"Doyçe Algemape Çaytung" 
Venizeloıun rolünden ve 1928 
de nasıl hükumetin batına geç-
tiiinden bahsettikten sonra 
diyor ki: 

" Çaldarisin hükumeti bi
yük muvaffakıyetler kazan
~ış ve bu buhran deve-

len bütün zayiatın bir listesini silemez. Zira Venizelos, mille-
neşretmektedir. Bu listeye göre tia reyi ile elde edilen netice- VeHizelos,, Aevı·oıtatı Kassos nclmnna çikarken 

~inde memlekete çok hizmet 
etmiştir. R.eisicumhur Zaimia 
B. Çaldarisin aiyaaetini tasvip 
ediyordu.huna .rajmen. v eaize• 
los isyan . çıkaraı. Fak at Giritli 
devlet adamına hiç bir teraftaa 
teveccüh ~öaterilmedi. Bilbuaa 
ln.ilterede bu hareket tid
detle takbih edildi. Alman-

bükiimet kıtaatı ile asilerin za-
yi bozmak için miiseUih bir 

her ~eç~ saatin V enizeloH clıktan aonra harekete a-•ç-
yıatı yekunu 9 ölü ile 96 yara-
lıdır. isyanın b&flna ~eçillİftir." 

son dostlannı da kaybettirdi- mittir. 
iini yazıyor. 

leglllz gazetelerl 
memnun 

Londra, 14 (H.R) - Bütün 
İngiliz gazeteleri Yunan isya
nının sonunu memnuniyetle kar
şılayarak Venizelosun hareke
tini takbih ediyorlar. Deyli tel
graf diyor ki: "Umumi harp 
esnasındaki hattı hareketi dola 

Fransız gazeteleri de 
Paris, 14 (H.R) - Fransız 

gazeteleri Yuoanistanda süku
netin avdetini memnuniyetle 
karşılayarak hiikümetin ted
biri sayesinde isyanın pek 
ehemmiyetsiz nüfu5 zayiatı ile 
ezildiiini kaydediyorlar. 

"Pöti Pariziyen,. in muhabiri 

"Maten,. muhabiri de, bükü
met tarafından kazanılan zafe
rin en çok dikkate pyan ta
rafının hemen hemen muhare
besiz elde edilmif olması ol
duğunu kaydediyor. Genr.ral 
Kondilis kan dökülmesinden 
sakınarak ancak ordunun mu
vaffakıyeti kat'iyetle hazırlan-

----------------------==== 
18 Martta.köylüler bayramı 
Köylerde büyük şenlikler hazırlandı 

Gediz köprüsünün yapısı bitti 
_ . _,_-.-,...,.,.... Köylüye ön veren ve hakla--- . )" 
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rını, salahiyetlerini çizen köy 
yaaaıı bütün köylünün iÜveniai 
varhimı artıran bir yaaadır. 

Bunun için lzmir vilayetinin bü
tün kazalarında 18 Mart köy
lüler için bir ıenlik günüdür. 
Bu gün en az 15 örnek 116-
yünde küçük sergiler yapılaeak 
iyi yetiştirilmit gürbüz çecuk-

larla köylerin yeni damızlak 
hayvanlarının yetişmiş vavru
ları köy kadınlannın el ve 
dokuma işleri, toprak örün
lerinin en iyi örnekleri a-ö .-

terilccek ve gün ulusal oyv -
larla çoşkun bir ~ün ya ".
mlacaktır. Kazalardan i'e.- •1 

proi"ramlar valilikçe onayb .
mıştlr. 

Olu tanlıır ~e .. ""nçler bir ço: 
ycılcrd_ Cumhu iyetin ve Ata· 
tüı·kün büyük ürkütlerini ve 
köy yas sınm iyiliklerini ve 
devrimin Tür kövlüsündc yap
tıiı kalkınma verimleri için 
söylfrde bulunacaklardır. 

·- .Soutt 9 mıcu .Saf a<la -

Amiral Düşnımıis ltülı'limetitıe Sadık 'kalan ba/n·iye zabitleri_ 
Alman gazeteleri ve son ya Yunan milletinin çabuk dot· 

Zafer rulmuını ve mes'ut bayata ka-
Berlin 14 (H.R) - Alman 

a-azeteleri Yunan bükômet vuşmasını diler.,, 
kıt'abnın zaferini memnuniyet- - . 01m 5 nca aahifeik -

Ah bu kadın ser\'etimi mahvetti. 
- Benim de aklımı ... 

>~ 
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- Gene taliin varmış... Sen ucuz kurtuldun .• 
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K iring·n iyi işlemiyere l<a ırı 
Şayiası uydurulmuştur 
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Türkofis BerJin şubesinin bir 
raporuna göre Almanyada baş
lıca ihraç ürünlerimizin piyasa 
durumu aşağıda verilmiştir : 

Birıız yavaş olmakJa beraber 
bizim için istenilen ith lit mü
saadelerinin verilmesine devam 
edilmiştir. Çoğu zahirlere ait 
olmak üzere yine fiat yüzün
den reddedilen müracaatlar da 
yok değildir. 

Yanlıf ve telaşlı istihbarat 
neticesinde gerek Türkiye ge
rekse Almanya piyasalarında 
Türkiye - Almanya Clearingi

n:n iyi işlemediği ve hatta kal
dırıldığı şayiaları çıkarılmıştır. 
Halbuki bu sözlerin sırf piyasa 
ya tesir yapmak maksadile uy
durulduğu ve ortaya atıldığı 
çek açıktır. Çünki Clearing 
işlemekte ileriledii"i gibi alaka
dar hükumetlerin herhangi bi
ris; tarafınc!an kaldırılması da 
bu~ı.inden yapılacak bir İf 
olmayıp her şeyden evvel 
muk .. veleyi değiştirmek is
teğinde bulunan tarafın bu
nu mukavelede yazılı müd
detten evvel bildirmesi lazım-

gelir. Halbuki mukaveleyi kill
dırma niyeti henüz hiç bir ta
raft n resmi ve kat'i şekilde 
söylememiştir. Gerçekten Tür
kiye - Almanya Clearinginin 
kaldırılacağı yarın için dahi ha
tıra gelemez. OJsa olsa bu an
laşmada bazı de2'işiklikler ya
pılacaktır. Türkiye - Almanya 
iktisat ve ticaret münasebet
lerinin son .seneler zarfında 
aldıiı pek müsait açılma göz 
önüne alınacak olursa Clearing 
de yapılacak olan de2'işiklik

lerin bu münasebetleri bozacak 
mahiyette değil bilakis daha 
ziyade büyütmeğe yardım ede
cek şekilde olacaklarından hiç 
şüphe edilemez. 

Bu itibarla her iki dost mem
leket arasında önümüzdeki haf
talar içinde başhyacak yeni 
~örüşmelerin her iki taraf için 
daha elverişli bir netice vere
cekleri ve bugünkü ehemmi
yetsiz güçlük te büsbütün kal
karak Türk - Almun ticaretine 
daha feyizli ilerlemeler imka
nını verecekleri bütün alaka
darlarca umut olunmaktadır. 

a a 
Maarif müdürlerinin salahi

yetlerini gösteren yeni tali
matname maarif başkanlığınca 
hazırlanmış ve bakanlar heyeti 
tarafından tasdik edilerek vi
layete gönderilmiştir. 

Talimatnameyi hulasaten ya
zıyoruz: 

Maarif müdürleri vilayetin 
maarif işlerini gören şube re
isleridir ve bu sıfatla vilayet
teki: 

A - Resmi ve her nevi 
hususi ilk tahsil mektepleri 
ile halk terbiyesine ~it husus
ların. 

B - Her nevi hususi tahsil 
mektepleri ile hususi mesleği 

ve teknik müc.sseslerin. 
D - Resmi ve hususi oku

ma odalarının. 
F - Resmi orta tahsil mek-

tepleri ile resmi mesleği ve 
teknik mekteplerin merciidir. 

• a at me ı 
için mümkün olan tetbirlere 
baş vurmak, mekteplerdeki 
himaye heyetleri işinin yolun
da gidip gitmediğini tetkik et
mek. 

9 - Mektep kitaplarmın ve
kaletçe tespit edilmiş olan va
sıflara ve şartlara uygun ola
rak satılmakta olup olmadıiını 
gözetm~k. 

10 - Mekteplerin gireceği 
merasim programlarını mektep 

müdürlcrile görüşerek yapmak 
ve programın tatbikine bak
~ak: Mektep binalarının yapı 
ışl rıle yakından lakadar ol
mak. 

11 - Mektepleri ve kültür 
müessef!elerioi sık sık teftiş et
mek, gördüğü ve duydu2'u yol
suzluklar hakkında tahkikat 
yapmak. 

12 - Azlıklar tarafından açıl 
mış olan mektep ve dershane-

Mekteplerde güdülmesi mec 
buri tutulan terbiye gayeleri
nin mektep idare ve talim 
heyetlerince elde edilmelerini 
temine çalışmak. 

Bir Alman profesör·· 
Maarif müdürlerinin vazifele

ri şöyle bir taksime uğrabl
mışbr. 

1 - Kanun, nizamname, ta
limat, program ve emirlerle 
maarif müdürlerine verilen 
vazifeleri yapmak. 

lere Türkçe, tarih, coğrafya 
yurt bilgisi dersleri muallimle~ 
rini ıeçcrek tayini için inha 
etmek. 

18 - Mekteplerde Türk in
kılabı esaslarının ayrıca tatbik 
edilmesini yakından gözetmek 
ve mektepleri her nevi muzir 
ve menfi tesirlerden korumak 
vekaletten veya vilayetten 
alacakları direktifler~ göre 
Türk tarihi, Türk dili ve Türk 
musikisi gibi kültür işlerini 
yakından gözetmek mekteplede 
talebe seviyesini yükıselseltmek 
ve deslerden alınan verımı 
arttırmak için tedbirler almak, 
mektep kitaplarının vaktile ta
lebenin eline geçmesini temin 
etmek, mekteplerin uilık iı
lerini gözetmek. Mekteplerde
ki gençlik teşkilatının ilerle
mesi için tedbirler almak, mu
allimlcrde okuma isteiini arttır
mak için muallim kütüphaneleri 
açhrmak, her köyde okuma oda
lan açtırmak ve her yıl bu oda
lara yeni kitaplar temin etmek, 
mektep ile çocuk aileleri ara
sındaki münasebetleri tanzim 
etmek, halk evleri gibi ulusal 
kültür müesselerine aumi yar
dımda bulunmaktır. 

22 Martta şehrimize gelecek 13 - Her nevi hususi mek
tep, dershane, kurs ve okuma 
salonlarını daimi surette mu
rakabe etmek. Almanyanın Türbin~en • üni

venıitesi emrazı cildiye ve ef
renciye hocası profesör Dr. 
Linser'in bu ayın yirmi ikinci 
gilnü İzmire 2eleceii haber 
alınmıştır. 

24 mart pazar 2ünü akşam 
üzeri Verem mücadele cemi
yeti salonunda Varisin yeni usul 

tedavisi hakkında müfit bir 
konferans verecek ve bbbi 
bir musahabe yapacakbr. 

Profesör ıchrimizde dört gün 
kalacak ve Almanyada kendi
sinin uzun müddet muavinliğini 
yapmış olan bay doktor Demir 
Alide misafir olacaktır. 

2 - Bulundukları vilayetler
de nerede, ne kadar iik, orta 
ve mesleki tahsil müesseseleri 
ile millet mekteplerine, kütüp
hanelere ve halk okuma oda
larına ihtiyaç bulunduğunu tcs
bit ederek her yıl icap eden 
makamlara bildirmek. 

14 - İlk mekteplerde yok
lamaların yolunda yapılmasına 
bakmak ve icap eden mümey
yizleri tayin etmek. 

-~ •• 1 •• 4• 3 - Vilayetlerinde maarif 
işlerinin daha iyi yürümesi için 
alınmasını uygun buldukları 
tetbirler hakkında vilayete ve
ya vekalete tekliflerde bulun
mak. 

1 S - Orta mektep ve lise
ler yoklama talimatnamesinin 
30 uncu maddesine göre mek
teplere dışandan çağırılacak 
mümeyyi7.lerin tayinini tasdik 
etmek. 

Talimatnamenin diğer kısım
larında kaza maarif memurla
rının vazifeleri, zat işleri, para 
iıleri, tutulacak defter ve dos
yalar, teftiı ve tahkik işleri 
vardır. 

etkikler 
Ziraat Enstitüsü 

Prof esörleı·i 
Şehrimize gelerek tet

kikata başladılar 
Yüksek ziraat enstitüsü pa

razitolo jı profesörü doktor C. 
Sprehn 'Ye muavini doktor 
Şükrü Afyon trenile ,ehrimize 
gelmişlerdir. Profesör ve mu
avini ı Martta Ankaradan çı
karak Kayseri, Antalya, Mer
sin, Burdur, Isparta, Afyon ve 
civarını dola,mıılar, Anadolu
nun ehli hayvanlarına ariz olan 
parazitler hakkında tetkikatta 
bulunmuşlardır. 

Ehli hayvanlara arız olan 
tufeylat mecmuası derlenmek
tedir. Ayni zamanda insanlara 
arız olan tufeylat hakkında da 
tetkikat ile meşgul olmakta
dırlar. Burada beş alb gün 
kaldıktan sonra Çanakkale ve 
Merinos mıntakası ittihaz edi
len Balıkesir ve Buruya gide
rek tetkiklerine devam ede
ceklerdir. 

Tufeylattan mütevellit bütün 
hayv.ın hastalıkları tesbit edi
lip anlaşıldıktan sonra bunlara. 
karşı lazımgelen savaş tedbir
leri alınacaktır. 

lzmirde 
Hayvan Sergisi 

Ziraat bakanlığından valiliie 
gelen bir buyurultu da bu yıl 
vilayet bütçe~inden fzmir'de 
bir hayvan scr2'isi binası için 
tahsisat ayrıtması istenmiştir. 
Baytar müdürlüğü bu sene 
için dört bin lira ayrılmasını 

ve inşaata baslanmasını vali
likten istemiştir. Bina gelecek 
senelerde ayrılacak tah~isatlc 
tamamlanacaktır. 

Bükre 
Daimi ökonomik 

Sergi 
Küçüle: itilaf devletleri öko

nomik koeseyi Prag içtimaına 
nihayet vermiştir. Ökonomik 
konsey bilhassa üç ülkenin 
ticari münasebetlcrilc meşgul 
olmuş ve 1935 yılında mal mü-
badelesi için bir plan hazırlan
mıştır. Bu üç ülkenin ökonomik 
teşriki mesaısini iyi bir suret-
te temin etmek üzere 1935 yı
lında yapılacak işler tesbit 
edilmiştir. Bundan maada kon
sey küçük itilaf ve balkan iti
lafı devletlerinin daimi ökono
mik sergisi plan ile meşgul 
oJmuıtur. Gelecek celsel7 Ha
ziranda Bükreşte aktolunacak
tır. 

4 - Her yıl maarif bütçe
sini hazırlamağa. 

S - Bulundukları vilayetler 
de mecburi tahsil yaşnida bulnan 
çocuklar için mektep açmak 
üzere tetbirler düşünmek, ait 
olduğu makama bildirmek. 

6 - Mektep bulunmıyan yer
lerde mecburi tahsil yaşında 
bulunanlann mektebe devam
larını tl'\min etmek 

7 - Mektebi olmıyan köy 
çocuklarım okutmak için müm

kün olan yerlerde yatı tesisatı 
yapmak. 
8- Bulundukları mekteplerde 

fakir talebeye kitap verılmesini 
temin etmek ve bu fakir tale
beye yemek, elbise verilmesi 

16 - Telif hakkı kanunu 
mucibince kayıt ve tescil içi 

• "l k n getırı ece son eserleri ve telif 

hakkı, satış ve terk mukavele
namelerini defterlerine kayıtla 
lizımgelcn belgeleri verqıek. 

Ruhsatsız mektep ve ders
hane açılmasını menetmek 
açılmış olanl n haber aldıkç~ 
kapattırmak. 

Arap harflarile tedrisat yap
mak için gizli veya aleni ders
hane açılmamasına azami de
recede dikkat etmek ve açan
lar hakkında takibatta bulun
mak. 

17- O ı ta tahsil müessese
lerine a-erek umumi munze
neden gerek pansiyon bütçe
sinden verilen tahsisatın sarf 
işlerini tetkik etmek. 

Maarif müdürü bay Hikmet 
talimatname ahkamınıa. tatbi
kıne bayramdan sonra başla
nacaiını söylemiştir. 

Mezbahalarda 
Bir senede kesilen hay

van miktarı 
Vilayet baytar müdürlüğünce 

934 yılında bütün vilayet mez
bahalarınde kesilmiş olan hay-

van miktarı hakkında yıllık bir 
istatistik tanzim edilmiştir: Bu 
istatistik Ziraat bakanlığına 
gönderilecektir. 

Bu istatiıti~e göre bir sene 
İçinde vilayet m41zbahalarında 
20812 sığır, 13732 dana, 241 
malak, 80 deve, 58702 koyun 
70735 kuzu, 12233 geçi, 20464 
oilak 265 tiftik geçisi, 95 do
muzdur. 

, ........... 1mım ....... -.aa .................. l!ml .... ~ ...................... ... 

]Jayranı Günleri ELHAMRA Sinemasındayız.... Çünkü : 
EN GÜZEL MEMLEKET ŞARKILARİLE, HALK ve RUMELİ TÜRKLERILE 

SÜSLENfvfİŞ ve KENDİ ·ı EMİZ TÜRKÇE DiLiMiZLE SÖYLENMış 
1\ŞK - KAHRAMANLIK .. ~fERTLiK ve llEYECAN ~F'iLMi 

BOSNA SEVDALARI 
Baştanbaşa TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ŞARKILI büyük film 

Bugün ELAAMRA J. Milli Kütüf ~~~e A ~i~ernasında 
HOLİVUD RESMİGEÇİDİ sevdijiiniz ~ıldızlar bir arada 

PARAMOUNT DUnya Havadlslerl 
Filme ilave olarak 

ha ..... maaaı .. m::11E11-.ı;~mııaam&'liilıcmiED~ll:Zi!~•ımıamamnımJ111mm ... F!Cml .. ıa. ..... nmm11am~ 
DIKKA T ~ Bütün İZMİR halkının büyük filmimizi görebilmesi için Bayram günleri sabahlan saat 9,30 - 11 ve 

1 seanslarında ve ~eceleri saat 9 da fiyatlar tenzilatlıdır. Bu seanslarda duhuliye ve birinci mevki koltuklar : 
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Veresiye 
Peygamber hazreti İbrahimin; 

oğlu İsmaili kesib kurban!? 
Edeceği sırada göğlerden Ceb
railin koç indirip bu fecaati 
kurt rm sından doğduğu tarih 
efsanelerinde ve halk adet inde 
yerleşmiş bir beni İsrail akide
sile yafıyan bayram içindeyiz.Di 

ni bayramların en masraflısı bu
dur. Hepimiz İbrahim olur, ev
ladımızın yerine tabiatın evlad
larından bir hayvan boğazlarız. 
Tekbirini alırız, namazını kıla

rız. Bu aki denin teşrih ve tah
lili inşaallah başka yazıma kal
sında ben köşemden size ken
dimizi boğazladığımızı dertle 
neyım: 

Bayram geliyor diye bu ay 
yarısında maaş alamıyan, para 
bulamıyan ver elini beri! tanı

dığı satıcılara, bakkalJara, ah
baplara, varsa faizcilere avuç. 

açar bir sürü borç yapar. Alıp 
ta vermiyesiyc, dolanıp kaça-

sıya, görünce de kis kis güle

siye alış veriş edenlerin ileri, 
geri hali şöyle dursun. 

İçimizde çoiumuz yor2'anı
mıza göre ayak uzatmasını bil-

meyiz. Tahammülümüzün fev
kınde borç yaparız ödemek za-

manı gelince de bize zor gelir. 
Arımıza yediremeyiz öderiz bu 
sefer de bir çok delik açık ka
lır. Ay başına kadar of çekip 
arpacı kumru~u gibi düşünür
ken evin içinde tad tuz kal
maz, hırıltı gürültü başlar. 

Bu borcun birazını verip bi
razını vermeyim disen o da ol
maz. Çünkü her hangisi olursa 
sahcı sana itimad etmiştir. İti
madın bozulması bir daha ve
resi alış veriş ctmemeği intac 
eder. 

İşportacısından tut da en 
mükellef ticarethane sahibine 
kadar her satıcının mükellef 
borcu, alacağı vardır. Müteka·· 
bil itimat neticesinden ortada 
mal, para döner toptancı ve 
dükancı rızklanırlnr. Veresi 

alıb yerinde ve zamanında 

ödeyen kendisine karşı hem 
manen, hemde matteden bir 
selamet temin eder. 

Bu böyle olmazda ya veresiye 
aldıiımız malın parasını noksan 
hiç vermez gibi kötü yollara 
sapar, yahut aşırı alışverişi? 

hem kendimizi hem satıcıyi 
sarsarak pek tabiidir kl alış

veriş çığırından çıkar, itimat 
kc;,lkar: kesatlık, durgunluk baş 
gösteıir. 

Hangi satıcıya giderseniz gi
din veresiye verirken en sai· 
lam kimseye karşı bile yüreği 

titrer. Bu korkuyu kaldırmak 
bizim elimizdedir. Veresiye al
dığımız maim parasını; zamanı 
gelince eksiksiz verip, emniyeti 
bozmamak hünerini bilmeliyiz. 

TOKDIL -
iki hemşire 
Hakkında Lüzu
mu muhakeme 
Kararı verildi 

Memleket hastanesi dahiliye 
servisi hemşirelerinden bayan 
Sıdıka ve Hanifenin gece vakb 
nöbetçi bulundukları sırada 

hastalardan bayan İnayetin 
ateşinin fazlalaşmasına ve has
talı2'ının tehlikeli bir hal alma· 
!nna raılmen bunu doktora 
haber vermemek suretile v 
binncticc ihmalleri yüzündeO 
ölümüne sebebiyet 
suçuyle idare heyetince 
larında lüzumu muha}<enıe ka
rarı verilmiştir.Bu iki !0 ayan bak 
kında yakında asli5 e ceıada 
muhakemeye başl:- Anaca 

r 

' • 
b 
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Petronıın Hanovra ve Prüsya 
Saraylarındaki Rezaletleri 

Petro Brandenburg sarayına 
llıisafir edildiği günün sabahı 
hüyük bahçede saraylı kadın
lardan birine rastlıyor. İşaret 
•derek kadını durduruyor. 
l<orsajında iliımit bulunan sa· 
•tı büyük bir teklifsizlikle ala
.,,k bakıyor. Sonra bu garip 
h.reketini tamamlamak için 
''dını okşıyor, sıkışttrıyor. Va
~nın şahidi olanlar yerden 
}·tre geçiyorlarr Fakat Petro
)l ne bir şöz şöyleyorlar ne 
d, kendisini saray teşrifabna 
dlvet etmeie imkan buluyor
ı.r. Hadise Brandenbur2' sara-
lıada duyulunca prensesler 
Yllnız olarak çarla karşılaş-
.._lktan titreyorlar. Bu vaziyet 
'-rayda bir ıakandal havası 
Yaratıyor. Petronun, mevkileri 
"' olursa olsun kadınlara kar
lı taşlunlıiı o kadar çok işi
~ilrnişti ki yabancı memleket
ktrden birini ziyareti daima 
k 0r'ku, şaşkınlık, endiıeyle 
lrşdanırdı. 

Yine Brandenbur~ sarayında 
•trilen mükellef bir ziyafeti 
~~'_Viı yapan hizmetçilerden 
ltı a.yaiı sürçerek elindeki 

t•haiı yere dütürüyor. Petro, 
a u gürültüden korkarak yerin-
tn kalkıyor, kılıncı ile zavallı 

:•ıkın adamı dövüyor. lmpa
~lorun bu dakikadaki görü-
~'-fü korkunçtu. Göz]eri yerin-
tn fırlamı,, bütün çehresi 

~nıyordu. Ziyafette huluaan-
r hu manzaradan hayli ürk

:~flerdi. Mesele kendisine iy
d edilince hizmetçinin ıid
~tl~ t~cziyesini istedi. O ka
'd r ısrar etti ki ancak betbaht 
~anı kırbaçla dövüldükten 

bra ıinirleri yatıştı. 
Hanovra prensesi 

Nezdinde 
di lianovra Prensesi Sofi nez-

lldt1'i bidiıeler daha az he
r~tanh dej'ildir. Prenses Sofi, 

•ene Veraayda yaşamıf o

lup Almnnyanın en güzel, en 
ince, en suh ve niikteli kadı

nı sayılıyordu. Petro Sofinin 
sarayındaki zıyafette ikrah ve
ren bir tarzda yemek yedi. 
Her dakika şerefine kadeh 
kaldırılmasını istedi hatta önün
deki takımları bile kullanma-
sını bilmeyordu. Yemekten 
sonra dansetmek için eline 
2'and geçirmek arzusunu izhar 
edince eıyaları arasında gand 
bulmak kabil olmadı. Danstan 
sonra ayan azaları ile konuşur
ken Alman kadınlarının korse
li vücutlarını iyma ederek: 
"kadınlarınızın, arkaları ne ka
dar da sert.. Ben yumuşak vü
cutlardan hoşlanırım dedi. 

Prusya Krall~eslnln 
sofrasında 

1719 tt Prüsya kraliçesini.o 
sofrasında elindeki bıçakla oy
nuyordu. Sinirli hareketler ya
pıyordu ki bundan korkan kra
liçe Sofi Şarlot İmparatorun 
yanında kalmak il'tedi. Fakat 
Petro onu teskin için çıplak 

kollarından şiddetle tutarak 
yerine oturttu. Kraliça kızaran 
kollarının acısıla •• ay !. ,, diye 
bağırmaktan men'i nefs ede-
medi. Bu defa da Petro itizar 
makamında olarak: 41 kollanmz 
çok yumupcik. Karım Kateri
nanın kollan, kemikleri daha 
dayanıklıdır.,, dedi. Bu ve bu
nun gibi vakalar diplomasi birer 
hidise haline giriyordu. Prüs
ya sarayında, hizmetine memur 
kadınların arkasından idi bir 
zanpara gibi koşmaktan sıkıl
mıyordu. Bir defasında aara
yın genç Ye 2'Üzel kızlardan 
birini sıkııtırarak kendi daire-
sine adeta zorla sürüklemek 
isterken kızın acıklı protesto-
ları ile karşılaşb. Öyle ki Prüs
ya sarayı nahoş misafirin bir 
dakika evvel memleketlerinden 
uzaklaşmasını dört gözle bek
liyordu. 

- Sonu V•ı-

~intelenin 
tıhakemesi 

....... 
Vıy ANA, 13 (A.A) - Di

~•111 b 
1Q arp 1934 senesi Tem-
\lıundaki Nazi ihtililine iıti

ta)( t ·•-le. e tialerinden dolayı muha-

.:.-• •_dilen sabık nazırlardan 
lla Y Rintelenin yeniden tıbbi ua, ... _. • k dil · · · -;, e• e meıı IÇJ!l 
•üdafaa vekiller' ı 
••rilen . t'd 1 tar.afındall 
b ıs ı ayı reddet . t" ou .. mıı ır. 
} · ıun maznunun Romada oda 
'1ınıet T~ · · 
d' d" çı •iını etmi, olan Ripol-

1 ınlenmiştir. 

Fransada 
Ailevi rey hakkı 

Paris, 14 (A.A) - Meclis 
arayı umumiye komisyonu dün 
öileden sonra Brak tarafın
dan kadınlara siyasi rey hak
kı veren takrire ilave edilen 
maddeleri tetkik etmiıtir. Ko
misyon 3 reye karşı 16 rey 
ile ailevi rey hakkı veren met
ni kabul etmiıtir. Bu kanun 
3 gayri reşid çocuj'u olan aile 
reisi erkek veya kadına mun
zam bir rey hakkı vermek
tedir. 

BAYRAMLAŞMA .. 
Birinimi arıyorsun.. Arkcidaşı

n~. Mı bulmak istiyorsun . . Hiç 
g_ormediğine mi rasgelmek ister
sı n 

Üyle İse hiç durma •• 

LA E YE .. , ünkü: Bütün İzmir 
orada .. BEN B .R CA USTU u 
görüyor. Bugün Ve Bayramda 
liergün LALE DE 

Sahife 3 

Venizelo syanı Tıbbiyenin 
1~8 ci-yiid8nümü •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

Yunan hazinesine altı milyar 
Drahmiye mal olmuş bulunuyor 

ISTANBUL 14 ( Hususi ) - --

lstanbul 14 (Hususi) - Tıb
biye mektebinin 108 inci yıl
dönümü bugün ( dün ) üniver
sitede kutlulandı. Profesörler 
ve talebeler heyecanlı nutuk
lar söylediier. 

Atinadan bildiı ili yor : Ma~~- _ 1 
don ya genel valisi bay P ~ril:lis ~ 

........... 

Ra!lis ile diğer vali!ercbn ; ::- •· ~ 
Dün kurtulmuşt nan haberlere iÖre asilerin 

Makedonya ve Carbi Traky<l
daki mal sandıklarından 300 
milyon drahmiyi alıp beraber
lerinde götürdükleri tahakkuk 
etmiştir. Hükumet bu paraların 
istirdadı için asilerin sığındık
ları memleketlerce yupılacak 
araştırmaların neticesini bek- Jlcıı•rı ba,',·auı ba!J S'khinos haoo 

Kars, 14 (A.A) - Erzrumun 
kurtuluş yıldönümü burada bu
lunan yurttaşlarımız tarafından 
ordu evinde verilen bir çaylı 
cilenti ile parlak bir surutte 
kutlulandı. DavetJiler arasın
da ve mevki kumandanı, zabi
tan, hükumet erkanı ve mual- , 
]imler bulunmakta idi. Bu · 
esnada söylenen nutukların liyor. filo<;u 1rnmanilam mfralay 

İSTANBUL 14 (Hususi ) _ Rephayla kucaklaşı.110;· 
Atinadan bildiriliyor: Venize- kiimet asi!erin kaçırdıkları pa-

radan 80 milyon drahmiyi ele 
losun idare ettii'i çılimca isyan ieçirmiştir. 
nüfosca büyük zayiatı mucip . Vapurlar serbest 
olmamış ise de maddi zayiat Bıraklldı 
altı milyar drahmiye ( 60 mil- İST AN BUL 14 ( Hususi ) -
yon liraya ) balii olmuştur. Hü- Yunan hükümetinin iltiması ...... 
"Halil olsun,, Diyorlar 

-·-·-·· V enizelos ilk isyan tarihinden 
30 yıl Sonra ayni günde 
İntihar etti ve gömüldü 

Atina 14 ( Huıusi ) - u Ka- dönümü idi. Dün 2ibi, otuz se-
timerini ,, a-azeteıi isyanın plan- ne önce de Giritli şaki, o za-
çosunu öyle yazıyor : 

Halk 0 halal olsun ! ,, Diyor. 
man benüz ienç iken, konıo

loslann parasile vatanın meşru 
hükumetine kartı isyan etmiş

ti. 30 Sene "'lonri; 11ynİ"' 2'ünde, 

intihar etti, öldü ve römüldü. 
Ölümü, kanca, paracıı, kanşık
lıkca Yunaniıtaaa pahalıya mal 
oldu. Fakat ne kadar pahalıya 

Şu adamlar donanmanın gemi

lerini aldılar, arkadaşlarını öl
dürdüler, bankal!rJn kasalarını 
soydular, kendi kendilerini Ge
neral ve Amiral yapblar, iki 
saat için Giritte muhtariyet 
ilin ettiler, milyonlarca harp 
malzemesini tahrib ettiler . . . mal olursa olıun, yine deier 
- Fakat halil olsun 1 Yunaniı- biçilmez bir hediyedir. - Kir 
tanı kendilerinden ve kendi ve zarar hesabını yarına bıra-
ilemlerinden kurtardılar. kalım ve bu gün halk ile ıiya-

Geçen gün, 11 Mart 1935 sal şefi dinleyelim. Zira bu sü-
(T eriıu) ihtilalinin 30 uncu yıl- tunlar buiün onlarndır. 

•••••• 
-Sıhhat bakanlığı 
Yurdumuzda Grip hastalığı 
Hakkında bir tebliğ neşretti 

Ankara 13 (A.A) - Sıhhat Trabzon ve Urfa vilayetlerinde 
ve içtimai muavenet Yekilliiin- hastalık ırörülmemittir. Diğer 
den bildirilmiıtir: ıchirlerde hastalıkan tek tük 
Şubabn ilk haftuından 10 vakalar halinde çıkmaktadır. 

Mart tarihine kadar yurdumu- Hastalıiın saliln halinde bu-
zun grip hastalıiı vaziyeti lunduiu vilayetlerimizin bazı-
şudur: lannda akciğer ve kulak ihti-

Birinci tebliide haıtalığıo litları a-örülmekte ise de bun-
salgın yap~iı bild~ilen. Afyon, ların miktarı pek azdır. Vali-
Antalya, Dıyarbekır vıliyetle- . . . . 
rinde aalıın hafiflemiş Ye diier lere vevrıle~ talımat muc~bınce 
Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa ha.stalıırın ıhbarı mecburı kıb-
lıparta, İstanbul, İzmir, Konya, nan Kastamoni, Balıkesir, 
Malatya, Mardin, Manisa, Sey- Bursa, Niğde, Maraş, Kütahya, 
han, Siirt, Sıva1, T ekirdaiı vi- Kars, Kırklareli, Kırşehir, İzmir 
layetlerimizde eski ıiddetle ol- Kayıeri, Isparta, Sinop, Tekir-
mamakla beraber devam et. dağı, T o.kat viliyetlttridir. 
mekte bulunmuştur. 

Bunlardan baıka hastalık 

.ı'\JcıkcdunyJ ıırncl 'l'<ıli~i 
Jlrıkle.ı; Halli'> 

üzerine limanımızda tutulan Yu-

nan şilepleri bugün serbet hı-

rakıldılar. Yalnız Venizelosun 

büyük oiJuna ait olan 2'emi yi

ne Yunan hükümetinin iltiması 
üzerine alıkonulmuştur. 

birçok yerlerinde hürmetle 
anılan Atatürk sürekli alkış
larla içten ielen bir sevinç.le 
alkışlanmıslardır. 

Atatürkün bir buçuk metre 
boyundaki yaglı boyadan ya
pılmış olan tablosu Erzrum 
kurtuluş hatırası olarak ordu 
evine hediye edilmiıtir. . ........ 

Avrupaya ihracat bir 
elden mi yapılacaktır? 

General Kenan 1 Akhisarda 
İstanbul, 14 (Hususi) - Ge-

çenlerde öldüğünü bildirdiğim 

• 2'eneral Kenanın cenazesi top 
arabaaına konularak büyük 

kaldırılmııtır. , 
Teberruat 

Akhisar, 14 (Hususi)- Tay
yare cemiyetine kurban teber
ruları çok hararetlidir. 

Karşıyaka EGE Sinenıası 
BAYRAMDA 

Gündüzleri saat dokuzdan 17 ye kadar : 

ARSLAN T ARZAN 
Geceleri saat 17 den itibaren 

Kadın asla unutmaz 

Çorum, Çanakkale, Denizli, 
Eskişehir, Kars, Kırşehir, Kü
tahya, Sinop, Niide, Ordu, 
Samsun, Tokat, Van vilayet
Jerind~ salgın halini almıştır. 
Bayezıt, GümUıhane, Kocaeli 

Telefon 1 
31!51 TAY·YARE SİNEMASI 1 

Telefon 
3151 

-..... 
Bay llakkı Ocakoğlu 

Başmuharririmiz Bay Hakkı 

Ocakoğlu bayramı geçirmek 

üzere İstanbul'a gitmiştir. 

l\lüddeiunıunıi geldi 
On gündenberi Ankarada 

bulunmakta olan Cumhuriyet 
müddei umumisi bay Asım 
dün Afyon tarıkile şehrimize 
dönmüştür. 

Bugün senenin en büyük filmi 

Demirhane Müdürü 
Gaby MORLA Y ve Henri ROLLAN 

tarafından temsil edilen bu film henüz lzmirde görülmiyen bir kuvvet ve kudrettedir 

GEMiSi - Tamamen renkli 
--- bir san'at ve 

kahkaha filmi 

Türkçe SözlU FOX Dünya HavadDslerl 

BAYRAMDA Seanslar her gün saat 11 de başlar 13-15-17· 
19-21,15 seansları vardır. 21,15 seansı ucuzdur, 

birinci 25, balkon 35, hususi 50 kuruıtur. 
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K mutayın son toplantısı 
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ee t e - ıh iye.,, f sat- i r .. da aa 
on Dakika: 

ondilis diy • Encümen ··ye erı onar kiş · arttırıldı . 
Ulus ar aras 

Ankara, 13 (A.A) - Ka
mutay bugün Bay Hasan Sa
kanın başkanhi-ında toplan
mıştır. Toplantı açıldıktan son
ra kürsüye gelen teşkilib 
esasiye encümeni mazbata mu
haniri Refet Cantiez (Bursa) 
Tank Uz (Gireson) tarafından 
Kamutay nizamnaıaesinde ya-
pılması teklif edilen tadilat 
etrafındaki encümen noktai 

lcongresi için pul basılacak 

U. Kamu/ay Kadm fi.11~leri 
zaruret bulunmadıiını söyliye
rek icabında hatti bütçe encü
menine bile gidebilecek olan 
bir iş için nizemnamede böyle 
bir kaydın bulunmasının yeraiz 
olduğunu söylemiş ve teklifi 
onaylanmıştır. 

Bu müzakerenin sonunda 
dahili nizamnamede yapılması 

teklif edilen tadilit kabul 
edilerek eski nizamnameye 
göre 26 azadan teşe~kül et-

mclde olan bütçe encümeni 
iza adedi 35 e ve 25 şer aza
dan müteşekkil Dahiliye, ikti
sat encümenleri aza adedi 
otuzar• ve yirmi azadan mü
teıekkil adliye, milli müdafaa 
encümenleri iza adedi de 
yirmi beşe çıkarılmıştır. On 

beıer azadan müteşekkil teş

kilatı esasiye, gümrük, harici
ye, maarif, maliye, nafi ha sıh· 
hat ve ziraat encümenleri aza
lıkları da yirmiye iblai edil
miştir. 

Müteakiben İstanbulda top
lanacak olan beynelmilel ka-
dınlar birlı~i kongresinin bu 
toplantısı dolayısile çıkarılacak 
posta pulu ve seriler hakkın
da ki kanun layıha~ı ve seçim 
mazbataları muallel görülerek 
tetkik encümenine verilmiş olan 
Ömer Dinç (Küt~hya) ve Nuri 
(Kastamoni) nin saylavlarınm 
tasdiki hakındaki mazbatalar 
okunarak onaylanmııtır. 

Kamutay 21 Mart Perşembe 
günü toplanmak üzere dap
mııbr. 

• • • 
Bergamanın gırış yerın-

nazarını anlatarak eski Ka
mutay üyeleri sayısına ıöre, 

nizamnamede 2'Österilmiş olan 
encümenler iza miktarına göre 
bu encümenlere üye seçil
mesi doJayııile bufiln 399 üye
den mürekkep olaa kamutayın 
114 üyesinin açıkta kaldıj'ını 

işaret etmit bunların içerisinde 
encümenlerde çalıfJDak istiyen 
arkadaılar bulunması tabii ol
duğund- teıkilib esasiye e11-
cümeninin Kamutay ihtısas en
cümenlerine yeniden 85 üyenin 
daha ilavesi içia yaptığı teklife 
iltihak ettijini söylemiş ve de
mittir ki: 

de Ceza evi ve ilim evi ... 
"Yalnız Hakkı Tank Uzher 

encümene mütesaviyen beşer 
üye ilivesini teklif etmektedir. 
Halbuki bazı encümenler var
dır ki, vazifeleri tamamen idari 

mahiyettedir. Bu ~bi encü
ınenlere fazla üye ilavesi hatta 
lllazarrat tevlit edebilir. Dij'er 
taraftan bazı encümenl~r de 
vardır ki, bunlara da ehemmi
miyetleri dolayııile daha fazla 

1 
üye ilivesi Jizım ıelir . . 

Bu yıl kalenin tepesinekadar yol 
açılacak - Turizm faaliyeti 

enera 
W:W ' *S 

Be:~rat 14 ( A.A) - Ava!n 
Ajansınm Atina muhabirine 
verdiği bir beye.natta Yunan 

harb:ye bal·anı general Kon
dilis ezcümle demiştir ki ; 

Benim şahsi ki1naatıma göre 

Yunnn;:;tandnki siyasi vaz:yetin 

teşrii 3Urettc hal!ini bir müd
det için tehir etrnck laz·md • ır. 

Bu hus~sta hüküncf-ı en ku ,_ 
••• L k " 

veı:ıı rr .~!ınırı "'e:~i olmak iti-

bari le reyi en :ığn· basacak 
olnn başbcılcanı göırneö-e 
k d' · · ı 0 ve en mı ı e istişareye vaktım 

olmedı. Bana kalırsa . tih 
b ın a-
atı tehir ederek artık . 

Y . y~nı 

un~nıstanın arzularıniııt cevap 

vermı~~n ayanı dağıtmak lazım
dır. Lıberal fırkası r .. B V . eısı . e-
n ızeloı:un bizzat vatanına karşı 
vurmaa-a kalkışh2"a darbelere 
benzer feci darbelere karıı 
u~uıu korumak için cezri ted
bırler almak Jizımdır. 

General Kondilis bu sözler
den sonra isyana karıı müca
dele ederken Yunan hu-k4 . um e-
tine karıı Yugoslav halk 

h'"k4 tnın 
ve u umetinin iÖsterdiii sa-
mimi hislerden dolayı derin 
teşekkürlerini ilave etmiştir. 

Genemi Kondilis 

SeUlnlkte muazzam 
Tezahürat 

SELA.NiK 14 (A.A) - Hü
kümetin uilere zaferini kutlu
lamak için muaızam bir teza
hür yapılmış 50,000 kişi ten
likJere iştirak etmiştir. 
isyan vakitsiz paflamıt 

SOFYA 14 (A.A)- Havaı 
Ajansı muhabirinde : 

Hariçten ielen bir haberin 
intihannı bildirdiği isi miralay 
Bakırcis demiştirki : 

r ı: 

• 
Z ••o'' 

Venize!o::; ihtilali vaktinden 
evvel patl .. dı ve son dakikada 
hiyanetler oldu. Bakırcis, ihti
lalin vaziyete karşı istikbalin 
mücadelesi olduğunu ilave et
miştir. Ça!daris hükumetinin 
vaziyeti krallığa nvdct hu:m
sunda endişeler uyandırıyordu. 
Asiler bütün Yunanistan' da 
kü tle halinde bir isyan ola
cağını tasavvur ediyorlar ve 
ona istinat ediyorlardı. Fakat 
hükfımetin tedbirleri ümitlerini 
boşa çıkarmıştır. 

Miralay, asilerin zaferi temin 
edecek fakat çok kan dökü-
leceğinden harekattan içtinap 
ettiklerini söylemiştir. 

Hırsızhk ithamını 
protesto edlyorlar .. 

Bundan başka Bakircis, asi
lerin hazineden 80,000,000 
drahmi alıp götürdükleri itha
mına kartı protestoda bulun
muttur. 

Hayat tabllle,ıyor 
Atina, 14 ( A.A) - Hayat 

süratle tabiilij'ine avdet etmek
tedir. Terhis muamelesine de
vam edilmektedir. Borsa bugün 
açılacak fakat vadeli muamelit 
yuak edilecektir. Hukumet 
Drama ve Serez milli banka
lannda asilere ait olan 80 mil-
yon drahmiyı istirdat etmi,tir. ........ 

Çaldaris kabinesi Krallığı iade 
_ Etmek istiyormuş 

KSabı~ Kr~J Jorj Yunan tahtına çağırılacakmış 
rallıga Duk Dö Kentin geçirilmesi d muhtemelmiş 

LONDRA, 14 (Hususi) - Deyi Ek . d" 1 tik h . . y h""k4 . _ı 
intihabatta bilb k v • sprestn ıp oma mu arnnne göre, unan u umetı yem 
kazanın ' b LaıKrıa ral~rm ıadesi gayesini takip edecektir. Hükümıt intibabatta ekseriyeil 

ca sa ı.: al JorJ Yun . k 
göre y K anıstana çaj'rılaca dır. Aynı gazeteniıa Beli'raddan aldıiı haberlere 

' unan ralcılan Kral J · I 
tına İngiliz pren ı . d · D.. or1un Atinaya dönmesini iateyorlar. çlerinden baı:ılan Yunan tab-

ı . s cnn en uk Dö Kent ile prenses Marinayı ieçİrmek istiyorlar. 

ltalyanlar Habeşistana karşı askeri 
~azyika haşlamak üzeredirler ... 

Parıs, 14 ( Hususi ) _ ftal 
girdi Son dakikada ı h ya - Habeşistan müzakereleri tamirat meselesinde nazik bir safhaya 
beş hükümeti R a ın:' aberlere a-öre, Habeş - Italyan murahhasları anlaşamttdıklarından Ha-

omaya ır nota göodercr k "ht"J 4f L h b-k·· hk · d"" · · di Bu vazıyet müzakereleri ka ,. e ı ı a ın a ay u um ma emesıne tev ıını ıste . 
başlamak niyetindedirle; t 

1 
surette ınkıtaı şeklinde telakki ediliyor. İtalyanlar askeri tazyika Sonra Jiyıha sahibi Tarık Uz 

encümenlerde müzakere nisabı 
olan üçte birinin dörtte bire 
indirilmesini istemektedir. En
cümenımız buna da muva
fakat etmemektedir Çuükü bu 
takdirde 20 üyeden mürekkep 
olan bir encümen o zaman 5 
üye ile içtimaını akdedebilecek 
ve 3 izasilc ekseriyet kararını 
verebilecek demektir. Bu iti
barla tadil teklifindeki bu ıekli 
encümen nazırı dikkate almı
yarak nizamnamedeki şekli ol
duj'u ~ibi bırakmıştır. ,, 

~ ;~_, okyanostaki Jap-.;~·Man-Beyaz kitap 
. daları kaldırılacak nıı ? Lortlar kamara-

Bu izahatı müteakib madde
lere ğeçilmesi onaylanmıştır. 

Maddelerin görüşülmesinde 
encümenlerde çalıştırılacak 
muvazzaf katiplerin miktarı

nın tcsbiti meselesi üzerin
de gt::çcn müzakerelerden 
sonra onun dahili nizamnamede 
g-österdiği şekilc!e ve olduğu 
gibi bırakılması onaylanmıştır. 

Maddedeki tapu işleri maliye 
encümen•ne muhaneldir kaydı
nm kaldmlmuı hakkında Se
lib Yergi (KocaeliJ tarafından 
bir takrir verilmiş ve takrir sa
hibi izahat vererek tapu işle
r:.W. barçlan itibarile maliyeyi 
~e tasarruf itibarile adliyeyi 
alakadar etmekte olduj'undan 
böyle bir kaydın bırakılmasında 

}Jer9a 111 adw• 

Bergamamn girİf verinde ve 
yeni tekniye göre yapılacak 
ceza evı on Martta ihale olun
muştur. 

ilim evi 
Bergamanın giriş yerinde 

ilim evi çatı altına alınmıştır. 
Buraya maarif bakanhi-ınca 

daha 6000 lira harç edilerek 

orası acun bilgilerine ve sey
yahlara, ilim adamlarına u(rak 
yeri olacakbr. 

BUyUk mUze 
Yanı başında yeni yapılan 

büyük müze ile birlikte bura
ları park içine alınacak ve bü
tün yeni yapılarile ve soysal 

bfr 11uıtızm·a 

kurumlarının bir araya toplan
muile etsiz bir yer olacaktır. 
Bu semte fehrin kol atması uy-

gundur. Vilayetin öteden beri 
iÖrüşü ve istekleri budur. Bol 
suyu ve elektriği olan ve altmış 
türlü ürün veren Bergama için 
her yünden zenginlik beklenen 
bir iştir. Bu yıl kalenin tepe-

sine kadar yol çıkacak ve bü
tün sey' ahlar ve ziyaretçiler 
otomobillerle inip binecektir. 

Turizm kolları 
Yeni yıl için turizm kolları 

hazırlanıyor. İzmir Turing kulüp 
kurumu acentalarla konuşmağa 
başlamıştır. 

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

Bayram Münasebetile 

Şehir Gazinosunda 

. -· CENEVRE 14(A.A)- Ulus-
lar kurumunun Japonyanın bü
yük okyanoıtaki mandaları 
meselesini timdiHk ortaya at
mak niyetinde olmadığı ve Ja
ponyanın uluslar kurumundan 
çekilmesi 27 Martta katiyen 
kcsbettiği zaman onun manda
ter sıfatını ortadan kaldırmak 

tasavvurunda bulunmadığı söy
lenmektedir. 

CENEVRE 14 (A.A) - Ja-
ponyanın ulusJar kurumundan 

1 • 

fiilen "ek·ı· . b "' ı ııı u ayın otuzun-
da fiilen t h kk . . a a uk etmış bulu-
n~caktır. 

Bu nıesele ile alakadar bu 
lunan bab · b" 
d naıu ıtte Japon maa 

as altında b l . u unan adalar me-
ıelesme dair rnuht l"f . 1 e ı • şayıa ar 
dolaşmaktadır Ulusla k . · r uru-
munu ıdare eden nıahafilin bu 
adaları tekrar uluslar k urumu 
mandasına alıp alrnarnak nıe-
ıelesini tetkik ettikleri unne
dilmektedir. .......... " 

s1nda görüşüldü 
Loadra, 14 ( A.A) - Avao 

kamarasından sonra lortlar ka 
marası dün öğleden sonra be· 
yaz kitabın müzakeresini yap· 
mıttır. Muhalif işçi S?'rubu reis 
Lort Ponsnbi bir nutukta, Siı 
Saymen ile muhafazakar ba· 
kanlara hücum etmiştir. 

Hükümet namına takrir ve 
Ponsonbinin nutkuna cevap 
veren Lort Stanhop avam ka
marasında Sir Austin Çambcr-

Roosvelt 
Yolunda davam ediyor 

lainin yaptığı iibi müessif bir 
kollektif sistemi lüzumu üzeri
de israr etmiştir. 

l Sir Con Saymen Lort Stanhop B. Baldvin gi
bi beyaz kitabın müzakereleri 
ihlSI etmek şöyle dursun va" 
ziyeti aydınlattığını ve halk• 
hakikatJarJP. karşı karşıy-41 kof' 

Vaşington 14 ( AA) - B. 
Ruzvelt ile pamuk mahafilinin 
kon2rcdeki izaları arasında 
vapılan müzakere neticesinde 
demoratlardan B. Benkhifazt-
lahkların tenzili ve tasfiyasi 
proğramında hiç bir değiıiklik 
olmıyacaiı ve zürraa bazı ik
razlara devam olunacatmı söy
lemiştir. 

Yirmi dört martta 
Berline gidiyor 

LONDRA, 13 (A.A) - Res

men bildiriliyor: Sir Con Say

men beraberinde bay Eden 

olduğu halde Hava tarikile 24 

Martta Berline gidecektir. İki 

lnıiliz devlet adamı Londraya 

27 martta döneceklerdir. 

dutunu söylemiştir. ;! 

Kaçak noter y.-ıtia\andı 
Marsilya, 14 (A.JU

00 - Şang· 
hayda tevkif edil~ jn kaçak no
ter Le ons Dö V' 1 ;rnores f ran
aaya ııetirilmişW,.. . Kendisi Pa· 
rise srötüriile~ ektir. 



Yenı A ır Sahne s 

v te • 
1 

Asi- B.Ç o · kliyenle 
• 

ıs e ı 
- flaştatıJll Huıncı saımeae -

Vflnlzelos ahned n 
ç ldldl 

• Kroytze ÇaytunJ:''da Venize
losun katii olarak sahneden çe
kilmesinin ahvale sükunet ve
rcce~ini ve Yunanistamn sulh 
İçinde inkişafına yanyacağını 
tcnncdiyor. 

"1uzakere edllsn t dblrler 

1 
Atina 14 (Hususi)- Baş\'e

ı~i) birkaç gün istirahata çeki
lltcektir. Avdetinde vaziyetin 
taıfiyesi için alınacak tedbir
ler görüşülecektir. Hükumet· 
bıahafilindc müzakere edilen 
tedbirler ıunlardır : 
1- Devlet dairelerinin her 

, türlü irtica unsurlarından te
~ tııiz.lenmesi için hakimlerin ve 
ı devlet memurlarının daimiliği 
'kaydının üç ay müddetle kal-
dırılması, 
2- "Cumhuriyet müdafaa5ı,, 

a-ibi bütün irtica teşl<ilatının 
'ttc muhalif fırkaların ilgası, 

3 - K nun esasının değiş
tirilmesi, ayanın 12.ğvı, icra ka

. nununun selahiyetlerinin arttı
tılrnası maksadile Yunanistan 
llıcclisi intah batı yapılması. 

İdarei örfiye, isyan hareke
tine karışmış olanların divan 
harplarde muhakemesi bitince
Yc kadar devam edecektir. 
l<a~:ınların ve bu meyanda 
V cnizelosun gıyaben muhake
mesi pek yakında başlayacak
tır. 

I-1 ikiımetin neşrettiği karanı 
tevfikan, Venizelos ile diğer 
kaçan asilerin servetleri ve 
cın\•ali muıaderc edilecektir. 
Sabık Liberal klubü devlet 
dairesine tahsis olunacakdır. 

Ça darisln b yanalı 
Kahire, 14 ( Hususi ) - Yu-

llan başvekili B. Çaldaris "Ah
~~~ .. ırazctesinin Atina muha-

t 
•rınc fU beyanatta bulunmuş
Ur: 

"Bizim memlekette ıüküneti 
~Uhafaza etmek ve normal bir 
el Ururn kurmak arzumuz o ka-

h~r büyüktü ki, muhalefetin 
ur· un hareketlerine sabır gös-

lcrd"k f l 1 • Onlar bunu bir zaa 
btlikki ettiler. Dostlanmız da 
..:ı u vaziyeti şikayetle karşıla
"'ılar. 

h-· "F •kat B. Venizelos zorla 

b~kiirnct haıına geçmek için 
ur-un Yunanistanı mateme 

Sokınaktan çekinmedi. Şimdi 
lncsullerin şiddetle tecziyesi 
Zilruridir. Vaziyet kat'i ola
t•k taıdik edilecek ve Ve
:izclosun mes'uliyetleri mey-

ana konacaktır. Büyük mazisi 
Ve t "h" . •rı ı olnn Y "11 t" . yacam k . unan mı e ı 

ı ır • ıradesini aç k .. 
termiıtir. İtimad etti~. cah~ko~
... ti d gı u u..... n e t "h 
ınilJ r b arı e karşı vazifesi 

k
e ın u arzusuna hizmet et-

ine ve böylece Yunanistanın 
~ ınledcni milletler ar sında layik 
n du~ r gu mevkii hazırlamaktır. " 

rfl d n Kum ndanlar 

1 Atina 14 ( Hususi ) - Asi
~ re karşı h reket eden hükfı
··• tt f 1 
lar 1 o~u kumandanı B. Sake-

gos vıs ami 1 ··tb . 
rvı· ra ru esme, ve 

n alay Re pos İk 
Apcrlopulus 

1 
•• onomakos ve 
ııır liv . . 

terfi edilmişlerdi a. rUtbcsıne 
d . r. Dıi k 
enız ve h:ıva zab"tl ~r. ara, 

f j ' 1 crının ter-
i ıstcsi hazırJanm kt dır. İs-

yar:a karışmış ol· n zabitlerin 

lıepsi kadro hsricinc çıkarıla
caktır. 

Tahd" t db rlerl 
ki!'ldırı dı 

ATINA, 14 (Hususi) - İsyan 
dolayisile alınan bütün tahdid 
:Cdbirleri kaldırılmıştır. Vapur
ilrın limanlara girip çıkması 

tskisi ıribi ser be ~t olmuştur. 

Yunan aahiiindeki bütün fener
ler tekrar faaliyete geçmiştir. 
Tayyarelerin Yunan toprağı 
üzerinden geçmesi memnuiyeti 
de kaldırılmıştır. Ecnebi tay
yare firketlerinin :ıeyrü acfer-
1eri yeniden başlıyacakbr. Bor
sa yeniden faaliyetine başla

mıştır. 

Venlzelos Rodostan 
Japonyaya gidiyor 

ATİNA, 14 (Hususi) - Asi
lerin reisi V cnizeloı Ka
sos adaıından Rodoı'a ~i
decek ve buradan bir vapura 
binerek Avrupaya çekilecektir. 
V enizelos'un Japonya ya gide
ceii söyleniyor. Fakat bayan 
Venizclos Atina'dan hareke
tinden evvel lngiltere konso
loshanesinde pasaportunu vize 
ettirmişti. 
Yunanı tan asi zabitle

rin lad sini 1 temly cek 
Atina 14 (Hususi) - Hüku

met, Bulgaristana iltica eden 
asi kumandan ve zabitlerin 
geri verilmesini istemiyecektir. 
Zira Yunanistanle Bulgaristan 
arasında suçluların geri veril
mesi için bir andlaşma olma
dığı gibi kaçanlar ıiyısal suç
lu olduklarından bu gibi mua
hedelerdcn zaten hariçtirler. 
Fakat Bulgar hükümetinin 
kendisine iltica eden asileri 
toprağından uzaklaştıracağı 

zannediliyor. 
Deniz: bakanhğının emri 

Atina 14 (Hususi) - 0 E{

lis,, kruvazöründen kaçan 
zabitlerle b zı ordu zabitleri 
Dedeağaçta ' Kaçonir,, deniz
altı • gemisine binmişlerdi. Bu 
tahtelbahir Patmos adasına 

gelmiştir. Deniz bakanlığı ~e
mmm tersaneye dönmesini 
emretmistir. 

Her biri kaç milyon çaldı 
Atina, 14 (Hususi) - Sofya 

Yunanistan sefaretinden 2elen 
telgrafa göre Bulgariıtana 2i
den hilerin Serez şubesin-
den 60 milyan ve Kava-
la şubesindt:n 20 mıyon 
Drahmi aldıklarını, fakat 
bu parayı muhafaza altında İs
keçeye gönderdiklerini bildir
mişlerdir. Giritten alınan ha
berlere göre, orada da Asiler 
devletin bir çok parasını almış
lardır. Amiral Kaliyanesis iki 
milyon drahmi, Vis amiral Tri
yandafilidis, bir buçuk miyon 
drahmi, Papa Y orgiyu 5 mil
yon drahmi lmışlardır. 

Hariciye nezareti asilerin 
iltica etmeleri muhtemel bulu
nan bütün hükümetlerc müra
caatla, bunlar hakkında tatbik 
edilecek di~er tetbirlerden 
müstakillen, ayrı ayn araştı
rılmalarını ve ellerinde buluna
cak devlet parasının alinmasını 
rica etmiştir. 
Tevklfat Devam Ediyor 

Atina, 14 (Hususi) - Ayan 

reiıi ~eneral Gouata teslim 
olmuş ve harbiye mektebinde 

hapis edilmiştir. Daha birçok 
tevkifler yapılmıştır. 

Pire bel diye m en
inin kararları 

Atina, 14 (Hususi) - Pire 
belediye meclisi atideki karar
lan almıştır: 

1 - V cnizclos ve çocukları 
Pire belediyesi nüfus sicilatın

dan silineceklerdir. 

2 - Yunanlılığa ve Pire va
tandaşlığına layik olmadıkları 
için fahri vatandaş listesinden 
çıkarılacaklardır. 

3 - Pire sokaklarından al-
tısına, PJastiras tarafından 

kurşuna dizilmiş olan Gu· 
naris, Strakos, Tcofokis, Pro-

anu ekte geci ece ir, 
ı:m=l~31A.miZI:U2:3Zsıi~ZS:~~~~ıtm=s:z:s::z~!SCl!BD9iiiİllEl::zE~llllE~~ 

12 adaya iltica eden asi denizaltı geınisiııiıı ka 1tanı intihar etti 
. .. 

Yuııanistaııa dö ıdürtınek için Yunan zabitleri o"idecek 
gemıyı 

Arina, 13 (A.A) - Gene
ral Kondilisin Makedonya cep
hesinden dönüş istikbali esns
.sında Başbakan Bay Çaldaris 
bir nutuk söyl-emiş ve dcmi,
tir ki: 

" - Yunan milletinin düş
manlarına tatbik edilecek ecza 
onların Yunanlılık camiasından 
müebbeden uzaklaştın iması 
olacak ve kanunun merhamet-
siz satırı başlarına indirilecktir. 

Yunanistan ye 1 essas
lara göre çah acal:ta:
Venize!oau telmih i!c, b ş-

bakan sözüne şöyle devı.m 
etmiştir : 

" - Bµtün ömrünü yurdunu 
hırpalamakla ieçirmiş olan bu 
fitne ve fesat timsali, da:m:: 
kanunsuzluğa, karışıldıkl11ra ve 
cinayete istinat etmiştir. Yu
nan milletinin iradesine uygun 
olarak Yunanistanı yeni esas
lara iÖre çalışmakta devam 
edec~iz.,, 

Gorııatas t vt, i11 ~dlCdl 
Atina 13 ( A.A ) - Havas 

Ajandan: 

~ l l'CJ of 

r 

", 

Ortadan kaybolan ayan reisi nan bhtclbahiri hala Patmosda 
bay Gonatas tevkif edilmiştir. bulunmaktadır. Bu tabtelbahi-

Y. A. - Gonatas firarı Ge- rin Averof gibi Pireye gitme-
neral Plastıraam kafadarı olup meıinin sebebi karaya çıkmış 
Plasbrasın diktatörlüıj'ü zama- olan zabitlerle tayfa arasındaki 
nınde kabine reisi idi. anlaşamamazlık olduğu ve tay· 

fanın gemiyi bizzat kullanarak 
Modern temlst~l'u Pirc'ye götürmek kabiliyetinde 

Londra 13 (A.A) - Royter olmadıkları zennedilmektedir. 
ajansından : Taht lbahlrl Yunanlstana 

Deyli T eliraf gazetesi yazı- Getirmek için 
yor. " Vcnizelos iibi mümtaz Atina 13 ( A . A ) - İtalya 
Ye vatanperver bir adamın bu 

hükümeti Yunan hükümetinden 
zabitleri dün Patmosta karaya 
çıkmış olan ( Katsomis ) 
tahtelbahirini Yunanistana gö
türmek üzere bahriye z bitleri 
göndermesini istemiştir. 

GemHerln ve Tayyare
lerin seferleri 

Atina 13 ( A. A) - Atina 
ajansından: 

Örfi idare icabı ittihaz edil
miş olan tedbirler kaldırılmış
tır. Gemi ve tayyareler sefer-
lerine muntazam olarak baıla
mışlardır. 

A ~ T htelbahlrln ku
mandanı intihar etti 

Rom 13 ( A.A) -(Kataz -

fında bastırılması, Atinada Ye 
Yunanistanın bütün büyük şe
hirlerinde tarifi imkansız bir 
sevinç uyandırmi~ bulunuyor. 
Atina evvelki akşamdan beri 
baştan başa Yunan bayrakla-

rilc donanmıştır. Üniversit-. ta
lebesi, yer yer tezahürat yap
makta ve onları takip eden 
halk ve Elen gençleri, hükümet 

lehine nümayişler yapmakta
dırlar. 

Başbakan Bay Çaldaris ve 
bütün Bak&nlula hükümct er
kanı halkın sevincini tabii gör-
düklerinden nüm2yişçilere kar
şı ~ert davranılmaması ve za-

.t1kropoldu At.na kıdıın lıükıimet filusu tfracl11ıı .scvıı.çtcu l~ULaki1yorlw·-

nis ) tahtelhahiri kumandanı bıtanın, yaziyeti hüsnü idare 
( Patamas ) kendisini öldürmek etmesi emrolunmuttur. 
teşebbüsünde bulunmuıtur. Bir Salı akşamı Atinada şuyu 
tayyare, kumandanı Rodos has- bulan muvaffakiyet haberleri 
tanelerinden birine iÖtürmüı- üzerine yüzlerce halk V enize-
tür. Sıhhi yaziyeti tehlikeli ise listlere karşı olan kin ve nef-
de ümitsiz deiildir. retini saklıyamamış ve bazı 

BUyUk tezahürat yerlerde önüne ieçilmesi gayri 
lstanbul, 14 (Hususi)- İsyan kabil ufak tüfek h- dinler ol-

hareketinin tamamen denecek muş ise de derhal bertuaf 
derecede ve az bir zaman zar- edilmi9tir. 

Siyam yeni kralını Coş- ı 
kunlu la karşılıyacak 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satıtlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

kadar küstahç ve cinai bir 
tesadüf itine ırinniş olması bü
tün Anupayı hayret içinde 
bırakmııtır. Bu defa Venizclo
ıun devrilmesi kat'i olacaiı 
anlaşıldı. Ve ihtimal bu modern 
Temistokl'u ebedi menfa bek
leyor. Taki hükumet zaferini 
fena kullanarak hissiyatı tahrik 
etme~in. ,, 

Averot T sllm oldu 

Bongkok, 12(H.R)
Lozandan Siyama hü
reket etmiş olan ye
ni kralın önümüzdeki 

hafta içinde Bangko- l~l~~~·rf$füô~R'4ü 
94 Koo ittihat 11 
50 Müskirat in. 11 

13 75 
11 

ATİNA, 13 (A.A) - Averof 
ile isyan hareketine iştirak et
mit olan diıj'er gemiler Salamin 
tenaneıine gelmitlerdir. Yal
ntz (Katsomis) tahtelbahiri müs
tesnadır. Kıımı snrette aslter
lik terhisine başlanmıştır. Ha
yat normal vaziyetini tekrar 
almıştır. 

Asi denizaltı gemisi 
Niçin dönmedi? 

ROMA, 13 (A.A) -Asi Yu-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
topapadnkis, B a 1 ta c j ve 
Haciancst! adları verilecektir. 

4 - Bır okağ kral Kos-
tantin adı, diğer dördüne de 
Çald ris, Kondilis, Metaksa.s ve 
Jnn Dragunis adları verile
cekt ir. 

5 - Belediye dairesinde bu
lunan Venizelosun re!lıni yerine 
kurşuna dizilen Jtıların resim
leri takılacaktır. 

6 - Asilerin tenkilinde ya
r rlık gösteren gönüllülere 100 
bin drahmi mükafat dağıtıla
cakbr. 

ka varması bekleni-
yor. Şimdiden kralı 
istikbal için büyük 
hazırlıklar yapılıyor. 
Yeni kral dokuz ya
şında bir çocuktur. 
Terki saltanat ed~n 
kral Pracahipok'un 
yeğeni olup prens 
ve prenses Mahido
lun oğludur. Genç 
Kral Lozanda anne
sile birlikte oturm k~ 
t-. olup tahsilde bu-

ı lunuyordu. Mebusan 
1 r ecl"si 6-7 mnrt cel

. ..:s : ıı~c yeni kralın 

~~hta kuudunu tas
vip ettiiinden tahsi
lini bırakarak mem
leketine dönmesine 
znruri olmuştur. Kral } c 11i S JGm krcı/ı .tımanda Mahidol 

sinni rüşde varıncıyak ada Prens Anuvatana, Prens Aditya, Prens 

Ş o fi ya Y omareften müteşekkil bir saltanat naipleri meclisi 
kurulmuştur. 

49 Ş Riza Halef 11 50 
25 M J Taranto 11 75 

12 25 
12 37 

218 Yekfın 

Zahire Bor•••• 
Çu. Cinsi Fiat 

71 Buğday 4 15 
8 Nohut 6 

356 K Palamut 290 
154 balye pamuk 44 

. 
f 

4 15 
6 

420 

44 

'11 Para p·yasası ı~ 

1:, 
14-3-1935 

~. 

Alış Satış 
Mark 50 25 50 75 
isterJin 593 598 
Fr. Fr nil 8 28 8 30 
Dolar 80 40 79 70 

i'I Belı?a 29 30 29 45 
İtalyan lireti 10 42 10 47 

1
• İsviçre Fran. 40 90 41 15 

Florin 85 02 85 27 
Kr.Çekoslov 5 20 5 22 

: ı 



Sa ııelerinde geçen düğün, er ek 
o 

eı ava arı ar m sikisi, Ru 
• ·~·. a::: 

Sirto, rakıslar, Türkçe geçen bütün aşk maceraları 
Ve heyecan yarış ve zevk başlıbaşına bir bayramdır 

Yazan : Eczacı K m aD Aktaş 
Serde reklamcılık -.--~-...---~---------

var, reklam mefhu-
munda da şu söz 
vardır : 

Yalan reklam ol
maz, reklam yalan 

olmaz, bu söz be -
nimdir. Ben inan
madığım şeyi rek
lam edemem, ima
nım zaif ise o mev-
7.u etrafında sesim ......_ ___ ::.:c.. _____ ~~-~,____:... ____ -.ı 

çıkmaz. Size peşi-
.nen söyliyeyim ki (~osna se~
daları) görülecek hır şeydır. 
Elhamra sinemasının müsaba
kaya koyduiu ve bayrama 
tesadüf cttirdi~i bu sevimli 
filmi gördüm. Mevzuu hikaye 
etmek hemen hemen adetim 
d ğildir. Şu kadarını söyliye-
yim ki (Bosna sevdaları) Bos
nada müslümanlar arasında 
geçen pek zevkli ve neş'eli, 
musikisi alaturka, hayah Şarklı 
muaşeret ve sahneleri tama
men bizden bir filimdir. 

Minareli sokaklar, İstanbul 
.şivesile , fstanbul eduile 
söylenen ş rkılar ve sahneler 
var. (Bosna sevdalan) nı tama
men Bosnanm yerli aktörleri, 
oranın maruf aktrisleri, oranın 
fiküranları dolduruyor, sözler, 
İpek film stüdyosunda muvaffa
kiyetle Türkçeye çevirilmiştir. 
Bosna sevdalannda, Bosnanın 

güzel manz:aralarını, Şarkın gü
zel tarl larını, bailarını, nehir
lerini, ufuklannı görüyoruz. 
Filmin neşesi ... - Nasıl diye
yim, göreceksiniz - Elhamra
nın salonunu dolduracak, sina
manın beyaz perdesine bakan 
herkesi gayri ihtiyari muzikaya 
yak uyduracak herkes oturdu
ğu yerde hoplayacak, oynayac~k 
Kemal Aktaşın beyhude soz 
söylemediğini bir kcrre dah 

ar 

anlayacaktır. Sayın okuyucum, 
size tekrar ediyorum, hikaye
nin ortasında bjr düğün alemi 
var, orada muzik Rumeli havası 
esen şarkılariyle neş'c saçan 
maruf Rumeli oyunu sirto.siyle 
meydan aldığı vakıt bayan ge-
linin sirtoye kalktığı dakika 
mutlaka beni hatırlayacaksınız, 

çünkü kendinizi neş' e ve zevk 
içinde uçuyor, sanki sirtuyu 
siz oynıyormuşsunuz zannede
ceksiniz. O dakika neş'e, işve 
aşk ve muzik birbirine karışa
caktır.İnce saz heyetinin arasıra 
si:e hediye ettii"i şarkı, saz 
semaisi, curcuna hepinizi 
mestedecektir. Bu filimde garp 
ta var, garbın musikisi de var, 
orasını orada görün. Vak'anın 
kahramanlarından (Musa) size 
heyecan yaşatacak, yalnız 
mestolmak, yalnız oynamak, 
havalanmak yok, heyecan, deh
şet, nedamet ve helecan da 
var. Tekrar ediyorum, ince saz 
ile, saz semaisile, curcuna ile 
düğünün neş'esi, Rumeli sirto.su 
benliğinize karışacak, onlar 
içecek, sizler sermest olacak
sınız. 

Bayramda Elhamrada bulu
şalım. Çünkü ben bu filmin 
zevkini bir daha tatmıya 
azmettim aziz okuyucum. 

Eczacı: KEMAL AKTAŞ 

Maruf san' tkarlardan Majorie Reild bu ilkbahar şapka mo
delini bütün şık hanımlara takdim eder. Bu hasır şapk birçok 
şapka modelleri arasında en cok bei!enilmistir. 

- -- -~ - - -----=-:::: ·-

Yenı Asır 11s Marı 1935 

Bugün bayram, ay
lardanberi şehrimiz 
sinemalarının btly
ram için hazırladık
ları sürprizleri bu
gün göreceğiz. Di
ğer sütunlarımızda 
Bosna ~e\·dnl:ırı 

hakkında icab etti
ği kadar izahat ver
dik. Bu sütunl<.arda 
da Tayyare sinema
sının bugünden iti
baren başlıyac.ığı 
11 Demirhane müdü
ruü ,, hakkında bir 
k~ç sahr yazacağı.:. 

"Demirhane mü
dürü,, bütün dünya
ca tanınmış büyük 
bir eserdir. Frans.z 
akndemis: &zasmdan 
Geor~es Ohent'ın 
dü1Jya dillerine çe
vrilmiş o!~n bu ro
manı piyes haline 
getirilmiş ve Türki
yede tıyatronun ba
nilerinden biri sayı
lan Manakyan ef. tarafından 
otuz sene mütemadiyen oynan
mıştır. Altmış seneden beri Paris 
tiyatrolarının her sene birkaç de
fa tekrarettikleri bueser nıhayet 
Gaby Marlay ile Hanri Kallan 
gibi iki yüksek sanatkar tara
fından temsil edilerek filme 

Bütün dünyaca tanın
mış en heyecanlı bir 
eser Beyc:-z Perdede 

diyor. Bu arada kızın aile ser- Zevcesine servetinin olmadı- hedef y parak aylarca acı çek-
veti de bir dava neticesinde ta- ğını anlatmak istemi yen demir· tirdiği kocasını koruyor. Sa-
mamen mahvoluyor. Bundan hane müdürü, herkese karşı Rdet te bundan sonra başlıyor. 
haberdar olan nişanlı erkek evli gibi davranmalarını fakat Filimde dekor' mizansen. 
zaten serveti için almak is- iki ayrı dairede yaşamalrmı foto, ses, muzik o kadar mü· 
te~i~i kızdan ayrılıyor ve teklif ediyor. Bu suretle aylar kemmeldir ki en küçük bir 
a ıl olmıyan bir milyonerin ı 
k geçiyor. Bir gün kız kocasının kusur,en ufak bir aksaklık bi e 
ızı ile evleniyor. Servetinin 

h kendisini para için almadıgv mı bulmak imkanı yoktur. 
1 bu ti b d·ı ma voldugv unu bilmiyen asil 

:i;~:;:ti:~ sure e e e 
1 eş- kız da nişanlısı tarafından çünki beş parasız bir kız ol- Katiyetle söylüyebiliriz k; 

terkcdilmegv i gururuna yedı're- duğunu öireniyor. O sırada bayramın en büyük ve en mu· 
Dünya münekkitlerinin tak- d k ff k f (d h miyor. O da ötedenberı' ken- a ocası karısının eski nişan- va a ilmi emir ane mü-dirlerine mazhar olan bu eser l 

di5ini seven demirhnne müdürü ısı ile bir düello kabul ediyor. dürü) dür. 
fazilet ve asaleti ruhiyenin ni- A ı k ı f ı h * 

ile e~l~~i~or. Fakat bir gurur si ız rncasının azi eti a - "" "" 
hayet her şeye galebe edece- tatmını ıçın yapılan bu izdivaç lakiyesi karşısmda eski aşkını Tayyare sinemasında bay· 
gifoi, gösteren bu filmin mevzuu çok fena b' t• · 

ır ne ıcc ver1yor. ve 2'ururunu unutuyor. O şimdi ramda gösterilecek olan tama· 
çok ince ve çok yülcsektir. Asil kız kocası demirhane hakiki ve nezih bir aşkla ko- men renkli "Nuhun gemisi,, 

Servet içinde büyümüş asil müdürüne : casın bağlıdır. Düello mahal- filmini okuyucularımıza hara-
bir aile luzının çok sevdigi - Bütün servetim senin line koşuyor ve eski nişanlısı- retle tavsiye ederiz. Bu fjJil]) 

nişanlısı Pariste bir kumar par- olsun, fakat bana dokunma. mn kocasını öldürmek icin at- hakiki bir san'at abidesi de" 
tisinde bütün servetini knybc- Diyor. bğı kurşuna kendi vücudunu nilmeğe sezadır. 

.••.••.•........•.•............... , ........................................•.•..••..•••••.•••••....••.•••...•••..•.............•...................•...•................•..•••. ~ 
o 

ca s 

•• u 
üyü harbin en kor .unç 

eı·inden bir yapra tecı --·--
Ben de bir sinema merakı

dır başladı. Filmleri daha gör
meden tetkik lüzumunu duyu
yorum. ( Ben bir casustum ! ) 
filmi İzmire gelecek. Acaba 
nerede oynan~cak diye dü~ü
nüyor, Elhamra'da o~acağını 
tahmin ediyordum. Nihayet 
( Ben bir casustum ! ) geldi. 
Kendfoinin Lale sinemasına 
mis fir olduğunu öfrrendim. 
Rekl mları kuvvetli filmleri 
dehşetli ohm bu s;nem:mm 
ban tıemtsiz ge!işi yüzünden 
pek gidemiyordum. Fakat (Ben 
bir casustum ) müm:sebetiyle 
üşenmedim dün L&leye kadar 
gittim. Sinemanın knoısında 
muhteşem bir dekor vardı. Bom 
ba patlamış Alman askeri ~üngü 
hücumuna kalkmıştı. Kişe et-
rafında benim gibi meraklılar 
toplanmış her ağızda bu filim 
pek dehşetli imiş, şöyle kor
kunç imiş ve böyle meraklı bu 
kadar da heyecanla imiş, söz
leri dolaşıyordu. İçeri girdim. 
Sinemanın dolu oluşu neşeme 
neşe katmıştı. Tiyatro olscn, 
sinema olsun kalabalık olunca 
daha zevkli oluyor. Her neden
se Lale sinemasının müdavim
leri tenhalık nedir bilmiyorlar
mış. (Ben bir casustum) filmi 
harbı umumide geçmiş kuvvetli 
ve pek esrarengiz bir macera 
olarak bildiğim için görmek 
merakım artmıstır. Bundan bir 
kaç ay evvel Cumhuriyet ga
ze esinde Abidin Daver arka
daşın kuvvetli kalcmile yazıl
mış ve öylece tercüme edilmiş 

• • 
( iki yüzlü luz) ismile pek çok 
merak ve he::yecan kazanmıştı. 
Işte bu mevzu ( Ben bir casus
f ı·-' , ... t .. J·rndisidi ... Bura :la 

}/f';l UIJ" l'fl~/lS[ lllll 
filmiııhı lı'alıramrmı 

zeka var, mukavemet var. in
sanlar isterlerse nelere kadir 
imişler. Bunları görmek var. 
Filmi seyrettim: Harbı umumi· 
nin en ateşli sahneleri tüyleri 
ürpertiyor. Alm.ın askerliğinin 
Alman ordnJarının süngü, mit
ralyöz hücumları birer sinema 
vak'ası olmaktan çok uzaktır. 

Almanların BeJçıkayı . nasıl 
çiğ-neyerek geçdiklerini, IngiJiz 
Casuslarının Dev Alman sav
leti içinde nasıl rol oynadıkla
rını görmek akıllara hayret 
verecektir. Almanların o za
manlar icad ettikleri zehirli 
gazların dehşetini görmek tüy
ler ürpertiyor. Casuslar sessiz, 
sadasız bu zehirli gaz depola
rını nasıl berhava ediyorlar, 
bunları 2"Örmek insanı keçeci-

' Fra sız sa sema
da a zd • 

Si 1 

" La fije . dö madam Ango ,, filmi için yeni bir yıldız bu· 
Jundu. Sevımlı Fransız kızı Manikella bu filmdeki muvaffakiye• 
tile cok yüksek bir artist kab·ı· ı· ·· t · ·t· 

111101111111011111 , 1111101100100011 ı ıye ı Q'OS ermış ır. , 
lerde Lale sinemas.ında old~ğ~ .. ··~;~~;~ 111b~lt~';i~·····k~f~·ı~;;~;" 
nu unutturacak, bır kaç saat koparıldığını hep biliyoruı· 
başka alemlerde dolaştıracak- Bu vakanın daha hakiki ol11ş" 
tır. Alman ordularının toplu ve Harbi umumi gibi pek yı: 
bir halde bulunduğu vakıt ca- kıl\ bir tarihte a-eçişi başlı'' 
susların nasıl tayyarelere işa- kıymetini arttırmaktadır. Upıll-
rct ver.ip ~l.mıı~. ord~sunu ~i. harpte lngiliz harbiye bi~ 
~.ahvetta.k!crını gormek ıns~n kılı .Lort Ço~çilin marJf oı 
yurckle!mm dayanmayac gı emrı yevmisı vardır. but\ e 
şeylerdır. Belçikalı casus .\ matmaı ~· 

. Bu casuzlu?'u yapanın güzel Marta hı:ırp ceph{'~lerincle fe ' 
bır kız oldui~nu da unutmı- kalade kahramarı1 .hk yapmıştı!~ 
yalım, yakın bır zamanda Al- Mareşal Du~la .. n ın gündeh 
manyada İki genç ve çok ~ü- raporunda kny l!rttıclır .. 
zel kızın casushıvn anlaşıldı- -":: A .K. 

J el 



~EZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

E PA 
MISlR KRALİÇESİ 

Kuru ve acele cümlelerle bir 
ithamname ynpıyordu. Bu karı 
koca kavgasına ş:ıhit olmaktan 
sıkılan zabitler, başlarını çe
\'İriyorları. 

Böylece günler boş laflar, 
kavgalarla geçiyordu. 

Bir gece Antuvan bir zabit 
\'e bazı askerlerle birlikte keşfe 
çıkmışken, karargahı hücuma 
\ıiradı. Meçhul şahıslar onun 
rnuavinini yakalamışlar ve An
tuvan zannile sürüklemişlerdi. 
Bu adamın ne akibete u2'radığı 
bir daha haber alınmadı. 

Bu defa Antuvan korkuya 
düıtü. Kleopatranın kendisine 
ihanet ettiğini zan ediyordu. 
Geceleyin hücüm eden adam
lar, sakın Kraliçanın adamları 
olmasınlardı ? o, Antuvanı or
tadan kaldırmak isteyor muydu? 
etrafındakilere endişesini açtı. 

Bunlar, Kleopatranın manevi 
Üstünlüğünü lıis ederek, onu 
haberdar etmc2i işlerine daha 
elveri,li buldular. Kraliçı ~un
ları kederli bir tebessümle din
ledi. Zava'lı Antuvan, hakika
ten aklını kaçırıycrdu. 

Ona bir ders vermeğe ka
rar verdi. 

Alcşam, yemekte, Antuvana 
Yeni doldurulan bir kupa şarap 
Uznttt. İlk önce kendisi bir 
Yudum içmişti. Kupanın kena
~ında boyalı dudaklarının kızıl 
1ıi gözüküyordu. 

Antuvan buna sevindi. Kra-
~İçennin kendisile barışmak 
ıstcdiğini hissetti. Gülüm-
seynrek Kleopatranın uzat-
ıı. w 

• 1gı kupayı aldı. Kraliça 
1 
·Upayı başına o kadar ya-
kın tutmuştu ki başı üzerin-
deki b' · k 1 · · · ır çıçe çe engının ucu 
~a.raba batmıştı. Sanki Antuvana 
hczn.. kendisini veriyor, hem de 
~akınıyordu. " Sana teklif etti
iİın şeye layık olmak için da
h~ yakın ıcl 1 " demek istiyor 
2•biydi. 
I Antuvan, son derece sevinç
ke kolunu uzattı ve kupayı ya-
aladı. Tam onu ağzına boşal

t.cağı ~ırada Kraliçe haykırdı: 
- Dur! 
- I'1i ·in? r 

- ...ıu şarap zehirlidir .. 
- Nasıl, zehirli? Sen ken-

Jin de ondan ictinl 
k Kraliçe, kelimeleri teker te

cr söyliy !rek: 

- Bu şarap zehirlidir, diyo
r-um. 

ÔlUnıe nı hk" 
w • urn bir kölenin 

çagrılmasını emrett" Z • l b w 
1 

ı. encır ere 
ag ı olan köle getirtiJd' Ş 

:>na .. "ld" ı. arap 
r 

1 
ıçırı 1• Adamcaiız yıldı-

ırn a vurul "b· O muş gı ı yuvarlandı: 

vakıt Kleopatra Antuva
na dedi ki: 

~ Ne kadar budalasın, za-
Ja lı dostum... Sana kötülük 
Yapaca· . 
ı:- gımı zannedıyorsun ... 
rakat b · . en ııteıı:eydım sana 
çoktan beri ko'·t-1·· k d d' 
.ş. u u e er ım 

imdi artık ba · 
bilcccicim b t•mdan çıkara-

u Çel · 
şaraba dalını t cngın ucu 
\ t f l Ve • • 
ş e bunun için b 2:ehırledi .. 
. •• •• U çiçeklere 
.url' "'lcn şarap ta 2:·h· le d. ..... ır n ı: 

Ve şn ihtarda bulundu: 
- Bana inanmağa alış, ar

tık... Ve şunu iyi bil ki ben
den kurtulacak bir şey yok· 
~r .senin için, zira birbirimize 
tiyacımız vardır. 

ihanetler 
- Antuvan sakın kendini... 

'ıntuvan, kraliçe sana ilıanet 
•diyor.. Suyu sıkılllllf bir por-
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takat kabuğu gibi seni atacak .. 
Sakın Antuvan! 

Kleopatraya düşman olan 
iki zabit Antuvanın kulaiına 
muttasıl bu sözleri fısıldıyorlar
dı Etrafında şüphe dalgaları 
uğulduyordu. Ne kadar silkinse 
bundan yakasını silkemiyordu •. 
Bir noktadan bir az emniyet 
kazansa,baıka noktadan endişe
ler baş gösteriyordu. 

Kraliçe nezdine Romadan 
gönderilen elçiler, İtalyayı harp 
sahnesine çevirecek olan tasav
vurlarını üzüntü ile görüyorlar-
dı. Roma Önobarbiı Korsülü 
Kleopatranın en müthiş düş
manı idi. Askeri mecliste Kleo
patra, reyinde ısrar ediyordu. 

- Ablokayı kırmak lazım! 
Önobarbis, nazikane cevap 

veriyordu: 

- Kudretli kraliçe, tahayyü
latının hararetini gösteren bu 
tasavvuru reddedemem. Fakat 
bu nevmidane bir hareket olur 
ki çok tehlike.idir. 

Antuvana dönerek ilave etti: 
- Oktav filo idaresini bilir. 

Senin lejyonların, Antuvan, ka
labalık, itaatli, gayri kabili mu
kavemettir. Sana zaferi temin 
edecek olan bu dünyada kuv
vettir. 

Antuvanın gözleri Kleopatra
nın gözleriyle çarpıştı, Kraliçe 
onu sert, amirane bir tavırla 
süzüyordu. 

- Sonu Yar -

C. KıZ Enstitüsü 
Muallimleri yarın Efez ve Kuş
adasına bir gezinti yapacaklar 

Kız E>ısfiWsii muallimleri bir arada 
Havanın güzelliğinden iısti- geçilecektir. Burada bir gece 

fade ederek Cumhuriyet Kız kalınacak ve ertesi gün İzmire 
Enstitüsü muallimleri Efes ve avdet edilecektir. Bu seyahatı 
Kuşadasına kadar bir tetkik tertip eden mektep müdür· 
gezintisi tertip etmişlerdir. lüğünü, muallimlerine mcmle· 
Gezintiye bayramın ikinci gü- keti ve onun hazinelerini ta· 
nü gidilecek ve tarihi kıymeti nıtmak hususunda gösterdiği 
ile meşhur olan Selçuk hara- teşebbüsten dolayı takdir 
heleri ziyaret edildikten sonra ederken bunu diier mektep 
Ege denizinin engin ufukları- ve teşekküllerin de takip et-
nı çerçeveleyen Kuşadasına mesini temenni ederiz. 

••••• 
Alman hava bakanı 
Bir ktrisle evleniyor .. 

Propan~11ı/a bal.ra ı fıocbclsiıı k.:ı t'l' Ooeriııgi,ı ıı ı.~mılısı l mıııy So•ı n:ııımııt 
Parıs 11 - Paris Soir ga- Sonnemann ile evlenecektir. 

zctesinin Berlinden aldığı ma- Bu izdivaç etrafında bir yıl-
lfımata gorc Alman hava nazırı dan beri süren ş~y~alar niha-

i G · .. .. .. d k" yet tahakkuk ctmıştır. Matma-
ganer~ oerıng onumuz e ı zel Sonnemann'ın devlet tiyat-
11 Nısanda Almanyanın en rosunda çalıştığı ve bir çok 
meşhur aktrislcr:r.den Emmy filimler çektiii malümdur. 

su· 

Bu yılın yeni filmleri 
Marle;-" Şey an kadındır,, ~il ine 
aşladı E. Y anings - Demir Şansölye· 

Hollyvvood (Mart) - Bura- . . · · """"' - , "'1 
da hazırlanan yenı filimler l 
arasında "Zifaf gecesi,, filmini " 
Anna Sten ve Gnry Cooper 1 
oynamaktadır. Söy:endiğine J 
güre Anna Sten şimdiye ka- f 
dar hiçbir filminde bu kadar 
muvaffak olmamıştır. 

Anna Karenin 
Anna Karenin filminde Gre

ta Garboyu idare edecek olan 
Clarenca Brown'dır. Meşhur 
Franstz muganniyelerinden Lily 
Pansun burada çevireceji ilk 
film "aşk şarkısı,, olacaktır. 

Lili Pons Hollyvooda gelir 
gelmez filminin senaryosunu 
bizzat fonzim edecektir. An
cak bir mayısta sinema payi
tahtında bulunabilecektir. Bu 
tarihe kadar Nev York'uc 
Metropoliten operasında çalış
makta devam edecektir. 

lspanyol Kaprisi 
Marlen Dietrich'in çevirmek

te olduğu İspanyol kaprisi filmi 
bitti. Büyük artist şimdi "şey· 
tan kadındır,, filmine başlıyor. 
Bu filmin dedikodusu, Amerika 
gazetelerinde daha şimdiden 

başlanmış gibidir. 
SamUel Goldvyn 

Metro Goldvyn'in sahibi Sa-

·~;ttr 

J>a uletlc> P addo1·d'111 

.. 

- .~-. • l 

l. 

Bu llintli l 1ilmillde Gan·ey Coope» i le Jı1·anclıot 1.'011e'yi 
Tanımak Kabil midfr? 

müel Goldvyn ve karısı Holli- Jan Klpura Berllnde 
vuttan Londrayaya hareket et- Berlin (Mart) - Jan Kipu-
tiler. Orada Anna Stenin çe- ranın Berlind~ olduğu, Alman 
virdiği " Zifaf ıccesi ,, filmile devlet adamları tarafından çok 
meşgul olacaklardır. Samücl iltifat gördüğü malumdur. Ki-

p . pura burada "Ben bütün ka-
Goldv~.n Londra. ve . arıst~n dınlan s~verim,, adlı bir filim 
bazı yuksek artıstlerı angaJe çevirecektir. Ayni filmin Fran-
ederck Hollivuda sürüklemek sızca versiyonunu Sergc Ve-
niyetindedir. her idare edecektir. 
~ _ ............ . 

PARIS 
Eshaın borsası iyi değil 

Paris 14 (A.A) - 13/3/1935 
tar;lı!i Paris borsası: 

Esham borsası, evvelce kay
dedilen iyi va%iyeti terketmiş
tir. Vol Strit' de görülen yeni 
zaaf fiatları rahatsız etmekte
dir. Grupların heyeti umumi
y'!si hissedilir derecede düş
mektedir. Fransız' rantları ol
dukça düşmüştür. Ulus!ar arası 
kıymetler daha gayri munta
z2mdır. Rio Türk yeniden düş-
·müştür. Royalda gevşeklik var
dır. 

Bulgaris1anın Ankara 
Elçiliği 

SOFYA, 13 (A.A) - Dıt iş
itleri bal anlığı siyasi is:er mü
dürü ve Bulgaristanın eski 
An!:ara sefiri b:ıy Teodor Pav
Bavlof Bu!garistanın münhal 
olan Ankzna elçiliğine tayin 
edilmişti r. 

Bonny tevkif edildi 
Paris 14 (A.A) - Evvelce 

Staviski ve Prens işlerinde 
kendisinden çolc bahsedilen ve 
şimdi de santajla m91znun bu
luan eski maruz polis müfcttiıi 
Bonny tevkif edilmiştir. 

Kontenjan l 
Listesile verilen tahsisat 

ANKARA 14 (A.A)-2-2004 
sayılı ve 19-2-935 günlemeçli 
kararnamenin kontenjan liste
sile verilen tahsisattan Nisan 
ve Mayıs 1935 aylarına ait 
olanları gümrük ve inhisarlar 
balcanlığınca bugiin alakadar 
gümrük ve baş merkez müdür
lüklerine tevzi edilmiştir. 

Çanakkale zaferi 
Adana, 13 (A.A) - 18 Mart 

Çanakkale zaferinin yıldönümü 
ıehrimizde merasimle •.nıl.aca~ · 
tır. Bunu ı için halkevımız hır 
proaram hazırlamıtbr. O gün 
zafere ait hatıralar canlandırı-
lacak akşam halkevi temsiJ şu
besi tarafından Mete piyesi 
oynana ca khr. 

.._.........-

Mülkiyeliler 
Şehrimizde misafir bulun

makta olan mülkiye mektebi 
talebesinden bir grup di.in muh· 
telif müesseselerde tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Gençler bugün Ef eze gide
ceklerdir. 

.Artistik l>a11sla ı·ı 
Çarın yaveri 

Brigit Helme ve Gustav Frö· 
lich "Çarın yaveri filmini bir
likte çeviriyorlar. Bismark ve 
üç imparator filminde demir 
şansölye rolünü Emil Yaning~ 
temsil edecektir. Meşhur kom
pozitör Liszt'in hayatına taal
luk eden bir filmi de Conrad 
Veidt çevirecektir. 

Şap'Un'ln stüdyosu 
Şarlonun Holivud'taki Stüd-

yosu faaliyetle ççalışıyor. Yeni 
talimler hazırlıyor, Bu stüdyo
nun artistlerinden olan Banl...!"
te Goddard, T codor Kostofla 
aı-tistik dClns talimleri yapıyor. 

Bengalenln Uç mızrakla 
Süvarisi 

Henry Hattavay "Ben2alenin 
üç mızraklı süvarisi ,, filmini 

ikmal için aylarca çalışmııtır. 

Bu filim 1935 yılının en mu

azzam eserlerinden biri sayıla· 
bilir. Hindistanda çekilen bir 

çok heyecanlı tablolara, İngiliz 
askerlerinin geçit resimlerine 

ait sahneler Kaliforniya dağla
larında ve Holivudda çekilen 
sahnelerle birleştirilmiştir. 

Bu filimde Gary Cooper baş 
rolü oynamışhr. 

-
Ödemişte 
Isf a faali yeti 
Ödemiş kazasındaki lsfa fa

aliyeti ilerlemiş ve şimdiye ka
dar 1200 at ve beş boz sıiıra 
iğdiç ameliyesi yapılmıştır. 

Yarış proğramı 
Yarış ve ıslah encümeninin 

senelik at yarııları proğraım 
henüz gelmediğinden vilayet 
yarıf encUmeniw hususi muh~
sebe koıu programının tam~ı

mini umumi proi"ramın ıfelme· 
sine tehir etmiştir. 

Vatandaş 
Dövülemez 

Dikili kazasının Bademli kö
yünden Ahmet oiJu Mustafayı 
karakola celbederck dövmekle 
maznun Dikili jandarma bölük 
kumandanı bay Hüsnü hakkın
da vilayet ida~e heyetince lü· 
zumu muhakamc karan veril· 
miştir. 

HiUillahmerln yardımlara 
Hlalahmer cemiyeti kurbaa t 

bayramı için 442 yoksula mulı
telif şekillerde yardımda ba
lunmuıtur. 
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öorjiya ve arkadaşları he
•·crnnh bir hayhuy içinde ce
;n.-c :ılayına giderlerken; şö
valye ile düello ederken Ri-
11nli!oya yeni bir kılınç veren 
:>apaz Garkonyo büyük bir 
tdaş ve heyecan içinde çır
">ımyordu. Zira kılmcm ucu ile 
t.-:ıfif yaralanan hizmetçi salon
dan yirmi c.dım uzaklaşmadan 

b"r b ş dönmesine tutulmuş, 

mosmor kesilmiş, ağzından kö- . 
pükler saçarak yere yuvarlan
mıştı. Boğazından fışkıran hı

rıltılar arasında dizleri büküldü, 
titredi, yüzünden son dakikaları
m yaşadığı anlaşılıyordu. Bir iki 
dakika içinde kıvrana, kıvrana 
hayata gözlerini yumdu. Ölü
nün yanında Garkonya işledi
ği cinayetten hiç yılgınlı!;: gös
termeyerek mırıldandı : 

- Tahminimde hiç aldanma
mışım. Zehir büyük bir çabuk
lukla tesirini gösteriyor. En 
eyi neticesi işe dilin tutulma
silc başlanmasıdır. Demek ki; 
bu ilaçla zehirlenecekler ölme-
den önce boş boğazlık yapmak 
fırsatını da bulamayacaklardır. 
Ne güzel bir netice.,. Benim 
heHbıma göre yaralanma ile 
ölüm arasında iki saat geçme-
si lazımdı. Bu vaktinden çok 
evvel tesirini göstermiştir. 

Canavar papas yaptığından 
adeta memnun bir şekilde 

1 

ölüye son bir bakış fırlatarak 
yavaş yavaş oradan uzaklaştı. 

* • • Fransuva Borjyanın cenaze 
alayı tarihin pekaz kaydettiği 
büyük bir ihtiıam içinde icra 
dilmişti. Yüzbinlerce kişinin 

iştiralc ettiği bu cenaze alayı 
Romanın tanınmış bütün cad-
delerinden dolaştırılmııtı. Kili
seler a-ök yüzünü inleten çan 
s~slerile Romanın matemini 

afakta dall'alandırıyordu. Ölü 
Roma soka1dannında dolaş-
brıldıktan ıonra iene Sen 
Piyer kilisesine getirildi•• oraya 
gömüldü. Cenaze ıehirde do-
latbrılırkcn toplu bulunan ahali 
içinde Sezar Borjiya aleyhine 
bazı sözler kulaktan kulağa fı
sıldanıyordu. Sezar bunlara ku
lak asmıyor, ehemmiyet vermi
yordu. Fakat kulaktan kulağa 
fısıldanan ıesler perde perde 
yükıeldi. Fısılhlan baj'ırma, ça
ğırma takip etti. 

Gürültüyü işiden Sezar ba-
şın\ kaldırdı: 

- O!... OL. Bizim Roma-
ıılar bugün çok kabadayı ol
muşlar. Ben geçerken daima 
başlannı eiuek iki büklüm 
olan halk bugün yüzüme ka~ş~ 
bağırmak, ça2'ırmak cesarehnı 
gösteriyor. 

Sezar Borjiya kızgınlıiını 
böylece göstermekle beraber 
souk kanlılığını da elden bırak-
madı. 

Etrafını süzdü. Kızgın göz
lerin kendisi üzerinde olmak-
tan ziyade başkasını istihdaf 

eylediğini gorunce zihninden 
şu suali dolaştırdı : 

- Hayret... Bu heriflerin 
baiırıp çağırmalan kime karşı 
ofacak ?. 

Etrafını yokl•dı. Sa~mda 
şövalye Döragastan biraz ge
ride ~özden düşmüş bulumm 
Astorrc daha sonra Rin ldo 
ve yüz kadar sinyor vardı. 

Biraz d ha dikkat kesilince 
Sezar,ın arkasında kılınçları 
çeltmiş olan sinyorların yerle
rinden bir adım bile kımılda
madıklarını gördü. Hatta bun
lardan bir kısmı göz işaretle-
rilc halka bazı işaretler 
yapıyordu. Sezur, bir ara· 
lık mıı.iyetteki Sinyorla
rın bile kendisine sadakatm
dan uzaklaşmış olduklurı şüp
hesine düştü, korktu. benzi sa
rardı, soldu, ve yine derhal 
kendisini topl dı. Çünkı cha
linin k ndisinden bir şey iste
mediğini, zorları başkasiylc sa
vaşmak olduğunu kavradı. Zi-
ra baş kaldırmış olan chali 
gürültüier nrasında şunlan 
bağırıyordu: 

- Katil Fransızı ördürmeli. 
- Alçak Fransızı Tiber neh-

rine Atmalı. 
- Kana kan istiyoruz. 
Binlerce h Ikın ağzından 

kopan bu sözler galeyanın ve 
ııkılan yumrukların Raa-astana 
ait olduğunu göıtermiyc yeti
yordu. 

Sezar Borjiya dudaklannı 
ıeyJancQ buruşturarak iuya 
ıövalyeyc söylendi: 

- ışitiyor musunuz şövalye? 
- İşitiyorum, lakin bir ıey 

anlamıyorum. 
- Pekala anlamanız lazım. 

Çünkü çok düzgün bir İtalyanca 
ile söyliyorlar. 

- Düzi6n değil monsenyor, 
alçakça öirelilmiı insanların . 
ıesı .. 

- Siz İtalyanlara karşı ne 
yaptınız ki aleyhinize bu kadar 
bat kaldınbyor. 

- İtalyanlara hiç bir şey 
yapbğımı hatırlamıyorum. 

- O halde niçin bizi kor-
kutuyorlar? 

- Nebileyim ben ... Harifler 
kudurmuş ... 

Şövalye vaziyetinin ne kadar 
korkunç olduğunu kavramıştı. 
Bu sırada atının iÖğsünü okşa-
yarak hazırol kaptan; dedi 

Ehali şövalye aleyhindeki 
sözleri keserek işe başlamak 
için ilerlemeye koyulmuşlardı. 
Binlerce insanın kudurmuş dal-
galar 2ibi şövalyenin üzerine 
saldırması ve buna mukabil Se
zarın yanındakilere ehaliyi da
ittmak için hiç bir emir verme
mesi, şövalyeyi parçalamal< is
tiyenlere haylı cesaret vermişti. 
Nihayet Ragastanın etrafını 
sardılar ve onu zorla Sezarın 
yanından ayırdılar. 

ontı rur -

lzmir Yün 
.r A on· 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dl ORYENT AL KARPET MANUF AÇ ÖRER LiMiTET 
(Şarh Halı şirketine ait İzmirde Halkapınnrdaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teskilat ve tesisat ve 
müstahdimini· ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletiJecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çornp imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti ... her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu-
1 A b Peştemalcılar b şında eski Orozdibak ittisalindcki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fnbrika derununda ynpıl-
maktadır S.8 H.2 (43) • 
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..ıe istanıı selanıcti Avı sturya -1'facaristaıı - çekos1ovakya - Roınanya - Yunaııis
ugoE\]avya - Tiirkiye - Fenlandıya - ..ıetonya - Litvaııya- ve Estonyanın da tan -

Doğu paktının Avrup~ siya
sasının mihverini teşkil ettiği 
bu sıralarda, Lehistanın Alman
yeı ile birleştikten sonra bu ba
kımdan güttügü amaç'arı gös
teren dikkate değer <lir kitap 
çıkarmıştır. Leh hükfımctnc 
yan resmi surette bağlı bulu
nan bir kitabeyi tarr.fmdan çı
kaılmış o:an bu ki!ap " Avru
panm ~iyaea~ o~~temi ve Le
histan,, adını t:;.!l;rn~ ktadır. 

Marc~al Pilsodski :ıibi .::oc;ralist 
fırkasından olan ve t: ·•uet, 
dışını iş~er bakanlıkiarı .cl2 ça
lıştıkt:m sonra Vii a t ~3ret 
enstitüsünde pro{ e:;ör~t'. c den 
hmınmış muharr~r studn:: .. :·n~n 
eseri ohm bukitapta, Lehista
nın coğrafi durumu icabı Al
manyayn. yakınlaşarak onunl 
mutabık olduğu halde bir orta 
Avrupa bloku teşkil etmesi dü
şüncesi i'eri sürülmektedir. 

~irecr• leri iki yüz milyonluk Cermen blokunun teşekk.üliine bağlı imiş ••• 
~~n. birleşmeleri ~ümkün de- alıp aynı zamanda Slav ulusla- Ancak, ne ökonomik, ne d 

B. Studniki, Sovyetler birli
iinden de bahsederek Lehis
tana düıman olmasının, onun
la müttefik olmasından daha 
hayırlı olduğunu söyledikten 
sonra, Avrupanın 2"fivenliği ba
kımından Rusyadan batı, ce
nup ve doiu taraflarından top
rak alınması gerektiğini ileri 
sürmekte, bilhassa petrol ve 
manganez kaynağı olan Kaf
kasya ile pamuk yetistiren bir 
mıntaka olan Türkistanın Rus
yadan ayrılmasının ehemmiye
tine işaret etmektedir. 

Bu arada Leh-Ruı sınırları
nın da deiiştiriJmesi ıerekli
iini anlatan B. Studniki tıpkı 
Berlinin rasist profesörleri iibi 
Leh ıınırlannın "Mongol ve fin 
kanlanna karışmamış halis ar
yen kanın bulunduiu yerlere 
kadar uzanması icap ettiiini" 
söylemekte, Ukraynanın Rus
lardan kurtanlması ve 1772-
deki sınırların tekrar çizilmesi 
için yaptıiı planı anlatmakta
dır. Acunun bu yeni paylaşma
sında Japonyayı da unutmıyan 
B. Studniki "Uzak doğunun 
Baykal gölüne kadar Japonyaya 
ait olması ,, gerek olduğunu 
söylemektedir. 

B. Studniki'ye göre, Avru
pa 'mn hegemonyasmı ele ge
çirmek için çarpışan Fransa 
ile Alm2nya. arı.smda bir ter
cih yapmak için düşünmeğe 

bile hacet yoktur. Nüfusu bir 
türlü t;oialmıyan ve teknik 
kuvvetleri zayıf olan Fransa 

'Avrupa blokunu kendi etra
fında tophyacak bir " tebellür 
noktası ., olamaz. Bu rol sa
nayii kuvvetli ve teşkilatçılık 
kabiliyeti büyük olom Alman
yaya layıktır. 

Lehistan'ın selameti Avus
turya, Macaristan, Çekoslovak
y;, Romanya, Yunanistan, Yu
goslavya, Türkiye, Finland"ya, 
Letonya, Litvanya ve Eston· · 
ya'nın da girecekleri bir Cer
men blokunun teşekkülne bağ 
lıdır. Bu blok, yuvarlak sayı ile 
200 milyon nüfus demektir ve 

böyle bir birlil<, birinci dere· 
cede askeri ve ökonomik bir 
kudret olur. Tabii bu bulaktn 
birinci yeri işga! edecek olan, 
Almanyadır. 

Lehistan Sovyct Rusya ıle 
birleştiği takdirde bu birleşme 
onun bolşevik nüfuzu altında 
kdarak nihayet Rusya tarafın
dan ilhakını intaç edeceğinden 
böyle bir şey muvafık olamaz. 
f r<lnsa ise Almnnyaııın istedik
lerini reddettiii için bu iki ulu-

gıldır. Fransa, Lchıstan ve kü- rmı da ele ieçirilmesi müm- siyasal kuvvetleriyle başarabi 
çük anlaşmaya daynar:;lt Al- kün olup olmadıiını sormakta leceğe benzememektedir. Fa-
ma~yaya , ist~diklerini kabul Varşovada bu sor2uya "evet,: kat Lehi~tan, bu projenin ta 
ettirmek ıstcmış, Almanya da dcnildizini de ilave ettikten hakkukiyle kendisi kadar all 
~~1 tah~kkümden kurtulmak ıonra şöylece devam etmek- kadar olan bir devletin, Al-
ıçın Lehıstanla birleşmiştir. Al- tedir: manyanın yardımını temi> 
manya, Avusturya 2ibi tabii Lehistan uzun uzadıya dü- ederse if değişir. Almanya 

Almaıı Diktutöru Jlifler 
bir müttefikini de kaybettiğin
den, Lehistanın da Rus-Fran
sız blokuna girmesi, Alman
yanın her taraftan çevrilmesi de
mek olurdu. Onun için Alman
ya Lehistanla diğer orta Avru· 
pa ulueJarını kendine müttefik 
yapmağa çalıtmaktadır. 

Bu prö2ramı tahakkuk ettir
meğe gelince, B. Studniki Av
rupanın alın yazısının Japonya 
ile Rtl-'ya arasında~i çarpışma
nın sonuncuna bağlı olduiuna 
düıünmekte, 1904 de Japonla
rın Ruslara a-alib a-elmesi nasıl 
Lehiıtallln yenidf.:n doğmasına 
sebeb olduysa, yeni Japon ıa· 
libiyetinin de Lchistam kuv
vetlendireceğini söylemektedir . 
Oaun için Lehistan bir Ruı 
Japon savaşına, ancak Alman 
kara ve hava kuvvetlerine iÜ
vendiji zaman katılabilecektir. 

Kitapta Doğu paktı hak-
kında bir çok sayıfalu bulun
duğu gibi, "Litvinof,. ile Bar
tunun çocuiu olan Doğu and
Jaşmasıoın,, gömülmesine sebep 
olduğundan dolayı Bartunun 
ölümünün Avrupa için mutlu 
bir hadise oldu&-u da yazılıdır. 

* * it 

Öte taraff an, nazi partisinin 
resmi organı olan Fölkişer Be
obahte gazetesi de son sayı
larından birinde Atrupadaki 
durumu ve Lehistanın istekle
rini gözden geçirmektedir. 

Avrupa doğusundaki siya-
sal hareketlerin üç yıl önceye 
göre mihver değiştirdiğini, 
henüz bitmediii için ıonunu 
ıimdiden kestirmek kabil 
olmıyan bu hareketin, Bal-
tık deniziyle Karadenize 
kadar olan yerleri:ı ~ehresini 

deiiştirebilecezini anlatan bu 
gazete, eskiden doğudan batı-
ya doğru olan bu hareketlerin 
şimdi batıdan doğuya dönmekle 
beraber Şimal ve Cenuba doi· 
ru yayıldığına ve bunların baş
langıç noktasının Lehistan ol· 
duğuna işaret etmekte, Lehis
tanın Rusyaya taktik bakımdan 

gayri müsait olan durumdan 
istifade edip Fransız hegemon
yasiyJe Çekoslovakyanın nüfuz
larından kurtularak Vistül üze
rinde Avrupanın bütün doğu 
kısmına hakim olacak yeni bir 
siyasal merkez kurmak iste
ğinde olduğunu söylemektedir. 

Gazete bunlnrı kaydettikten 
sonra Lehistanın bugünkü şart
lar içinde büyük bir devlet ola
rak doiu Avrupasında idareyi 

T,ehislmı Diktwtöı ii Mareşal Pif ııtski 

şünmiyerek, Rusya uzak do- doiu Avrupasında tamamch 
iuda meşa-ul iken onu ıiyasal Lehistanmkine uyan menfaat-
bakımdan Avrupadan ayırma- lere malik olduğu için Lehis-
lıdır. Leh plinlannın tahak- tanla AJmanyanın kuvvetleri 
kuku imkanı, Alman - Leh bir- pek eyi anlaşılabilirler. İşte bu 
!eşmesinden sonra çok artmış- noktanın Lchistanda herkesçe 
tır. Onun, bunun için takip anlaşıldığı gün, Lehistanın is-
edeceği iki yol vardı: Ya Fran- tediği şeyleri ele geçirmek için 
sa ile, yahut Fransaya karıı başladıiı savaş iyi bir sonuca 
olmak. Lchliler önce ilk yolu varabilecektir. 
takip etmek istediler. Fakat 
Leh barict siyasa ınm dilekleri
ni anlayamadı ve onun, Fransa· 
mu Avrupadaki hakimiyetini za 
yıflaimak lıtediii.ni san(h. Le
histanın büyük bir devlet ol
olması için Romanyanın Lchis
tanla birleımeıi ve Balbk dev
letlerini• de Leh nufuzu altın
da olması gerektir. 

Lehistan nihayet Fransanın 
yardımile bu büyük devlet ol
ma amacına varamıyacağını an-
ladı. Fransız dııan itler ba· 
kanlıjının Ruıyaya k rtı aldı
ğı müıait durum ve Franaanın 

doj-u paktı itindeki müsbet 
vaziyeti Lehistanın isteklerine 
uymadıiı ve paktın kendisince 
kabu ü, pro jeıinden vazıeçmesi 

demek olacaiından Lehistan 
durumunu değiıtirerek Faran
saya karşı Almanya ile birJeş
leşti. Ruı.ya ise, doğu pakbnın 
yardımiylc durumunu korumak 
umudundadır. -

Italya ve 
• 

* • • 
Lehistan, Fransa ya karşı böy-

le bir vaziyet almakla, onun 
mali yardımını elde etmeğ'cs 
uğraşmaktan da geri durma
maktadır. Nitekim gaçenlerdc. 
yeni bir ödünç işi için Fransa~ 
ya müracaat etmiştir. BunuP 
üzerine maliye bakanı B. Jer .. 
men Marten: 

Böyle şey olmaz. Bizdeıt 
para alıp bizim menfaa~eri .. 

mize uymıyan bir siyasa a-üt .. 
meniz için size para vereme' 
yiz, demiştir. 

Fakat bu teklifi yapan elçl 
yeni bir müracaat daha yaptı. 

B. Jermen Marten bu teklifi 
geçen haziranda reddettiiinİ 
hatırlatınca elçi en nazik te-

; 

bessümiyle : 
- Ekselans ; bu taleble, ül .. 

kemizle Fransa arasında cart 
o)an ananevi münasebetlerde 
hiçbir değişiklik olmadıgını an
latmak istedim, demi,tir. 

komşuları 
Italya K. anlaşma ve akdeniz dev-
letleriyle dost g~çinmek istiyor 
ROMA 14 (A.A) - Gior

nala Ditalya iazetesi, Çekos
lovak Reiıicumhuru B.Mazari

kin doğumunun 85 in~i yıldö
nümü münasebetiyle g~yet dos

tane bir makale neşretmiştir. 

Nim resmi olan bu gazetenin 

makalesi Yuioslavya ile Italya 

arasındaki münaseberlerin salah 

bulmakta olduğuna dair ecnebi 
~azeteler tarafından yapılan 
neşriyatı takip etmekte oldu
ğundan dolayı şayanı ehemmi .. 

yettir. Bu mukarenet İtalyan 
ıiyasetinin küçük anlaşma ve 
akdeniz devletleriyle dostancs 
münasebetler ihdasına matuf 
olan şimdiki temayüHerini teyit 
etmektedir. 

. 
GAF FA ZADE OTELi 

Otel baştan başa yeniden boyatılmış ve mobilyası ·lecdit 
edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat v ·e itin~ 
edilmektedir. Servis muntazam, oda fiatları zamanın · icabına 
göre ucuzdur. Bundan evvel senelerce müsteciri bılt.1\unınu1 
olduğum müessescme gösterilen rağbetin yine göste,tt:i\ıne~\pi 
muhterem müşterilerimden rica ederim. \\'n 

ABDULLAH MOLA 
1
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Bayram Maçları 
1 -·-·· -

Çankaya geldi. İlk maç bugün 
Karşıyaka ile yapılacak . ._..... . -

Bayramın birinci ve üçüncü ı ikinci müsabakalannı da bay-
,~. 1leri Göztepe ve K.S.K. ta- ramın üçüncü Pazar iunu 
kımları ile iki maç yapmak Göztepe kulübü ile yapacak-
İçin şdır m;ze g-elmesi karar- lardır. Bu müı:ıabakalardan ev-
laştınl;:.n Ankara şampiyonu vel de Görlepe ve Karııyaka 
Çankaya takımı dün akşamki kulüplerinin (B) takımları kar-
lrcnle şehrimize gelmit ye ka- şılaşacaktır. 
lababk bir sporcu kafilesi ta- Zafer mektebi kupa 
rafından hararetle karşılanmış- maçları 
lardır. Zafer mektebi fakir çocuk-

Askeri mahfele inen spor-
cıılar bay Salibettin ve bay 
Saffetin idaresinde olmak üze
re kaleci Vensan, Fuat, İbra
bim, Nuri (Beşiktaı), Hilmi, 
Gazi, Mustafa, Hakkı (Beşik
~), Orhan, Ömer, Osman, 
t.kendcr (Sülcymaniye) ve Ce
-.Iden mürekkep olarak on 
beş kiıidirler. 

ilk kaqdafma basla saat 
16 ela Karfayaka takunile ola
caktır. 

ları himaye heyeti tarafından 

kimsesiz çocuklara yardım için 
tertip edilen kupa maçı ile gü
reı müsabakalan da bayramın 
ikinci ve dördüncü günleri ya
pılacakbr. Bayramın ikinci gü
nü Altay - Altınordu birinci 
takımlan kupa maçı için kar
tılqacak, bayramın d6rdüncü 
günii de peı mOsabakalan 
yapılacaktır. 

18 martta köylüler bayramı 
- Baştarafı 1 nd salıitedt -
Kaymakamlar ba lrnek köy

lerde ve seıyilerde buluaacaklar 
te Vali General K. Dirik 
18-Mart'ta Ôdemiı Yeya Ka
tadası çeYrep.cie bahmacak
br. SeıFJerde Yerilerek ısndiil
ler bir aeçim kurumundan ie
Cİrilecektir. 

Vilayetin sınema filim ma· 
lônesi bir mütehauıs tarafın-
... n kBçDk Menderesin serıri
~rinden bir kaçmı filme ç•
•ecektir. 

DeYletin ye WUIUD Yarlık te
lleli k6ylümüzd6r. K&ylibaln 
laenliii ve kalkınmuı için ya
Pllan her it yeriadedir. 

Rusya' da ...... 
Bakır madenleri 

Keşfedildi 
..:uayada yeni bakır •aden-

ketfolanmuıtur. Stoklar tlen 4,541,000 ton radd.--
dir. Ba miktar bakır ticare

tlaain teealaüne fazJaeile ki-
'-Yet et.ektedir. 1935 pro
lraaaı mucibiac• 71.000 toa 
"-lıa iatih8al olunacaktı. 1937 
~h.yetine kadar 250,000 ton 
lltilıaaı edileceti difbllmek
~r. Bu propamm 2/3 si 
llliabeflacle iatih-1 olaaclufu 
t.kdirde ülkenin dahili ihti
hc:ı temin edilmit olAcak ve 
f:lec:ek yıllar içinde de Rusya 

lcır ihracatçısı olabilecektir. 
~I yılbk plln •ucibiııce 

Ya 1934 yıh ... 28 milyon 
:lltal ıeker istihsal edecek 
e~ ~ncak 12 milyon istihsal 

;t;ıtir. Ba miktar 1933 de 
' lılil1ea lıeataı idi 

Çocukları · 
Sevindirdiler 

lznıir "OC k · 
T u ezıraeme kuru-

.. u b--r • .._
1 

u un gelir membalarının 
ita nıış olmasına rapeu ıeçen r.::;: olduğu iİbi bu bay-

'. d 
da kim.:eaiz çocuklara 

r un eli · Ya D& uzatmıı yüz elli 
.U:~u~~ ~~telif ıekillerde se-

rıunııtır. 

•• 
lamir rne~b sor 

T k. k abasında 
. et ı at Y•pacak 

Zıraat bakanlığı, ziraat ve 
baytar enstitüsü PanasttOloji 
~ Eaktriyolo ji profesörlerin
den doktor bay Latif şehrimize 
~nıeştir. Bay Latif İzmir mez-

aıını mikrobi ve tufeyli 
~dan tetkik edecektir. Bu 
L"'"' : hakkında bay Litifin 
~yacap rapor ltakanLia 

Yeni köprUlerlmlz 
Bilyiik Gediz köprüsünün 

yapısı bitmiştir. Hazirana ka
dar varyant yolları bitecektir. 
Müteahhit ıruplan özenle ça
lışıyor. Vakıt welince büyük 
bir açılma ıenliii yapılacaktır. 
Genel savaşta yirmi yıl önce 
yapılan büyük tahta köprünün 
resmiyle yeni betonarme köp
rünün resimleri büyük makam
lara sunulmuttur. 

Menemen - Muradiye 
Menemen - Muradiye yolu

nun ikinci kısmı da bugiin vi-
llyet encümeninde mtiteahhit
lere verilmiştir. Ağustos ayın
da Manııa yoliyle birleşecek 
ve açılmıt bulunacaktır. 

lngiltere 
Sterlini düşürmete 
devam edecek mi 

iasiltere'nin, albn fiabnaa 
150 tilinri ieçeceiin• kadar 
fimdiki aiyua11na devam 
vam edeceii hakkmda şayi&
lar gittikçe teeyyüt etmekte
dir. Şimdi mevzuubahis olan 
mesele ise, uzun zaman altaa 
blokunnn altın esuuu terket
meai uğrunda çalışan Amerika 
aelihiyettar makamahmn bu 
bloka dahil olan ülkelerle bir
likte altın eauma aYdet edip 
etmiyeceii meseleaidir. Bu 
mesele birçok ciddi münaka
şalara yol açmaktadır. Çünk6 
Japon ye Alman paralarının 
kıymetten diltmeıi ile takip 
olunan yeni İnKiliz siyasasının 
Amerika'mn diviz tanzim ser
mayesini fedakirhk yapmaia 
sevkedeceji umulmaktadır. 

Yangın söndürüldü 
Evvelki akıam Göztepe 

Tramvay caddesinde erkek 
Liaeai Riyaziye muallimi bay 
Nazmiye ait olan 733 aumarah 
evde yanıın çakauf iaede der
hal yetifilerek s6nd8rtllmüttür. 

Yapılan tahkikata iÖrede 
yaniın, ocakda yakılan ateıten 
bacadaki kurumlann tutuşma
sından çıkmıftır. 

Evde kiracı olarak döyçe 
oryent bank ikiaci müdilril ro
zenbark oturuyordu. EY boz 
kart -'sorta firketine bet bia 
lirap içilldeki kiracıya ait eı
ya da F eclral siaorta tirketine 
aekiz bin liraya sii'ortab idi. 

Fakir çocuklara 
Yardıın 

Mordoğan Kooperatif muha
sibi bay yılmaz Buonova fakir 
cocuklara bayramlık hediye al
mek için Bornova fırka reisi 
bay Cemale on lira i&nder-· ..:. ..... -oc. 

Gayri Menkul Mallarm 
Açık Arbrma ilim 

Dosya: No. 3 
Tire Mahkeme BafkA

Upllğlnden: 

Tirenin cumhuriyet mahalle
sinden deştiban Hüseyin kızı 
Hatice Ziba, ve Ertuğrul ma
hallesinden hacı ibrahim oğlu 
molla Mustafa, Cumhuriyet. M. 
Mustafa Ali, Must:ıfa Ali kızı 

emir Ayiıe, Hisarlık köyünden 
Hüseyin kansı Alime ve ço
cukları Rahime, Fatma, Halil, 
Mustafa, Rabia koı.;ası Hasan 
Aliye deştiban Hüseyin ve ka
nsı Emineden intikalen kalan 
Tirenin yayla fakıhlar mahal
lesinde tarafları Emine ve Fir
devs ve Mchmed zevcesi F at
ve bedel kerimesi ve tarik ile 
çevrili ve tedavülünde değişik
lik olmıyan bir bap evin ve ma 
müttemilitmın keşif zabıt va
rakasında yazılı olan (1000) 
lira kıymeti mubammeneli evin 
taksimi kabil olmadıgından sa
blarak şuyuunun izalesine ka-
rar verilmiş olmakla bermucibi 
karar 18/4/935 tarihine müsa
dif Perşembe ırfinü saat de 
Tire mahkeme bqkitipliği ta
rafından ibalei kat'iyesi icra 
kıhnacakbr. Artırmaya iştirak 
için yukanda yazılı kıymeti 
muhammenenin yüzde yedi 
buçuiu niaLetinde pey akçesi 
veya milli bir banka teminat 
mektubu tevdi edilecektir. 

Gösterilen rOnde arbrmağa 

1 iştirak edenler artırma ıartna
mcsini okumu' ve lüzumlu 
maltimatı almıı ve bunlan ta
mamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

Tayin edilen günde işbu 

gayri menkul üç defa bağınl
dıktan sonra en çok artırana 

ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen bedelin yüzde 
yetmiş beşini bulmazsa en çok 
artıranın uhdesinde baki kal
mak üzere artırma 15 gün 
daha temdid ve on beŞnci ~n 
ayni saatta yapılacak arbrmada 
bedeli muhammencnin yüzde 
yetmiş beşini bplmadıkça ya
pılamaz alıcı taahhüdünden 
kurtulur. 

Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse ·derhal veya 
verilen mehil içinde parayı 
verınezsc ihale kararı f esbolu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifde bulunan kimse 
almağa razi olursa ona, olmaz
sa hemen 15 gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok ar
tırana ihale edilir. ilk ihale 
arasındaki fark ve geçen gün-
lerin yüzde beıden hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksı
zın memuriyetimizce mlifteri-
den tahsil olunur. Yukanda 
budud ve eesafı bir bab hane 
18/4/935 tarihine mlsadif Per
şembe pn& uat on beşde 
Tire mahkeme başkitiplijin-
de satılacakbr. 79S (367) 

lzmir defterdarlı~ından: 
Ticarethanesinin Y ekün Kazanç Buhran 

matranı 
lıi 

ManaY 
Adı mevkii No. LK. L.K. LK. L.K. 

Şeveki Tramvay 485 200 32.00 26.67 · 5.33 

Ebe Sultana 
Kunduracı Halit 

Nazmi 

caddesi 

" 
" 

153 325 44.SS 33.00 6.60 
295 59. 78 24.21 17 .93 3.59 

% ıs 
zam 
L.K. 
o.o 

4,95 
2.69 

Yakanda adlan ile iti ve ticarethanelerinin yerleri gösterilen 
üç kiti itlerini terkederek nereye gittikleri bilinememiş olma-
11nc:lan dolayı 934 yalı içia adlanna tarbolunan kazanç Yer~ai 
ihbarnamesi teblii eclilem.emiftir. Otuz pn zarfında itiraz edi:
mediği takdirde adlan hizasında sösterilen verginin keabi kat'i
yet edeceii illn makamına kaiın olmak 1z.,.. illa olunur. 

m (368) 

-340- Öz Türkçe ka9ılıklar 

hububat ve mayiat için kul- Erk, irk (ihtiyar, iktidar 
lamlar bir 6lç6 man.) 2. Sa- man.) 3. Seçme 4. Unama 
lacvan, aahıvan (Su terazisi S. Yend&n 6. Yinleme 
man.) 3. Tara• 4. Tarav S. Tercih etmek - 1. Be
Tarazi 6. Taraazu 7. Tara-aç, ienmek 2. KaJamak 3. Ona
tartagaç 8. Tartacak 9. Arlı mak 4. Otarmak S. Onde-
10. Terazi 11. Terezi 12. mek 6. Üstün tutmak 7. 
Olru Oıürmek 8. Ozermek 9. 

Terbiye - 1. Beai 2. Yeymek 10. Yijmek 
Çekim 3. Töre, türe (Usul, Terclman - 1. Dilben 
Adap, kaide, nizam, intizam 2. Dilden 3. Dilma~ 4. Dil
man.) 4. Yorak, yolak S. manç S. Klçürüçi i>. Üğtlrc& 
Yön Tercüme (etmek) - 1. 

Terbiye edilmek - 1. Aktarmak 2. Çevirmek 3. 
Bavlımak 2. İdilmek 3. li- Döndürmek ~- _Evirmek 5. 
dilenmek 4. Uaunmak, usuk- Eybnek 6. Goçürmek 
mak T erdimei hal - Bapn-

T erbiye etmek - ı .Ahı- dan ıecen 
tırmak 2. Ardakalmak 3. Terdif (etmek) - 1. Ar-
A k (D--• k ) dılmak 2. Ardınca Jllriimek aarma ~eme man. d d .. 
4 A k S Besi k 6 ar ın an yurütmek, ardı sı-

• •ram& • eme • ra y6rütmek 3. Arka.sana 
Beyerl~mek 7. Buşgurtmak takmak, arkasından ietir-
8. Büyutmek 9. Eidiletmek mek 4. Arhtbrmak S. Bin-
10. Eiitmek 11. Ektilemek iettirmck, mingeştirmek 6. 
12. Eaermek, esertmek 13. Ko,mak (Terfik man.) 7. 
lğitmek 14. ltffilemek 15. Yanma ıotmak 
lkitmek 16. lkitlemek 17. Tereddi - 1. Bitkinlik 
lkitmek 18. lkizmek 19. ik- 2. Boziunluk, bozulduk 3. 
selemek, iyaelemek 20. Ka- f ürüntü 4. Tükenif 5. yoz-
nıkmak 21. Kaldurmak 22. ayıt . 
O.ıı.-tm k 23 Ôktll k T<reddı etmek - 1. Bit-
••~ e · eme mek, bitkinleşmek, bıtip tii-!;k Tohtatmak 25. Yetiftir· kenmek 2. Bozulmak 3. Çtl-

Terbi • --.Letm-•- rtimek 4. Yozlamak 5. Yoz-
..... __ Y• -ııı::.s - - latmak 6. Y ozmak 7. Y o-
-.ranmak zukmak 

Terbiyeli - 1. D&lek T eredcli etmif - 1. Bi-
(Akliklı man.) 2. Keıke 3. tik, bitkin, bitmiı 2. Bozuk, 
Kılıktı 4. Uslu bozulmuı 3. Çürük, çürü-

T erbiyesiz - ı Çilfk 2 müş 4. Y oygun, yozgun 5. 

Elk
. · 1 

• Yoz (Daha çok hayvan hak.-
an 3. Korsuz 4. Sıymk kında) 

5. Tictek 6. Yırtlak, yırtlaz Tereddüt - 1. Bayka 2. 
7. Yobaz 8. Yönsüz Çekingi :t Duralayıf, du-

T erbiyeıizlik etmek - raklayıı 4. ikincirik S. lkir-
1. Çelermek 2. Çeltermek cik 7. lkircinlik 7. lkirçen

T ercilı - 1. Artuk 2. lik 8. lıp, ic2il 9. İtkil 10. 

~ 
> 
~ 

> :c ...... 

MADEN SUYU 
Böbrek, karaciğer rahatsızlıklanna, hazım
sızlığa 1< arşı en iyi ve şifalı madensuyudur. 

Türkiv e Ziraat Bankası lzı.. ir 
Şubesinden: 

11 -3- 935 tarihinde açık artbrma ile ilaaleleri yapbnlacaiı 
7 -3- 935 de Anadolu 8 -3- 935 de Yeni AIİr 9 -3- 935 Milli 
Birlik ve 10 -3- 935 de Eıe iazeteleriade ilin edilen Yunanlı 
emvalinin ihaleleri 3 .. 4. 935 tarihinde pazarbi• bırakılacaktır. 
Sabf iayn mübadil bonoau veya pefİD para ile oakten yapılır. 
Maim ıabldığı seneye ait devlet Yerııi ve belediye resim ve 
aair masraflar müşteriye aittir. lstiyenlerin yüzde yedi buçuk 
teminatlarile birlikte ihale giinii aaat 14-30 da Zirat bankasına 
miracaatlan. 78z (369) 

Doktor 

Hiza Unlen 
Keatelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \Jnlen 
D08UM VE CERRAHI 
KADIN HA8TAUKLARI 

MUTEHA8mSI 
:' , °t7'3H) .,. 

Menemen Malıkemuinden: 
Menemenin Pazarbaşı ma

halleaindea Huputlu ölü Meh
met kanaa Kamerin yafab ha-
•ebile mez.bureye miruçı oldu
j'unu ve alacaiı ve •ereceii 
bulundapnu iddia edenlerin 
illa tarihinden itibaren üç •f 
zarfurda evrakı mlabitelerile 
Menemen sulh hukuk mahke
mesine mlracaatlan hizama 
illa olunur. (370) 

- 337 -

Temkinli - 1. Ağır bat· lik, reçinmemedik (Milnafe· 
h 2. Durpn 3. Düşiince& ret man.) 2. Kaçma, birbie 
4. Dilzün 5. inç güıtlk, inç- rinden kaçma 3. Se'Yİfme
k&Jük 6. Konakbi 7. Onat mek, sevişmemeılik 4. T e-
8. Oturgan 9. Otarmaklı 10. Zİfllle S. Uygun•uzluk, UJ11f
Saklamb 11. T&zün mamazhk 6. Ürkme, birbi-

Temkinli olmak - Se- rinden ürkme 
rinmek Tenakua (etmek) - 1. 

Temkinli a6ylemek - Azalmak 2. Daralmak 3 
Birçinnemek Düşmek 4. Ek•iJmek 5. Ek· 

Temkinsiz olmak - Kur- simek 6. Ekalmek 7. Go· 
prmak ranmak 8. lk•ilmek 9. lail-

T em6k (dmek) - 1. mek 10. Kakraımak 11. 
Eniktirmek 2. Issı kılmak 3. S&nmek 
Yermek Tenasüh - Ton değiş· 

Temlik senedi - Tapu tirmek 
Temria - 1. Alııbrma Tenaıiil - 1. Çocuk ye· 

2. Döriişme 3. Öğredik 4. tittirmek 2. Döl döş yctiı· 
Yumuşatma 5. Yumuı (Va- tirme 3. Dörelme 4. Eıleş· 
zifc man.) tirmek 5. Ürçime, üçürme 

Temrin yapmak - işle- 6. Üreme 
mek Tenulib - 1. Biçim 2. 

Temsil (etmek) - 1.Bas- Birbirini tutma 3. Diz•a.
mak (Tabı man.) 2. Benzer lük 4. Oran S. Urn 6. Uy
retirmek (Misal irat etmek pnJuk, uyUflD• 7. Yalu11k, 
man.) 3. Benzerini yapmak yakıflll• 

T...Opl6 - 1 s· . li (Tersim man ) 4 Benzetmek · ıçım 
(Teşbih man°) S. Oynamak 2. Birbirİllİ ~tar, birbirintı 
(Tiyatro oynamak man.) 6. uyar 3· D&zgun 4. Eli aya• 
Omeğini çıkarmak (Kopya f1na uygun 5. Oranlı 6. Ya· 
maa.) 7. Yerini tutmak kı,ıkh 

Temyiz - . 1. Ayırt 2. . Tenasüpsüz - 1. Biçün. 
Ayırtgu 3. Seçı 4. Urundu sız 2. Oransız 3. Şevşiri 4. 

Temyiz etmek - 1.Alıt- Yakışıksız 

lamak 2. Ayırmak 3. Ayırt- Tenavül (etmek) _ y • 
lamak 4. Başkarlamak 5. mek içmek 
Seçmek 6. Tanlamak 7.1 Tenazu - 1. Çekişme 2. 
Urundulamak 7. Üründüle- Döiiişme (Mudarebe man.} 
me~ l 3. Kavga, kavgalaşma 4. 

Ten - 1. Büksem 2. Tutuşma 
Dene 3. Deri (Bilhassa in- Tenazur - 1. Bakıtma. 
san için) 4. Et 5. Göğ-de, 2. Bettesme 3. Bir\.isilf 
iövdc 6. Sölmek 7. Ten 8. bak&a 4. BirW!-e kup 
Yin lanma S. Karilhk 6. l.C.ıi~:i 

Tenafiir - 1. Geçimais- ya (Nazir, nuire mu. 
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logiliz KANZUK Eczanesinin 
öksürük Pastilleri 

Pastil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 

mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaz 

hastalıklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Yolculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastalıklarının önüne geçer. 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, . banyolu odaları M~l'll!aray~ 
Halice nazır güzel manzarası ıle .stanbulun en sevımlı otelı 
·Bristoldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu ote.li 
tercih ederler. 

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

Dikkat: Bütü~ Egelilere Hristo) S_irke-
Beyoglunun cıde 

Osmani otelini tavsiye e ederiz 541 

lzmlr Belediyesinden: 
232,62 lira bedeli muhamme

neli Karııyaka su branşman
ları için 422,950 kilagram de• 
mir bilezik alınması işi belediye 
başkitipliğindeki keşifname ve 
şartnamcai veçhile ve açık ek-

siltme ile 25/3/935 Pa:ıarteıi 
ı,rünü saat 16 da ihale edile-
cektir. 

ııtirAk için 18 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
komisyona ı,relinir. 

8-12-17-21 737 (338) 

- 338- Öz Türkçe karılıklar 

Tenbih (etmek) - l.An- Alçalmak 2. Aşağılamak 3. 
dırmak (İhtar man.) 2. Duy- Enezimek"kuvvetten düımek 
':!UTmak, tuydurmak 3. lı- man,, 4. Enmek 5. Gönül 
marlamak 4. Kisetmek 5. alçaklığı ıröstermek 6.lnmek 
Tapşırmak6. Talkamak7.Tu- 7. Kadıtmak 8.Kevikıinmek 
Juzmak· 8. Uyandırmak 9. 9. Kimıinmek 10. Yendiret
Uyarmak 10. Uyatmak 11. mek 
Uykudan kaldırmak Tenfir - "etmek,,l.Çiğ-

T endürüst - 1. Boylu ritmek 2. iğrenmek 3. So
Joslu 2. Esen (sıhhate salim ğutmak 4. Tiksindirmek 
man) 3. Gürbüz 4. isen 5. Tenha - 1. Ağlak 2. 
Kip (iyi, uyı,run man) 6. Avlak 3. Bot 4. Calpı 5. 
Sağlam Eriğ 6. İssiz 7. Tala 8. Tek 

Tenebbüt - (etıııek) 1. 9. Uğu 10. Üz, üze 11. Yal
Bitmek 2. Diğremek 3.Göğ- nız. 
remek (Yeşermek man) 4. Tenhalaşmak - 1. Av
Gövermek (Yeşermek man) lakıımak 2. Boşalmak, boş 
5. Yerden çıkmak 6. Yeşer- kalmak 3. Yalnızlaşmak 
mek 7. Yetişmek Tenhalık- Yalnızlık 

Teneffüs - (etmek) 1. Tenk- Dar 
Dinlenmek (istirahat man) Tenkdil - 1. Sıkıntılı 
2. Kustunmak 3. Soluk al- 2. Y •nak 3. Yüreği dar 
mak 4. Solumak 5. Tınışmak Tenkdil olmak - 1. Da
tınmak 6. Yorgunluk almak rakmak 2. Darıkmak 3. Sı
Y orgunluk almak (istirahat kılmak, içi sıkılmak 
nan) Tenkih -- "etmek,, 1. 

Tenetir - 1. Aran 2. Arıtmak 2. Ayıklamak 3. 
Salaca 3. Salacak, salacık Ayırtmak 4. Ayıtlamak (A-
1. Yunluk 5. Yuvuşg-a yıklama ve ayırtlamak söz-

Tcnevvü - (etmek) 1. !erinden bozma) 5. Azaltmak 
Çevermek 2. Türemek 3. 6. Çıkarmak 7. İndirmek 
Tücelenmek, türeleşmek 4. Tenkil - "etmek,,l.Bas-
Tüı!ii türlü olmak tırmak 2. Basmak 3. Ezmek 

Tenevvür - (etmek) 1. 4. Tepelemek 5. Uruğsırt
ı\yd:nlanmak 2. Balkımak mak 6. Uzaklaştırmak 7. Yıl
'pırıldamak man) 3. Işıklan- dırmak 
r a' , ışık almak 4.Parlamak Tenkis - "etmek,, 1. 
pa damak, pırıldamak 5. Azaltmak 2. Azartmak 3. 
Süziı!mek (musaffa olmak Eksiltmek, eksitmek 4. İn
ınan) 6. Yarunmak (paıla- dirmek 5. Kelteymek 6. Ke
ınak, parıldamak man) mitmek 7. Kısmak 8. Kıstır-

Tenezzüh - 1. Gezinti mak 9. Kokratmak 10. Sek-
2. Gezip dolaıma 3. Gezme lcmek 

T cnezzüh yeri - Gezek Tenkit - " noktalama 
Tenezzül - "etmek,. 1. man,, 1. Ayırma 2. Benekle· 

Sarho,luk 
Kemeralh caddesinde 

sarhoş olarak bağirıp çağıran 

Hakkı oğlu Kemal zabıtaca 
yaklanmıştır. 

,-~-------------------=--------------, 
. Gönül Kolonyası 

..-
Yety EXTRA 

~ ~ ..................................................... . 

Kemal Aktaş 
.. 
_... -- . . .. ·..... ~-- .. 

Hilal Eczanesi 
Sayın yurddaş; çok sevdiğiniz GÖNÜL kolonyası için si7e bir müjde veriyoruz. Eczacı 

Kemal Aktaş iddia ediyor, diyor ki: GüNÜL KOLONYASI 

# . . 11 Mart 935 ' 
den ıtıharen iki kat güzel iki kat daha iyi ol-

Bıçakları Eşı;;izdir 
Türkiye için deposu : 

muştur, hu fennin, ilmin son tekamüliidür, şerefi 
bizim zevki sizindir yurddaşlar 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

1164) 34 - 78 ( H 3 ) 

uayenehane 

Doktor 

Kemal Sakir 
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 

Doktor 
1
• ..... İbrahim Salo 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

lzmir Emrazı Sariye Hasta
nesi Liiburatuvar Şefi 

2 inci Beyler Sokağı No. 41 
Hergün saat üçten sonra 

hastalarını kabul eder 
Evi: Göztepe Abdüllezel 
sokak No. 32. Telf. 3686 

(5-13) 300 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

• H 3. 12-13 (218) 

Talebe Velilerine 
İlk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. is
ti yenlerin gazetemiz idare mü
düriyetine müracaatları. 26-8 
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me 3. İmleme Tep - 1. Bezgek biz-
Tenkit - (etmek) intikal kek (humma man) 2. s:tma. 

man) 1. Beğl'nememek 2. Tephir - "etmek,,l. Bu
İrdelemek "beğenmemezlik ğu çıkartmak 2. Buğulandır
ıröıtermek, inceden inceye mak 3. Burutmak 4. Tütaü
kusur aramak man,, 3.Kına- !emek 5. Tütüzmek 
mak 4. Kınamsımak 7. Ü- Tepşir - "etmek., 1. 
yürtlemek 8. Yarmak 9.Yer- Buştumak 2. Muıtalamak 3. 
mek 10. Yirmek Mnştulamak 4. Muştuluk ver-

Tenmiye - "etmek,, 1. mek 5. Sevinçlemek 
Arttırmak, artırmak 2. Bü- Ter - 1. Islak 2. Körpe 
yütmek 3. Çoğaltmak 4. 3. Yaş 4. Yeni 
Oğlıtmak 5. Uzatmak 6.Ün- Terahhüm - (etmek) 1. 
dürmek 7. Üretmek 8. Ye- Acımak 2. Esirgemek 3. 
tiştirmek lsirı,remek 4. Marsamak 5. 

Tensik - "etmek,,l.Dü- Mayrulmak 6. Özü ıröyün
zeltmek 2. Diziktirmek 3. mek (iç yanmak, yüreği yan
Sıralamak 4. Tecemek 5. mak man) 7. Yörekıimek 
Yaratmak 6. Yasamak Terahi - 1. Ağırlatma 

Tensip - " etmek,, 1. 2. Ağır danranma 3. Bayka
Beğenmek, beyenmek 2. İyi ma 4. Bezerme 5. Erinme 6. 
bulmak 3. Ohşatmak 4. O- Gevşeklik 7. Gt.vşeme, ırev
namak 5. Uyırun bulmak 6. şek olma 8. Yavaıuk, yavaş-
y erinde bulmak lama 9. Yürgüzme 

Tenşit - "etmek,, 1.Se- Terakki - "etmek,, 1. 
bitmek 2. Sevindirmek 3. Ağmak 2. Artmak 3. Ço&"al
Şenlendirmek mak 4. İleri ıritmek 5. ile· 

Tenvim - (etmek) U- rilemek 6. Önürmek 7.Öıme 
yutmak (neşvünema bulmak mao) 8. 

Tenvir - " etmek ,, 1. Ucmak 9. Üşermek 10. Yu
Aydınlattırmak, aydınlatmak karı kalkmak 11.Yükselmek 
2. Çarıtmak 3. Çeretmek 4. 12. Yürümek 
Işıklandırmak 5. Işık vermek Terakkup - (etmek) 1. 
6. Işıtmak 7. Yarıtmak 8. Beklemek 2. Gözetmek 3. 
Yarumak 9. Yarutmak Gözlemek 4. Ônmek (taras-

T enzih "etmek,, A- sut man) 5. Ummak 
rılmak Teraküm - (etmek) 1. 

Tenzil "etmek., 1. Binişmek 2. Binişmek 2. Bi-
Aşağı düşürmek 2. Aşağıla- rikme 3. Birkemek 4. Bün
mak 3. Aşağı varmak (tarh gemek 5. İlkilmek, ilkme 6. 
man) 4. Azartmak 5. Çıkar- İrikmek 7. İrkilmek 8. lrki
mak (tarh man) 6.llüşürmek mek, irkmek 9. Sıkışmak 10. 
7. Eksimek 8. İndirmek 9. Toplanmak 11. Üğmeleşmek 
Kesmek 10. Koramak (tarh 12. Üreleşmek 13. Yığilmak 
man) Terazi- 1. Batman (asıl 

Hilal Eczanesi 

Vali general Kazım Dirikin yüksek himayelerinde 

Büyük Pehlivan güreşleri ve 

FUTBOL MAÇI 
Zafer mektebi öksüz ve fakir çocukları ile C. H. F. 

Dolaplıkuyu nahiyesi binasının tamamlanması meniaatına 

Alsancak Stadyomunda 
Bayramın ikinci günü İzmirin kuvvetli takımları olan 

ALTAY - ALTINORDU 
Spor kulüpleri birinci ve ikinci takımları arasında kupa maçı 

BAYRAMIN dördüncü günü halkımızın çok sevdiği ve 
çoktanberi beklediği Türkiye güreş ıampiyonları 

Bandırmalı Kara Ali, lstanbullu Mülaeim, Akhisarlı Rıfat 
Adapazarlı Cemal ve Afyonlu Süleyman ve diğer Pehli
vanların iştirakile BÜYÜK GÜREŞLER 

Futbol maçları : Saat 14 te 
Güreş maçları : Saat 13 te başlıyacaktır. 

(363) 13-14-15 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
k 

Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancıları ıçın 
ullanılan ilaçların en faideli ve tesirlisidir. 
(d 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza

ne en arayınız. 
Bütün Türkiye için umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka

pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ALGOcıpa dep~ları~ı~ hepsinde vardır. Israrla daima 

AN ısteyınız. 

AL GO PA N 
1nş .. _.ını>. ıçiıı ı· 1 t J J a ıue uıbtıyaçlarınızı pek onıı~ ıy.\t ar a 

tenıın etmek isterseniz Haliın aj!;a çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbaneRinA miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çlçekli 

Çmi ve levazımı sılıhiyeden lavhalar ve bunların 
te/errüatı envat banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme boru ıat 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/eTTuatı vesaire:. .. 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
• 

Yerli Çimentolar, Bütan Mark~·ı91ar 
En Milsait Şaraitle k. 
Mağazamızda Satıl•r ·.t\:~ h S 

< 1 



H. F ESNAF VE iŞÇi TEŞEK- 1 

K L ERi BÜROSUNDAN 
mu Esnaf Ve lşç· e 

1,arihi 

2·7 /3/935 

28 " " 
29 ,, " 

" " " 
30 " " 
31 " " 

1141 " 
2 " " 
3 " " 
4 " " 
5 " " 
" " 
7 " 
8 " 
9 " 

10 " 
" ,, 

11 '' 
12 '' 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

,, 
'' 

Giinü 

Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 

" Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 

" Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 

,, 

Perşembe 
Cuma 

Saatı 

-19 
19 
9 

14 
17 
17 
19 
19 
17 
15 
9 

14 
17 
21 
19 
9 

17 

21 
9 

" " " " 14 13 Cumartesi 21 
'' '' 14 ,, " Pazar 15 

15 ,, ,, Pazartesi 17 
16 ,, ,, Salı 13 
17 Çarşamba 17 '' ,, 
18 ,, ,, Perşembe 19 
19 Cuma 9 

'' '' 

Motörlü ve§ait sahipleri 
Yük arabacı ve sürücüleri 
Ekmekçiler ve furun sahipleri 
Furun işçileri 
Salon sar.irl<alcıları 
Bine·k arabacı ve sürücüleri 
Kahveci ve i?8Z~nocular 
Gümrük hamalları 
Ayakkabıcılar 
Lokantacılar 
Terziler 
Tutün işçileri 
Sütcüler peynirciler 
Şoförler 
Berberler 
Deniz İşçileri 
Müzayede bedesteni; sipahi 
pazarı 

imtiyazlı şirketler 
Bakkallar 
Sanayi İşçileri 
lnatiyazlı şirketler 
Güzel sanatlar 
Ko,onya ve baharatçılar 
Kantariye malı 
Puvantö ler 
Eczacı kalfaları 
Yapıcılar 

" " " " 16 Matbaa işçileri 
20 " " Cumartesi 16 Kasaplar 
Cemiyetlerin umum toplantıları günJeri yukarıda yazılmıştır. Toplantı 

Yeri kordondaki birlikler binasıdır. 

RUZNAME: 
1 - 935 Senesi iptidasına kadar olan bütün hesabat 
2 - 935 senesi bütçesi 
3 - Yeni yürüyüşe göre · nizamnamelerde yapılacak tadilat 
4 - Bilhassa işçi ve esnafa sıhhi ve içtimai yardım fasılları ve dispanser 

1 

teşkilatı : 

5 ~ ~üddeti geçmiş idare heyetleri intihabı ' 
Gıbı pek mühim maddeleri muhtevi olduğundan bütün esnaf ve işçinin 

cemiyetleri için tespit olunan günlerde behemehal gelmeleri ve işi ikinci 
toplantıya bırakmamaları ilan ve rica olunur. 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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\ TAZE TEMİZ UCUZ 
. . . . . . 

iLAÇ 
liF.R, l'ÜRLÜ TUVALET ÇEŞiTLERi 

Bam.al Rt•het 

Sıhhat Eczanesi 
Başdurık Büyük Salepçıoilu hını karıısında 
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lzmir Memurları istihlak 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatı
nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayanklı meşe kömürünün kilosu ( 4 ) 
kuruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fi
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adresle-
. kadar gönderilir. 

Kemeraltında birine! Mıhcılar sokağı 
3 H. 11-26 (157) (Eski İğdeli Kahve) 

Telefon 3435 

Anneler Ç{lcu ltiarsnız 
çin ilk amava 

A 

~AK 
ile baş'ayınız 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafmdan sureli bususiyede hazırlanan 

L A k • Çocukta hazımsızlık, 

a t i O sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Katagrip 
TABLETLERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 

T e"Damen Geçirir 

Isn1ıne Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuruştur 

' 1 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiy 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

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

Jmum Deposu 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udenıiş~ 
Ticarethanesiclir. 



f ratelli Sperco 
~ . ,: Acentesi 

RO • ALE NEERLANDAİS 
· ·"1PANYAS1 

UL, ::,..,ES \ apuru 8 nisan-
dan 11 n:saı a kadnr Anvers 
Ro' dan', Amsterdam ve 
Hamburg liman'an için yük 
al2c" 1dır. 

UL YSSES vapuru 20 martta 
be~lenmckte olup yükünü bo
şa!tt•ldan sonra Anvcrs, Ams-
t~rdam, Rotterdam ve Ham
burg Jimanları için yük ala
caktır. 

CERES 25 marttan 28 Narta 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanlan 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 

N. V. 
W. F. il. Van l)er 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

AQILA vapuru 19 martta 

bekleniyor. 21 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük 1'lacaktır. 

AKKA vapuru 31 martta 

bekleniyor. 4 nisana kar AN

VERS, Rotterdam ve Hamburg 

ve Bremen Jiman~arma yük 

alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 

Hamburg 
TROYBURG vapuru 2'l 

martta heklen:yor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
ANVERS, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanlanna yük 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdauı, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 

'"':"timl.nllh için yük alacakbr. alacaktır. 

Oliver Ve Şü. 
LiMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

MARONIAN vapuru 21 şu

batta Londra, Hull ve An
versten rrelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

EGYPSIAN vapuru ay so
nunda Liverpool ve Svansea
dan beklenmektedir. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hull ve An
versten rrelip tahliyede bul1ına-

cak ve avni zamanda l..ondra 
ve Hull i~in vük a'nc-althr 
FLA~INIAN vnpu .. u "':ut 

orta•nnda Live?'poo1 v,. Svan
sea' dan beklenmektedir. 

NOT: Vürut tariJ;'eri ve 
vapurlann isilf''eri üzerine mes'u 
liyet' kabul edilmez. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
1ZM1R, PJRE TRıYESTE VE 

Sl JSAK ıÇtN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 

Seyahatm müddeti 

Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi ~ünü 
muva~alat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede

cektir. 

tik hareketler: 

2713/935 S. S. BLED 

G. PAPA Y ANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 

Pire, Selinık, ve Dcdeağaç 

limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Ce&1al Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 
VIKINGLANvapuru2n~anda NORBURGvapuru 28marl- '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rotterdam, Hamburg, Copen- ta bekleniyor. Hambur ve An-
bage, Dantziğ, Gdynia, Gote- versten yül< çıkararaktır. 
burg Oslo ve İskandinavya li- DEN NORSKE MIDDELH /\ VS 
manian için yük alacakbr. LINJE D/S A/S SPANSKE- 1 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
ızmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
TAMESIS vapuru 19 Marlta 

· .,..,irden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 

LlN lEN - OSLO 
BANDEROS vapuru 23 marl-

ta bekleniyor. Dieppe ve Nor
vec limanlanna yük alacaktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 
COMOANY L TD. Budapeşt 
TISZA vapuru 18 marlta ( Doğru ) N evyork için yük 

alacaktır. bekleniyor. Doğ'ru BraiJa, Bu-

SERViCE MAR1TiM ROUMAİN I dapest, Bratis1ava ve Viyana 
Garbi Akdeniz için ayda için yük alacaktır. 1 

hir muntaz am sefer. THE EXPORT ST AEMRHIP 
PELES vapuru 6 nisanda CORPORATION 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar- EXECUTIVE vapuru 19 mart 
aelon, Manilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru l 
mayısta gelip 15 mayıata Matta, 

ta bekleniyor. Nevyork için 
yük alacaktır. 

Vunıt tarihleri ve vapurlann 
Ceaova Manilya ,Banelon ve isimleri üzerine mesuliyet ka-
Cezaire hareket edecektir. bul edilmez. 

ılindaki hareket tarihlerinde 
d N. V. W. F. Hanri Van Der ki değitiklikler en acenta mes-

uliyet kabul etmez. Zee & Co. 
Fazla tafsilat için ikinci kor- Birinci Kordon Telefon No. 

donda Tahmil Tahliye şirketi 2007 - 2008 
binası arkasında FRA TELt.1 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2050 

çocu~ HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
ikametkihmı Birinci Kor

donda Tayare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağknda 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345~ 

(25) H.3 _ 
- -- '1t - ----

Müjde 
Tecrübesi Parasız!. 

DÜNYANIN EN BiRiNCi 
TIRAŞ BIÇACI 

Kırmızı Ay 
gelmiştir 

1 O defa tıraş edeceği 

garantidir 
Bir defa kullanan katiyen 

başka bıçak almıyor 

Türkiye umum deposu: 
İzmir Kuzuoğlu çarşısı An
talyalı Sait hurdavet mazası 

..., "' 4-,}3 Ql,6) 

DENIZYOLLARI 
iŞLETMESiNiN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

l 7 Mart PAZAR günü saat 
23 de lstanbula hareket. 

Gülnihal'in Bandırma'dan 

hareket günleri hakkında 
ls•asyonlardan ve İzmir acen- j 

1 

teliğinden tafsilat a:ı:ıabilir.r ,• , 
2-2 1308\ .................... 

.. lll!!lll!!!!l .. 11111!!1~ .. a. ....... mııt._, 
Kiralık Hane ~ı 
İkinci Kordonda A;man 

konsoloshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numaralı 

iki katlı altı oda!ı konforu '"' 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-
mek istiyenlerin ikinci Kor- ,ı 
donda (189) numaralı Bay İs 

1 mail Hakkının hanesine mü-
f racaatJarı. 8- 1 O 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
T e!efon: 3434 

20-26 (229) 

,, 

AZ rARA iLE BOL 
ISIK 

YAL.Nlz iÇi GAZLI 

Laır baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTEMALCILAR 
~1n1zemesi Deposu 

77 - 79 Tel. 3332 

GRIPIN 
En f lddetll ba, aörllarını derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
velJit ısbrablara karşı bilhassa müessirdır. 

~ 

1 
~ 

1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Heır €Czanc.,...e ·;v.nur. Flall 7 '2 kuruştur 

BAG, SEBZE, TUT 
pıe 

KIS (iEl)ltl 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi:K FIRSJ_T 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

izmir Milli Emlak Müdürlüiünden: • 
Lira 

Bayrakla Burnova cadde~inde 34 eski 28 taj No. ev 30 
Karşıyaka Yemişçipaşa ,, 32 numaralı dükkan 76 
Rallfapınar Kağıthane " 250-2 No.Ju ev 131 
Reşadiye Müstecabi sokağında 4 numaralı . " 70 
Kadife kale dahilinde 13 ekter 8309 metre mer'a 90 
Sinekli cadeesinde Profetilya kale altı mevkiinde l ç'k~er 

3785 metre tarla 32 
Halkapınar sepetçi kuyu mevkiinde 3676 metre batıçe 1& 
Yukanda yazılı emvalin bir aenelik ican müzayedeye konul-

1 muştur. Taliplerin 21-3-935 Pertembe günü saat 14 te MiJli 
Emlak müdürliığüne müracaatlan 6, 9, 13, 17 704 (326) 

Umum Hastalarm ~azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

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

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
lLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

·Fa1hrl Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri: 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
10- 20 355 S.7 

Bayram. için 

Eczacı Başı Süleyman Feri; 
Kolonya, Esanı, Pudra ve Kremini 1.ercih ediniz 

Çok Menınun Olursmıuz. 

M. Depo S. Ferit: Şifa Eczanesi 

katiyetle tavsiye ederiz. e' 

Telefon : 380~·, 


