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Haraççı 
KARI) EŞLER 
Mamulah Sandal

yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

lmnlwt'iyet &enmn ıJckçısi, Saba1tlm·ı (,'ıkat· Siya.si Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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1 
İş adamlarını 

li - -
D a~is ile korkutmak 

ogru değildir 
i . deınede denklik kurmak 
ÇIQ lörünu·· k b" · l · -

1 • n am ıyo ış erı u-
p~~c kurduiu düzenleri he
L ••uz biliyoruz. Bütün uluslar 
li 'U Yolda düzenler onaylıyorlar. 
111
., Glke dışarıya para çıkar

te:'•k için kendisine 2'Öre sis
•i . er tutuyor. Bunlann hep-
L~ anıaçı kambiyo l<açakçı-
gıııın - ·· . 
Alı 0 n.une geçmektır. 

ka.ı fvenş adamlannın, han
lı ;rın hesapları kontrol al
bij •dır. Gezintiye gidecekler 

k e uluşun bıraktıö-ı kadar 
•ınb· • 

n ıyo çıkarabilmekte ve bu-

t ud Pasaportlarına yazdırmak-
a. ırl S k ar. ıkı kontrol altında 
işa~~kcılık yapmak kolay bir 
b maktan çıkmııtır. Bununla 
erabcr ul ··ık . 

çık uş u eye gıren ve 
$!Öra.n kaınbiyoları bilip ona 
iş ~ davranmak istediğinin 
0 a) anılarını kambinyo çcvir
otb j• · 
l'İnd r•ne yaptıkları işler üze-
lorl en bcyann~me vermiye 
,,ı,;nıaktadır. Ülke ürünlerini 
lll'1J Dcı ülkelere satanlar bu 
\'t d akı yüklerlerken gümrüğe 
bpk ' Jerı beyannamelerin bir 
~ .... ısını dı. kambiyo çevirgen-
ı.te veriyorlar. Ulus onay
•- . rı haşka bir kararla 
'4tırJ · 
İşi • enn üç ayda bir genci 

trını .. t d'v b' b ) gos eren ııer ır e-
•nna.me ·ı · · · t · t' l, . verı mesını ıs emıı ır. 

b cırlcr her yükledikleri malın 
b:Y~nnamesini verdiklerinden 
nı ... ç aylık beyannameyi ver
getgı unutmuılar veya biraz 
il ç •ermişlerdir. Şimdi karar
t:~eye aykırı davrandılar diye 

cırlerin b" -k b' b-1- -h uyu ır o umu 
•tti .. d . h'-

l!ıe Yüz e seksem ma "e-
d Ye Verilmişlerdir Bir kaç ay-
la.: beri bütün tacirler durum
c na göre üç dört ay hapis 
o:t&sına mahküm ediliyorlar. 
k aylanan kararlara göre mah-
Iİ~fklerin bıtimlerinde adalet
i" 1 Yoktur. Fak at işin ic yüzü ç:k ÖJ°Une getirilirse ortada ka-

n. çı ık ta yoktur. Bu formalite-
ın 1 IQ Yapı masını veya geç yapıl-

t .•.sı tacirlerin cezalandınlması 
Q•tırn· . f 
~ ını veriyor. sin bu bakım-
1 .. n. adalete u ..,un düşmed:ğini 

0 Yliycbiliriz. Çünkü iş adamları 
~alları yükledıkleri gün beyan-

l
•lllelcrini vermis'er, bankadan 

a. dk . 
la d lan kambiyo'arını satmış-
tcr ır. Utuşun gerek yüklemck-
d n Ve gerek kamb'yo s:ıtışın
ii an bilgisi vard r. Y apılmıyan al aylık top:u hesaptır. Uluş 
1 ~~ları üç aylık beyanname-
en bır araya topladıkları gün ya-
:~n işlerin tutarını bilmiş ola
t .tır. Bu toplamak işrini de 
~•cırJerc yüklemesi doi!ru de-
iild' o ır. 

t ~olaylık olması için bunu da 
b•cırlere yüklemek istemiş ise 
l Undan dolayı aykırı davranış
kra hapis gibi aiır bir ceza 
eınıesi yerinde sayıla-

lllaz, Sağa baktın hapis, 
~. C>cak.oğıu. 

.'\',,uu 6 tıc• a<1htfttk -

mu ün lıyacak 
Hükômet 
Arasında 

tayyareleri Kavala ile Serez 
asileri bombardıman ettiler 

A verof Midilliye asker çıkararak şehri işgal etti .. Yunan 
Hükiimeti bu korsan geminin batırılmasını emretti .. 

Hükumet kuvvetleri bütün hakim mevkileri Tuttular .. Büyük hücuma hazırlık vardır ... 

Jla l'O 1 c1: 11 ı lı iıws 

Atina 7 (A.A) - Muntazam 
hükumet kuvvetleri vaktı gel
diği zaman asilere karşı şid
detli bir taaruza geçmek üzere 
muntazaman yeni takviye kıtaa
Jarı almaktadır. 

Atina ajansı mütekait bütün 
zabitan ve generallerin başba
kan Çaldarise telgraflar çeke
rek isyan hareketini takbih 
ettiklerini ve hizmet için hü
kümetin emrine amade olduk
larını bildirdiklerini haber ver
mektedir. 

Kavala halkmın asilere karşı 
isyan ettikleri bildiriliyor. Beı 
saatlık bir harptan •onra asi
lerin reisi general Komenos 
isi gemilerden Psarayı kendi
sine yardım için çajumııtır.. 

Harekatın gecikmesi 
havanın fenahlındandır 
SELANiK, 7 (A.A) - Har

biye nazırı general Kondilis 
Şarki Makedonyadaki asilere 
karşı harekatı askeriyenin ge
cikmiş olması sadece hava 'arın 
fenalığından ileri 2'eldiği söy
lemiştir. Nazırın beyanatına 
nazaran asi gemilerden biri 
Cayai· z hizasında karaya so
kulmağa muvaffak olmuş ve 
kuru sıkı iki top atmışbr. Na
zır hükümct kuvvetlerinin mut
laka galip gelecekleri kanaa
tını izhar etmiştir. 

Kmş ve sis taarruza 
Minı oluyor 

Atina 4r (A.A) - Kış ve sis 
hükumet kuvvetlerinin Make
donyada çevrilmiı olan aai 

ı o· ıı e ın 

kuvvetlere taarr ' n geçmesine 
mani olmuştur. Bununla bera
ber hükumet tayyareleri K•lVa
la ile Serezdeki asi kuvvetlerin 
toplandıkları yerleri bombardı
man etmişler ve birçok istik
şaflarda bulunmuşlardır. Hüku
metin harb gemileri, a!li gemi
lere hücum için Girid sularına 
hareket etmişlerdir. 

ATINA 6 (A.A) - Kara 
ordusu ihtiyat zabitleri birliii 
açıkça hükumet tarafınım istil
zam etmiştir. 

Asllerln bozgunu bir 
OUn mes'elesldlr 

SELANİK 6 (A.A) - Kenlı 
muharebeler cereyan ettiği 
hakkında ecnebi gezetelerde 
çıkan haberler tekzip edilmek
tedir. Muhasımlar Stromn neh
ri ile ayrılmış bulunuyorlar. 
Fena hava harekata mani ol
maktadır. Fakat hükumet ma
hafili asilerin yiyecekleri kal
madığından bozgunluk~an gün 
meselesi olduğu kanaatındadır
lar. 
Plastlras haber tophyor 

Brendizi, 6 (A.A) - PJasti
rasın katibi Havas Ajansına 
beyanatında, Plastırasın Yunan 
haberlerini daha çabuk öiren
mek üzere bir turist sıfatiyle 
Brendiziye geldiğini ve İtalyan 
misafirperverliğine kat'i olarak 
riayet edeceiini bildirmiştir. 

Kati muharebe dUn 
bafhyacakll 

Belgrat, 7 (A.A) - Yunan 
hükümet kıtaatiyle asiler am
ıında kati muharebe asiler öı
leye kadar teslim olmadık], n 
takdirde bugün öiledcn ıonr 
baılıyacaktır. General Kondili-
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si:ı maksadı asilerin kan dö
külmeksizin teslim olmalarını 
temin etmektir. 

Asi servetlerlnln 
MU sade resi 

Atina, 6 (A.A) - Gazeteler, 
asilerle, ailelerinin servetlerinin 

} ıoum bahrİ!/C na::ırı General 
Sofoklt"s ]Jusmmıis 

hakkındaki kararnameyi neş-

retmektedirlcr. 
Karmakarıtık 

Vazlyettedlrler 
Selanik, 6 (A.A) -Yarı res

mi bir menbaa göre asiler kar
makanşık haldedirler. Yiyecek
siz kalan asiler Bulgaristana 
geçmekte ve orada silahların
dan tecrit edılmektedirler. 
Averof Mfdllllye asker 

çıkardı 
Atına 7 ( A.A ) - Atina 

Ajansı bildiriyor: 
Bsi Averof zırhlısı Midilli 

adasına yanaşıp asker çıkar
mak suretiyle şehri işgal ettir· 
mişlir ... 

HUkOnıet Averofun 
Batırımasını emretti 

IST ANBUL, 7 (Hususi) -
Atinadan gelen resmi haberlere 
a-öre asi Av~rof krovazörü bu
a-ün Midilliye asker çıkararak 
adaya iıgal etmiıtir. Bu hA· 
dise üzerine Yunan hükiimeti, 

- Jlaştanı/ı fj itıci sa1ıi}ecle-

Yunan sınırlarında 
Makedonya isyanından doğabilecek 

ihtimale karşı tedbirler aldık 
A 

Bükreş 6 (A.A)
Havas Ajansından: 

Yunan hududuna 
asker ve malzeme 
iÖndcrildiğine dair 
Türkiye'den gelen 
haberler üzerine bu 
ıevkiyat Makedonya 
Yunan isyanından 
dolayı ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere 
telakki edilmektedir. 

Bükreş 6 (A.A) -
Havas Ajansından : 

Türkiye'den a-elen 
haberlere ıöre Türk 
hükumeti Makedon

ya isyanından -doia 
bilecek her ihtimale 
karşı Yunan hudu-
duna asker ve mal
zeme göndermittir. 

Bulgarlstan dost
luk temlnall verdi 

Paris, 7 (A.A) -
Petit Parisienin hu-

Asilere erzak ve kömiir taşıyan beş Yunan 
Vapurunu boğazlarda tevkif ettik 

efzoulcm (ı~;ı .. ,.,, k 
... " lırşı gidıyorlar 

ausi muhabiri Atina• 
dan şu haberi ver• 
mektedir : 

B. Çaldarisin biuat 
bana söylediiine gö-
re Bulgaristan ıefiri 
Yunan hükümetine 
kendi memleketinin 
dos,ane duygularını 
teyit etmiş ve Bulgar 
topraklanna geçecek 
olan .ısilerin derhal 
ailihlarıudan tecrit 
edileceklerini bildir
miştir. 

Sofya, 6 (A.A) -
Bulgar hükumeti ise:. 
yan yüzünden muhc. 
tcm~l karışıklıklar• 
manı olmak üzere 
Yunan hududuna 
kıtaat tahşit etmiıtir. 
A i er hesabına 
çahtan vapurları 

tevkH ettik 
lstanbul : 7 (Huaust) 

- Souu ınct Sahıfetl•-



........ 
Samimi bir resmi kabul 
Çekoslovak Reisicumhurunun 85 inci 
Yıldönümü ha~aretle kutlulandı -·-·--·-Dün a)qam saat 18 de ıeh

rimiz Çekoalovak konsolosha
nesinde Çekoslovak Reisicum
huru bay Mazarik'iıı 85 inci 
yddöniimi terefine pmiwaj bir 
resmi kabul icra edilmiştir. 

Merasimde vali general Kazım 
Dirik, vali muavini bay Se
dad, baş müfettiş bay Ne
dim Nazmi, polis miidürü 
bay Feyzi Akkor, ıehri
mizdeki bütün konsoloslar, 
ecnebi müessesat müdürleri, 
Çekoslovak kolonisi, banka 
!nüdürleri, elektirik tirketi er
kinı, gazeteciler ve daha bir 
çok zevat aileleri ile birlikte 
bulunmQflardır. 

Merasime General konsolo
sun bir nutku ile bqlanmış 
bu nutkunda Reisicumhur 
bay Mazarikin hayabndan, si
yasi milcadelelerinden, ilini var-

lığından, nihayet çok iyi kalbli 
ve beynelmilel bir şahsiyet bu
lunduğundan bahsedilmiş ve 
Çekoelovakyaya yaphğı hizmet
ler tekrar edilerek bu şerefe 
.iftirak eden davetlilere teş~k
kür edilmiştir. 
Çekoslavak kolenisi namınada 
Konsolosun nutkuna cevap ve
rilmit ve Reisi Cumhura çekil
mek üzere bir tebrik telgrafı 
tevdi olunmuşdur. Bu merasimi 
güzel bir konser takip 
etmiş Madmazel tuif ile 
Müsyo Rozanti nin verdiği 

musiki ziyafeti hararetli 
alkışlar toplamıştır. Davet-
liler hazırlcanan zengin bir büfe 
ile izaz edilmişler geç vakte 
kadar samimi hasbihaller ve 
iyi eğlencelerle hahrası unu
dulmıyacak güzel bir gece ge· 
çİrmİflerdir. 

Bugünkü maçlar 
Altınordu - Göztepe, Altay - İzmir

spor Karşılaşı) or 
Bupn yine Alaancak ve lince: lzmirsporun eski kadro-

Halk sahalanada hususi ve aile çıkaca;ı buna mukabil de 
resmi futbol mtisabakalan ya- AltayWann takımlannda bir 
pılacakbr. iki oyuncuyu değiştirmek su-

Geçen cuma birinci dene retile yeni bir tekilde takım 
lik maçlan neticeleıımİf oldu.. çıkaracaklan aöylenmektedir. 
ğundan bugün ikinci devre Miaabakalann neticeleri hak-
Iilderine baflanacaktır. Bu dev- kında tahmin yapmamn yersiz 
re maçlan yedi hafta devam oldujunu ıeçen deyreki maç-
ettikten ı"ra 1934 -· 1935 .larda vukubuLm sürprizler 
senesi lilderi neticelenek ve sfiatermittir. Bupkü müsa-
lzmir f&lllpiyonu tayin etmiş bakalarcla hanıi takım daha 
olacaktır. Buğlinden sonra heyecamıız ve dürüst oynarsa 
her cama heyecan& biriki mü- o kazanacak demektir. Çün-
sabaka olacak ve uzun zaman- ki dört takımda aşağı yukan 
elan beri devam eden durgun-
luk yüzünden zevklerini tat- ayni kuvvette ıözükmektedir. 
mbı edemiyen futbol merakh Hepsinden giizel ve temiz bir 
lan bu ihtiyaçlannı ıidermiı oy~ bekleriz. 
olacaktır. Halk sahası maçları 
BultlnkU MUAllakalar: Bu sahada da lzmirspor, Türk-

Saat 10 da Şarbpor- BuCM ıpor ve Buca, Şarkspor (B) 
Saat 12 de Tiirbpor- K.S.K. takımlan maçı ile Altı gayri 
Saat 14 de Giztepe- Altın- federe kulüb arasında müsa-

ordu. bakalar yapılacaktır. 
Saat 16 da Altay- İzmirspor. Maçlar 
Bu maçlardan bilharsa AJhn- Saat 9 da lzmirspor - Türk-

Yanı AsH• 

taşb 
Ovadaki tarlalar su albnda 
Kaldı - eski köprüyü sular aldı 

----------------~----------------

Gediz nehri 

iki ıündenberi Gediz nehri- ı Menemen havalisinde sular al- 1 yolcuların aktarma yapılarak 
nin suları kabanyordu. tında kalan ovada tetkikl~r seyahatlerine devam etmeleri-

Dün vilayete ıelen maliima- yapmıştır. Gediz sulan Mene- nin temini bildirilmiştir. Köp-
ta göre Gediz nehri taşmış men civarındaki araziyi tehdid rünün iki tarafında otomobiller 
ve oradaki tarlalar su altında ettiği için köylüler önleme tet- bulundurulacaktır. 
kalmışhr. Eski Gediz köprü- birleri almaktadır. Nehrin Me- Küçük Menderes mıntakasında 
sünün bir kısmını sular gö- nemen civarındaki eski yata- su basmış olan arazinin yağ-
türmüştür. Bu yüzden Foça, ğına dönmesi için alınan bu mur kesildiği için sularının 
Bergama ve Menemen arasın- tedbir sayesinde tehlikenin çekildi;i ğörülmüştür. Su bas-
da münakale durmuştur. Yı- önüne geçilmiştir. mış olan köylerde normal ba-

kılmış olan ahşap köprünün Vilayetden dün akşam Me- ~:nc~~k:7:ar!'naJ!aı::;::~ d~~~; 
kolayca tamirine de imkan nemen, Foça, Bergama ve Di- yolunun bozulmuş olan hatla· 
görülmemektedir. kili kazalan Kaymakamlık- nnın tamirine devam edilmek-

Vali General Kazım Di- larına talimat verilmiştir. Ge- tedir. Aktarma suretile trenler 
rik Tireden gelmiş ve dün diz nehri üzerinden yeni işlemekte ve yolculan getir• 
derhal gediz köprüsüne gitmiş köprüden geçirilmek suretile mektedir. 

•• 
Olçü işleri .. ' .. 
Damgalanma işi 
Mayisda biticek 
Dün ölçü itleri hakkında 

Ôkonomi bakanhğından vali
liğe bir bildirim gelmiştir. Bu 
bildirimde, alçüler yasasının 
tatbiki üzerinden bir yıl geç
tiii halde ölçü damgalama iş
lerinin ikmal edilmedi;i bil
dirilmiıtir. 

Yeniden Mayıs ayı sonuna 
kadar verilen mühletten isti
fade edilerek herkes ölçülerini 
belediye grup merkezlerindeki 
ayar memurluklanna getirecek 
ve damgalanacakbr. 

Son defa verilen bu mühlet 
içinde damgalama muamele
lerini tamamlamıyanlar cezaya 
çarptırıİacağı gibi damgalan
mamış ölçtileri de musaderc 
edilecektir. 

Bu bildirim, dün valilikçe 
bütün kaza kaymakamhklanna 
ve nahiye müdürlüklerine teb
llg edilmiştir. _,.., ...................... _ 

Bir cinayet . ..... . 
Ağırcezada mu
hakeme ediliyor 

Tepecik mevkünde Kuruçay 
mahallesinde Kürt Osmanı ta
banca kurşunile öldürmekten 
suçlu Abidin ve Abidine ta
banca vermek suretile file az
mettirmekten suçlu Muharrem 
haldanndaki duruşma dün 
Ağırcezada neticelenmiıtir. 

Abidinin suçu sabit görllle
rek ceza kanununu 448 ve 51 
inci maddelerQıe uyularak 7 
yıl alb ay ap hapis ve Mu
harremin de beraatine karar 
verilmiştir. ..................... -.... 
Hayvanlarımızın 

Islahı 
934 yılında vilayette muhte

lif hayvan cinsinin ıslahı faa
liyeti, hastalığa karşı ahnau 
tedbirler ve vilayetin her ye-
rindeki mezbahalarda kesilen 
hayvan mıktarı hakkında bay-
tar müdürlüiünce bir istatistik 
hazırlanmaktadır. Bu istatistik 
Ziraat bakanlığınca gönderi
lecektir, 

lhtısas 
••••• 

Mahkemesine 
Getirilenler 

Civar kazi ve viliyetlerden 
muhakeme edilmek üzere bıtı
ıu mahkemesine getirilen 
mahktimlarda yirmisinin bü
kümleri kat'iyet kesbetmiıtir. 
Bu gibiler dün hapishaneden, 
civar kazi hapishanelerine 
gönderilmİftir. 

Karşıyak suyu 

İş adamlarını 
Hapis ıle k~;kutmaW 
Doğru değildir 

Haş1a1an Hmr.cı sahıtttJ 
sola baktın hapis korkUSll 
tınd.a ahı veriş işlerini 
mek güçleşir. İş adamları 
ku içinde çalışmazlar. 
Ülkeye zarar zeren kaçak 
iizerinde cezalaı:. ne kadar 
laştınhk ise ajırJaitmlsuı. 
kimsenin bir deyeceği 
Uluş yasağına lierkez 
eymeğe borçludur. Amma 
formalitenih yerine ge · · 
mesinden veya bir kaç 
geç getirilmesinden bapiı 
cezaların en ağınna bat 
mak yanlıştır. Uluş kararl 
otoritesi, işlerin günü 
görülmesi isteniyorsa 
için de para :cezalan ile 
varılabilir. 

Ülke ürünlerini dışan 
ların, kendilerine kazanç· 
etmekle beraber, genel ö 
mimize de eyilik getirdik( 
işkil "yoktur. Küçük e 
yüzünden ülkenin tanın~ 
cirlerini lekelemek genei 
kımdan da haklı ve doirlt 
iş sayılamaz. Uluş formalite 
zünden mahkUnı edilen iş a 
lennın cezMlanm silmek içİll' 
çıkar yol düşünmeli ve o
nacak yeni kararlarda fo 
eksiklikleri için hapis 
para cezasını ele alın 

Hapis korkusu içinde alıf 
işleri düzeninde serpilemes. 
tekim istatistik genel çev· 
liğinin son karan bir 
adamlannı korkutmuştur. 
cımız kaçakcıbğı amansız 

mek ve bunu yaparken · 
düzenini bozmamak, 
işlerine ınkınb vermemek 
lıdır. 

Tazminat 
Verilecek 
Ödemiş ve F oçada keçil 

çıkan sari zatürree hast 
yüzünden evvelce hastalık 
kan sürüdeki hayvnnlar 
tarlar tarafından öldürühn 
Bu hayvanların sahiplerine 
kiimetçe tazminat verilec 
Ziraat bakanlığından ba: 
müdürlüğüne gelen bir 
rimde tazminat verilmek 
yakında havale gönderi.le 
bildirilmiştir. 

ordu- Göztepe ve İzmirspor- spor. 11 de Buca - Şarkspor, 
Altay maçlannın çok mühim 12130 da Hilil -Türkyurdu, 14 
ve heJecanlı olacağı tahmin de Kahramanlar - Gençlik, 

250 milyonluk 
Takas Anlaşması -

Acun Zeytinyağı 
Rekoltesi 

Y amanlanWı Kaqıyakaya 
retirilmiı olan kaynak sularının 
teıisab tamamen bitmittir. Mu
vakkat kabul ketfini yapmak 
üzere belediye fen heyeti azası 
ile su mfihendislerinden mürek
kep bir kqif heyeti teşkil 
edil~ıti. Bu heyet dün kabul 
keıfine bqhyacaktı. Müteahhit
ler; lstanbulda bulunan inşaatı 
fenniye Tiirk Anonim şirketi 
namına bay Galibin muvakkat 
kabul keşfinde bulunacağı bil
dirmişler ve keşfin bir hafta 
sonraya bırakılmasını istemiş
lerdir. 

Difteri aşısı 
Yapıl1yor 

: Sefad İstasyonl 
edilmektedir. Glztepelilerin Al· 15'30 da Parkspor - Hacıhü-
tınorduya ıalip gelmek için seyinler, 17 de Eşrefpaşa -
kuvvetli bir takım hazırladığı Demiryolu. 
söylenmektedir. lstanbula git- Bu maçlardan da qrefpqa 
mİf olan Hakkı da geçea hafta Demiryolu maçının alikalı ola-
ıeldiğine göre hazırlanan bu cajı tahmin edilmektedir. U· 
takımı bir kat daha kunet- zaa um•nclanberi birbirlerile 
leadirmekteclir. kUfllatan bu ild takım aıasıa-

Altıııordu takımmda bir kaç da ,apdaa maçlar ya beraber-
hUtadm beri ayaia ajncbja &ide nya ilrisiaclen birinin çok 
için oynamıyan Said de oynı• afak saya farkı ile galip gel-
yacaktır. mesiyle neticelenmektedir. 

Altay - lzmirspor maçına g'"e- Kaptan 

Türkofise gelen haberlere 
göre, Almanya Ruıyaya maki
ne ve Rusyada Almanyaya 
maden yaiı vermek şartile 
250 milyon marklık bir takas 
anlaşması yapılmıştır. 

.. il •• 1 il 

Dispanserlerde 
Şubat ayı içinde Hililiahmer 

cemiyetinin İkiçeımelik, Kah
nmanlar ve Karııyaka diıpan
ıerlerine mtlracaat eden 2365 
haıtanın muayeneleri yapılmıı 
ve ilaçları paruız verilmiıtir. 

YALNIZ GÖRENLERi DiNLEYİN ! ! ! 

MASKELi KADIN 
Sinemacıhk ileminde yllz filimde bir görülebilen ıaheserlerden biridir 

Rejisörü: BiTMEMiŞ SENFONiYi yapan WİLLY FORST 

euGüN ELHAMRA 1. M.Kütüpane 
SiNEMASINDA . 

Bugiln seanıJar 11-13-15-17-19 ve 21 dedir 
Geceleri 21 aeanamda tenzilith ku onlar muteberdir 

Türkofise gelen maltimata 
göre bu yıl acun zeytinyajı 
rekoltesi şu durumdadır: 

- 250 milyon kilo ispanya, 
180 milyon kilo İtalya, 95 mil
yon kilo Yunanistan, 80 milyon 
kilo Fransa, 25 milyon kilo 
Türkiye, 20 milyon kilo diier 
memleketler ki yeldin halinde 
650 milyon kilodur. 

Bu rekolte, aeçen yıl rekol
tesinin yüzde on nispetinde 
noksandır. Ancak, bu memle
ketlerin dahili istibliklan çı· 
kanhrsa dışarı piyasalara is
panyadan 30 milyon kilo, 
Yunanistandan 45 milyon kilo, 
Tnrkiyeden 1 O milyon kilo, 
Fransadan da 40 milyon kilo 
ihracat yapılacakhr. 

...... .,.. ...... .. 
Bay Hulusi 

Emniyet müdürlüjii Adll kı
sım başkanı bay Huliisi Akgü· 
müş hastalandığından dün va
ı1fesi başına gelememiıtir. 

Bir haftadnnberi mektepler
de ve qı istasyonlarında ya
pılan mecburi ve ihtiyari Dif-
teri aıım miktan ıılıhat müdür
llğlince teabit edilecek ve sıh
hat ve içtimai muavenet ba
kanhjına bildirileceklir. Dtbı 
akfUUl kadar qı istasyonla-
nndan yapılan aıı miktan şeh
rimiz sıhhat müdiirlüiüne bil· · 
dirilmemişti. Onun için bir mın
takada yapılan qı miktan ya
nn belli olacaktır. 

• •• • • • • • • 
Bay Refetin 
Konferansı 

Dlin akıam Halkevi sa· onun
da, Erkek Muallim okulası çe
virmeni B. Refet tarafından bir 
konferans verilmiştir. Konfe
ransta Erkek ve 1Kız MuaJlim 
mektepleri talebesi hazır bu· 
lqnmuıtur. 

·Bergama ve Menemen k 
larında inşa ettirilmekte 
Sefad istasyonlan ya 
tamamlanacakbr. Bu yıl 
kazasiyle Dikili kazasında 
nca birer Sefad istasyonu 
ettirilecektir. - · 

Üfürükçü 
Cür~ü meşhut h • 

yakalandı 
Kireçli kaya mevkiind• 

levi sokapda 77 n 
oturan Giritli Hasan et°O 
rahimin llfnrilkç&lük • 
bıtaca haber ilıumış ve k 
cürmü meşhut halinde 
muştur. Y azmıt olduğu dl 
lar ve üzeri yazılı bir 
ile üfürükçülüie ait · 
elde edilmittir. Hakkında. 
kikata devam eclilmekt 

111111 .... 

İtizar 
Yazımızın çokluju dola 

bugün Taçlı Deliler ro 
Sözlüğü koyamadık. itizar e 



~~~:İos muvaffak Ol
duğu takdirde B. Misakı .. 
lfaJhuk· . k .. 1 d ı on un ası ruvazor er en birisile 

1 kenderi yeye kaçtığı şayiası çıktı --
P A . General Plastıras Mi lan odadır 

Ajan RtS 7 (A.A) - An .dolu kar tabakası şarki Makedonya 
o;ının hu ~ . b. . b"I l dir· susı muııa ırı ı - asi erine karşı yapılacak askeri 

1Yor · B · harekata mani olmaktadır. Asi-
ulgar l ""kA d .. ..ı ıu unıeti Yunan hu- lerin elinden kurtulub kaçanlar 

'IQllna k h . dit B as er ta şıt etmekte- asilerin kumandanı olan gene-
B.i 1 ulgar hariciye nazırı B ral Kamonası ,uki Makedon-

& of h 
1-ııdaki ~yanatında Yunanis- yanın ihtiyat efradını seferber 
,.,. 1 ııyan hareketinden etmeye teşebbüs ettiğini ve 
fi,.ıc: Türklerin hududa beş fakat kullanmıı oldup tedhiş 
1-rın a.aker tahşit etmiş olma- uıullerine rağmen bunda mu-

& hayret tt" v • • •• 1 · ff k im d li 1 tir. e lillll soy emış- va a o a ıiını söy "yor ar. 
Ernas·. Atina, 7 (A.A) - Harbiye 

btııd l<" ı~an gazetesi Yunanis- nazm General Kondilisden ge-
~u ~ 1 ısyan hareketini mev- len yeni bir telgraflta deni-
V, .. · ahscden bir yazısmda B. liyor ki: 

... ııelos b Jk llltdıa}'f un a an misakma Şiddetli kışa raimen kıt-
le 8 

1 M ol~uiunu hatırlabyor atın cepheye doğru ileri ha-
llltıı ·

1 
aksımosun çekilmesini lel gelmemekte ve esliha ve 

Ilı•· •ffı buluyor. B. V eııizelosun mühimmat sevkiyatı hiçbir ma-
'"Yl ak• • 

'i111ı ıyeti takdirinde Türk niaya ui'ramamaktadır. Dün 
1-t.t an~ lllünasebatının müşkü- öğleden sonra hava iyileşmiye 
tt .. ı:-uırayacağına ihtimal ve- başlamıştır. Bombardıman tay-.. cm .. ilin ası1an, isyan hadisesi- yareleri müteaddit defalar uç-
'Yııi ıark nıisaki güçlüiü ile muşlardır. Hertürlü tehlikeyi 
"diif ıaınana gelişinin bir te- i'Öze alarak uçan bu tayyareler 

1 k olup olmadıiını soruyor. Sereze varmışlar, 20 metreye v,:. cndcriye 7 ( A.A ) - B. kadar inerek kışlaları ve is-
hiti ~ıclosun asi kruvazörlerden tasyonları bordıman etmişl~rdir. 
dOi:t binerek Iskenderiyeye Tayyare bombardımanı Serez-
Jİaaı Yola çıkmış olduğu şa- deki asiler arasında korku ve 
~ burada büyük heyecan telaş uyandırmışbr. 
'f u:11dırınıştır. Mısır hükumeti Şarki Makedonyadan gelen 

.. ,n . haberlere göre, asiler pek fena 
)tyc ·ı ~sı gemileri lskenderi- vaziyettedirler. Bilgün hava 
...... ttı tica ettikleri takdirde müsait olduğu takdirde asilerin 
~~ eb~tının silihlarınadan daiıtılması için ileri harekatına 
' tdılınesini ve topların başlanacakhr. Şimdi iı basit-
~ ~annın ve makanizmaları- leşmiş, asiiel'İn dağıtılması bir 
~t' •n111asın1 emretmiftir. zaman meselesi haliue 2elmiştir. 

.\jl .. •na, 7 (A.A) - Atina . Milano, 7 (A.A) - General 
.. sı h"ld· 2() ı ıriyor: PJastras saat 8-35 de Brendi-
Santinıetre kalınlığındaki ziden buraya gelmiştir. 

~t Con Saynıen Varşova 
e Moskovaya gidecek .. 

llitıer'in rahatsızlığı hnziyareti geri hı· 
rakmıyacaktır - Alman neşriyatı 

l Hayretle karşılandı 
tin Ondra 7 (A.A) - B. Hit- nin neşri münasebetiyle Alman 
lllttjr~hatsızlığı Ingiltere hükii- matbuatının hücumlarına hay-
lllü hın Moskova ile Varıovaya ret edilmektedir. Bu münase-
_,. llıessilJer göndermesine ma- betle Almanların tekrar silah-
~~ 0~ına.rnalıdır. Bu karar dün- !anmasına dair bazı rakamlar 
hnrıı llhınenin toplantısında a- ağızdan a2'ıza dolaımaktadır. 
~ 1•Ştır. Eier B. Hitler bu Ezcümle 1934 yılına nazaran 
Sl n trde iyileşir ve Sir Con 605 milyon ":1ark artacağını 
bu!~~~ ~le Edeni kabul ede- bütçede.. tabının ~tme~l~ ~e: 
ile e~ını söylerse arzusu yeri- ra.b~r butçe tahmınlerının ıkı 
'"' R'elırilec l t" E s· mısh olarak 1,100,000 mark '-on S c c ır. s:ı.sen ır 
lin ·ı ayınen bu hususta Ber- artmıştır. or • 1 

tarl;tc görüşmektedir. Diğer Daha 15 sı.lo J,,.. Ban resmi lngiliz mahfel-

!n~iliı erliı~ ... tarafından Alın~~ Yapılacak 
•çin .1 _gorusme ermin tehm 
fÜph 

1 erı sürülen sebep!erden Istanbul 7 (Hususi) - Ziraat 
llunı c etmek istemiyorlar. Bu- bankası Anadolunun muhtelif 
&al k beraber ln.)1tcren:n ulu- buğday merkezlerinde daha on 
-- 0 runma bütçe tahminleri- beş sılo inşasına karar verdi. 

1 b· Dünı~a~!nun k~~~y!az~~~n:~~~üzel 
ır "aneser aörülmcd üini bütün varlı~ımızla temin ederiz. 

o b • 

1-Ie E S R A R E N G İ Z Ç İ F L 1 K. . . 
v Ycc~n v meraktan insanın nefesini keeen. m?thış fılm 
{~OMt( MİKİ _ DÜNT A HAV ADiSi, REK-

LAM .. FRAGMAN VE SAİRE 
~~~6-UNLARIN HEPSi BUGÜN LAL!IEID!!Eg;~~I 

General Metaksas diyor ki: 
••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . Dr. Reşid Galip 
için anış toplantısı Asilerle devlet arasında tevassut .. 

--------------------------~ ... ı~--~----------------------- ANKARA 6 (A.A) - Bu
gün saat 14-de Ankara halkc
vi~de geçen yıl ölen eski kül
tür bakanı Dr. Reşid Galibin 
ölümünün dönüm yılı münase
betiyle bir anış toplantısı ya
pıldı. Toplantıyı, Dil, Tarih 

M ü ca delenin yakında zaferle bitice~ inden eminiz ! 
Atina, 7 (Hususi) - Serbest askeri kıtaaların teıkilini lü- mıı gibi tavassut teklif eden-

fırka reisi ve devlet bakanı zumsuz kılmıştır. Bu şevk dev- ler ve bu mücadeleyi iki fırka 
B. Metaksas i'azetecilere şu letin isyana kar~ı mücadele- reisi veya iki fırka arasında 
beyanatta bulunmuştur: sinde muvaffak olacağına her çarpışma sanıp bunun dev-

"İsyana karşı olan mücade- şeyden yüksek bir güvençtir. let tarafından isyana kar-
le artık kat'i olarak en mem- "Bütün vatandaşfar bizim şı açılmıf bir mücadele o1d-

, 
Edebiyat komitesi başkanı Hıf-

nuniyet verici bir ıekil almıştır. zaferimizden emin olmalıdırlar upnu anhyanlar kendilerini 
Asiler, harekete ıarki Make- ve ıüpheli kimselerin ortalığa devletin üstüne çıkarmış olur-

zı Oguz açtı. Ve veciz bir nu
tuk söyliyerek ihtifalin mana
sını anlatb. Sonra sözü Reşid 
Galibin yakın arkadaşı olan 
B. Necib Aliye verdi. B. Necib 
Ali merhumun feraırat ve ül
kücülüğünü, hususiyetlerini söy
ledi. Sonra Mehmed Saffet. 
Ağa Şevket Şakir Ziya ve 
Burhan Asaf müessir söz söy
lediler. Toplantıya gelen genç
lik ve Reşid Galibin arkadaş
ları acılar içinde merhumu 

donyada vüs'at vermek amacına yaptıiı yersiz rivayetlerden lar. Memlekete hizmet etmek 
varamamışlar ve kuvvetlerini ainirlenmemelidirler. Her kes İltiyenler için bir tek yol var-
geriye çekmiye başlamışlardır. emin olmalıdır ki mücadele- dır. Bu da bilakaydu şart bü-
Muhakkaktır ki mücadelenin nin idaresi korku ne olduğunu kiimetle beraber olmaktır. Hü-
sonu yakındır. bilmeyt:n emin ellerdedir. Yi- kWııetin otoritesini azaltanlar 

"A-.ilere kapılan ve ellerin- ne herkes mes'uUerin muhak- kendilerini asilerle ayni safa 
de tutulan filo sahilimizin ha- k k l atmış olurlar. Zira hakikatta 
yati noktalarına sokulmak ce- a surette cezaya çarpı aca-

v d · 1 I d onlann maksatlarına hizmet 
saretini gösterememiştir. Zira gın aa emın o ma ı ır. 
fU takdirde kendisini bekliyen Hüsnü niyetle tavassuta tek- ederelr. 

k lif edilebileceklerini zan eden " Biz umumi efkarın itltnadını 
a ıbetin ne olacağım tahmin 
etmektedır. Karadaki hareki- bazı kimselere de bundan sa- istiyoruz. Fakat bunu mutlak, 

k l ı t · derim tereddütsüz ve ihtirassız olarak tın yakında nihayet bulmasile, ınma arın avsıye e . 
Zira böylece kendilerini ıüphe istiyoruz. O vakıt hepiniz emin 

asilerin filoları. izahını liizum- altına sokmuş olurlar. olunuz ki mücadele süratle ve 
anarak da2"ıldılar. 

İstanbulda zelzele 
suz iÖrdüğüm sebeplerle, en " Hiç kimıe devletin üstü-
mükil bir mevkie düşecektir. ne çıkamaz. Halbuki, hükfı-
Yunan milletinin seferberlik metle asileri bir tutarak sanki 
karşısında gösterdiği şevk yeni ortada iki muhasım grup var-

emniyetle mes'ut bir neticeye 
varacaktır. Bu itimada ise, iate- İstonbul, 7 (Hususi) - Gece 
diğimiz şekilde nail olduğumuz ,ehrimizde hafif zelzele oldu. 
kanaabndayız. ,, Hasarat yoktur. ........ ........ 

Seyhan, Ceyhan ırmak- Tutulan Yunan gemileri 
}arı yeniden vİ-ikse}mİş.. Yunanistanda ki~~;~-~asaport verilmiyor 

J ~ ISTANBUL, 7 (Hususi) - Tutulan beş Yunan gemisinden 

insanca ve hayvanca hiç zayiat 
Yoktur ekinler zarar gördü 

Adana 6 (A.A) - Son gün
lerde dailara aralıksız yaian 
bol yaimurlar Seyhan ve cey
han ırmaklarını yeniden yük-

ıeltmiştir. Bu yükseliş dün çok 
artmış ve Seyhan 3 metre 65 

santim, Ceyhanda 4 metreye 
çıkmıştır. Büyük zarar ve kor
kuların önünü almak için dün 
2erekli tedbirlere başvurulmuş, 
Karşıyakadaki bazı dükkan ve 
evler boşaltılmışbr. Dün tabak
hane ve Karşıyakada ırmak 
b~yunca, polis - jandarma 
itfaiye ve bekçiler konulmuştur. 
Dün akşama doğru tabakha
nedeki menfezlerden birisinden 
biraz su girmişse de korkula
cak kadar çoj-almamışbr. Bu
i'Ün Seyhan 40 santim kadar 

düımüıtür. Ceyhandan alınan 
duyumlara 2öre, ırmak kena-
rında Halis bey bucağında ta
şan sular ~kilmişlere zarar ver
miştir. Kıyılardaki köylerde 

de tertibat alınmışbr. Şimdiye 

kadar insan ve hayvanca hiç 
bir kayıp ve zarar yoktur. Dağ 
taraflarına bugün tekrar bol 
yağmurlar yağıyor. Bu sabah 
açan hava öğleden sonra tek
rar bulutlanmış, şiddetli bir 
cenub yeli başlamıştır. 

Dün valimiz yanında beledi
ye başkam, jandarma kuman
danı, baş mühendis ve sıhhat 
müdürü olduğu halde su bas
ma ihtimali olan yerleri dolaş
mış ve alınan koruma tedbir
lerini gözden geçirmiştir. 

T rakyada iskan 
İç işleri bakanlığı muhacirlere 100 

bin ev yaptırmak istiyor 
Ankara, 7 (Hususi) - İçişleri bakanlığı Trakya için geniş 

iskan proğramı hazırlanmıştır. Kamutaydan bir milyon lira tah
sisat istenecektir. Bu para ile Trakyada iskan edilecek muha
cirler için yüz bin ev yaptırılacaktır. 

Büyük Kamutay 
Dünkü toplantısını yapt1.- Başbakan 

Programını okudu 
Ankara, 7 (Husu.si) - !3üyük Kamutay bugün (dün) toplandı. 

~aş.bakan general ismet lnönü hükümetiu programını okudu. 
lzmır saylavı bay Halil, Manisa saylavı bay Refik İnce, bayan 
saylavlarımızdan Nakiye söz aldılar. Encümenlerin intihabatı ya
R1ldı. Başbakanın nutku şiddeti~ a.kışlanmıştır. 

folü olmıyan ikisinin Karadenize hareketine müsaade edilmiştir. 

Gece Çana.kkıtlede mazot yüklü Atlas adındaki Yunan gemisi 

tutuldu. İstanbula getirildi. Yunanistanda kimseye pasaport 
verilmem ektedir. 

Anlaşıyorlar gibi 
Bitaraf mıntaka ihdasına müteallik 
Muvakkat itilafname aktedilmiştir 
Roma 7 ( A .A ) - Habeş 

hükumeti İtalyanın ileri sürmüş 

olduiu şartları kabul etmiş ol

duğundan Velual hadisesiyle 
onu takibeden hadiseler yüzün
den ortaya çıkan ihtilafın haHi 

iç.in icra edilecek müzakereler 
esnasında karakol müsademe
leri vukuuna mani olmak mak
sadıyle Somali hududunda bir 
bitaraflık mıntaka ihdasına mü
teallik muvakkat bir itilafname 
aktedilmiştir. 

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon: 3151 BUGÜN Telefon: 3151 

Senenin Şen Haftası 
İki Neşeli Film Bir Arada 

1-lki Gönül Bir Olunca 
CLARK GABLE ve CLAUDETT COLBERT'in 

temsil ettikleri büyük komedi 

2-KAFESTE AŞK 
ANNV ONDRA'hın iki saatlık kahkaha filmi 

3 - FOX dünya havadisleri [ Türkçe sözlü ] 
4 - Miki Mavz (Miki futbolcu) 

Seanslar. Çarşamba 15 de p':rşembe 13 de cu-
• ma. 11 de cumartesı on beşte başlar. 

Son 21,15 seansında " iki gönül bir olunca ,, gösterilir. 
Pazar, pazartesi, salı 15 de başlar son 21,15 seans d 
" Kafeste aşk ., gösterilir. ın a 

DİKKAT: Hergün son 21,15 seansları 11 UCUZ H 
SEANSI ,, dır. Fiyatlar birinci 25 balko 3S h . ALK 

n ususı 50 kr. 



Sahife 4 
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·BORJIY A 
- 2t 

Baba ile oiul bu men:u et
rAfında biraz daha dertleştik
ten sonra Sezar son ve kat'i 
teminat. verdi. 

Yemin ettim b.aba ... Bir Bor
jiyanın yemininin ne dimek ol
duğunu bilirsiniz. intikam be
hemehal alınacaktır. Ben yal
nız biJinm :yen bir noktanın 

aydınlablm.uını isteyece&"im. 
- Söyle Sezar .. 
- Fransovanın aleyhimize 

bir ihtilal çıkarmak için ui'
raıhit şu sırada ölümü bir teh
likenin önüne geçmiştir demiş
tiniz ... 

- Bunu ben söylemedim. 
Sen söyledin ... 

- Evet ben ıöyledim. Sizde 
öyle düşünüyordunuz. Farz ede
lim ki banim ağzım sizin dü
şünceııizi ortaya koydu. Siz 
o düşüncenizi benim ağzımla 
söylemiş oldunuz. 

- Hay çapkın hay... Hay-
dı senin dedigin gibi obun. 

- Sonra bu mesele sızın 

bana bilgilerinizi söylemeniz 
lazım. AJeyhimizeki ihtilafı 

Fransova kimlerle birleşerek 
yapmak istiyordu. Bence bu 
nokta çok mühimdir. 

- Oilum bahtsız Frasova 
en kuvvetli düşmanlarımızla 

birleşmişti. 
- Düşmanların isi uı lerini 

söyleyin baba .•• 
Bu esnada Sezann yüzünde 

korkunç kızgınlık alametleri 
belirmiş, kindar nazarlar, göz
lerindeki alevleri anlatmağa 

yetmişti. Papa oğlunun çehre
sinden çok ıeyler okudu: 

- İşte benim oğlum budur! 
Rodrik Borjiyaya yakııan böyle 
olmaktır. 

Yolundaki düşünceleri için
den geçirmiş bir iki dakika 
sustuktan sonra sözüne devam 
etmişti: 

- Düşmanların isimlerini 
söyleyin diyorsun. Bunu kolay 
bir is mi sanıyorsun, düşman
lar kendilerini gösterirler mi? 

- Demek ki fesatçıların, 
hainlerin kimler oldu2'unu bil
mıyorsunuz. 

Benim bildiğim '.>ir şey varsa 
oda aleyhimize fesat çıkarmak 
için hazırlık yapıldıiıdır. Bun
lar benim ve senin ölümümüzü 
isteyorlardı. Hainler bu düşün-
celerini kardaşım fıransovaya 
açıktan açığa söylemişlerdir. 

Ohalde biz kendimizi düşün
meliyiz baba .. 

Korunmak için aklıma bir 
tetbir geldi. Bu fikrimi do2'ru 
bulacağınızı umarım. 

Sezar korkmağa başladı ça
buk çabuk sordu. 

- Bu düşünceniz nedir ? 
- Düsüncem seni evlendir-

mek .. 
Sezar uzun bir kahkaha ko-

pardı : 
- Evlenmek mi ? 
- Şüphesiz .. 
- Ben size ne kötülük et-

tim baba ... 
- Gevezeliğin sırası değil 

Seıar . . . Onayladığım bu ev
lenme olunca mevkilerimiz bu
pnkündcn daha çok kuvvetli 
olacaktır. Ben işi bütün çevre
sile ölçtüm, ltiçtim bu evlen
meyi onyla..._ 

Sezar ciddiyetini toplıyarak 
babasını dinlemei'e koyuldu. 

Papa anlatıyordu : 
- Dinle Sezar hazan ıöz

lerimi geçmiş iÜnJcre çeviriyo
rum. Bu serveti, bu mevkii 
elde etmek için neler yaptıiz
mızı o zaman beni bir korku 
sanyor. Bir çok hayaletlerin 
etrafımda dolqbklannı görür 
gibi oluyorum. Bir çok prens
ler,kontlar kardinallar,piskopos 
lar beni korkutuyorlarmış gibi 
gözlerimin önünde müthiı lev
halar canlanıyor, hançerle, ze
hirle öldürerek yere serdiiimiz 
adamlar kanlı kefenlerile mc
zarJanndan çıkararak kulağı

mın dibinde haykırıyorlar: 
"Rodrik Borjeya bilmiş ol ki: 

Bir katil için yatakta ölüm 
yoktur. Katil mutlaka maktu
len ölecektir. Sen de bir gün 
zehirlenerek gebereceksin" di
yerek üzerime saldırıyorlar. 
Kan terler içinde kalarak tit
rıyorum. 

- Baba çocukca düşünt:c
leri bir tarafa bırak ... 

Papa oğlunun elini tutarak 
- Sczar! Sezar! Ben duyu

yorum çok yakında ölece
iim, bir çoklarını zehirli
yerek öldürdüm beni de 
zehirliyerek öldürecekler! ..• 
Bırak sözümü bitireyim, bırak 
öleyim. Bunun hiç bir değeri 

yoktur. Yalnız seni düşünüyo
rum Sezar!. 

- Demek benim hayatım 
tehlikede .. 

Papa her zaman olduiu gibi 
gözünün ucuyle oğlunun dav
ranışım tetkik etti. Sezarın ak
lından geçenleri sezdi. Bağı
rırcasına bir ses çıkararak de
di ki: 

- Çocuk! Sen bütün bu 

düımanlıkların ve intikam 
düşüncelerinin yalnız benim için 

olduğunu mu düşünüyorsun?. 

E2'er böyle bir düşüncen varsa 
aldanıyorsun,. Eğer düşmanla-

rın kinleri yalnız bana kar~ı 

olsaydı; beni öldürmek zahme

tine bile katlanmazlardı. Zira 

benim bir ayağım esasen çu
kurda... Lakin ... ? Sen... Genç
sin.. Papalık makamına sen ge
çeceksin... Ben ki ( Romanı ) 
ayaletini zaptettin. Hakimleri 
mahvettin, sen ki ( Neron ) un 
devletini, Kaliğolanın hüküme· 
tini yeniden kurmak istiyorsun 
bunu istemiyen, bu kuvveti sa
na vermek istemiyeu düşman
ların kini elbette sana karşı

dır. Onların kılınçlarının önüne 
sen çıkacaksın. Düşmanlar bu 
düşüncelerine kavuşmak için 
evvela benim vücudumü orta
dan kaldırmak isteyorlar. Şim
di anladmmı sezar ? 

- Sonu Var -

-·~·-Bir Tayyare Düştü 
BAYRON, 6 (A.A) - Bav

yera nazırlarından B. Scbemmi 
hamil olan ve Coubougtan 
gelen bir tayyare meydanınaJclüt 
müştür. 8. Schemmi ağır ya
ralı olduiundan hastaneye kal
dmlmıf ve "endisine ameliyat 
yapılmışsa da bir az sonra 
ilmiftiir. Pilot ı..fif yarala.cl1r. 

Teni Asır- a Mart ıese ~ 
=:;:;.----

Beyaz kitabın neşri Alman- lngil!~-
h d • Bahriyesinde 

yayı eyecana ver ı t.~~.~::n6 ~~·~üyük0·~;!~ 
•••••• ••• •••••• •• • •••••••••• •• •••••• ••••• •• ••••••••••••••• •••••• • •• •••••••••• •••• •••••••• •••• ••• bhl ·1 ti' ·1 s'ne "'• • zır arın asrı e1 rı me ı " 

Hitlerın hastalığı diplomatik hır ~:~;!~~1.:~1~;~·0i0 i•l•h••• 

T •• •• d •• ? B ı • d• ? Lonra, 6 (A.A)- Filo efradı emaruz mu ur er ın ne ıyor. m~v~':1d~ 94;482 kişi!e ib~ 
• edıımıştır. Şu hale ıore 21ırr 

Alman gazetelerine göre sulhu takrir için çalışmalar harbi daha 
Şedit bir surette hazırlamak neticesini veriyormuş ... 

kiti artmışbr. 1935 deniz ioı•" 
atı proğramına göre 3 kru'll•" 
z&r sekiz torpito muhribi, ·' 
denizaltı gemisi dört Sleop bır 

Londra, 6 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Sir Con Saymenin Bcrlini 
ziyaretinin tehir edilmiş olduğu 
haberi bir çok siyaset adamla
rının B. Hit
lerin hastalığı
nın diplomatik 
bir temaruz ol
duğu ve bu 
hastalığın dün 
müdafaa hak
kında neşre
dilmiş olan İn
g iliz beyaz ki
tabında Alman 
yanın teslihatı

na müteallik 
ol rak serde
dilmiş olan mü 
talealarla ala
kadar bulun

Berllnden Tebligat 
Beklenlyor 

İngiltere hükumetinin müsel
lih kuvvetlerini asrileştirmek 
kararı Berlin görüşmelerlnin 

Deye.ta kitabı ltazırlayaa lugilia 
ba§bakanı Mac Douald 
Alman Gazeteleri Ne 

Diyorlar 
BERLIN 6 (A.A) - Havu 

muhabirinden : 
Dün akşamki Alman matbu

atı İngiliz be
yaz kitabının· 

intiıarı ile İn· t 
ıilız nazırları
nın Berlin se• 
yabahm tehir 
etmelerini baiı 
olan bay Hit-

teftiı gemisi ve yedi tane de 
ufak gemi inşa edilecektir. 

Macaristan da 
İntihabat 
BUDAPEŞTE 6 (A.A)-I<•: 

nunu esasiye nazaran yeOI 

parlemeoto en geç 77 nisand.• 
toplanacaktır. Meb'usan mecli" 
sinin feshi Kont Bellenin bir 
bazimcti demektir. Çünki b•Y 
Gömböş ile arkadaşları tara" 
fından yapılacak intihabat Kont 
Betlcnin kidaetle muarız olclU" 
iu bit' islahat programına isti" 
nat edecektir. Kendisinin ber 
şeyi kaybetmesi çok kuvvetli 
bir ihtimaldir. 

lngilterenin 
Askeri kuvetleri 

Vaşington 6 (A.A) - İngil· 
terenin askeri kuvvetleri içİO 
kredilerini artırması hakkmd• 
yüksek resmi memurlar bet 
hangi bir mütaJeada hulunı:nll" 

makadırlar. Bununla berabe
0
r 

ulusal tutunma için yüzde 1 
nisbetinde artırmanın mutedil 

, olduiu resmen söylenmektedir. 
Şurasını hatırlatmak lazımdır 
ki, son Amerika bütçesinde 

lerin ansızın hava, kara orduları kredUerİ 
hastalanması•- sulh zamanından bu güne k•" 
rasında her han dar iÖrülmemiş bir derecede 
ıi bir müna- artırılmıştır. , 
sebet bulundu- ••••••••••••••••••••••• ,,,, ••••• ••• , ··••' 
j-una işaret et- gcbkat gazetesi lngiliz noktai 
mekten kemali nazarını bir dereceye kadar 
itina ile tevekki f anlamış görünüyor. Bu gazete 
etmiştir. Gaze- • sulhu takrir için sarfedilen bii" 

duğu düşüncc-Bcrl l>l de 
sıne sevket-

JJa locla (ıueuels, Goer i u!f, Guei.Jelsiıı kıet, GucJ• itıgiu, teler sadece tün gayretlerin harbi daha şe" 
mezkür kitapta dit bir surette hazırlanmaktaO 

miştir. 

Resmi mehaflllnln 
Noktal nazarı 

R~smi mehafil bu noktai na
zarı kabul etmemektedir. Bu 
mahafil B. ,Hitlerin sıhhi vazi
yetinin ecnebi ziyaretçileri ka
bul ve onlarla yüksek siyasete 
müteallik meseleleri müzakere 
etmesine müsaid olmadığından 
şüphe etmektedir. Filhakika 
Bay Hitlerin Berlinden gelen 
gazete haberlerinin anlattıkla

rından çok daha hasta oldu
ğunu farzettirecek bir çok se
bebler vardır. Şimdiye kadar 
Sir Con Saymenin ziyaretine 
ait yeni bir tarih tesbit edil
memiştir. 

Londra 6 (A.A) - Royter 
ajansından: 

Beyaz kitapta Almanyanın 
tekrar silahlanmasına ait kı

sımda yeni bir şey olmadıiı 
2örülmüştür. B.Baldvin bundan 
5 ay evvel avam kamarasında 
Almanyanın tekrar ıilihlanmuı 
hakkında ayni mealde bir nutuk 
söylemiıtir. 

7;ansı ve .!emı J.;ipunı 

tehirinin asıl sebebi ise pek 
yakında bu hususta bazı dip
Jomatik izahat verilmesi tahmin 
edilebilir. bundan sonra gele
cek tebliğatında Berlinden gel
mesi Jiizımdır. 

Varşova . Moskova 
Seyahati ne oluyor? 

Berlin görüşmelerinin tehiri
nin Sir Con Saymenio Moskova 
ve Varşovaya yapması tasavvur 
edilen seyahat üzerindeki te
sirlerinin ne olacaiı henüz belli 
değildir. Vaziyet bugünkü ka
bine toplantısında tesbit edile
cektir. 

Almanyayı Mesul 
Tutuyorlar 

B~rJin 6 ( A.A ) - Alman 
matbuatı, İnil'iltere'de neşredi· 
len beyaz kitabın Almanyayı 
silahları bırakma konferansı-
nın akametinden mesul tutmak 
modası takibettiği fikrindedir. 
Almanya bu modaya tabi ol
mazsa Londra bundan hayret 
etmemelidir. Germania şunları 
yazıyor : 

İngilizlere karşı söylenebile
cek en az nazikane fCY beyaz 
kitabın Almanyayı ipelediii
dir. 

Almanyaya isnad olunan ka- başka netice vermediğini y•"' 
bahatları mevzuu bahsederek zıyor ve bundan AlmanyanıO 

asabiyetini izhar ediyor. 
Doyçe Almanya gazetesi 

müsaid bir hale giren siyasa
nın bu lngiliz ittihamları yü
zünden ihlal edilmesini hayret
le karşilayıp, Bu dosluğa sıi
mayan ve ayni zamanda 1934 
ikinci teşrininde Londrada hü
kümf erma olan harp ve panik 
zihniyetine rucu etmek · demek-
tir, diyor. · 

Alman gençllğl nasd 
Yetlftlrlyor 

Berliner Borseu gazetesi ln
giltere hükumetinin silahlanma 
bahsındaki noktai nazarını te
yit için Alman gençliiinin için
dede yetiştirildiii zihniyeti 
ileri sürmesini fena telakki 
ediyor ve bu zihniyet ulusal 
bir cemiyet zihniyetidir ve 
komşularımızın senelerden beri 
kendi yurdlarında tatbik ede
geldikleri tam manasile askeri 
terbiy~ ile münaaebatta deiil
dir, diyor. 

Sulhu takrir için ça-
11,malar Harbi h4-

zırhyorlarm1f 
Niier taraftu 8erliner la .. 

silahlanması lüzumuna dair ah" 
kim çıkarıyor. 

Angrlft ne diyor 1 
Yalnız Nazilerin organı o)aO 

Angrift başlıklannın ve metni" 
nin sureti tertibi ile Beyaz kİ" 
tabın neşri ve bay Hitleriıt 
hastalığı yüzünd:n lngiliz n•: 
zırlarının geri kalan seyahatleri 
arasındaki münasebete iştir•" 
ediyor. 

Teessüf edlyorıar 

Berlin, 6 (A.A) - Alman V· 
N. B. Ajansından: 

İngiltere hükümcti tarafın" 
dan çıkarılmış olan beyaz kİ" 
taptan bahseden Cerres Poll" 

dance Diplomatieo ( Politilc• 
gazetesi) İngilterenin silahsı:ı" 
lanma proğramını haklı göster" 
mek için ileri sürmekte oldui" 
delillerin uluslar arası vaziyet" 
teki gerginliğe dayanmakt• 
o1dujunu kaydettikten sonr•• 
beyaz kitabın bu vaziyeti ali" 

latmak için muhtelif meınle"' 
ketler hakkında iki çefİt li••" 
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S~ZARLAR DEVRiNDE BiR ŞARKLI PRENSES 

kLEOPATRA 
MISlR KRALİÇESi 

Yeni Asır Sıhlte e 

Hükômet TayVareleri Akhisar' da 
Kavala ile Serez arasında asileri 

Bombardıman Ettiler 
mıya muvaffak olamamıştır. 

Bugün o Giridi ve şarki Ma
kedonyayı tutuyor. Fakat bü
tün diğer Yunanistan bizim 
elimizdedir. Dört sımfı silah 
altına aldık. Harp vaziyetinde 
100 bin askerim vardır. Onun 
yalnız dört a-emilİ ar ki bizim 
hava bücumJanmızdan 80nn 
tamire mubtaçbrlar. Buna kartı 
bizim de dört gemimiz var ve 
bunlann ikisi en son sistem 
yeni torpito mubripleridir. 
Bizim altmış tayyaremiz var .• 
Onun hiç bir tane bile yok. 
O oyunu kaybetmiştir ve çok 
güne varmaz, sizi terk edecek 
ve tekrar Avrupaya kaçacak
dır. Şarki Makidonya askerleri 
durum işte budur. 
Benim sizi mahvedecek gücüm 

vardır. Fakat cani ihtiyann 
akılsızca hükümet hırsı yüzün
den Yunan askerlerinin kanını 
akıtmak istemem. Heman si
lahlarınızı endirmeğe sizi dAvet 
ederim. Yoksa, harbın bütün 
musibetlerini, Y unanistanın bom
bardıman tayyarelerinin, süva
rilerinin, topçusunun ve piya
desinin bütün ağırhğmı şarki 
Makedonya üzerine atacağım •• 
BUyUk Hucuma Hazırllk 

A. KondiJUten gelen yeni 
bir tela-rafa göre hük6met kuv
vetleri Orliyako köprüsünden 
Struma ırmaiJm geçmişlerdir. 
İstihklm müfrezeleri top-
ların geçmesi ıçın laıım-
gelen köprüleri yapbklmn-
dan topçu kuvveti de ırmaiın 
karşıyakasına geçmiştir. Bunun 
üzerine, hükamet lotaab böylk 
hücuma baflamak lizere, IAmn 
gelen noktalan tutmap bq
lamıflarclır. Ordunun diter bir 
kısmı arazinin temizlenmui ile 
a;rqmaktadır. Asi kıtaalar 
intizamsız bir tekilde Sereze 
doira çekilmekte ve diier 
istikametlere dagılmaktaclırlar. 

Ekim Vaziyeti 
Çok iyidir 

Akhisar 5 ( Hususi ) - Sık 
ıık yatan yağmurlann toprak
lanmızı suya doyurması üzeri
ne bu yıl mevsim ekimleri faz
la olmuştur. Hububat ekimi ist 
zaten çoktu. Mahsulatın serpl 
lifi çiştçinin tam aradığı d -
namdadır. Ekinler boylanmı~ ır. 

Akhisar 5 (Hususi) - C nn
müzdeki 7 mart Perşembt gü
nü kazamız kredi kooperatifı
nin umumi içtimaı yapılacak, 
bu içtimada, müenesenin gidiı 
tarzı mücmil bir tekilde bütiin 
ortaklara anlatılarak, bazı yeni 
ıekiUerle kazancın artması yo
lunda görüşmeler yapılacaktır. 

Akhisar 5 (Hususi) - Ka
zimız tütüncüler bankası kon
trol memuru bay Ahmed Cev
det, bankanım Kırkağaç şubesi 
müdürlüğüne terfian tayin edil
miştir. Çok dürüst ve bilgili 
bankacımıza yeni vazifesinde 
muvaffakiyetler dileriz. 

' .. 
Mac Donald hasta 

Londra 6 ( A.A ) - B. Maç 
Donald so;uk algınhiından 
rahatsız oldu;undan kabinenin 
haftalık toplantısına B. Baldvin 
riyaıet etmittir. Kabinenin, te
hir edilen Berlin ziyareti hak
kında a-örüttütü zannedilmek
tedir. 

Kotra yanşlan 
Cenova 6 (A.A) - Uluslar 

arası kotra yarıılannda Abruzi 
dukası ile Umberto ca7.nİ ku
paaı Almanya tarafından kaıa
nılmıtbr. 

Banka komerciyale 
Londra 6 (A.A) - Milano

daa bildirildi·· e gire Banka 
Komerciyale Cyana kredi ltaı
yano ve Banka Di Rom&lllD 
1934 yıla klrlU1 17,362,000 li
rettir. Geçen ,.J bu kArlar 
88,546,000 liret idi. Hiuedar
Jara biç bir faiz dajıblmıya
cakbr. 

ltalyan harp filosu 
Ne kadar zırhlı, kruvazör, 

Ve denizalb gemileri 
torpido 

var •• 
Roma, 6 (A.A) - Hana 

Aj1U181 muhabirinden: 
ltalyamn harp donanmam 

baJi hazarda fU ıemilerden ml
rekkeptir: 

22,000 tonluk 4 mhlı, 10,00o 
tonluk 7 kruvaz6r, banlar tm 
ile 1933 arumda İDfa edilmif
lerdir. 

Kondetyeri tipinde •e yum 
1930 ile 1932 aramda İDfa 
edilmiı, &bir yarm da turlJı
ta 12 kruvaz6r 7 tue eaki 

kruvazör, 27 keşif remiai, 36 
torpido muhribi 16 sı 80D ._ 
temdir. 35 eaki ve 6 yeni tor
pido 40 deaizalb muhribi, 75 
denizalb femİIİ 54 6 yenidir. 
3 mayin ıemiai. Bunlarda 
bqka tezgibta bulunan UU.
rio Veneto adındaki 35,000 
tonluk iki zırhh ile 146 parça 
mektep gemisi, romorklr M 

saire ve liman hizmetlerinde 
bulunan 150 parça ldlçlk gemi 
vardır • .. ... .. .. 

F elemenkteki elçimiz 
bakanı 
verdi 



a 
Maskeli kadın 

Elhamra sjnemasının zevk erbabı 
A asında müsabakaya koyduğu 

İkinci şaheser filimi 
YAZAN : Eczacı Kemal Akta~ 

Flhamra sineması İzmir ha
yatında gece alemleri ihya et
mek maksadiyle bir haftadan 
beri en yüksek filmlerden on 
tanesini müsabakaya koymaya 
başlamış bulunuyor. Son za
manlarda sinemaya karşı te
mayülüm beni de bu süper 
filmlere devama mecbur etti. 
Maskeli kadın müsabakaya çı

kan ikinci filmdir. Derhal git
tim gördüm. Yakın bir mazide 
Viyanada geçen ve bütün 
Avusturya ile bütün Avru
payı dedikoduıuyla çalkalatan 
hakiki bir hadisenin isimleri 
ve şahsiyetleri değiştirimiş bir 
hikayesi oluşu filmin başlı ba
şına bir orijinalitesini işaret 

ediyordu ki işte bu hususiyet 
beyaz perdeye büyük bir zen
ginlik vermiş oluyor. İstanbul 
gazetelerini muntazaman oku
yanlarca hatırlanacaktır ki mas 
keli kadm ( Saray ) sinemasile 
( Yıldız) sinemasında hafta
lart:a tekrar edilmiş İstan
bul Beyoğlu kibar alemlerinde 
de bir haylı dedikodusu geç
miştir. Filimde nazarları o!tşı
yan acunda büyük adı ve de-
2-erli varlığı olan Viyana ope
rasını görmekliğimizdir. Av
rupa muzik alemlerinde Viya-

-na operası fevkaladeliği ih-
raz etmiş bir tiyatrodur bu 
filimde operanın muhteşem 
antresini, bolunu, sahnesini 
bilhassa orkestrasını çalarken 

görüyor ve muhteşem bir mu
zik dinliyoruz. Maskeli kadının 
macerasını, hikayesini burada 
nakletmiyeceğim, yalnız sayın 

okuyucularıma bir sözüm var. 
( Maskeli kadın ) da hakiki 

bir hayat var, hayal, hülya, ef
sane ve masal yok, ( Maskeli 
lrncın ) da şefkat var, aşk var, 
ihtıras var nefis bir musiki var. 
Filmin en canlı sahnelerinden 
birisi de Viyanada bütün güzel 
kadın:arı kendisine çeken res
sam ( Haydenek ) denilen genç 
Sr sanatk5.rın Atölyesine dü-

bütün hadisenin özü olmuştur. 

Opera tiyatrosu locasında 
yaşlı bir operator doktorla 
genç karısı arasında bir ruvel
ver teatisi vardır ki hissin bu 
kadar !nce safhalan hayatta 
pek ender görülür. Dediğim 
gibi bu güzel filimin hikayesini 
söylemiyeceğim, aktörlerle, ak
terislerden bahsetmiyeceğim şu 
kadarını ifşa edeyim ki (Bitme
miı senfoni) filiminin yaradanı 

Vili F orsrt bu filimde kaşınız
dadır. Tekrar ediyorum (Mas

keli Kadın) şefkat, aşk, ihtiras 

filmidir. Elhamra sinemasında 

beyaz perdeye gerilen bu ha
kiki hayat filmini seyrederken 

benliğini kaybedip çabucak 
bulan ihtiyar doktoru doktoru 

mutlaka alkışlıyacaksınız. Eli

nizi birbirine vurur, sinirleriniz 

okşanırken Kemal Aktaşı ha

tırlayın, o size beyhude laf 
etmemiştir, aziz okuyucum .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paraşütle Dünya Rekoru 

Moskova 6 (A.A} - Para

şiitçü Kaytanof Leningradda 
yeni bir paraşütle atlama dün

ya rekorü kırmıştır. Kaytanof 
oksijen .makinasız olarak tay

yarefı.ini 6800 metre yüksek

likte sıfırın altında 41 dere
cede torketmiştir. 

Senelerdenbcr.i 
bu ismi "Demir
hane müdürü,, nü 
adeta ezberledik. 
Türkiyede ilk ti
yatroyu tesis eden 
lerden biri o!an 
Minakyan efendi 
otuz sene müte
madiyen "Demir
hane müdürü,, nü 
oyn~dı. Her iem
sillnde de tiyat-
rosunu doldurur
du. Paris sahn~
lerinde binforce 
defa temsil cda
di. Nihayet se"!i 
sinema çıktıktnn 
sonra bu es~rin 
filme al.nr.-.:ısı dü-
ş~inül<lü. Fnka"' 
eserin a:.'mdaki 
güzelliği bozmak-
tan endişe ediliyordu. Sesli fi- lelin, fıtri asaletin ne dereceye 
limlerin geçirdiği tekamül dev- kadar muvaffak olduğunu gö-
resi hitam bulduğundan bu receğiz. Baştanbaşa ahlaki 
korku da kalktı ve nihayet bir eser olan bu filimde, düş-
"Demirhane müdürü,, filme künlüğün ve karaktersizliğin 
alınarak ebedileştirildi. fenalıkları ile doğruluğun ve 

Fransız a t<t:ıdemisi azasından seciyenin iyilikleri tamamen ve 
Georges Ahnet'in her dile ço1c canlı bir ~mrette tebarüz 
çevrilen bu eseri Fransanın en ettirilmiştir. Önümüzdeki hafta 
yüksek san'atkiir kadını adde- yine bu sahifelerde uzun uza-
dilen Gaby Morlay tarafından dıya bahsedeceğimiz bu filmi 
yaşatıldı ve dünyaya hakiki bir bayram günleri Tayyare sine-
şaheser, bir süper filim hediye masında göreceğimizi okuyu-
edildi. cularımıza şimdiden haber ver-

Demirhane müdüründe fazi- mekle bir zevk duyuyoruz. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dört hafta daima ikişer 

büyük film geçireceğini ilan 
eden Tayyare sin<.ması bu 
hafta da mevsimin iki 
mü1:;tesna filmini göstermek
tedir. Bunlardan biri Clark 
Gaibe ile Claudette Col
bert'in beraber oynadıkları 
"iki gönül bir olunca,, fil-
mi diğeri de Anny Ondra
nin " Kafeste Aşk ,, isimli 
bUyiik komedisidir. 

Dikkat edilirse bu i!d 
filimin ikisi de beyenilmiş 
ve sevilmiş Artislerin te-
msil ettikleri çok güldürü
cü eserlerdir. Her ikisi de 
başlı başına birer Proğ-
ram 'teşkil edecek büyük 
filimler olduğundan, Tayyare 
Sinanıası her s~amıında bun-

ardan bir danesini göstermek
tedir. 

Şimdi burada her iki filmin 
de kısaca mevzularını yazalım: 

11 lki gönül bir olunca,, fil
minde babasının intihap ettiği 
kocayı beğenıniyen genç bir 
kızın aile ocağından kaçışı, 
Miyamaydan Nevyorka gidin-

ceye kadar geçirdii'i sergü

zeştler ve bu arada genç b~ 
gazeteci ile tanışarak sevişmesi 
nihayet bu gazeteci ile evlen-

mesini gösteren çok gülünçlü 
ayni zamanda büyük ~ ir aşkı 
hikaye eden güzel bir filmdir. 

Diğeri, "Kafes'de aşk,, a ge
lince; bu film bütün hususiyeti 
birbirine benziyen iki kadın 
rolünü bir artistin " Anny An
dra ,, nm oynamış olmasıdır. 
Bu iki kadın karşı karşıya 

gelmekte, birbirlerile saç-saça, 
baş-başa dövüşmektedirler. Si
nema san'dının terakki ve te
kamülüne büyük bir delil olan 
bu filmin mevzuu da şudur : 

len. güzel bir kadının gözleri
günh.-ı.aske takarak çırçıplak 
olacaktn karşısında duruşudur. 
sile ölçh piyangodan çıkmış 
meyı ona)n hazreti Ha vvanın 

•i'ı vazifesini görüşü 
arius ve OUv flliminden bir sahne 

Rene l\an:il ][e il!eer!J 'uin a!faklaı·wi OJJ1Woı· 
Çok şimarık olan zengin 

bir kız bir tnvvareci ile nişan-

_....,. 
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Napolyoıı ozefin 'in tatlı hayali 
ile ka binin titrediğini duyuyordu 

- -- .... 
Hükumetsiz Fransa nedir ? 

Toprağa saçılmış otuz milyon 
tohum .. 

İktidar ve hükumet hcrşey, 
ötesi boş bir hiç .. 

Mil!etin büyük bir yığını ne 
baha:::ma olursa olsu:ı rahat 
istiyor iyi bir kurum özenli bir 
bakım ise çarpışm~mn sonu 
demektir. jakobenler korkusu, 
muhacirler, ezilen halk kitlesi 
hep sığınacak em;n bir dayak 
istiyorlar. Bu dayağı ~örsünler 
o kucağa atılmakta tereddüt 
etmezler. 

Bırtholet imali : 
- Bu kucak ta bir asker 

kucağı olacak .. 
Bonapart. 
- Hayır, katiyen; diye hay

kırdı .. Hayır bir asker fende, 
filozofide bu kadar ışıklanmış 
bir ulusun başına geçemez ... 
Geçmemelidir de .. Eğer bjr 
general böyle bir teşebbüse 
ve hevese kapılırsa çok geç
mez cesaretinin cezasını görür, 

( Hoche ) böyle bir hevese 
düştü idi, sırf bir gurur yoksa 
vaziyeti kavrıyarak mı yapmak 
istediğini bilmiyorum.-

Fakat herhalde bu gibi te
şebbüslere bilhassa asker tara
fından daima yıkılmağa mah
kumdur. Ben kendi hesabıma 
bunu alkışlarım da .. 

Fransız ulusunun bir askeri 
boyunduruk altında ezilmek 
istemeyişleri pek doğrudur. 
Çünkü hiç tereddüt etmeden 

1 tekrar ederim en şayanı itimad 

ı ·İıd:;~·ii:i"ci~·bi·;<r;. <l~··· ~i;·~~·ı~~~:· 
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nı, yüzüğünü çıkarmakla teh
dit etmektedir. Bir gün bu 
kızcağız nişanlısınm tayyaresi
ne binerek havalanıyor. Tay-
yareyi idare edemediği ıçm 
kendisini paraşütle atıyor ve 
bir evin taraçasına düşüyor. 

Bu hareketi onun onbeş gün 
hapse mahkum olm:ısına sebe
biyet veriyor. 

Avukatı genç kıza benziyen 
bir satıcı kızı, onun yerine ha
pisanede kalmağa ikna ediyor. 
Bu sırada bir emri hayır balo
sunda genç zengin kız bazı 

numaralar yapacaktır. Onun 
müsamereye gitmesini temin 
için hapishanedeki kızın ora
dan çıkması lazım. Yirmi dört 
saatlık bir izin koparıyorl;ır. 
Zengin kızdan evvel satıcı kız 
müsamereye gidiyor. Müthiş 

bir iskand3l oluyor. Nikayet 
hapishane müdürü bu iki kız-
dan birisinin hapishane-
ye gitmesi luzımgeldiğini 
söyliyor intihap hakkını da nı
şanlıya veriyorlar. Nışanlı genç 
tabii ker.disini her valnt üzen 
kızın hapishaneye gitmesini ve 
lcendisini çok seven satıcı kızın 
kurutulmasını temin ediyor. 

Her iki filmde de çok güzel 
buluşlar, çok zengin dekorlar 
vardır. Bunun için bu hafta 
tayyare sinemasının İzmirlilere 
bir şen hafta hediye etti&'ini 
yazmak kadirşinaslık olur. 

hükumet nncak sivil bir hükfı" 
mettir. 

Bertholct ile Monj bu sözleri 
büyük bir hayretle dinleyerek 
birbirine bakıştılar. Onlar Bo" 
nnpartın her güçlüğü ancak 
iktidar mevkiine geçmek için 
göze aldığını biliyor ve göı 
koyduğu mevkie çıkmakt~ıı 

kendiEini hiç bir kuvvetin çe" 
virc;; miyeceğini sanıyorlardı hal" 
bu ki o neler söyleyordu? 

Manj düşünc~lerini pek giz" 
liyemiyerek bu sözlerle sevin" 
diğini anlaştırıyordu. 

Bonobart ne düşündüklerini 
~n'ıyarak daha kat'i devanı 

etti: 
- Fakat şurasını unutma" 

malıdır ki eğer ulus bir asker" 
de bu mülki kabiliyetini, hal" 
ka ulaşmak, ihtiyaçları ikti" 
darlarını seçerse o askeri baş• 
geçirmekte tereddüt etıneZı 

ve etmemelidir. Çünki böyle 
bir asker askeri idarenin de" 
ğiJ sivil idarenin hükumet ıno" 
törünü çevirir balkın· lideri 
olur. Akıllı ve medeni 
bir millet hendi fikir adamlıı" 
rından ancak böyle bir seçiıtl 
ve anlayışı göstermeleri bel<" 
lenir .. 

Bir dakika süküttan sonra: 
- Hem unutmayınız. Bell 

enstitü azasındanım dedi .. 
. Bu derin münakaşada hepsi 
Ingiliz gemisinin göründüğünil 
unutmuş gibiydiler. Zaten geıııi 
de bir müddet ufuk çevresinde 
clolaştıktan .sonra yolunu çevi" 
rerek uzaklaşıp görünmez ol" 
muştu. 

Gi.in doğusiyle beraber ııÖ" 
betçi: 

- Fransa sahilleri! Diye ilk 
mutlu müjdeyi veriyor. 

(Port V crdros) ne sevimJi bit 
görünüş.e gözleri üstüne çek' 

. ~· 
mı şu. 

Bonapart bu !;Olgun küçü1' 
karacıktan gözlerini ayır:ıml" 

yordu. İçinde kayna~an nice 
duygular vardı. Büyük muvaf" 
fakıyet hayalleri arasında y~" 
züyor gibiydi. Kafasında fil:<ıf 
dalgaları kabarıp taşacak bif 
volkan deliği arıyordu. 

Denizin yumuşak sessizliği 
içinde güya sonsuz alkış gi.i" 
rültüleri kulaklarında oğuldtl: 
yor, Grenadyaların hayalleri 
arasında nice yüksek başhıf• 
hakimler, kanun adamlart• 
!ilimler, halk kitlesi sıra sıra ge" 
çiyor, mendili ağzına götürıniif 
dekoltesi boğazına kadar açılı 
( Jözefinin ) sevimli hayali ıöı" 
lerini çekiyordu. Ah bu haY,J 
ve bu kadın... Nasıl kanıııl 
kaynatıyordu!.. Amiral sabııb 
güncşiJe beyazlaşan sahili göS" 
tcrerek: 

- İşte mukadderatınızın çe~" 
tiği toprağa sizi getirdim. Sij 
de bir ( Eree j gibi ilahlar taı" 
rafından mevud sahillere iriŞ" 
tiniz generalım !.. 

Bonapart on yedi Vaodt ' 
··11 

merde ( Frejus ) e ilk adıı:ııı 
Fransız tarihinin ilk dönüın b.Y"' 
raiını çeviriyordu. 

(SON) 



reni Asır ....... ., 

Yunan başbakanı bay Çaldarisin beyannamesi 
Hareket son kat'i safhaya giriyor 

• 

Kavalada komünist tütün işçileri mütekabil bir isyan çıkararak isi 
kovdular. isyancılar birçok yalanlarla balkı aldabyor amenon Ordusunu 

Çaldaris hükumeti Yunanelini canilerden temizlemekte geçikmiyecektir. Bay 
ettiğini söylüyor 

teaa Atirıa .. 7 (H~uai) - Selinik
d;rw htıluunetçı gazetelere bil
~or: Teslim olan Asilerden 
~ haberlere göre, isyanın 
l.a.ı.- ıünn KavaJada vahim 
~ler olmUftur. Asi kuman-

le&eral Kameaoa Kavalada ..... .. aakeri kunet bırakmıı 
riııe-.) kunetleriyle Serez üze
laiJerı Y6rlim1iıtll. Orada diğer 
~ • birleıerek Selinik ü.ze-
F e Yiirümek fikrindeo idi. 
~t ordunun ıehlrden uzak
~ ından b ·rkaç saat sonra 
~ niat t ün ameleleri ıehrin 
ralc ııo~taıuıdan ortaya atıla
'1ih! ~ıtlerin ve devriyelerin 
lrit Soannı almıılar ve mahalli 
-- Yyet kurmuprclır. Fakat 
'-ıtlluiatler ukeri depolardan 
Jeri eff:ik'e.ri gi~i, bütün işsiz
i.=-- tealih ıçm aiWı ve mü-
a;ı::at bulamamlflardır.Bunun 
.... ·ne general Kamenos Ka
-.;1 tekrar ifial için büttbı 
,..;.tile bu telairler Dzerine 
'- eğe mecbur kalmııbr 

bir kaç -t dren 
..... demeden IOlll'a komi· 

rin ........ tini kırarak 
~muvaffak olm1Jfblr.Aailere 
~ Jeai ,yaklanmalann &nll· 

.ı....Jc •• kaÇlf yolunu da 
a.:..ı-, tutmak için paeral her 
~~e kartı KaYalaya bir 

~:-wPldo ganderilmeaini iste-
• &.; • Asilere kuta Drama ve 

ezde de ayaklanmalar ol
..... ihtimali vardır, 

Batb•k•n Çelderlsln 
Berenne111eslherekat 
8on veken uftHIJ• 

Giriyor 
~tiııa, 7 (Huauat) - Bftba
~ rece yansı Yunan milletine 
11a;.,_beıı qajıdaki beyannameyi 
·~etın: ... :r. .. ....~ . 
._ Sililılarmı vatana, devlete 

Y UDan milletinin hllrriyetine 
lek çeviren canilerden mem
LA._ etin temizlenmesi için hü
~ ve milli kuvvetler tara

an açılan mücadele son ve 
.. kat't Afhaaana firmektedir. 

L ... Hauun sükinet Ye istira
~ fitmanlan tarafandan 

fırtı&Ja rpamda ilk 
beri Yunaıı milleti-

- la ~ aiikünet ve met· 
...:..ı~inaeti ~e için aös
~ !'tical ona, m&C4deleyi 
~tlll'alayetle aeticelendirecek 

,. eti Yermektedir • 
...,_~Yletin zafitrinln kat'i,.a 
~~D oJdutmw WWirec.k 

16 
lddeyim. 

b_.~ dt. 81J1emeyi vazife 
~ ki yU.ıs uayİfİ iade 
~k deiiJ, fakak şahsi ihti· 
-._.,. için memleketin stildi· 
~ ildale adet edin•.if olan
~ yurdu kati surette te
..ı,::ld:e hlk6metin deiif

olan bir karandır. 
hlkmll am•avs tatbik 

L~- 9eelctlr. ffGkGmet aaemJe
~. -- bir clalaill ....... 

V enizelosun vahşi bir fatih gibi hareket 
devresi temin etmek vazifesini 
çok derin olarak duymaktadır." 

Mlln Ordu Slromanın 
llerlslnde 

Sellnik 7 (Hususi) - Hnka
met kıtaab ileri karakollarını 
Stroma Kara Sunun 6te tara-

cadelenin akibetini değiştİl'e
mez. Hasımlarımız için en kü· 
çllk bir muvaffakıyet ümidi 
bile yoktur. Zaferden eminim, 
çnnki Asileri lstrumanın 6te 
tarafına attım. Hava iyileşince 
Yunan toprağını isyan mikrop-

- Fırkasının reisi sıfatiyle 
iki siyasi zllmre arasında ya· 
kınlık tesisine çahfbm. Maale
sef benim ve B. Çaldaris'in 
çahfDlalarımız dalına Venize· 
loa'un muhalefetine uğramqbr. 
Bu siyasetle memleketi nereye 
sOrilklediğini de gorilyorsunuz. 

Venizeloı artık Y unaniıtana 
ve Y unaA milletine karşı vahşi 
bir Asyalı fatih gibi hareket 

etmektedir. 
A•llerln malları 

Zaptadillyor 
Atina, 7 (Hususi) - hnkii

met uilerin emval ve amlikinin 
mlladereaine dair bir kanun 
llyıbuı imsa etmiftir. Bunlann 
tekallt baklan da ilga oluna
caktır. 

Kondilis 
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•ATTAL GAZI 

İ"mail güzel kızların Harüna 
11 Denaniri ,, (1) unutturmama
ıından dolayı mütccssirdi. Esir 
tacirinin bu teklifi üzerine dü
tündü. Kızların nağmeleriyle, ra
kıslariyle güzellikleri fevkinde 
bir tesir yapabilmelerini ve bu 
suretlede Denair aleyhinde mu
vaffakiyet kazanmalarını muhte
mel gördü. "Peki,, demek için ta 
cidar yeieninden gözile izin 
diledi. Halbuki Harun, çoktan 
böyle bir eğlenceye rıza gös
termiş bulunuyordu. Bir esir 
tacirinin evinde içmek, şarkı 
dinlemek ve oyun seyretmek 
onun için cazip bir yenilikti 
hatta o, Nasırın teklifini din
lerken başka şeyler bile dü

şünmeye ba~lamışb, yalnız üç 
kızı değil, evde - siyah, be
yaz, esmer, sarı ve Habeşi -
nekadar halayık varsa hepsini 
bir yere toplayıp haıırtmak, 
sıçratmak ve sarhoşlatmak is
ıiyo.rdu. Kendi sarayında yap
tığı eğlenceler, hüviyetinin 
malfım olması dolayısile, ade
ta resmi mahiyette cereyan edi 
yordu. Hanki güzele el uzatsa 
hürmetkar bir puse ile par
maklan ıslanıyordu. Hanki kı

za tebessüm etse o tebessüm, 
şükran secdcsile ayaklarına 

iade olunuyordu. Burada ta
nılmıyordu! Binaenaleyh har
f endazlıklarının, el sarkınblık
larının, gözle takılışlarınm ba
zen nahoı görünmesi, reddo
lunması ihtimali vardı. Bu ih
timal, ona ~imdiden tatlı ve 
cazip görünüyordu. Bu suretle 
amcasının işaretine hemen mu
vafakat cevabında bulundu. 

- Afi, dedi. Kabul edelim 
yalnız bir şart var. 
Nasır tclişlı bir tavırla sor

du: 
- Ne şartı? 
- Yapılacak masrafı, rakka 

selerin ve hanendelerin zah
metini ödeyeceiiz ! 

Esir taciri pek karlı bir tek· 
lif olan bu kibarce şarta karşı 
s .ıhte bir istiğna gösterdi. 

- Olmaz, katiyen olmaz. 
Ben sizi neşelendirmek ve 
alacağınız kızları yakından ta
nımanıza hizmet etmek istemek 
le beraber nefsim için katralar 
kazanmayı, yani kızlarlc veda
laşmayı tasarlıyorum. Sizden 
nasıl ücret alabilirim ? 

Harunürrcşit, kıyafetini tch
diJ ~tmesine ve mechuliyetler 
iç:nde hovardalık yapmak hır
siyle yanıp tutuşmasına rağ
men ruhi itiyatlardan kurtula
mıyordu. Bir halife için, Nasır 
gibilerin ikramını kabul etmek 
mümkün değildir. 

Gerçi bu ikramın bedelini 
faizile birlikte bilahare ödemek •-.... ' 
Sr sanatıakin, o yeni adım 
len. güzel ttrip alemlere henüz 
pnh~ske :in titizlik ~öster
olacaktn kar kalamıyordu. Bu 
ıile ölçt -ı pi, etti: . 
meyi on)n ı. yarın geJelım. 

ı iı .i. ödemediğimiz 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
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eğlencelere iştrak ctmeğe alı
şık değiliz. 

Nasır emirülmüminin ne gibi 
duygularla hareket ettiğini an
ladı ve nazlanmayı bıraktı. 

- Pek i.la, dedi. Darılmayı
nız. Kızların bedelini verirken 
diğer manafları da ödersiniz. 
Şimdi bana müsaade ediniz de 
gideyim, kızları ve odayı hazır
lıyayım. 

Nasır salon kapısına gelip te: 
- Büyurun, beni takip edin 

her şey hazırdır! 
Dediği vakıt Harun ve arka

daşları, eni konu heyecan ge-
çirdiler. Ve hemen yerlerinden 
fırladılar. Yeni bir oyun göre-

fısıldıyor ve sonra ikisi birden 
~ülmeğe başlıyorlardı. 

Hartın ise bu evi temelinden 
yıkmak, hu ı:uruna çıkacak kız
ları bir saniyede hasretlerine 
kavuşturmak veya zındanlara 
koymak, şu çalımlı esir tacirini 
köpekler gibi yerlere yatırıp 
yaltak1andırmak, hulasa iyi ve 
fena t!n umulmaz şeyi ri yap· 
mak elinde iken götürüldüğü 

odada alelade bir tacir aczile 
köşeye çekilip oturmak nasıl ho 
şuna gidiyorsa o meçhuliyetin 
himayesi altında ılğın iştihalara 
bürünerek serseri hamleler 
yapmak arzusu da yüreğine 

neşeJer dolduruyordu. 
- Sonu var -

cek, yeni bir şey giyecek, yeni 
bir yemiş yiyecek çocuklar ıibi ( 1 ) Denanir Harunun vezir-
seviniyorlardı. )erinden birisinin sarayında bu-

Cafer mütemadiyen Taranın lunan bir cariyedir ki Harun 
kulağına eğiliyor ve bir şeyler buna aşıktı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hükumet ı Akhisarda 
Postahanesi Soyadı Alanlar 

Hükumet Posta ve Telgraf 
merkezinin saat beşte tatili 

faaliyet etmesi yüzünden o 

civarda bulunan halkın ve tica-

Kazamız İnhisarlar idaresi 
memurlarından müdür Harun 
Salur, Muhasip Cevdet Sirel, 
M. muavini İsmail Tulay, Zira
at M. Refik Bırav, Eksper 

rethanelerin mektUp ve mazruf M:ıbir Şevket Tayşı, Eksper 
vermek için merkez postaba- Semih İhsan Genculu, Eksper 
nesine kadat yorulmalarının 

doğru olmadığını yazarak buna 

bir çare bulunmasına dilcmiıtik. 

Bu neşriy~tımızın çok musip 

ve yerinde olduiunu olduğunu 

takdir eden Posta ve T elg-raf 

başmüdürü bay Naim Kemer 

alhnda postahancye elverişli 
bir bina aramı§S& bulunama· 
mıştır. 

Şimdi haber aldıj'ımıza gö f 
hükumet posta ve telgraf mer-

kezinin gece ona kadar açık 
bulundurulması için Maarif dai-

resine giden koridora akşam 
tatilden sonra parmaklıkla ör-

tülmek ve hükumet içine olan 
kapıda kapatılmak suretile gece 
ona kadar açık bulundurulma
sına karar verilmiştir. Bir kaç 
güne kadar parmaklıklar ya
pılacak ve beşten sonra mek
tup ve tel~raf kabulüne başla
nılacakbr. 

Cezasını Buldu 
Torbalıda oturan Giridli Sa

dık a~arun hafidi bayan Zehra
yı zorla kirletmekten suçlu, 
Sadık ağanın hizmetkarı Os
manın duruşması Ağırceza mah
kemesinde tefhim edilmiş; suçlu 
beş yıl ağır hapise mahkum 
edilmiştir. 

Mehmcd Fuad Şenol, Muha-
kcmat memuru Asım Öktem, 
Satış memuru Şükrü Uz, Sabş 
kitibi Nazif Erke, Satış kati
bi Servet Tunçkan, Ziraat ka
tibi Süleyman Erel, Emanet 
ambar memuru İsmail Erdöl, 
Yaprak ambar memuru Aziz 
Dikmen, Kontrol memuru Azmi 
Işın. Kontrol M. M. Lütfü Onan, 
K. M. Fahreddin Ünal, K. M. 
M. Hulusi Özer, Takip amiri 
İsmail Alçın, Ta. memuru Feyzi, 
Soran, Kantarcı Sadık Bilgin, 
Odacı İdris Batın, Odacı Şev
ket Doğan ıoyadını almışlardır. 

Soyadı 
Emniyet müdürlüğü Karşı

yaka polis merkezinde 185 
sayılı polis Osman, kardeşi 
Samsun telgraf memuru umer 
ve muallim Mustafa, Hamza 
soyadı olarak ( Yoldaş ) ismini 
almışlardır. 

Kiralık Ev 
Halit Ziya bey sokağında 

Kız enstitüsü karşısında 23 
numaralı ev kiralıktır. Apar
bman şekJinde taksimatile 
bütün konforu haizdir. Sa-
natoryom gibi havadardır. 
içindekilere müracaat edil
melidir. 

3-10 (S 7) 
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GAFFAR ZADE OTELi 
Otel baştan başa yeniden boyatılmış ve mobilyası tecdit 

edilmiştir. Sıhhi temizliğe son derecede dikkat ve itina 
edilmektedir. Servis muntazam, oda fiatları zamanın icabına 

1 
göre ucuzdur. Bundan evvel senelerce müsteciri bulunmuş 
olduğum müesseseme gösterilen rağbetin yine gösterilmesini 
muhterem müşterilerimden rica ederim. 

ABDULLAH MOLALİÇ 
s 8 (2-13) (317) ~4RM'*W 

Karlı Dağlarda Bir F aci 
Çiğin Gömdüğü Zavallılar Fransız 

Askerleri Kar Altında Kaldılar 
Lanslehurg, 1 Mart - Kar 

yeniden yedi kişiyi, beyaz ke
feni altında gömdü. Y cdi de
likanlıyı buzlu bir mezara se
ren bu dağ dramı, karın bü
tün dehşetlerine alışmış olan 
dağWarıo hatırfodıkları facia
rm en acıklılarından biridir. 

Vak'a dik kayalarile maruf 
olan, yukarı Moryen dağında 

cereyan etmiştir. Yalnız dağ 

sporlarına çok elışık, cesaretli 
kimseler buraya tırmanabilirler. 
Bu hudud mıntakasında muh
telif karakollar arasında, Lans
Jeburg merkezine tabi olan 
kayaklı istikşaf müfrezeleri 
vardır. Bunların hepsi genç 
ve kuvvetli insanlardır. Dağı 

tanırlar ve severler. Gemicinin 
denize, göçebenin kumlara 
bağlı olduğu gibi, onlar da 
ayni garip aşkla dağların tepe
lerine, yamaçlarına bağlıdırlar. 

Çok yukarılarda, dağların 
yan boyunu saran bölüklerden 
bile daha yukarıda, 20 yaşında 
gençler Alplerin nankör ve 
tehlikeli hudutlarında bekçilik 
etmektedirler. 

Turra lstlhkamında 
iki Hasta 

2600 metre irtifaındaki Turra 
istihkamını tutan karakol-
da dün iki hasta var-
dı. Bunların vahim vaziyeti 
kartısmda karakolun bakım 
çareleri yetersizdi. Hararetten 
kıpkırmızı olan avcılar, sefer 
yatakları üzerinde titreyorken 
müthiı kar fırtınasının ıslıkları 
duyuluyordu. 

Hastalan orada tutmanın im
kanı yoktu, Lausleburga gön
dermek zaruri idi. 

Turru istihkimile Lausleberg 
arasında telefon i§ledi. .• Ve, dün 
sabah, mü1azim Odibert ku
mandasınde bir müfreze i.stih
kime doğru yola çıkinışb. On 
beş neferden mürekkepti.Bun
ların arasında çok gözde iki 
kayakcı vardı. üç zabit de ön
den gidiyorlardı. 

Müfreze dik yamaçlara tır
manıyor. Bastonlar lekesiz kara 
batıyorlar: Hava serttir. Daj'a 
has olan bir sükut var, orta
lıkta. Biniyorlar. Tırmanıyorlar. 

Çil 
Tam bu sırada gürültü baş 

ladı. Bu, ilk önce bir ıslıktı. 
Fakat gittikçe daha tizleşen 
~enişliyen, çoialan bir ıshk. 

Askerler dehşetle bakışıyor
lar. Bu korkunç ıesin neye de
lalet ettiğini biliyorlar. 

Ansızın, yıldırım sesi gibi 
bir gürültü. ZavaUılar hemen, 
karın ayakları altından ııynl
dığını duyuyorlar. Bir ses yük
seliyor : 

"Ç' -1 ıg ... ,, 
Dik tepe üzerinden kayan 

muazzam kar halısı üzerinden 
adamların çoiu yuvarlanıyor
lar. 
Çavuş Duvornay bir el ya

kalıyor. Çavuş Mişat'ın eli. Fa
kat o da yuvarlanarak arka
daşını müthiş inişe sürüklüyor. 

Kar yıiını 400 metre aşağı
daki bir hendeğe kadar ~idi
yordu. Çavuş Duvornay, mucize 

kabilinden, karın yüzünde ka1-
mışb. Çabuk kar içinden çıka
bildi. Yanı başında, avcı ne
ferlerinden birinin ba;a ve ba
cağı gözüküyordu. Çavuş onun 
da doğrulmasına yardım etli. 
Yukandau, zabitler bu felaketi 
birşey yapamadan seyrediyor
lardı. 

Böylece beş avcı neferi kar
lar altında gömülü kaldı. 

Meşalelerln ışığı alllnda 
Çavuş Duvarnay hemen bir 

az daha aşağıdaki Madlen ba
rakasına inerek telefonla Lans-

Jeburg müfrezesinden istimdad 
etti. Her tarafdan yaı·dım teş
kilab başladı. Kap kara gece 
içinde, meş'alelerin ışığı altın
da, 8 neferlik bir kol yola 
çıktı. 

ikinci Çiğ 
Rüzgarın salladıiJ alevlerin 

şaşkın ışığı altında yavaş ya
vaş yaklaşıyorlardı. Kaza ma
hallinden yanın saat mesafeye 
geldikleri sırada, az kalsın bun
lar da ölümün pençesine düşe
ceklerdi. Meş'um rüzgar yeni
den yükseldi. 

Çavuş Marokovski haykırdı: 
- Kaça bilen kaçsın! 

Bir kaç asker geri atılab' 
diler. Fakat Marokovski 
neferlerden biri, dağın yadl 
cından müthiş bir taraka i 
yuvarlanan kocaman bir k 
yığını tarafından sürüklendile 
Böylece 700 metre sürükle 
dikten sonra, sonnnda onlar 
muazzam yıgın altında göın 
kaldılar. 
Yardım ekipleri, kazma kil 

reklerle hemen işe koyuldu} 
Dört saat mütemadiyen, ku 
hanların bulunabileceği bü 
y~r üzerinden kar kaldınldı."V 
metre genişliğinde ve 20 nı~t 
re kalmlığında bir yığın yertll 
den oynatıldı. Fakat zavallılat 
kurtarmağa imkan kalmış 
idi? 

Sunda ile 1 O metre derinliğ 
kadar araştırma yapıldı. Fak• 
kar muttasıl yağıyor ve şidde 
bir bora başlıyordur. Yardı 
kesmek ve kurbanları kar 
bırakmak zarureti hasıl oldd· 

Kurtulanlar Danslaburg'a ge 
tirildi. Birinin ayağı burkulınUf 
bir diğerinin bel kemiği kırıl 
mışb. Bütün bu felaketin sebe 
bi olan iki hastada, mecbU 
olarak, tekrar Tuna istihkarnııı 
geri alındı. 

..... 1 ..... 

Manisa da ..... 
Umumi Vilayet 
Meclisi Toplandı 

Manisa 5 (Hususi} - Manisa 
merkez ilk mektepleri baı öğ
retenleri sayın maarif müdürü 
Naili Erenin başkanlığı altında 
bir toplanb yaparak başmual-

lim mesai birliklerinin faaliyeti 
~ördüp işler, alınması ıere
ken tedbirler &zerinde konuş
malar yapmıtlar. Çalışma saha
lannı genişleterek, yürüyüşle
rini hızlaştırmıflardır. 

Okullarda Sağhk 
Merkez ilk okuluna devam 

eden talebe üzerinde trahum 
muayenesine batlanmıştır. Alı
nan netice memnuniyeti mu
ciptir. 

Ulus Mektepleri 
Ulus mektepleri imtihanlarına 

başJaılnuıtır. Bu yıl ulus mek
tepleriııe devam edenlerle im
tihana ~irib mezuniyet vesikası 
almak iıtiycnlerin sayısı gö
iüsleri kabartacak derecededir. 

MUsamere 
Çok müsbet sahalarda çalış

maya yönelen " Yıld1r1mspor 
kulübü " Utku sinemuında mu
zikalı bir müsamere vermiştir. 
"Baykuş,, piyesi temsiJ edilmiş, 
güzel parçalar ça1ınmış, zeybek 
oynanmış. neşeli bir gece ge
çirilmiştir. 

Dansh Çay 
Cuma gilnü saat 17 de Ulus 

evinde bayan Seniha Murad 
Germenin himayeleri altında 
Manisa Hi1aliahmer merkezi ta
rafından danslı bir çay veril
miştir. Temiz ve yüksek bir 
andacın yaşaması için verilen 
bu çayda bir çok bayan 
bulunmuş, nezih ve neşeli saat
lar geçirilmiştir. Evin muzik 
kolu büyük bir titizlikle hazır-

Küçük Haberler: 
Takas komisyonu 

Toplandı 

Takas komisyonu dün öğle 
den evvel vilayet salonund 

vali muavini bay Se-ad EreınİO 
başkanlığında toplanmıştır. Ye"' 

ni takas talimatnamesine göre 

birikmiş işler üzerinde a-örÜŞ"' 

meler yapılmış ve bunlar ne .. 

ticelendirilmiştir. 

Tramvayla otomobil 
çarpışh 

Konak tramvay duraiına yak .. 
laşan 4 sayılı elektrikli traJJJ"' 

vayla şoför Mehmedin idare .. 

sindeki 440 numaralı otomobU 

çarpışmış ve otomobilin sağ ç• .. 

murluğu ezilmiştır. Başkac• 
zarar olmamıştır. 

Nazilli için mutah 
sıslar bekleniyor 
Hükümetçe yeni kurulmaktl 

olan mensucat fabrikalarımızd• 

çabşacak otuz mutahassıs Ru• .. 
yadan İstanbula gelmişti, Bull" 

lardan befi bu günlerde şeb" 
rimize gelecek ve Nazilliy• 
sridecektir. Orada kurulacalı 
pamuk mensucat fabrikasıoıl' 
yeri ile planları üzerinde tet" 
kikat yapacaklardır. .................................... ·····' 
ladığı güzel parçalar çalın•t• 
takdirkar alkışlarla karşılaf" 
mıştır. 

Umumi Mecll• 
Vilayetimiz umumi meclisi 

2-3-935 Cumartesi günü vali" 
miz bay Murad Germenin yllk" 
sek başkanlığı altında ilk toP: 
lantısını yapmış, encümenler1 
teşkil, geçen yıla ait verilel1 
izahatı dinledikten sonra ç~r 
~amba günii toplanmak üıere 
içtimaa bitim vermiştir. 

Mert Adarn ı-: 



Albn ve para masah .. 
Dunikovski altın yapmağa muvaffak 

Olsa ne olur? •.. 
Bugü;kiC'""~lü~Y;~j";·· .. ·;Jt;·~ ... k~;;y~ .. ··k;p;bımaktan 

Başka hiç bir işe yaramıyor ... 
. Doğrusu, şu B. Dunikovski evvel, uluslar kurumu maliye kalan memleketlerde qya fi-

ilin talii yokmuı! birkaç ay komitesinin bir istatistikinden yatları dftşmekte devam edi-
lnce, vaadettiği a-ibi altın ya- bahsedeyim. yor. Fakat barpdan enel bile 
~llladıiı içiu hapse atıhmştı. " Amerika'mn kqfiadenberi Albn memleketler arasında 
ou .. d gun e, altın yapmadığı dünyada istihsal edilen altının serbesçe tedaviil ederken, sa-

mecmu kıymeti n maidenin mütlıiş çoialması 
bugünka para na rağmen fiyatlar senede an-
ife, 547 milyar cak yüzde 1 derecesinde yük-
frankbr. Bunun aeliyordu. 
yiizde 2,4 n 16 - Fak•t bunu nasıl izah 
ıncı asırda, yüz- edersiniz? Tedavülde bulunan 
de 2,8 i 17 in- altın hacmmın fiatler Ü:!erine 
ci asırda, yüzde 
5,9 u 18 inci a-
sırda,yüzde 35, 
5 u 19 uncu a
sırda ve yüzde 
53,4 ü 20 inci 
asırda çıkarıl-
mıştır. 

"Bu sonra
kam hatnnızda 
kalsın. Demek 
of uyor ki son 
.30 sene içinde 
çıkarılan altın, 

geçen dört a
sar zarfmda çıka
rılandan daha 
çoktur.Bu yalnız 
Transval maden 
lerinin zengin
liğinden deiil, 
aynı zamanda 
en fakir ham 
madenlerin bile 
son altın zer
resini çekmeie 
yanyan siyamu · 
rasyon usulün
len ileri creJi-o 

müessir 
etmeli? 

olmadığmımı k;tbul 

- Cevap vermezden evvel, 
yine size bir kaç rakam söy
liyeyim. Fransa bankası umumi 
müdürünün bir raporunda bul
dum. Bu rakamları: "1934 de, 
Fransa bankası vasıtasile ya
pılan tediyat yekunu 2.149 
milyar frank idi. Bunun yüzde 
0,2 si altın olarak yüzde 7,4 ü 
banknot olarak, yüzde 92 si 
çek olarak yapılmıştır. 

" itte görüyorsunuz ki, kim
se, hatta diplomalı ökonomistler 
hile farkına varmadı, kü
çücük bir inkilip olmuştu. 
Bugiinkü dünyada bütün iş mu
ameleleri sadece muhasebe 
kaytlarile, para kımıldanışı ol
madan, yapılıyor. Banknotlar 
sadece küçük gündelik mas
raflara yarıyor. Ekmekçiye, 
bakkala, otobüse, taksiye yapı
lan tediyata. 

"Altına gelince, yirmi sene
den beri, her me:nlcl<ette dahili 
tedavülden tamamen kalkmıştır. 
Artık sadece uluslararası tedi
v " L • .. . .. ·n" P 1 :; ! ... • ~n d n 21'+1-

lJ1111ywıa lmlrrnmı altınlm 111 11al'IS1Jıdan fa:/asıı11 saklı11mı Jtraiısız bankasmrn 
• . Altınla dolH olau yeuıllı mahzenleri 

için, bazı gazeteler onun a.sıl- ı -Bu da kimyagerlerin bir ı nın çıkmasına razı olan yalnız 
"-sını istiyorlar. oyunu demek ! üç dört memleket kalmııhr, 
Anlaşılan onun icadı tatbik - Öyle ya! görüyorsunuz - Vay camna!. Öyle ise, şu 

edilirse, kı;metJi maden bij- ki siıin Dunikovski altın çıkar- zavallı Dunikovski ihtıra bera-
llin kıymetini kaybedecek, mak san'atında inkılap yapan tım kime satacak? 
F'ransa bankasındaki "Saf Al- birinci İnsan deiildir. - Tedavüldeki kaimelerinin 
hn,, "adi kurfundan fazla - Fakat okonomi bakımın- yizde 99 u nisbetinde altla 
Para etmiyecek ve b: yüzden dan bunun neticesi ne olmuı- mevcudu olan Fransız bankası 
l>~tün para sistemimiz yıkıhp tur ; tabii bu mevcudu arhrmak 
lidecekmiş. - Nazariyece, bu kadar için, DunikoYski usulile altın 

Bu endişeden kurtulmak is- fazla aJbnın ansızın piyasaya pkarmaia heves edecek de-
~~~irn ve arkadaşlarımdan bir çıkanbnuı albmn kıymetini kır- iiJdir. Amerika bankaaı için 
-.tııatcıyı gördlim. malı idi. Yini, bu nazariye de öyle, zira dolan ditmesi 
• - F arzediniz ki, dedim, Du- gerçek çıksaydı, hayat bahalı- •enesiade, altın mevcudunun 

:ovaki usulile, Trauval ma- hia müthiş artacaktı. Halbuki kıymeti 4 milyar dolardan 5 
illerinden daha ucuza, çok görüyorsunuzki biç de öyle milyar dolara çıkmııtu. Fakat 

llaiktarda altın yapılsın. Bu ev- deiiJ. Dünyuun biith maden- lurk dadar devlet varki orada 
tenseı bir yıkım olur m•? Jeri her sah günü Londırada B. Daaikovaki •işleri balahi-

Bilgin dedi ki: binlerce Alba çıbuj'u Ata dur- lir. a..Jar alta eAsnu btra-
- Size '*'• ._.......,, ....... Albla m,.... adak kan memleketlerdir. Tekrar 

Yenı Asır 

Borsa Haberleri 
DUn Borsad• 

Yapllan Sabtlar 
~ 

Uz Um 
Fiat Çu. Alıcı 

442 Koo ittihat 
41 E Krispin 
39 Jiro ve Şü. 

522 Yekfın 

11 75 12 50 
12 2S 13 50 
14 25 14 25 

Zahire Borsast 
Çu. Cinsi Fiat 

4 60 
5 50 
2 50 

317 Buğday 4 40 
91 Kumdan S 50 

300 P. çekirdeji 2 50 
275 K Palamut 270 45S 
110 balye pamuk 44 4S 

Para Piyasası 
7-3-1935 

Alış 

Mark 50 25 
lsterlin 586 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 81 30 
Belga 29 30 
İtalyan lireti 10 45 
İsviçre F ran. 40 80 
Florin 85 
Kr.Çekoslov 5 20 

Satı, 
50 15 

592 
8 30 

80 50 
29 45 
10 50 
41 05 
85 25 
5 22 

Katil Ayşe 
İdama Mahkum Oldu 

Adana 6 (A.A) - Şehrimiz 
ağircezumda duruşma ı devam 
eden ve üç defa ölüm cezasına 
çarpıldığı halde temyizce hak
kındaki karar bozulan Aytenin 
bugün tekrar ölüm cezasma 
çarpılmasına karar verilmiftir. 

Suı·iyeliler 
Adanadjln Yün Alıyorlar 

Adana 6 (A.A)- Şehrimize 
gelen Suriyeli tüccarlar mühim 
miktarda yün satın almışlardır. 
Birkaç gün içinde üç binden 
arbk hayvan satılmııtu. Bun
ların değerleri Mersiae teslimi 
9-10 liradlr. Tüccar ahm itle
rine devam etmektedirler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
altın ihtiyatı kurmak için, al-

dıldarı ma'dan fazla dışarı 

Mal sa•arak aradaki farkı a!
tın haline almaktan l:.aşka çı
knr yollan yoktur. Fakat buda 
güçtür. Çünkü her hükumet 
b211~kaJannın ihracatına en~f'I 
oluyor. Ek3eriside altın ihracatını 
rr.enetmiş•t:rdir. Bunlar için Du
ı~=nov3ki usu'ü faydalı ofabiıir. 

- Fak.ıt yapacakları altını 
neye kulla::ıacaklar? 

- Hemen merkez bankaJa
rıhın k3sa!arına kapatarak ka-
ğıt paralannın altrn karııhiını 
kurmuş olacak!ar. Bizim gar:p 
zamanımızın ea büyük tuhaf
hklanndan biri de şudur: mer
kez bankaları, batta hususi şa
hıslar, herkes eline altın iC
çirmek istiyor. Fakat kasaya 
kapatmak için. Bu asırdide 

mübadele vasıtasının yaradıfı 
yegane iş kasalan doldurmak
tan ibarettir. 

- Bundan ne netice çıkarı
yorsunuz? 

- Sadece şunu görüyorum 
ki madenler, aşaiı yukan, ıe
nede 1 O milyar franklık alhnı 
piyasaya d6ktükleri halde fiat
ler yükselmemektedir. B .• Duni
kovaki ile yoldqları da buna 
iki iç milyar ilive ebeler, aile 
reialeri bunun farkına Yarmaya
caldarclar. Fakat Akın baau 
ökonomi akademisi azalaruaa 
8'ylemeyiniz: 

Dİll•İz diye Ü atefle yak-

brırlart" 

Saltlle • 

Şanlı yıldönümü için 
Tebrik telgraflarının arka~ı kesilmemiştir 

Ankara 7 (A.A) - Atatür- ı Başvekil İsmet lnönü Hz. 
kün tekrar reisicumhurluğa Ankara 
ıntibabı dolayısiyle dış işleri Parlak ve feyyaz kariyerini-
bakanı B. Tevfik Rüştü Arasla zia onuncu yıldöaümünü tesit 
Irak dış işleri bakanı Nuri Sait etmekte olduğunuz bu anda 
paşa arasında teati edilmiş olan zatı devletluine ea hararetli 
tel yazıları aşağıdadır: tebriklerimi aneder Ye bu yo-

Dıı işleri bakanı hazretle- rulmak bilmez mesainizin daima 
nne; daha büyük munff akiyetlere 

Ankara mazhar olmuı temennisini iz-
Namdar şefin cumhur reiı

lijine tekrar intihabı dolayı•ile 
samimi tebriklerimi kabul bu
yurmamzı hükfımdi kraliye na
mına zatı devletlerinden rica 
ederim. 

Hariciye bakam 
Nuri Sait 

Dıı işleri bakanı Nuri Said 
paşa hazretlerine, 

Bağdad 

Hükümeti kraliye namına ba
na göndermek lütfünde bulun-

muş olduğunuz telgraf muhte
viyatını büyük şefim Atatürke 
arzettim. Tebriklerinizden fev
kalade mütehassis olan Reisi
cumhur beni size huaretli te
şekkürlerini iblağa memur etti. 

TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 
ANKARA, 7 CA.A) - Baş

vekil ismet paşa •nönünün baf 
vekillij'inin onuncu yıldönümü 
münasehetile müşarünileyhle 
Arnavntluk başvel<ili arasında 
teati edilen telgraflar: 
.~ ...••••............•...........•..... 

Yeni Siyam kralı 
Bangkok, 7 (A.A) - Res

men bildirildiğine göre prens 
Ananda Mahidol Siyam kralı 
ilin edilmiş ve birde niyabet 
meclisi vücuda getirilmiştir. 9 
yaşında olan prens sabık kralın 
yeğeni olub Ha 1ihanrda Lozan
da bulunmaktadır. 

Kiralık Hane 
ikinci Kordonda Alman 

konso!oshanesi arkasında 
426 eski 166 yeni numarah 

iki kat1ı altı odah konforu 
haiz bir ev kiralıktır. Gör-

mek istiyenierin ikinci Kor

donda (189) numaralı Bay İs 
mail Hakkının hanesine mü-
racaatları. 3· 10 

har ederim. 
PANDELI EVANGHELI 

Başvekil B. Pandeli EYaa. 
gheli hazretlerine 

Tiraa 
Hakktmdaki dostane temen

nilerden dolayı zah devletle
rine teşekkür eder ve şahsi 
saaedetleri hakkındaki hara
retli temcnnllerimin kabulüni 
rica ederim. ismet lnönü 

Reisicumhur Atatürk Hz.leri 
Ankara 

Tekrar cumburreisliiioe in
tihabınızı, öğrenmekle fevkal
ade babtiyanm. Bu münase
betle zabdevletlerine 9abai 
saadetleri ve milletinin yüceliği 
hakkındaki temennilerimi arz-
ederim. 

Gaziyelevvel 
Irak kralı haşmetlu Gaziycl

evvel hazretlerine, 
Bağdat 

Cumhur reisliğine tekrar in-
tihabım doJayısile göndermiı 
olduklan telgrafnameden dolayı 
zab hrşmetanelerine hararetle 
teşekkilr e.ler ve tahsı saadet
leriyle lrakın refahı hakkındaki 
temennilerimi kabul etmelerini 
rica eylerim. 

KAMAL ATATÜRK 
Başvekil İsmet İnönü Hz. ne 

Ankara 
Onuncu hizmet yıldönümil 

müna.ebetile en samimi tebrik· 
}erimin kabul buyvrylmasma 
rica ederim. 

FON NÖRAT 
Dış iıleri bakanı 

Nörat hazretlerine; 
B. Fon 

Berlin 
Zatı devletlerinin telgrafla 

Yaki dostane temellDilerinden 
fevkalade mdtehassiı olduğurn 
halde sizden en samimi teb
riklerimin kabulünü rica ederim. 

lşmet İnönü 

> 
~ 

> :c 

MADENSUYU 
Böbrek, karaciğer rahatsızlık\ 

1 ... . . arına.. 
sız ıga 1, arşı en ıyı ve şif alı mad•tf11u' 
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' 

........ 
Doktor 

• İbrahim Salo 
Dahili Hastalıklar 

Mütehassısı 
zmir Emrazı Sariye Hasta

nesi Liburatuvar Şefi 
2 inci Beyler Sokaiı No. 41 
Hergün saat içten sonra 

hastalannı kabul eder 
Evi: G6ztepe Abdlillezel 
Hkak No. 32. Telf. 3686 

(2-13) 300 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalmz ve 
yalnız diplomalı MiNiK · 
Kadın Berberi SITKlnın 

, iliçlan, makinaları ve us-

1 
tabğı yapabilir. 

Bütün lzınir 

G üzelleriıl~ .ı 
SITKI bayın salonuna 

kotmalarında elbet çok mii
him bir ıebeb vardır. 
Bir ziyaret bu Mbebl 
elze de öiretecekUr 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 kath yeni binumda B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Telefon: 3101 
4-26 (193) 

Acele Satılık 
Bayrakh, Muradiye cadde

sinde 68 numarah ev acele 
utılıkbr. J)art odaıile koridor 
ve traçuı ve her türlü konforu 
haiz mutbahı ile çamaıırhaneıi 
ve mtıkemmel bir bahçesi ile 
ıuyu içilir bir kuyu ve tulum-
baıı vardır. 

lstiyenler Yeni A.ır gazetesi 
bat mürettibi Bay Mehmede 
müracaat olunur. 

Talebe ------Velilerine 
ilk ve orta mekteplerde oku

yan ve her banıi bir dersten 
geri kalınıt çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiftirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. Is· 
tiyenlerin gazetemiz idare mü
diiriyetine miiracaatlan. 26-8 

BOZCAADA 
ŞARABI 

Siyah ve beyaz bu nefis 
prabı ancak Kemeralbnda 
ikinci mıhcılar bira ve baz 
depoıunda bulacakaınız. 

TELEFON 2862 

Kemalpaşa icra memurlu
junc:lan : 

lzmirde bey hancısı bay 
lsmailin alacaiından borçlu 
Örenden iriboy Mustafa oğJu 
Mustafanın Mart 322 gün ve 
168/54 No. heyeti bmumiyesi 
bin lira kıymetinde ve 930/690 
No. dosya ile kemahi oilu 
6mer muammerlere mahcuz 
6ren ank alb yerinde gün do
pıu koca mustafa kızı Rabia 
gün bahsı mehmet kansı poy
razı yol Jodosu oıman ile çev
rile 9190 M.M. bai •e tqrini
evvel 341 tarih ve 48-49 No 
heyeti umumiyeıi 400 lira de
ierinde ören arık alb mev
kiinde 500 liraya akıehir ban
kuma merhun gin dotusu kii
çiik abmet ana batısı abmet 
oilu osman vereseıi poyrazı 
ibrahim lodoıu gemici oilu ve
resesi ile çevrili 3676 M.M. ve 
mayıs 929 tarih ve 16 sayılı 
heyeti umumiyeıi 900 lira de
ierinde 240 sehim itibarile 165 
ıehmi borçluya ait ve 60 sehmi 
hacı osman hafidi raziye du-
duya ve lS sehmi hacı osman 
hafidi zelihaya ait pn do
psu muıtafa ve giin babıı 
karasuluk yolu poyrazı kırlı 
Mustafa vereıesi kıbleıi koca 
Mustafa ve kemicioilu vereıesi 
ile çevrili Osman pınannda 

8271 M. M. bağın berçluya 
ait 165 sehim hissesi birinci 
ve ikincı açık arttırmıya çıka· 
nldı. Tarihi illndan itibaren 
yirmi giin müddetle kimin bir 
diyeceji varsa dosya açık bu-
lundurulaca;ından müracaat et
meleri aksi takdirde tapu kay-
dile mukeyyet olmıyanlana hak 
ları nazan itibare alınmıyacatı 
ve pey koymak iatiyenlerin 
yilıde yedi buçuk pey akçe-
ıini ve banka mektubunu ibraz 
etmeleri ıan bulunclap ve 
vergi borcu bedeli ihaleden 
çıkanlacaiı ve Mart 332 tarih 
ve 168-54 No. bağın nısfı ve 
biririnci arthrması 10-4-935 
ilin ve Çarpmba saat 11 de 
ve ikinci açık artbrması 1-5-
935 gün ve Çarşamba saat 11 
de yapılacakhr. Birinci artbr
mada koaulan değerin yüzde 
75 ni bulduiu takdirde ihalesi 
yapılacağı bulmadığı takdirde 
ikinci artırmaya çıkarlacatı daha 
fazla malumat almak istiyen
terin Kemalpqa icra dairesi
nin 932-140 No. dosyasına 
ıelmeleri lüzumu ilin olunur. 

730 (340) 
1-4 .!im-----... -... _ .. -

l:anfr Belecllyeslnden: 
1- 200 lira bedeli muham

meneli Keçeciler polis kara-
kolu karıı11nda 2 numaralı Hi
tüncü barakasının senelik ki-
rası belediye batkitiplik ka
lemindeki ıartnamesi veçhile 
pazarlıkla 21-3-935 Perıembe 
günii saat 16 da belediyedeki 
komisyonunca ihale edilecektir. 

lştirik için 15 lira muvak
kat teminatla söylenen pn ve 
saata kadar kom:Syona gelinir. 

2- 435 lira bedeli mubam
meneli Bqdurak caddesinde 
110 numaralı dükkinm sene
lik kirası belediye bqkitiplik 
kalemindeki şartııameıi veçbile 
pazarlıkla 21-3-935 Perşembe 
günl saat 16 da belediyedeki 
kkomiıyonunca ihale edile· 
cektir. 

lftirak için 33 lira muvak
kat teminatla söylenen gLin ve 
aaata kadar komisyona gelinir. 

3- 40 lira bedeli muham
meneli Halimağa çarşısında 6 
numarah dükkimn senelik ki
rası belediye batkitiplik kale
mindeki ıartnamesi veçbile 
pazarlıkla 21-3-935 Perşembe 
giinü saat 16 da belediyedeki 
komisyonunca ihale edilecektir. 

lıtirak için 3 lira muvakkat 
teminatla 86ylenen ilin ve u
ata kadar komiıyona gelinir. 

4 - 8 -14 -19 682 (314) 
§ 1 - 560 iira bedeli mu

hammenli Gündej~uda 59 nu
maralı adanın 448 metre mu
rabbamdaki 24 sayılı arsasınm 
mülkiyeti Be .ediye başkatiplik. 
kalemindeki ıartnamesi veçbile 
ve açık arbrma ile 16-3-935 
Cumartesi günü saat 16 da ihale 
edilecektir. Arqrmaya iıtirak 
için 42 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
Belediyedeki ~yonuna pıU
racaat edilir. 

2 - 491,25 ~ bedeli mo
hammenli Gün<tı..lıduda 59 ad,
mn 3~ metre murabbamdald 
14 numaralı ananın mülkiyeti 
belediye bqkitiplik kale~
deki prlname~ veçbile ve 
açık arbrma ile 16 -3- 935 
cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecekti(. Arthrma it
tirik için 37 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ıta kadar Belediyedeki komis-
yonuna müracaat edilir. 

3 - 3300 lir'- bedeli mubam
menli Alsanc~ mevkıinin iz
mir bahçelen ve Kahramanlar 
kötesinde 79 ıayı4 adanın 1100 
metre murabbamdaki 2 sayılı 
arsasının mülkiyeti belediye 
başkltiplik kalemindeki prt
namesi veçhile ve açık arttır
ma ile 16/3/935 Cumartesi gii-
nü saat 16 da ihale edilecek-=======- Doktor 

•u•'ö;;kt~r"·:.. A. Hiza Unlen . 
Kemal Satır ı!;:~·lli Alicad~:~ N~nı:~ 

tir. Arttırmaya iştirak için 248 
lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve ıaata kadar be
lediyedaki komisyonuna müra
caat edilir. 

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 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHAS8181 

Bono 
...,. ......... - .. -·...,.-.. ,.,,t:""'-ı~ Satanların Nazarı 

Dikkatine 

·, 

Göz Hekimi 

Mitat.Orel Mübadil, birinci, ikinci, 
üçüncü tertip bonolarla gayri 
mübadil bonosu alır ve sa-

Adres - Beyler Numan tanm. 
Zade .. kağı Ahenk mat- Halil Kara Gülle 
baası yanında. 

Numara: 23 tütün hanı içinde 
T eJefon: .3434 Telefon: 2529 

14-26 (229) ~ ---1--6-s •. 1.0 .. _. 

4 - 552;SO lira bedeli mu-
hammeneli Gthıdoiduda 59 
adanın 442 metre murabbaın
daki 23 sayılı arsasının mülki-
yeti belediye baıkitiplik kale
mindeki şartnamesi vechile ve 
açık artırma ile 16-3-935 Cu
martesi günü saat 16 da ihale 
edilecektir. Artırmaya iştirak 
için 42 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saata kadar 
belediyedeki komisyonuna mü-

' 

racaat edilir. 
5 - 450,63 Lira bedeli mu

haıomeneli Gündoğduda 59 
adanın 360,50 metre murabba
ındaki 15 sayılı arsanın mülki
yeti Belediye başkatiplik ka-
lemindeki ıartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 16-3-935 
Cumartesi . giinü saat 16 da 
ihale edilecektir. Artırmaya iş
tirak için 34 lira muvakkat te-

Küçük büvük herkesi 
alakadar edecek 

YENİ 

NiSTLE 
MÜSABAKASI 

E~lenceli 1 Kolay f ve size PARA olarak GOZEL hediyeler kazandırabilir. 

Bakınız ••. 

300. 150. 100. 50. 40. 30. 25. 20. 

• 

15. 1 o. T. lirası 

Eyi seçebilirseniz ve doOrusu.nu da bulursanız 1 kazanmak ihtimaliniz pek çoktur. Bize yalnız ıu 
iki sorgunun karJıl~ını bildirmek yeter : 

1) Sizce Nestle resimlerinden EN GOZELi hangisidir? 
2) Bu yeni musabakaya iştirak edenlerin sayısı sizce KAÇ KjŞidir ? 

Bu yeni musabaka, ~imdi 100 para ve 5 kuru~a satılan Nestle çikolata tabletlerimizden çıkan. 
aşadaki serilerin resimlerine mahsustur. 

1) Uçkular 
2) Steak ülkelerin yemişleri. 
3) Tabiatın hadiseleri 
4) Çabuk yollama ve taşıma devri. 

MUSABAt<ANIN ŞARTLAR! : . 
a) 48 resimden en güıeli, musabakaya işt ırak edenlerden gelecek cevıprarda en .çoıc kimıe tarafından be6enitecell 

resım olacaktır. Kazananlar grubu bu cevap sahiplerı a rasından teşekkül edecelf~r. 

b) Yukarıda vazıh on mükafııt, bu grubu teşkıl edenlerden , yeni Nestıe musabakaaına iştirak edenlerin kaç tcifi old~unu, 
doğru sayıya en çok yaklaşacak surette, en eyi tallmın edeceklere dağııııacaktır. 
Bciylece, en güzel ve en kıymetli m ukAfatı kazanan: Neıtıe resımlerınin en güzelı olduğuna daır en ıuıa rey atmış 
reaiml seçenlerin içinden, ayni zamanda , yeni musabakaya iştırak edenlerin sayısını da EN EYi tahmin eden olacak· 
tır, ikinci mü~Afatı yıne , Nestıe resimlerınden en güzelı olduğuna dair en çok rey almış resımi seçenıerin içinden, 
musabakaya ıştırak edenıerın sayısını tahmınde ıkıncı gelen kazanacak ve öteki kazananlar da böylece seçılece'ktır., 

o) Aşada iril ik pusulayı doldurup kesi nız ve : Neslle musabakası posta kutusu No. 10, Pangaıtı ıstanbul adresine gönde• 
rın lz. Cevabın okunaklı ve adresinizın doğru, tam ve açık olması gerektır. 
Dikkat ! Doldurup göndereceğlnız S>usuıanın bizce kaydedılmesi ve musabakaya ıştırak edebilmesiçUn buna, ya 
100 paraı~tan -tO tane veya !> kuruşıuktan 20 tane Nestle çıkolatası dış et ı ketıerıni ılıştırmek llzımdır. (Her hangi 
boydan 100 kuruşluk Nestıe çikolatası etıketı de gönderılebilırJ. 

MUSABAKAYA İŞTİRAK EDEN HERKESiN YALNIZ BiR PUSULA GÖNDERMEYE HAKKI YARDIR. PUSULALAR EN GEÇ 
25 MAYISA KADAR BiZE GELMiŞ OLMALIOIR. 
t<azanacak on kişin in tasnifi önümüzdeki 31 Mayıs 1935 te, noter önünde yapılacaktır. 

NESTL.E MU&ABAKASI 

Posta kutusu No. tO. Panaaıtı ••tanbul 

Musa6akaya iştirak edenin ismi ------------------

Dlğru re tam ar/resi 

Ne.stte CJt••mferinden. alıce en güzeli hangisidir? Seri No .. ---

Pusula Ko.---
(Şırtıet lıorocolıtlr.ı 

Bu yeni musabakay• i§tırak edenlerın sayısı sızce kaç kijidır? 

Dikkat: Bu mUaabakaıa ,lftlrek ~etenler, laterlerse, pusulalarızı lstenllen etiket; 
elrle blrllkte ayni zamanda lzmlrde Kardlçelı handaki depomuz• da vereblllrter 
·······························~···························· ·······································································• minatla söylenen gün ve saa- -
ta kadar Bel~diyedeki komis
yonuna ı;nüracaat edilir. 

6 - 1093,75 lira bedeli mu
hammenli doktor Mustafa cad
desinde 62 adanın 437,50 
metre murabbaındaki 6 sayılı 
ar.anan mülkiyeti Belediye baş
kitiplik kalemindeki prtna
mesi veçhile ve açık · arhrma 
ile 16 -3- 935 cumartesi gü
nll saat 16 da ihale edilecek· 
tir. Arttırmaya iştirik ıçın 
82 lira muvakkat teminatla 
söylenen giıı ve saata kadar 
belediyedeki komisyonuna mn
racaat olunur. 
28 - 5 - 8 - 13 636 (298) 

232,62 lira bepeli muhamme-
neli Karııyaka su brantman· 
ları için 422,950 kilagram de
mir bilezik alınması iti belediye 
bqkitipliiindeki keşifname ve 
prtnamesi veçhile ve açık ek-
siltme ile 25/3/935 Pazartesi 
pnü saat 16 da ihale edile-
cektir. 

İttirik için 18 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saata 
komisyona gelinir. 

8~12-17-21 737 (.338) 
- Ölçüler kanun ve nizam

namesi hükümlerinin tatbik ta
rihinde metre sistemine göre 
yapılmış ölçüler kullananların 
bu ölçülerini belediye ayar me
memurluğuna getirerek di11Dga
latmaları hususunda 24-9-934 
günlemeçli nizamnamede yazıh 
olan müddet icra vekilJeri he
yetinin kararile bu yıhn Mayıs 
ayı sonuna kadar uzadılmııtır. 
Şimdiye kadar elindeki ö)çü 
aletlerini damıalattırmamıt 
olanların bu müddet içinde be
lediye ayar memurlupna mü
racaat etmeleri · iJin olunur. 

738 (336) 

Bütün Türkiye için umumi satış yeri lstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolanmn hepsinde vardır. Israrla 
AL&OPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 



I' 
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Kanzuk öksürük şurubu 
es Jropektoral ) 

En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
canın kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye edici 
tesiri şavanı dikkattir. Her ecz-enede bulunur. 

4! iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirket i n l\le rlrn z vo Falırıkıtsı: lımıırdo If alkapınardadır 
Yerli PamuiJundan Al, 1 aggore, Köpekbaş, Değirmenı 

Geyik ve Leylak Markalarını lııuı lıer nevi Kabot bezi 
ınıal eyl~mekte olup malları Avrupa11111 ayni tip meoırn 
catıııa. faiktir . 

Telefon N'o. 2211 ve 3067 

-

..,eni Asır 

Jmum Deposu. 
Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Udemiş) 
Ticarethanesidir. 

lzmir Esnaf \" e 
Bankasından: 

Ahali 

25 Mart 935 tarihinde İzmir ticaret odası salonunda saat on 
üçte yapılması kararlaştırılan -alelade umumi heyet içtim.ama ait 
ruzname aşaiıda yazılıdır. İşbu içtimada ve ekseriyet hasıl olma
dıiı takdirde talik edilecek tarihte yapılacak toplanbda bizzat 
hazır bulunamıyacak hissedarların tevkil ettikleri zatlara ayn 
ayrı veya hep birden verecekleri vekalet mektubunun şekli ap
iıda yazılmışbr. 

Hisseleri hamiline yazılı olan hissedarlarımız içtimaa iştirak 

edebilmek için hisse senetlerini içtima iÜnünden bir hafta evvel 
bankamız kasalalarına tevdi edeceklerdir. Vekil olanlar için de 
hüküm böyledir. • 

Hisseleri nama muharrer olanlar için bi11e aenetlerini tevdi mec
buriyeti yoktur.Fakat asaleten veya vekaleten haiz oldukları rey

lerin miktarını bir hafta evvel bankamızca tesbit ettirmeleri 
lazımdır. 

Hissedarlarımızın İzmirde merkezemize; Ôdemiı, Tire, Salihli, 
Alaşehir, Turgutluda şubelerimize müracaatlarını yalvannz. 

1934 senesi alelade umumi heyet 
içtimaı müzakerat ruznamesi 

Izmir Memurları istihlak ı - idare meclisi ve mürakabe heyeti raporlarının okunmaa• 

B kk I• • 2 - 1935 senesi blançosunun tetkik ve tasdiki ve idare 
Kooperatifi a a ıyesı meclisinin ibras• 

Her aile reisi evinin erzakını satm almadan önce bir defa 3 - İktisad vekaletince bankamızda yaptırılmış olan teftiı 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatı- neticelerinin hissedarlara bildirilmesi 
nadır. En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 4 - İdare Meclisi raporunda gösterilen temettüün 

Harareti yüksek dayankh meşe. kö~ürün~n. kilosu ( 4 .) dağıtılması tarihinin kabulü 
kuruştur. Nefis Urfa yağları peymrlerm çeşıdı bulunur. Fı- 5 - Banka işlerinden doğacak zaruretler halinde gayn 
atlar her yerden ucuzdur. Toptan alanların malları adresle- menkul almak için idare meclisine salahiyet verilmesi 

kadar gönderilir. 6 ı 
Kemeraltında birine! Mı~cılar sokağı - Müddetleri biten idare mec isi azası yerine yeniden 

3 H. 11-26 (157) (Eski iğdeli Kahve) izi inti~abı . 
Telefon 3435 7 - Meclisi idare azasile mürakipler ücretinın tayin ve tesbiti. 

Denizli Evkaf Müdiirlü~ünden: lzrı. ir Esnaf ve Ahali Bankası! 
D . . ··d·· . . t f dan yaptırılacak 6637 lira 91 H• Q J f k•I d ki • enızlı Evkaf mu urıyetı ara ın A • ısse ar arının ev 1 e ece erı 

kuruş bedeli ke, ifli mahiyeti fenni ve malı şartname ve keşıf 
": planında yazılı evkaf dairesi binası inşaatı kapalı zarfla ek~ l za~ la r a verecekleri vekaletname 
sıltmeye konu ' muştur. . . D . ı· Evkaf m'u' du" rlu·· _ iz mir Esnaf ve Ahali Bankası Türk Anonim Şirketinin 25 

İ t kl'l b . t ..., • şartnamesını enız ı . . . . il k 
s e ı er u ıuo;us - cı . . Mart 935 tarıhınde şayet eksenyet hasıl olmazsa talik ed ece 

i;~nden a!abilirler ve öğrcnebıhrler. .. .. tarihte akdolunacak alelade hissedarlar umumi heyet içtimaında 
Kapalı eksiltme 27-3-935 Çarşamba gunu saat lS te evkaf benim mümcssilim - bizim mümessilimiz olarak müzakerelere 

d . k k . onda yapılacaktır. . t' k y lA 1 k . b' aıresİnde toplanaca omısy ış ıra e, namımıza rey vermcge, azım o an evra ı ımzaya, ır 

M kk . t • ktarı 497 lira 85 kuruştur. İsteklilerin hissedarın yapabifeceg~ i bütün hususat ve muamelatı namıma -uva at tcmına mı 

\' 'ki .1 b b üracaatları ilan olunur. namımıza tam ve mutlak bir salahiyetle ifaya mezun olmak 
csaı crı e era er m S-10-18-25 724 (J42) üzere oturan bay yı vekil tayin eyledim -

..,, __ ~- .._ eyledik. 8-11 735 (337) 

Türkive Ziraat Bankası zr. İr Tür\iy~ Ziraat Bankası lz.;i;" , 
Şul; esinden: Şubesinden: 

6 .h. d kapall zarfla ihaleleri yapılacaS-ı 24/1/935 
12/935 tarı m e J0/1/935 d M'lr B' ı·k 4-3-935 tarihinde açık artırma ile ihaleleri yapılacağı 10-2-935de 

t A /l/935 de Yeni Asır e ı 1 ır 1 ve Yeni Asır 16-2-935 de Işık 22-2-935 de Anadolu ve 28-2-935de 
2e12 nadolu 

27 
l · de ilan edilen Yunanlı emvalinin iha- Halkmscsi srazetelerinde ilan edilen Yunanlı emvalinin ihaleleri 1935 de Işık gazet e erın S · -

I ı . ·h· azarlığa bırakılmıştır. atış gayrı mü- 11-3-935 tarihine tenı<lit edilmiştir. Satış gayri mübadil bonosu 
b:~~~ ~3131935 tarı ;:şi: para ile nakten yapılır. Kıymeti mu- veya peşin para ile nakten yapılır. Kıymeti muhammenesi iki 
ha~ on~s~k~c:.a lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei bin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei katiyeleri iıtizana 
k . menesı ı ı ın . . M lın satıldıiı seneye ait devlet vergi tabiidir. Maim satıldığı seneye ait devlet vergi ve belediye re-
atıyeleri istizana tabıdır. a .. .. aflar müşteriye aittir. sim ve sair bütün masraflar müşterı'ye aittir. İstivenlcrin yüzde "e b 1 d' . sair butun masr J 

İ . e e ıye resım ve . teminatlarilc birlikte ihale günü yedi buçuk teminatlariy!e birlikte ihale günü saat 14,30 da Zi-
stıycnlerin yüzde yedı buçuk .. ti 496 (343) raat bankasına müracaatları. 713 (344) 

saat 14,30 da Ziraat bankasına muracaa arı. · 

on 1 

.Sahne ıı 

Anneler Çocuklarınız 
• için ilk l\~amava 

L.İKTİ~ 
ile baslavınız 

~ .1 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
-----..,.\ .. _y ahit tarafından sureti hususi yede hazırlanan 

L A kt • Ç~a hazımsızlık, a in sancı, ıshal ve kusmalar 
varsa onları giderir. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 

Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LUT Fi KRO~I 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Katagrlp 
TABLETLERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T e namen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

' 

2 adetlik kOtusu 7,5 kuruştur , ........... _. .................... ~ 

PLATT 
· Makina F abrikasmın 

NAMDAR ÇIKRIGJ 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Olelidir 
Bütün lznıirJiler Burada Buluşurlar 

S~cak ve so~uk akar suyu, . banyolu odaları Marmaraya 
Halıce nazır güzel manzarası ıle .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. istirahat etmek istiyenler behemehal bu ot l' 
tercih ederler. e ı 

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yap t .. . 
Izmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri otel' .. an . ~crubeli 
Lütfü beydir. ı mustecırıu 

Dikkat • Bütü~ Egelilere • l Sirke-
• Beyoglunun rıslo cide 

Osmani,,e otelini taysiye (541) 
-' edenz 



F,ratelli Sperco 
\i. apur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

KUMPANYASI 
CERES vapuau 10 martta 

ge:ip yükünü boşalttıktan son
ra Burgas, Varna ve Köstence 
için yük alacaktı 

ORESTES vapuru 10 martta 
gelip 14 martta Anvers. Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

CERES 24 marttan 28 Narla 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

HEDRUN vapuru Elyevm li
manımızda olup dört martta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 20 martta 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
hage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

tJATIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
T AMESIS vapuru 19 Martta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

RINOS vapuru 20 nisanda 
( DoS!ru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARITİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntaz am sefer. 
PELES ivapuru 6 nisanda 

ge1ip 7 N sanda Malta. Bar
se1on, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
F değişikliklerden acenta mes
ulivet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
bınası arkasında FRA TELLı 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004--2005 

N. \'. 
\V. F. H. \ 7an Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

THESSALIA vapur 5 martta 
bekleniyor. 7 marta lrndar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 27 Şu 
batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp AN
VERS, Rotterdam ve Hamburg 
limanlarına yük alacalctır. 

TROYBURG vapuru 23 
martta bekleniyor. HAMBURG 
ve ANVERSTEN yük çıkarıp 
ANVERS, ROTTERDAM ve 
HAMBURG Jimanlarır~a yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXARCH vapuru 3 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXECUTIVE vapuru 19 mart 
ta bekleniyor. 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Müjde 
Tecrübesi Parasız!. 

DÜNYANIN EN BİRİNCİ 
TIRAŞ BIÇAGI 

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 

2-13 316 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaii 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci, 
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
lukları 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 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

Fa.hri Hiza, 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 1 O ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
4 - 20 (355) S.7 

lzmir P.T.T. Başmüdüriyetinden: 
Üç yüz elli adet direğin Alsancaktaki depodan alınarak Bor

novadan itibaren 25 inci kilometreye kadar hat boyuna nakil ve 
tevzii 4-3-935 tarihinden itibaren on beş gün müddetle pazarlığa 
kounlmuştur. Talip olanların başmüdüriyete müracaatları. 

686 (318) 

Oliver Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
MARONIAN vapuru 21 şu

batta Londra, Hu!l ve An
versten gelip tahliyed\: bulu
nacak ve ayni z.amanda Londra 
ve Hull için yük a~acakhr. 

EG YPSIAN v:1puru ay so
nunda Liverpoo! ve Svansea
dan beklenmektedır. 

THURSO vapuru mart orta
sında Londra Hul! ve An
veı·sten gel:p tahliyede buluna-
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasında Liverpool ve Svan
sea 'dan beklenmektedir. 

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

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın · müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
6131935 S. S. BLED 

13/3/935 SRBIN 
20131935 S. S. BEOGRAD 

27/3/935 BEOGRAD 
G. PAPAYANAKıS 

KATINA vapuru 3 martta 
Pire, Sclanık, ve Dedeağaç 
limanları için yük alacaktır. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ r ARA iLE BOL 
ISI:K: 

YALNlz iÇi GAZLI 

La haları Tem .. n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektı·ik, 'reJef on 

PEŞrfE~iALCILAR 
1 

Ma1zen1esi l)eposu 
Tel. 3332 

KIS GEl--1DI· 
=-

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYii.K FIRSAT · 
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. 
lngi!iz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sataş mahalli : Kestane pazarında No. 10 · 

' 
(885) Telefon 3937 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünd~n: 
Altındağ köyünde 165-76 numaralı evin enkazı 11/3/935 Pa

za:-tesi günü saat 14 te mahallinde pazarlıkla satılacaktır. Ta-
liplerin o saatte mahallinde hazır bulunma!arı. 733 (339) 

lzn~İr Def terdarlığurıdan: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Narlıdere Yıkıkköy civarında kain 14500 metre mu
rabbaı bahçedeki 4/6 hissesi tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek isteyenlerin def
terdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 8-13-18-22 732 (341) 

TÜRK iY E: l 
UMUM 

ACtNT"SI 

Çok Hassas 
. .. 

Dünyanın en eyi 
}\ad.yolavmdan 
S\ridtr 

EVİ SON Müessesesi 
AFİF .ŞEŞBEŞ 

İZ MİR ı Sam~n \skelesı H~ 26 
TE.L E FONI 

2 51.?' 

GRIPIN 
En şiddetti baş ağrllarını derhal keser 

Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gripe 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden müte
vellit ıstırablara karşı bilhassa müessird,r. 

~ 

1 
Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerleri 

tarafından imal edilmektedir. 
Her eczanede bulunur. Flatl 7 )~ kuru,tur 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa suzuımu,tur 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bama.i Nüzhet 

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

BAG, SEBZE, TÜTÜN FİDESİ, KİMYEVİ GÜBRELERİ 
Bağınız.dan yüksek verim, bağçenizden turfanda sebze, ası, · gürbüz fidanlar alabilmek 

Umumi Deposu : RAHMi HACIDA VUT 

• 

için mücerrep kimyevi gübrelerimizi 
CEZAIR HAN - Yamlf Çar.ısı 

1 Z Mı R 

katiyetle tavsiye ederiz. 

Telef on : 3809 


