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Din ayrılığı 

Ulusal birliğe engel 
Değildir 

E<ki re jim!erin azlık deye 
ad vcrdii'i bir bölüm yurddaş-

k k. l 
!arımız, yine o va ıt ı u ,uş-

ların beceriksizlikleri ve yanlış 
davranı !arı yüzünden Türk 
kültüründen uzak kalmışlar ve 
kendi aralarında yabancı bir 
varlık kurmuşlardır. 

Türk dilini öğrenmcmeişler 
ayrı okullar ayrı hastaneler 
kurmuşlar Türklüklerini ya l nız 
kafa koçanlarında bırakmı şlar
dır. Osmanlı imparatorluiu 
ayakta iken bu azlıldar yüzün
den hayli sıkıntılar çektiği gi 
bi bunların döküntülerin i de 
cumhuriyet re}ımıne bıra~-
mıştır. Gerçi yasalarını dın 
düşüncelerinden alan bir ida-
renin di•leri ayrı olan 
yurddaşlar arasında bir bi~-
lik kurabilmesi de kolay bır 
iş değildir. Cumhuriyet gerilik 
anlatan yasaları, kurumları yok 
ede rken layikliğe aykırı düşe
cek durumları da ortadan ~:!ip 
kaldırdı. Lozan andlaşmasında 
bu azlıklar için tanınan bazı 
haklar vardı, Ulusal ul uşun 
açık yürekliliii doğru \'e ye
rinde düzenler alışı azlıkları 
bu haklar üzerinde durmaktıın 
u:ı:aıd aştırdı. İstanbuldakı az
lıklar uluşa Lozan haklarını 
kulla-ımak jıtcmec:liklerini açık
ça an!attılar. Bu yurdda d og
mu• ç ocukların Türk toplulu
ğundan ayrı .kalmaları ayn ya· 
şamalan asla doğru olamazdı. 
Onlar bu topluluia yaklaşır
k cn yasalar da oalara Türk 
olma~.. aütü• haklarından 
ası(lanmak yollarıaı tanıyordu. 
Bu l!idi,le az zaman sonra 
ülkede uluul birliiin kurula
cağından kültür birliiinin do
ğacağından kuşkumuz yoktur. 

Bunun için de ıreçmişin iz
lerini yok etmek g-erektir. Va
lut vakıt ulusal birliie aykırı 
düştüiündea dolayı dil işi bazı 
gençler arasınlia kızgınlık uyan· 
dırıyor. Musevilerin, Rumların 
Türlcçaden ayrı diller konuş
ması ve Türkçeyi öirenmeie 
çalışmamaları bizleri incitiyor. 
Bu nesne üzerinde çalışı
lırken biraz ileri ıridildiii
ni de gizleyemeyiz. Yetmiş ya
şında bir musevi kadınının 
bundan sonra Türkçe öğ
rcncmiyecegını de göz önün
den uıak tutmamamız ı;:-e
rektir. Amma yeni yetişen 
~eya ırenç sayılanların da dili
ıniu ıayg-ı ve sevgi besleme
erini istemek yurddaşlık hak
farının başıncle g-elir. Ortada 
bir kültür birliği deye bir lrn
rum vardır. Bu kurumun büyük 
bir iı yaptıji'ını ve bu yolda 
deirrli sava1lar açtığını umuyo-

. ' d •uz. 1, yapmıyan ya.nız a ta-
fıyan kuruml:l'rla ancak kendi
ınizi avutmuş oluruz. Türkiye 
:umhuriyeti yıırdda1ların dinleri 
ve v;cdan hürriyetleri üzerinde 
sınır tanımıyan bir serbestlik 
•çmıştrr. Layikliktc, bizden çok 
ıleri demokrat ü!kcler;n önüne 
geçnıi~tir. i,tenilen ancak Tür
küm deyenler arasında dil, dü
fÜnce, sevgi birlii'i kurmak bir 
ıöz ile kültür birliği yaratmak
tır. 

Bunun için de eski azlıkların 
yeni rejime uyg-un davranış
larla kımıldamaları gerektir 
Soyadı yasasından ~eniş ölçüde 
•sıglanmak kolaydır. Bu yasa 
dolayisile ayrılık anlatan ad 
ayrılıiı kaldırılabilir. Türküm 
deycnler kendilerine Türk ad
:arı almaktan kaçınmamalıdır
.ar. Bundan başka ayrı okul, 
Yrı hastane, ayrı cemiyet ya

fatrnak isteklerine ıon veril
ınelidir. Ayrılık anlatan her 
kurum yok edilip ortadan 
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ca ır ... 
Bay Eden seyahatının son konağı olan 
Prağda Bay Benes ve Mazarikle görüştü 

Almanyanın 1800 tayyarelik bombardıµıan filoları Avam 
Kamarasında çok heyecanlı bir celseye sebep oldu 
Bay Çorçil hükumeti açık bir münakaşaya çağırmak istedi. Fakat Streza 

konferansı arefesinde bu görüşmelerin uzatılmasından sakınıldı 

:•;;,· ( ·oıı SCt!flllPll 

!erinden B. Benesi haberdar et
miştir.Görüşmeler bilhassa doğu 

andla~ması üzerinde cereyan 
etmiıtir. 

Bay Eden öğleyinden sonra 

reisicumhur bay Mazarik tara
fından kabul olunmuştur. 

P.rag, 4 (A.A) - B. Eden 
bu sabah saat 8 de buraya gel-
n• -

iitmesine ihtimal yoktur. 
Siyasal mrhaf ide bu konfe

rantan mühim bir şey kat'iyen 
beklenmiyor . Çünkü Streza 
konferansları B. Saymen ve B. 
Edenin yaptıkları ziyaretin ta
bii bir netice•i olarak kalacak
tır. Asıl uluslar kurumu kon
seyinin 15 Nisanda yapacağı 
toplantıya büyük bir ehemmi
vet ve ri !~ektedir. 

ne müsavi bir vaziyete g-eldi
iinin B. Hitler tarafından biz
zai teyid edildiğini aöylemittir. 

Filhakika B. Hitlerin Sir 
Con Saymen ile ıroruıur
ken Alman hava kuvvetleri
nin lnıriliz hava kuvvetle
rine müsavi bulunduğunu ilcrar 
eylediğine dair olaa ırazete 

haberleri parlamentoda az çok 
endişe uyandırmış vıt dün mu-

l'rayılaıı u11· !Jiıı•ıiıui'i 

Jıuy ı . ı·;ı "' Danzlg'te hafazakarl:ırdan Sir Carls Kay-
Resml tebliğ bir hareketml!? zer, Alman devlet reisinin böy-

Arai, 4 (H.R) - Bay Ede- Varşo,·a, 4 ( A.A) - Dan- le birşey ıöyleyip söylemediği-
n!n Bay Benesle mülakatı hak- zigde nuilerin Yahudiler aley- ni nazırdan ıormuştur. Nazır: 
kında neşredilen resmi bir hindeki propaganda ve taşkın- Evet demiştir, Alman başvekili 
tebliğde ilci hükumetin gö- Iıkları devem etti~inden Lehis· ile görüştüiüm esnada kendisi 
rüşlerinde tam bir mütabakat tan komi~eri Danziır ayanı nez- bana umumi tabirlerle A.lman-
olduji'unu bildiriyor. dinde yeniden protestoda bu- ya hava kuvvetlerinin lngiliz 

Edenin ziyarelltııri lunmuştur· kuvvetlerine müsavi bir hale 
Hakkında bir rapor 1000 bombardman geldiiini ifade eyledi. 

Londra, 4 (M..A) - Royter Tayyaresi Çoı-çllln sözler! 
Ajansınden: Berlin 4 (A.A) - Royter Sir Con Saymen fazla bir J"Y 

B. Edenin Moskova ve Var- ajansının bildirdiğine göre, Al- ıöylemekten imtina eylemiştir. 
fova ve Praga yaptığı ziya;et- man hava mahafilinde ıı-eçen Lakin nazırın cevabını derhal 
ler hakkında raporunu dinle- hafta Almanyanın 1800 harp ele alan B. Çorçil mesele•in 
mek üzere kabine cuma günü n bombardıman tayyareıi bu- münakata mevkiiae konulma-
hususi bir toplımtı yapacaktır. Junduiu söyleniyordu. ııaı teklif eylemittir. 

stı-eza'da hazırlık Avam Kamarasında he- Bay M•kdonall 
başlıyoi" yecanlı blı- celse ne diyor? 

Streza konferansına İnıriliz Londra, 4 (A.A) - Sir Con Makdonaldm ruzaamenin çok 

liıı!J },ıleıı 

yüklü olduiunu ve l.u yüzdeL 
yeni bir aünakaşa açılamıya• 

caiını söylemesi üzerine Bay 
Çorçil hariciye nazırı tarafın-

-'oru .; '111t:ıi s11yfutla 

İ•tan bul : 4 (Hususi)- Prag 
dan Dildiriliyor: Bu sabah Var
şova'dan gelen bay Eden saat 

onda Çekoslovakya hariciye 
nazırı bay Bcnesi ziyarel ede
rek uzun bir ıörüşme vuku
bulmuştur. Bay eden, Berlin
Moskova vt Varşova ırörüşme-

murahhası tayin edilen B. Say- Saymen dün Avam Kamara-
men ve Edenönümüzdeki haf- 11nda vakı olan beyanatı sıra- Çinden sonra Habeşistan 
tanın başında hareket edecek- •ında Almanya hava kuvvet-
lerdir. B.Makdonald'ın Strezaya !erinin İngiliz hava kuvvetleri-
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Ingiltere ile görüşmeler 
L----~----~------.............. ________________ __ 

lngiltere hükumeti Türkiye ile alış · 
Verişte kliringi onaylamak istemiyor 

İstanbul, 4 (Hususi) - İngilizlerle hükumeti- Ziraat bankası toplantısında 
miz arasında yeni ticaret mukavelesinin akti 
için müzakereler iyi şekilde ilerliyor. Buırüne Ankara, 4 (Husuıi) - Ziraat bankasının 
kadar başlıca ihtilf noktası ıngilterenin Türkiye fevkalade umumi heyet toplantısında bankanın 
ile ticari alış verişinde kliring- esasını kabul et- esas nizamnamesinde y 1.pılacaak de~işiklikleı: 
mek istemeyişidir. Mamafih zorlukların halledile-
ce~i ve mukavelenin imzası gecikmiyeceiı inanı görüşülecektir. Bu değişilcliklerin aaa hatlan 
vardır. ü:rerinde henüz bir t•Y söylenmiyor. 
......................... , ...••••••...•....................•..•.•.........................•.••...........•..•...••••••.............. 
kaldırılmalıdır. Daha ileri kalmak isteyenler bu dilekleri larıll ulusal birliie e•gel ola- , ... J 

•' 

ıridilerek dene bilir ki açıia vurmalıdır. Böyle Dİr caldarıaı dütüaerek bu izlerin Japo• ıefiri (Halteı imparatorunun huzurunda) Ha,metli-. 
cumhuriyet rejimi açık yürekli dilek bcaliyecaklerin biz çok- tia silinacai•i dilemekte ken-
olmayı buyurur. Türkü• da- luiuna inaaamayız. Buaunla climiı.i baldı buluruz. 

Japoaya Çiaia kılına bile dokanılmasına müsaade etmiyor. Kral-
J.tınıza da ayni himayeyi babpt iıteriz. 

laJcnler Türldü2"e uymalı azlık beraber ayrılık aalata• kuru•- ~. C>cak.o6Iu. Der Simpl-Prag 



ısahlfe 2 ....... 
Altay ırıı? - Göztepemi? 
Erkek muallim mektebi O - 1 liseyi 
Yenerek mektepler şampiyonu oldu 

Dün Al.sancak sahasında ' dctredc her iki takımın müte-
mektcplcr likinin son mü.saba- madiyea çalıımalarile bitmiştir. 
katarı yapılmıştır. Saat 11 de Oyun taın bir intizam içinde 
ıtaşlıyan bu müsabakalar çok devam etmiı takımlarda biri\ı.i 

~ıeyecanlı olmuş bilhassa Lise oyuncu i.tisna edilecek olursa 
- mua !im mektebi maçı çok diğerleri çok ~üzel oynamışhr. 
heyecanlı olmuştur. Hatti denebiJir ki dünkü bu 

Saat 14 de baılıyan Ziraat- müsabaka birinci sınıf takım· 
Ticaret mektepleri maçı hakem larm en mühim karşılanmaları 
e..hmet Öz Girginin idaresinde kadar zevkli olmuştur. 
:ercyan etmiş neticede Tica- İki tıkımı da bu güzel oyun-
rct!iJer 2 - O ialip ielmiştir. laıindan dolayı tebrik ederiz. 

Bu maçtan sonra fotbol he- BugUnkU mUsaba[:ıalar 
yeti başkanı bay Mustafanın Geçen hafta yapılan müsa-
idaresinde en mühim müsaba- bakalar lik maçlanm en bara-
ka olan Lise - Muallim melde- retli bi safhaya sokmuştur. Bu-
bi karşılaşması yapılmıştır. ıünkü maçlardan en ziyade 

M.ıç başladıiı dakikadan iti- Göztepe - Altay karşılaşması 
baren neticeye kadar aynı he- şampiyon çıkacak olan takımın 
yccan ve iııtizamla cereyan et- vnziyetini meydana çıkaracaktır 
miştir. Birinci devre her iki ta- Puvantajde en önde iİden dört 
kımda çok çalıf11uı ise de hiç kulüp bugünkü meçın sonunu 
bir netice basıl olmamıştır. bnlclemektcdir. Buıünkü maçta 
lkiıtci devre ba,ladığı zaman ikı takım berabere kalırlarsa 
•uaJlim mektepliler daha canlı dört takımın puvanı bir olacak 
Djrnamaia baılamıılar ve be- ve ıampiyona çıkacak takım 
tinci dakikada yaptıkları a-üzel hakkındaki tahm.nler altüst 

olacaktır. 
bir akın iolle neticelenmiştir. Her iki takımda bu 
Bu dene otuzuncu dakikaya maça 

çok ehemmiyet verdiklerinden 
kadar ı.ıualJim mektebi hiki- takımlarında ehemmiyetli deği-
miyeti altında cereyan ettikten- şik!ikler yapmışlardır. Spor 
ıosara Liseliler hakimiyeti alarak meraklılarının bugün senenin en 
'd. mektebi kalesini sıkııtınnaia 2'Üzel maçlarını seyredecekleri 
başlamışlardır. yaptıkları nü- muhakkaktır. 
tün sıkıştırmalar neticesiz kal- Maçlar: 
mış çekilen ıutlar ya kale di- Saat 10 : K.S.K-Şarkspor 
rcklerine çarpmak ıuretile va Saat 12 : Buca-Türk"por 
yahut ta kaleciaia güzel kur- Saat 14 : Göztcpe-Altay 
tanşlariyle iOl olmıyordu. Bu Saat 16 : A. Ordu - İ. Spor 

• • ...... 4. 

idam mahkumu !Katil baba ve oğul 
Salih dün da ağırcezada Haklarında Ölüm 

muhakeme edildi Cezası istendi 
Dokuz yil evvel Seydik~

yünde Fatma adında 90 ya
şında bir kadı•ı öldürerek Bul
iariıtana kaçtıjı iddia edile• 
ve hakkında ai"·•ceza •abke
mesinde iıyabea idam karan 
verilen berber Salihia •ulaa
kemesine diba ajucezula tie
vam · edilmiıtir. 

Ôldürülea bayaa Fatmayı 
ciaayetten soara muayeae et
mif olan doktorları• raporlan 
tetkik etiilıait; bu raporlarda 
kati sarahat bulunmadıiı için 
İstaabul tıbbı adli müeu•••· 
ıince tetkikine ya lıtaal.ulda 
buluaaa ltir doktorun ifade
ıina müracaat edibaeaiae ka
rar verilmittir. -
Halkevinde 
Konferans 

Dua saat oa beşte Halkevi 
aalo•uada ilk tedrisat müfet· 
titlerinden bay Rauf tarafından 
" derı ı:cziatisi ,, mevzulu bir 
koaferans Yerilmiı ve bütün 
muallimlerin bulunduiu ve din-
lediii bu konferanı çok istifa
deli olmuştur. 

Kumar 
Kemerde yeni mahallede Şa

kir oğlu Salih ve Hasan oilu 
Sadık zarla kumar uynarlarken 
yakalanmışlar ve haklarında 

tahkikata başlanmııbr. 

Narlıderede bahçel.:r arasın
da bir i'&Ce Yaktı puıu kura· 

rak l.ir alacak husumetinden 
dolayı kasap Mustafayı çifte 

tüfeai'i ile öldürme!de suçlu 
ayni köydea Bektaş oğlu Ha-

ıanla oilu İbrahim haklarında 
•iırcezada devam etmekte olan 
•uhakeme neticelenmiştir. 

Dünkü celsede iddia maka
mı iddiasını ıerdetmiı ve suç

luların sabit ıörülea suçların

daıt dolayı Türk ceza kanu
nunun 450 nci maddesinin dör
düncü bendi tecziyelerini iste
miıtir. Bu madde ida• ceza
sını müstelzcmdir. 

ZI 11 • eıı • 

Kantar karakoJuııda 
Bir hn·sız kendini yaraladı 

Düa Kantar polis karakolu 
nezarcthanesiade isticvap edi
len ve bir yerden jilet ve m:ı
kara çalan Osman oilu Ali, 
bir aralık yalnız kaldıiı neza
rethanede ve tekrar isticvabına 
hatlanacaiı sırada elbisesinin 
kan içinde oldu~u ve boiazın
da da bir yara olduiu görül
müştür. 

Alinin, çaldıi'ı Jilet biçakla
rından birini üzerinde sakladığı 
ve bununla boğazından yara
landığı anlaşılmıştır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Mevsimin 2 büyük ve dikkate şayan filmi 

1 .. 30 Gün Prenses 
Batrollerde Mme BÜTTERFL Y'in sevimli çifti 

SYLVıA SIDNEY ve GARY GRANT 

Bütün 2du:ys.~~~r.:~mr ~:!!~!~~!anıdır. 
Bqrolde : DOROTHEA WIECK 

Bu iki Fraaıızca sözlü müıteına filmi 
BU AKŞAM 20,•e SEANSINDA 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane 
SINEMASINDA MUTLAKA GÖRONUZ 

Eşr~!eaşa 1 

Hastarıesinin 
Su ihtiyacı 

Şehrimiz su tirketi; muka
velename muc;bincc Eşrefpaşa 

hastanesinin hasta yatai'ı mev

cuduna göre su ihtiyacını üc

retsiz ola ak temin etmeyi ka
bul etmi. bulunmaktadır. 

Şirket, 50 yataklı olan has

tanenin yata"' başına 60 'itrc 

su vermeyi teahhüt etmiştir. 

Ancak son zam:ln:arda ya

tak adedi yüz otuza çıkarıl
dılı için şirket teıahhüdünü 50 
yata~a kadar yerine getirmek 
istemiştir. 

Nafıa komiserliiinin teşeb
büsü üzerine su şirketi, bu 
bayır müessesesinin isteğini 

yerine getirmiş ve su iht;ya
cmı tamamen temine muvafa
kat etmiştir. 

414Y··· ·~ 
Karşıyaka 

Gelecek sena kaza oluyor 
Karşıyakanın büyüklüğü ve 

nüfusunun çokleğu nazara alı

narak bir kaza merkezi raline 

ifra2'ı, Kızılca, Bo2-aziçi, Gök
çen ve Bornov nahiyelerinin 
teşkilatlarının tamamlanması r. 
bakanlı~ından temenni edilmişti. 

Dün Dahiliye bakanlığından 
valiliğe 2elen bir yazıda bütçe 
z.arureti dolayısiyle bu işin ge
lecek yıla bırakılmasınıü muva
fık ıörüldüiü bildirilmiştir. 

l -·····-

Avcılar derneği 
Yeni 1dare heyeti seçlldl 

f zmir ve ha valisi avcılar ce
miy~tinin yıllık kongresi, kulüp 
biRasnıda toplam11ıştır. Kongre 
umumi heyetinin iÖsterdiği 
arzu üzerine Halkevine bai
lanarak (Halkevi avcılar der
neii) namını almıştır. 

Yeni heyete bay Mustafa 
Bürhanettin, meserrctçi bay 
Avni, bay Mvstafa İrfan, bay 
Rifat, tüccardan bay Kamil 
Nişli,, bay Vahdettin, bay İb
rahim, bay Mehmet Lütfi, bay 
Mehmet Tevfik ve bay Lütfi 
scçilmiJlerdir. 

Halkevi avcılar derncii Gü
ncrköyü mcvkiinde bir sürek 
yapacaklardır. 

...... _... --
Koşular 

İlkbahar At koşuları buzün 
öğleden sonra saat on dörtte 
başlı} acak ve l ~ lıafia devam 
edecektir. 
Aydın dcmiryolu kumpanyası 

koşu için Alsancaktan hususi 
trenler tahrik edecektir. 
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Köyiüden mühür 
Parası 

Nasıl tahsil edi1ecek? 
Dr•n, vilayet köy bürosu ta· 

rafından, köy muhtarlarınN 
tanzim edecekleri mazbatalar
dan alınacak mühğr parasının 
tahsil şekli izah edilmiştir. 

Muhtarlar tahsil edecekleri 
mühür paraları hakkında bir 

tarife hazır1ıyarak kaymakam
hia tasdik ettirecekler, dün-

den soora tahsilata 2eçcbile
ceklerdir. 

Köy sınırları içindeki tuj'la 
ve kireç ocaklarından da köyce 
resim alınması müaasip a-örül
müıtür. - ..... 

Foça'da teftişler 
Vali a-eneral Kazım Dirik 

dün ıabah F oçaya iitmiı ve 
kaza iılerini teftiı ederek ak
tam döamüslür. 

Uluslar arası 

lzmir panayırı etrafında çalışmalar 
Uluslar arası İzmir panayı- nişletilmiştir. Uumi komite 

rının faal komitesi dün saat reisi 2encral Kizım Diriiin 
17 de belediye bınaaında Dr. batkanbiında ~eniı bir toplan-
Behcet Uz'un başkadlıiında tı yapılacaktır. C. H. F reisi 
toplanmıştır. Bu toplantıda Avni Doğan, gümrilkler baş 
panayır ç~lışma!arı gözden gc- müdürü Sami. Emniyet müdürii 
çirilmiş, belediye fen heyeti Akkor, İzınirdeki 2'azcteler baş-
müdürlüğünün panôlyır saha- muharrirleri, Anadolu ajansı 
sında buscne için yapılması mümessili, konsoloslar, acente-
düşünülen yenilikler etrafında Icr, banka müdürleri, büyük 
hazırladığı esaslar konuşulmuş- ticaret müesseseleri, umumi 
tur. Panayırın mükemmeliyetini '.komiteye ithal edilerek önü-
tcmin için umumi komiteyi teş müzdeki Perı;cmbe günü bu 
kil eden zevatın hududu ge- toplantıya çairılmış1ardır. 

Nafia müesSeseleri 
{(omiseri dün mulıte1if meseleler 

akkında izahat verdi 
Nafıa müesseseleri komiser

liğine hıyin edilen ve şehrimize 
g-elcrek on gündenberi vazife
sine başlamış bulunan elektrik 
mühendi~lerinden bay Mahmut 
Ekrem, bu hafta içinde, nafıa. 
bakanlığının murakabesi altın
da bulunan şirketlerde araştır
malar yapmıştır. 

Bay Mahmut Ekrem, dün 
muhtelif işler hakkında bir mu
harririmize şu izahatı vermiştir: 

- Araıtırmalarım henüz ta
mamlanmış deiildir. Yakından 
bildiiiniz ı:-ibi su şirketile mu
allak bazı işlerimiz vardır. 

Su şirketinin hükumete 80000 
İzmir halkına da 120.000 lira 
iade etmesi icap et•ektedir. 

Şirkete, bu paraları ödemesi 
için yapılan tcbliiata itiraz 
edilmif ve baz1 hususlar ileri 
sürülmü,tür. Şirketin itiraz et
tiii noktalar bakanlı2'a arze
dilnıiştir. 

Tahmine göre pek yakında 
neticelendirileccktir. 

Su tarife.si işi de çok ehem
miyetlidir. Henüz bunu esaslı 
bir şekilde tetkık.c vakıt bu1a-

Motör cinayeti 
Davası dün ağırcezada 

· Devam etti 
Dün aiuccza mahkemesinde 

Hüda verdi motörü cinayeti 
davasına devam edilmiştir.Dün
kii celsede Ali çavuş adında 
bir şahidin ifadesine müracaat 
edilmiş ve iddia makamı suç
luların müdafaa vekilleri tua
fmdan istenen keşif talebine 
iştirak etmittir. 

Muhakeme, amme fahitleri
nin tarif ettikleri şekil ve ha-
cimde bir motör bulunabildiii 
takdirde keşif yapılması ve 
ııelmiyen b~r şahidin celbi için 
baıka bir 2üne bırakılmıştır. 

1 Davet 
Askerlik şubesinden: 
331 do~mlu efradın ilk 

~oklamalarına ba,lanmıştır. 
memur nahiyelere gitmiştir 
mezkur doiumlulardan fz
mirin yer!isi olanlar ve iki
çeşmelik cjvarındaki ma
halleler efradının Nis.aın 
13 - 14 ıünü lkiçeımelik 
Halk fırkası binasıada 15 -
16 günü Tilkilik Halk fır
kası binasında 20 - 21 aci 
i'Ünü Göztepe Halk fırkası 
binasında 22 - 23 ncü günü 
Bahribaba Halk fırkası bi
nasında askerlik ,ubesiaden 
tayin edilen memura müra
caat ile yoklamaları••• yap
tırması ve buıünlere yeti
şemiyenler 1 Mayıı 935 den 
itibarea Perşe•be rünleri 
ube e •iiracaat ebaeleri. 

madım. Zannıma göre İzmirin 
su rarifesi yüksektir. Eylül ayın
da toplanacak olan tarife ko
misyonu bu İfi gözdcıt ieçire
cek; eğer imkan iÖrürsc su 
tarifesinin indirilmesine teşeb

büs edecektir. 
Elektrik şirketi 

932 yılında elektrik şirketile 
Nafia bakanlığı arasında yapı
lan mukavele mucibince, elek
trik şirketinin inşasına mecbur 
olduğu bazı tramvay hatları 
vardır. Tramvay şirketi bunları 
yapma2'a amadedir Bu hatlar
dan ilki ve en mühimmi Konak
Kemer hattıdır. Şirket bu hat 
için Gazi bulvarına ray döşc-
miıtir. Hattın Kemere ıitmui 
içia belediyeni• ltazı istimlikit 
yapması icap etmektedir. 

Memuriyetimiz derhal bele
diye nezdinde teşebbüse giri
şerek bu hattın bir an evvel 
mşası çare.leriai araştıracaktır. 
Elektrik kilovot tarifesine ıe
lince; Mayıs ayıada reviziyon 
yapılarak elektrik kilovat üc
retleri ııözden 2'eçirilecelc, eı:er 
imkin rörülürse tarifede ten
zilat yapılacaktır. 

Küçük llaberler: 
HUkOmet konakları lntatı 

Emiralem, Güçbeyli ve Bo
iaziçi nahiyeleri hükumet ko
nakları inşaata ilerlemiştir. Ya
kında açılma ,enlikleri yapıla
caktır. 

Tavuk hastahğı 
Urlanın Klizman köyündeki 

tavuk istasyonuada bet tavuk 
ölmüştür. Burada tavuk hasta
lıiı olduj'u anlaşıldı2-ından bu 
gün oraya baytar gidecek ve 

1 tetkikat yapacaktır. 

Vilayet idare heyeti 
Vilayet idare heyeti dün ö2'

ledcn sonra vali muavini bay 
Sedat Erimin başkanlııında 
toplanmıştır. 

~Ofulara başlanıyor 
ilkbahar at koşularına bu2"Ün 

başlanacaktır. Buiünkü koıuya 
dokuz hayvan iştirak edecek
tir. Koşu mahallinde icap eden 
hazırlıklar yapılmıştır. 

Bınaba'ı köyünde 
Mezbaha 

Bornovanın Bı11arbaşı köyün
de fenni bir mezbaha yıfmaaına 
karar verilmiJtır. Yakında ya
pılmasına ba,lanacaktır. 

Eşekler 
N•sll bakdacaklar 

Vilayet köylerjne daiıtıJmak 

üzere Kıbrıstan ~ctirilen eıek 

aygırları köylere d•iıtılmışhr. 

Bu etekler bakımı hakkındaköy 

bürosu tarafından bir talimat-

name hazırlanarak köylere 2öa
derilecektir. 

Bağlarda 
---· -

Don ihtinıaline 
Karşı tedbirler 
Bağların don yapması ihti

maline karşı vilayet ziraat mü· 
dürlüiü bağlarda bazı tedbir
alınmasma lüzum ıörmüş ve 
telı:rafla kazalara bir ltildirim 
iöndermittir bildirimde deni
liyor ki; 

Bu i'finlerde havalann ıyı 
gitmemesi yüıUnden don yap
mak ihtiAlali vardır. Bunun 
ba2' ve çiçeklere ve bahçele
re zararı büyüktür. Köylüle
rin hazırlıklı bulunmaları ve 
don ihtimali bulunan sabahla
rada el birliiile kuru ot ve 
ziftli sam;ınlar yakılarak dona 
mani olunması lazımdır. ---
Zabıta Jlaberleri: 

Esrar satıyorlarmış 
Pcştcmalcılar başmda Hacı

bey sokaiında Mehmet Ali 
oğlu Mehmet ve İzzet oilu 
Salih esrar satarlarken zabı
tace yakalanmışlardır. 
Hırsızhk eşya bulundu 

Geçen ay içinde Karantina 

Selçuk sokağında 47 numaralı 
evde oturan Kastamonu saylavı 

bay Saminin evinden çalinan 
50 tabak iıe 7 ekmek bıçağı 

çatal, Eski mahkeme önünde 
Nesim ve yeni Bitpazarmda ha-

fız Mehmedin dükkanlarında 

bulunmuş ve alınarak faili 
aranmağa başlamıştır. 

Bir katil yakalandı 
Afyonkarahisar'da bir katil 

dolayısile aranmakta olan Hü
seyin oilu Hasan dün taharri 

memurları tarafından İzmir'de 
yakalanmıştır. Maznu11 jandar· 

maların muhafazasında olarak 
Afyona ıöndcrilecektir. 

Esrar satarken 
Tepecikte Arslanlar soka· 

2-ında sabıkalı Sadullanın Es· 

rar sattığı araıtırma memurlan 

tarafından görülmüı ve kendi
si yakalanarak İktisas mahkc .. 
mcsine ve:ilmiştir. 

Para istediğinden 
Yaralamı,ıar 

Kahramanlarda ateşçi Halil 

oilu Abdurrahman ve karısı 
Fatma . yaptıiı inşaatın para

sını istemeie ı:iden yapıcı us

tası Süleyman oğlu Kamili taş

Ja yaraladıklarından haldarında 
kanuni muameleye bttşlanı.ışbr. 

Birbirini döğmUşler 
Çorakkapıda Çolak ~oka· 

i'mda Zekai oğlu Rauf ve 

kardeşi Niyazi, Halil oğlu Hü· 
scyin ve Mustafa oilu Hasar. 

sarhoş oldukları halde eskiden 
aralarında geçen bir mesele· 
den dolayı kavga etmişler n 
birbirlerini döimüşlerdir. 

Kolu Kırllmı• 
Kaışıyakada Şetaret soka· 

ğ1nda Ati oilu yedi ya~md• 
Mehmet adındaki çocuk uçurt· 

ma uçurturken kendiıi yaJında 
ki iki çocuğun üzerine hücum 

etmesi ile yere düımüş ve ko~ 
Ju kırılmıştır. 
Bir sarho' neler yapmı' 
Kasım oilu Süleyman Me

zarlıkbaııada sarhoıluk ıaika· 
sile ötekini berikni rahatsıı 

ettiğinden ve Besim oilu Ra

siye sarkıntı)ıj'a ve camlarını 
kırtlıiı içia yakalanmııbr. ---

Düzeltme 
DU..kü sayımızda viliyet p 

nel kurultayı müzakereleri ara· 
sıada vali Geaeral Kizı• Di
rik'in bir aözU yanlıı dizil•İf• 
tir. Bu da "köy büroıu muh
destir,, cümleıiaia "Köy bür ... 
muk.adde.tir,, ıeklinde ılizil••· 
ıidir. Keyfiyeti düzeltiriz. 
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-14- iZ 
Dünya o kadar büyük ve ben o kadar _· __________ _ 
~·-ma:ı-.-r- o ~ıcı 

Küçük ve kuvvetsizdim ki~.. Kedorseye mühim tebliğatta bulundu 
Çünkii sen onun çocu~u o-Kaya dudaklarını 0Y.~~ttı. 

~çini çekti "Z;n•alh annecıiım,, 

Filiınler macburi 
Olarak gösterilecek 

Ankara, 3 (A.A) - Bize ve
rilen mali'ım~ta i:Örc ökonomi 
bakanlı~ı ınc.m!cket içinde öi
retici filimlcr gösterilmesini 
mecburi kılan hir kanun Jayı
hasını bakanlar he)'etinc ver
miştir. Bu layihanın esaslanna 
2öre bütüa sinalllalarda umumi 
filinılcri.ı JrÖsterilmcsindca Ö•c• 
bir öirctici filmi• iÖıteril•uİ 
mecburi tutulacactır. Buntlan 
mada tamamu teknik ve öi
rctici mahiyette olarak ve Dc.v
let daireleri tarafıadaa ıetİTi
lecek filimler iÜ•rük reı•in
de• muaf tutulacaktır. 

diyebildi. Yine okudu: ~ 
lmıca o da l.abanın her şeyin~ ALMAN MÜDDEİY ATINI İHTİVA EDEN RAPORUN1 
Yaris oluyordu. İşte en büyük. 

- İki ay sonra sen doi-
aun Sahir hemen 2eliyoru• ;~~m s~~;i~c' s~~d;~~~RlfÜÖz::~ TEBLİÔİ DERiN TESİRLER UY ANDIRDI 

• 
Jiyc yazdı. O kadar. 

Bütun i!cliş bu yazıda kal-

d M··th" madeD kazası•da 
1.. U IJ I 

baş mühendis tc ameleler • 
birlikte çöküntü altından kur
tulamamıştı. Kaç ay yattım, 
•• nu•l sai kaldım bilmiyoru~, 
ıöı.lcrimi açhiım va kıt F erıt, 
amuca11 ıeni kollarıma vere
rek, artık buııun için, küçük 
Kayan için dayanıkh olmaia 
çalııacaksıa Şayan diyordu .. 

EYet senin için yaşamak .. 
rakat nasıl? Gerçi sen :ıaniin
dia... Ben de çok icnçti~. ~ir 
arkeie dayanarak yürumcıe 
alııan kollarımda seni yalnızca 
yUrUhnek, ~tlirimiıi balcm~k~ 
ltir iş kadını olmak cesarctı~ı 
1[Öre111iyordum. Bir yaaı kuık 
sakat bir vücut iibi ilk adımda 
aeadcleycceiimi ve hayat yü
küaün aiırlıiı altında eıilece
ii•i duyuyordum. Dün • kadar 
\,üyük o kadar küçük ye kuY
YYetsizdim ki bu dünyanı• er
tasına fırlatılmış cılız bir yap
rak ri9i ya•dan yana uvrvla 
savrula batım dönüyor tim
didea 2özluim kararıveriyordu. 
Kııım ... Y eai Türkiycde giıle
•emiyca c.a acı ltir gerçek de 
ite.nim gi~i kecalannın kolun
da oldukça yepyeni fikirler, 
yeni kurallar yeni g-örünüşlerile 
herşeyi yapaltilir gibi görünen 
nice kadıala.rm bu dayaiı 
kayl:iedince bir sabun köpüiü 
iİbi bir aade söaüp hiçliklerini 
duymalarıdır. Fakat öacedcn 
aczimi itiraf ederek ıuçumu 
baiışlatmarı iıtiyoru ? Hayır 
kaya, ben bir hayat kadını 
olamadıiı•a yanıyor, güadelik 
hayatlarını kazanabilea İf ka· 
dmlarına kııkaaıyorum .. 

Ferit ilkin gözyaşlarıma ortak 
öze•li bir avutucum oldu. Bir 
güade yaşlı gözlerim.i kur~t: 
mak için uzanan cllerı ellerı•ı 
tuttu. .Zavallı küçük Kayam, 
Sahir'in ad11n öğrenmeden Fc-
rid'in kızı elmuştun. Nüfu~ 
kaydını bile o yaptırdı ye !enı 
kızı diye ya:r:dırdı. Niçia böyle 
yapmıştı '? 

aen Feri de senin bütüa varını 
tcılim dmdc olmuştur. 

Fakat sana o kadar ıef ik, 
bana o kadar alakadar ~örü
nüyorau ki . . Babama aai'lıada 
yaaımıza uiramıyan bu sefih 
adamın artık usla•clıiını yav
rumun aahipçi babaıı, malımı

xıa korııyucusu olacaiını aaa
tlı•.. Oaa kandı•. Seai dadı
·nna. yanında bir ıüt ninenin 
bakımına bırakarak anupa se
yahatine çıktık. ilk zamanları 
iU•ek ve ıörmek merakı be
ni avutuyordu. 

Lüks hayat .. Kibar bir, yaşa
yış masrafın ucu aeredsn 2t
liyor, nereye dayanıyor? Dü
~liamıyor Ye sormiyordum. 

Aacalc dadı•dan ıelen mtk
tuplar içimi kabartıyor, analık 

duy2uıu iÖnlümü yakıyordu .. 
Gidelim Ferit bu yabancı 

diyarı• zevkleri artık bana tat 
sunmıyor. Kıyamı özledim eli
yordum .. 

- • cııııı l'« ,. 

··~·~ 
Fransada 
Altın para 
Basılacak 

Paris, 3 (A.A) - Başbakan 
bay Flanden altın paralarm 
basılması hakkındaki müzake
releri tacil etmek maksadile 
düa meb'usan meclisine söylc
mış oldu2'u nutuktaki va.itler, 
Fransız efkarı umumiyesi tara· 
fından teveccühle karşılan
mııtır. Basılacak olan bu pa
ralar altı iram aiırlığındadır. 
Bu para esasen daha Pııankare 
iktidar mcYkiinde iken yani 
1928 tarihinde nazari olarak 
mevcut idi. Umumi harpten 
evvel tedavül mevkiinde tak
ribtn altı milyar fraak mevcut 
idi. Ayai zamanda Fraasız 
IDankuının mahzenlerinde de 
dört milyon altın frank bulu
nuyordu. 

----~--------------------: Bay Halit Bayrak 
Düğünde kazaen düşerek sol kolunun 

köprücük kemiği kırılmıştır 
Bakırköy, 4 (Hususi) - Bayazit sa.ylavi Türkiye idmaıt cemi

y~tleri ittifakı ikinci reiıi bay Halit Bayrak, Zoniuldak ıaylaYi 
Bay Rifatm kızının düiünüade kazaen düşerek ıol kolunun köp
rücük kemiii kırılmıştır. 

Bu~ün Ankarada yapılan ameliyat muvaffakiyetle aeticelendi. 
Sıhhatı iyidir. 

TAYYARE SİNEMASI 
Telefon 3151 Telefon a1s1 -·--BUGÜN geçen sene (Harp ) filminde alkışladığımız 

ANNA BELLA ve CHARLES BOYER gihi iki yüksek 
soınatkarm yarattıkları bir şahe.ser. 

... 

1 ÇILÇ!!~aııe~AN] 
Baştan başa aşk, heyecan ve musiki filmi 

Ayrıca MİKİ aşık ( gülünçlü karikatür komik ) 
FOX dünya havadisleri ( Türl·çe sözlü ) 

Seans saatları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 (talebe seansıdır ) 
Cuma 13 de ilave seansı yardır. 

DiKKAT: Hergün son 21,15 seansı ucuz halk scansıdır. 
Fiyatlar 25, 35, 50 kuruştur. J 

Paris 4 (H.R) - Eyi malu
mat alan mahafildc söylendi-
iine göre Sir Con Saymcn 
Berlin ,rörüşmeleri hakkında 
Kedorsaye miihim tebligat~ 
buluadu bu rivayeti nakleden 
Ekode Pariye 2'Örc büyük Bc
ritanya dış bakanı Royşfüh-

rcrin Almanya müddeiyatı 

hakkındaki ı aporunu Fransı:r; 

hükumetine bildirilmittir. 
Bu tebliıat Fran11ı mehafi

li11de derin tesirler yapmıştır. 
B. Flandenin meb'usaa mecli-
sindeki son beyanatını buna 
atfetmek lizım~elir. B. Flaa-

den silah altında tutulacak u
kcrlerin miktarı daha çoialtı
lacağını, Fransanın iatibkimlar 
ıilsilcıinin sarsılmaz. bir hale 
konulacağını, :siyasi ve ukeri 
anlaşmalarla Alman cotkunlu
iuaa karşı koruyacak udler 
yükseltileceiini söylemişti. 

Bay Lavalın seyahatı 
Polonyanın sarih bir vaziyet takın

İstanbul 
Vallslnln otomoblllnde 

Hıraızhk 

fstı.nbul 4 (Hususi) - Vali 
ba.y Mubiddinin oto•obilinden 
bataniyesini bir hırsız çalmıştır. 
Otomobil Tiliyet önündeydi. 
Hırsızın cüretkirhima faşıhyor. 

masına belki de amil olur 
Şark andlaşmasında lngiltere hiçbir teahhüde girmiyecek 

Paris, 4 (A.A) - Gazetelre 
umumiyet itibariyle V arşova 
mükalemelerinden hiç bir yeni 
netice çıkmadıiı mütale.uın
dadırJar. Likin her şeye ra2-
me11 bazı iazcteJer Polonyamn 
biraz kendine ıelebilecc2-ini 
ümidetm~k istiyorlar: 

bir heıimet olmuştur. 

lstanbulda yol 
Vergisi 

Pctit Pariziyen B. Bek ile 
mareıal Pilsudskinin kati su
rettt olamaz demediklerini tes
Jim etmeliyiz dedikten sonra 
B. Lavalın seyahah l:aydcdi
Jiyor. 

B. Bek iki blokdan birini 
tercin edcmiyecej'ini söyliyor. 
Lakin maaluef kendisi seçe-

ceiini seçntiştir. Ancak bu 
intihabat Fransa-Polonya itti
fakıyle kabili telif midir ? 

Eko Dö Paris gazetesi, Al
lah Yerede B. Lavaha seyahatı 
Polonyayı ahJmakta inat etti-

ği maceradan kurtarmağa yar
dım etse. Fakat Biz buna pek
te güvenmeyt.lim. Ayni gaze
te şu sözleri ilaYe ediyor : Sabık müsteşarlardan B: Dö 

Tcssat Petit Jurnal da şöyle Sir con SayrDenin Berlinde
ki mükalcmelerini hülasa eden yazıyor: 

B. Lavalın seyahatı Polon- muhtırası f n~ilterenin yapmış· 
yanın sarih bir vaziyet takın- olduğu tetkikata dair milhim 
masına belki de amil olur. Bu- bir vesikadır. 

nu dünya sulhu için temenniye Londra, 4 (A.A) - İngiliz 
,ayan ~örürüz. nazırla.rmın Bcrlin Moskova 

Yine diğer makalesinde r.ynı ve Varşovada top!amı~ olduk-
gazcte diyor ki: ları ma[ümat üzerine harici 

Moskova ziyRreti bir ır.m af- vaziyeti tetkik eden kcıbine 
fakiyet, Varşova. seyahtı ise kabine içtjmaını müteAkip eyi . , ....... 
Selanik divanı harbinde 

Asilerden birinin idama mahkum 
Olması müfritleri sevindirdi 

İstanbul : 4 (Hususi) - Ati- me eden divanıharp isyanın 
nana'dan b.ildiriliycr : Make- elebaşısı olan yiizbaşı Valan-
donya asilerini muhakeme et- siyi ölüme ve di2'er bir ele-
mekte olan Selanik divanı başıyı da müebbet hapse mah-
harbinin asilerden biri hak- küm etmiştir. Aıilerden 12 si 
kında verdiği Hk idam kararı beract etmiştir. 20 kiıi de altı 
müfritleri ıeYindirmiştir. aydan 20 yıla kadar muhtelif 

Selanik 4 ( A.A ) - Scrn hapis cezasına çarptırılmış-
asilerinden 34 kitiyi muhakc- !ardır. 

••••• 
Kutuluk Keresteler 
Zıraat bakanlığının bir tamimi 

Ankara, 3 (A.A) - ÖkoRo
mi bakanhiınduı teblii edil
miştir: 

Bau kutu fabrikaları sahip
leri ökonomi bakanlıiına mü
racaat edcrk ellerinde büyülr. 
katiyat ruhsatnameleri rnncut 
orman şirketlerinin kendilerine 
ihtiyaçları nisbctinde kereste 
vermemekte ve yahut yüksek 
fiat istemekte olduklarından 
şikayet etmişlerdir. 

Ziraat bakanhi'ı ile aşaiula.· 
ki esas dairesinda mutabık ka
lınmııtır. 

Kutu ve .kereste işliyeceklcri 
iktisat vekaletince tasdik cdi
leceLc fabrikalara ormandan 
yalnız kutu kerestesi çıkarm~k 
şartile ve müzayede suretıle 
kokne kat'ı müsaadesi verile
cektir. Alakadarların nazar itfa 
ına arzo!unur. 

animarkaya arap 
İstanbul : 4 ( Hususi} - İnhisarlar idaresi llaniraarkaya kül

liyetli miktarda ıarap ve Jikür ihraç etmiştir. Şaraplarımız beie
nildi2'inden yeni ihracat yapılacaktır. 

İstanbulda Su sarfiyatı. 
lıtanbul, 4 (Huıuıi} - lıtanbulda bir yılda 12 milyon metre 

mikAbı ıu ıarf edildiii tesbit edilmi tir. 

haber alaR mehafil lnsriltre ıi
yascti•in temayüllerini şu su
retle tasrih ctmiıtir: 

1- Şark andlaşması huıu
sunda lagiltcre farkta hiç bir 
tcahhüde girmiyecektir. Müte
cayİzİ• tarifinde ihtiva edecek 
bir f&rk andlaşmasının akdi 
suretile emniyetlerinin istik
rarını tenain eylemek alakadar 
memleketlere ait bir iştir. İn
giltere bununla beraber bu ta
rife iştirak etmiyecektir. Maa
mafih umumun emniyetini tan~ 
zim için vukulırnlacak her te
şebbüse manen müzahcrdten 
~eri kalmayacaktır. 

2-İn,2"ilterc Avrupada süku
nun iadesi maksadile Alman
ya ile dij"er devletler ara~ında 
bilhı.ssa İngiltere arada ken-
disini Almanyoya karşı ilcayi 
ahval ile bilvasıta umumi em
niyetin tanzimine iştir:k etme
ğ'e memur bir mut:ıvauıt ad
dedilecektir. 

Jstan\tul, 4 (Hususi) - İs
tanbul vilayetinde yol ver~ıi 

veremeyiptc yollarda çalışanlar 
7232 kişiyi buldu. 

Bay Şükrü Kaya 
İstaabul 4 (Hususi) - İç i~

lcri ba1'ı.nı bay Şükrü Kaya 
akşam treniyle Anlı:araya ha
reket rtmiştir. 

Muğlada 
l\foila 4 (A.A) - İstanbulda 

açılacak uluslar arası kadınlar 

koni'resine T.K. :ser halkevin
den Muila kadınlarının çeşit 
alanlarda çalışmalarım göste
rir muhtelif pozlar ve vesika-
lar yolJanmıştır. Halkevinin 
topladı2'ı bu malumata göre 
Muğla ve köylerinde fütün iş
çisi olarak çalışan on bin, tütün 
fabrikasında hrlıcılıkta, keres
tecilikte ve ticarette çahşan 
1400 kzdın v rdır. .......... 

1937 Paris Sergisi 
Sulhun istikbali alanında 
Fransanın bir amentüsüdür 

Paris, 4 (A.A) - Dün 1937 
scr~isi umum komiacrli2'i tara-
fından sefirler heyeti şerefine 
Ycrilell ıiyafet esnasında irat 
cttiii nutukta bay Laval de-

Silah 
Loadra, 4 (A.A) - Silih Ye 

mübi•mat ticaretine dair lort
lar kamarasında cereyan edea 

bir müzakere esnası•c:la hari
ciye müsteıarı lord Sta•hope 
demiıtir ki: 

Silah imalatının tahdidi içi• 

miştir ki: 
Hükfımct azami şaşaa ver

mek azminde bulunduiu 1937 
scr2isi sulhun istikbali ala11ında 
F ran1anın bir amentüsüdür. 

ticareti 
bir mukaYelcnin pek ••hclut 
•ahiyette olaeaiın• ye belki 
de ancak muayyeıa bir çaptan 

aonraki toplarla muayyen cesa
metteki tankların miktarını tah
dide yarayabileceiini teslim 
ederiz. 

DUYDUN MU ? ? ? 
GÖRDÜN MÜ???? 

İŞİTTİN Mİ ? ? ? ? 
FANTOMA 
İZMİRE GELDİ 

Senelerce bütün dünyayı titreten bu harıka 
bugün LALE Sinemasında ... 

Ayrıca : Mikinin şen saati 10 renkli kısım .. 
FOKS dünya haberleri TÜRKÇE 



......... 
9angsterler kralı 

Al Kap~nun maceraları 

Bir baskın akşamı 
Şikagodan Şanghaya kadar uzanan 

Bir haydutluk şebekesi -------Al Kapon'un ell ayağı saydan Jack 
Blbo habralarını na,rdlyor .. 

Şikaıo deaildi mi hatıra en tıimı öğrenmiıti. Kumara düı-
umuJ.adık haydutluklar ielir. künlük bir adamı..- çileden çı-
Soa asır tarihinde Şikagonun karmaia yeter. Hele o ııünler, 
ulıne olduiu aaydutluk vaka- Şikaioda kumar, yasakların 
lana111 etine yeryüzüaftn hiç bir baıında idi. Şeytanlar fakirlere 
yeriad• rastlanmamıttır. Yıllar nuıl rahat vermezlerse polis-
ohaUfhı ki Biri.tik Amerika ler de kumarhaneleri öylece 
aa•urluldanaıa bu basıyor, kimseye 
ko.koca ıehri bittin g6z açtırmıyor l'İ-
lkHo•ik ye ıoyıal bi davranıyorlar-
bnmlan ile ltirlikte dı. Uyuşulması 

i'ÜÇ:oıanJ:ır, uyuş-
lıayclutlana etinde itli. mayı bil•iyenler 
içki yuajı bu ~ite- polislerin avucua-
keaia kualannı dol- da idiler. Yani 
....... ia yanyordu. biitü• baskınlar 
S. yuak lraWmhaca 
Gaaıaterler de iıti
natl'lhlanndan e• mB
himmini kaybettiler. 
Bueiin Şikaıo hay
dutlardaa t..Uzlenmif 
sayı labilir. Bunuala 
beraber l'aal'aterleria 
son aaltaaat ıtünleri 
L.nbir heyecaa taşı
= an vakalarla .lolu-
u ur. Bazı safhaları 
komik, i.azılan ise 
facıatlır. Gaaııterle-
rin son iÜaleriai bun
larda• biriaia ai:wı
dan dinli yelim. Gan21-
terlerin kralı sayılaa 
Al kaponu• haydut-
luk ortaiı Jack Bilbo, 
hataralarıaı •etre laq
lamıttır. Bir çek A..e
rik an l'aaeteleriade 
yer alaa bu habralan 
aynea •aklediyoruz: 

Jack Bilbo ıözüne 
böyle bqlıyor: 

:jikago polisi lnıy11r11rn11larwdau 

Kolo11el Tlıomas 1'11nı.e•· 
- Al Kaponeain beaal.ına 

işte 20 bin dolar... Koleael 
buna mukabil •• iıtediiünizi 
bilir miaiaiz? Sizi izecek bir 
ıey deiil .. 12 Haziraa ıabalu 
tam 1aat IJirde Stale cad.ie-
ıiade 3000 metrelik bir aaha 
içinde bir tek polia buludurmı
yacakımız. Bana bilhaaıa 
ehemmiyet Yermeaizi isteriz. 

Şikal'o•U11 polia buyurma•
lan aruıada tbal6 bir yeri olaa 
koleael Thomae Tmner'le ilk 
defa olarak it yapmıyordum. 
Al Kaponua "deylet adamlarını 
baftaa çıkarma" •erkeziae bat 
olaa John Hia-ii•s yanında ba-
yağı bir çırak olduium 
zamanlarda bile koloncl 
cıanaplart ile defalarca 

polise aynlacak kazancın mik
taruaa baih idi. Halbuki Tho-
maı T urner yahuz para kazan
mayı de2il, kumar oynamayı da 
se•iyordu. Hatta oaa vurıuadu 
bile... Haftada bir kaç a-ün ku
mar oyaamaıa çıldırırdı bu 
••am... B6y1e iken Şikagodaki 
batlıca kumarhanelerin Al Ka
pona ait olduj'uau biliyordu. 
Bile bile kumarhaaelere baş
vuruyor, rulet, bakara masala
nnda yer ahr, büyBk paralar 
da kaybederdi. lıte b&yle me
telikıiz kalarak baıını eidiği 
bir gün idi Hinins yanma 
yaklaşmıı bir kaç yüz dolar 

Yermifti. Polisin çok 
'"' sayiılı şefi ile AI Ka

ponun baştan çıkarma 
büroıu arasında bir 
yakınlık kurulmuıtu. 
Tumer Highinsin avu
cu içindeydi. Bize hiz
met edıyordu. Çüakü 
paraya, bol paraya ih
tiyacı varciı. Paraya 
o kadar çok lüzumu 
olmadığı iÜnlerde ise 
avuçlarını yalatmasını 
biliyorduk. 
Ziyaret gUnUmde 
Yukarıda anlat tığım 

görüşmenin vukubul 
duğu fÜn de, koJo-

~ ncl kumarda on bin 
dolar kaybederek 
mabfclden çı1'ıyordu. 
Rengi sapsarı idi. 

Vakadan d~rhal ha
berdar edilmiş bulu
nuyorduk. Bunun için
di ki 20 bin doları 
kendisine uzatmıfbm. 

~a11:ıltt1!J kuça/.çıltfl'llltJt lf<'/il'ri Hiç olmazsa paraları 
i'Örüşmüş, if)er gör111üıtü•. cebine indirirken bir az tebes-

John Hiıiins'i size tanıta- süm etseydi. Hayır ... Öyle abuı 
yım: İtte tuzak kurmakta cid- ve sert bakışları vardı ki sor-
den usta bir adam... Ko!onel dum: 
Tlto .. ı'ı ele l'eçirmek iate- - KoJoneJ, 20 bitt dolar ye· 
yince onu ıtöz hapsine almı ·, tişmcdi mi? 
yapyı,ını takibe koyulmuştu. - Evet evet.. Doinısunu iı-
Az aoma bu çok örinen, sert tersen yetişmez amma zararı 
ltakıtlı adaman diifkü•lükte pek yok ... 
ileri olduiunu, kamara can at- - O halde ae v-r ıöyleyi-

Alman donanması 
Almanya bugünkü filosunu dört 
Katına çıkarmaJ.a karar verdi •. 

ALMAN HAVA KUVVETi İNGILIZ HAVA KUVVETiNE MUADiLDiR 
Londra 4 (A. 

A) - İngiliz 
kabinesi, Tok
yo ve Vaıin2-
ton rumi ma
hafilinin tani
yclerine rai
men gelecek 
deniz müzaker 
relerine Al
man yanın işti

rakini arzuya 
şayan ~örmc

mektedir. Ka
bine 1930 da 
Londrada top
lanmış olan beş 
dev1etin evvel 
emirde daha o 
vakıt mükale
melerine mevzu 
teşkil eden baş
lıca meseleler
de uzlaşmaları
nı mürecc::ıh 
bu J m a lc tadır. 
Ancak bundan noyçlaml Dt>11i:1· .Açılu·kPıı 

sonradır ki beş devletle beraber 
diger alakadar devletlerin ve 

bu meyanda Alm•myanın da 
dahil bulunacağı ikinci bir kon
ferans toplanabilir. 

Londra, 3 ( A.A ) - Doyli 
T elıırafın deaiz işleri muharriri 
Almaayanın 1936 deaiz konfe
ranıuna davet edilmesinin ihti
maJinden daha kuv•etli bir şey 
oldufllnu yazmaktadır. 

Muharrir son hadiselerin Al
maayaaıa bahri ıilihları bırak-

dea tanı••••• bir ••rİ Yaki 
halindedir. Almanya aııari ola
rak Fraua ile müaa•at ilte
mektedir. Bukünp donanma
••••• dört milli arbfa .&emektir. 
~lmaayaaı• yeni deaiz iqaab 
pro2r••ıaı• bu2'ia yana iapaı 
ltekle•mekteclir. 

lfi haber alan mahfellerde 
ltu proiramda cep modelleri 
yerine lıtüyük hacımda krova
zörler İDfUI ile tayyare •• de
nizaltı l'emİleri iıafuı vardır. 

Loadra, 3 (A.A) - Sir Coa 
Saymen avam kamarasıada ltir 
suale cevap vererek demittir ki 

Bay HitJer Berlia mükil•••-
leri esnaıında Alman ha•a 
kuvveti•in İagiliz bava ku•ve- ' 
tiae muadil bir dereceye eri.t
tiiini ıöylemif tir. 

Sir Con Saymea diicr bir 
ıuale verdiji cevapta, Streza
da ne cereyaa ederse etsia 
uluslar kurumu konaeyiai• re
lecek toplantıııada tetkik ede
ceii mevzuların serbest ve tam 
bir ıekil münaka.paına mani 
olmıyacaktır. 

V aıinEtoa, 3 (A.A) - Kon
gre azalarından birinin haber 
verdiiine iÖre, Amerika harp ~ 
imalatına lizım olaa •ilhim 
miktarda man2a•ez, kalay, 
tunl'•ten Ye daha baıka ma
dealer alacakbr. Ba maclealer 
•t•k halinde bir harp ihtimali
ne .karşı 1akluaca.kbr. Bahriye 
bütçuiıae bu mübayaat içia hu
suai krediler •erilaelİae intizar 
e.lilmekteclir. -·····-·. ltalyanın kanaatı # 

_Ro•a, 4 (A.A) - Royter ,, 
Aıanıı mulaabiriadea: 

Dtın re.men beyan edilclipe 
röre ltalya hilkümeti Habet 
hükumetiaia barba hazırlaatlıiı 

ma konferansına davet edil
mesini eaulı kıldığını söyle
mekte ve iyi membalandan 
alınan haberlere göre İaiiltere 
Amerika Ye Japoaya mabfelle
riain bunu istediklerini illve 
etmckt~dir. Almaayanın ge•it 
bir plaaa l'Öre _deniz cihetin-__ l• ra usı: baln·i!J<' ba1mw kanaatıadadu. - - -==---=============== .;....------------· ---
Varşova görüşmeleri 

Resmi tebliğ bu ziyaretin pek 
Verimli olduğunu göstermiyor 

Varşova, 3 (A.A) - Bay olduğu iÖrüşmeler hakkında edilmeıinin lüznmunu ehemmi-
Edenin Varşovayı ziyareti mü- m~lfımat vermiştir. Bay Bek yetle kaydetaİf}erdir. 
naıebetile •taj'ıdaki rasmi teb- zikri a-cçen tebliğde münderiç V 3 (A A) R"" 
lii neırolunnauıtur: meseleler hakkındaki Leh nok- . arıova, . . · ·- oyter 

lnl'iliz murahhas lordu bay tai nazarını izah etmiş ve aynı A1ans!~ ıyı mal~~·~ ~laa 
Eden Varşovadaki ikameti es- zamanda Avrupanın umumi ~~bafilinde eld_e •~l'I ı_atibaa 
nasın?• reisicumhur ile mare- vaziyeti hak1'ıadaki a-örütme- 2ore bay Ed!aı• zıyareti Mo~-
şal Pılıudski tarafından kabul }erini anlatmııtar. Her iki dev- kov~ seyahati kadar ebe•m~-
edilmiştir. Bundan başka bay Jet adamı malumat ahp verme yetlı ol~amakla . beraber ~ır 
~den dıt işleri bakanı bay Bek kabilinden olan noktai naıar m!1vaff.aluyet telkıl etmcktedır. 
ıle de müteaddit görüşmelerde teatilerinin gayelerine tevafuk Dıkenlı Şark andlaşm&11 mc-
bulu,nmuştur. Bay Eden Bay etmekte oJduğu hususunda mu- selesinde bile hu ziyaret ta· 
Beke Berlin ve Moıkovada 3 tabık kalmı,Iar ve Avrupanın mamile netice1iz kalmıt de-
Şub~_t. ~aribli Inailiz - Fransız siyasi vaziyetinin müıtakbel jildir. 
teblıiın_ın direktifleri esas itti- inkiıafı ile münasebettar olmak Varşova, 3 (A.A) - Bay 
haz cdılmck suretile yapmıı üzere sıkı bir temas .muhafaza Eden Praga hareket etmiıtir. 

niz. Bir az tebessüm ediniz 
kolonelim. Hem bu kadar dü-
fÜnmcic ne lüzum var? Gün 
bitmeden gündelik kazancınızı 
muhakeme etmnıiniz ya... Bu 
son zamanlarda bizimle oldukça 
eyi para kazaadmız. BufÜD ya
pacağımız baskının bu avans
tan fazla deieri yok. . Elimize 
ne geçecek sanıyorsunuz. Olsa 
olsa yanm milyon ~olar .. Gene 
iÖYÜJÜrüz Kolonel... 

- Geae ıörü,ürüz Jack .. 
Bilmem acden Kolonelin 

o iÜnkü hali beni düşündiir
•eje, hatta korkutmaia ) et
mitti. Düştinceli, ıinirli, heye
caalı pünüyordu. Gtszleriade 

•"'W 

anlaşılmaz bir bulut dolaımakta 
idi. Bir iÜn kendisini şeflerine 
ihbar ederek ondan yakamızı 
sıyıraca&"ımızı mı sanıyordu. 
Bu hiç te itiyadımız dcjildi. 
Ganisterlerin işine de uygun 
dü,mezdi. 

12 Haz.İran iÜnü, sabah saat 
birde harekete hazırlanmıtbk. 
State avenü de altı büyük kam-
yon dolaşıyordu. En eyi adam
larımızdan otuzu kamyonların 
yükletilmesine nezaret ediyor
lardı. Aiırlığınca altın deie-
rinde olan ıüzel Fransız pm
paayaları, en ili lıkoçya vis-
kileri kamyonları dolduruyordu. 
Rahat rahat çalıııyorduk. O ~e
ce ke1adimize 11e kadar eminsek 

lroloael Turnere de • kadar 
emin bulunuyor, oaun biitüa 
tertibatı istedijimiz aibi almıt 
bulunduiuna inanıyorduk. Vur
ıundan payını avaas olarak al
mıştı ya ... Bundan sonra ona 
Ye adamlarına taiır ve kör ol
maktan baıka ne kalırdı? 

İlk kamyonda, yanımda yer 
almış bulunan sarııın dev adıaı 
•ermi' olduiumuz A11dy kah
kaha ile gülmekten kendiai 
alamıyordu. Bu yersiz yere, ah
makca kahkahalar sinirlerime 
dokunmuştu. Hiddetimi izhar 
ederek sor.lum: 

- Ne diye dur•adan gülü-
yorsun budala.. Sus yokaa to- J 
kah yiyeceksin ... 

- Devatu tdtcek -

Trablus . -·--·---
Askeri kuvvetle
rin merkezi oldu 

Ro•a, 4 (A.A) -Trablusve 
Biniazid• bulunmakta olan 
aıkeri kuvvetlerin merkezi 
Tarablus'ta olmak üzere tek 
bir teşekkül halinde birleştiril· 
mesi üzerine Bingazideki kuv
Yetlerin kumandanı gener.al 
Rali bu kuvetlerin kumandan
lıiıaa tayın edilmittir. 

Borsalarda 
Roma 4 ( A.A ) - Maliye 

bakaaı kıymetler borsalannda 
ıpeklillsyona maai olmak için 
bundan böyle yapılacak bütlin 
Yadeli satış ve alıt e•irJeria
••vel bu muameleler deierinde 
eıham veya yOzde 25 nisbetia
de nakıt yahnmasıaı •ecburi 
kıımııhr. 

Bay Eden 
Benes ve Maza
rikle görüştü 
- Baş/01011 Bitmez sal111edt -

dan vaki olan beyanatın şia
diye kadar hükfımetçe vaki be
yanat ile birhirini tutmadıiıaı 

ihtar etmiftir. 
Muai fırlf,Mt mensuplana

dan B. Lansbury B. Corçilia 
dileiine iıtirak et•it fakat 
baı•ekil keyfiyeti ileride der
Pİ.f edecejini ve mamafih bu 
huıu~ta hiçbir vaitte bulunma
yacaimı ıöyJemekle iktifa ey
lemiıtir. 

Eakl sözler ne oldu ? 
Sir Con Saymenin ifadesiyle 

ondan evvelki reımi beyanat 
araımdaki mubayeneti mevzuu 
bah1ederken B. Corçil 28 İlk 
kiau• 934-de B. Baldvinin 
•aki olaa beyanatına iıaret et
•İftİr. B. Baldvin o zaman, 
Almanya daha uzun müddet 
laı-iltere ile müsavi bir vaziye
te l'ele•ez ve İal'iliz hükumeti 
hiçbir zakit Almaayanıa laı-il-

• tere üzerine ha•• teveffukunu 
kaltul etmiyecektir. demİftİ. 

Avuaturyada aakerllk 
Viyana 4 ( A.A ) - Avus

turya aıkeri müsavata ait id-
dialarıaı alakadar devletler 
nczdiade dialetebilmek için 
pek yakında ihzari tedbirler 
alacakbr. Kabine bu kararı 
•eaaleketin müdafaa· aiıtemini 
takYİY• •eaelesine hurettij'i 
düakü toplaatıaı cıaasında al
mıtbr. 

1. 1 

Boldan'da 
•• Senellk bir mualll
mln tekaUdU mUnasabe
tll• bir ziyafet verlldl 

Boldan, 4 (Huıuıt) - 36 
Senelik muallimlik hayatından 
ıonra tekaütliijiiali istiyen Ye 
1 -3- 935 günlenmecindea iti
baren 49 lira 50 kuruı mahi
ye •aa,la tekaüt edile• ve 

900 lira. ikramiye alan Bol-

danla Bay lbrahım Açarın şe
refiae Boldan mualli•ler bir-

liii tarafından 4 eylul okulu 
binaııda 200 kitilik l.ir çay 

ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
maarif memuru Bay 1. Hakkı 
Ului ve muallim Şevki Tan 
tarafından veaİJ' birer hitabe 
aöyleamiı, sürekli alkıtlara 
•azlaar olmuıtur. Hazurua ta
rafından Bay lbrahim Açar 

tebrik cdilmiı, mesaişi HYI'· 
ile a11ılmıştır. 

Bu parlak çay ziyaf etiae 
Denizli muaJlimler birliiiadea 
Bay Orhan ve Bay Fahri mii· 
me11il •larak ielmişlerdir. 

Denizli maarif müdürü Bay 
Ziya ve ilk tedrisat müfettifİ 
Bay Celil da tahrirat ve tel 
yazıları ile emektar muaUaa 
Bay İbrahim Açara kartı ıeY· 
srileriai izhar etaillerclir. 
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A 
KRALİÇESİ 

Cenaze merasimi 
G;,ineş denizde batıyordu. 

Bühin İskenderiye pembefeş
mişti. Oktav, yanında ~mi 
pırıl parlıyan erkanı har.bıyc
ıile, şu sırada lskendcrıyeye 
rirdi .. 

Halka emniyet vermek ıçın, 
ıçlerinden birini kendi ar ba
sına çaf'ırdı. İskenderiyeliler 
bu şereften koltuk kabartar~~ 
yelkenleri indirdiler ve Oktavı 
kendilerinin en büyük dostu 
olarak saydılar. Bu rivayet 
öteye beriye da~ıldı. Gfıya, 
Antuvan'ın ölümünil haber 
alınca Oktav a~lamış, muzaf
fer askerlerin maiazaları yağ
ma etmesi menedilmiş ve Ro
malı 2'encral şchire bir kur
tarıcı ıibi ı?"İriyormuş. 

İ.skeadcriyeliler hemen köşt: 
bucaklardan meydana çıktılar. 
heri gelenler galibi selamla
mak üzere toplanıyorlardı. O
nun önünde yüz üstü yere 
yattılar ve aman dilediler. 
Oktav bir işaretle onlara em
niyet verince, her taraftan 
al1'ışlar koptu. 

Antuvanın cesedinin bulun
duğu odada cenaıre merasimi 

hazırlanıyordu. Klopatranın 
1:özleri önünde. ölünün göğsü 
açılarak içine ~Uzel kokulu ta
laslar dolduruldu. Beyin birden 
deliklerinden boşaltıldı, karnı 

açılarak Hurma şarabı ile dol
duruldu. Şi .. di ölü korkunç 
halden çıkmıştı. Paramparça ve 
lcanlı bir ceset yerine, mermer
den bir buz iibi sapsarı bir 
çehre gözüküyordu. Antuvan, 
hayatın artık sarsıntılarından 

kurtulmuş bir asalet içimle idi. 
Kleopatra •aktiylc uvdiii 

2üzel Romalı tekrar ıörür ~ibi 
oJdu. O da, hayatla ilişiiini 
kes•iıe benziyordu. 

Antuvan, ertesi iÜnÜ, matem 
ıerkıları içinde mezarına iÖ
türüldü. Küçük kraliçe, iki nc
dimesiae dayanarak, ceRazeyi 
takip ediyordu. 

Şimdi, ölünün hatırasını ka
rartacak nahuş hatıralar silin
mişti. korkaklık, sarhoşluk, 
delililik buhranları arhk ehem
miyetsiz ~ibi görünüyordu. 
Kleopatra onun yalnız aşk 
atılranlıldarmı, kuvvettini, şcv
kını, iyiliiini hatırlıyordu. O 
öldükten sonra. şimdi kendisi
dc ölmek istiyordu. 

Nekahat 
Mezar sarayı Klcopatranın 

ikanaetgihı oldu. Kendi .sara
yına dönmek istemedi. Ccn2-
>.e merasimi bitince, humma 
i-;inde yataia düştü. 

Bu matemin ille acısı içinde, 
•lbiselerini parçalamış ve vü
cudunu hrnaklariyle IDercle
nıişti. Her tarafı acı acı yaaan 
yaralarla kaplanmıştı. Buyaralar 
kapaamak istemiyordu. İki 
hizmetçinin dikkati ve ihtimamı 
sayesinde, bir hafta sonra 
biraz rıda almağa razı oldu. 
Şimdi ba4ında yalnız sabit bir 
fikir Tardı. Oktavın zafer şen
JikJcrinde h~zır bulunmak iste· 
Yordu. 

Ölmek i.stcyordu. 
Doktordan kendisini öldür

ınesini istedi. Fakat o buna razı 
olnıadı. Ölürse, çocuklarının da 
Oktav tarafından öldürüleceğini 
hildirerelc onu caydırmak istedi. 

O vakıt, beldenemiyecelc bir 
•ıiınle, illçlt1r aldı. Gıda kabul 
etti. Y aıa•aia razı oldu. 
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Oktav ve Kleopatra 
Bir hafta. içinde kraliçe ya

vaşça topJandı. 
F clakct, Bu genç kadının 

güzelliğine başka bir renk ver
mekle beraber, sanki v~karmı 
da artırmıştı. Çok sararan çeh
resinde, leylak rcn~i bir 
kölı:e ile sarılı olan mavi 
gözleri, ~oyu saçları altında 
bir kat da.ha ~öze çarpıyordu. 

Bir A~u.stos ayının ıonuna 
doğru, onun hemen heme iyi-
leımiş oldu~unu ö~rene11 Ok
tav onu ziyarete ve iyileşmesi 
dolayı.sile tebrike karar verdi. 

On beş gündenberi yerinden 
kımıld2mamış olan hasta gali
bin karşısında sükunetini mu:ı. 
hafau edemedi. 

Onu görür görmez, üzerinde 
yalnız gömleği olduğu halde, 
yatağından atladı. Saçları dar
madağın, onun ayaklarına ka· 
pandı. Sesi titreyordu. Yara
larını gösteriyor, tırmıklar için
deki ıöğsünü açıyordu. 

O vakıt, çocukları, hazi-
neleri, Sezaryonun istikbalı 
hakkında teminat aldıktan sonra 
Kleopatra teheyyücünden do
layı özür diledi ve ziyaretçi, 
saygı ıösterişlcrini eksik et
mekıizin, ondan ayrıldı. 

Ölüm ıarayından çıkarken, 
Oktav hilesi•in muvaffakıyeti
lle seviaerek ellerini oiuşıuru
yordu. 

Fakat aldatılmış olan o idi. 
- Sonu var ............ 

Soyadlarının tesçili 
. Y cn.i ısoyat!arı~ını nufu.sa tc: ·,-69 :umarada N ehi Cüceoilu, 

cıl cttırenlcrm isimlerini yaz- Larşıyaka Kemalpaşa caddesi 
makta de .. ·am ediyoruz. 163 aumarada Ali Camcı, 2nci 

Bor~ovad~ hayat müskirat Dolaplıkuyu kur~tıni sokak 9 
ve yag fabrıkası sahibi \'e iş- d Al' C b 1. . K 
ı t .. d .... ~ h numara a ı a a, ıncı a-
"~ me mDu u~u S e ~et . Salih Karantinc HaJil Rifat paşa cad-
maro, aragaç ervıçelı Huaıa . 
ngv a Lahç . d 3 d desı 237 numarada Ayte - ., csın e numara a f 
Mehmet Z b l .. - •• K Cansoy, Kahramanlar Şcre so-

cy e, uçuncu a-
rataş adalet sokak 16 numarada kak Snumarada Mahmut C~nlar, 
Mehmet ''c çocukları z ·· b" _ Tepecik yeitler rnahaJJcsı 2 engu, ı " . H IA • D 
rinci Sülümi'niye çıkm:ız sokak n~marada Hu~eym u u71 e-
12 numarada İsmail Üstünkol mır Kan, Şehıdler Dcmırhane 

' .. 
üçüncü Sultaniye maha llesi De- ıokak 6 numarada Omer ve 
girmen sok&k M. Necatı Ünlüol, efradı Demir Çelik, Şeh ma-
Buca aşağı mahalle 13 oumarada halle.si Bamyacı sokak 106 nu-
Hatice Ürey, Ali Ü.!lman aile marada Ahmet İzzed Durgun 
evinde İsmail Uzer, Alsancak oiJu, Hamidiye mahallesi 283 
Akdeniz sokak 27 numarada numarada Mustafa Hak Alan 
Enis Uybat, Servili mescit m~- Sadıkbey Tramvay caddesi 
hallesi Mirali sokak Hosnct 715 numım:ıda Sarutcı Hozer, 
Uğurtay, Fettah mahallesi kü- Esnaf Şeh mahallesi uzun yol 

çük Fettah sokak 5 numarada 104 numarada Mehmet Hero~lv 
Kemal Uler, Başturak Kahra-

man sokak 59 numarada Ra,a 

\'c çocukları Uçuş, Hacı Mah
mut mahaJlcsi 504 numarada 
Nurettin Akad, Kılcımesçit 
Osman zade sokak 2 numarada 
Rc:}at Ayan, Scrvilime.scit Su
cu sokak _.\ört numarada Ha
tice Altın ıu, Mutaflar çarşısı 
61 numarada Mahmut Aklan· 
mak, Sinci Sultaniye Yunus so
kak 52 numarada Ali Agun, 
Damlacık Samancı sokak 3 nu
marada Mehmet ve recep Ak
denizof'lu, Abdullah ef. mahal
lesi birinci sokak 12 numarada 
Nihat Boke, kaymakam Nihat 
bey caddesi 18 numarada terzi 
Hasan Birim, Burnova taksim 
sokak 9 numarada Must~a 
Bağcı, Karşıyaka Alaybey 103 
numarada Ahmet Ziya Egemen 
3 üncü Sultaniye mahallesi mün
zevi ıokak 3 numarada Recep 
Görrücü, Alsancak İtalyan 
hastanesi ittisalinde 13 numa
rada İbrahim Güzclgent, Cedit 
mahallesi 550 aokak 43 numa
rada M. Ali Kııecaa, 2inci Ka
rantina Milat Pş. sokak 84 No. 
Ömer Kızılıök, Kestelli cad
caddesi Sebih efendi hanında 
Ahmet Kııanbay, Buca •f•iı 
mahalle poyraı. sokak 17 nu
marada Horıid Köroilu, Kaba
soian ıokak 27 numarada Hü
seyin Kırbaşlı, Eşref paşa dul
hanc sokak 32 numarada Ah
met Özbayzit, Karşıyaka aJay
bcy tasvir sokak 23 numarada 
İzzet Ôzgcr, Muradiye ilkbahar 
mahallesi 5 numarada H. Ne
cati Savyer, karantina tram•ay 
c•ddesi 728 numarada Ziya 
Hüzaü Cent, Birinci Ali reis 
mahallesi birinci Ali reiı ıokak 

Karantinıı Tramvay caddesi 

667 numu da Bohor Alazara 
ki İncirci, Güzel Yalı kasım so
kak M. Cemal insel, Dayıemir 
mahallesi Kabakcı sokak 44 nu-
mara Mehmet Nencik, Dayı emir 
mahallesinde Emin oilu Meh

met Muhan, ikinci Karataş 
Enveriye sokak 38 namarada 

Mürtcza Miral, Kahramanlar 
beşinci sokak 13 numarada 
Ahmet Nişancı, Ballıkuyu Hacı 
AJi ef eadi caddesi 8 numarada 

lbrahim Ethem Nilelik, Hasan 
hoca mahallesi 109 aumarada 
Ahmet Şükrü Nural, dördüncü 
Sultaniye mahallesi Nezaket 
sokak üç numarada Hüseyin 
Okyar, Ahmctaia mahalJcsi 
Numan .ıade sokak 33 numa
rada Fadıl Okaver, İkiçeımelik 
caddesi üç numarada Oıman 
Zeki Oıkawu ıoyadınt almış
lardır. 

••• 
Elhamra ıiaeması müdürü 

Mazhar Necati, zevcesi Nebi
ye, oj-lu Pariıte 11 Pigier,, mek
tebi talebesinden Müçteba, 
karde§İ Karııyaka Eit si•e
m&11 müdürü Mahmut Sezai, 
ze•cesi Mesrure, çacukları 
Aysel, Ayten ve Ayhan An
aeleri Nazmiye (Yalay) ıoy
adını almıtlarC:lır. ........ 

Karahisar' da 
Karahisar, 4 (AA) - Dün 

ıcct saat yediden dokuza 
kadar deva• eden yaimurla 
karııık ~iddetli fırtınadan bir 
çok evleri• camları kmlıaııbr. 
Fırtına ıehre bir ıart mesa
fede daha ıiddetli omuı aj'aç 
lan k61dindea ı&kmllttilr. 

unanistan 'da • 
ÇI~, s 

G. Ko~diii~~ ....... B~ ........ Ç~'i~J';;i; ...... Partisile 

Birleşiyor B. Metaksas ayrı bir 
A ti - V enizelist cephe kurdu 

Atina, 4 (Ö. D.) - Gazete
cileri kabul eden ordu bakanı 
B. Kondilis kendi haşkanlıiı 
altındaki fırkanın halk fırlc:a
ıile birle~mesi hakkında yazı
lanlara dokuna.rak gerçekten lım 
niyette olduğunu ve iki aydan 
beri, isyandan evvel ve sonra, 
bunun üzerinde ba,bakan ve 
halk fırkası başkanı B. Çalda
ris ile görüştüi'ünü söyle mit tir. 

Bay KondiJis Yunanistan'da 
küçük partilerin sebebi olma
dığını ve yalnız baılarıaa ül
keyi idare cdcmiyecekleriai 
düşünerek bu sonuca Yarmıı
tır. Ordu bakanı şu•ları da 
ıöylemiştir : 

- Öte yandı.n, ıimdiyc ka
dar hükümettc halk fırkasile 
samimi elbirliğimiz ~• bu fır
kanın başlc:znma karşı besledi-

kasaları boş 
Almanya 
Nasıl ~savaş 
Yapabilecek? 

Almanyada sermaye azlıiı 
baş ıöste1111iştir. Rayıbank'ta 
altın kalmamıştır. E(er para 
gerçekten HHfm siniri ise, 
kasaları bomboı olan Şansölye 
Hitler savaşa nasıl giriıebilir? 

Bütün iç 1avaı maarafk.rı için 
Hitlcr hüku•eti pek o kad•r 
ı:üçlük çekmiyecektir. Almaa
yada bügün albn karşılıklı para 
yoktur. Bunun için kağıt para
nın değeri ancmk devletin İti· 

barına dayanmaktadır. Şu hal
deA!man devldti itibara daya
narak savaş yapabilir. Türlü 
türlü biçimlerle enflasyonlar 
yapabilir. Bu yola Kİrince ken
di millettaşlarından muka\•c-
met görmiycccktir. Zatea Hit
ler diktatörlüğü mukavemet
lerin nasıl kmldığını pek iyi 
bilir. 

Dııarıdan sabn alınacak fCy
ler kalıyor. Almanyanın pet
rola, bakıra, kauçuia •.s. ihti
yacı vardır. Bunları nasıl ele 
2eçirecektir? 

MümLcin olduiu kadar bun
ların yerine benzerlerini koya
caktır. Altını yoksada, Alman
yanın Kimyakcrleri Yardır, 
bunlar sun'i petrol, ıuR'i Ka•
çuk istihsalini araştıracak. Ba
kırın yerine ieçcbilecek ltaı
ka madenler arayacaklardır. 

Zatea, her işinde metottan 
ve öaıörenlikten geri kalmıyan 
Almanya, yabancı ülkelerde az 
çok sermaye biriktirmiştir. Bu 
da. sa••t halinde, Almaayan111 
İfe yarayacak kadar döviz 

lımlmasına yardım edecektir . 
Bundan öteıi için ise, dıt 

krediden mabrua olan Al
manya, takas yoluna ıire
cektir. Sınai techizatı o kadar 
kudretlidir ki buna au•affak 
olmasıaa yardım edecektir. Me
seli, Almanya lcavuçuj'a karşı 
boya maddeleri veya harp ma
denleri•• karı• ıun'i gübreler 
arzcdecektir. Bu mübadeleleri 
yapmak için de tabii bitaraf
ların m~nfaat gözeten elbirlik
lerine güvenecektir. 

Almanyamn savaı haziaesinin 
kif ayetsiıliiini yenmek ve ıataı 
planlan için ıcreken mali kay
na1dan ele ieçirmek maksadı 
ile baş vuracajı çare, içeride 
itibardan Ye dııanda da takas
tan ibaret olacaktır. 

ii111 saygı bu düşünceye beni nız birkaç seçim çevresinde 
ıürüklemittir. Gerçi henüz bir namzet göstereceğini yazmıı-

karara irmcdik ve düşünüşle- lardır. Bu do2'ru değildir. B. 
rimi ıiyasal arkada~lanma aç- Mdaksas ve onunla elbir-
madım. Fakat e•inim ki liii yapan Aativenizelistler 
iki fırkanın birleşerek daha Bütün Yunanistanda namzet 
aailam bir kuvvet tefkil ıöstcrcceklerdir. Bunlar şim-
etmesini onlar da tasvip ede- diden namzet listelerini ha:ıır-
cekler. Çünki böylece ülkenin lamağa başlamışlardır. 
yeni kurumuna daha fı.ıydalı Atina 4 ( Ô.D) - Yeni te-
olabilecekler. İki fırkanın bir- mel kanunu yapacak olan ko
leşmcsi tabii önümüzdeki se
çimden önce yapılacaktır. 
Şu takdirde halk fırkuı 

ikinci baıkanlıj'ının B. Koadi
lisc •erileceii bildiriliyor. 

Atina, 4 (Ö.D) - B. Me
taksasın dairesinden şu teblii 
verilmiıtir: Gazateler Bay 
Metaksasın önümüzdeki ıe
çiınde nasıl davranacaiının 
daha belli olmadığınını vecyal-

•isyon bu2'ünlerde çahı•asına 
baılıyacak Ye aaylavlar mecli· 
ıindc toplanacaktır. 

Atina 4 ( Ö. D) - Ba,ba· 
kan tarafında11 imza edilen ka-
11un yeni mecliıte saylavlar H· 

yısmı 300 olarak tayin ediyor. 
Seçim sisteminin ekseriyet esa
sına dayanmasına ve genİf H

çim daireleri kurulmuıaa dair 
olan kanun da imza edilmiıtir. 

Beyaz perdenin ve 
Modanın yıldızı ... 

Marlene'in sokak ve kökteyl 
Elbiselerinden birer model 

.Mm·len JJiefrich 
.'-,'olw lt. ı·e 'kolileyl t!lbisele) ilt 
yarleımiıtir. Marlen'in ıokak 

elbiseleri, tuvaletleri çarça-

buk model ''azifeaini rö
rür. Onu taklit edenlerin sa-

Sternberı'in yaratbit iarip 
kadın: Marlene Dictrich ... yük
aek sanat kudretine, kusunuz 
jestlerine, tannan sesine tu•a-
Jetlerinin aadeliiini ve zarafe- yısı pek çoktur. Burada Hvİ•li 
tini de katmııbr. Marleae hem artistin biri lcoktayl ve diieri 
beyaz perdeain hem de moda sokak elbiıesile iki zarif re.-
llemilain yıldızı sayılabilir. Oy· mini koyuyoruz. Saidalri elbiH 
aadıiı rolJerle tuYaletleria~ el- siyah kadifeden yapılmıtbr. 
biselerini aheaktar kımakta ea Siyah tok ıapka eli.isem• gO-
çok muvaffak olmuı sanatklr- zellij-ini arttırmııtır. 
lardan biri de Marlene'dir. Bu- Solda Marle•e'i menimba 
aua içindir ki onun ince zey- ~odası olan ltir kapla •e çok 
kine olan i•a• her tarafta ıade bir elbise ile 16rilyoru:ı. ....... 

Viliyetlerde 
GENEL KURULTA Yl TOPLANDI 

TOKAT 4 (A.A) - Vilayet 
ıenel meclisi bütçe itini bitir

di. 935 yılı huıuıi muvazene 

bütçesi 560,811 lira olarak 
onaylanmııtır. Bütçede 151,912 
lira nafiaya 33,931 lira zıraata 
731526 lirada •ıhhiyeye aynl-

•ııtır. Maarif bütçHiade yedi 
büyük mekteb inıaab zıraat 
bütçcsiade büyük bir inekha
ae y~p:foıası için tahıiaat ko-

Boiuda 
BOLU 4 (A.A) - Bolu be

lediyesi meclisi Nisaa toplan
tısına buıün ba,ladı. Bütçe 
encümene Yerildi. 

Ant•lya'da 
ANTALYA 4 (A.A) - 40 

gündür toplanma durumunda 
olan vilayet 2enel meclisi bu
ıün daimi encümen seçimini 
yapa ak dagılmışbr. Kabul edi-

A. L. Jeune • nulmuıtur. 
len •iliyct biltçeıi yekfıau 
531,671 liradır. 
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Asi Yuna zabitleri 
Bi lerce as e e 

Nasıl k ç e 
HALK MAHKOMUR N YÜZLE 
'BU LARİÇİ .... LÜ B Ef A 

.. 

n ı 

ı und Atina garnizonın 
butun kıt.ıatı toplanmış bulu
nu ordu. Askerin arl·asındada 
h k bulunuyordu. • Snf
ya c dde1i hal
ktan geçilmez 
halde idi. Saat 
10 buçukta iiç 
oto nopil içia
<le asi zabitler 
a-ctirildil r. 
Saat 11 e 

bunlar Otomo

pilden çıkarıl -
rak meydana'dı 
tildilcrKarıılıldi 

kıtaat saflan a
r !undan 2'CÇİri
lerck Kraliçe 
Sofia caddesine 
karşı dizildiler. 
Başlarında, sc-
f erüniformasile, 
:ieneral Sarafis, 
ıoftra sıra ile 
miralay Çiia -
tes bir çok mil 
]azimler vardı. 
Üniformaya 
layık D -

ğill r 
·'er sime ku 

m nd ede 
mir lay Vagenc 
jn emrıle uker 
elam vazyetine 
eçti. Acıklı bir 
"küt. ~ir :.ı.y 

r 1 

it •. ı.!·.o:>,>,·~··';..;f'., 

d .;e 

ma ı un ··nu d .... tc { ~ e ti: 
- Ç ,ante Ht"i todulo! S l 

Yun n zabiti üniformasını a- ' 

şım . Ayı< değ:1 "n! Ordud n 
tarded din. 

V nı cüm,"'yi h .. tıin mah-
kum r önünde te ~r--r etti. 
H" esisini ol ·n~mı tı. 

r 5İmi bifncc mah
kü '11 erb apuletlerinin ve as
k 'rİ i .. ret!erirıin ref ,ir.e bacş
fandı. Buna memur o'cm mü
lazım iptida Sarafisin karşısına 
geçti. ilk önce makasla Yu
Ran armasını, sonra apuletle
rini, rütbe işaretlerini, yaldızlı 

erkanı harp ifarctini ve bütün 
dürmclerini kesti. Sarafiı bu sı
rada re11ktca re11ı:-e 2'İriyordu. 
eliaden gelse gözlerini kapıya
caktı. KeıiJea askeri işaretler 
ltir cfzon neferinin elindeki 

. . 
. . 

So ba 1 

olduğu halde, ört nefer gelip 
Sarafisi aldı! r ve bütün kıta
at boyunc geçirdiler. A ker
ler ıı.rkadan ve on başı da mah
kumu 'l 1 ıı l üruyor n .. dı. 

il t1l 
Bu; b"r cc ibi 
A ker 

- her 

r, bir 
saniye bı c 1· s m de
vam etti. Bunun ar il , mah
kümu kar ılıyan di ,er "'C.... r de 
duyu u •ord ı: 

- Namu.1 u .. ı 
- Ha"n! 
M ha 1 mc c nasında ylizi" -

nün bir cizgisi bile yerinden 
oyn;amıyac::ık kadar soğuk kan
lılık (J' .. stermİCj ol n S a =s, lıa
hapish"'n arabasm b:ndiri!ir
ken ağlıyordu. 

Tül:UrUkler ~ı ında 
Bütün nıabküml r için ayni 

biçimde davranıldı. En sond ;ı 
iki kişi kalmıştı. Dontas ve 
Zohs... Zhos geçerken yüzüne 
bir baJ2'am geldi. Bunu sükü
nctle kabul etti. Başını eğdı 

ve mendilini çıkararak 2'özlc
rine götürdü.Bütiin yol boyunca 

ın 

? 
a 

r i · z 
du . ... vi !erden b"ri, asker ır -
sını }ar r.ık, m hkü.na yak
la~tı ve ylizünc tükürdü. Yi!ziı 
knraran Dont~, yumruğunu 
sıktı Vt: ti.;kürcnin ağzına :ndi-
rcrek kan içinde bıraktı. 
Hnlk buna son derece kızarcık 
onbaşıyı parç hm3k istedi.Fa-
kat .... erin hayırlı müd'lh~le i 
"ayesir.de Dontaı; kurtarıla. ak 
otomobil bindirildi. 

Merasim bitmişti. Bütün m:ıh
kümlar h~pish .. ncye sevkedi· 
lirken halk hal A b ğırışıyordu: 

- K:ıhrolsun'ar ! 
- Lan ~! 

- Hainler! Al-;aklar ! 
Mahl um zabiti r, ~hr.di nlc-

1" de cani er .,ıra sına ~irdikle
ı iııclen umu ııi hapishanede 
tutulacaklardır. 

·m &?:n ~:re 

üracca 
Atfnn, ~ ( Ö. D ) - "K ti

m er· ni,, g'1zetesi divanıharp\:e 
mahküm ed:len A ,ı zabitlerin 
[" cçe küllah cdilme~i ve ra• 1)~-
leriı:ı:n r f'i mer~~i indan b:ı!ı
"ederken diyor ki : " Bunl r 
i~in öhinı bin defa mürec
cah idi . E..,.er r.ı a h k ü m 

~ 

etilen z ~bit! e r bir defa 
da' :ı div .. mlı:ııp hu::ı:u"Un" çı'.
mek imkanım bu' :ı' -dı, daha 
haf"f b"r cez ~ıilıc h"ç Ştlp-
he "z idam c l rini 
c lder~i. 

" Yunan o•·ti 

» tı-:- .aır 
--<Xr" :>+<:;-..:cc:--. 

Uzfiim 
Ç1, A ıcı Fiat 

56 S S:tfe} • no 10 
27 Vitcl 12 25 
1 S Koo ittihat 12 
12 B Alyoti 12 25 
6 K O M Ali 13 50 
3 SınJak Z bi. 14 

119 Yekün 
Ze· tlnya c 

12 62 
12 25 
12 
12 25 
13 75 
11 

Kilo AJıcı . Fiut 
3USOO Muh. Atıcı 23 23 75 

Aiyon 
Kilo 

297 
Alıcı Fiat 

Uy.Ma<l.İn. 745 799 
Zahire orsası 

Çu. Cinsi 
165 Buğday 
26 ton " 

Fi at 
4 25 

44 Arpa 3 50 
6 balyc pamuk 40 

19 Nohut 4 37 

4 2] 

3 50 
40 

4 37 

Hayaller şe 
• 

• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıaııııııcıı•ııııaıııı••ıııııııı•••• 
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GRETA BİR AKŞAM EVINDEN ÇIKSA EKSPRES ENTERVIYÖ MUHABİRLERi 
ETRAFINI SARARLAR. PROJEKTÖRLER ÜZERİNE ÇEVR.LİR. ERTESİ GÜNÜ 

GAZETELER BEŞ SÜTUNLUK MANŞETLERLE BUNU YAZARLAR .• 

STANDARİZE EDİLMİŞ TİPLER: AYAK SATIClLARl İÇİNDE YÜZ
L CE ~LOrtJT, HAPLQV V YA KRAVF<)RDA RASLIYABİLİRS.NIZ 

l\. llt > I 

YAZAN : A ARCEL 
ACHARD 

HoUyvood, bir ço1c ki ilerin 
s ndıkları gibi yeryüzünde bir 
nokt de w ild · r. Ho.lyvood Cen
net .! c~hr-nne n arasındadır. 

Her ikisine de ayni uzaklıkta
dır. Bu d Hol1yvooda giden
lerin hazan cennete, baz n de 
ceh nneme yaklaşmalarını te
min eder. Orada bulunduw -
nur. üne, s.ı"'ta, dakikaya 2'Ö
r~ bantlı ve bahtsız durumbrla 
talih ile karşıl;:;şır5ınız. 

Hollyvoodd geçirilen bir yıl 
b- ka yerlerde geçirilmiş on 
y·' muadildir. Burada İn5an
la ı ı ç:ıbu1c ihtiy:!rladıkkmnds.n 
de~il - yıld zlar"' bakınız. Hepsi 
ebedi gcnçlige ermişler gibidir -
fakat oradn görddkleriniz ve 
ö rcndıkl~riniı vaktinden evve.l 
sizi olgunla .tırır. Ornd her 
şeyin öy!e bir akışı var H ... 

He hur Kid (Jackie Cogan) 
unu ~ulmu1tur bile... O ki hiç 
unu.u1mıy cak sanılıyordu . .Mo
ri., Şöv::ı'yc il .. birlikte oynıya
.. ~ le dah:ı hayatının o:ı sekiz 
~· nd ı i!cen mc~hur olan 
B--by - Le - Roy ad1ı bebek 
i · 1 bi"yülc ma.:azalardan 
b · :n · n c . Iıbında şunları 
o:. <lum : " B;ı.y- .e - Roy s··n
m " ·y!e oıcun al b:r 
ş· ı c'" 1 eh 1 o 1 sekiz aylık~ 
k n bitm i veya sönme ine 

ıl r. H t n b!'lşlamasma lı::ıy
rc. e 'Tr den-il mi ? 1935 in 
yı 1d ıa ı, bel 'i de, 1936 da 
t ti olarak unu .. u acaklar .. 

z .. t n Ho'".-.vood'ta hiçbir şey 
tnmamı:;n tü e ım :ı Fa'rnt hc.-r 
devir bir nodan•n devridir. 
Bernard S1

1 w adını fa ıy•m 
ü · ıcü v .. onuncu devir var
lı .... ını ünlü n ~iliz bilS?ininin şu 
nn alımına borçludur : " Bir 
kimseye sex-appeal-cinsi cazi
be- \ermen n biricik yolu onu 
clbiselcr!e gcyindirmektir. On 
do rn ~uncu asrın kadınl:ırı ayak
larmd:ırı bZt tar.na kadar sex -
appeal - cin i c .. zibe - bakı

mmdarı birer s:ıbeserdiler. Ni
çin ? Zirn L . .itı.ın v rhkları, ya
nakları ve l.rnrunları miistesna 
olmak üzere bir sırdı. ,, 

Bu devir de dii'erleri gibi 
bir knç ay s:.irdü. 

Muvaffakiyetini sansörün şid
detine borçludur. .... 

Mac: W est, Marlenc Dietrich 
ile daha birçok yıldızı ve bun· 
lar içinde en u:ıak ve en srizli 

okn Grcta Garboyu tanıdım. 
Gretn çok çekingen bir hayat 
sürer. Sempatisine erişen en 
çok on kişidir. G6rüşülmez ve 
yakl şılmaz tiplerden biri de 
odur. Yer yüzünün en becerikli 
rcporterleri bil Gretaya yak
la~maktan vazgeçmişlerdir. Bir 
ak'lam, na.ul oldu bilinemez. 
Grct evinde çıkmıya r~zı 
olmuş.. Maks Reishardt, oğlu 
Saika Vicrtel, Nathalie Palcy 
ve ben Trok d ro'd rlene'in 
m ı;asınn y kın bir masada 
oturmu bulunuyorduk. Eks
pres enterviyö mütehassısları 

bunu haber =lır alın z yetişti
ler. Kimi Trokaderonun koıpı

smda yerleşti. Kimi otomobili
nin önünde durdular. Objek
tifler ve tehditkar stilolar Gre· 
taya çevrildiler. Yüzlerce ga
zete muhabiri ve binleı ce ki.~i 
bu manzarayı seyre toplanmıştı 
Gaddede halk sanki birbirini 
ezece ·ti. Diğer yıldızlar ise 
bu manzaranın hasretle seyir
cisi bulunuyorlardı. Ertesi gün 
bütün gazeteler birinci sabife-
1 rinde beş sütun iızerine man
şetleri bu çıkışı boıllandıra 

b:ıllandıra anlatıyorlardı. D m
la daml anman neşriyattan 
çekinmek o u bir sel, bir tu
fan hali e koyma1t ır. Do ru .. 
F kat bunun iç~nde Gre .. a 
G~rbo olmak ger"'' tir. 

il 

" " Bir çok ülkcleı de küçük 
Shirley veya tayy reci Shirley 
adile tan nmış c, m S ı"rley 
T emple ltı ya~ınd dır. Ş() reli 
evrenseldir. Şimdılık h01ftalık
I rını nıün knş e mi or. Zira 
iki kf:rre ikinin uç etmediğin
den emin de2'ıJdir. Bununla 
be abcr herkesin ,ev ece v i o-üzel 
v,e sev· mli bir kız o' • ık istiyor. 
Hatta mukaveles"ndc bunu '"art 
olarak koşuyor. B'r yıldız ol
duiunu gösterm 1 ~ için de çok 
zeki olarak tanı ı "• partöneri 
OJgayı Tayyarec; Si!"Icy fil
m· nde ilk plan~ an uzak! ~tır
mıştır. 

Dünyanın her ucund n güzel 
kızlar 'r'C dclikaalıl.ır Hollyvvo
d 'un ihtiyat sermayesini ka
bartmağa koşuyorfo.r. Bugün 
sinema yıldızlarının tipleri de 
tıtandarize edilmiş sayılnbiJir. 

Hollyvvod'ta Klodct Kolberin 
tipinde 245, Joeın Gravford'un 
tipinde 75, Joan Horlow'un ti
pinde 400 ınç kız vardır. Bu 
koldct, Grayford ve HarJowJar
dan bazıları ıineınada sıraları-

• rrıı il ıdnı 
nın gelmesini bek iycrek siga
ra kibrit s hyorlar. Eşitleri 
kö\klerinde göz kamaştırıcı bir 

hayat yaşarken bunlar açlık ve 
sef letle didişiyorlnr. 

Kundura boy cıları bile l-a
ğırırken günün birinde be
yaz perdeye çıkabilecekleri-

ni u ...rak seslerinin ahengini 

rtırmağ çalışırlar. Ba.dana-
fırçklarım işletirken edalı eda

lı ıslık ç 1 rlar. Ve arkadaşla· 

rından şu takdiri beklerler: 
- Ben senin yerinde olsam 

hiç durmad n Paramounta ça
tarım. 

Bu ün değilse 

çatacaklar ... Hiç 
hayali beslerler ... 

bile yarın 

olmazsa bu 

Ümit içinde beklerler. Bu 

yüksek hay 1, bu yiiksek dü

şünü'l her;-eyi müb b kılar ... 
Yer yüzünü bir tarafında 

bulunuyor gibi görünen - ve 
hakikatta dünyanı dışıada 
olan - Hollyvood'da her keıin 

sıtması var zannedersiniz. Öyle 

ateşlidirler. Bankerlerinden tu· 

tunuz d müst hsiline, yıldızma, 

mu harı irine, g&zetecisinc, alela

de tezyinatcısına koıdar hepsi 
ate .ıİ.. Her şeyi silip süpüren 

de bu ate tir. Asırlık insanları 

yık n, ı er leşmiş l uraliarı,pren
sipL i deviren, sarsılm~z sanı

lan 1 nunl;m d rtan, bütün 

ö çıil...ri d ğiş ir ,n, sözün asıl 
ve m c z anlaı ına göre bütün 
rol cı i altü t eden odur. .. 

• 
Hollyvood rüy lar ve kabui-

Jar şehridir. Aranan, sevilen 
periler diyarı, korkulan, tapı

lan gölgeler şehri ayni zamall"" 
da ·ins nlığın tanıdığı acıl rdan 
en müthişini, düşkünlüklerin en 
acısını göğsü de taşır ve ya
şatır. Burası uçan ve yeni do
ğ n yıldızların vatanıdır. 

ara Piyasası 
4-4-1935 

Alış Satış 
Mark 50 15 50 62 
İsterlin 604 50 609 50 
Fr. Franil 8 28 8 30 
Dolar 80 10 79 50 
Bcl~a 21 21 50 
İblyan lireti 10 40 10 45 
İsviçre F ran. 40 57 40 82 
Florin 84 45 84 70 
Kr.ÇekosloY 5 23 5 27 
Avuıtr. iliai 23 50 24 50 



Y'enr Asır tteblfe., 

Sinema e san'at sahifesi 
•• 

Çocuğumu çaldılar : Loretta Y oung sanata 
Evlat sevgisi de dediğimiz t.lısımlı Bir tesadüfle başladı 
Sevginin ılık dlıygu~ai-ıLı ya,...atayor 

Çılgın Kan 
Anna Bella ve Charles Boyer'in 

yarattıkları bir şaheser ... 

Eihnmra Sinc
ma"'1 l u h "ta 
2"az l ,. e çok ~a
rif bir p 

b ' :in b ı n 
rrc ı bu biıyük 
macera cid ... cn 
herkıa!İ has 'l edece~tır. 

Fılmin rcjisQıü ço c dcr:n 
bir pisiko!oji yapını~. seyir
ci.eri heyecan içinde, tc~ir 
içinde bo ~ mamı,, en acıklı bir 
sahnede derhal bir neş'c ya
radılmış, tüyJcr ürperirken, 
kaşlar çatılırken, kalp heye-

·- 4n· Eczacı!'Et;AL AKTAŞ 

o.an bayam r oısun baylar ol
sun bu filn in te iri altında 
kalacaklarını ve sevccekle-
r" ni zannediyorum . Macera 
içinde hiç hayal yok, hep ta
bi!lik. içinde gidiyor, küçük 
Mıfeh kurtaran fedakur kadını 
mutlaka alkışlıyacaksınız, El
hamranın büyük salonu alkı• canda il<en bir köşeden sürur Y 

tufanile duygularınızı bir kat ne ·'e ve kurtuluı yaratmış, 
daha ayaklandıracak, zaif sinirnasıl diyeyim ılık bir banyonun 
)erin gözleri yaıarırken, kah

ıüküneti içinde iken bir kQÇ kaha ile gözyaşı birbirine ka-
dam a souk su damlatmış so- rışacakbr, ailarken 2ijlıaek ıs-
uk su ve clehıet çağılanlan lak g6zlerle kahkaha atmak 
çağlarken ılık musluk sızı işte ltu filmin huausiyetlerindea-
ılık bir su içinde yaşatmışbr. dir. Otuz gün Prenses de bu 
Ben (çocuiumu çaldılar) ismini proırramın bir iarnitörü olmuı-
işittiğim vakıt doirusu filmin tur. Bu 2üzel komedinin en 
adından mavzuu iÖrmeden ince sahnesi insan müşabehe-
beyenmcmiştim, mevzular filim- tinin garibesindedir. Birbirine 
ler, hikayeler insanlar gibi oJu- benzeyen iki şirin genç kızın 
yor, uzaktan göründükleri gibi cr\rek dudaklarına susamış aık-
olmuyorlar. Ben evlat sahibi ları pek zariftir, çok cicidir. 

B~ ..... i.ki" .. ·y;ıJ~~ .... bi;····h~h;; 
Filmi m·i çekiyorlar? 

Simone Simoa ve Joueline Gael bahar çiçekleri araaında g6-
likllyorlar. Acaba ba iki yıldız tabiabn bu enfes dekeru içinde 
. ilk ....... fiW .u t.eidJorlar? 

Geçen hafta bu ,___ ___ _ 

.sütunlarda "Çıl

gın Kan,, filmin
den 1.ısmen b:ıh-

Ç ~-

.ı-

· - fı 'm 
leri bu · ı }' . t u - tek ıt ın y • ni tanıma ıiı 

baglıyab' için bağbo umu eğlencelerine 
~ detn aralarmd gden çingene reisi ile nikah 
yede açmı.Jardı. Nih"'yct en oluyor ve büyük bir çing-ene 
yükrek fedakarlığı yapan F ox dti ~ünü yapılıyor. 
irketi Anna BelJa ile Charlcs Düğün hararetle devam cder-
Bayer'ı aldı ve An:ıer;kaya Hol- kcn Prensese teklif edilen ye-
lyvoodda götürdü. Onlara öyle ğcni genç mülazim geliyor Pren-
bir film çcvirtecel.ti ki (harp}- ıcs yaptıj-ı işten peşimaıı olu-
tn kazoındıkfarı muvaffakıyetin yor. Ertesi gün nikah fcshcdi-
bir kat doaha üstünde bir mu· liyor darılan çingiıneler çiftlik-
v ffakıyct kazan .. mlar ve on- ten uzakla~ıyorlar. Fakat ba2' 
dan sonra bu iki artistin ismi bozumunda çinganeler olmaz-
hangi filmin tezinde ynı.ılırsa larsa şaraplar lezzetsiz olurmuş. 
o film derhal rağbet görsün. Bunun için prenses onlara 

f oks bu arzusunda muvaf- yetişiyor ve eski kocasındaa 
Sinema ıazete)crinin yazdık- retta ikinci bir Pavlova olmayı fak oldu. Caravanc çılgın kan kabilesini tekrar çiftliie ıe-

lanna inanmak IAzımsa Loret- kur•uıtur. Ablası Polly anıı hakikaten bir san'at abidesi tirmesini rica ediyor. Genç 
ta Y oung dünyanın ea güzel Y ouni' Hollyvood studyoların· şeklinde ortaya çıkarıldı. Ame- çingene bunu kabul ediyor 
gözlü kadınıdır. Çehresine bü- dan birinde çalaııyordu. Bir rikalı ve Avrupalı bütün sanat ve dönüyorlar. Hem bailar 
tün sevimliliii ve güzelliii ve- giin ıoüstacelen ıtudyaya davet münekkitleri bu film üzerinde bozuluyor, hem düiün yapı-
ren de gözleridir. Büyük harp- edilmişti. Polly Sae Lake tevakkuf ettiler ve müttefikan lıyor. 

f·ı · b d"I h k b Bu mevzu etrafında, derin te11 bir yıl önce Saet Lke City'ye gittiğinden rejisörün ı mı cien ı er, em ço c-c't 'd d v b L v d'] bir aşk, heyecanlı bir kııkanç-1 Y e ogan u genç KIZ canı sıkılmıştı . Lorettanm iCD 1 er. 
buiÜft 22 yaşındadır. Sinema- kardeşi rejisöre Polly ye· Çılgın kanın 'ınevzuu çok ve çok yüksek musiki hepıi 
ya ~irişi yeni sayılabilir. An- rine Lorettayı kabul etme- sade fakat çok iyi işlenmiştir. bir araya toplanarak " Çılgın 

E ı d•v • t kd" d t kan,, filmi yapılmıştır. Okuyu-nesi, stüdyolarda işçilikle çalı- sini, iki hemşirenin birbirinden v cnme 1i 1 a ır e eva-
şan kardeşinin tavsiyesi üzeri- ayrılmıyacak kadar benzeştik- rüs ettigi serveti kaybedecek cularımıza samimiyetle tavsiye 
ne Kaliforniyada yerleşmicı- }erini söyledi. Bu dublaı· Loret- olan bir prenses kendisine ederiz. 

T ııııaııa•ı111•1111aıı1111ıa111111111111111111111111111111111•11•1ııııııııaıııııı•e 
ti. Loretta Hollyvood'ta Mac tanın sanat hayatına başlangıç ·::·Clive of india " dır. Lorctta- dm olmak ister. Hollyvood'da 
Murrayı tanımış, ondan dan- oldu. Lorctta " Zoo'da isyan ,, nın scvmediii röller mcş,um varı çıplak hafif filmlerdea 
sı sevmeyi öirenmiştir. Bu filminde Havva rolunu oynamış kadın roJleridir. O her filmin- vazgeçilmiş olmasından en çok 
tanıtıldıktan sonradır ki Lo- ve çok beğenilmiştir. Son filmi de yumuşak, iyi l alpli bir ka- sevinen Lorettadır, denebilir. 

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

Deniz altında Cehennem şimdiye kadar yapılan deniz harbı 
Fili l-e;rinin en güzeli ve en heyecanlısıdır 

Önümiiztlcki h~f· :ı ço'c yul.
sck hir filim görec~~·:z. "Den;z 
a!tmda cehennem,, Mctr - Gold
v:n - Maycr şirketi tarafından 
miiyonlarca dolar sarfı ile ya
pılan bu filimde beş meşhur 
sinema yıldızı vazife almıı, 

müteaddit harp a-emileri bir 
kaç denizalb bir 
~ .. filim 

ş;?'kdi emine verilmiş ve ha
l:~ki deniz horbı sahneleri elde 
edilmiştir. Filmde yüksek aşk 

macerası ile beraber arkadaş
lık gayreti. vazife hissi, vatan 
savgisi, askeri dis:plin çok açık 
ye çok canlı bir surette göıte
rilmittir. 

Baıtaa başa heyecan tlolu 
elaa bu film hakkmtla ~elecek 

hafta yiuc bu sôtun!arda daha 

fazla malumat vereceğiz. Yal

nız bugün şu kadarını söyliyc

lim ki, deniz alhnda cehennem 

şimdiye kadar yapılan deniz 

harbi filimlerinin en g-üzeli ve 

en heyecuhsıdır. Bu filmde 

bilhassa deniz kuvvetleri ile 
laa•a kunetleri arumcla ~·çen 

harp, tayyarelerin bir ıebire btl 
cumleri,vuku •ietirdikleri tahri
bat fCÇCft harbın faciaJannı fÖS 

terdiii gibi, muhtemel bir har
bın tevlidedeceii neticelere de 
bir misal teşkil edebilecek bir 
kuvvettedir. Her halde büyük 
bir alika ile karıılaaacak olaa 
bu film hakkında bu ~ük 
fazla bir teY yazaıaıyacafq.. 
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No. 8 
.. - O Türkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (T.Kö) beldcği (alameti) konmuştur. BunJann her biri hakkında sırası ile 
.... rımızın {mutahassıs) yazılarını 2'azetcJere vereceğiz. 

: - Yeni konan karşılıkların iyi ayırt edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca ÖrRekler de konulmuştur. 
... - '~ökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan ~ekilJeri alınmııtır. ASLI AK olan HAK, aslı UGÜM olan 

Ur .. , Türkçe ÇEK kökünden gelen ŞEKiL gibi. 

D ' :ı o!rnak - İçi kan ağ· 
lamak 

Örnek: Onun bu düşkün ha
'ini görünce dilhün oldum -
.Jnun bu ' ~c:;kün halini ~örün-
ce ıçım a~ladı. 

Dilir - Yürekli 
Dilküşa - İç açan 
Örnek: MahaJJi dilküşa - İç 

açan bir yer 
Dilpesend - Gönül beiendi 
DiJriş - Yürt2"i yaralı 
Dilsuz - Yürek yakıcı, ıç 

yakan, acıklı 
Dilşad - Sevinçli 
Dilşikeste - Gönül kırık 
Di•a2' - Beyin - (Fr.) Cer-

Yeau, cervelle 
Din - Din (T.) - (Fr.) Re

li2ion. 
Dini - Dinıel - ( Fr.) Rcli

ıieux 
Ôrnek : Di•i müesseseler -

Diasel kurwnlar. 
Gayri din: - Yaddinıel -

(Fr.) İrreli2icux 
Örnek : Gayri diai hareket

ler - Yadclinsel hareketler. 
Ladiai - Dı,dinHI - ( Fr.) 

Areiii'ieux 
Örnek : oı.ıe hiç bir alaka

sı olmıyan •Üesaese ve huc
ketluc ladini derler - dinle 
hiç bir iliıiii olaıyaa kurumla
ra ve hareketlue dıfdillsel 
derler. 

Dirah.şan - ParJak, parbya• 
Diraht - Aiaç 
Dirayet - Usui - (Fr.) Ad

resse intelliience, capacite 
Örnek : Bilaisi n• kadar ge

ai, olursa olsun, dirayetsiz bir 
insan tuttugu i,te muvaffak 
olamaz - Bilı!iıi ne kadar 2eniş 
olursa olsea usursuz bir insan 
tuttu~u i'i başaramaz. 

Dirayetli - Usuilu - ( Fr. ) 
frıtelli2'ent, capable, adroit 

Örnek : O, pek dirayetli ha
reket etti - O, pek usuifo hı.
reket etti. 

Diraz - Uıun 

Dirii et•ek - Esiriemclc 
Ôraek : Muavendinizi ben-

den diri2' etmeyiniz. - Yardımı· 
nı:z.ı bettden esir2emeyiwiz. 

Dirin, dirine - E!ld 
Ôraek : De'bi dirin - Eski 

tarü. 
Divane - Deli, aptal, alık 
Diyar - El 
Ôraek : Diyar diyar dola,

uktan sonra buraya 2eldi - El 
el dolaıtıktan ıonra buraya 
2eldi. 

Dizdar - Kale aakmun 
Dost - Dost ( T. Kö ) - (Fr.) 

Ami 
Ducret (zucrct) - Sıknıtr, 

darlık 

Örnek : Soa seneleri• duc
ret içinde geçti - Son yıllarım 
.. kınb (darlık) içinde ~eçti. 

Duçar (giriftar) - U2-ramıı, 
yaklanşmıı tutulmuş 

Duçar olmak (~iriftar olmak) 
Uj'ra•ak, yakalanmak, tutul
mak 

Örnek : J - Bir derdi dc
vanipezire duçar oJtlu - llicı 
buluamaz bir tlcrde uj'radı. 

2 - Duçar oJdup felikıet
l•• tahlisi ririba11 edemedi -
T utulduj"u felakette• yakasını 
kurtaraaadı. 

3 - Öldürücü bir aıka ri
riftar oldu - Öldürücü bir aıka 
yakalandı. 

Dud - Kurt, duma• 
Duhan - Duman, tütnn 
Duhter - Kız 
Duhul - Girae, sıirim 
Duhuliye - Girmelik 
Ômek: Duhuliye Ycrmeksi-

zi• içeriye alınmaz - Girmelik 
Yermeksizin içeriye alınamaz. 

Dun - Aşaiı, aşaiılık 
(Ast - Madun) 

Örnek: Bu halıyı dün bir fi
atla aatmak iatemedi - Bu ha
lıyı aşaiı bir paha ile aatmak 
İltcmedi. 

Ne dun bir fıtratı var - Ne 
aşağılık bir yoı.radılışı var. 

Dür - Uzak 
Örnek: Allah kimseyi gör

düğünden dur etmesin - Tanrı 
kims~yi gördüğünden uzak bı
rakmasın. 

Durendiş (durbin) - Uzgö
ren, uzrörür - ( Fr. ) Avise, 
clairvoyant 

Örnek: 1 - Devletin başına 
geçen adamlar dürendiş olma-
lıdır - Devletin başınP. ıeç~n 
adamlar uz2örür oJınahdır. 

2 - O durendiş bir adam
dır - O uzgören bir adamdır. 

Düıenditlik (Durbinlik) -
Uzgörürlük 

Duşize (Bak: Bakir} - El
deimemiı 

Dündar - Artçı - (Fr.) Ar
riere-2arde 

Örnek: Dümdar kollarımız 
düşmana hücum etti - Arttçı 
icollarımız düımana hücum etti. 

Dümü - Gözyaşı 
Dünbal - Kuyruk 
Dürbün - Görıüç - (Fr.) 

Lor2'nette, lunettc 
Örnek: Zabitler uzaiı rüyet 

için dürbün istimal ederler -
Subaylar uzağı 2'Örmek ıçın 
görgüç kullanırlar. 

Düru2" - Y ı1l&n 
Dürüst - Do2-ru, düzgün, 

dürüst (T. Kö.) - (Fr.) Exact, 
correct. 
Dürüşt - Sert, kaba 
Örnek: Dürüşt hareketlerile 

hepimizi gücendirdi - Kaba 

(sert) harckeHcrilc hepimizi 
gücendirdi. 

Düstur - Düstur (T. Kö.) -
(Fr.) Code, regle gener~le, for
mulc 
Düşnam - Sövgü 
Örnek: Büyük işe girişenler 

onun bunun düşnamından kork
mular - Bü} ük işe girişenler 
onun bunun sö,·g-~sünden kork
mazlar. 

Düşvar - Güç, zor 
Düyün - Borçlar - (Fr.) 

Dettes 
Düyunu umvmiyc - Genel 

borçlar - (Fr.) Dette publique 
Düzd - Hırsız - (Fr.) Vo

leur 

E 
Eazım - Büyükler 
Örnek: Timur devri eazımın

da.n - Timur devri büyüklerin
den. 

'Eb - Baba 
Eb'ad - lramlar 
Urnek: Eb'adını mesaha et

meli - lramlannı ölçmeli 
Ebati) (Bak: Batıl itikad) -

Boiinanlar - (Fr.) Supet1titions 
Örnek: Ebatilc baglı olanla

rın aramızda yeri yoktur - Bo
fiaanlara hailı olanların ara
mızda yeri yoktur. 

Ebed, Ebediyet - Sonra
sızlık - (Fr.) Eternite 

Urnek: Bu fani hayat içinde 
ebediyet düfüncesi, bir teselli
den başka birşey deiildir -
Bu ölez hayat içinde sonra.ıız-
lık düşüncesi bir avunmaktan 
başka birşey dciildir. 

-- -

Ebedi - Sonrasız - (Fr.) 
Eternel 

Örnek: Ebedi bir huzur ve 
süküna kavuşmak istiyordu -
Sonrasız bir baysallığ"a kavuş
mak istiyordu. 

Ebediyen (İlelebed) - Hiç 
bir zaman, hiç bir vakit, hiç 
bir daha - (Fr.) Etcrnellement, 
a ~rand ja.ınais 

Örnek: Gözleri hiç bir daha 
açılmamak üzere kapandı - Ses 
ycux se sont formeı etemeJJe
ment 

Onu hiç bir daha görmiye
cei'iz - Nous ne le ''erro•s 
plus jamais. 

Onergeler 
Kılavuz sözleri üzerine, her 

listenin (Y eui A~ır) da çıkb
ğındtm başl::ımak üzere hir ay 
içinde, istek edenler yeni bir 
önerge ileri sürebilirler. Bua
lar T. D. T. C. Gnel kitipli
ğine şu şekil albnda iÖ•deri
lecektir: 

1 Oımaahca . . . . • kelimesi· 
ne Kılavuz.da ..•.. karşı
lıiını uyi'un ( yahut : yeter ) 
sıörmtiyorum. 

Sebebi : (kııaca) . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Önergem ıudur : . . • • (1) 

imza 

l> Burada bir ihıN'gc piJslerlmi
yeıı ycız-ılar ılzet'itıe bfr şey yaın- ı 
lamıııacaktır. 

Akhisar Tütüncüleri 1 Akhisar 
Dağlarında kar .. 

Bankasının toplantısında Akhisar, (Hususi) - Kau-
- • • nın doğu dağ-larına kar yai"dı. 

T •• •• ·· ı k t•f • d •• • Civar köylerde ıuhunct dtre-U lUll CU er OOpera 1 e umıt cesinin ııfınn albaa düıtüiü 
Veren bir yol üzerindedjr. söyleniyor. . 

Merkezde de kuru bır so-
Akhisar (Hususi) - ilci gün 

evvel Akhisar. Tütü11cüler Ban• 
kasının ıenclik toplanbsı ya-

pıldı. İçtim&da müessislerin 
ekseriyeti mevcuttu. Görüşme-

ler samimi bir şekilde cereyan 
etti. Bankanın durumunda is-

tenilen iyili~in mevcut olduiu 
~örüldü. idare meclisi üyelik

lerine de şu zevat seçildi : 

Banka müdürü bay Halil ip

kaen, Seyit oilu bay Nuri ye

niden, Malmüdürii oğlu bay 

Haydar yeniden. Mürakiplik 
yine bay Fuat Sustar'da bıra
kıldı. 

Ayni iÜnde bankaya bai!lı 
bulunan tütün kooper•tifinin 
yıllık koDitresi de 1J.ktolunarak 
çevirme kurultayı üycli\derine 

banka müdüriı bay Halil ile 

ortaklardan bay Ali Refik ip
ka.en ve mütekait bay Vasfi 
yeuiden intihap olundu. Bele-

diye başkanı Nüzhet ve MuH 
ıacle Rııa baylar tekrar mü-

rakipliie seçildiler. Muham

minlik Haydar, Şehirlioilu Ali 

Kemal, Mesut baylara tevdi 
olundu. 

Kooperatifin dünkü davra
nışları, yarma ait işlerin istekli 

yolda yürüyebilmesine zemin 

yaratmıı bulunmaktadır. Ham
burg, Brüksel, Berlin, Anvers, 

Bremen ve Drestcn ı!ibi yük

sek ticaret şehirlerinde emin 
edilen mümessiller ve piy•sa 

muhabirleri kooperatifin geniş 

mikyasta iş çevirmesini kolay
laştırmaktadırlar. 

Düne deiin bu müessesenin 
bankanın İzmir' deki yazıhanesi 
ile birleştirilmesi müteaavverdi. 
Fakat bugün bu tasaYvur bam
baıka bir ıekil aldı. Koopera-

tifin bankaya bağlı olmakla 
beraber, müstakil bir müessese 

halinde kalması daha muvaffık 

görülerek yazıhanenin kendi 
esaslı işleri üzerinde daha zi
yade taazz.uv ettirilme!İ ve 

bankanın bir Bürosu haline 

ıetirilıaesi düşünüldü. Bu dü

ıünce henüz bir karara dayan
mamakla berabu pek yakında 

fiilen tahakkuk ettirilecektir. 
Bu mevzu etrafında banka 

müdürü bay I-laliI Hilmi bana 
şunları söyledi : 

- Kooperatif her orta~ı 

memnun edebilecek bir yürü

yüş üzerindedir. Avrupa'daki 
mümessilliklerimiz de gelecek 

işlerimiz.in takviyesine daha 
ziyade yarayacaklanndan bu 
memnuniyetin arfacaiı şüphe

ıiıdir. Biz kooperatifin fzmir

deki yazıhane ile birleştirilme
sini sonradan muvaffık görme-

dik. Yazı haneyi aııcak banka
ya daha ıiyade bailamak dü
fÜocesindcyiz. Bu dü~ünce pek 

kısa zamanda katiyetle tahak
kuk edecektir. Orayı bir büro 
haline ictirecej'iz. Daha icap 

ederse İzmir'de ayrı bir teşek
kül yaratarak bankamıza bir 

şube kaz.andıracaj'ız, sermaye

miz müsaittir. Kooperatifi ye
rinde yükseltmek gayesi bu-

günün icaplarına daha uyıun 

2'Örünüyor. Geçen defa Avru

paya yaptığım seyahatte ban
kamıza ait tütünlerin satışında 
( kooperatif firması ) nm çok 

faydasını gördük. Bu itibarle 
koopcntifi yazıhaneye ve bil
vasıta bankaya bai-lamak deiil 
bilakis başlı başına bir teşclc
lcül halinde yaptmak şüphesiz 
dalaa İyi olacaktır. 

ğulc var, bir aralık derecenin 
sıfır üstünde beşe indiii rö · 
rüldü. Gelip ~eçici olan bu 
keskin soğuk fidanlık üzerinde 
müessir olabilecci!inden tülüa 
zürraını telişa düşürmüştür. 

Yeni göçmenler 
Edirne. 1 (Hususi) - Ev

velki gün Bul~aristanıa Bal
bunar, Şumla, Eıki Duma ve 

Pravadi ~ehir ve kuabaların
dan Kapukule yolula kentimi-

ze 60 hane ~öçmen ı:-elmiştir. 
Karargah konukevine yerlcı-

tirilen bu 5'Öçmenler bir kaç 
~üne kadzr mürettep olduk
ları Lüleburgaz kazasına sevk 
edileceklerdir. 

• • •• 
lspanyol kabinesi 

MADRID 3 (A.A) - Bay 
Löru başveki..lcti undcsine ala
rak kabinesini teşkil etmiştir. 

Yeni kabinede bay Roşa ha
riciye bakanlıiını, bay Zabla 
•aliye bakaalıiı bay V alJada
res dahiliye bakanlıiını, xene
ral Masuelld de bahriye ba
kaalıfrını deruhte etmişlerdir. 

il •••• il 

Aleni teşekkür 
Refikamın vaz'ı hamli ıim

diye kadar normal bir şekilde 
olamayıp zorlu ameliyatlarla 
vaki oluyor ve neticede çocu
ia malik olamıyorduk. Kasa
bamızın hazık ve kıymetli ser
best ebesi bayan V ufiye ve 
bayan Seher Ncfisenin ıöıter
dikleri maharet ve hilıileri 
neticesinde bir evlat kazandır
malarından dolayi bütün ailc
mızm minnettarlığını kazan
mışlardır. Kendilerine alenen 
teşekkürü bir \'azife bilirim. 

Salihli mahkeme kitiplerinden 
METHİ ÖZIŞ 

(664) 

5 Nisan 1935 -

f 

AÇL 
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Tarihi Tefrika 
No."21,, 

Aydınlatılması gereğen bir 
Sır: üçüncü Petro'nun ölümü 

Katerin ölçüsüz adımlardan 

aakınmayı bilirdi. Tedbirsizce 
ve düşüncesizc..e bir sergüzeşte 
atılmayacakb. Kendi aaatının 

ıclmesini bekliyordu. Halkın 

sarhoş ve zırdeli 'bir çardan 
hoşlanmadıiını, uray ve hü
kümet erkanı başta olmak üze
re or'du ve donaamanın üçüncü 
Petroyu taşınması güç bir 
yük saydıklarını itiliyordu, 
Petro kocası idi amma o kolay 
kolay yapılan hakaretleri affe
decek kadınlardan dei'ildi. 
Hepsinden fazla Pctronun da
ha Grandük iken kendisini 
hapsettireceğini söyliye• teh
ditlerini unutmamıftı. Petro bu
nu yapar mı yapardır. Hem 
bunun misali yok muydu? Deli 
Pctro kendisine o kadar sadık 
olan ilk kansıaı aasıl hapset
tirmiş, kendi oilunu nasıl bo
iazlattırmıştı. 

Bu da onun torunu idi. O
nun 'kanındaki vahşeti taşı
yordu. 

Katerina saray nedimeleri 
karıısında maruz kaldıiı zil
letJerden, boyun eğişlerdcn 
tiksiniyor. lşte bunlara day~
namıyordu. Şimdi mukaddera
tını bu adama bağlıyan alın 
yazısına isyan edeceği geliyor
du. Başım dimdik tutaca2'ı, 
bütün acılannı unutturacak bir 
intikam alacağı günü dört gözle 
bekliyordu. Hadiseler o kadar 
birbirine girmiş, halkın hoşnut
suzluğu o derece büyümüştü ki 
hu fırsatın iccikmiyecegine 
kani idi. 

Öte yandan Petro karısının 
hakaretlerine gösterdi2i taham
mülü bir boyun epe, inkıyat 
alameti saydığından aüfuzunu 
gittikçe arttırmağa çalışıyor
du. Diplomasi bir raporda zik
redilen bir hadise o 2ünlerde 
Çarla karısı arasındaki müna
sebetleri belirtiyor : 

· " Bir ak§am 9aşvekilin evin
de Yerilea ziyafette impara
toriçe de bulunuyordu. Pctro 
metresi Voronzov'u da ıetir
meyi unutmannştı. Bu diplo
masi bir ziyafetti. Zira bütün 
yabancı dc•letlerin sefirleri de 
orada idiler. Nasıl oldu bilin
mez bir kıskançlık sahnesi baş 
gösterdi. İmparator Katerinayı 
aiır ıerzenişler,laatta suçlamalar 
alhnda tutuyordu. Taati edilen 
acı sözlere, tarabın 'tatlılıiını 
ve ba,döndürea co~kunlu)dannı 
ilave eden imparator köpür
müıtü. Keadisini teskine im
kia görülemiyordu. Gece ya
rısını iki saat ıeçmiıti. Pctro 
Katerinayı babasının eYİae ıö

türmcleri•İ e•retti. Bu adeta 
bir kat'ı müaasebat sayılabi

lirdi. Fakat çarı• hiddeti 
çok sürmedi. Bu emir tatbik 
edilecei'i ıırada nedease duy
gulan yumuşadı. Emrini 2eri 
alarak hcrşey tabii haline dön
dü. Bu Yakadan dört iÜD ön-

cc daha ateşli ,.e iÜrültülft 
bir kavga olmuştu. Buna da 
sebebiyet veren biraz kanbur 
olmasına raimen oldukça iÜ
zel sayılabilecek bir kız ola• 
Şaklikoftu. Bu onyedi yaşında 
ki kıza PetrG karısının yaaın
da mebzul iltifatlarcia bulunu
yordu. Katerina bu sahneyi 
iirenç bulduiu1tu söyleyince 
karı koca atı-rmıflar, karııhklı 
hakaretler başlamı,tı. 

Bu kavgaların sıklaşması Ka
terinanın ııhhatına tesir etmiş
ti. İmparatoriça hastalanmışb. 
Kederlerinin ve cndişelcri11ia 
bu hastalık üzeriade tesirsi1 
olmadıi"ı zanne4yordu. Hal
buki bu rahatsızlık pek tabii 
idi. Zira Katerina 2ene rebe 
kılmış bulunuyordu. Aylar a~ır
lqtıkça endişeleri de aiJrlaşı
yordu. Nihayet doium ayı yak
laşmıştı. Katerine bir vasile ih
das ederek sara9dan uzaklaştı. 
Dört hafta süren bu ayrılık 

zamanında bir erkek çocuiu 
doiurdu. Bu çoçuk tarihte kont 
de Bobrinski adı ile ıöhrct 

almı,tır. imparatorun bu piçi 
nasıl karşıladı2"ı tahmin edile
bilir. Zira aylar, hatta seneyi 
geçen aylar vardı ki karısından 
uzak yaşıyordu. 

-Sonu \1ar -----------....... -...-=-------.......... 
ovyetlerin 

Tahran sefiri 
MoskoYa, 4 (A.A) - So•yet 

Rusyanın Tahran büyük elçiıi 
8. Pastukof kendi talebi üze
rine vazifesinden alınmış \le y•
rınc B. Çerni11 tayin olunmuş-

tur. 

T~Ş;kkür 
Bir kaza neticesinde fena ••· 

kilde dirsekteki mafsaldan kı· 
rılan kolumun tedavisinde büyük 
bir hazakat ve hassasiyet iÖS
tcren operatör bay Adil bir 
ve bu hususta büyük yardım
ları olan Rontkcaci bay Şükrü 
Nuriye ve İtalyan hastahanesi 
müdiresi ve hemşirelerine 

deri• şükranlarımı sunarım: 
Torbalı Uçpınar çiftliii 

müdürü MİTHAT 
(663) -·-Teşekkür 

Ebedi ayrılığı ile ailemizi 
derin acılar içinde bırakan 
refikam bayan Belkı•i• ce•aze 
meraaımı•e ittirak lütfüade 
bulunan aıiz arkadaılan•a, 
H•timiıin •uhterem ahaliıiae 
ve cenaıeye birer çeleak fÖD-

cleren C. H. fırkası bir numa
ralı Sultaniye ocaitıu• idare 
heyetini teıkil eden arkadqla· 
nma, Eşrefpaşa spor kulübüae, 
Eşrefpaşa taksi şoförlerine •• 
umimi minnet Ye ıükra• his-
leri•in a1ene• arz Ye ibliiına 
muhterem gaıttenizia tavas
sutunu dilerim. 

Eırefpaıada: Celili oilu 
(665) M. NAZiF 

i Z Mi R 
Yünlü Mallar Pazarı 

F. Kandemiroi'lu 
~. 

Yeni manifaturacılarda M. Kemalettin caddesinde 18 No. lu 
( Yülü mallar pazarı ) namı altında açtıiım mağazamda ( ıZMIR 
HALKAPINAR ) Fabrikasının meşhur mevsimlik fantazi çulaki, 
kazmir, battaniye ''e sair her çeşit mamulatını pek ucuz bir fi· 
atle satmakta oldu2'Jmu muhterem müşterilerime arzeylerim. 
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Bukingam sarayına 
Süfrajetlerin yürüyüşü 

Adalet var 
Adaletcik var .. 
İki çocuğu idama 
MahkQm eımı,ıer .• 

Havana Mantazas'taki 
fevkalade mahkeme bir ,eker 
kamışı tarlasını ateşlemi' ola• 
biri dokuz, diğeri bet yaşında 
iki kardeşin muhakemesiai bi
tirerek iki çocuğu idama mah
kum etmiştir. Bu karar derin 
hayretle kartılanmııtır. 

İngiliz kralının sarayı önünde çarpışanlar - Süfrajetler 
lcendilarini zencirle parmaklıklara bağlarlardı 

Açlık grevi ve zorla gıda işkencesi 
l\'leşhur lngiliz Sütrajeti Bn. Sylva Ponkhurst tarahndan ilkbahar at 

Koşuları 1 ıCT:liz kadınları, seçim hak- cirlerle parmaklıklara bağ-
'ı . nmak için, kralın n- lamışlardı. Zencirlerin kilidini 

ıc""' taza 
. ., de çarpışmaktan da açmak için çelengirler g-elince-

ra; 1 on o f • 
çe'· · ,. 11,~mitlerdir dıılterecle ye kadar bir saat geçti, Bu 

1 •. 1 t · '·aların ve fırka kavıra· esnada zencirli sufraı'etler ha-
... ;\ ,11,... k'I L' 
ı- 11 , 0 üstünde, müsta ı uır ırırıp protesto seslerini yükselt-
:,. .ndir. Fakat hükiımete mekten bir saniye ıreri durmı-

t - mız bütün müranaatların yorlardı. Zencirleri çıkarılır çı-
y;ı > ı, ı k 
ce~ ıpsız kaldığını gorunce, arılmaz hapishane arabasına 

dog• rudan doji"ruya be- yükletilerek yıiın halinde Hol-
aoneın . 
. . Jorı'a müracaata karar lovay zıadanıaa sürüklendıler, 

şıncı Alt ._. k' . b" 1 · t' mıı ıeıuz ışı oy ece ya-
vermış ı. . . k 

l 913 s<ınesinde ıdı. Bu ka- alandı. Altmıı altı kadın ve 

clı·r· ·1 zaman knnem he- iki erk.,k. rarl ver ' ... 
nüz hapisten çıkıyordu. Resmı Karışıklık ortasında annem 
yoldan geçerek hu:ı:ura kabul Bukingam sarayının orta ka-

d ·ı · 1• dı'ledi lr bakanın pısına kadar geldi Fakat bir c ı mrsın · ,,. . 

t . 'ıle bu dilek reddedıl- polis ııendisini tanımıştı. Kıs-
avsıyes , k 

di. Annem: ıvrak yakalıyarak bir tak-
Artık btr tek çaremiı k~l~ı, siye attı.Annem de Hollovay 

dedi, Bukinıram .. rayına yuru- yolunu tuttu. Bu onun üçün-
•. cü tevkifi idi va sekizinci 

yeceırız. . . 
Heıne• bütün lnırıln; kadın- defa olarak tekrar açlık gre-

Jarı clbiıliji"ine çaji"ınldı. Netice; vine başladı. Beıinci gün 0 

ümidin üstünde oldu.Tayin edi- kadar zaif düşmüştü ki serbest 
leli günde binlerce kadın Lon- bırakmağa mecbur oldular. 
drada toplaumıfb. Diğer bin- Bombalar, yangınlar 
lercesi de bunlara katıldılr. Bir Mağazalara hücumlar 
kaç ıün önce Avam hamarası Bu ~ıralarda, "His Mayesty's,. 
önünde şiddetli bir arbede tiyatrosunda başka bir hadise 
olduğundan bu :ıümayİf halkı oldu. Kral ve kraliçe orada 
çok heyecana düşürdü·Poliı en idiler. Seyirciler arasındaki 
sert vasıtalara baş vurmuştu. bir çok kadınlar hep birden 
Birçok süfrajetler yaralandı. ayağa kalkarak: 
Üçü öldü. Bir diğeri, bir polis "Bayan Pank:urski serbest 
tarafıadan tenha 'bir sokağa bırakınız,. diye haykırdılar. 
sürüklenmiş, orada ırzına ge- Bunları dışarı atmak istediler. 
çilmiıti. Fakat zencirle koltuklara ken-

Bu tarih, laııiliz feminist ta- dilerini bailamıştılar! Bir genç 

d " k ·· d' kadın, kralı ııösterek: rihin e ara gun ,, ıye ya· 
"S' S çarıl Diye ba zıh kalmıttır. ız, uKya .,, • 

SUpraJetler •opalarla ğırdı. lngilizlerin, hangi fırka
Slllhlanıyorlar dan olurlarsa olsunlar, krala 

Toplu aüaayiflerde çok defa ne kadar saygı ve sevııi bes-
•uvaffak olan bir usul ııüda- !edikleri dütünülürse bu gibi 
rek, yiji"ın halinde değ-il, ~üçük nümayişlerin ne kadar heye-
kafileler halinde ilerlemeıra ka- c•n uyandırdıji"ı anlatılabilir. 

k El. · d palar Loadrada kaynaıma ııittikçe rar vermişti . ıaız e so 
vardı. Süfrajatlerin renıri olan artıyordu. Bit bir taraftan üze-

·ı t !arda rıınıze dikkat çekmek, öte olan kırmızı Te yefı oz 
taııyorduk. Bunlan poliıleria yandan çok zarar yaparak sa-
üniformaları üıtüne atacaktık. yımızı, ku•vetimizi ve cesare-

Bukinram ıarayı etr!'fın~a timizi ispat eylemek istiyor-
) d · hi duk. Birgün Vestminster kili-bukadar Poliı top an ırı ç 

ıörülmemiıdi. Saraya ıriden sesinde bir bomba patladı. Son 
. kı ra yanmak sırası bir gara ve-

ııeniı cadde üz:enne ve ya • 
yollara ordu ııibi P!~a~e ~· ya tarihi bir şatoya gelmişti. 
suvari poliıler yerleşdırildı. Bır lngiliz aristokrasisine yüz bin-
çok polis hafiyeleride kalaba- !erce frpklık zarar yaptık. 

1 dl ~f Bir baıka ttiin, müzede bir lık arasına arıımı' ar • su ra- •-
jet )erden ne kadar korkuldu- lavhayı parçalıyor veya bir kü-
ğunu anl;tmak için şunuda tüphaneyi yıkıyorduk. 
söyleyeyim ki sarayın bütünıı Moda mağazaları 
odalarmdı, hatta çatısı üzerin-
:le bile polis hafiyeleri vardı. 

bir saat mütemadiyen an· 
laşılamıyacak bir arbede oldu. 
Süfrajetler hiç acımaksızın 

sapalarını kullanıyorlardı. Zira 
polisler zerçekten acıınağa 

layık d'!ğildirler. Seyyar has· 
tahanc!er mütemadiyen hasta
n;one1ere yaralı taşıyorlardı. 
Sar;oyın her penceresinden bu 
inanılınn manzara seyredili
yordu. Hiç şüphesiz kral ve 
ktaliçede bunu lekıbetmekte 
idiler. Fakat kimse onlar gör
med·. 

Çllenglr beklenlrken 
Ne yapacağını şaşıran polisin 

bi;ti:n gayretlerine rağmen, sa· 
rava kadar vardık. Parmaklık
lar önünde korkunç bir çar
pışma oldu. Bir dakika geldi 
ki, saraya ırireceiimizden bile 
korkuyorlardı. Fakat bütün po
lis kuvvetleri sarayın önünde 
loplandıiından Sufrajetler ni
hay~t daji"ıtıldı. Fal.at hepsi 
de~ıl! Bir çotu kendilerini zen-

Önbnde 
En çok merak uyandıran 

nümayişlerden birisi de Lon
dranın en şık moda mağazala
rının bulundutu Regent Stret, 
Oksford Street ve Boart Street 
de oldu. ben de dahil olduzum 
halde bir çok süfrajetler hu 
caddelerin daima çok kalabalık 
olan halkına karışmışlardı. An-

sızın, aynı saniyede, sanki bir 
emre itaat ediAorlarmış ıibi, el 
çanta!arından çekiçler çıkara
rak bzyük matazaların came
kanlarını kırmaia b;oşladılar. 
Cehennemi bir patırtı koptu. 
beklenilmiyen bu hücumdaa 
,aşıran tek-tük polisler ne 
yapacahlarını bilemiyerek dü
düklerile imdat çağırmıya 
koyuldular. Yollardan ıreliş 
geçi~ büsbütün durmuştu, 

İşler hükümet için gerçekten 
düşür.ülecek bir biçim almıştı. 
Sürajetlerin tenkili her zıunaıı
dan daha şiddetli oldu. F akıt 
Sbfra jetleri ürkütemedi. Likiİt 
harp başlamıştı. Süfrajetler va· 

tan hizmetinde ayni azmı ve 
cesareti R'Österdiler. 

Zorla gıda ı,kencesl 
Hollıvay zıneanının dehşetini 

an!atmıttım. Açlık ırevi yap:1n 
bütün süfrajetlerin t:ıbi tutul
dukları zorla ı;rıda işkencesi 
hakkında da bir kaç söz söy
lemek isterim. Mahpus bir süf
rajet g-ıda almaktan istinkaf 
edince, mıdesine bir la~tik bo
ru sarkıtılarak zorla ~ıda sok
maia te,ebbüs .,derlerdi. Bu 
usul timarhanelerde delilercı 

karşı kullanılır ve çok zaman 
ölümle neticelenir. Aklı ve ira-
desi yerinde kimselere karşı 

bir kat daha tehlikeli idi. 
Kendime de tatbik edilen 

bu usulün bur.dan dehşetini 
biliyorum. Her ~abah div cüs
seli zındancılar hücreme girer
ler ve benim daima gösterdi
ğire nevmidane mukaveti kır
dıktan sonra yatak üzerine 
atarak kıskıvrak tutarlardı. 
Sonra iki doktor gelirdi. Bir 
gün bir çok defa bayılacak 
gibi elduj'?um bir m\icadeleden 
ıonra, çelikten bir aleltle zorla 
ağzımı ıçtılar.Etloerim yırtılmıştı, 

dudaklarıındam kanlar ötkıyordu 
Lastik boruyu soktular, bir 
litrelik bir mayi akıttılar ve be· 
ni ikrah içinde içimi bairımı 
kusarken, yan ölü bir halde 
lurakıp gittıler. Gün ortasında 
aynı mülhit ameliye başladı. 

Daha birincisinden dinleame
den yeni bir mücadeleye ıe
iüa ııerme!ıt l.izımdı. Beş kor
kunç haftadae sonra, bo iş
kencedea kurtulmak için hüc
re• içinde durmadan yürümi
ye karar verdim seııdeliyor, 
düşüyor, bayılıyordum. Neme 
gerek! Yimi sekiz saat müte
madiyen yürümiye devam edi
yordum. Böylece on iki kilo 
kaybettim. Nihayet beni serbest 
bıraktılar. 

Kedi -Fare kanunu 
Hapisten çıkınca, çektiğim 

işkenceler hakkında tam bir 

rapor yazdım. Bunun gazete
lerde çıkması umumi efkarı 
kabarttı. Meıhur tiyatro müel
lifi Bernard Şov zorla gıda ver
menin ebedi hayatı inkar et
mek olduiunu söyledi. O za
mana kadar aleyhimizde olan 
Dayli Mayi bu muameleain 
kabul edilemiyecek bir işkence 
olduiunu yazdı. Arkadaşları
mızdan bir çounun ırelirlerine 
kaçan ıııdalar yüzünden ölme· 
sine az kalmı:Jtı. Dahiliye ba· 
kanı Mak kenna, halkın pro
testosuna dayanarrak, zorla gi
dayı ortadan kaldırmak vesile-

5, 12, 19, 26 Nisan 1935 ve 

3 Mayıs Cuma günleri saat 

14 te Kızılçulluda baılıyacak 

at koşuları için Alsancaktan 

saat 12 ve 13,20 de Hususi 

trenler tahrik edilecek ve arzu 

edecek zevat saat 13,55 te 
Alsancaktan hareket eden Öde

mit trenile de koşu mahalliae 

seyahat edebileceklerdir. 

Bilet ücretleri 
Alsanrak ve lzmir kemerin

den Ko,u aahalline ıridip ıel
me: 

Birinci mevki büyüklere 25 
kuruf. 

Üçüncü mevki büyüklere 15 
kuruş. 

7 yatından küçük çocuklar 

için birinci mevki 15, üçüncü 
meTki 10 kuruıtur. 
Koşu mahallinden f zmir ke

meri ve Alsancaia ( Yalnız 
ıitme ) 

Birinci mevki büyükler için 

15, üçüncü mevki 10 kuruştur. 
7 yaşından küçük çocuklar 

için birinci mevki 8, üçüncü 
mevki 5 kuruştur. 

Yukarıdaki ücretlerde verri 
dahildir. 

Alaancaktan saat 16,20 ha
reket edea 70 nu.aaralı tren 
motörbüsle tahrik edilecek ve 
Bucadan 71 katar olarak 17;10 
da avdet edecektir. 

lf/JIA ........... ı .... ~ 

DENİZYOLLARI 
İŞLETMESİNİN 

Gülnihal Vapuru 
Bandırmadan 

7 Nisan 1935 Pazar 
l O " " Çarşamba 
12 " " Cuma 

Saat tam (23) de İstanbul& 
Bandırmadan kalkar. 

Fazla tafsilat için İs' as
yonlardan ve İzmir acen-

Lltllemliİİf{Iİİiniiidiieiiinmmiiiaiilulıı· miıiiaılııt ıiailıiniırııiıll. .. 

sile " kedi fare ,. kaaununu 
çıkarttı. Açlık irevi yapanlar 
kise bir müddetle serbest bıra
ılıyor, sonra yeniden hapse 
atılıyardu. 3 Nisan 1913 de üç 
sine hapse mahkum olan an· 
neuı açlık grevi yaptı. 19 tem
muz 1914 tarihine kadar, 10 
defa oruca ba,lamıf ve her 
defasında ~erbes, bırakıldıiı 

için ancak 42 ıün hapiste tutu
labilmiştir. Binden fazla kadın 
da böyle yapbtar. 

lzmir itha,at gümrüğü müdür
lü~ünden: 

Kilo 
6610 
155 

6288 
60 
21 

1767 
511 
49 

140 
5388 

teneke 

Çuval 

20984 Yekun 

Adedi 
337 

10 
165 

o 
1 
o 
6 
o 
2 
o 

Cinsi e:Jya 
Aji"aç varil .. .. 
Müstamel demir 
Bakır hurda 

varil 

Zif 
Mukoıvva kutu 

Mcyva ihrac:na mahsuı 
Çinko zaruf 
Ağaç kundura çivisi 
Aiaç sandık 

sepet 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı eşya ecnebi memleketlerine 
götürülmek ,artile açık artırma suretile satılacaiından 15-4-935 
Pazartesi ıünü saat on dörtte ithalat gümrüi"ü satıı komisyonu-
na müracaatları ilia olunur. 916 (462) 

Sahife 9 

ile dün~a~ı dolaşabilirsiniz. 
Çok asri bir hutul:ı. malik bir möble dahilinde mevzu bu .ah~

ze : Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevco göre aya; edılmıt 
devreli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahiz~, ~adyo 
ve müzik fenninin en son tekamülatını nefsinde ccmetmıştır. 

Yüksek tevettürlü hususi deneli bir pentod ve deiiş.en haa
sasiyetile müşterek çalışan antife"dinı lambaları vasıtasıle ma
kinenin her tüli mevcde aynı mukemmel randımanı vermesini 
temin eder. 

HAKİKi RADYO ' 
t:Jt) 

Satış yeti: ARTHUR VETTER (Sahibinin Seıi) 
Saman İskelesi 22 Telefon : 2547 

J 6 - 150 ( 411 ) 

Karahisar Maden Suyu 
...... 

TÜ~KIYE 

Hlt!LIAH E CEMiYET! 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni lzmir eczanesı Telefon : 2067 

AZ r ARA iLE BOL 
ISI:K: 

YALl\lz IÇl GAZLl 

Lan bala't'ı 1 ~m·n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telefon 

Pl:-:~1'E~\Al~<:tlJAR 

Satılık 
Mobilya 

Asri mobilya ve Alman ma
mulatından bir Piyano aatılılı.-

~la lzenıesı Depo-;u 
j7 - 79 Tel. 3332 

• tır. Bucada c .. i sokaiıııda 
( Eski Dokuz Çeşme ) 2 No. 1ı 
eve sa.at 1-t ile 18 arasında 
pazar ıüııünden ba~l.a her 
ıün müracaat edilehilir ve ya
hut Telefonla ( Buca 43 No. lı 
telefon ) müracaat vakti tayin 
edilebilir. 1-'\ 

1 



Bu ma«azalarda gerek yerJi gerek: harirten ithal cdilnıiş 
olan mauıulatın zengin çeşitlerini, ve nıevaddı 

~~ıdaiyeııiıı her tiirlii iinii bulabilir .. iniz 

Aynı zamanda TuRGSIN in dikiş, çamaşır, ayakkabı, 
imalathaneleri ve çamcışırhanelcri de vardır 

,----------------------~·-----------ı~ "TORGSIN,,E ait her türlü malumat için aşaiıdaki adrese· müracaat ediniz: 

llARiCi)'E • 
. 

. -'• ı . 
lstanbul 'ubesl : B A H Ç E K A P U 16 - ta 

T E L E F O N : 24502 - 3 - 4 

penizli Evkaf nıüdürlüğünden: 1 
6637 lira 91 liuruı bedeli keşifli Evkaf idares.i binası inşaatı 

28 mart 935 tarihinden itibaren pazarbia konulmuştur taliplerin 
8 •İsan 935 paz.arteıi 2ünü saat 16 ya kadar Denizli EYkaf 
.dairesinde toplanacak komisyona vesaik ve 497 lira teminatı 

amilen müracaatları ilin olunur. 1 - 6 921 (433) 

Bil2'ili zade biraderler ş.ır

kcti iflas idaresinden: 
Müflis bilgili zade bira.der

ler şirketinin tasfiye muamele-

si hakkında göruşülmck üzere 
defterde mukayyet ve kabul 

edilen alacaklıların 8 -4- 35 
Pazartesi ı:ünü saat on beıtc 

izınir Def terdarlı~ındarı: Fevzi paşa caddesinde bahçc-
Jiler hanında 3 No. doı Avulasisinin nrgi borcundan ötürü tahıili emval yasasına ı:örc 
kat Kemalettin yazıhaacninde 

~ baczedilmış üçüncü Karataı mahalleainde selamet soka.2-ında bulunmaları ilan olunur. 

ır 

·~ 
1 I 1 \ 

(kain 26 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd- Biliili zade iflas iderui 

cıttıe satııı2a çıkarııd12ınd•n pey sürmek istiycnıerin defterdar- mcmurn u·ukat Dostlarınıza sorunuz size KREM PERTEV'in 
• lık ta~;;ı: ~·l•mi;; mü;;caatlan. (420) 906 K·~;~ı~~7) Esrarını. söyliyecektir 
~ .. .m-.llllllim.ıllllİİİİıılıı .. Iİııİl ...... .,.. .................. as.1111i! ................. llii!ilı!n ......... ımı .. a.D:l'!! .. ~=m ... mm_. ..... ~ . 

...........•••..........................................•............. 

TAZE TEMİZ UCUZ 
iLAÇ 

HER TÜRLÜ ruv ALET ÇEŞİTLERi 

°" lıa&. ,lld.i ü e 

1 ez esı 

B şdurak Büyük Salepçıoilu ham karşıs•nda 

···········································•••&•••···················· 

lzmir •t 
lüaünden: 

. . . . 

. . . --

Eıtonya itilafına ba2'lı kontenjan listesine s:iren nunelerc ait 
beyannamelerden aahipleri ellerinde olanların 7 Nisan 935 
akşamına kadar mutlaka Gümrük idaresine getirip teslim 
etmeleri aksi takdirde kontenjan sırtlarının s:ecikmesinden 
do~acak me.s uliyctin aahiplerine it olacaiı iJan olunur. 

Toptan Sahş 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DE?OSU 

5-7 993 ( 468) 

Rft_JTl!sls E8 ']4NT18Ef!T~ÇUGS· '?~NZllR.,q 

1 kfie/!iis 
l(o{iy4 

• • 
ngı ız ' p_ 

Ö 1(8 if.l?.f! ~ .P~s'Tfıis~ eei 
o/f6iJu,,ifyif. f!/ndı"'1-11-

z 
•• o sürük 

Eczaoe§İıı · 
Pastilleri 

p An ·ise • 

Memleketimizde mümasil Avrupa nıüstahzeratını aratmıyacak 

mülemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 

Pastil Antiseptik nezleyi eyiJeştirir ve önler. Gögüs, bugaz 

hastalıklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat

idir. Y olculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 

yerlerde bulunmaktan mütçvellit bir çok bulaşık nef~s yolu 

hastal•klarmın füıüne geçer. 

N t · I t ı Kabartma, Sağlam Boyalı umro as ç n 
8

. N 
1 ma umara arı 

En mükemmel olarak yapıhr. Daima HAZIR bulunur. 

MAHALLİ MÜRACAAT : İzmirdc Birinci Belediye cad
desi 2 numarada Muzaffer. 

1 - 15 ( 407) h 3 
~ ............................................... ..111· 

1 

Çok Hassas 
... 

Dünyamn en e1i 
}\adyola\1mdan 
Sh~idir 

E D İ SON Müesscsest 
AFİF .ŞEŞBEŞ 

TE.LE.FONl 
İZ MİR, s~m,.n \s~elcsı I\~ 26 2 51. 7 

Umum Hastaların . az~rı Dikkatine 
~n s~n .. sistem .. mid~, karın ,bağırsak, böbrek ve doğr~: 

netıcesı J~ızuır. g.?sterılen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaı• 
ka~ık bagları, duzt~banlar için taban korsaları gayri tab
dogan çocuk_Jarm vucutlarındak! iğrilikleri doğrultma ci, 
haL arı, kemık hastalıkları netıcesi husule geJen kambur 
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiramıız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin ça 'ıqma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşme :ne mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESE~ VE ESERLER! 
ıLE RAGBET ve JTıMAT KAZANAN Su" 'ı AZA AMıL 

MuTEHASSfSI 
~ 

Bey tarafınnan yapılır. 
Kabul saatleri : 10 ila 12,30 ôğledcn sonı-a 14 - 15 }a 

kadar. 
ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 

17- 20 (355) S.7 
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Lastik kı mının çabuk aşınma ının beplerlnl 
arayan GOODYEAR mUh ndlslerl, patinaj 
ve a ınmaya yüzde it r ' Uç d h muk vlm 

bir Lastik t k mmUI ettlrdller 
Son senelerde her marka las- para ta§ları üzerinde, ve sonra 

tikler anlaşılmayan sebeplerle ça: bunlardan iyi netice verenler, 
uk aşınıyor, dahz fazla platnaJ tecrüb . otomobilleri üzerinde, 

yapıyordu. Lastiklerin eskiden da- b~r evı yollarda tecrübe edil
ba fazla iyileştirilmiş olmasına dılcr. 
raj'men bu çabuk aşınma bütün . T cc~be olu ~~ bu lastiklerin 
lastik fabrik tarını şaşırtıyordu. sıze tcmın edec gı menafi şudur: 

Mütehassısların araştırmaları Patinaj ve işkenceye yüzde kırk 
ou arız~nm sebebinin yeni mo- üç daha fazla mukavemet, Jiisti-
dern otomobiller oldu2'unu mey- ~in tabanında patinaja mukavim eder. 
dana koymuştur. Yüksek sür'at, blokların fazlalaştırılmasından ._ _ _,,,,=~:::ıı:=-=~--= .. 
dah mükemmel akselerasyon ve d,,ha f zl c&nniyct - daha derin' 
yüksek sür'atlerde ani durmalar d~z ve ,ç-~niş yapılan tabanı te~ Yeni GOODYEAR '' G - 3 ,, 
norm:ıl bir lastiğin tahammül mm ettıgı çekme kabiliyetini ve lastiğini en yakın GOODYEAR 
cdemiyeccği derecede a2'ır bir nihayet eşsiz sağlamlıkta GOOD- t d t tkik d" · B 1" 
-L k'I d' YEAR S rt · t • l'kl . accn asın a c e ınız. u aı-yu1e teş ı e ıyor. upe wıs ıp ı ermden 

GOODYJ: R mühendisleri bu y pılan bez kı!mın mukavemeti.. tiğin imali fabrika için çok daha 
•iır Şf'rait anacak bir 15.stik ~ütün bunlara ilaveten tel, masr Hadır. Fakat size temin ct-
yapmak emrın. aldılar. Yüz.lerce y~m tırnak kısmı, en cefakar . .. . . .. . 
hususi lastik yapıldı evvela Jabo- hızmetlere tehammül edecek sağ- tıgı faıdelere ragmcn sabş fıyatı 
r tuvarda, yüksek ıür'atlı zım- lamlıktadır. deiiımcmiıtir. 

..... 

.................................................................................................................................... 
• oma ız a Ve Bel J\ğrı arına 

NEVROZIN 

EV 

VAPURCULUK TÜRK 
ANONiM ŞİRKETİ 

1ZMIR ACENTELtGi 

·1\KA YA 
Vapuru Her PAZAR 

günleri saat tam t& da 
hareket ederek PAZAR-
TESi günleri saat 1& da 
İıtanbula varır. GALATA 
RIHTIMINA YANAŞIR. 

Ayni vapur her perşembe 
günleri galata r~htımınd n 

fam :;ad 16 da hareket ede
rek CUMA günü saat 16 
da İzmirc varır. 

Fazla Tafsilat için : Bi
rinci Kordond 92 num~ra
da · zmir acenteliğine müra
caat. Telefon 3658 

oktor 
• 
ı şı 

izmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her evi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik T edeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. 4-13 (218) 

adan 
Geçmeyiniz 

Gerek nakletmek ve gerek 

her hangi bir sebeple ev eş

yanızı ve yalnızc mobilyenizi 

açık arttırma usulü v yahut 

pazarlıkl sabnak isterseniz 

doğruluk ve kanaah kendisine 
meslek cdinmiı olan fırsat art
tırma salonuna uğramadan ma

lınızı satmayınız. Çünki bu mü
essese size bütün kolaylıkları 

gösterecek v eşyanızı en yük

sek fiyatla ve az komisyonla 

satacak ve yahut alacakbr. 
Adres: Yeni müzayede be

deıteninde 35 - 36 No. da fır

sat arttırma salonu Aziz Şımık 

Telefon No. 2056 

2-8 h. 2 (374) 

e EXTRA 

Bıça!darı Eşsizdir 
Türkiye için deposu : 

M. Ve R Akbelen 
ŞERİDÇİLER No. 1 

11 b4) 38 - 78 ( H 3 ) 

Muayenehane Na 
•••••••••••••••••••• 1 · ............................................................................................................... Doktor 
~darc~~u~ .h.~sel:ei hu U§İyesindenl . .. . , 

demir saç ~c· valayet. ait ... lçovada Ilıcalarda mevcut :köhne • )oktoı Kemal Şa~ır 
detlc .müı~y:ı~y:0 • k ... "icr v. sair. satılacağından 20 ıtün müd- A 

8
. u·. I . 

aat 9 d 12 k oau •uıtur. Taliplerin 21-4-935 Pazar iünü ıza n en I . 
- a11 ye adar encümeni viliycte Jı!clmcJeri. 96~ (460) 

Izınir m h b • h • - • d 1 Memleket hastanesı 
ld 

. U ase et USUSIVeSID en Dahiliye Mütehassısı 
arcı hus . . .

1
• . . . . Kestelli caddesi No. 62 Muayenehanesini 2 nci Bey-

k ha.n arsa~~;:;:ı v~.j~et~. aıt ten krılkılik caddesinde kain ya- Doktor Ali Riza l.Jnlen ler sokağında 65 numaraya 
lllaıura •uyun -11ri~u .Ye ı sah ma a ezkür arsaya cui yarım DOGUM VE CERRAHI , nakletmiştir. Tel. 3956 
)'•deye ko uJ u yeti ıatılmak üure 20 ~ün müddetle müıa- KADIN HASTALIKLARI 
12 ye kad:r ınuş.~ur. İ_stc_k!ileria 21-4-935 pazar ıünii saat 9dan MUTEHASSISI Evi Kaiantina tramvay cad-

tacumenı vılayctc zelmclcri. 461 (967) Telefon : 2987 desi No. 596 Tel. 2545 

Birinci Sınıf ---.a~
-=--Lüks Otel 

Bütün lznıirliler burada >uluşurlar 

=== T epebaşı Beyoğlu === 
MU teclrl: BUtUn lzmlrlilerEn teveccUhUnU 

ÖMER LÜTFÜ'dür 

1 nşantıııı~ u;ın ntıJokıılıtıy ıçlarınızı pek noıız f ıyıttlurla 
tcıurn etmok i tor oııız llıı.lıın n~R çar,,sında 

Kava lal 
• 

urı as 
tıC'arothaneRino ıııiirac:rnt etlimz 

TO 
Ç b de ir ve her net:t ç·ç li 

Çmi ve levazımı sıhhiyeden Jaı;halaı ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve l:anal!zasvon ıçm demir dökme borular 
ve lngiliz künklerı ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
i Çwmento ar, Büt n r 1 r 

En at Ş 
ğ z m•zda 

ayı n 

·~~z·y 
18 ayıs 1935 ten 3 

19 3 5 e kadar 

• az ıran 

Fransız general konsolosluiuna yahut lzmir Fransız tıcaret 

odasına müracaat edilmelidir •.• 

işçi aranılıyor 
ADANADA MİLLi MENSuCAT fabrikasının yeni tesis edilen 

iplik makinaları ve dokuma tezıahlarında çalışmak üzer 600 
kadar işçiye ihtiyaç vardır. 

1 - İplik makinaları ve dokuma tezgahlarında çalışmış ve 

işe vakıf olmalıdır. 
2 - Eski iplik makinalarında çalışan bir işçi on bir saat 

mesaisinde 150 - 200 kuruş kazanır. 
3 - Dokumada iki tezgah kullanan iyi bir işçi ise yine 11 

saat csaisinde beş top çıkarır ve beher top iç.in kırk kuruş 
ücret aldığına nazaran 200 kuruı kazanır. 

Yeni tesis edilen makinalarımız son sistem olduiu için bu 
makin !arda iyi bir surette ç.aışan amelenin daha fazla kaza a
bilccei"i kuvveti muhtemeldir. 

4 - Fabrikanın işçileri için kendi aralarında tesis edilen 
istihlAk kooperatifinden bütün ihtiyaçları piyasadan daha ucuz 
bir şeLdlde temin ve tedarik edilir. Bekar ~melcJcr her zaman 
koopcr atifın lokantasında sıcak ve nefis yemekler bulabilirler. 

5 - Fabrikanın hususi hastaneıd ve daimi doktoru oldu,2"un-
da her hasta amelenin tedavisi f brik da tarafından 

temin edilir. 
6 - Fabrikamızda çalışmak arzusunu izhar eden amelenin 

Adanayı. kadar tren ve vapur masrafları fabrikaca temin edilir. 
Şu kadar ki bir işçinin en aşa2"ı bir sene fabrikada çalışm 2• 
ta hhüt ylcmesi şarttır. Bir seneden ev ı.cl işini terk.eden için 
yapılan masraf ist hkakından tevkif edilir. 

7 - Toplu surette amele 2eldiii takdirde bunları yabp kalk
maları için fabrikanın amele evlerinden altı işçiye bir oda 
tahsis edilir. 

8 - Umumi hıfzıssıhha kanunu mucibince işçinin on iki 
yaşından aşaiı olmaması ve on iki yaşınd 11 onaltı yaşı~• ~adar 
olanların ise yalnız ,2'lindüz mesailerinde buJunabilecekJcrı cıhdtle 
fabrikamızda çalışacak amelenin en ziyade onalb yaşın an 

yukarı olanları kabul ve tercih edilir.. . . .. .. 
M.. t h 11· M k. f brı'ka Izmir ve havalısı mumessılı uracaa ma a ı : ez ur a 

Ahmet Etem Buldanloğlu Gazi bulvarı 
T clcfon 3991 Telgraf Ehem 

2-4 ( 402) h.2 

•• 
Doyçe Oriyantbank 

f)l~ESl)NER BANK ŞUBESi 
IZl\tiR 

M l(Hl\ EZ l : BJCIUJ.N 
A.lmanyacia 175 Şubeal Meucutlur 

~eı mayo ve ıhtıyat Ak~eBı 

165,000.000 Hıtyh mark 
'I'iirkıyede ~nhelerı: ISTA~BUl.ı ve IZMIU 

Mmn1" 1-'ulıE>len: l\AHIHE ,.e 1. KENDEHIYE 
' 

Her tiirlü banka ınüaınelftıııı ifıı ve kabul eder 
c AJ,M AN YA J>A lynhrıt, ıl<nmoı, ıahsıl va ~aire için 

en ehven tteraıtle ıu:o 1 :sTJ~101 AH K alllır. > <h-1) 



S"ahlTe 12 

F ratelli Sperco 
V ~Dur Acentesi 
ROYALE ı 'EERLANDAİS 

KUMPANYASI 
fELA '"',N vapuru e!ye\·m lima
nımıı:!< ( up l nisanda Anver• 
Roolerdam, Am•lerdaın ve 
Hambur.r, İçin yük alacaktır. 

STEU /\ vapuru 5 nisanda 
beklenmekle o!up yükünü bo
şalttıkta·ı ~onra Anvers, Ams
terdam, Rotterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 8 nisan
dan 11 ni~ana kadar Anvers 
Rottrrdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ERIAND vapuru 2 mayısta 

Rolterdam, Hamburg, Copen
hage, Gdynia, Dantziğ. Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SAMLAND vapuru 14 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Kopen
bage, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacakt;r. 

VIKINGLAN vapuru 2 nisanda 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yuk alacaktır. 

iNATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
lzmir - Nevyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RINOS vapuru 25 nisanda 

( DoS'(ru ) Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

,,ir muntaz am sefer. 

1 v. • • 

\"'· F. f-f. \'an Der 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

MOREA vapuru 15 nisanda 

bekleniyor. 20 nisana kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük ~ıacaktır. 

DERINJDE vapuru 5 nisanda 

bekleniyor. Anvers, Hamburg 

ve Bremenden yük çıkaracaktır. 

JOHNSTON V AREN LINES 

L TD - LIVERPUL 

DROMORE vapuru 8 nisan

da b,•kleniyor. Anvers ve Li
vcrpoldan yük çıkarıp Burgas 

Varna, Köstence, Galaç ve 

Braila için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MİDDELHAVS 
LİMJE D/S D/S Spanskelinjcn 

OSLO 

BOSPHORUS vapuru 16 ni

sanda bekleniyor. Dippe ve 

Norveç limanlarına yük ala

caktır. 

NEPTUN SEN NAVIGATION 

COMOANY L TD. Budapeşt 
DUNA vapuru 5 nısanda 

bekleniyor. Doğru Braila, Bu

dapcst, Bratislava ve Viyana 

için yük alaçaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 

Tenf Asır. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur. Acen. t.es.i Başdurakta İmam hanı ki· 
'-ı raya verilecektir. 

CENDELI HAN BiRiNCi . . • 
KORDO TEL. 2443 ~a~ıplerın.m.ezkur han .Jcah-

DHE EL LERMAI\ LINES L TD. j vecısı Scferıhısarlı Sabrı Ça-

cıTY OF OXFORD 
~ vuşa müracaatları. r-.; 

vapuru ~ 10 -9 (406\ ' 
nisan başlanı:-ıcında Londra ve --~/~70"''"""""..t'./,/?;'~/,l,:J;::"~! 

d 
~ U:, //. LL./,./L/A~//ırıL.'/./ 

Anversten gelip tahliye e bu- G •• H kimi 
lunacak ve ayni zamanda ~ oz e . 
Londra ve Hull için yük ala- 'M•t t o ı 
caktır. N ) a re 

ROUMELIAN vapuru 10 ni
sanda Liverpoo! ve Svansea
dan gelip yük boşaltacaktır. 

RUNO vapuru nisan sonunda 
Londra, Hul ve Anvcrsten ge
lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yülc atacaktır. 
. DELOS \'apuru Hamburg, 
Bremen H Anverst~n gelip 
yükünü boşaltmıştır. 

NOT: Vürut tarihleri \'e 
vapur:arın isimler[ üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. · 

Numara: 23 
:-.; Telefon: 3434 
..... 3-26 (229) 
'~cflirre"V:ıuerlne .,;:;ı 

tik ve orta mekteplerde oku
yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve
rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. Is· 
tiyenlerin gazetemiz idare mü
diiriyetine müracaatları. 26-8 

Üşümekten mütevellit 

En seri Tesir, en 
iztıraplara karşı 

kat'i Netice 

Grip, nezle ve ııoğuk 
algınlıklarında 

bilhassa müessirdir 

G 
R 
• 1 Bat ve diş 

ağrılarım sür'atle 
dindirir 

s l'fTsan 1 93& 

Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya 
A. • 

I~AKTIJ\T 
ile başlayınız. 

Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafından sureti hususiyede hazırlanan 

LA kt • Çocukta hazımsızlık, a ın sancı, ishal ve ku~mal~r 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

L U T Fi K R O ;\f 
Ji<'/.A J ı J:'/ '11.'- U ,__ ____________________ , 

Kırıklık, baş aıtrısı 

ve bilhassa 

SITMAYI 
karşılamak ıçın 

Lutfi kinin 
Komprimclerini 

alınız. 

MARKA 
ve 

AMBALAJA 
Dikkat 

ŞEN OLMAK 
GENÇ KALMAK 

Kuvvetli hnlunnıak 

Kina Lutfi 
PELES vapuru 6 nisanda 

gelip 7 Nisanda Malta. Bar
nlon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

EXMOUTH vapuru 9 ni

sana doğru bekleniyor. Nev

york, Filadclfiya ve Baltimor 

limanları için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 ma

yısa doğru bckleniyor.Nevyorlc 

limanı için yük alacaktır. 

ıGRi Pil\l 
içmekle kabildir 

Ya içenlerden sorunuz veya sizde bir ,işe alınız 
· Her eczanede vardır 

'-------------------' ALBA JUL YA vapuru 1 
ınayısta gelip 15 mayısta Malta, 
Cenovn Maroilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2050 

Eczacı başı 

S. Ferit 
Sifa eczanesi .. 

Sıhhi ve tuvalet kanaları 
Fenni ı,:-özlük 
Göbek, kasık bağları 
Liistik eşya 
Hassas 

Barometr 
Derece 

Tuvalet çeşitleri 
Daima her yerele 
Çok ucuz 

Ve 
Çok tazedir 

Doktor re,eteleri azami 
aür'atle hazırıanır • 

Sizt' dt> 

S. ,. t.>r ı t Şifa 
e:czane5ını 

tavsiye ederim 

EXMINISTR vapuru 19 ma
yısa doğru beklcniyor.Nevyork 

limanı için yük alacaktır. 
Vurut tarihlerı ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

N. V. 'W.1• F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

,.~smı----------------------... 
Ademi iktidar 

"'V" EJ 
\r kkitsiz ilıtiyar1ık 

BOBllOBiN 
Hor[nobl•n t hl ti • . Erkeklerde a e erı . vakıtsız ih-

tiyarlıırın önüne ı,:-eçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek
liğini tedavi eder. Tafsilat için İstanbul " Galata posta 
kutusu 1255 müracaat ,, 

Her eczanede bulunur. Flatı 1so kuruştur. 
Yaşamak neşesini iade eder. 

7 - 40 (376) 
!!'' , 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
E Romatizmalara a 
E ehemmiyetle tavsiye : 
E edilmektedir. : . -• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

• ••••••••••••••••••••••••••••• . . 
§ Kırıklığı giderir, : 
: bel ve adele : 
E ağrılarını keser E . . 
• • • ••••••••••••••••••••••••••••• 

~·wuıun·eczaneıerae·büiünü·r:··l!ıaii'7:a··llürüfiür·~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yaşasın Nasirol l(emai 
Nasır ilacı 

Eczacı Kema! Aktaş mustahzaratından ( Nasirol Kemal ) na
sırı 3 günde yok ediyor. Benim gibi rahat iskarpin giyecek 
yaşasın cezacı Kemal Aktaş, yaşasııı Hilal eczaneııi diyeceksiniz. 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin ).fı.r k t>, VA Falırık.,1: l ımırılo lf:dkapıoardadır 

Yerli P11mudurıdqrı At, 1 n1111nre, Köpekbaş, Def11rmen, 
Geyik ve LPJllak Markalarını lııın Iıer nflıı Knbot bez ı 
ııııal ''Y''"'ı"kıe olup ıııalları ,\ n upaııın ayni tip ıneo11u 
catııın f:ıiktır 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Ba.J'ra.k Izmir 

(H 1) Per. 
-· •. .. . . . ' ' . ' . ı ~\,- ~ 

,,, 
" 

Ticarethanesidir. 

PLATT 

En ufak yedek parçalairyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 


