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İşsizlikle Savaş .. 1 

-- ----- ...-~ -
bü~~?~~alist ökonomyasından 
r· d utun başka kurallar üze-
ın c bir ulus ökonomisi kur
nıa ~ 
y ga çalışıyoruz. Kalkınma si-
l a;arnızı bu yeni düzene bağ
ka t· Kapitalizmin yarattığı 
lor unç soravlardan uzak ka
~~ak ulusal kurumlarımızı onun 
tr~pları ile bulaştırmaktan ;e ınıyoruz. Bölük ayrılıklarına 

der vcrıniyen bir ülkede bun-
aıı olagan ne olabilir? 

01 
Bugün üzerinde bulunduğu

d uz yol gibi, yarınki yolumuz 
li~i ~ır bölüğün kazancını, gen
" g nı yaparken milyonları yu
d a~ı~ aç bırakan bir siyasaya 
, cgkı!; bütün ulusun genlini 
• ~ uyan, harcama gücünü 
r r lıran, yuvasını şenlendi
;n bir siyasaya dayanacaktır. 
nı Undan kimsenin kuşkusu ola
bö~~·Ezenler ve ezilenler diye iki 
z uk tanımıyoruz. Yurdumu
' un 

1
bölük kavgalarına yol açan 

Yrı ıklarla ilişiği yoktur. 
f ~u . inanımızı gerçekleştiren 
ı:Y erı göz önüne getirmiş bu-

nuyoruz: 

ıi il 44 
hacmmm ,, genişletilme

;: en bunu anlıyoruL Türk 
İf r~unda, çalışmak isteyip te 
tı:ı I ulanııyan yurddaş kalma-

a •dır. 
İ opraksız bir kiiıylii olma

lllafıdır. 

y Yurdun dinç, taze gücünü 

11:Pkn emekçileri iş baysallığı
lc: avuşmah, yasalarımızın ba
~~1· esirgemesi altında bulun
t a •dır. Büyük kurultayın ilk 
t0fl•ntı "devresinden" bu gü-

t varııları bekliyoruz. 

h Bizirn için bu dileklerden 
\>er birinin sonsuz de~erleri 
~~tdır. Zira ülkemizde iş dar-
R•nın gerçek olduğunu saklı-
~acak değiliz. Uluş adamları
ruız da sırası geldikçe bu du
n ın1u ortaya koymuşlardır. Bu
' un a beraber bir gün bile ne 
ı~:rı bir iyicilliğe ne de kötücül
b·ge kapılmamışlardır. Realist 
g~ ~Örilşle yurdun iş "Hacmını,, 
d nışletmek yolunu tutmuşlar

ır. 

ll\ı İş darlığı, acunun her yö
d.ı ndc günün en ince soravı-b:· .. İşsizlerinin sayısı bugün 
~ gune milyonları aşan büyük 
Çeİa~t. ülkelerinde uluş büt
Ya edrının belini büken sosyal 
\> r ırn ayrımları milyarlara 
t~~r .. Buna yapmacıktan yara
la r ışlcr de katılırsa bu tu
d r ar daha kabarır. Yur-
k~kuz, işsizlik salgınının bu 
Yıl~h~?ç biçiminden uzak sa
b ılır. Böyle olmakla bcra,:l Yeni iş alanlarına koşmak, 
d~ ~ak için bekliyen yurd-
kc ş a

1
:r azımsanamaz. Hele 

k nt ~~imizde bu daha çok 
k 'ndını gösterir. Denebilirki 
ın'ntlerde geçfoemiyen, iş bula-

1Yan yurddaşlar Anadolu-
~~n zengin topraklarına sa
•u 8',Jllar. Ekimciliğe baş vur
g rı .ar. Planlı bir gidişe, 
b enış bir proğrama dayanılırsa 
B~ olrnıyacak şey değildir. 
li.?.Ylclcri, ancak uluşun önder
cf~ .. altında toprağa sanlma gü
ln u bulabilirler. Bu, zanaatı-
cil~? ~urumlanması &ibi, ekim
h ~ırnızin de kurumlanmasına 
agh olan bir iıtir. Ulut çalı-

Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

<A.011/mriyetin Ve Oumhw·it1et Rs<•riilia Beh'çis•, Sabahları Çıkar Siyasi G~e<.lir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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Italya_da Sef erbet=Iik Vai 
2 ltalyan Kolordusu HabeşEline Gön
derilmek için Seferber Hale Kondu .. 

]l/ 11sso{ illi 

Paris 11 (H. R.) - Romada 
bugün neşredilen ikinci bir teb-

Bir Harp Zuhurundan Korkuluyor 
••••••ll8lle•aeeeaaa1111aaa•a1aaaa1aaaaaaa11aa1s~•••• t •••••••••••••Y••~········••DI• 

liğe göre İtalya - Habeşistan . 
arasında zuhur eden mühim 
hadiseler üzerine Mesina ve Fi
loransadaki 19 ve 29 uncu Ko
lordu ~eferberlik emrini alarak 
seferber hal~ konulmuşlardır. 
Bu iki Kolordu seferberliği ih
tiyati bir tetbir olduğu söyle
niyor. Bununla beraber bu ha
berler Londrada büyük endişe 
uyandırdı. lngilterenin Adis 
ababadaki elçisi Habeş im
paratorunu ziyaret ederek 
Habeşistan ve ;.talya arasında 
bir barba mani olnıak için Ha
beşistanm son hadiseler üze
rinde İtalya ile görüşmelerini 
dostane bir şekilde bitirmesi 
için teşebbüste bulunmuştur. 
ıngilterenin Roma sefiri Sir 
Erik Drumondda Mösyö Mus
ıoliniyi ziyaret ederek İtalyan 
ıeferberliğinin mahiyeti hak- llcıueş Jmpamloru 
kında izahat istemiştir. Burada 

1 
vaziyet çok nazik addolunuyor. 1 başlamış ve buiÜD (dün} bi-
ıeferberlik bu ayın beşinde tirilmiştir. ======================= 

Bay Çaldaris'in Beyanab 
Yunanistan' da Siyasal Durum: 

Partiler Anlaşabilecekler Mi ? 
-------------------.. --------------------A tina 11 (Hususi) - Siyasal bakan 8. Çaldaris şunlan söy- ı verler ve işlerin yoluna girme-

partiler arasında bir anlaşma !emiştir : ıini isterler. Hükümete gelince, 
olaganlığı üzerinde gazetelerin "Gerçek, öyle sanırım ki bü- her türlü anlaşmaya düşman 
yazılarına karşılık olarak Baş- tün ıiyasal partiler yurdu H- olarak gösterilen Ordu Baka-

••••••• •• •••• •••• •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nının partiler arasında anlatma 
şacak toprak göstenr, ürüncü- topraksız köylü kalmaması, boı olmamaıı iıteğile iliıiii olma-
lerimizin kooperatif çatısı al- koJiann topraj'a sanlması, Tür-
tında kurumlanması işi isteni- kiyenin her bakımdan koope- daiını ıöyliyebiliriz. Bunun ter-
len geniıliği bulabilirae, it bula- ratif bir ulut kurumuna kavaıı- iline olarak B. Kondiliı siyual 
mıyanlarm sayısı elle gösteri- masıdır. durumun normal bir biçim ai-
lecek kadar azalır. lstcdiiimiz •evk.e1. EIU.gl.:n - Sonu 5 nvı 11ahifede -

Tayyare Piyangosu 
25 Bin Büyük İkramiye Liralık 

Bugünkü Keşidede Çıkacaktır 
lstanbul, 11 (Hususi) - Tay

yare piyangosunun bugün çe
kilmesine başlandı. İkramiye 
kazanan numaralar şunlardır : 

tS432 Numara 

10000 
soo9 Numara 

4000 
Tabiat Dersinde: 

1 
&9& Numara 

3000 
23933 Numara 

2000 
Lira kazanmışlardır. 

1000 Lira Kazananlar 
24ı909 3604~ 

sao Lira Kazananlar 
19828 12853 2905 14750 1473 
20072 19942 7216 9910 16383 
13884 14950 

• onu 3 1ıpoıcii snyf acla 

-

- Söyle yavrum en par
lak yıldız hangisidir? 

- Marlen Dictrich veya 
Greta Garbo okutaoım ..• 



Sahife 2 

Soyadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 
Bayraklıda Menemen cadde

sinde Ali N ad Anhak, tütün 
fabrikasında çembeci Mustafa 
Aiırbaş, Buce belediye cadde
sında 38 numarada Kizım Atala, 
Fatih mahallesinde bektaş so-
kaiında ?numarada Şaban oğlu 
Şakir akçe, Ticaret mahkemei 
başkatibi H. Fahmi Aybar, 
sabuncu Ömer Muharrem Abay
dın, 122 numaralı polis memuru 
Nazım Akpulatman, Odunka
pıda 60 numaralı hanede 
Ali Riza Akyürek, bastene 
inzibatı yüzbaşı Hüseyin Hüse
yin Hüsnü Ahlgao, Ballıkuyu
da Hacı Ali efendi caddesinde 
49 numarada Mustafa oğlu M. 
Enver Alpay, Pa.z.aryerinde ka-
rakapı çıkmazında 34 numara
da ıbrahim Necati Aysınlak, 

inhisarlar baş müdürlüğii mu
hasebesinde Ziya Akol, Abajoli 
Baıqı Hasan Ataç, Alaybey 
Mitatpaşa sokağında 41 numa
rada Naci Argunban, Aydın 
demiryollannda Kitip Mehmed 
Tevfik Aral, Aydın demiryolu 
cer dairesinde tercüman T ev-
fik Kamil Adalı, Tela-raf kişeıi 
memurlannd-an mübabat ve 
karde.ıi Orhan Abel, Bua 
nahiyesi müdürü Rifat Ye kar
ıleşi Adaş, 180 numaralı polis 
anemuru ekrem Akalan, 57 
numaralı polis memuru Abdul-
lah Akcan, Kar11yakada pos
ta ve telgraf memuru Mansur 
Aran, Kahramanlar mahallesin
Aydın ıokaiında 8 numarada 
Şerif Çinlıkaya, lzmir Müda
.faai Hukuk Mektebi Muallimi 
Naciye Çimıru, Kar11yakada 
Hürriyet sokağında 14 numa-
Rifat Cerah, Bayraklıda Mu
radiye caddesinde 22 numara
da Muhiddin Çulduz, Hacımah
mud mahallesinde Tuma soka
ğında 92 numarada Mustafa 
Çiner, Pirinç handa kaYaı Ha-
san Basri Çetiatafra, Bayrak
lıda Burnova caddesinde 26 
numarada Ahmed Çeken, Kar
şıyaka Namıkkemal ıokajında 
29 numarada Lütfi Çarıılıoğlu, 
Bumo•ada Çaybaıı mahallesin
de 197 numarada Halil oilu 
Hüseyin Çalıkay, Tepecikte 
Vizitler sokagıada 55 numara
da İbrahim Rifat Dırplin, Ay
dın demiryollannda teftit daire-
sinde kitib Niyaı:i Dik Bay, 
kahramanlar mahallesinde 1 
numarada Veliyüddin Gülüm
ser, .şeyib mahallesinde 9 nu
marada Talip Garienli, Kara
taş Halil Rifat paşa caddesin-
de 302 numarada Ali İı:gin, 
Göztepe tramvay caddesinde 
859 numarada Hasan Akif lçer, 

Şaşal köyünde Musa kızı Se
def İçlek, yapıcıoilunda hacı 
Ali sokağında 48 numarada 
Hilmi Leylak. Karaman ıoka
ğmda 37 numarada İbrahim 
Men eş, hacı Ali efendi soka
ğında 4 numarada Şükrü Mah
tav, Selitinoğlu mahallesinde 
23 numarada Mehmet oğlu Ha
san Merjb, damlacıkta kılcı so-
kağında 5 numarada Sabri Su
yu güzel, · Karşıyakada Namık 
Kemal sokağında 35 numarada 
Rıza Suister, Karşıyaka alaybey 
mahalleeinde 96 numarada Mu
harrem Çaylı, lkiçeşmelikte 
tuzcu sokağında 27 numarada 
Hakkı Selçik, be~inci swtaniye 
mahallesinde komiser Mahmut 
sokağında 7 numarada Ahmet 
Şenöz, Şehitler tramvay cad
desinde 111 numarada Alioğlu 
Remzi Unkan, Karantina tram-
vay caddesinde 286 numarada 
Mehmet Göztaı, Burnova şey
tanpınarı 14 numarada Etem 
Zobranlı, Değirmen dağında 
Mu3tafa ağa sokağında 13 nu-
marada Agah Aramaz, Hacı 
Mahmut mahallesinde 15 No. 
İtSmail Hakkı oğlu Sezai Ak
bahtlı, birinci Süleymanlye ma-
hallesinde Kalender sokaiında 
5 nuamarada İzzet Akter, De
ğir.mcnderede Hasan Aykaş, 

Güzelyalı tramvay caddesinde 
15 numarada Galip Aksaray, 
Buca aşağı mahallede 13 nu
marada Hatice Bucalılar, Te
pecik 22 numarada Mustafa 
Bekce, Deiirmendağı mahalle
sinde 24 numarada İsmail Esrin
gü, Geri tütün ıirketinde Hak-
in Ergen, Memduhiye mahalle
sinde 56 numarada Yusuf Erin
mezkaptan, Cedid mahallesinde 
550 ıokaiında 4 numarada 
Mehmet Ali Gebecioilu, Al
ıancakta karakol sokaiında 73 
numarada Celil Karaata, Ka
rantinada 718 numarada ibra
hiın o&"lu Hüseyin Özşahar, 
Hamidiye mahallesinde 50 nu
marada Ali Özyakut, Kahra
manlarda Şehitler sokağında 2 
numarada Osman oğlu İsmail 
Y ailı, Hacı Mahmud mahalle
sinde 7 numarada Ruşen 
Y urkun, Alsancak Gümrük 
muhafaza memuru Ali Arduç, 
Mesudiye mahallesinde 49 nu-
marada Kamil Aray, Ahkamı 

. şahsiye katibi M. Nedim Alkaş, 
Gaziler mahallesinde 44 nu
marada .M. Ali Akyen, Asliye 
ceza hakimi İsmail Kemaleddin 
Akıüt, Jandarma hesap memu
ru Rifat Altınışık soyadım al
mışlardır. 

PERŞEMBE 6UnUnden itibaren 
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ilkbahar Resmigeçidi 
" Şcyun Kız. ,, filminin şen ve şuh yıldızı 

FRANSIZKA GAA:L 
Tarafından temsil edilen büyük Alman opereti 
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Oldüren Aşk 
Tamam en FRANSIZCA söı:lü qk ve heyecan filmi 

Bafrolde : FREDERl6 MARCH 

Bugün HALK gilnlldlir, 15, 17, 19 ve 21,15 ıeanılarında 
BRIGlTTE ALTIN PİERRE 

HELM BLANCHAR 
Fi atlar : Saloo 2S, Balkoa 3S •• Huauat 4S kur 

Yeni Asır 

Büyük Ulus Kurultayı 
Başkanının Ziyaretleri 

Dün Sayın Başkan Şerefine C. H. 
Fırkası Parlak Bir Ziyafet Verdi 

Hüyük kurultay lJuşkam General .Küzmı Vzalp Ve \ali Generuı ]{<;zım f)frik B01·novuda Zi!Jcrfrtle 

- Baştma11 Bumc siahuede - fırka kumandanı general Nuri, gazeteciler ve daha bazı zevat 
s~:>nra .ul~slar arası panayı_r ye- Durnova Ziraat mektebi haşa- bulunmuşlardır. 
rme gıdılerk panayır yerı ge- rat enstı'tff .. "d" l · C H F S L zilmiştir. R .. C usul mu ur erı, · · · ayın ">aşkan busabah vali 

G l K
• Ö 

1 
b eı.sı ema ve daha bazı zevat General Kazım Dirik ile .bir-

enera azım za p ura- fk l .1 b' l'kd 
dan Sinekliye giderek, bay re ı a arı e ır .• e hazır bu- likte Kiliz.mana gidecekler ve 
Mustafa Ruşen'in debagat fab- lunmuşlardır. ~ıyafet esnasında İzmire yakın ka:ıa ve köylerde 
rikasınıgezmişlcrdir. Oradan Ka Bornova muzı~ası.n~ mensup tetkikler yapacaklard1r. 
dife kalesine yaya olarak çık- cazband heyeh ıyı parçalar Bu akşam da esnaf ve işçiler 
mışlar ve yukarı mahaUatta çalmı~dır. Ziyafet çok sa.mimi birlikleri tarafından bir ziyafet 
da bir tenezzüh yaptıktan son- geçmış sayın başkan gelış ve verilecektir. 
ra Bomovaya dönmüşlerdir. gidişde hararetle karşılanmış Yarın sayın misafirimiz ya-
akıam saat beşte Burnova ve U2'ur1anmışdır. nındaki saylav arkadaşlarile 

beldiyesininin şereflerine ver- ~cncr~l Kazım Uzalp'ın şere- birlikde Aydına haraket ede-

d•y • k k k" 'l'k · f t• d fıne dun akşam fırka tarafın- ceklcr ve burada bir aece kal-
ıgı ır ışı ı çay zıya e ın c da 1 · ı t 50 k' 'l'k • bul l d 0 zmırpa as a ışı ı d>kdan sonra Denizli, Isparta, 
~muı ar ır.. • bir :akşam yemeği varilmiştir. Burdur yoluyla Antalyayı şe-
Zıyafette valı general Kazım Zıyafette şehrimizde bulun- reflendireceklerdir. Generale 

Dirik, sa!lavlanmızdan. Refik makta olan bütün ~aylavlar refakat etmek üı:ere Denizli 
lnce, Halı~ Bayıak, ~asıh Kap- C. H. F. Vilayet idare heyeti 
lan, Nazmı Topçuoglu, doktor başkanı, azalar, şehir meclisi saylavı bay Mazhar Müfid, 

Balıkesir saylavı bay Hayrettin 
Şükrü Osman, Kemal Turan, riyaset divanı azaları, vali mu- dün akşam şehrimize galnıiş-
Haydar Rüştü, bayan Sabiha, avini, defterdar, müddeiumumi lerdir. ........ 
B. R. Peker U.V. Meclisi .... -

Saylav Seçimi 
Münasebetile Memnuni

yetini Bildiriyor 

...... 
Bir Martta 
Toplanacaktır 

Vilayet meclisi bir martta 

toplanacaktır. Yeni yıl bütçe

sinin varidat kısmı tamamen 
bazırlanmıtbr. 

Hükômet .. ...... 
P. T. Merkezi 
Hükümet posta ve telgraf 

merkezi havale ve paket kıs
mı memurlarının grip hastalı
ğına ftutulmaları yüzünden bu 
tuhede iki gündür havale 
ve paket muameleleri yapıl
madığını hayretle öirendik. 

1 ( ~ÖŞEMDEN 
Aydın 
Demiryolları 

) 

Devlet demiryolları memur
lariyle, görüp bilen halkın 

[teceddüt] diye kasten okuduğu 
T. C. D. D markasını yakında 
Aydın demiryolları vagonların

da, makinelerinde göreceğiz 

galiba. Ne mutlu... Yüksek 
akıllı, yüksek general ismet 
İnönü kabinesinin değerine 
baha biçilmez siyasası içinde 
demiryolları işi halkın yüreğin

de derin sevgiler uyandırdı. 

Vatanın en hicra köşeleri
ne uzatılan demiryollarına, 

memlekette yabancılcır elindeki 
demiryollermın da eklenmesi 
h'!r yurt sever Türkü sevindi
riyor, sevincinden coşturuyor. 
Aydın demiryollarının epi 

zaınandanberi süren mü~akcra
sini irili, ufaklı bütün vatan
daşlar merakla, heyecanla ta
l.ip etti. Nasıl etmesin ki ken
disine faydası gözünün önünde 
isbat cdilmis bir haldedir. 

İzmir - K~saba battı alınma· 
dan evvel yapılan scyahatlaı 

1

1 

ve ticar i işlerle, imdikiler ara· 
smila dağlar kadar fark var• 
dır. Çünki her yönden kolay
lık gösterildi, b;let ücretleri 
y;trı yarıya indirildi. 

Tüccar için, malı ıçm son 
derece kolaylıklar, yardımlar, 
ucuzluklar düşünüldü, yapıldı. 

Daha ne olsun ki. En uza'k 
yerde bir akrabaya, memleke
te ucuzca sılaya gidilebiliyor. 
Hem de rahat rahat... Ve da· 
ha neler .. 

Bunları ve daha birçok fay
dalarını göz. önüne alınca Ay· 
dın demiryollarının satın alın

muı meselesinde halkın sevinci 
çok yerindedir. Hele yemişçi
lerin ( Gözleri aydın ) oldu. 
Satıcılarından tut ta tüccarıaa 
kadar geçen sene az mı sıkıntı 
çekmişlerdi. 

Zavallılar kumpanya ile uyu
şamayınca kara gözlü develere 
yüklerini yükleyip ağır aksak, 
fıstıki makam aheste ıidip 
menzili maksuduna erişmişler
di. Bu sene develerin sırb bir 
aı:, biraz de~il tamamen din
leneceğe benziyor . 
Aydın halkına ve Aydınla 

alakası olan bütün vatandaş
lara, o şirin ve zümrüd yurdu 
ucuzca gezip görmek nasip 
olacak vatandaşlara şimdiden 
ve tekrar gözleriniz Aydın di
yeceğimi 

TOKDIL 
~~.ôi':iıı:iY~i'~cs~-l.r,;İı8 

~ Halkevinde -)Ju Cuıııa Giinii 

Saylav seçimi münasebetile 
genel katiplikten vilayet idare 
heyeti başkanlığına a~agıdaki 
teşekkür tel yazısı gelmiştir : 

Fırkamız için dikkat ve uya
nıklıkla çahşmanızın iyi netice-

Bu bütçeye göre vilayetin 

yeni yıl varidatı 1.500.000 lira

dır. Masraf bütçesinin hazır
laıımasına devam edilmektedir. 

Memurların hastalanması yü- ~ 
2ünden bir &dairenin tatil f.aa- ~ 
liyet etmesi doğru bir iş de-

Konferans Vardır 
UJus evinde baılanan dev

rim konf eranılarına devam 
edilecektir. Bu Cuma günü 

lerini almıf bulunuyoruz. Bu 
vaziyet bana omuzlarında ağır 

mes'uliyet yükünü taııyan fır

kamızın güç ve çetin günlerde 
birlik ve beraberlikle yörüye
ceğ'i inanını veriyor. Fırka tef
kiJabmıza candan teşekkürle
rimi sunarım. Bundan bqka 
seçimde emeii dokunan idare 
amirlerine belediye reis Ye tef
tif heyetlerine ve ikinci aeç
menlere memnuniyet ve tetek
kiirlerimin tarafınızdan bildiril
me.ini diler ıeTııiler sunarım. 

·-·····~· .. 
Saylav l\fazbataları 

Saylav teftiı heyeti dün vi

layet idare heyetinde toplana
rak saylaularımızın mazbatala
rını b.aıarlamağa baılamııtır. -·-...-1 

Köylerde imar 
Vilayet köyleri için vilayet 

k6y bürosu tarafından b.. H

nelik bir imar proğramuua 

hazırlanmasına ba,lanmııtır. 

iildir. 
İki ıündür para ve paket 

vermek istiyenJer daire kapı
sının kilitli olduğunu görmekte 
ve merkez pastahanesine ka-
dar gitmek zahmetine katlan
maktadırlar. Alakadarların 
ehemmiyetle nazara dikkatine 
vazederiz. -

Borsa Bütçesi 
Borsa idare Heyeti dün öğ

leden .onra toplaaarak Borsa
nan yelli yıl bütçeni har:IJ'la
iDlfbr. 

muallim Bay Mitat tarafından 
( İNKILAP T ARIHi ) mevzu· 
lu konferans verilecektir . 
Okuyucularımıza kaçırmama
larını tavsiye ederiz. 

Bay Sedat 
Kazaları Dolaşacak 
Vali muavini bay Sedat 

Azizia birkaç gün sonra Yili· 
yetia kazalanaı clolapaai• 
çıkacaiı baber abmfbr. 
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Sonra Hatice kadma: 

ı,· - ~aydi kadınım, sen ko~ 
ıze Ulgeni götürecek birşey 

hnı.. 
- Emine, ben Muradı köye 

laldını. O şimdi nerede ise hır 
Jaylı ile &'elir. Fakat sen kolu 
:rnıedin doktor. Baksana o 

Daııl ezilmiş. Kırık mı yok
ta? .. 

.. !nem ilk hamlede başına 
~i,, akan kanla yarayı te
:zı•ınekle uğraşmıftı. Şimdi 
il llradın cepkenine dayadılmış 

olu oynabnca .. 
- Evet bileiin kemiği de 

-.lr, diye mmldandı. Dokto-
1'111ı kara gözlerinde anlamadan 
~lirsiz bir damlacık siyah kir
Pilderde asılı kaldı. Bu eli tut
bakça Ülgen acı acı ses çıka
llJordu. Pamuklarla kolu des
tekledi, iyice sardı .. 
Tanı zamanında Murat ta 

Jaylı ile yetişti.. 
bi lvrenıin yüzü açıldı. Şimdi 
. ç sarsmadan yaylıya yerleş

ti111ıek, kuleye götürmek var .• 

dit Arab.anın şiltesini yere ser
ci. er, .. ?lgen acı bir ses çıkar-

' butun vücudu acıyordu .• 
Jcı. Son nefesini verir gibi göz 

Paklan şiddetle açılıp ka
t:bdı. Sonra biranda yüzünün 

bayat eseri de sönerek ha
telcetsiz kaldı... Araba aöıı ... . 
llr kulenia yolunu tuttu •.• 

* .. . 
Gün babyor, solgun bir ka

l'altı yavaş yavaş odaya ç6kl
~._ Yatağın önünde ikisi 

•)'akta duruyorlardı. 
h.aOiuz, beyaz örtüler, beyaz 

bklar, beyaz saıyılarla sa• =:-11, kımıldamadan duran bu 
IE. l6n yüze dalgan dalgın ba
L Yor.. Ona öyle geliyordu ki 
L.:~ kapah gözler, uzun aiyah 
.....-Pilderle kitlenmiş, bir daha 
~~yacak. Bu soluk dudak
.,._. b~r daha söz söylemiyecek. 
~bı bir meniene ile aıkıtık, 
~Y görmeden, birşey dü-

I eden bakıyor, hızlı hızlı 
lo uk almağa korkuyordu. 

Yirnıi dört aaattır bu yata= başı ucunda, karasının üs
~ eiiJmit, başı onun nefes
"-· i sayıyor. Göğsünün inip 
.a.~1:,_nıa.iyle bu hayat eserini 
·~yordu. 

Ne bir ses, ne bir hıçkınk, 
lerçek yatıyor mıydı bu adam? 
t. D?ktor İvrem göz ucile onu 
tkık ediyordu. 

l'L - Ne kadar acı çekiyor •• 
'UQlauk gözleri. katılaşmış vü
~dile sanki ayakta durmağa 

enen cansız bir ceset duy
lllau veriyordu .. 

GELDİ 
BUGÜN 

Güya teni, teninden ayrıl

mış, şu yatakta beyaz örtüJere 
bürünmüş kadına ulaşmış sa
nılırdı. 

İvrem termometreyi almak 
için eğildi. 
Oğuz düğmeyi çevirdi. 
Kırmızı bir ı~ık onun karan-

lık tasalı yüzüne yayıldı. 
Kısık bir ses: 
- Nasıl? .. 
- İyi.. Fiyevr otuz yediye 

düştü, tehlikeyi atlatb Bay 
Oğuz... Fakat bu gidişle o 
kalkmadan siz yatağa düşer
siniz.. Demindenberi size ba
kıyorum, Ülgenden bitik ha
liniz var. Şimdi onun yanına 
uzansanız ben doktor göziyle 
hanginiz hasta diye ayırmakta 
iüçlük çekerim. İsterseniz siz 
de biraz şezlonga uzanımz. ls
tirahata ihtiyacınız var Oğuz .• 

- Hayır!. 
- Bana inanmiyor musunuz? 
- Size inanırım. Ancak be-

ni avutuyorsunuz sanıyorum. 

Ben bu dalgınlıktan korkuyo
rum, hiç göz açmıyacak &'ibi 
geliyor.. İnlemese, yaşadığın
dan bile f Üphe edeceğim: Dok
tor Batukun yüzüne bakınca 
çıldırmadığıma hayret ediyo
rum. Size birşey soramıyorum, 
korkuyorum doktor, fena hir 
ıey itilmekten korkuyorum .• 
Dündcnberi .,ermedij'iniz .Amidi 
bana acıyarak vermek istiyor
aanız, yalvanrım beni aldatma
yınız. Herşeyi bilmek istiyo
nam artık ... 

- Sona Var --·-
Piyango 

- Ba§ttırafı 1 inci sahi}cd~
t&O Ura Kazananlar 

3447 6802 23468 13399 22044 
13367 20364 18416 20945 19685 
6778 6308 3193 8114 13022 
4454 22065 16341 11243 9753 

23548 12855 16965 19801 
ıoo Lira Kazananlar 

3888 95 7135 20494 14862 
21456 10154 22713 21075 17067 
8174 1356 15318 12270 971 

11496 17603 15026 6406 1362 
4063 14131 2984 12088 17675 

19597 5639 17466 19245 78 
11435 19569 2913 18051 1415 
10990 23187 23587 11729 10248 
11003 5646 22381 1411 9766 

so Lira Kazananlar 
14825 1945 18081 3464 8396 
21253 18551 19697 9179 7405 
6316 19925 10981 1391 12825 
3878 5522 8810 24065 22372 

12749 148 7602 19097 24721 
10523 7500 4161 7975 3404 
19849 14876 1557 8324 8842 
24259 4077 5972 11920 9555 
14389 8926 15255 19358 

ÖZÜNÜZ 
GÖZÜNÜZ 

AYSEL 
LALEYE 

Teyit Edilmiyen Haber Bakanlar . ' ... 
1\nkaraya Döndüler 

İstanbul, 10 (A.A) - Baş 
bakan İ!met İnönü, içeri ve 

----------------------------------------------------Almanya Misa1< Teklif Etmiş ... ---------
K k A 

dıpn işleri bakanlan bay Şükrü 
üçü ntlaşmanın Avustur.ya Davasında Kaya ve bay Tevfik Rüştü 

Ç 1 
Aras ile Cumhuriyet Halk Fır-

Bitaraf)ığını Selamlamağa a ışıyormuş... kası genel katibi bay Recep 

Belgrat, 11 (H.R) - Lubli- karşı küçük antlaşmanın mu- ökonomik münasebetlerini ge- Peker bu akşamki trenle ıeh-
yanada rıkan Sloveneç aaze- halefetini ortadan kaldırmak J d rimizden Ankaraya hareket ,. ,., niş etmeyi ümit e iyormuf.. etmişlerdir. 
tesi Almanyanın küçük antlaş- istiyormuş. Zira kürük antlaıı- K·· "k ti F l 

:r 7 uçu an aşma, ransa - n- İsmet l0 no-nu" Haydarpaca du-ma ile Balkan antlaşmasına ma Avusturyada Habisburg y 

Balkanlarda ve Orta Avrupa- saltanatının iad~sindense bu filterc arasındaki görüşmelerin rağında vali ft heletliye reisi 
da statukonun korunmasını memleketin Almanyaya iltiha- akislerine intizaren bu teklifi bay Muhittin, General Salih ve 
garanti eden bir dostluk mi- kmı tercih etmekte imiş.. Al- henüz tetkik ctmemişlermiş.. Halis C. H. F idare heyeti 
sakı aktini teklif ettiğini ya- manya ayni teklif sayesinde Belgrad siyasal çevresinde Slo- baıkanı ve şehrimizde bulunan 
zıyor, Böylece Almanya Avus- küçük antlaşma ve Balkan venec'in bu duyumunu teyit saylavlar ve bir çok zevat ta-
turyanın Almanyaya iJtihaknıa antlaşmasını yapan devletlerle edecek bir duyum yoktur: rafından uğurlanmışlardır. . . ....... . ....... 

Italya - Habeşistan Aydın Demiryollan 
Habeşliler Bir Italyan Karakoluna 
Hücum Ederek 5 Kişiyi Öldürmüşler 

italyan Gcncı·alı Somalide yet·lileı·le benıo<'I" 
fstanbul, 11 (Hususi) - İtal- cesinde tezahür eden tazyik 

yanlann Somali - Habeı budu- yeni bir hadiseye sebeb ol
dunda yeni hadiseler olduğu muştur. ikinci kanunun yirmi 
Habeş ve İtalyan askerlerinin dokuzunda bir Ha bet kıt' ası 
vuruştukları Roma dan bildirili- Afdusdaki italyan karakoluna 
yor : hücum etmiştir. Yapılan mü-

Roma, 11 (A.A) - Son ıa- sadcmede ltalyanlardan beş 
manlarda Habeş kuvvetlerinin kişi ölmüş ve altı kişi yara-
mütemadiyen tahaştudu neti· lanmıştır. ........... 

Balkan Andlaşması 
Bay Titulesko Dış İşleri Bakanımız 

Samimi T elyazıları Teati Ettiler 
Ankara 11 (A.A) - Balkan Balkan andlatmasının imzasını 

andlaşmasımn imzası yıldönü- hatırlamakla bu Uluslar Arası 
mü müoasebetiyle Romanya vesikasım bütün imza etmiı 

dlf bakanı Bay Tituleako ile bulunanlann mütehauis buJun
Dlf Bakanımız Bay Tevfik duldan sadıkane bailılık duy
Rüttü Aru arasında apğıdaki plannı çok güzel ifade eyle-
telgraflar teali edilmittir. diniz. Gösterdiğiniz yeni tesa-

Ekselins Tevfik Riiıttı : nüd tezahürüne hararetle te-
Ankara ıekldir eder ve müıterek güzel 

Balkan andlaımuının imza- esere olan en sadıkane bailı
aının yıldöntimü münasebetiyle Jık ve en sarsılmaz itimadım 

mü.ıterek eserimize olan kati bulunduj'u teminatiyle muka
güven duygularımı ve vefakar bele etmekle bahtıyarlık his
dostluiumu tekrar etmeme mü- •eylerim. 
saadenizi rica ederim. Yüksek bir selibiyetle de-

TituJesko ruhte ettiğiniz Balkan andlaı-
Ekselins Titulesko, ması riyaseti dolayısiyle sami-
Dışan işleri bakanı ve Bal- mi ve hürmetkar tebriklerimi 

kan andlaıması başkanı, bu münasebetle arzetmek iste-
Bükreı rim. Bu yüksek selahiyetinize 

Sulh ve sıkı teşriki mesai hepimiz tazimde bulunmakla 
üzerine kurulan ve şimdiye ka- bahbyarız. 
.dar en ciddi s?mtr.::leri veren Tevfik Rüştü Araa 

Satın Alma Müzakerelerinde 
Bulunmak İçin Bir Müdür Geldi 

lstanbul, 11 ( Hususi ) -· Aydın demiryollan müdürlerinden 
bay Adeane şehrimize gelmiştir. Hattın satın alınma müzakere
lerinde bulunmak için Çarşamba günü [ yann ] Ankaraya hare
ket edecektir. 

Bakanlar Heyeti 
Dün Uzun Süren Bir Toplantı Yaptı 

Ankara, 11 (Hususi)- Bakanlar heyeti bugün (dün) Başbakan 
General ismet İnönünün başkanlığında bir toplantı yapmıtbr. 
Toplantı geç vakte :kadar devam etmiştir. 

Posta Ve Telgraf 
Eski Umum Müdürü Bay 

Fahrinin Muhakemesi 
Ankara, 11 (Hususi) - Eski posta ve telgraf umum müdürü 

bay Fahrinin muhakemesine devam edilmiştir. Suçlular sorguya 
çekildi. Muhakemeye yann da (bua-ün) devam edilecekdir. 

Kadın Say lavlar 
PARİS, 11 (A.A) - Türkiye 

büyük millet meclisinde ka
d•nların seçilmit olmasını mev
zuu bahseden Jornal gazetesi 
diyor ki: 

Yeni Türkiye zimamdarlan 
çok parlak bir eser yaratacak-

Gayrimübadil Bonoları f 

latanbul 11 (Hususi) - Gay
rimübadil bonolan yükselmekte 
deYam etmektedir. ı 

lardır. Memlekete, büyük mazi
sine layık bir istikbal temin et
mek istiyorlar. Her ıeyden evvel 
ulusal duygunun ihyaııyle ite 
baıladılar. Bu işde anala
nn büyük rolleri vardır. Ve 
mecliste yer almış bulunuyorlar. 

Müzayede Usulleri 
lstanbul 11 (Hususi) - Bun

dan sonra müzayedelerin bin 
liradan fazla satışları kapalı 
zarfla yapılacaktır. 

YARIN 

13 ıubat çarıamba gününden itibaren iki büyük filim 

Patron Olsayd1m ilkbahar Şarkısı 
Fernand Grevey - Max Joseph Schmldt - Szöke 
Dearly - Mlrellle Balln Szakall - Llllane Dletz 
Beyoğlunda " Türk Sine- Beyoğlunda " Sümer sine-

ması " nda onbeş gün gös- ması " oda onbeş gün gös
terilen büyük Fransız kome- terilen ve lstanbul radyosu 
disi ve mevsimin, en büyük tarafından şarkıları neşredi-
filmi. Aynca : len şaheser. 

FOX dünya havadisleri Ayrıca : 
( Türkçe sözlü ) Renkli MİKEMA VZ 

ŞAHANE VALS 
MARTA EGGERTH'in çok beğenilen güzel film· b ·· 

d f .. .1 k ı ugun 
son e a gosterı ece tir. 

Bugünün seans saatJuı 15 - 17 - 19 _ 2115 
Yarın yeni seans saatlarını yaıaca w ız ' 



BORJIYA 
T.A.Ed~t~ 

-a-

Bu Papas Bu Dakikadan Sonra Sizim 
için Müthiş Bir Düşmandır. 

DelJr••lt ile beyu fımtapb 
kama ka111 kal'ftf• kaldılar. 
genç f 1'&1181% kadma bir kerre 
daha dikkatle bakclı. GizeUiii 
ia8ncle tizleri b-fdt. Oa 
Hkiz yqlannda olan kızcatız 
çok ,aıeldi. iki siyah gizle 

V •edik dillterleria
e WWaj en uzun faiD. 

ral saçlann çeftrdili çehre 
ininde titrememek imkinsız
da. Çıldırtaa bir gtizelllp 
uhip bulunan daruıundan 
çok namusla olduju anJqılan 
kaclmıa önünde delikanlı ai
_. aç•_ .... Giderini bu sn
zellik ililıesine dikerek ıqk•• 
... km. baktı. 

Kadın ..tendi: 
- 111971.. Belli -•az tlk

ran bajlarile kendinize bap
claaa. Sis kİBl8İnİz ? 

Genç lhari hlnnetle epe-
rek cevap Yerdi : I 

- Şo•alye Dl Kapatan. 
- Demek bir Franaz ? 
- E•et ••dam. Hatta Pa-

riali bir F rauaz. 
- Öyle İ8e beni kurtarmak 

lamaauada ıa.terdipüz yiik
Hk blpUi• tekrar tefek· 
kir ederim Şlyalya Dorapa-
tul. 
Pek deteniz bir İf.· sizia gi

bi bir U.. airaada k..kak 
bir pap- detll bnetli bir 
dlpı•• im,.. ~ çelcwaif 
tlaaydım, o za•u keadimi 
abyar ayacaktm. Yalmz 
........ iiı'••Wlir miyim: .. ............. 

Genç im litıi,.,- MMkea
luun aldal kati: 

- 11...a. ÇK Mele.. 8İru 
atla gezia·eye çdrmı'•. Şe
Wnlea llayli •nkl•fhjlm 
farkaM ......... Bu papa 

biada• laira &6111 tmb· EnelA 
ll&le t.carizda bul 111•. Kea
,.,... Jls yermedi-.. Atma 
........ o ,., .•• takıla-
- .... koYaWL itte ...... 
buadaa ibaret! •• 

Gemç kadmıa hakikab lly· 
&e.ediii aeyclaada idi. Deli
kanlı sordu: 

- Papua tanıyor mURBaz? 
Kiçlk bir duraklamadan 

- cenp Yenli: 
- E•et taaıyorum. Beai fe-

likete aiirliliyecek bir ada-. 
- Neden? 
- S. papu Roma,. titreten 

kunet& fakat meş'wn bir ada
.. clilep.e yardm etmek ia
tiyor. Onun icra vuatuulır. Ah 
alayl!. Siz biraz ince bu acla
mıa ciddi bir düşman olmadıjun 
miylayOl'duaaz. T amaJDen d6'6n
ceaızin aklliae olarak siytiyebi
lriaa ki bu papu ba dakikadan 

ara sizin içiD mlthif bir dBt
mandır. Eier bir yerde kendi
üe rutlalWUI& oauala kar11· 
hı•ekt• kepe·••· Eier ta
lih em Wr yerde birlqtirina 
elillden biç bir fC7 öp yime
JİllİK ft İ9De1İ*· 

Hatta ... ldz hinde yan-
•• k••ll. ... ..... 
...... bile tw. --

• 

amada zıadana attnmuaaclaa 
~ek ininiz. 

Bundan kendinizi korumak 
için ismini de llyliyeJİlll. Bu 
Garkui1oclar. 

- ....... e.,;. içüa bu 
kadar korkllJQ Jlze wrmamza 
tepkkk ademi= l llrlw _....... 
olaam ki beaim ip. clüayacla 
korkacak lüç bir teJ ,..ktm. 

- Allaha lllDU'lachk deme
den önce 8izcleu bir yalvarmam 
daha vardır. 

- Buyurunuz madam. 
- Şimdi buradaa aereye gi-

deceiiai, kim oldap.. anla
aaja çahpaaJIDız. 

- Bu ne demek madam?. Bu 
güzel tesadlfün hiçbiı' izi kal· 
bimde. kalmasın mı? Şu daki
kadan itibaren hayalinizi asla 

unutacak detilim. Her ıece. 
rüyalarıma girecek olaa aamm 
timsalinin iamiai olsun öiren
lllİyeyim mi?. 

Genç ahari, bu ilkleri ta
mamen qlma esiri olmut bir 
adamın titrek aesiae yakıpn 

bir yalvanfla tekrar ecliyorda. 
Kadın ise Aklanmam zor bir 

Hvpia atqli balatlariJe giz· 
leriai detikaahdan &Jll'IUDlyor-

clu. Hafif Wr ....... ile dedi 
ki: 

- Dialeyiaiz maı.,a 1. Adıma 
•enMldıiiiaa bhtemırdar. 

Bir çok aebeplede aclmu siz· 
lemeje borçlu,... 

Beai bi,ak bir felikettea 
brtanumma rai-• melen de 
sizliyorua. y alrau: beni tam• 
myanJana-.. ....lilderiiuai 
Iİse ..,liyeWliria 

Delik•.ı. telltla 
- Peki bum• .a- .ay&e

JİllİL 
- Bazı defa baaa PriaY• 

elerler. 
ıc..- tlalaa fada 8izi .... 

map fınat venaedeıı deli
kaab71 aelimladı Ye atım Flo
ıamya. c&.jru btitia lmwetile 
alrclü. 

Genç süvari oldap yerde 
heykel p kalarak lamdclaya
madı. Tozu duman yaparak 
yikHltea kadnua kaldmbp 
Wwt ,...Jan arumdaa gl
zallik ilihı•e m11D - bakb. 
Kendi kendine elylendi : 

- PrhbYer ne rüzel isim.. 
ltalyan1ar illduılmra Prima-Yera 
derler. Hakikaten bu kaclıa da 
ilkbalaana ailUWjiai tapy• 
bir gill.. Lakin balan dlltlla
mek neye yarar. Belki bir saat 
soara onda beadea en küçük 
bir iz bile kalm•yacak. 

F arzedelim ki 1111utmaaıa. 
Daüaa beni dleh•&a.. Ukill 
benim p.i bir -,orun his· 
.m.e aiıı ek icim lt.l,asa 
ıelmit bir ........... •• bek
liyebilir?. 

Hiç .. O.imla Wç.. 
itte blJle llirWrİrle a,br 

.. ,. ııılırill ellili tleliku-
..... ,. ..... alnll: ---

Nümayişler Sessiz F akatAzametli Oldu 
PARls: 11 (AA)·- lOŞubat 

1934 hldiselerinin yıld&ıiimü 
tam•~ sakin pçmlştir. Mtlt 
buabn ehemmiyeti louaı bua
dan dolayı meauamüyet getiri
Y•· s.,.liat ye komünist ga
zeteler Fatizme karp bir teza-

Mabafuaklr Eko De Pui 
iç işleri bakanına çatmakta " 
ltlkW 5 f8bat& ..... e 
verlerden esirgediği mtisaade
kirhğı mütterek cephenin 50 
bin nümayişçisine karfi bezlet
mİf olmakla ittiham etmekte-

PariaUJtl Bir JltıtUartı 

hlr addettikleri buslbdbı y6ce- 1 dir. BIJ8k -tbaab temlil 
lijiai tebMlz ettiıaekteclirl.-. eden Piti Parili1• bnpkhp 
Sai ce11ah pseteleri iH lmpa 
..... llprlar. Me.eJI laralık 
taraftan almiJOD F=nıa pze
teai ba teuhlrabm lılk0 eke 
ilham eclildipl zeamederek 
diyor ki: 

6 Şaı.t .... lmrlmalar 
elemeda .... - .,.. teza-
lalrl MI. llaD H dl. .._ 
emirle liarekel e•-ip. 

.wa,et .--- .... -ak . ....,.... ... ,.... ..... 
•etçe ,... ......... __ 

... clolaJi ••llmiJet .... 
teriyor. 

Ba ....... fikriace .... 
lllaet D • mf;,t .,,.+_, 
çelenk lllralmak ıa-me.
fen.I ...... U. ekc•wıj,et.iz ...,.....h ııet•iıahzklapk ...................... 

fazla nlmaJİRİDİn ~ remd 
yapmalarma raimea 1.atla ıh 
- ufak bir hlCli. d.w -~ 
dedilinemittir. 

Pöti Jumale ıöre kalabalık 
80,000 kifiyi bulmllfbu'. Radi
kal sosyalist ÔYI' ıazetesi di
yor ki: 

Fqizme k&rfl yapılan d&nkll 
nlimayif seniz, dlzenli Ye aza-
metli olmuttur. Ctımlauriyet fır
kumm Clmhuriyet meydanına 
alanı durgun fakat ... neti 
bir denizin dafsalanaı adır
llllfbr. D6a Ctünhariyeti kon
ma yılmm tini idi. 

Sosyalist Popiiler gazeteli 
bütiin ytizll kaplıyan fuatçılar 
(durun) batlıiı altmdaki yazıaı 
altuıdaki Paria halkı Fqizme 
yol vermemek hakkındaki az
mini bir kez daha ifbat etmiı
tir, Diyor. Toplanan kaJabalıtı 
100,000 talmin eclea ba sue
te .... ,. dair ama tahillı 
tenaektedir. Api pzete ah
un feYkallde inribat teAir
leri ayainde hallu, azamet& 
·~ laa7ee.ah teıah ... tma llalll 
edecek ldçbir lalclise ~adı
... da bJCletmekl-... 

K..e-• U...W. ruetui 
.. ..... ,..... 1'*8 tala-

• ft -ıa.-...... :!. teWitleriae çok lmmtli 
bir brplik tqldlede. bu aa-
met& ..... ,.. iam••- tak· 
Ü ....... . 

lngiliz ...... 
Dış Bakanı 

Berline Gidecek Midir? 
LODdra 10 ( A.A) - Loncl· 

ra mibakerelerinın hemen er
teıinde deverana bqhyan bazı 
pyialara l'ire Sir Con Sayme
DİD yakında Berline zideceji 
tahmin ediliyor. Bu pyialar 
Alman matbuabnda müsait aldr 
ler buluyordu. 

Observer ıazeteainin siyual 
muharririne ıöre bu ziyaret 
61.aki olacakbr. Ayni ıazete 
aiyaaal aıabfilia matad çeldr 
l'en Taziyetlerini mulaafaza et· 
makle beraber bu laaberi tek
zibe kadar varmaclıkJaruu 1•· 
zıyor. 

Dijer taraftan Berliıa Hfirİ 
Sir f.rik Filipa'in raporlan, 
teklifia Berliade iyi kaqdu• 
daiuu bildirmektedir. Loaclra 
aıılqmalanma ortaya koydata 
meseleleri mlzakere için la•a· 
si bir konferansm toplamnuı· 
nı ela menmabahsedea Obeer· 
ver gazetesi, umumi mahiyette 
bir m&zakere ile diplomatik 
yoldu huuat müzakareleria 
mltekabil faidelerini takclit 
için heniz daha pek erken ol
datanu ifade8İne meyclaa Yr 
rea ~diki lauırlık saflaua d 
İJİ aetocla ilaam edecektir. 

Dolandınc 
Bir Dansöz 

M•koYa, 11 (A.A) - Mala· 
keme dllmae Yeeiblarla k•· 
dWae c.ı,...kin kqif heyet; 
11Jesi sn.&11 Yerea ve blylec• 

I · Almanyanın Cevabı ::_ :0~~,. 
P be V C G.. .. H dır .. ıa.... clirt,.I ... ,.. ~ 
erşem eya uma unu azır 8~ •ct.iftiib. ·r. R k 

il' an e or 
Almanya Hava Andlaşmasına Taraftardır - Böyle Bir 
Andlaşmada Kendisinin Silahlanmak Hususundaki 
Hak Müsavabnın Zımnı Tanınmasını istemektedir 

Berlin, 10 
( A.A) -
HaYu •u
habiriadea: 

Londra an 
lqmalanm 

m8tealup 
Fr.aua Ye 

ln,Utere el
çileri tara-
fından da.
ki gh ya
pılan tebli
te Alman
yanm •ere
cefi ceyab 
Perıembe 
YeJ& C... &'IJ Jla.lotHJld Jllafldtnt W LtJtHJI 
pti lanır olacaktır. B. eenp- riciye me.tepn ba7 Fon BuloY 
far Almanyanllı Paria •• Loa- ela preuip itibarile kararlqea 
dra elçileri llay Koater •• Fon ceYabm bt'I ... i Yenaek 
Ho. .,...ta91e laer Mika.ete itimi 1...iciye aenialeıüae terke
tndi edilecektir. CnUm - derek 1at .,.tan ,.,..ata 
~ takarnr et.üt olma paiftir. C..abm aetai als· 
.,.eldir. Çlrakl ... flrdenleld pet Ye Mrteae imif. Alaaa1a k •ali t.a1iJet d....... Loadra anlaımalarmı mlsavat 
Bep--ıleki Hlilııe._ p&tl.tlıa laere •• •rbılil: peAnfrerat 
m.mde• olacak ... , llillll' .. - olaak ..... .,., ••• ... dal---4•'• p.iftir. Ha- ..... ..... ... nt br-

duada iarar ediliyor Ye Alman· 
)'ADID da ayneıı diiarleri ıiY 
mü,.Yİ ~mtbakere ect• 
Wr putaer oldaia teJicl ola
HJOl'8lUf. Almaaya hİr laaft 
udlap11•11ma akd1B& çok ta
raftaıdar. Çlnki bi1le bir aad
lqaaada kencliri•in lilllfhle.
mak .._uiadeki bak mlaava-

tuwa zamm t•-••-• ft::k· 
tedir. Dii• taraft• ,. 
Tuna •ala..,ua laak1nnda Roma 
•e Paridea izalaat iltemektedir. 
iki m..ıeket ......-. mllf.ta• 
rek .................. ....... 
SoYyetlerle bqalıkla •lzalaaret 
mualıedeaine llnm ı&rmemek· 
te " W.eealle,la Şark ndlet
maama eskili gibi muanz bu
lunmaktadır. 

·-~-Bir Maden Ocağında 
· lnfilildar 

Londra, 11 (A.A) - Ba.,.... 
ley CIY&rlllclaki bir ıiaUen kl
atlr ocaimda din IJledea _. 
ra YUkaiaalan iafill1C neticuia· 

e dokuz lfÇi ap- ....... ya
ral•·mp. Balan la•lz di
pnp cdıar sk ...-.. ola· 

Tersanesinde işti 
Londra, 1 t (H.R) - Şer 

tan bildirildijine ılre Mani 
lenaneaiıade neden ileri ıel 
ulafalamıyan bir İftial olm 
dlrt kip ölmüt, bir çoktan 
yaralanmıfbr. 

Heniiz ıerçek Ayılmıyan d 
,.., .. fire ba ,. ... 
calU8 kurumua• ip imif. H 
k6met ve zabata bu it 1& • 
11la bir ıizlilik sGdtiyorlar 
arqbnnalarm nereye Yardı .. 
Wlclinmektea sakıaayorlar. 

ParİI, 11 (H.R) -
bant fabrikaanda dtlnki 
.... herine ajır J'•-·-
İfÇİllİD yaralanadu lldlil 
Diz lfakanhtuaca bil • • • 
Petla•eclaa iki kiti JI• .. 
" •• YMll ......... 



.. . 
KLEOPATRA 
l' ~ "'" . ~ 

.... ...._ ........ 

MISlR KRALiÇESi 

EGE KOPUZU 
-~ . 

Halk Ye Divan Ozanlan 
-·-·-•11!1' -

Jlir Kızın 
Defterinden 

-ı-
- Edebiyabmız illlmi7etten ön-"""'ı Suçlan &z Tiirkçe y•zeak, 
ce 6z bir TGrk edebiyab idi. MceJİ bllanmak, ....._ oaaı 

... ---------------~ı·s~-----~Y~A~~~A~N~: """"'P~A""'!!"U....,L_R_E_B_O_U_L_l'___ Ozan, bakm, kam denen ozan- olm•kb. Tarizler ~ bir leke 
lar ulual llçllmilz olan •he· koadmmaclı.Hiçbir elrliklk yer

ce" yle yazdıkları lztlrkçe aedi. 

Ha,.t. - -. 1ol. Sajmda 
açaw, ..._.. keder- benle 
pek ilerde de Wr aadet iklimi 
Yar diyorlar. Orada bUtipr
Ju ,........... Ba İDce •e ka
raahk ,.&da kalWeriade bir 
IŞlk, pzleriade ••met• ltir 
L-.-6---w ' 1 u.·-.•L._.'L_ ••7 ---.r1, --... -

' Geçen Sarıtann ÖzD 
Mısır krah Ptoleme XIIl'ün 

k1Z1 K.leopatra,çocuklujıuı
danberi, ıöze çarpacak bir . ... . .. . ,., -

~· terlyo~. MiSii' kralbğmdan 
~ ~ edilmifken Romala 

Gazal Sezarla ittifak ede-
( rek tekrar tacını bafuı& 

geçiriyor. Sezar ile KJeo
JNdranm 1e.periaden Se
....,Oll aclh Wr çocuk do-

~ P,or. As 80DI"& Sezar Se
zar KleopatraJI Romaya 
alllrerek kendi zafer ıen
lilderinde laaar bulunduru
yor. Mmrh kadının Roma
da U.. Senafo liyelerin
dea bir lo11111ını kızdınyor 
Ye bunlar Sezare karşı el 
albndan birlqiyorlar. 

- Geçen giin söylediii söz
&eri daymadmız ya! 

- Hangi sözler? 
- .. Benim a&züm, yasa 

)'erini tutar,, demiş. 
- Buda gururun ve küstah

lafın son basamağı. 
- Geçen pn yoldan ge

lenler onu kral diye alkııla
lanuş. Bunlar hapsedilince Se

ı Zar kurtarmıf ... 
- Şimdi paralanmız da 

lakenduiye p&IUIDa benziyor 
\.İ.inı tabimin ialahı iti de 
lılaaırh mtlaeccimlere verilmiı. 

\,. - Roma bir Mısır kolonisi -., .. 
Ba .azler apdu ajıza lm

lıakt.. blaja flmWamyorda. 
kııl.aaçlana lawwwwneti, kapalı lair 
lıap içiMea plap - yidllcle 
..... lualmeleri "bi ..al.-1: ......,.... 11 ,_, 

Fakat Saar prarla Julaa
daiı ,abeldilderde baalan duy
-.1.: imlewaiyorda. Oadan daha 
k-..., laeıa .le daha ihtiyatlı 
•lan Kleopatra bazen ona fU 
liWa Yerinli: 

- K•clilli alma? 
- Haydi caaual Derdi o, 

~ lmr.::t· muvaffa-
Jetill tada, ar. 

BrUtUs 
Ba ll•wt ahe.pü el al

he.laa idare eden Markiia Brii
tt. idi. Bi,ak Katon'u Jeieni 
•lan bu ıeaç, Ollml ıibi hiç 
~zdi. Ne dene, ne isterse, 
._ kunetle .ayle, aaimle ia
lerdi. Bu mözü bu istek hiç bir 
._ ..., bitellİn tetkikinden 

~.:~ O, kendi prenaib
iktifa ed:d~celer çıkarmakla 

.it An.esi, vaktile, diier bir çok 
-dırlar sibi. Seaana kollan 

-- ditmlftü. Kim b• 
laeuıi de keadi babuı Sezardı ... 

Ba cloi- karanaüi çatak 
d.d;lro•11 lunlanyonla. Sezar 
._ laıtuflanm arbrcbkca BrG
kii. ıı..,_ dHa çok çabJOI', 

~ ""'-" tloi-1 ........ 
-.üİJ..._ Bu 14191C cMWiyett., 
..... , ... ylzdea, .,. ......... -· •sa S•e•pnç 
Brata. .. hap •••• -- ıi-

bi elini matbğı zaman Brtitüı 
annesini kirletmiı olan adamın 
temasından dehtet duyuyormut 
ıibi nefretle titrerdi. .. ' ·- . 
lar da, Briitla sert kaideler, 
uzlaşmak lfilm.iyen preuipler 
ortaya ailrdü. Kızıın durufile 
içinde bir alev yanıyor ıibi 16-

riinür, )'Ullll1lkJaruu sakar, Ro
mamn hqmetindea, blrriyetin 
pzeDiğiadea, btiniyeti kapan
Jann tehlikeaindea babtederdi. 

Kleopatraya müdebdeb ..d
yeai içhade ~.,.kea ılrlne 
bqım çevirirdi. Nual ki ahlik
mzhktaa, safahatta, Asya teh
vetinden yüz çevirmek lln-u 
Sezann rahabız ettiji bitin Ro
.. ldar, alabaplan aramda kala· 
rak miiwtimaDeriae, rüpetlariae 
devaa etmek iatiyealer, lalikt
met ıürmenin faydalan bir 
tek adam •rakac:ak bir de 
kendi aralarmda payı..-tı 
tercih edenler, blitb lloput
auzlar, bitin seneriler, blittm 
laayalciler, ve •uhtekirler tara
fmdan oJU&Cak ıiW ),,,U,,·•lan 
IMitün ......... ki• ...... , bi
tin bunlar Briitlll ıtrmekt• 
millete aadakabnda Ye ••talla 
hdalrArlak borcand•n Nbaet
tikçe, aeye ane dialiynlerin 
aram.da idiler. 

Onu daima üaam tezkere-
ler ıanclererek loaıbnyorlar

clı. Bu tezkerede f3yle llzler 
vardı! .. Uyanl Brltiia" veya 

..... ıerçek bir BrlHia dep
mipinl" veya 11 Ah, aram•ıdll 

Wr .... ....__" Oyleki Bril
* ıenetti ve lltlfklr hami
sine karp mİllDettarhjnu unu
mercii 

BGklen inen IMer 
Bap Roma tebrinde bir 

mlunb laa•ua esiyor. Mart •ya
ma ort.....U olwakla benher 
llawa fırtmala Wı. Glk kara .., .. Watlar_ .... u-
1 r •;sis..._•• ı c ı ı 
Aakla Wr feJ .-.. Mai 

vardı. Sebepsi:ı herkesin kulak 
lan otuJduyor; buğazı aıkılı
yordu. Bu korku bavau ber
kui lzüyordu. 

~'•hazan de1 

Kalpurin
yenin yanında, kendi evinde, 
1a metrui, ya karw tarafından 
verile duran &ğütlerle kartıla

ııyordu. 
Bunlardan 

birisi, fark 
kadım kur
nazlığı ile, 
bütün taf
katini bağ
ladığını bu 
adama kıy
metli ö~ud
ler veriyor, 
ona durgun 
luk, kurnaz 
hk tavsiye 
ediyor. Bun 
ca ihtiras
Jann çarpıt 
dığı Roma-
dan ak 
olan el 
mem'cketi
ne oau tek
rar ıeri ıö
türmeii .dü
tünüyordu. 

-Dijeri, dindar bir Romalı 
kadın gib;: tannlara kurban 
kamete onu tepik ediyor ve 
lııhWetle tekrar ediyorda. 

- Kendini sakın, Sezar, 
aavq taıına1D1D kızifnlıtından 

aakmt 
- Soeau Var-

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

Bay Çaldaris'in 
Beyanab 

·-· - Btqlaıa/ı 1 ati sohitldt -

••llDI yürekten istemekte Ye 
bmu elde et.ek için benimle 
L!-l!L&._ - -1..&-..l!ww v..•m111:1R....-. 

•q... ......, partiler de bir 

nlwtm• yaparak normal bir 
parlemeato durumunun berki

tilmeaiai iati7orlaraa bu aalat
-.wn lııir prta baila ........ 
......... ptirmelidirler: Hl
baet v- milletinia keacli
.. ..-dili ... .,......,.__ 
ta yohmdaa ükoamamahdır. 

Uluma pveni İle, aon iki yal 
İçinde JapıJaa blltlba parça H• 

ciaderl• ·••1•1fbr ki, ual
..... çotalmatbr. 

... temel aahalefet tanfm-
dan kabul edildikten 80nra iki 
tarafı ayıran bitin dijer ae
aeleler &zerinde anlapnamn 
ıllç olmıyacapu aamJoram.. 

Atiaa 11 (Haaul) - llake
tloap Ye sarbt Trakya ı•el 
Ylllilerile .Prlltlkt• ...... 
&.pekil A1.D seçi•;-;- 21 
Nilltwala ,.r=a-• Janr nr
•"ıtiı. Parl-•• 6 ...,.. 

· -....ııhr·- ...... ,.eaktar. 

deyifleri kobozlanyle çalarak DiYan ozan .. n, ArUp, 
okurlanb. Acemce ye biraz ~çeJİ ka-

laıimiyetin pmuile beraber ntbrarak lyle bir cliJ yapmf
~ ~ ~---p: !4~ı..:-1-.cı&:1ia1r .&rM... .. 
kardıja Ye acemlerin Nfka bir Baki, Kanuni SlleJlllU için 
biçime koyduğu -arzu &lçüdnl yum;. bir meniyeye tlJle 
benimsediler. Deyitferini Arab bath1or: 
ve Acem alzleriyle doldurmap E1 pa11bendi daaugehi by-
bafladılar. Ulusal deyif biçim- da nama amil 
lerini bırakarak kaside, ıazel, Takey hevayi m .. 'alei dehri 
meme.t, rübaL JUID•ia bq- bi dinnk 
Jadılar.. Bana karp Karaca Oflama 

Kaside ve pselleria içinde bir kotmaımdan el-an ta iki 
Türkçe .azler pdea güne d6rtlii1 okuyahm : 
o kadar azaldı ki hemen he- Çalob yticeaine aeyran eder-

k• 
men hiç yok sibi bir kerteye Girdim ak kuplu pller 
düştlL 

DiYan edebiyab adım alan 
bu edebi,.t 900 yıl siirdü. Bu
gün o k6ltlr bozgunu baıtan 
başa 11lnlm'f bahmuyor. 

Divan edebiyab saltanatın 
çömezleri araunda yaşadı. 
Ulus bunları bilmedi, tanımadı. 
Fakat Ulus edebiyatsız ola
mazdı.. Kendi Yarhğmdan bir 
çok ozanlar çıkardı. Bu ozanlar 
eskisi aibi hece ile öz Türkçe 
deyiıler yazıyorlar, Sazlariyle 
toplu yerlerde deyiılerini oku
yorlardı. 

Di•an ozanlan, saraylarda 
padifahlara daJkavuldak edip 
ıeçinirken, halk ozanları Ulu-
81111 aramda kOflDa, varaajJ, 
mani ye tilrldileriyle in alıyor
lardı. 

Divan ozanlara bunlan sev
medi, onlarla alay etti. Halk 
dilini kiti 1lrcl8. Uluıun OB· 

lan MYllleSİDİ ~emedi, im· 
kandı 

İtte iki imek: 
.. Divan ozanlanndan Tokatb 

Kini, halk ozanı Karaca oilam 
fU suretle tezyif et-ipir. 
llabad hareketten laele ......ı 

dejil mi 
Ey Pftl'I laiau 

Slirmeldiie ,.liçei Yef dal de
lil mi 

Oirf~\ıu pmv 
8- ................ .... ........ 

EJ brac:a otla 
Yldll ak eda Tllti koapl 

delil mi 
Çla wlei ..... (1) 

perİfan 
Bir fikat geldi de durdum 

Ailadm 
Ôpllb kokladı;un ıtlll• pe-

rİfan 

Hayal hayal oldu kU'fllllda 
dajiar 

Etinden aynlan ah çeker, 
•ilar 

Dökülmiif yapraklar. bozul
mut baj'lar 

Billbülün konduju dallar pe
ripn 

. . . . . . . . . . 
Bugiin, dilimiz temi:ıleniyor. 

Bize ıereji oJaayu Arab ve 
Acem .CSzlerini ab7oruz. Halk 
ozularmm değeri bir kat da-
ha arbyor .. ÔWleri yalan U
lm araamd. ıeçea bu edelai-
L~h::s&a herkesi unyor •• . J:i•rli arqbnnalar 
yaparak de ... ~ ~ kal....,. ..... , - .... 
lailsiJ.-i ...taya ÇIUnJOl'lar .. 

Divan ozaalannın en dei-6 
birkaçmdu - Nedim ye Flmli 
p.i - bqblan bmadan WU"a 

a-cak •Bir diwaa ..... imit" 
diye anılacak ; oaları okuyan
lar lııir bMl duymayacaklar •• 

Ve blylea kudileri ıibi, 
llll"akbklul belıeler de itkin· 
ela ppraldarı ............. 
lec:ektir. 

IWk oaalan in , ...... = ............ .,_....., 
~ • • okuueak •• ••Yİ· .... .....,.... ..... 
........... dil .. ed.W,ab
.... k••J• .... ...a.n.a .... --; :'~ 

.. Hial - ildDci .. .... Pi Karaca ..... S•••llk 
........ Senid Velalai Wr NHet F.ıpa, 19"; Y :LX 
k••••--= 121 Al c.,;a,, ..t.Wıat; 
Ne f1rt11a Wr .,_ telM.. lftl; y : 213. 

... DYeri ..... 1 S) Al c..-, .-W,.t; 
Bira ..W, Wru nnatı lair- 1921; y : 2S4. 

kaç prkı d ..... - ••••• ···-· .. •••••••••••••••••••• Dilek 
- TellIDa1Ja, Ya..ua -

•Wıillile bir ... 
Knaprak yar ohm 
y ........... k. dlıtin 
Gı• l.ıati,ar olma.. 

• •• 
Le ... ta aynlınadan 
M ;w aanlmadan 
..... danlmaclu 
..... ,... oha.. T....- NIY AZI HiCRAN 

emellerine orada Uftllahilir· 
lermif.. 

Genç olanlar bu yolum yol
CUIUJlllUf- Burada ıeceler an 
kader ima, pndizler cilaan 
kadar ıenipDif .. 

Atk orada J&PI'• te9p ora
da ptlanmf. . . . . . . 

Bea bu hayab ,... ...... da 
ruhu saran bir ••ıiaia çaih· 
yaa bestelerini belki dayura
bilirim diye, eliwade -.ıerd .. n 
tabafturdupm Bir met'ale.Göz
lerimde akiWri JWD bir 
emelle ben de_ ha 7ollarda yü
rl1orum.. Bu k8çlk defter be-
nimle, ltenim habralanma taıı
mak iPo. arbd•ı•lr edecek. 

llui _ _...., fakat madem 
ki o dahu blbte yqar hen 
fani pac bu ajarda 801.aam ve 
kaybolsam da, zavallı ben o 
aabrlarda aJDİ heyecanla yaşı· 
yacağım ya.. 

CEZMi BOLEND 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ege Kobuzcularma 
Biz alb okluyuz. Ay yıldızhyız. 
Şİmfekten, ıtıktan dalah luzı.,.z, 
Analı, babalı, er&, kızhJıZ. 
l>ewim yollarmda -Jlk&m-h 

vardır-

.................................... ••••il 
YJLDJZLAB UÇABKBN 

Nergisler 
Bu yd yİlle ne~ açta... 

Her zaman oldaju sı"IH yille _. 
1ana 1teyu, m,oa ,;w ., 14ta
nea .... koblll ~ 
- bclm ... ,.. .,.,..... z... 
..U. aerp.ler- Njpa '"ı " 
- .... ·,,·•·? Beai .... ..,.. 
le kuplayo,._.? Ola.. Aalt-
7orum! Hep aj'lıyonwıua? Ne
de. tahiat bize lmılhk ftlme-
mit dİJWADUI. Dopu.. Bir 
alev dudak katlar Jalua oı.. 
kokunuz ne 7azak onun silM 
renkli dejil. .. 

Hep.. Hep •ilayın ıaerpler .. 
Vkudnu tidcletle ......ı.u... 

Evet.. Bu yıl yiae •rsWer 
açtı... Fakat, bep8İllİD ıizleri 
auali... Mahcup yüzlerile ,_. 
bakıyorlar_ 

Sahalı Pide.ı.riaia akn .... 
riıMlea clopa parlak ...... 
-ı.n. ...... k.ıw.te ap
ı.. - ,.,._ lank ........ 
lilıi N 'scı'.._ 



.. 
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6 
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Bir Artistin Hayatı 
Vallace Berry, Gloria Svanson-...1 
Yıldırımla Vurumuş Gibi Sevmişti 
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Meşhur artist Vallace Berry 
kendi hayab hakkında şu sa· 
tırları yazıyor: 

Gloria Svanaonu ilk gördü
j'üm gün ıe-.·miıtim. O zaman
lar çekingen, korkak küçüle bir 
figürandı. Sahne vazii, arka
aından baj'ıracak olsa titrer, 
ıaklanacak yer a~ardı. Şika· 
roda Virginia Vally, Rod la 
tıocouela birlikte onu tanımıı
bm. Bir gün ceıaretimi toplı-
7arak kendisine bir sandviçle 
kahve ikram etmiştim. Görüş
melerimizde zeki, ihtiraslı ol
duğunu, sanatta muvaffak ola· 
cağını anladım. 

1 ' l 

\lollace lJuı ı ·y 

Keyston Komedi kumpanyası

na angaje edilmi•tik. Cloria

nın anası ile birlikte aym ev
de oturuyorduk. Gittikçe bir

birimizi daha ziyade sevmeie 
baılamıştık. Evlenmiye karar 

verdik. Ve 1916 senesi içinde 
evlendik. Bundan ~onra beyaz 

perde kraliçHi olan Glori' a 

Svaoıon sadece madam W al
lace Berry adını almışb. Bun

dan o kadar maırurdum ki 
anlatmam. Evlenmemizin ilk 

iki yılında bir çocuk gibi 

mesuttum. 
Glorianın etrafını 

zeoıinler ıarmıı b, 

bir çok 

Az sonra 

.4 

Gloı'ia ÖL'lıll son 

o HolJyvoodun en parlak yıldızı 

oldu. Kazancı benim kazaoc•mın 

kat kat fevkinde idi. Bu şerait 

dahilinde aklı selimiın onun 

muvaffakiyet yolunda ilerlemesi 
için ortadan kaybolmamı, aş

kımsa onu sevdiğim için kal
mamı emrediyordu. Aklım ga
lebe etti. Los Anıelesten uzak

laştım. İki sene sonra da Glo· 

ria Svansondan ayrıldım. Uzun 

bir ıeyahaia çıkbm. Çok istirap 

çektim. Günün birinde Holly

vooda döndum. "Affedilmez 

günah,, filminde bana verilen 

rolü kabul ettim. Az zamanda 

meşhur oldum.,, 

Galapagos Adaları 'Faciası 
~;m. .................................. ~~~-... ~ 

Paristen Okyanosa Vre Berlindeıi -
Flereanaya Kadar_ --

yeni Robinsonlar Ortaya Çıkıyor - .... - -·~--
r~eşhur BaroJ)eS Nagn~in/ Saltanat Sürdüğii 

Küçük . -.~mi yet Nasıl Kuruldu? 
~~----o.-.~~~~~~~------------~------~--

euaya:.u 15 SonkAnun rım, Montp:ırnasse barlarından talebesi dt:, kendi hocasının ka-
Büyük Okyanusun ıssız bir bazılarında rast geldim. Çok rısı olan bayan Dora Körvindir. 

bi~ ay ·ö~~e. "birşey · bll~iyor· P~;ist~ Q;-· mücevherat ma- giden .. bir kad;n tipi.' ~ 
dum. On gün sonra, Nevyorkta ğazası tutmakta olan Bar-0nes 1929 da Berlinde iki bilgin 
Amerikalı arkadaşlar kendi Vagncr - Buske'ye gelince, o arasmcla mühim bir görüşme 
istcklerile Robinson macerasına sonuna kadar inad etti ve ma- oluyor. Diğer insanların batıl 
atılanlara aid korkunç hika
yeler anlatdılar. 

Bugün, ezici bir güneşe rağ
men, Galapagos adalarının rüz
garı altında bunlart yazıyorum: 
Gabpagos adalanndaki facia
nın ilk perdesi bir sene önce 
açıl:uıştı. Ben buraya gelmek
den korku;•ordum. Amma, 
dünyayı dolaşmak için bir kaç 

i gün yeterde hatbüstüvadan bu 
~ adalara gelmek için ancak altı 

1
. ayda bir yelkenli bulunur. Öyle 

ki, buraya -ümidim hilafına- res
mi polis mcmurlarile birlikte 
geldim. Elime umulmadık ve
sikalar geçti. Mesela profesör 
Ritfer'in ölmezden bir kaç saat 
evvel yazdıi'ı makaleler her ıeyi 
anlatacağım. Galapagos faciası 
ilk önce anlatilan maceradan 
çok başka bir şeydir. Ne Kav: 
rad, ne de Stevenson cenub · 
denizlerine ait hikayelerinde 
böyle acıklı vaziyetler tehayyül 
etmeğe cesaret edememişlerdir. 
Diğer bir tali eseri de şudur: 
Galapagoı romanı Parisin Mont
parnasıe mahallesinde baılar. 
Burasmı ben çok iyi tanırım. 
Vaktile, hiç bilmeden, orada 
Barones ve arkadaşlarile de 
karşılaJmıştım. 

Sefahat Alemlerinde 

Jıaciauıu. 1.:ahrammıları 

cerasını GaJapagos adalarında fikirleri bunların üzerinde mü· 
bitirdi. Eğer ki, macera haki- essir değildir. Madamki Dora, 
katen bitmif ise.. Ritter' e bukadar medubtur, ne 

Barones Ve İki A•ıkı olabilir sanki, bir karı koca 
Barones'n mazisini karıştır· mübadelesi yapılacaktır. 

mak için burada müsait mev- Bayan Ritter, Bay Körvin 
kide değilim. Hakiki bir asil· ile Berlinde kalıyor. Ritter ve 
zade mi yoksa uydurma mı ? yeni yoldaşı da nazariyelerini 
Bilmem. Yalnır: baroneı ger· tatbik için ıssız bir adada ya· 
çekten yapmıtbr, ve hali da şamağa gideceklerdir. 
yaşıyor. Çünki elimde Dovilde İlk önce Galap:ıgos adalarını 
iken kocası ve Filipson ile düşünen bunlardır. Bu takım 
birlikte çckilmiı bir resmi var· adalar gemilerin yolundan çok 

Kocasından boşanmış mı ?Tat- uzaktadır. Y a1nız içlerinden bir 
hlıkla mı aynlmıılar? Bunu da adada, en büyüğünde, befyüZ 
bilmiyorum. kadar ahaJi var. Bir yelkenli 

Yalnız ıu var ki, üç yıl olu- senede iki defa bunlara lazım 
yor, bayan dö Vagner ne ya- olan şeyleri getirir. 
pacağını şaşırmıfb. Yirmi ya- Pek seyrek olarak bir Japon, 

Az zamanda E1Sanay'de ma
ruf bir komedyen olmuıtum. 
Oldukça para kazanıyordum. 
Biriktirdiğim paralarla stüdyo
nun birkaç hiue senedini sa-

·······················································••ı••·················· ........•. 

Parisin o büyük delilik ve 
sefahat çağını hatırlarsınız. Po· 
lis her akşam Bulonya orma
nına, serserileri yakalamak için 
değil, elmaslı bayanlarla fraklı 
bayların sefahatlarını bastırmak 
ıçın baskın yapar dururdu. 
Bu alemin müdavimleri ara
sında, sabahın saat sekizine 
doğru meyhanelerde kör kütük 
uyuyan ve belki yüz defa ge
ceyi karakolda bitiren bir İtal
yan kontes vardı. Tabii uydur
ma bir kontesi. Yanında da 
Balkan prensesi kılığında or· 
taya çıkan eski bir lüks aıif
tesi. Bir de zenıin İngiliz asıl
zadesi vardı. İki viski arasında 
herkesi İskoçyadaki malikin ... 
lerinde ava davet ederdi. Ama 
hiç halcikat olmazdı bu avlar .. 

tında Lorentz isminde bir Norveç veya Amerika şilebinin 
Almanla ortak olarak Pariste uirağı olan diğer adalardan 

tın almıştım. Her "Mühim" ko
medide bana hep ayni rolü 
veriyorlardı; koltuğu altında 
ıüt dolu bir kova taşıyan İs-
veçli tipi .. Gloria beni burada 
bir hami olarak tanıyordu. 
Bense ona derinden derine 
vurgundum. Fakat çekingenli
iim yüzünden kendisine izdi
vaç teklif edemiyordum. Onun 
çok mes'ut olmasını isterdim. 
Halbuki o zamanlar kazandı
iım para bunu temine yet
mezdi. 

1915 te Bronşo Bill Kalifor
niyada bir kumpanya teşkil 

ederek müdürlüiünü bana ver
di. Filimlerimiz piyasaya çıka
rılıncaya kadar dayanmamızı 
temin edecek paramız yoktu. 
Bu sergüzeıtimiz dağılmakla 
neticelendi. 

Yeniden ıııız kalmıştım . 
Kesm tınar mıngırdı. Cereyana 
kapılarak Loa-Angelese gittim. 
Orada sefalet içinde yüzen fi
JÜranlar alayı içinde Gloria'ya 
rastladım. Anuı Şikago'da aç 
kalan kızanı zorla Loa-Anıre
loaa ıetirmitti. Oç Mfta .~. 

Bayanla
rın Saç 
Modaları 
Kadmların şap 

ka modaları gi
bi saç modaları 
da günden gü
ne değişmek

tedir. Yıldız
lardan T cima 
Sodd'un bu o
rijinal kuvafürü 
çok beğenil
miştir. Thelma 
Todd tertip e
dilen saç tuva
letleri müsa
bakasında bi
rinci gelmiştir. 

1 

1 

1 

Orada her dil iÖrüşülürdü. 
Çünkü Ruslar, Cenubi Ameri· 
kalılar, Fransız ve Almanlar 
ayni sefahat içinde birleımiş
lerdi. Karışık, fakat şık bir 
alemdi bu. Çoiu sergüzeşt ada
mı, bazıları da değil. Sırasında 
zengin bir yabanct ele geçi
rilir. B:1yük Paris hayatına 

ve o sıralarda Berlinde moda 
' 

1 
olan F rcud nazariyelerine allf· 
tınbrdı. 

l . Kendilerinden bu kadar baha· 
ettiren bütün bu kadınlu •• 
oldular? Bir kaçına, 6vle ... ,. 

bir mücevherat mağazası var. birini seçmek kalıyor. 
Fakat işler artık yürümıyor. Ritter reklam yapmağa üzen· 

Delilik çağı geçmiştir. Zen· miyor o samımidir o kadar sa-
gin yabancılar Palaslarda ve mimi ki Berlinden hareketin· 
kabaralarda pek o kadar iÖ• den evvel bütün dişlerini çek-
rünınüyorlar. Sefahatların mo- tiriyor. Et yemek hevesine ka-
dası geçmiştir. Buhran başla· pılmamak için Ritterlerin hi-
mış ve Fransa da eski muktc- kayesini ve macralarının taf· 
sitliiine dönüvermiştir. sılatını ayrıca anlatacağım. 

- Milyar<ierleri ıssız bir ada- İptida adanın ahalisini yerli 
ya çeksek nasıl olur? yerine yerleştireyim. 

Barones, Amerikalı zengin· İşte üç yıl önce bir yat ora-
. lerin mükellef yatlarla büyük dan zeçerked Ritter ve kadm 
Okyanosta aylarcadolaJtıklarını yoldaşını adanın kıyısında ya· 
okumuıtur. Zaten o sırada Al- rı çıplak görüyor. Fotograflar 
man gazeteleri Dr. Rıtter ile çekiliyor ve bir kaç hafta 
yoldaş yapan Dora Körvinin sonra "Muasır Robinsonlar" 
maceralı seyahatmı anlatıyor- serlevhası altındı gazetelerde 
lardı. çıkıyor. 

Berlln Bllglnlerl Barones için bu k•dan ki~ 
Arasında fi: O sırada iki aşıkı vardır: 

Zira, Galapagos adaları bu Lorentz ve Filipson her ikiai 
günkü şöhretlerini Dr. Rıttcr'e de Alman. Bunları beraber 
borçludurlar. götürmiye karar veriyor. 

Doktor Rıtter f elscfeye çok Havr' de vapura biniyorlar, 
meraklı Berlinli bir cerrahtır. Hatbüstüvasahilinde Guaya-
İnsanlann kendi aralarındaki kil'e çıkıyorlar ve yerli gaze-
mllnasebetleri ; ve tabiatle mü· t~lere projeleri hakkında me-
oasebetleri hakkında hususi rak . uyandırıcı beyanat Te-

nuariyeleri wardır. Buna dair riyorlar. 
e.wler netretmiıtir. En ,evkli G6ı . dikdilderi . ada, Ritter-
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Yeni Asır · 

Hiç tüpbe yok ki cinaytle
rini itledikten ıonra katil bi
nayı mahvetmek ve kendini de 
enkaz altında kalmıç gibi gö.
termek için yangın çakaraµfbr. 

Ôilene doiru katilia ~k
leti, ppkaıı ve: "Suya bu nok-

TOKDIL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tada ablmatbr" ibareıini taşı
yan kart dö viziti Garvi nehri 
kıyısında bulunmuıtur. Tahki

katı idare edenler, buna rağmen 
caninin .kendi canına kıymadı
ima emiaclirler ve lıer tarafta 
onu anyorlar. 

/~~~r 
İ7'nirdeki karmakanşık spor 

iilerini tedkik ve halletmek 
İçin gelmiş olan Türkiye idman 
cemiyetleri ittifakı umumi mer- ' 

~ 

kezi ikinci ba~k~m Bsya:ıid 
'Saylavı bay Halid Bayrak'm 
gösterdiii lüzum üzerine bu-
gün öğleden sonra mıntaka 

merkezinde bir toplantı yapı
lacakdır. 

Bu toplantıya merkez ve fut
bol heyetJ~rinden başka İzmir
deki bütün kulüplerin mürab
bası da iştirak edecektir. Bu 
toplantının iyi bir netice vere-

c~aYit ~&0liıeu11ı 
Ölümü 
Ka:-şıyakada Soğukkuyuda 

bağ mahallesinde İspartah 
tüccardan Bay Ahmedi para
sına tamaen öldürmekle ıuçl• 
ihsanın muhakemesine diba 
Ağırcezada devam edilmiftir. 

Bazı noktaların takriri içüı 

icabeden tahkikatın kısmen de 
İspartada yapılmasına karar 
verilerek muhakeme başka 

bir güne bırakılmışbr. 

Ahlak Zabıtasının 
Aylık Faaliyeti 
Dört sivil memur ve bir üçün

cü komiserden kurulan emni
yet müdürlüğü ahlak zabıtasın

ca biray içinde yedi randevu evi 
bir otel kapatılmış beı kadın 

ıimsan yakalanarak adliyeye 

verilmit ve 12 kadın muayene

ye sevkedilmiıtir. 

Grip Azalıyor 
Sıhhat mildürlüiünün bele

diye hekimlerinden ve serbest 
doktorlardan aldıj'ı malumatta 

ıehirde 2'riP butalıiının soa 
bir iki gün içinde hafiflediji 
anlqılmıtdır. 

Erkek liseıi, kız lisesi, kıs 

muallim ve erkek muallim mek
teplerinin dezenfektesi ya

pılmışdır. 

Vapurda 
Ölen Adam 

Evelki akşam Karşıyakadan 

Çankaya vapurile hmire gelen 

yolculardan birisinin vapurda 
ani olarak öldüiünü yaımııtık. 

Bunun Menemenden tedavi 
için İzmire i'elmekte olan sey

yar satıcı Arif olduğu teabit 
edilmiı ve memleket hastane
sinde cesedi üzerinde yapılaa 
otopıide Arifin vahim sarilik

ten öldüğü anlaıılarak defnine 

ruhsat verilmiştir. 
Jıj 1 ••••• 1 

Kahveye SUih Atanlar 
Keçecilerde fincanci ham 

kahvecisi Kasım oğlu Süley-
. man zabitaza mürac.aat ede

rek araba ile kavehaneaine 
giren Ali oğlu Hasan, Rahmi 
0 ilu Hasan, Mehmet. oilu 
Cemil ve Arap Eminin ~abaa
ca ile kahvehanenin s;çakla
rına üç defa ateı ettiklerini 
ve kaçbklanna söylemiıtir. 

Zabitaca yapılan tahkikatta 

1 

Hasan, Cemil ve Diier Ha
san tutulmutlardır. Arap E.İll 
aranmaktadır. 
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- O, fırsat bekliyen bir 
kalleştir. 

- Farkındayım .. Fakat ben 
rle öyle değil miyim.. Korkma 

&f'U- uu Lu ... ag• uu~c::ı&ıu .•• 
Bağdatta beni tuzağa düşü

recek adamın ben, vallah alnı
nı karışlarım .. 

- Kendine güvenme bu ka
dar Cafer.. Biraz ihtiyatlı ol.. 

- Bırak arhk .. Karanm ka
rardır .. 

- Peki kıza haber verme
dik ... 

- Olsun.. Teodos bana ka
pıyı gösterecektir. Ve ben kızı 
alır almaz, ver elini Malatya 
diye düzülürüz yola .. 

Odada biran bir sükun oldu .. 
Taran henüz yataktaydı. 
Birden ayağa kalkarak ba-

tırdı : 
- Fakat sen unutuyorsun 

ıtaliba .. 
- Neyi? 
- Ayol bugün meras·m var .. 
- Merasim mi?. 
- Öyle ya ... 
- Ne merasimi? .. 
Taran kahkaha ile güldü: 

- Aslansın billah! A dostum 
bugün büyük camide halife 
san.ı murassa bir kılmç kuşa

tacak, değil mi? 
- Sahi .. 
- Bak, az kalsın unutuyor-

dum. 
- Öyleyse giyinelim .. 
Ve sessiz sedasız giyinmeğe 

başladılar. 

Kılıçlarını bellerine takarken 
kapı •uruldu: 

Sekiz, on kişi iki dakika sonra 
iki gencin önünde yerlere ka
dar eiiliyor ve içlerinden biri 
gülümseyerek, ıunları söylü
yordu: 

- Seyit Battal hazretleri .. 
Ha lif ci ruyizemin, size intizar 
ederler. 

Cafer, hiç birşey söylemeden 
öne dü§tü. 

Sarayın içinde bir fevkalade
lik vardı. 

Sokaklarda çalsrılar çalıyor, 

at kişnemeleri, bin bir aaudan 
çıkan vaveylalar ortalığı sarsı
yordu. 

İki genç Harunurreşidi bü-

yük merdivenin ba§ında buldu

lar.. Yanında vezirleri, emirleri 

civar aşiretlerinin reisleri vardı. 
İki kcnç ihtiyarın iki koluna 

ıcçti. 
Çalgıların garip ahengi ara

sında işidilir işidilmez bir sesle 
baJif e: 

- Ehlen ve sehlen! dedi. 
Elini uzatmışb. 
Cafer bu hali görmemczllk

ten gelerek sağ elini göğsüne 
basb. 

Bir dakika sonra merdiven
lerden iniyorlardı. 

Sokaklar donanmı9b. 
Sarayın dıı bahçesine çıkbk· 

lan zaman halife yaayana du
ran iki kır attan biriai Cafere, 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
-99-

diğerini Tarana işaret etti .. 
Bunların ikisi de halisüddcm 

kıymettar Arap hayvanları idi. 
Üstlerine birbirinden muhte-

uwu ~ğEr}~ruıP'l~}l\~q~tll·· .. u .... 

atladılar. 

Halife üstüne yeşil atlas 
kaplı murassa egcr vurulmuş 

bir ata binmişdi. 
Caferi sağına, T aranı soluna 

alınca, büyük kapının iki kana
dı birden açılıverdi. 

Alay saraydan çıkdı. Sokak
lar donanmışdı .. 

Yollara halılar serilmişdi. 

Gayet sıkı ve kesif iki sıra 
teşkil eden Şehirliler, halifenin 
müdcbdeb maiyetini hayran 
hayran seyrediyorlardı. 

Alkış yokdu. Herkes ellerini 
kavuşturmuşdu. f şte öyle duru
yorlardı .. 

Harunürreşid, yaşının epey 
geçmiş olmasına rağmen, atının 
üstünde dimdik duruyor, ara 
sıra sağına bakub gülüınse

yordu. 
Bu sükutu ile şehir bir me-

zardan farksızdı. 
Bereket versin arada sırada 

bu sükut içinde bir ses avaz 
avaz haykmyor şehre candan 
bir parça gürültü katıyordu. 

Bağıran münadi idi. Yuhut 
münadilerdi. 

Alkış tutuyorlar, halifenin 
bin bir meziyetini sayarak öm
rünün uzun olmasına dua edi
yorlardı. Pençerelerden, dam
lardan kadınlar çıçek atıyor
lardı. 

Alay, bir çok sokaklardant 
şehrin en büyük ve ziynetli 
yollarından geçerek büyük ca
miin bulunduiu meydana çı
kınca Cafer yan srözle Tarana 
baktı. 

Burası cidden müdebdep bir 
ihtişam arzcdiyordu. 

Meydan çepeçevre hassa as
kerlerilc zırhlı süvarilerle çev· 
rilmişti. 

Dört bir yanda, garip alet
lerden müteşekkil dört musiki 
takımı biribirinc uymayan ha
valar çalıyor, meydanda musiki 
yerine kulakları sağır eden bir 
gürültüdür gidiyordu. 

Camiin önünde şehrin en 
ileri ielen eşrafı, büyük rüt-

beli zabitler, sabık vezirler ve 
şehrin askeri kumandanı ile 
beledi işlerine bakan büyük 
memurlar saf tutmuşlardı .. 

Ha lif c meydanı ortalayınca 

birkaç kişi koşarak atmm diz

ginine ıanldılar. Hayvanı tu
tuyorlardı. Az sonra camiin 
kapısı önünde Halife atından 

iniyordu. 
Eşraf, efendisinden iltifat di

lenen, köpeklerin yaltaklanan 

itinalarile iğilerek Halifenin 
eteklerini öptüler. 

Gürültü, pahrtı arasında bi
zim iki delikanlıya metelik ve

ren olmadı. Ha lif eyi elden, 

ayaktan camie soktular. 
Cafcrle Taran, birbirlerine 

baka kalmışlardı. 
Gürültü arasında camie de 

KİT.Jit!l ~nli,ıJ§r9k •• ~tl~ı JD9!p_iıı.: 
aval kalmı,lardı. 

Cafcrin kanı beynine fırlar 
gibi olmuştu. Allah bilir amma 
herhalde bir delilik yapmıya 
hazırlanıyordu ki, birden ca
miin kapısından bir adamın 
merdivenleri dörder dörder at
lıyarak çıktığı görüldü 

Scyyidenaf (Efendiler) diye 
bağıran bu adamın hemen ar
kası sıra bir dij'er vücut be
lirivcrdu. 

Genç başmı çevirince, ihti
yar halifenin sırmalı kaftanım 
havada ıavurarak, kendisine 
doğru koştuğunu gördü. Haru
nurreşid camiye girince, Cafe
ri yanında aramıştı. Bulama
yınca; hiç bir merasime kulak 
asmamış, mahfeliQden fırlıya
rak insan saflarını yara yara 
koşmuş camiden çıkmışb. 

Bu hal Taranın hoşuna git
mişti. 

T eşrifnt ve mer .. sim içinde 
yetişmiş olan delikanlının kol
tuklan kaba:rmışb. 

Halife Caferin koluna ge
çerek yavaş yavaş merdiven
leri çıktı .. 

Bir an sonra onlar önden 
obürleri arkadan camiye dalı
yorlardı. 

Herkes ayağa kalkmış, hay
retle halifeyi ve yanındaki gen
ci süzüyorlardı. 

Sessiz aadasız, geni§ adım
larla ilerlediler, mahfile çık
blar. 

Bu sırada davudi sesli bir 
müezzin kamet getiriyordu: 

- Allahüekbcr! Allahück

bcr! Allahückber! 
Akabinde imamın ha lif eye 

muktcda olmaktan heyecan 
alan sesi sükün içinde yüksel
mişti: 

- Allahüekberl 

Namaz başlamıştı. 

- Allahüekberl 

Ümmet ilk rekatin rüknüne 
varmıştı. 

- AJlahückber! 
J~ir daha: 
- Allahückber! 

- Allahüekber! 
- Allahüekber 
Herkes secdeye varmıştı. 

Namaz bir an için temiz ve 

dindar olmak istiyen riya
karların mütavatkar sükutü 
içinde devam ediyordu. 

Halifenin haremine dahil ka
dınların namaz kıldıkları kısım, 
camiin pek hücra köşesindeydi. 
Namaz başlar başlamaz en arka 
safta merdivene yakın bir 
yerde duran, beyazlara sarıl- · 
mış bir kadının bir iki adım 

gerileyecek mahfilden çıkbj'ı 

&'Örüldü. 
- St"1u Vo1-

Loyt Corcun Tenkitleri 

Krallığını Kurmağa Çalışıyormuş .. 

l\ıulusfua Bfr J!crnzara 
Londra, 11 (H.R) - Kudus- ması yasak edilmiştı. Söylen- milliyetperverlerinin yardımla-

tan bildiriliyor: Sabık Mısır diğinc göre bu ziyaret sabık rına dayanarak Filistin krallı-
Hidivi Ablıas Hilmi Filistin ln~i- Hidivin burada geniş bazı iş- &-ını elde etmek emelindedir. 
liz yüksek komiserinin daveti lerere gİrİ§eccği rivayeti ile Eğer bu tasavvurunda muvaffak 
üzerine bu memleketi ziyaret alakadardır. Ayni rivayetlere olursa ileride Suriyenin de 
edecektir. Halbuki daha iki bakılırsa Abbas Hilmi Mısır iştirakile bir Arap - Yahudi 
hafta önce Kuduse ayak bas- milliyetperverleri ile Suriye kraliyeti vücut bulacakmış ... 

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

Yugoslavya Pasifik Denizi Acunun 
lntihabah En Korkunç Noktası oldu 
Belgrat: 11 (H.R) - Hırvat 

köylü fırkasının eski reisi bay 
Maçek, önümüzdeki saylav se-
çiminde Sırp ulusal muhalefet 
a-urubu listesine başkanlık et
meyi kabul etti. Maçek bu tek-
lif c verdiği cevapta diyor ki: 
"Sırp muhalefet gurubunun bu 
teklifi yalnı?: şahsıma kartı bir 
teveccüh eseri olmakla kalmaz 
Aynı zamanda Sırp - Hırvat 
yakınlığı için ablmıı bir adım
dır . ., 

Yu~oslavya Halk fırkası da 
parti başkanlığına Milan Hoce-
rayı seçmiştir. \ : 

Berlin: 11 (H.R) - aeıgrat
tan bildiriliyor: Hırvat muha-
lefet fıraksının çekingen duru
munu bırakarak acçime iştirake 
karar vermiş bulunması Belgrat 
siyasal çevresinde tesir yap-
mıştır. Sırp muhaliflerinin Ma
çek fırkası ile birleşmesi mev
zii partilere izin Yermiyen yeni 
seçim kanunundan ileri gelmek
tedir. Yasanın bu h6kmü Sırp 

"muhalefet partisinin Hnat m• 

General Smit " Uzak Şark MüşkülJeri 
Medeniyeti Tehlikeye Koymuştur,, Diyor 

KAP 10 ( A.A ) - Başvekil 
General Smits radyo ile söy-
lediği bir nutukta uzak şark 
müşküllerinin medeniyeti teh
likeye koyduğuna işaret ede
rek demiştir ki : 

Avrupa, demokrasi ve faıizm 
ihtilafları içinde yüzerken As
ya yürümeğc baılamıtbr ve ne
reye gitmek istediği de belJi 
dea'ildir. Aıyanın başında da
ha şimdiden dünyanın en kuv
vetli iki deniz devleti ile be
raberlik istiyen Japonya bulun
maktadır. Bu vaziyet yanında 
Avrupadaki müşkülat ehemmi-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
halefct partisilc kaynaşmasını 
mucip olmuıtur. 

Belgrat: 11 (A.A) - Almaya 
ile iktisadi alanda teşriki me-
sai yapmak için bir komite te
ıckkül etmiştir. Bu komitenin 
teşekkülüne ticaret odası amil 
olmuttur. 

yetsiz bir iile kavgasından iba
ret kalır. Pasifik denizinin dün
yanın en tehlikeli noktası ha
line srelmek için çok ciddi se
bcbler vardır. Ve bu işe Ja
ponya, Sovyet Rusya, Çin, 
Amerika, Kanada Avusturalya 
ve Yeni Zelanda karışabilir. 

Pasifik denizi dünya işlerinde 

can alacak nokta olmak isti
dadını gösteriyor. Böyle Bri 

ihtilafın önüne geçmek için ln
iİltere ile Amerikanın beraber 
çah.tması lazımdır. Avrupaya 
gelince Fransız - İngiliz hava 
anlaşması akim kalmıya mab
kümdur. Muvaffak olması için 
ailamız.lanma ile beraber yapıl
ması ıarttır. Almanyaya silah 
heraberliii hakkı tanınmalıdır. 
Ve bu suretle uluslar kurumu
na tllului ip. fabplmalıdır. 



~·!.. .......... 

Parizyen Bir Dava •• 
Japon Şairesi, Belçika Diplomatı 

Ve Isviçreli Ressam 
Bir Davada Karşılaşıyorlar ... 

Paristc " G il d . • at~ d rene e ,. e bır 

\' u Yo... Japon şairesi Kiku 
d llllata dert yanıyor. Üzerins: ~ok ince bir beyaz blüz. 
ita; •.n .kolları titreyen iki ka-

gıbı. Şaire heyecan ve kız
flnlılctan dim dik duruyor. 

Bir kaç ay sonra, birde ne 
görsün 

Zavallı Kiku Yama ta!.. 
Paris kitapçılarından birisi 

Belçikalı diplomatın bir kita
bını basıyor. Bu da, kendi 
emanet ettiği vesikalardan çık
mış bir kitap. 

Avukatın tavsiycsile, bayan 
kü- Ne demek 'benim boyalı 
ba ~iik bebeklerimi alacaklar 

şair tutmuş matbaadaki elya
lıtı" T 0 k:oda bir pazardan sa- zısım haczettirmif. Kitapçı da 

P aldıgım o güzelim kübik açmış davayı. Bu 1926 da olu-
lpa'" 
" ganımı damı alacaklar? yor. Kiku Yamata davayı 

lörl ~emleketimde büyük ak- kaybediyor. İstinaf ediyor, bey-
leri t.rın doğrudan doğruya yüz- hude. 10.000 frank tazminata 
k nı bastıkları kıymetli] ipek ve mahkeme masarifine mah-
ll~aşınıı demi? kiım oluyor. Son karar da 

i,.· Konferanslarımı vermek 1934 te çıkıyor. 
~111 k' 1 1 ı_ ınıarolerimi de? Çocuk- - Zaten başka türü o a-
haıı? bayramında giydiiim mu- mazdı ki .. Diyor Kiku Yamata. 
~~ kostümümü de? Bizim memlekette herkes bilir; 

Qil •kat bu müthiş bir şey şaire Komaşi kendisile uğraşan 
llıa~i ço~ .müthiş.. Sakan yazı kadınlara u~ursuzluk getirir. 

011 ncsını de alacaklarını? Yok, Fakat bu hurafenin tahmin 
~~alamazlar: değil mi: O bir edemediği birşey var; şaire Ko· 

s·ctidir " maşi ile uğraştığı zamanla 
•tin a l v .. 1 · • d k b tt' v • k't Lıı n ıyacagınız, şıır erını avasmı ay e ıgı va ı 

il\ c~. fırça ile değil de yazı arasında Kiku Yamata ev-
il11:1n ·1 1 Fr csı e yazan, şu sırada bir lenmiştir ve şimdi düçar o -

hak~ız harp gözünün hayat duğu mahkumiyetten kanun 
llltlc 111~a bir roman bitir- karşısında mes'ul olan da ko-
Jap uzere olan, Fransayı cası, İsviçreli ressam Kurad 
ları onya gibi sayan ve kitap- Meili'dir. 
~n birine meşhur Fransız B. Kourad şimdiye kadar 
ba 

1
_ Paul Valeri tarafından 6000 frank ödemiştir. Fakat 

ht t._ngıç yazılan Kiku Yamata alacaklılar kalam için mühlet 
~Zedilnıek üzeredir, zavallı!.. vermeğe yanaşmadıklarından 

Ot;'lll•n, ne mesele ... Tokyoda haciz yapılacakbr. Hem de 
..... tll B. T esvavente Kiku Ya- miizayede ile satılac•k olan 
... " il yalnız kansının bebekleri 
10111 adlı Belçikalı bir dip- kimondları detil, kendisinin de 
td~~!la tanışmış. Bu zat Japon yirmi senelik çalışma eseri 
'lilc 

1Yatına ve hurafelerine çok olan tablolarıdır. 
bili • besüyormuş. Pariıde de Kiku yamata ailıyor. B. 
kir\lfllllışlar. Hatta Japonyalı Konrad Meili ise müthit kaz-
)•d t, Belçikalı dilomabn Japon- mıştır. ikisi birden pire Ko-
11111 •n getirdiği bir ıiir mec- naşiye _ hem de Belçikah 
'•dl.sına başlangıç yazmıı. Son- bir diplomat muharririn Japon-
ki a. XVU nci yüz yıl Japon yalı bir bayan şaire açbj1 da-
"-kklerinden birinin hayab yanın mazarratlannı - mühlet 
dip) ında bir eser yazacaiım yermeksizin - İsviçreli bir 
dli 011lata açmış. Hatta buna ressama ödetmek istiyen Fran-
tııı r topladığı vesikaları da sız alacaklılara linet ediyorlar. 

illltt etmiş. itte tam Parizyen bir dava t .......... 
Esrarengiz Bir Dava 

.\bidini Katle Kim Teşvik Etmiş? 
&İll! Cpecikte Kuruçay mahalle-
6ld .. t tabanca kurşunile Osmanı 1 
\'e ~~e~le maznun Abidinin 
llıtkl bıdıni bu suça azım ettir-
1\i e maznun Muharremin 
de •rcezada muhakemesine dlin 

"arn d'l . . li e ı mı,tır. 

J:' ad ukuk ime şahidi sıfatile 
ı.ı· ıl İsminde bir şahıs dinlen-

lftir F d 1 k k Yüz·· · a ı, avganın umar 
ke ~~~en çıktıiını ve Osmanıo 
k1~ tsıne küfür edilmesinden 
"c kak ~b~dine bücüm ettiiini 
.... endııının hadisenin büyü
""'es· 
tU ~nf mani olduğunu, üçün-
•ıra.d e • kavgaya tutuştuklan 
de '. Abidinin "sen karışma" 
a llıcsı üzerine çekildijini ve 
lab'lllan Muharremin Abidine 

ilncayı vererek: h;. Al fu tabancayı vur. Di-
ını ven·r· d eli w • • Abid' . ım, c ırını ve ıonra 

titij-•.n~ıa Osmanın yanına kadar 
ttlll lllU, fakat tabancayı atet 
da .. :~~~ reri döndüiünü, .eri 

uru •ırada da silahını alet 

ederek Osmanı ağzından vu
rup öldürdüğünü söylemiıtir. 

Ondan sonra müdafaa şahit
leri dinlenmiştir. 

Müdafaa şahitleri Osmannı 
çapa ile Abidinin üzerine hü
cum ettiğini ve o sırada da 
Hüseyin adında birinin Abidi
ne üç el silah attığını, kur-
ıunların dıvara isabet ettiğini 
ve Abidinin de bu sırada iki 
el silah attaiını gördüklerini 
söy lemiılerdir. 

Emin adında diier bir şahi
din celbi için muhakeme baş-
ka bir güne bırakılmııtır. 

..- 111111 

Araba Kazaaı 
Arabacı Halil oğlu ıatılmıı 

Beyler sokağında idaresindeki 
arabayı Celil oilu sekiz yaı
lannda lbrabime çarptırmıt ve 
bir hafta işine mani olacak 
derecede yaralanmaıına sebe
biyet •ermiıtir. 

Arabaca zabıtaca tutularak 
adliyeye verilmiftir. 

Hessenthal, de Yeraltı Tayyare İstas
yonları Yapıyorlarmış 

r:ifl~ 
l ~ 

f 

~ 

Almcoılann llimleı ıbw y '1 ayuare:si 
Paris, 11 ( H.R ) - Liberte ler çalmakta ve işçiler yeraltı 

gazetesinin Berlin muhabiri ilticagahlara sığınmaktadırlar. 
Almanyanın gizli teslihatı hak- Böylece bütün faaliyet gizli 
kında ifşaatına devam ediyor. kalmaktadır. Stettin yakınında 
Muhabir son bir telyazısında ameleler büyük harpta Parisi 
diyor ki : bombardıman eden büyük Ber-

"Halen Hessenthal,dc, Stut- ta biçiminde ve büyüklüğünde 
gartt - Nurembt-rg demiryo- bir topu yerleştirmektedirler. 
landan uzak olmıyan bir yerde Bu top limanın methalini ko-
yeraltı muazzam bir tayyare ruyacaktır. Ziesar ile Buckau -
istasyonu inşa edilmektedir. Pramsdorf arasında, Berlinin 
Burada 1500 amele geceli gün- cenubunda elliden fazJa beton 
düzlü çalışmaktadır. Hessenthal sığınacaklar inşa edilmiştir. Bu 
Prag - Paris hava yolu üzerin- sığinacaklar ileride sınırlara 
de bulunduğuna göre bir tay- gönderilecek olan mühimmat 
yare görünür görünmez düdük- depoları olacaktır. 

Ödemişin Kaymakçı köyün
de feci bir aile faciası vuku-

buldui-u mahallinden vilayete 

bildirilmiştir. G elen duyuma 
göre cinayet ~<jylc olmuştur : 

- Kaymakçı köyiinde otu

ran Ali oğ'u Siileyıran ile ay

nı köyde Abdu1lah oğ u~!arından 

Mehmed oğiu Abdullah evelce 
bacanak bıılunuyor:armı :: , bila
hare Süleyman kansmı boşa
mış ve aralarında akrabalık 

la kalmamıştır. 
Evvelki gün k öy kahvesinde 

oturmakda olan Süleyman1n 
yanına sokulan Abdullah be
lindeki Nagant tabancasını çe
ker~k ani olarcık zavallının 
üzerine iki el boşaltmışdır. 

Süleyman aldığı yaraların te
sirile or<icıkda yere yıkılarak 
derhal ölmüşdür. 

AbdulJah da cinayeti yap
tıktan sonra yere düşmüş. ta
bancası tekrar patlamış ve çı
kan kurşun kendi kafasına 
isabet ederek ağ ır snrctde ya
ralanmışdır. 

Hadiseye Ödemiş m~ddeiu
mumiliği el koymuşdur. - - . 

Takye Giymiş 
Mehmet Ali oğlu İbrahim 

şapka kanununa muhalif olarak 
hükumet avlusunda ba~ında 

bir takyc ile dolaşırken yaka
lanmıştır. 

8e1tne • 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satıflar 
~ 

Uzt•m 
Çu. Ahcı Fiat 
63 S Süleymano 12 
48 T rifonidis D 14 50 
6 J Taragan 16 
4 Müskirat in. 11 25 

121 Yelcün 
Afyon 

ıs 

14 50 
16 50 
11 32 

Kilo Alıcı Fiat 
87 Uy.Mad.İn. 70 70 

Za~lre ~ r.!3 '1GI 
Çu. Cil'qi 

3475 B· >-da 
~ ~ 

390 Arpu 
21 Balıla 

Fi at 
1 15 
.J 80 
.) 

100 Börülce \ 87 
495 Sucıam j1 
350 P. çekird ..... ı 2 75 
1'12 Pamuk 44 

4 so 
3 87 
5 
4 87 

11 
2 75 

50 

Para Piyasası 
11-2-1935 

Ahı Satış 

Mark 50 25 50 75 
İsterlin 614 So 617 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 80 79 30 

Belga 29 30 29 45 
İtalyan lireti 10 65 10 70 
İsviçre Fran. 40 62 40 87 
Florin 84 80 85 05 
Kr.Çekoslov 5 20 5 22 

Blçak Tafımak 
Keçeciler caddesinde Osman 

oğlu Mebmedin üzerinde bir 
biçak bulunmuş ve zabıtaca 
alınmıştır. 
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kinmek 4. Sojumak 5.Tik- Vuruşan 
sinmek Mütesallib - 1. Kahia-

Müteneffiz-Sözü geçer şan, katılaşmış 2. Sertleıen 
Mütenekkir-Belirsiz sertleşmiş 
Miltenekkiren - 1. Adını Müsavi - 1. Denk 2. 

belli elmeden 2. Gizlice 3. Eş 
Kendini bildirmeksizin Müteselli 

Mütenevvi - 1. Adruk avunmuş 
Avunan, 

adruk 2. Çeşid, çeşid 3. Ön- Müteselli olmak - 1. A-
gi öngi 4. Türlü türlü vınmak 2. Avunmak 3. Ay-

Müterakim - 1. Birik- bınmak 4. Yıbanmak 5. Yu
miş 2. İrkilen 3. Toplanmış vanmak 
4. Yığlı 5. Yığılmış Müteselsil - 1. Sıra 

Müterakki - 1. İleri, ("Sıra dağlar = Cibali mü
ilerlemiş 2. Önüç 3. Önür 4. teselsile.,) 2. Sıralanmış 4. 
Yukarı yukarı çıkmış 5. Oyulganmış 5. Ulama 
Yükselmiş Müteselsilen - l. Art 

Müterakkıp - 1. Bek- arda 2. Sıra ile, sıra vardı 
leyen 2. Gözeten 3. Kolla- 3. Ulam ulam 
yan Müteşaib - 1. Dallan-

Müterakkip olmak _ 1 mış 2. Dallı budaklı 3. Ko!-
Bakınmak 2 B ki 1 3· lara ayrılmış 4. Pardak 

• e emeK ·ı M"t bb' 1 c· G.. t k 4 K il k u eşe ıs - . ırente oze me . o a 2 G . . . . k' 3 . 
M"t . d 1 G .. 

1 

. ırışen, gmş ın . I~ eri _ 

2
u Ger:s~ı - · oze- 4. Y npışan 5. Yapışkan 6. 

ten . ozlıyen y eprem 
. Mütcr~im - 1. Çeviren ı Müteşelcki - 1. Ağlaşan 

(dılden dıle) 2. Dilben 3. 2. Ağlayık 3. Sızlanan 4. 
Dilcimcn 4. Dilmaç 5. Dil- Yanıkan 
meç Müteşckkir-Uthlığ 

Mütereddi - 1. Bozuk Müteşettit - Dağınık 
2. Düşkün, düşük Mütetabbık - 1. Tıpabp 

Mütereddid - 1. Du- tıpatıp gelen 2. Uyan 3. 
raklıyan. duraklar 2. ikircim Uygun 
3. lkircin 4. Mızmız 5. Sc- Mütetabik - 1. Arka 

• • v arkaya gelen 2. Art arda 3. 
zıklı 6. Y ayıg, yayık 7. Ya- 8 .. b. . d ı 4 I 8 y v k 9 y k ırı ırı ar mca gc en . 
yı gan . ıgrı . uşa T utaşı 

Müterennim-ırlayan Mütetebbi - 1. Araşh-
Müteressib - 1. Dibe ran, araştıncı 2. Arkasına 

çöken 2. Durulan düşen 3. Derinleştiren 4. 
Müterenih - 1. Sızan Kovatıyan 

2. Terleyen Mütevafık - Biribirine 
Müterettib - Düıcn (te- uygun 

retlib eden wazife --.) Mütevahlıif - 1. Bezmen 
. Miitesadia - 1. Çarpı- 2. Güre 3. Korkmut 4. Si

ta• 2. O.kuta•, tokutan 3. ieaçek S. Ürkek 6. Orkmüt 
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Mütedehhiş- Ürkmüş 3. Üzülen, üzülmüt 
Mütedehhiş olmak-101- Mütefehhıs - 1. Araş· 

gusoanmak 2 Ürkmek tıran 2. Soruıturan 3. Yok-
Mütedenni - 1. Aşağı- layan 

Jamıı 2. Aşağılayan 3.Düsen Mütefekkir - 1. Düşün
düşkünleşen 4. Geri giden celi 2. Düşüncesi olan 3. 
5. Gerilemiş 6. Gerileyen Düıünen 3. Düşün~en 5. 

Mütcellim - 1. Acı çek- Köngüllük 6. ÔyJU 7. Uyln 
miş 2. Acıklı (insanı tavsifte) Mütefennin - 1. Bilgiç 
3. ~cıyan 4. Mundu 5.Tasalı 2. Bilgili 3. Cil~i~ 4 . . Bilir 
6. Uziilmüş 5. Okumuş 6. Ogrenmış 7. 

M'iteellim o:mak - 1. Tığrak 
Açırganmak 3. Darlanmak Mütefcrri - 1. Dallanan 
4. Kaygılanmak 5. Sal.-ınmak 2. Kollara ayrılmış 
6. Tarılgannıa 7. Tasalan- Müteferrik - 1. Aralaş 
mak 2. Ayrılmış, dağnık 3. Da-

Müteemmil 1. Dalgın ğılmış 4. Tarkalmış 5. Tar-
2. Düşünceli 3. Düşünen kan, tarkanç 

Mütcenni - 1.Ağır başlı Mütefessih - 1. Artak 
2. Ağır davranan, agır dav- 2. Çürümüş 3. Erpimiş 4. 
ranır 3. Anıl 4. Dölek 5. Gömük 5. lmzık 6. Kok
T utumlu muş, kokuşmu~ 7. Sası, sa-

Mütcenniyane - 1. Ağır sık 8. Uluk 
ağır, ağırca 2. Anıl anıl 3. Mütcveffik - l. Geçen 
Düşünerek tY arışta herke.si zeçen) 2. 

Müt eessir - 1. Dokun- Ust gelen 3. Ustün 4. Y c
muş, dokunulmuş 2. İçine gül, yüngül (Hafif olduğun
işlerımiş 3. Kaygılanmış 4. dan üste çıkan) 
Kaygın 5. Üzülmüş Mütegallib - 1. Basak 

Müteessir olmak - 1.A- 2. Baskak 3. Zorba 
cıksınmak 2. Bosanmak 3. Mütegallibe - 1. Dere-
Burulmak 4. Darlanmak 5. beyleri 2. Zorbalıkla 
Dokunmak 6. Dolukmak 7. Mütegayyir - 1. Ba<: ka
Göynükmek 8. Güzükmek 9 laşmış 2. Bozuk, bornlmuş 
İçine işlemek 10 fçinlemek 3. Çarkıt 4. D~ğişmiş 5. 
(teessürünü belJi etmrmek Onumuş 
man) 11. İrginmek 12. Kıs- Mütehaccir - 1. Taş ke
tanmak 13. ÖyıünmP.k 16. silmiş 2. Taşlaşmış 3. Ta, 
Sakınmak 15 S•dalanma ~ 16. olmuş 
Tarıkmak 17. Tolukmak 18. M" h kk .. utc, a ık - 1. Do·•-
Uzülmek 19. Yerinmek 20. ruluiu anlaşılmış 2. Gerçek-
Yüreğine dokunmak, yüre- lenmiş 3. Gerçekliği anla-
ğine ~şleme~ şılan 
. .Mu~cezzı - 1. incinen, Mütehalif - 1. Ayrık•, 
mcınmıs 2. Sıkıla.., sıkıln"$ ayrvksu 2,. Ba,ka baıka 3. 



SahHe tO 

Afyon Kaçakçılığı 
Bakalım İşde Daha Kimler Vardır? 

Zan Altında Olanlar 
İki a ydanbcri İzmir polisi ve 

Ege mıntakası kaçakçılık takip 
amir]iği gizli memurları afyon 
kaçakçılığı işine fazla ehem
miyet vermişler, kaçak afyon
ları ve kaçakçılan ve bun1ara 
yardım etmesi muhtemel bu
lunanları suç üstü yaparak ya
kalamak için icap eden terti
batı almış bulanuyorlardı. 

Nihayet evvelki gün güm-
'tükten badem sandıkları içe
risinde 150 kilo kadar afyonu 
Alman bandıralı Derince vapu
runa yüklettikleri sırada vapur 
içerisinde polis ve gümrük mu
hafaza sivil memurları tarafın
dan yapılan ikinci muayenede 
aandıkların içerisinde af yon 
kokusunun intişarına mani ol
mak için sureti mahsusada 
sandıklara tamamen intibak 

ettirilmiş lehimli teneke zarflar 
İçerisinde afyon olduğu görü
lere'k tahkikata başlanmıştı. 

Tahkikat gayet gizli tutul
makla beraber iyi neticeler ve 
tahminlere göre senelerden 
beri İzmir limanında mühim 
kaçakçılık yapmakta olan 
adamlar da bu vesile ile ya
kayı ele vereceklerdir. 

Afyonları kaçıranlann David 
Abulafya, Jozef Pardo, Leon 
Matalon oldukları ve komis
yoncu Osman Nurinin, teneke
ci Bohor Frankonun da met
haldar oldukları zannı kuvvet 
bulmaktadır. 

Bu işde diğer bazı sermaye-
darların daha alakadar olduju 
zannedilmekte ve bunun da 
meydana çıkarılması için zabı-
taca çalışılmaktadır. 

Nişanlısını öldüren 
Nihadın Muhakemesi Bitmek Üzere 

Dolaphkuyuda nişanlısı Ley
layı kıskançlık yüzünden öldü
ren Nihadın durşmasma dün 
ağ1rceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Nihad katil suçundan başka 
15 yaşından küçük bulunan 
Leylayı kaçırarak kirletmek 
maddeıindcn de ayrıca maz
nundur. Halbuki Leylayı kaçır
dıktan sonra ta!hihi sin için 
hukuk mahkemesine müracaat 
olunmuş ve kızın yaşının 18 
"'duğu tesbit edilerek ilauı çı
karılmıştı. Fakat bu ilam malı-

kemeden alınmadığı için hük
mü katiyet kesbetmemişti. 

Dünkü duruşmada ilamı mah
kemeden alıp almıyacağı suç
luya soruldu. Suçlu para.!ı ol
madığını ve alamıyacağını ce
vaben bildirdi. 

Bunun üzerine iddia maka
mım işgal eden müddeiumumi 
muavini bay Şevki iddianın 
serni için muhakeme dosyası
nın kendisine verilmesini ve 
muhakemenin başka bir güne 
bırakılmasını istedi. Keyfiyet 
mahkemece kabul edildi. 

-242- Öz Türkçe kanlıklar 

Biribirine uymaz, biribirine Afallamak, afallaşmak 2. Şa
uymıyan 4. Uymaz, uyuşmaz şakalmak, ,aşalamak 3. Şa

Mütehalli - 1. Bezen- şırmak, şaşmak 4. Tanmak 
~ 2. Donanmış 3. Süslen- 5. T anakalmak 

. iş Mütehayyiz - 1. Başa, 

Mütehammil - 1. Çeke- beşe (Reis man.) 2. İleri 
bilen, çeken 2. Çıdağıdı 3. gelen 
Çıdama! 4. Çıdamlı 5. Da- Mütehevvir - 1. Azgın 
yanabilen 6. Dayangıç 7. 2. Coşkun 3. Kızgın 4. Ôf
Dayangan 8. Dayangılı 9. keli, öfkeci 5. Saldıran 
Dayanıklı 1 O. Sıdallığ (Da- Mütehevvir olmak - 1. 
yanıklı, sebatlı man.) 11. Kanıkmak 2. Kızmak 3. Öf
T osak 12. Tözüm (Taham- kelenmek 
mül man. da) 13. Yüklene- Müteheyyiç - 1. Coş-
bilcn kun 2. Savruk 3. Taşkın 

Müteharrik - 1. Çapçık Müteheyyiç olmak - 1. 
2. Durmaz, durmıyan 3. Kı- Kursağı kalkmak 2. Yüreği 
mıldanır, kımıldar 4. Kımıl- oynamak 
danan, kımıldıyan 5. Oynak Mütekabil - 1. Karşı-
6. Oynar 7. Oynıyan 8. T es- lıkh 2. Yüz yüze koyuğlu 
kinç, değişmek Mütekaddim - 1. Baş-

Mütehassış - 1. Bilgüçi taki 2. Eski, eskimiş 3.Geç-
2. Bilirek 3. İşin eri 4. Pi- miş 4. Deri geçen 5. Önde 
liğ kişi bulunan 

Mütehassis - Duygulu Mütekaid - 1. Çekilmiş 
Mütehassis olmak - 1. işten çekilmiş 2. Otrak, 

Sevinç duymak, sevinmek oturak 
Mütehaşi - 1. Çekinen MütekaUis - 1. Büzül-

2. Kaçınan 3. Sakınan 4. müş 2. Çekilip toplanmış 
Ürken 3. Kısıklanmış 

Mütehaşi olmak - 1. Mütekamil - 1. Cetik 
Korkup çekinmek 2. Ka- 2. Ergen 3. Ergin 4. Gcliş
çınmak 3. Sakınmak 4. Ürk- ken 5. Gelişmiş 6. İlerile
mek miş 7. Olgaç 8. Olgun, ol-

Mötehavvil - 1. Adruk gunJaşmış 
2. Değişan çabuk, değişen Mütekasif - 1. Koyu-
3. Değişik 4. Değişmiş 5. laşmış 2. Sıklaşmış 
Dönek (Krrarında sebatı ol- Mütekasif - 1. Gevşek 
mıyan man.) 2. Hönük 3. Tembel 4. Usan 

Mütehavvil olmak - Tü- 5. Üşenen 6. Üşengen 
!elenmek Mutekatı - Biribirini ke-

Mütehayyir - Şaşa kal- sen, kesişen 
mış 2. Şaşa]amıt 3. Şaşkın Mntekayyih - İrinli 
4. Şaşırmış 5. Şaşmış Mütekebbir - 1. Bencik 

Mütehayyir olmak - 1. (Hotbin man) 2. Boylan 3. 

Yeni Asır 

Narlıdere Cinayeti 
Dün Muhakemeye Ağır 
Cezada Devam Edildi 

Narlıderede kasap Mustafayı 
yolunu bekliyerek taammüden 
öldürmekle suçlu Katırcı oğul
larından Hasan ve oğlu ibra
him haklanndaki muhak~meye 
dün aiırcezada devam edil
miştir. 

Dünkü muhakeme celsesinde 
şahit olarak Hasan dinlene
cekti. Gelen Hasan istenilen 
Hasan olmadığını ve aranılanın 
Denizliye nakledildiğini söyledi. 
Ve muhakeme asıl şahidin 
bulunması için başka bir güne 
bırakıldı. 

Bay Kazım 
İskan memuru bay Kazım 

T ekirdağı iskan ' memurluğuna 
terfian tayin edilmiştir. 

Bay Kazım burada bulundu
j"u müddet içinde herkese 
kendini sevdirmiş çalışkan bir 
arkadaştı. 
Seferlhlsarda Tetkikler 

Baytar müdürü bay Adil bazı 
tetkiklerde bulunmak üzere 
dün sabah Seforihisar kazasına 
gitmiş ve akşam avdet etmiştir. 

Göz Hekimi 

lütf i Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 
ikinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
Evi 11 5125 

746 s. 7 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MİNİK 
Kadın Berberi SITKlnın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

Bütünlzmir 

Güzellerinin 
SITKI bayın salonuna 

koşmalarında elbet çok mü· 
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de öğretecektir 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Telt!fon: 3101 
3-26 (193 

Doktor 
A. Kemal T onay 
Bakteriyolog ve bula
şık ile salgın hastahk-

lar birinci sınlf 
mütehassısı 

Basmahanede Müveddet 
salonu üstünde Dibek sokak 
30 numaralı ev ve muayene
hanesinde gece gündüz has
talarını kabul eder. 

Veremliler ile müracaat 
eden diğer hastalara yapıl
ması Jazımgelen sair tahlilat 
ve mikroskopik muayeneleri 
yapılacaktır. 

10 - 13 h-3 (98) 

Öz Türkçe karşılıklar - 243 -

Boyun ~erikli 4. Kuramcu, Mütemekkin olmak - 1. 
kurumlu, kurum satan Alkonmak 2. Ornaşmak 3. 

Mütekebbir olmak - 1. Oturmak 4. Y erleımck 
Böbürlenmek 2. Çalım sat- Mütemellik - 1.Sürüncü 
mak 3. Kabarmak 4. Ku- 2. Yalpak 3. Yaltak 4. Yal
rumlanmak, kurum satmak takçı 5. Yaltaklanan 6. Yüze 
5. Ululanmak gülen 

Mütekeffil (olmak) - El Mütemen - 1. Bayık 2. 
tutmak Güveni1en, kendisine güve-

Mütckellim - 1. Liikır- nilen 3. İnak 4. İnanç 5. 
dı eden 2. Söyliyen İnanılır. 

Mütekessir - l. Çoğa- Mütemessik - 1. Daya-
lan, çoğalmış 2. Ürekli nan 2. Sıkı, sıkı tutan, sıkı 

Mütekevvin - Olmuş sıkı yapışan 3. Tutulan 
Mütelaki -1. Kavutmuş Mütemevviç - 1. Dal-

2. Ulaşmış galanan 2. Dalgalı 3. Me-
Nütelasık - 1. Ortancı nevişli 

(Mitoyen, iki şeye yapışık Mütemevvil - 1. Barlı 
olup aralarında kalan man.) 2. Bav 3. Varlıklı 4. Zengin 
3. Yapışık Mütemmim - 1. Bitiren 

Mütelevvin - 1. Alaca 2. Bütünliyen 3. Eksiğini ıi-
2. Boyalı, boyanmış 3. Do- deren 
raksız )Bir karar üzere dur- Mütenahi - 1. Biten 
mıyan) 4. Dönek 4. Oynak biter 2. Sona eren 3. Sonu 
6. Yayılgan olan 4. Tükenen, tükenir 5. 

Mütemadi - 1. Araıız, Ucu bucağı var 
aralıksız 2. JC\rdJı 3. Sürekli Mütenakız - 1. Birbiri-
4. Süren, sürüp ğiden 5. Sü- ne uymaz 2. Biribirini çürü
yügün 6. uzanan ten 3. Biribirini tutmayan 4. 

Mütemadiyen - 1. Ara- Kışık S. Ters 6. Uygunsuz 
sız olarak 2. Aralıksız 3. 7. Uyuşmaz 
Birdek 4. Birdik 5. Bir dü- Mütenasib - 1. Biribi
züye 6. Kurmaksızın 7.Kes- J rine uyar, biribirini tutar 2. 
meksizin 8. Sürekli olarak 9. Oranlı 3. Tutan, tutar 4. 
Vire Uyar 5. Uygun 

Mütemayil - 1. Eğilmiş Mütenazır- Karşılıklı 
bir yana eğilmiş Mütenebbih- Uyanık 

Mütemayiz - 1. Ayrılan Mütenebbih olmak - 1. 
2. Seçilen 3. Sivrilen Eslemek, islemek 2. Onmak 

Mütemcdeih - Öiünen 3. Onulmak 4. Uyanmak 
Mütemeddin - Uygur Müteneffir - 1. Çekinen 

(Muti, cemilekar, taraftar, 2. İğrenen 3. Kaçınan 4. 
müttefik) Tiksinen 

Mütemekkin - 1. Otu- Müteneffir olmak - 1. 
ran 2. Yerleşmiş Bıkmak 2, İQ-renmek 3. lr-

., 

• 

Anneler Çccuklarınız 
için ilk ~; ama va 

LAKTİlW 
ile baş:a yınız 

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

L A kt • Çocukta hazımsızlık, a - in sancı, ishal ve ku~mal:ar 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo : 

LUTFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

Katagrip 
TABLETLERi 

I 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığmı 
T e-:namen Geçirir 

ı~nı i ne Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuruştur 

"-~----·-·~, -----------------' 

Her Sabah 
DAHA GENÇ 

~ """- - -
Muayenehane Nakll 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kai·antina tramvay cad
desi N o. 596 Tel. 2545 

Wb&S 4CkkMS:4< W Z2!4W $ 

Hemen Bu Akşamdan 
Sizde Bu Tedbiri Tec

rübe Ediniz 
Bu şayanı hayret keşif sa

yesinde buruşuklukları hemen 
tamamen izale etmek ve cildin 
taze güzelliğini bulmak imkanı 
hasıl olmuştur. 

Fen; yüz buruşukluklarımn, 

cildin bazı anasırının yıpranma
sından husule geldini keşfet

miştir. Bu kıymetli cevherler, 

hali hazırda (Biocel) tabir edi
len ve Viyana üniversitesi pro
fesörü doktor Stc jsl...al tarafın
dan meydana çıkarılan müstah
zarla yıpranmış unsurlarla ye
nileştirmek kabildir. ( Biocel ) 
ise şimdi cildin unsuru olan 
pembe rengindeki T okalon 
kreminin terkibinde mevcut 
olduğundan bu kremin istim alile 
buruşmuş bir cildi pek az zaman 
zarfında ~ençleşmiş olabilir. 

.. IJl!llll!!a!!!ılll!Aml':llm:'~m: -
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
. 

İkametkahını Birinci Kor
onda Tayyare Sineması civa
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler 1'okağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

.. . 

(~lH.3._., 

Solmuş bir ten, ter, taze ve yu
muşak bir hal alır. He
men bu akşam Bioselli To
kalon kremini kullanınız. Yarın 
sabahtan itibaren yüzde calibi 
dikkat bir fark göreceksiniz. 
Gündüz için cildin bir unsurtı 
olan beyaz renkte (yağsız) T o
kalon kremini kullanınız. Bir 
aylık muntazam bir istimalden 
sonra on yaş daha ~enç görü· 
neceksiniz (200) 



__ 12 şuoat 1935 

!~mir ~ .. .;.eıı· urları lstilı alt 
Kcoperatifi Bal<k li,·esi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
ioopcratifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatına<lır. 

n nefis hilesiz ucuz enak ve yağlar orada bulunur. 
Harareti rüksek dayanıklı meşe kömürünün kilosu (4,50) ku

ruştur. Nefis Urfa ya~-ları peynirlerin çeşidi bu~unur. Fiatlar her 
Y~rden ucuzdur. Toptan alanların maHarı adreslerine kadar 
gonderilir. 

3 H. 5-26 (157) 
Kemeraltmda birine! Mıhcılar sokağı 

(Eski İğdeli Kahve) 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor Mu ? • 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 

nıüstahzaratından. 

kOMOJEN: Saçlann 

dökülmesine ve kepek

lenmesine mani olur. · 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

. . Latif 
rayihalı bir saç losyo

nuüur, deposu Kanzuk 

eczahnne!:i her ecza

hane ve ıtrİyat mağa

zalarından arayınız. 
(993) 

lzmir Beledlyeslnden: 
1 - 105 lira bedeli muham

lllcnli belediye akarından Bal
cllar caddesinde 137 numaralı 
dükkanın senelik kirası bele
diye baş katiplik kalemindeki 
Şartnamesi vcçhile ve açık ar
lırına ile 28-2-935 perşembe 
günü saat 16 da belediyede 
ttıütcşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunca ihale edilecektir. 
Artırmaya iştirak için 8 lira 

nıuvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediyede 
artırma ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 

2 - 325 lira bedeli muham
ıncnli belediye binası altındaki 
eski varidat dairesi olan :na
ğazanın senelik kirası belediye 
başkatiplik kalemindeki şart
namesi veçhilc ve açık arttır
ma ile 28-2-935 perşembe gü

nü saat 16 da belediyede mü
teşekkil arttırma ve eksiltme 
komisyonunca ihale cdilecekdir. 

1 S ve 17 numaralı dükkanların 
yıkılacak enkazı belediye baş 
katiplik kalemindeki kcşifna

me ve tartnamesi veçhile ve 
açık artbrma ile 28-2-1935 
perşembe günü saat onaltıda 
belediyede müteşekkil arthrma 
ve eksiltme komisyonunca 
ihale edilecektir. Arttırmaya 

i'tirak için sekiz lira muvak
kat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar belediyedeki 
komisyonu mah5usuna müra
caat olunur. 

S - 139,02 lira bedeli ke
şifti Çorakkapı Tilkilik cadde
sinde belediyece istimlak edi
len 243 numarah fırmın yıkı
lacak kısımlarına ait enkazı 
belediye başkatiplik kalemin
deki keşifname ve şartname1i 
veçhile ve açık artırma ile 
28-2-935 Perşembe günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
arttırma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Arthr-

maya iştirak için 11 lira mu
vakat teminatla söylenen gün 

rern Asır 

Umum Hast.alarıo I' azarı Dikkatine 
En .son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

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

TuRKıYENİN YEGANE MuESSESESı VE ESERLER! 
ıLE RAGBET ve JTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafınnan yapılır . 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
1- 20 (355) s. 7 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 iZMİR 

Gri pin 
Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ava l'ra kal f.: tı 
.., ' ' 

Arttırmaya iştirak için 25 
lira muvakkat teminatla söyle
nsn gün ve saate kadar bele
cliyedcki komisyonu mah usuna 
ınüracaat olunur. 

ve saate kadar belediyedeki 1 GRiPH\ 
komisyonu mahsusuna müracaat ı 

3 - 20,12 lira bedeli ke
şifli Mısırlı caddesinde Bayram 
yeri pazarı karşısında poliı 

karakolu yanında bel~diyeye 
ait kulübenin yakılmak üzere 
enkazı belediye başkatiplik 
kalemindeka keşfnaıne ve şart
namesi vcçlıile ve açık artır

ma ile 28 -2- 935 perşembe 
günü srat 16 da belediyede 
ınütefekkil artırma ve eksiltme 
komis)'onunda ihale edile
cektir. 

Arbrmaya iıtirak için 2 lira 
nıuvakkat teminatla söylenen 
~ün ve saate kadar belediye
deki komisyonu mahsusuna 
tnüracaat olwaur. 

4 - 100.80 lira bedeli ke
fifli Maltadarda IMJecliyeye ait 

olunur. 
12, 17, 21, 25 432 (199) Bütün agrı, 

- 652,40 lira bedeli keşifli sızı ve san-
cıları dindirir 

Basmahaneki tabakhane lağı-
mının yeni açılan Kazım Özalp 

bulvarı üzerine ragtlıyan üzeri 
açık kısmile harap dıvarlarımn 

tamiri işi belediye başkatiplik 
kalemindeki kcşifname ve 
ıartnam~si veçhi!e ve açık ek
siltme ile 1412/935 perşembe 
2ünü saat 16 da belediyede 
müteıekkiJ arttırma ve eksilt
me komisyonunca ihale edile
cektir. 

Bu eksiltmiye iştirak için 
49 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saate kadar 
belediyede arttırma ve eksilt-
me komisyonuna müracaat 
ohmul".. 12-13 411 (198) 

1 
l 
1 

1 GRiPi 

1 Soğuk algın-
hğma, nez
leye, gripe, 
diş, bel, si
mr, adale 
ağrılarına ro
matizmaya 
karşı bilhas
sa müessir
dir. 

GRİP İN . 
l 

tecrübe edin iz 

Antalya Nakliyatı u(t._Un .. iye 
SirJY eti 

Aydın Demiryolu üzerindeki ist~yon ve vilayetlerdeki 
tüccarlarımızın dikkat gözüne 

Antalya Nakliyatı umumiye şirketi, son zamanda muhterem 
müşterilerinden gördüğü derin alakaya karşılık olmak üzere 

aşağıda' gösterildiği şekilde nakliye ücretlerinde yaptığı ten-

zilab ilan eder ve saygı sevgi değer müşterilerinden sonsuz 
yardımlarını diler. 

1 - Aydın demiryolu üzerinde bulunan ve Denizli (Dahil) ye 
kadar olan istasyonlara sevkcttiği (mobilye boş kap hariç) tüc

car eşyasından almakta olduğu beher kiloda iki kuruı nakliye 

ücreti badema "60,, paraya. 

2 - Sütlaçtan itibaren başlıyan Eğirdir hatbna sevkettiği • 

(mobilya boş kap hariç) eşyadan şimendifer navlun ve İstanbul 

İzmir nakliye ücretleri olarak aldığımız beher tonda 0 40,. lirayı 
da "35., liraya tenzil etmiştir. 

Antalya Naklıyab Umumiye Şirketi Birinci Kordon No. 120 
6 - 7 (174) 

..................................................................... 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanm halis Morina babkyağıdır 

tkl Defa suzuımu,ıur 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ram.ai Nüzhet 

Sıhhat Eczanes. 
....... 9·······················································~······ 

Toptan Satı' 
r .. ahalli : 

Bahçe 
kapı 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANl 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

isteyiniz. 

Brisıoı Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirli1er Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odalan Mannaraya 
Halice na:ur güzel manzarası ile .ıtanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek i.tiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

~~stecl~~ : Kırk vsenedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
1zmırın çok ıyı tanıdıgı sabık Askeri oteli müıtecı·r·u 
L-tf·· b d. ı mer u u ey ır. 

Dikkat: 
Osmani 

Bütün Egelilere 8 • l l Sirke-
Beyoğlunun rJS 0 cide 
e otelini tavsiye 

ederiz 541 



F ratelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ltHEPMES vapuru şubattan 

14 şubata kadar (doğru) Anvers, 
Rotlerdam, Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala

caktır. 
GANYMEDES vapuru 23 

şubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

FROST vapuru 17 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Go
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlan için yük alacaktır. 

HEDRUN vapuru 28 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hage, Dantziğ, Gdynia, Gote
burg Oslo ve İskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

NATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
İzmir - N evyork arasında 

ayda bir muntazam sefer 
RİNOS vapuru 1 O şubatta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

T AMESIS vapuru 12 Şubatta 
lzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 
SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 

Garbi Akdeniz için ayda 
bir muntazam sefer. 

PELES vapuru 15 şubatta 
gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

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

ılandaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
u1iyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 
üzere 23 şubatta bekleniyor. 

ULM vapuru 15 şubatta bek 

)eniyor. 20 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Hamburğ ve 

Bremen için yük alacaktır 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 25 Şu-

batta bekleniyor. Liverpul ve 
Anversten yük çıkarıp Burgas 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 25 Şu 

batta bek1eniyor. Hamburg 

ve Anversten yük çıkarıp Rot

terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMtNıSTER vapuru 14 şu-
bata doğru bekleniyor.Nevyork 

için yük alacaktır. 
EXARCH vapuru 2 martta 

bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi N o. 62 

Doktor Ali Riza lınlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
~~.:_~.~~r.:n. 

ARADIGINIZ 

• 

KALEM 1rıı~i1 

1 ' 'i 111~ 1~111111 

YERL. 1 

MALI : 

F b •k . IstanbuJ, Ayvansaray 
a rı aSI • Vapur iskelesi caddesi 

Izmı.rde Satış Yerlerı·· Han;ıdi Bekir, M~hmet 
• Rasım, Mehmet Emın, H. 

Ömer. Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

16- 26 140\ 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

kannnda HuU Londıta ve An
versten geiip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

ALGERIAN vapuru 6 şubatta 
Liverpol ve Swanseadan gelip 
tah!iyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve HuU için yük alacaktır. 
THE GENERAR STEAM NA-

VİGA TİON Co. L TD. 
ED JUTART vapuru 5 ~ubatta 

beklenmekte olup Londra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 

ANGORA vaiJUru 30 ikinci 
kanunda Hamburg, Bremen vP.: 
Anversten gelip tah!iyede bu
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurlarm isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez.· 

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

dk hareketler: 
6121935 S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S. BLED 
20121935 S. S. SRBıN 

27 /2/935 BEOGRAD 
NAV1GATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
KATINA yapuru 4 şubatta 

Pire, Selanik, Volo, Dedcaiaç 
limanları için yük alacaktır. 

KATINA vapuru 10 şubatta 
Pite, İskenderiye ve Porsait 
limanları için yük alacaktır. 
AY AZO NI vapuru 17 şubatta 

Pire, Volo, Selanik ve Dede 
ağaç limanları için yük alacaktır 

Yolcu ve navlun için tafsilat 
J. PUSSıCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ PARA iLE BOL 
ISI~ 

YALNIZ iÇi GAZLI 

Lan) baları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PESTE~tALCILAR • 

M<t1zenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

KSIRIK 
T chlikenin ilk i şaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Buna mani olmak için 

elamet Ferit 

• 
··~~ 

Nezie ilacından kullamnız. Nezle olmaz, gripe, İspanyola ve 
bu mevsim hastalıklarn~a tutulmazsınız. Y aJnız isme dikkat. 

Selanı et Ferit Ve S. Ferit 
Şif A ECZANESi -

Hilaliahmer Cemiyeti iz mir 
• mer_ ezın en: 

Hilaliahmer esas nizamnamesinin 83 ncü maddesi mucibince, 

yıllık kongra 16 Şubat 935 tarihine rastJıyan Cumartesi günü. 

saat 17 de Ulus evinde yapılacağından cemiyete yazılı azanın 
ogün kongrede bulunmaları ilan olunur. 407 ( 194) 

11 12 13 14 15 

TELEFON: 38&2 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikroplan anide öldürüı 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

Korizol 

30 KURUŞTUR 

KI8 GELDI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYiiK FIRSAT 
Topan· Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

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

müesseseden tem.in edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul ebniyecek derecede tenzilat 

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


