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il Haraççı 
KARDEŞLER 

Man1ulatı Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Bcltçisı , Saım11tarı ~ ıkar ~iym;ı Gazetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

• • e ~ımız 

Londra, 23 (A.A) - Alman hükümetinin noktai nazarını 
hükümeti BerJine gelecek olan ihtiva eden yeni Rus tebliğinin 
İngiJiz nazırıyle Fransız - İn- Fransa ve İagiJterede husule 
giliz tekJifJ~rine aid bütün getirdiği müsaid tesirleri mem-
meseleleri münakaşa etmeye nuniyetle kaydetmektedirler. 
hazır olduğunu İngiliz hükii- Moskova 23 (A.A) - Fran-
metine bildirmiştir. sanın Moskova sefiri B. Alp-

İyi haber alan mahafile gö- hand dün akşam sefarette bir 
re Sir Eriç Fhilipden gelen resmi kabul tertib etmiştir. Bu 
tebliğatın metni şudur. Fikir resmi kabule Sovyet hükumeti 
te~tilerinin bir müzakere de- üyeleri B. Molotof, Litvinof, 
ğil fakat bir istihbar mahiye- Voroşilof ve ecnebi sefaretler 
tinde olduğu burada beyan erkanı ile matbuat müme!silleri 
edilmektedir. ve Fransız sinemaları murah-

Sir Con Saymen aglebi ih- hasları iştirak etmişlerdir. 
timal Fransız nazırlariylc gö- Londra 23 (A.A) - Haber 
rüştükten sonra 1 O gün içinde eerildiğine göre Sovyet hükii-

•">'ll' Cun Saymc11 
hareket edecektir. Aynı za- Gazeteleı Sir Con Saymenin meti İngiliz nazırının ziyaretini 
manda Moskova ziyareti de Moskova seyahah ihtimalleri kabul etmekle bahtiyar olaca-
teeyyüt etmektedir. hakkında İngiliz matbuatının ğını, İngiliz kabinesine resmen 

MOSKOV A, 23 (A.A) - yazılarım naklederek Sovyet bildirmiştir. 
~-----------------~----..;_.~=====:...:;..;;__;;__:==========:=;:====;:::===:::=:====::=== 
bekleriz. Gençliğin en değerli feranslar, yapılan toplantılar dördüncü yılına ayak basarken, 
cevheri olan karakterini, ina- gençliğin bilgisi kadar karak- Atatürkün söylevlerinde izlenen 
mm işlemek yükümü kültür · terini de işlemelidir. Bu yeni bu çığır üzerinde başarımla yü-
ocaklarma, ulus evlerine dü- çığırı böylece duymak ve du- rümesini dileriz. 
şer. Ulus evleriııde verilen ken- yurmak gerektir. Ulus evleri Şevk.e1. ::eıısı.:n 

Çok acıklı Bir ölüm 
~~~~~-----+-+-

Belediye Reisimiz B. Behçet Uz 14 
Yaşındaki Y avrosunu Kaybetti 
Belediye reisimiz bay Beh

cet Uzun on dört yaşların

daki kızı bayan Mübeşşir 
bir buçuk senedenberi çek
mekte olduğu rahatsızlıktan 
kurtulamıyarak Cuma günü 
akşamı hayata gözlerini yum
muştur. Bir buçuk sene şehrin 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
memleket uğrunda geceli gün
düzlü çalışan bu baba sabah
lara kadar da ciğerparesinin 
başında beklemek suretile f e-

Cenaze merasiminde Vali 
General Kazım Dirik, C. H. 
F. başkam bay Avni Doğan 
Kütahya sayJavı Lütfü Kır
dar, Aydın saylavı Mazhar, 
Müstahkem mevki kuman
danı vekili Miralay Bay Rasım, 
mülki, askeri, adli rüesa, be
lediye erkim, şehrimizdeki 
bütün doktor:ar, şehir mec
lisi azaları, bankalar müdür
leri Türk ve ecnebi mües
scsat mümessilleri, gazete-
ciler ve daha bcrçok ze
vat hazır bulunmuşlardır. 

Umumi teessür içinde yapılan 
merasim çok hazin olmuştur. 
Çok genç yaşta yavrusunu 
kaybeden Behceti teselliye 
uğraşanlar hile göz yaşları
nı tutamamışlardır. Sayın 

başkanımızın ve muhterem 
ailesinin yürekler yaralıyan 
acısını bizzat Yeni Asır ai
lesi kendi içinde duymak
tadır. 

dakirlığın en son hadlerine 
göğüs vermiş ve nihayet tili 
bu ıeoç kızı ölümün pençe
sinden kurtarmağa yardım 
etmemiştir. On dört yaşında
ki ıenç kızın ölümü hepimi
zin yüreğini yakmışbr.Mübeş
şirin cenazesi dün sabah saat 
onda reisimizin Göztcpedeki 
evlerinden k·aldınlarak uri 
kabristana naklolunmuştur. 

~~-------------------·-----" 
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Vilayetin merkez ve mülha

katında müddeti biten muhtar

ların yeni seçimleri yapılmak
tadır. 

Cuma günü Burnavanın Işık-

lar köyünde yeniden muhtar 
ve ihtiyar meclisi azaları se-

çimi yapılmıştır. Daha sabah
t•n köy baştanbaşa bayraklarla 
donanmış ve köylüler ocak bi
nasında toplanmışlardır. 

Burnava C. H. fırkası baş
kanı Cemal Kavukçuoğlu, be
lediye başkanı Fehmi Yigin, 
nahiye fırka üyesinden Hüsnü 
Atacanın nezaretleri altında 

yapılan seçıme köyün bütün 
bay ve bayanları iştirak ederek 
reylerini kullanmışlardır. 

Tasnif neticesinde muhtarlığa 
büyük bir ekseriyetle Vinana 

ticaret mektebinden mezun B 
Şemsettin Özath, ihtiyar mec-

li azalıklarma eski muhtar 
İbrahim, Ömer, Asım, Kerim, 
vedek azalıklara Mustafa, Ha-
lil, ~.c........ t ·ı . l ... çavuş seçı mış er-
dir. Bay Şemşe.... . ht l .... mu arı-

ğa seçimi köyde sevinçıc .... _ 
şılanmışlardır. Ocak üyesinden 

Hüsnü Ataca, Bay ve Bayan
ların seçimde reylerini seve 

seve vermek suretile gösterilen 
alakaya ve büyük Atatürkün 
"köylüler ve rençber hepimizin 
büyüğüdür devlet esas kuvve
tini buradan alır,, diyen ve 

ciz ve kıymetli sözlerine te-
mas ederek köyleri ve yeni 

heyeti kutlulamış ve butün 
köylüler tarafından yaşasın 

Atatürk, yaşasın Cumhuriyet 
avazaleri yükselmiştir. 

Yeni heyetten bizde iyi ve 
müfit işler bekleriz. 

Kuru tny BaJrnnı Gener ... I 
Kaz m Öza1p'te va:: ·ze er
deki telgraf gelmi tiı·: 

Ziyaref m esnasın la '?'ere._ 
ha k ta nfmd::ın ve .tere~ za
tıaliniz tar~f ndan göst~ .. · n 
çok samimi eznbiirat ve ha
reketten dolayı te~ekkür ede-
rım. 

KAZIM ÖZALP 

a z a 
oyun Gerirrııc -

İsti yenler 
Sakızdnn çok süt veren ve 

çok yavrulayan cinsten ko
yun getirtmek için bazı hayvan 
yetiştir" ciler baytar müdürlü-
ğiine müracaat etmişlerdir. bun
ların geti. tecekleri hayvan mik-
tarı tesbit edilerek Ökonomi 
baknnJı w na bildirilecek ve kon
tenjan dışlnda olarak girmesi 
ıçın müsaade istenecektir. 

.. ' ....... .. 
Karşı) aka 

Orman Fidanlığından 
Fidan Veriliyor 

Karşıyaka Devlet orman fi
danlığında yetiştirilen ağaç fi
danlığından para ile halka fı-

dan ~ablmasma başlanmıştır. 
Mekteplerle bazı köylere bu 

tiAanlardan parasız verilmekte
dir. 

Fidanlın.~ b h 
3 b.• Karaca ey ar-

sına da ın . ç ... _ ,. el • gön-
derilmiştir. ' 8

'" 
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Apartımanlartn 
Merdivenleri 

Dahiliye Bakanlığından Vi
layete gelen bir tamimde apar
tımanların da umumi binalar
dan sayıldığı için merdivenle
rinin birer buçuk metre geniş-
liğinde olması lazım geldiği 
bildirilmiş ve inşaatta bu nok-
tanın daima gözönünde bulun
durulması istenmiştir. 

zmirde GECE Hayatı Yoktur 
Diyenlerin Arzularını Ve Şehrimizin Hakiki 

ihtiyacını Temin için 

ELHAMRA 1. Milli K. Sineması 
Büyük fedakarlıklarla YENi TEŞEBBÜSLER - MÜSABAKALAR - UCUZLUKLAR ve 

MUHTEŞEM BİR PROGRAM hazırlıyor. Bundan l.öyle HER ÇARŞAMBA AKŞAMI saat 
21 de ELf-IAMRA sineması, şehrimiz yüksek ailelerinin ve sinema severlerinin toplanacağı 
bir yer olacaktır. Çünkü ELHAMRA sineması, bütün dünyanın en büyük, en güzel ve en 
meşhur 10 süper filmini sabo almaia muvaffak olmuştur. Ve bunları birbirini müteakip 
gösterecektir. 

Halkımıı.ın ÇARŞAMBA akşamları sinemamıza muntazamen gelebilmeleri için yalnız ÇAR
ŞAMBA gecelerine mahsus olmak üzere yüzde 45 e kadar tenzilatlı karneler hazırlamıştır. 
Bu karneler çarşambadan başka her gün sinema kişesinde satılmaktadır. 
ÇARŞAMBA müsamerelerine mahsus bir de filim müsabakası hazırlanmıştır. Birinciden 

sonuncuya kadar muhtelif hediyeler verilecektir. 
UFA - PARAMOUNT - METRO GOLDVIN MA YER - FRANSIZ - ALMAN ve sair filim 

şirketlerinin yüzlerce filmi arasından seçtiğimiz on filmin birincisi 
27 Şubat ÇARŞAMBA akşamı saat 21 de 

KIZIL ÇARiÇE 
Fransızca sözlü muazzam Paramount şaheseri, Başrolde : Aşkın - Güzelliğin ve 

beyaz perdenin kraliçesi 

MARLENE DIETRICH 
Bu bir sinema harikası, sinemanın san'at abidesidir. 
Müsabaka şartlarını, birbirini müteakip göstereceğimiz on büyük fılmimizin reklamlarını ve 

çarşamba ecelerine mahsus tenzilatlı karneleri kişemizden hemen aldırınız. 
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Ci aye i 
Zabta 

f;r .embe günü akşamı Ço
rak;ıpı•.b Osmanzada yoku
şuıb b: · nişan ?ozulması yü
züden çıkan c"nay_et.t..! iki gen
e~ öld:irüld:.'.ıf;ü:lü c·,ma gü;ıkü 

:r rmzd yazın~ hİ\.. 
,.dl:yc ve z:-ıb tn t~· t"katından 

c :.ıyct c. · n la ~u tnfsilatı 
a k. 
Küm;~uc · S.ı~ri denilen bir 

şıbsın hen ş~rcsi bayan Sehere 
kolacı Alırned'n müteaddit de
faiar vu .u bulan izdivaç tek
lifleri Sabri tnraf ndan daima 
red ic mukabele gömlüştür. 

Aimet arzusunda ısrar etmiş 
ve ıraya elçiler koyarak Sab
riy ve Sabrin\n &"lesine ricada 
bu.unmuş nihayet ricası kabul 
ec!ilerek bayan Seherie nışanları 

1apılmış. Nişanlandıktan sonra 
A bmet Sabrinin evine girip 
çıkmağa başlamışbr. 

Günün birinde Ahmet hak
kında duyduğu bazı fena ha
berlerden dolayı Sabri, kı,. kar
deşi ile evlenmcler;..e tekrar 
müsaade etmerr-K kararını ver
miş ve b,. ,oaksatla ni~an yü-

•• - •• x Ahmede iade etmiştir. zugur 
Ahmed, yalnız nişan yüzü

ğünün iadesine razı olmamış ni
şanla birlikte gönderdiği diğer 
eşyanın da aynı zamanda ken
disine iadesini teklif etmiştir. 

Bu ısrarla Ahmed birkaç 
defa eve gidib gelmiş fakat 
Sabrinin tenbihi üzere eve ka
bul edilmemiştir. Bu arada 
S~riye de bir mektub yaza
rak kendisini ölümle tehdid 

A"alil Sab1'i 
iken kahveden gelen Sabri 
kendis'ne tesadüf etmiştir. 
Sabri Ahmedi görünce belin
deki tabancayı çekerek üç el 
ateş etmiş ve çıkzm kurşunlar
dan birisi Ahmedin arkasından 
girerek derhal ölümüne sebebi
yet verdiği gibi diğer bir serseri 
kurşun da tam o sırada Os
manzade yokuşundaki köşeyi 
saparak evine gelmekte olan 
makinist Hayreddinin gözüne 
isabetle onun da derhal ölü
müne sebebiyet vermiştir. Ka
til Sabri ifadesinde nişan ha
disesini yukarıda yazdığımız 
şekilde anlatmış ve demiştir ki : 

- Benim tabancam yoktu. 
Abmetle karşılaşınca beni vur
mak üzere belinden tabancasını 
çekti. Ateş edeceği sırada elin
den kaptım ve ateş ettim, çı

kan kurşunlardan birisi ile 
Ahmedden başka bir şahsın 
vurulduğunu bilmiyorum. 

Katil Sabri dün müddeiumu-
etmişfır. milikten üçüncü karar hakimli-
Perşembe günü akşam üzeri ğine verilmiş ve isticvabından 

Ahmet t krar nişanlısının evi- sonra tevkif edilerek umumi 
ne giderek talebini tekrar et- hapishaneye gönderilmiştir. 
miş ve evden kadınların fer- Sabrinin eskiden bir yarala-
yadı uzerine çekilip gitmekte ma sabıkası yardır. ....... 
Millet Mekteplerinde 
İmtihanlara 2 
Vilayet dahilindeki millet mek 

teplerinde derslere ay sonunda 
nihayet verilecek ve imtihan
lara iki Martta başlanacakbr. 
İmtihanlar bir hafta sürecek ve 
bu imtihanlara millet mektebine 
devam etmemiş olanlarda gire
bileceklerdir. Fotoğrafçı bulun-
mıyan yerlerde millet mektep
leri şahadetnamelerine fotoğraf 
yapıştınlmak mecburiyeti yok
tur imtihanlar Tahriri olarak 
yapılacaktır. 

A - Kurslarında kıraat, 
imli ve hesaptan, B kurslarında 
kıraat, tahrir, hesap, sağlık bil
gisi, yurd bilgisinden yap la
cak ve imtihan evrakı şahadet-

_artta Başlanacak 
nameye iliştirilecektir. İıntihan
lar kurs başmuallimi ile mek
tep baş muallimi tarafından ya-
pılacaktır. Bir muallimli köy 
mekteplerinde yalnız kurs mu-
allimi tarafından yapılacaktır. 

Millet mektepleri imtihan ne-
ticeleri merkezde bulunan mek
teplerden 15 gün, köy mektep
lerinden de 20 gün içinde kül
tür müdürlüğüne bildirilecektir. 

Geç açılmış dershaneler, oku
mağa isteklisi bulunduğu tak-
dirde tedrisata azami Nisan 
gayesine kadar devam edebile-
ceklerdir. Bugibi dershaneler 
için maarif müdürlüğüne vak
tından evvel malümat verile-
cektir. 
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Doktorların, fen adamlarının 
ötedenberı düşünegcldikleri, 
hala da uğraş.ıkları en mühim 
bir me e e amma hele şükür ki 
daha bu clü- ümü çözemediler. 

Hele şU' j dediğimt--mi şaşı

yor, kızıyor"'unuz? Düşünün ki 
içinizde bir kimse bile ilelebed 
yaşamak arzusunu samimi ola
rak besler mi! Kıyamet kopun
c.ıya kadar; bu did;nme, dü
şünme dünyasını bir teviye 
görmek, y<ış:ımak feci olur 
azizim.. Allah erken ölüm ver
mesin fakat hiç hır zaman da 
ö!ümü ortadan kaldırmasın. 
Dogup ölm'yenler çoğaldıkça 
dünyanın başına felaket kesi
lecek bir kalabalık, kt:ndi ba· 

ı şına da bir derd bir eza bir 
felaket olur. 

Geçende doktorun birisi du· 
ı an l'albi işletmek, ciğerlere 
tekrar hayat vermek kabil ol· 
duğunu iddia ediyordu. Bunu 
okuyunca şu söylediğim endi· 
şelcr üzerinde hayalim dal bu· 
dak salarak epi düşündüm. 

Efsanelerin bile hakikat ol· 
duğu şu dünyada, şüphe, me· 
rak ve tecessüs gibi şeytani 
düşüncelerle çalışan inan kafa· 
sından çıkmıyacak bir şey, hal• 
lolunmıyacak bir muamma, bir 
meçhul kalmıyacağa benziyor. 
Velsin hayalinde yaşıyan gö· 
rünmiyen adamı biraz sonr• 
aramızda yaşatacaklar Alla· 
hm verdiği altın ; adi ma
denlerden, topraktan, taştall 

bölmelerin dibine çökecek· 
Hızırın içib de ölümden yaka· 
sını kurtardığı ( Abı hayat ) • 
bütün insanlar kavuşacaklar. 

Bu üç mühim işin dilden, ele, 
fikirden tecrübeye ve kısmen 
hakikate ve ilme döküldüğüniİ 
son günlerde gazete havadis· 
leri arasında hayretle ve se· 
vinçle okuyoruz. Lakin deditıl 
ya ölüme çare bulunursa bu çok 
tuhaf ve feci birşey olacak. 

Bizim bildiğimiz bir senenin 
içinde; kaç defa; sene sayarak 
hesapladıkları Allahm bildiğı 
hir hesabla hazreti Aderniıı 
930 sene, Nuhun 950 sene ya· 
şayışlanna şu manialı uzull 
ömüre bile sahih olsak; bı .:ılı 
oıılazın yaşadığı basit ve bil 
çeşid hayabn mütemadi, mut· 
tarid sıkıntısını; şimdiki şu 
çeşidi, çeşnisi bol asırlard•: 
medeni dünyada yine vallahi 
bu kadar yaşamaktan bıkarıı: 

Düşüniinüz ki birden söyleme51 
kolay lakin sayması ıor olall 
dokuz yüz seneyi bir de bel 
sene birer birer saymak yaşa· 
mak var. 

İnsan zengin olursa bu k•· 
dar yaştan korkulmaz diyenle• 
riniz olur belki.. İnsan zengİJI 
olursa bu kadar uzun yaş da'" 
ha tatsız, çefnisiz bir düzüY1 

geçer gider, fakir olur:;a 0 

daha berbat ve feci .. ., 
Elhasıl neme lazım! Ta~' 

ömür daha hoş ve daha zevkli·• 

Hayvan Sayımı 
934 yılı hayvan sayımında 

lzmir vilayetinde 350,691 ko-

ispanyada 
Alacağı Ulan Tacirlerimiz 

Bence yüz yaş paralı ve ga~ 
sız olmak şartile, uzun öıP~ 
meraklıları için de, hepi~ 
için de kafi ve vafidir. Ali..,. 
yaşatmak nasip ederse .. 

TOKDIL ---- . 
yun, 186,999 kıl keçi, 5741 
manda, 112,846 sıgır, 40616 
eşek, 73 domuz olduğu anla
şılmıştır. 

Tüccarlarımızdan bazılarının 
ispanya hükümetinde olan 
alacakları yani gönderdikleri 
malların bloke edilen paraların 
miktarı Türkofis müdürlüğünce 
tesbitine ba_şlanmıstır. 

Ağaç Dikme Mevsim• 
Aiaç dikme mevsimi dol' 

yısile merkez ve mülhakattl 
ağaçsız olan yerlere fidaııl., 
dikilmektedir. 
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fa nut~aymız ki denize karı- ı relim diyeceğim ne dersin?. 

• n ne .ır yine kendi kaynağile İvrem birden duraladı : 
nı ır ı . 
D j"' - Ya Ülgen? Onu nasıl hı-

1 
° ı:tor B ;:ıtuk dudaklarını • rakmz?. 

enç kı· -bab L ." a nına götürdü. Bir - Dostlarımız, dostlarının 
... •: . hır arkadaş, bir işık düğününde bulunmak isterler 

Jı&ile onu göisüne çekti : elbet ! Bu mutlu vesileyi onla-
vyle · ınce huluıların var ki ra duyurur birlik gideriz 
~ ka~şık davaları hal edebi- İvrem .. 
li .. ?r· vet ( İvrem Batuk ) ben- İvrem manidar bir bakııla: 
llhıde y · b" ~d enı ır varlık yaratan Demek Ülgenin kınlan kolu, 

de .. ~n .. varlıiından hiç bir şey dökülen kan ile iki gündür be-
.... llttinneden özüm özüne ka- pimize zından kesilen bu köı-
--,IDalı ı · 1 llal enın e yaşadıiımı duy- kün doğan güneşini birlik uiur-
lt" ıyıın.. Ben verem aşısıyla lıyalım !.. 
di~•Yorum, sense bu yorgun Doktor Batuğun başı bu uğur-
k gı gençlik aşısınla aşıladın. layışı dileyen dudaklara eğildi 

&ııı11a daha - ' ti d- ·· t k 1 d L_'b• • sura e onuyor, ve yavaşça e rar a ı. 
qı llDı d" l d ın e hızını arttırdığını - Evet ben hürriyete aşık 
uyacaksın adam bu güneşe tapıyorum! 
fvrem b •· 1-di : aşını çekmeden ıöy- Çözülmiyen ilmiklerle ona bağ-

landım. Bu bağın yüksek değe
rile birlik yaratacağımız üçün
cü bir varlığa eğilmek onu ce
miyete vermek en büyük dile
ğim olacakbr ... 

- lıt '-ili hi e ~!•u.n kocaman A) sı-
lz b ç derıştırmedcn kuvvetli 
Iİlıirlur~dadır. Maddi sevgiler 
'bo en sarar ve muvazeneyi 

zar. Man ~ ·ı 
1 evı sevgı er ıe ruhu 
&fatır. Bence y -1·· ·· 

•arlık f' . aııyan o umıuz 
· ıkır kuvvetı" d"" ·· d"" ft.::. , uşun u-
• ..... ırsi k. t d . 
iı uvve e bu dıma~ 

n eseri olmalıdır B d ... 
iil : k uygum basit bir aşk de
de do tor belki aıkın ileriıin
be~li-~Y~, anlıyan, bütün bir 
de ~~ •ıze vermektir. O bal-

S •ııı seviyorum. 
aziinün - t•• d •it b" us un • aöylenme-

huı 11 •öz, verilmemit bir and 
lllıuz kı" b . . . d 
~ enım ve ıızın uy-

B zı anlatsın ... 
Unda aJ .. Ü b" • 

rıı... b" çus z ır ınan, ay-
~ylaz ~r birlik var. Genç kız 
den ek dıyerek sür'atle yerin-

alktı. 
Dokt B hıttu. or atuk kollarından 

da - Dur lvrem, bin kadın için-
.. arad .. 

tvet ıgım tek kadın dur. 
akı nahlanmızı kaynaştıran bu 
b tın hızını tutamayız artık. 
qen •e . 
hu b nıın, sen de, ben fakat 
la:aıı e edi birliii bir de cemiyet 

unlarına uydurmak için bu 
ltcenin b h 1 . -sa a ını zmırde go-

TAYYARE 

Genç kızın dudaklarına bir 
tebessüm yayıldı başı biraz da
ha Batuj-un göğsüne sokuldu. 

Şimdi kdaklarında hastalık

lı bir ıleS: 
" Gençsin, güzelsin, üstelik 

çok ta b lgiçsin fakat ben (ana
yım ) dedin mi hepsinin üstün
de bir kıvanç duyarsın ,, di
yordu .. 

(BiTTİ) -·-istihkaklarından Fazla 
Mal Alan Mübadiller 
T evi zen mal almış olan mü

badillerin istihkaklarından faz-
la kalan ve 1771 numaralı ka
nun mucibince meskenden 
maaası borçlandırmakta olan 
mallrrdan adi iskan haddi da
hilinde bulunan kısımların mec
canen temliki icap edip etmi
yeceği hakkında kanunun mad
desinin tefsirine lüzum görül
düğü ve büyük ulus kurulta
yından tefsir çıkıncaya kadar 
b u gibi muamelelerin tehir 
edilmesi içeri işler bakanlı-
ğından valiliğe bildirilmiştir. 

SiNEMASI 
BUDUN Telefon au11 

iki Büyük Filim Birden 

1- MULEN RUJ 
CONSTANCE BENNET'ın temsil ettiği ve yüzlerce 

tarafından yapılan büyük varyete numaraları ile 
süslenmiı bir san'at abidesi 

2- Bir Gönül Böyle Avlandı 
d Ka.< Francis ve Georg Brent ile Glenda Farrel tarafın
an temsil edilen büyük aşk ve ihtıras filmi.. Ayrıca .. 
3 - FOX dünya havadisleri (Türkçe izahatlı) 
4 - arkıcı kovboylar (renkli fantazi komedi) -----· BıSean~.:ar:. Çarşamba saat 15-19 MULEN RUJ 17-21,15 
R GONUL BÜYLE AVLANDI 
Perşembe saat 13 te Bir Gönül Böyle Avlandı filmi ilave 

;cansa olarak g-östcr'lece1dir. 13-15-17-19 seansları 

2 
a!ebe . scans~arıdır. Cuma 11-15 -19 Mulen Ruj 13-17 
1,15 Bır Gönül Böy'e Avlandı 

B··Cu nartesi, Pazar, Pazartesi günleri l:i-19 Bir Gönül 
oy e av.andı 17-21,15 Mulen Ruj 
Dikkat • Her gün 21 15 seansı ucuz halk seetnsıdır. 

H • Bu seans için fiyatlar birinci 25 balkon 35 
ususi 50 kur_~tur. 

Kasımpaşa Havuzlarında 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vapurlarımızı Kendimiz Yapacağız 
Teklifler Tetkik Olunuyor .. 

. ...-----------------------------1 sta n bul, 23 (Hususi) Ökonomi bakanlığı 1 ları. yapmak iç.in müracaatta bulundular. 
Kasımpaşadaki havuzların ıslah edilerek yeni Müzakereler oluyor. Bir anlaşma yapılırsa 
vapurlar yapabilecek hale sokulması muvafık havuzlar modern bir hale sokulacakhr. 
olacağını alakadarlara bildirdi. DenizyolJarı ida- Böylece vapurlarımızı kendimiz yapaca-
resi bu işi tetkik ediyor. Bazı şirketler havuz- ğız. 

iş Kanunu 
••••• 

Ankara, 23 (Husı.si) - İt 
kanununun Pazartesi günü 
(Yarın) Devlet şurasında tetki
kine başlanacaktır. 

Buğday 
Yolsuzluğu 
IST ANBUL, 23 (Hususi) -

Ziraat bakanlığı müsteşan hay 
Atıfla buğday yolsuzluğu tah-
kikatını yapan heyet Ankaraya 
hareket etmiştir. . ....... ........ 

Kurultay Başkanı 
Kazım Özalp Şeref ine Belediyede 

Bir Ziyafet Verildi - . -·-·· . 
Balıkesir, 22 (A.A) - Dün dir. Halkevi neşriyat kolu ta-

akpm İzmirden Balıkcsire ge- rafından açılan Balıkeıirde 
len büyük Kurultay başkanı basılmış kitablar gazeteler 
Kazım Özalp şerefine bugün seriisi büyük bir alaka uyan-
belediye 150 kiıilik bir ziyafet dırmııtır. 
tertib etmişdır. Balıkesir, 23 (A.A) Kurul-

Ziyafetten evvel Balıkesir tay başkanı General Kazım 
saylavı fırkada, kazalardan Özalp şerefine dün akşam 
kendisini görmiye gelen hey- C. H. F. bir suvere vermiştir. 
etleri kabul ederek mahalli Sayın General bngün vili-
ihtiyaçlar üzerinde iki saat yeti ziyaret etmiş, bir müddet 
kadar konuşmuştur. Balıkesir kalarak vilayet işleri hakkında 
Halkevinin kuruluı yıldönümü valimizden malümat almışbr. 
burada zengin bir programla Kurultay baıkanı bundan 
kutlulanmışdır. Baştan başa sonra istasyona inmif ve An-
donanan Balıkesir Halkevini karaya hareket etmiştir. 
gündfiz ve gece binlerce halk Hararetli bir · surette uğur-
ziyaret etmiş bu esnada evelce lamıştır. 

Balıkesir, 23 (A.A) - Dün 
tertib edilmiş olan müsamere akşam şehrimize gelen kurul-
vcrilmişdir. tay başkanı General Kazım 

Müsamereden evvel radyoda uzalp şerefine dün belediye 
Ankara Halkcvi dinlenmişdir. 150 kişilik bir ziyafet vermiş-
Şenlikde Balıkesirin büyük ko- tir. Ziyafetten evvel Kazım 

Sorbonda Türkiye Hak
kında Konferanslar 

Bayan Varıdenberg Türk İnkılabının 
Esaslarını, Verimlerini Anlattı 

Paris 23 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor : 

- Bura ulusal dostluk mer
kezinin tertib ettiii toplantıda 
i'azeteci bayan Vandenberg 
Sorbonda, Türkiye hakkında 

münakaıah bir konferans ver
miıtir. Dinleyiciler konferans 
salonunu hınca hınç doldurmut 
ve birçok kimseler yer bula
mamııtır. 

Konferans başlamadan istik
lal marşı çalınmıt ve ayakta 

dinlenmiştir. Bundan sonra ba
yan Vandenberg konferansına 
başlıyarak Türk inkılabının e
ıaslannı, kazançlarını vakıfane 
ıurette anlatb ve çok alkıı
landı. Herkes ve konsolosumuz 
bay Firuz Kasim hatibi tebrik 
ettiler. 

Paris üniversitesinde yeni 
ihdas edilmit olan etüd Türk 
merkezinin hazırladığı konf e
ranslar Sorbonda paz.artesi baı
lıyacaktır. Konferansta Pariı 
büyük elçimiz B. Suad da söz 
alacaktır. 

Aydın Demiryolları 
Satın Alma 

Talimat 
işi - Mümessiller 
Bekliyorlar 

nuğu general Kazım Özalpda Özalp kazalardan gelen hey-
hazır bulunmuş ve evcileri tleri kabul ederek kendileriy-
takdir etmişdir. le mahalli ihtiyaçlar üzerinde 

Evimiz gecede şenlik içinde- iki saat kadar konuşmuştur. 

Ankara, 23 ( Hususi )Aydın ıimendifer yollarının sabo alınması 
müzakereleri bir ıki mali noktadan henüz kat'i safhaya girmedi. 
M:.imessiller talimat bekliyorlar. 

• •••• Ereğli Limanı işi 
Zamandaki. Resimler Ankara, 23 (Hususi) - ~ic~ers şirketi Ereğli limanile elek

trikli şimendüfer hattını musaıt şartlarla yapmak karannı hüku-

Balkan Harbine mi Aittir m•tÜ;~~e Kahvehaneler 
SOFY A 23 (A.A) - Bulgar eşhas tarafından balk~n muha- N •• •• • 

ajansı bildiriyor: rebesi esnasında .ya~ı bundan Yeni Kavehanelerin Kutuphanelerı 
Bir Türk gazetesi Bulgaris- yirmi yılı mütecavız bır müddet • • 

t~nın .. Türki>:_eye karşı mefruz evvel neşredilmiştir .. Bulgaris- Olacaktır 2500 Kahvenelı Şehır 
bır duımanlııını meydana çı- tanda bu ün bu karıkatörü ta- · · 
karmak fikriyle ikinci defa ola- .. g b"l kt Ş" h lıtanbul 23 (Hususi) - Nümune kahvehaneler yapılması ıçın 
rak süngüıünün üstüne beı hattur. eden 1 e yo ur •. ~P be tetkikat yapılmaktadır 1stanbuldaki kahvehanelerin (2500) ade-
Türk geçirmiş bir Bulgar ne- yok.kkı _h~rb bza~a_?Ina aı "kasu dini bulduan anlaıılmııtır. Yeni kahvehaneler faydalı hale ko-
f · · t ·ı d b" B ı karı atoru ugunun vesı ı • -
erını emsı e en ır u gar . . . . d nl "k" lacak kütüphaneleri olacaktır. 

karikato-rü ne•retmi•tir. imı• aıbı tasvır e. e e.r ı 1 nu • 
'I' 'I' 'I'. dk Ü ••••••• Bu hadise vekayiin kendi bir memleket ara~ın a ı eyı m - D ı d 

surette tahrifi mahiyetindedir. nasebetlere hızmet etmekten B. Tı·tü··ıesko eniz i e 
Çünkü bu karikatör gayri mesul çok uzakbr. 

Türk-Sovyetler dostluğu 
Kızıl ordu 
Kayakçı 

Kumandanlarındaµ Beş 
Kadının Muvaffakıyeti 

Moskova 23 (A.A) - C.. 
zeteler, Sovyet Rusya tayyare 
cemiyeti merkezi meclisi baş
kanı B.Eydeman ile Türk tay
yare cemiyeti başkanı B. Fuad 
arasında Türk tayyare cemi
yetinin teessüsünün onuncu yıl
dönümü münasebetile teati edi
len telgrafları neşretmekte
dirler. 

Moskova 23 (A.A\ - Diin 

Moskova civarında Lyubertzi 
mevkiinde Tuymen ile Moskova 
arasında Kızılordu komandan
larından beş kayakçı kadın 
tarafından yapılan kayak yürü
yüşü hitam bulmuştur. Bu beş 
kadın günde vasati olarak 52 
buçuk kilometre katetmişler ve 
kadmlar için yeni bir kayak 
dünya rekoru tesiı eylemiş
lerdir. 

Moskovaya 
Gidecekmi dir? 

1ST AN BUL, 23 (Hususi) -
Romanyanın Dıt işleri bakanı 

bay Titüleskonun Mart ayı 
içinde Moskovayı ziyaret ede-
ceği Sofyadan bildiriliyor. 

Eskişehirde 
Grip Salgını 

Eskişehir, 23 (A.A) - Grip 
burada salgın bir haldedir. 
Mektepler bir hafta müddetle 
kapatılmıştır. Kış şiddetle de
vam ediyor. 

Bir Konser .• 
Denizli, 22 (A.A) - Bu ak

şam halkevinde Milis orta mel .. 

tebi muallimi B. İhsan ve De
nizli lisesi musiki muallimi Ba
yan Mübeccel tarafından bir 

konser verilmiş ve çok alkış

lanmıştır. 

Bayan Nakiye 
İstanbul, 23 (Hususi) - Er· 

zurum sayıavlığına seçilen ba

yan Nakiye şerefine Halkevi 
tarafından bir ayralıt ziyafeti 

..A'!tllmiştir. 
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Genç şövalye mırıldandı : 
- Ne inadcı adamlar beni 

Sezar Borjiya çağırdı. Bırakın 
geçeyim diyerek zorladı. 

Gürültüyü işiten on hizmetçi 
daha nöbetçilere yardıma koş
muşlardı Ragastan anlamıştı ki 
çarpışmadan bunları aşamıya

cak geçemiyecekti. Bir eliyle 
kılıcına davranırken haykırdı. 

- Geri hepiniz, geri yoksa 
timdi kılıcımı çeker canınıza 

kıyarım. 
Hizmetçiler beklemedikleri 

bu ihtar karşısında şaşırmışlar
di. Şövalyenin heybetinden fı
rıl fınl dönen gözlerinden ürk
müşlerdi. Nöbetçilerden biri 
atını şövalyenin üzerine sürdü. 
Boğazlaşma zamanı gelmişti. 
Fransız çevik bir hareketle 
duvann kenarını kendisine si
per yaparak sivarinin atı üze
rindeki müvazenesini sarstı ve 
derhal mukabil hücuma geçti. 
ilerleme ve gerileme hareketle
rile bir kaç dakika süren çar
pışmada süvari neye uğradı
ğmı anlayamamıştı. 

At üzerinden düşmemek için 
hayvanın yelesine yapışmışken 
genç şövalye nöbetçinin aya
ğına yapışmış ve çizmesinin 
tekini bir asıhşta çıkarıb al
mışb. Süvarinin imdadına otuz 
kadar eli sopalı yetişmişlerdi. 
Ragastan etrafının çevrilmit 
olmasına rağmen hiç yılgınlık 
göstermiyerek topunun üzerine 
bir haykıntla atıldı. Hem bu 
defa kılıcını değil ele geçirdiği 
çizmeyi koncundan tutuyor, ö
nüne gelene yapıştırıyordu. 

Bu suretle kafa, göz demi
yerek yüzlerinde .şaklı -
yan darbeler altında hizmet
çiler kaçıyor, Şövalye bunları 
kovahya kovalıya sarayın bü
ıük merdivenleri önüne kadar 
\terlemiş bulunuyordu. Merdi
ren başında hizmetçilere şu 
emri verdi: 

- Gidin ef efendinize haber 
verin, şövalye Dö Ra2astanın 
geldiğini söyleyin. 

Hizmetçilerin arkasından bir 
ses yükseldi: 

- Onlarm haber vermesine 
lüzum yok siz kendi kendinize 
gelişinizi bildirdiniz. 

Ragastan bu sesin ieldiği ta
rafa başını çevirdigi zaman Se
zarla Lükresin orada bu
lunduklarını gördü. Papa
nın şöhreti dünyayı tutan kı
zının güzeJJiği karşısında göz
leri kamaştı. Bir iki dakika 
gözlerini Lükresten ayıramadı. 
Birdenbire silkindi, yerlere ka
dar eğilerek Romanın bu iki 
hakimini selamladı. 

- Monsenyor ve Madam 
hizmetçilerinizin uğradığı he
zimetten dolayı beni affediniz. 
Si1e verdiğim sözü yerie ge
tirmek için ilerlerken bu adam
lar önüme çıktılar, yüksek hu
zurunuza nail olmak ve sözümü 
yerme getirmek için önüme nö
betçiler değil bir alay ejC:.•.!rha 
çıksa idi yine yolumun önünü 
kesemiyeceklerdi. 

- Geliniz Mösyö kabahat 
benim gece yarısında sizi bu
raya davet cttiiim halde bu 
apial heriflere söylemeii unut
+ıırn 

Ragastan Papanın oğlu ile 
kızının arkasından ve hizmet
çilerin iki büklüm eğilmeleri 

önünden geçerek sarayın içine 
girdi. Tunç kapmın önüne ge
lindiği zaman sırmalar içinde 
zenci iki növbetçidcn birinin · 
yanaklarım Lükres okşadı ve 
sordu: 

- Bir kimse bu kapıdan 
zorla geçm"k istene ne yapar
sınız? 

Zenciler sırıtarak beyaz diş
lerini gösterdikten sonra par
maklariylc saldırma bıçaklarının 
keskin tarafını gösterdiler. 

Sövalye gülümsedi: 
- Şübhesiz boynumu vurur

lar lakin sizin güzelliğinizi bir 

kerrecik olsun görebilmek bah

tiyarlığına kavuşmak için ba
şımı tehlikeye koymakda tered-

düt etmem. 
Böylece saray içinde salona 

ilerlerlerken Sezar hemşiresine 
yeni misafir hakkında izahat 

veriyordu: 
- Bu zat Şövalye dö Ra

ıastandır bir Fransız... Çok 

sevdiğim bir ülkenin çocuğu ... 
Bundan başka F ransada gez

diğim sıralarda benim haya

tımı kurtaran bir adam ... 
Lükres te söze kar!ştı. 
- Fransızları ben de seve

rim bilhassa kardeşim hak
kmdaki fcdakarhğınızdan sizi 
daha çok seveceğim artık is

tikbalinizden emin olabilirsiniz. 
- Bu kadar yüksek sevgi

ye bu kadar az zamanda ka
vuuşacağımı asla ummıyordum 
size nasıl teşekkür edebilirim. 

- Sevilmiye layıksınız Mös· 
yö. Hakkınızda lütüf ve ihsan
lanmız eksik olmıyacak hiz
metçilerle boğazlaşmaktan yu
ruldunuı:, serinlik verici birşey 
içmek istemez misiniz ? 

Diyen Lükres Şövalyenin 
elinden tutub onu çekti götür
dü. Ragastan pamuk gibi yu
muşak ve sıcak elin eline dey
mesinden titremiye başlamıştı. 
Lükres şövalyenin ellerini şehva
ni ihtırasınbütün şiddetile sıkı
yordu. Genç Fransız kalbini 
tutuşturan bu hareketin ciddi
yetinden şüpheye düşmüş ken

disinin belki bir denenme ha
reketine maruz kaldığını he
saba katmıştı. Fakat kadının 
güzelliğini bir kaç misli arttıran 
oynak!ığı daha ağır başlı dav-
ranmasına imkan bırakmadı. 

O da aynı hararetle Lük
resin elini sıktı. Bu hareketin 
karşısında surat askınhğma uğ
ramaldan korkan şövalye Lük
resin çehresinde büyiik bir 
mcmnunyet iz erinin belirdiğini 
görerek sevinci arttı.Artık ziya
fet salonunda yalancı cennetten 
bir örnek teşkil eden zengin 
sofrnnın etrafında yer almış
lardı Altın taslar içinde şerap
lar içiliyordu. Saray için yapıl
miş hususi şarapların güzelli
ğinden bahsediliyordu. Ragas
tan kendisinden geçmiş yaşa

dığı dakikaların bir ruya mı 
yoksa b!r hakikat mı olduğunu 
bir türlü kestirmekten aciz 
kalmışh ve bu düşüncesini açı
ğa vurdu: 

- Sonu ı:ar -

Yeni Aaır 

~ .......................... ~.~~~.~~ ... Y.~~dılar [ ~~ı!'Zkı~~rç 
B. Şuşnıng Dıyor kı: Avrupayı Yalnız TevileMiÇalıştı? 

Ba 

Uı ı A Eıb• ı•""' • K t b•ı• Berlin 23 ( A.A ) - Havas us ar .rası ır ıgı ur ara 1 ır aj8::ıi~::;.~;i:~:~: gazetesi-

- nin Londra muhabiri Borchet 
Paris, 23 (A.A) - 8. Löb- hili !iyasayı mevzuu bahsede- fırkaların yersiz nümayışlerin- i'azetenin 29 sonkanun tarihli 

rünün Elize sarayında verdiği rek Monsonyor Sclpel ve eski den ötürü kendilerine daha nüshasında yeni Almanya hak· 
ziyafetten sonra Fransız -Avus- başbakan Delfus tarafından kında Loyd Corca atfen neşret-layık bir istikbal yapılmama- · b c 
tu .. k t b l takib cdilmis. olan yolun Avus- tıii eyanatm bizzat Loyd orÇ 

rya muza era ına aş anmış- sından dolayı teessüf etmekte- tarafından yapılmış olduğunu 
tır. İçtimaın ).!Onunda B. Laval turyanın istikbali için yegane dirler. tasrih etmektedir. Malum oldu· 
gazetecılere verdiği befanatt yol olduğunu kaydetmiştir. Pöti Parizien gazetesi müza- ğ'u üzere Loyd Corç bu beya· 
kendisinin ve B. FJandenin bil- B. Şuşnig aynı zamanda da- kerelerin esası hakkında büyük natında: "Yeni Almanyayı an· 
hassa Avusturyayı alakadar hili siyaset hakkında lntransi- lıyorum. Ona derin bir hürıne· 

nikbinlik gösterek diyorki: tim var,, demiştir. 
eden siyasi meseleler hakkında gent gnzetesine beyanatta bu- H h k k' B ş · iç şüp e yo ı . uşnıg Alman gazetesi lngiliz mat· 
Avusturya nazırlariyle tam l:>ir lunınuş ve Nazilerle komünist- b tı d b b t 't t ı-Paris mülakatları sayesiude ua n a u eyana a aı a 

· fikir mutabakatı müşahede et- lerin mütevali muvaffakıyetsiz- gayelerinin husulünü temin hihler neşredilmesinden dolayı 
miş olmalarından bahtiyar likJerinden sonra yeni bir dar- memnuniyetsizliği izhar etmekte 
ıd kı · l · b bb k edecektir. Bu hususta Fransa- ve Loyd Corcun beyanatını in-. o u arını soy emıştir. e teşe üsü vu ubulabilece-

d t · dil · t' kar etmesi birinci defa vakı Diğer taraftan Berger Val- ğini söylemiştir. nın yar ımı emın e mış ır. 
olmuı değildir demektedir. 

deng şu beyanatta bulunmuştur: BRÜKSEL, 23 (A.A) - Ar- B. Portinx Echo Dö Paris ş· } Af k d 
Avusturyanın harici siyaseti şidük Otto de Habsbourgun gazetesinde Avusturya mes- ima J rİ a an 

daima barışa müteveccih ola- muhitine Arşidükün dün sabah elesini tetkik ederek diyor ki: Ha beşistana 
caktır Fransa ile Avus~uryayı Brükselden Parise hareket et- Avusturay ancak Franıa 
ba~lıyan rabıtaları daha sıkı tiğine dair olan rivayetler kati -İtalya- küçük itilaf ve küçük mesina 23(A.A) -Şimali Af-

rikaya gitmek üzere burada 
bir hale koymak isteriz. surette tekzip edilmektedir. itilafın arkasında Sovyet hü- toplanmış olan askeri kıtaatıo 

B. Şuşnig, Avrupayı yalnız Paris:23 (A.A) - Gazeteler kümetleri gayretlerini tanzim Habeşistana hareketi münase"' 
uluslar arası bir eJbirliğinin Avusturya nazırlarını pek sami edebildikleri takdirde yaııya- betile büyük tezahürat ol· 
kurtaracağını söylemiş ve da- karşılamaktadır. Fakat ileri bilir. muştur. ....... . ....... 
Yugoslavyada bir hidise Avusturya Bakanlarına 

İç İşleri Bakanı Bay Popoviç 
Mahiyetini Anlattı Hadisenin 

Belgrad 22 ( A.A) - Ava.
la Ajansı bildiriyor : 

İç işleri bakanı bay Popoviç 
dün akşam yapbğt bir beya
natta Sibinye köyünde vukua 
gelen kar~ıklıklar dolayısile 
idari ve a<lli makamlar tara
fından derhal tahkikat yapıl
masını emrettiğini bildirmiş ve 
demiştir ki : 

Komisyon tahkikata başla-
madan evvel 20 Şubat sabahı 
200 köylü Brod kasabasına 
gelmişler tevkif edilmiş olan 
şahısların hiç bir şarta tabi tu
tulmadan serbest bırakılma:a-
rnu istemişlerdir. Köylüler ka
sabamn dışında durdurulmuş 

ve ve kendilerine dağılmaları 

söyleıımiştir. Fakat köylüler 

buna tabanca ateşi ile cevap 
vermişlerdir. Bunun üzerine ni-

zamnameler mucibince Jandar
malar da silahlarını istimal et
mişlerdir. Beş kişi ölmüş, üç 
kişi yarlanmıştır. 

İç işleri bakam beyanatının 
sonunda tezalıuratçıların bir iç 

işleri bakanlığı müfettişinin halk 
arasına karışarak halkı teskine 
çalışmasını da intaç ettikleri 
ve vak'anın çok çabuk bir su 
rette tenvir edil~ceğini ve suç
lular hakkında kanuni tetbir
ler alınacağını bildirmiştir. ......... ,.. 

Viyanadaki Alman 
Sefaretinde Hadise 
Sefaret 
lcaoet 

Ataşesi Berlinin 
Etınedi - Papen 

Davetine 
Berlinde 

Berlin, 23 (A.A) - Havas J davete icabet etmekten imtina 
Ajansı muhabirinden: ederek ataşelik vazifesinden 

Almanyamn Viyana sefiri istifa etmiştir. Almanyaya ar-
tık bir daha avdet etmemek 

Fon Papenin Berlinde bulun- niyetinde olduğn söylenmekte-
ması Alman siyasi mahafili dir. Fon Papenin maiyetindeki 
tarafından gayet ehemmiyetli memnrun bu hareketi he'.<km-
bir hadise olarak telakki edil- da izahat vermek için çağrıl-
mektcdir. Viyanadaki sefarst mış olması mümkündür. 
ataşesinin siyası polis tarafın- Bulgar _Yugoslav 
dan Berline davet edildiğine 
dair bu ay başında musırrane Sınırında .. 
şayialar dolaşmaktadır. Viya- Sofya, 22 (A.A) _ Bulgar 
nadaki sefaret ataşesi 30-6-934 Yugoslav komisyonu biri Dra-
tarihinde Alman başbakanlık goman Carbrod demiryolunun 
muavinliği dairesinde feci su- şimalinde ve ikisi bu yolun 
rette öldürülen Fon Bosenin cenubunda olmak üzere üç 
arkadaşı olub aynı zamanda yeni hudut geçid noktası tesis 
kendisi de birçok günler tevkif etmek suretile çalışma progra-
edilmişti. mının ilk maddesini ikmal et-

Söylendiğine göre yapılan miştir. 

Elizede ziyafet Verildi 
Avusturya Şansülyesine Lejyön Dö
nör Nişanının Büyük Salibi Verildi. 

Paris 22 (A.A) - Avusturya 
başbakanı Bay Şuşning ile dış 
işleri baknı bay Berjer Valde
neg Parisin civar istasyonlerın
dan biri olan Nöyi' de trenden 
inmişler ve bay laval tarafın

dan karşılanmışlardır.Avusturya 
bakanlan otomobille Parise ıe
lerek Pariste bulundukları müd
detçe kalacakları otele inmiş
lerdir. 

Bu esnada bakanların inecek
leri beklenen Parisin Şark is
tasyonunda komünistler ve sos
yalistler 1934 Şubatında Viya· 

nada vukua gelen hadiseleri 
protesto etmek üzere toplan"' 
mağa teşebbüs etmişlerdir.PolİJ 
bunları dağıtmış ve 800 kitİ 
tevkif etmiştir. 
PARİS: 33 (A.A) - B. Löb· 

rüo Avusturya bakanları ff. 
Şuşnig ile Berger V aldeneS 
şerefine bir öğle yemeği ver 
miştir. Reisicumhur yemektell 
evvel Avusturya başbakanı il' 
dış işleri bakanına B. FlandeP · 
ve Laval hazır oldugu halde Lej· 
yön Dönör nişanının büyük 5a
lib rütbtsini vermiştir. . .......... . 

Sterlin ltimad 
Ecnebi Dövizlerin Uluslar Arası Ti-

Vaziyetleri caretinin Doğması 
Londra, 22 (A.A) - Ecnebi J • E t 

dövizlerinin İngiliz lirasına karşı çın sas lf 
olan vaziyetlerinde mühim bir LONDRA, 22 (A.A) - Ba)' 
kuvvetlenme kaydedilmektedir. Baldvio burada söylediği bit 

Bu fark Fransada hükumetle 

Fransız Bankası arasında olan 

anlaşmaya ve Amerikada Mor
gentavun hükumetin para siya
setini değ:ştirmek niyetinde 
olmadığına dair olan beyana
tına atfedilmektedir. 

İngiliz doları 4.88 - 4.87, 
Amerikan doları 4.88 - 4.87 
buçuk, Kanada doları 73.47/64 
- 73.19/32 Fransız frangı ara~ 
sında oynamıştır. Altın fiatı 
ons başına 143.6 buçuk ile en 
yüksek rekorunu bulmuştur. 

Şimdiye kadar en yüksek fiat 
11 Teırinievvel 1934 te 143.3 
idi. 

nutukta demiştir ki: 
İstisnasız bütün Avrupa u)ııs· 

larmın vazifelerini yapmala~ 
ve yalnız barış istedikleriıt1 

değil fakat emniyet hissioiıt 
ge:lebilmesi için lüzumunda" 
fazla fedakarlıklar yapmağ• 
da hazır olduklarını ~österırıe· 
leri zamanı gelmiştir. Bu eııı· 

niye hissi gelmeden Avrupad' 
ticare için itimadın vücud bol· 

.. 'd d . . 1-1ııl· 
masını umı e emezsınız. ı-ı 

bu ki herkes için, ve biıiı:ıl 
. . . h k d lA 11111' ıçm ıse er es en azım O• 

ı l · · · ·de" u us ar arası tıcaretının ycnı 
do&-abilmesi için bu itimad es-' 
teıkil etmekteair. 
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LEOPATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

-24- YAZAN: PAUL REBOULT 

İnce, narin vücudunu onun 
İri vücuduna yaklaşbrarak so
kuldu ve şu teklifde bulundu: 

- Daha burada kalalım, is
tennisin? .. 

Atk Sakağı 
.. Kleopatra basamakların aşa
llaanda bekliyen iki köleden 
hirini taraya yolladı. Geç ka
lacaiını ve bunun için merakta 
kal.Damalarını kadınlarına bil
dirdi. 

Köle dönünce, Antuv~na da
~ ziyade sokularak, şimdi ışık 
ıçınde bulunan itk mahallesine 
:

0 iru yola çıkb. Çira meşaleleri, 
la ıııJ ve. dumanlı alevlerile bira-

anelenn medbalini gösteri-
Yordu. Satıcılar kayıkçılar 
tu ' ' 
bilnç heykellere benziyen Kü-
lar er, ıeyyar çalgıcılar, tatlıcı
b' ' •açlan arkalannda kokulu 
• ar iz barakan şık İskenderye

liler, kaçkın köleler, silahları 
tangırdayan askerler fasılasız 
Ridip geliyor, evler arasında 
•kan bir halk nehri teşkil edi
Yorlardı. 

b Her evin etiğinde, süslü ve 
Ş 0Yalı bir kadın oturuyordu. 
ı:İk!n uzak sahillerinden 
h mıı Asya kızları her 
~run kapaj'mda taşıdıkları 

: ın clanelerinden belli oluyor· 
l:d~rada zarif yüzlü ve uzun 
s " lu.nuzı yahudi kızlan, 
k a~şın laçh çok beyaz şimal 
18~ •nlan vardı. Mavi gözleri 
rtk ah göğüne benzeyen ve kıv-

saçları buğday başaklannı 
~ıran ~ı_zcaj'ızlar vardı. Bun
la.. genuciler, daima dal&aların 
d Ucuınuna uj'nyan ve sis albn-
:.ı Yaşayan ıoj'uk ve uzak 

: ardan retİrmiflerdi. Koyu 
kank roblar giymif Kartaca 
.. dınJan, hafif kumaılara bti
l'ü~ınq Habeşiler, evlerine -az 
.... k . lan oyan çıplak zencı kadın-
.ı· vardı. Bunlar gözlerinin ve 
lllfl . • la ennın beyazlığını daha par-

k raıteren yan karanlıkları 
&e•erlerdi. 

BunJann bir çocup, Yunan 
lllodaaına uyarak, saçlannı sa
l'ly• boyamıılar veya kınala
••ılardı. B;rçoklannın da üze
~e renkli çiçekler boyanmıı 
.enıerleri vardı. Buntann üze
~~de, . albn veya gömüt telile 
lf enınış, şöyle yazılar göze 
:'?ardıl "Sev beni, ve bqka
b •na aahip oJursa olursa 

Of gör!" 
Kleopatra ve Antuvan, bu 

:;naaradan hotlanan iki ar
da daş gibi, gülümsiyen bu ka
l nlan tetkik ediyorlardı. Bun-
~ Adilik yapmıyor, rollerinin 

e eınmiyetine sanki vakıf bu
hnıuyorlardı. 

Kleopatranın Kalbl 
Kleopatra Antuvanı sevdimi? 
Bu mubakkakbr. 

b Hem aafdil, hem dinç olan 
il güzel erkek, şarabın tesiri 

•lbnda iken coşar, tabii halde 
k; tath ve itaath göziikürdü. 

• eopatra onu samimiyetle ıe
"iyorm.. 

Kendiai bu kadar alaz oldu-

duğu halde, şu pehlıvana ha
kim olmaktan gurur duyuyor
du. Bir sözüyle tunç zırhlı ağır 
Roma alaylarını harekete geti
ren bu adamı, oda bir sözüyle, 
bir işaretile, bir göz kırpmasile 
idare etmekten zevk duyardı. 

Onun yanında duyduğu mad
di zevk çok canlı idi. 

Bundan baıka, Antuvanın 
kendisince kurulan bütün ha
nedan rüyalannı yerine getire
cek kadar nüfuz ve azim sahi
bi olduğu kanaatinde idi. 

Antuvan onun kocasiydi. 
Kleopatra ile Antuvan bu 

aylar zarfında vakıtlannı ;sraf 
etmekle, ve lskenderiye şehri
nin karşılanna çıkardığı deği
şik zevklere çok bağlanmakla 
itham edilmiştir. 

Fakat bunlann arasında ne
ticesi çok mühim olan bir zevk 
vardı. 

Genç kraliçe kendini bütün 
kalbile vermişti. Bunun neticesi 
olarak, Antuvam bir heves va
sıtası gibi değil, fakat doğacak 
çocuğunun babası gibi telakki 
etmeğe mecburdu. 
Kırk Altı Ya,ında Baba 

Nedimeler Klcopatranın et
rafında koşuşuyorlardı. Sıcak 
su havızları, çamaşırlar, tes
kin edici yağlar hazırlanıyordu. 
Krallığın en meşhur ebeleri 
kraliçenin yatağı etrafında top
lanmışlardı. 

Kraliçe ıztırab çekiyor, inli
yor. Vakıt vakıt baimyordu. 
Fakat kimse bundan endiıeye 
dütmiyordu. Bu, tabiat kuvvet
lerinin sıörünüşü idi. 

Nihayet bir yavrucuğu dün
yaya çıkardı. Çocuk, Mısır 

usulünce, hemen sargılara sa
nlarak bir betiğe yatınldı. 

iti haber alan Antuvan sa
raya geldi bu böceği ona 
gösterdiler. Bu onun cinsi kud
retinin bir delili idi. için için 
memnun oldu. Kırk altı yaşın
da baba olmak ancak hoşnut
suzluk veren bir haldir. 

Parmağile yavruyu oktadık
tan sonra, sinirleri gevşemiş, 

bitkin bir halde yerde yatan 
Kleopatranın elini sıktı. 

- Gördünmü onu? Diye 
sordu anne. 

- Evet ... 
- Sana benziyor .. 
- Doğru .. 
Babalar daima çocuklannın 

kendilerine benzediğini söyler
ler. Halbuki ilk günlerde insan 
yavrulan, gelecek şekillerini 
pek de belli etmiyen müphem 
bir şekildedirler. 

Kleopatra sordu: 
- Memnun musun? 
Kadının acı çektiği yatağa 

doğru saygı ve sevgi ile eği

lerek: 
- Memnun olmaz mıyım ya! 

Dedi. 
- Sonu Var-

-
Soyadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 
Son yirmi dört saat içinde 

soyadı alanların isimlerini ya
zıyoruz: 

Mirali mahallesinde Mirali 
sokaj'ııada 79 numaralı evde 
Zülfü oğlu Şükrii Zorbacıoğlu, 
Karııyaka Alaybey 48 numa
rada Ali Riza Yörük, Bayraklı 
Muradiye caddesi 76 numarada 
Zeynelabidin oğlu Mehmet 
T aJip ve efradı ailesi Yavru, 
ikinci Osmaniye mahallesi 384 
numarada Nazmi Vatankö
lesi, Sinekli 137 numarada 
Ahmed Ozgan, Hasta sokak 
20 numarada Ahmet OnlGyol, 
ikinci Süleyaniye 540 numara 

Muharrem Uralp, Birinci Ka
rantına mahallesi 23 numaralı 
evde Hulki Albninç, Karantina 
mektupçu yokuşunda Lütfiye 
Akfidan, Buce telgraf M. Vehbi 
Aytekinli, Bornova istasyon 
binasında Abdullak oğlu Ali 
Bozoğlu, ikinci Aziziye mahal
lesi Haci Ali Ef. sokak 463 
numarada Hüseyin oğlu Ali 
Edikmen, Karşıyaka SoukJ..uyu 
Adalet sokağında 8 numarada 
Bekir Rahmi Adman, Karaı
yaka alaybey Ferhat sokağı 
4 numarada Seyfeddin otlu 
Mustafa Ye efradı Aileai Erpy-

lan, Fettah mahallesi Şeyh 

sokak 99 numarada Mustafa 
oğlu Etem Kordoncu oğlu, T e
pecik Klğıthane caddesi Cel
lid çıkmazı 8 numarada Aziz 
Kuş tutan, Kal'flyaka Behariye 
ıokak 1 numarada Hüseyin 
oğlu M. Selim Özlü er, lkiçeı
melik Y eldej'irmeni sokak 5 
numarada Aziz oj'lu Ali Ôz
kenter, lmariye mahallesi birinci 
borc sokak 5 numarada lbrahim 
Su Batık, lkiçeşmelik tuzçu 
mescit mahalleai 11 numarada 
Ali otlu Hasan Sah, Karataş 
tramvay caddesi 412 numara
da Y osef oğlu Rekail efradı 

ailui Sorbil, Nabr zade ma
hallesi ikiçeımelik caddesi 7 
aumarada Ahmet Sezai S6ker 
Balcılarda 24 numarada Glll
sün Destereci, lkiçeımelik cad
desi 9 numaralı evde Hakkı 
Tire, Kahramanlar mahallesi 
91 ada 1 numarada Mustafa 
oj'lu Aziz Düzgörener, Karşı
yaka Mithat pap caddeıi 35 
numarada Raıit Yazan, 

idare Heyeti 
Viliyet idare heyeti vali mu

avini bay Sedat Erimin baıkan
hiıncla toplanmıstar. 

Ankara Halk evinde 
Başbakan ismet lnönünün Söylevi 

Halkevleri Türk Cemiyetini Yükseltmek, inceltmek, Moralini Arthrmak, 
Ve Verimini Çoğaltmak için Açılmışhr - Yalnız Moral Yolunda Değil 
Maddi ihtiyaç Yolunda Da Çok Daha Cevherli Bir Hale Gelmek İçin 
Güzel San'atlan Başlıca Vasıta Olarak Görmelidir. ,, 

Ankara, 22 (A.A) - Halk 
evleri kurumunun üçüncü yıl 

dönümü bugün halkevinde baş
bakan tsmet lnönü ile bakanlar 
C. H. F. Genel katibi Recep 
Peker ve bir çok say)avlar, 
bakanlıklar ileri gelenleri ve 
her sınıf balkın iştirak ettiği 
bir merasimle kutlulanmıştır. 
Merasime istiklal marşı ile baş
laomışbr. Musiki muallim mek
tebi talebeleriajn okudukları 
bu milli marıth:n sonra Baş-
bakan İsmet İnönü şu söylevi 
söylemiştir: 

"Halkevlerinin üçüncü yıldö
nümünü kutlulayoruz. Bu anda 
ülkenin seksen kadar halk
evinde imkAnı olanlar bizim bu 
günkü toplanbmızı dinliyorlar. 
Halkevleri üç yıldanberi kendi 
varlıklarını kültür alanında du
yurmuşlardır. Halkevlerinin şu 
vazifesine bütün haJkevi üye
lerinin dikkatini çekmek isti
yorum. Halkevleri soysal bir 
ödevi Üzerlerine almıılardır. Bu 
ödev vatandaılann toplamp 
gerek ilim alanında ve gerek 
soysal bakımdan konuşabilmek 
adetine ahtmahdırlar. Bu bizim 
ötedenberi büyük bir ihtiyacı
mızdır. Sonra güzel san'atlar 
için ve müsbet ilimleri tanıt
mak ve sevdirmek ıçın 
sarfolunacak emekler bilhassa 
fır kamn ve halkevleri idare he
yetlerinin göderi önünde bu
lunmalıdır. Bir toplanbda iati· 
fade ile söz söylemek için O 
toplanbdan ewvel konferanla
nna ve konserlerine daha ev
yel çahpnıf ve hazırlanmıı ol-
ması rerektir. Eyi çalışılmıı bir 
kaç kitab kantbnlarak hazır
Janmıt olan bir konferanaın mu
vaffak olması Ye dinleyicilerin 
bundan zevk almaıı muhakkak
br. Omid ederim ki bütün hal
kevlerinde arkadaşlar konfe
rans vermek içiu daha eyi ha
zırlanmak ve herliesi allkalan
dırmak hususunda azenli bulu
nacaklardır. 

Geçen yıl içinde halkevleri
nin çahtma hesaplan elimdedir. 
Eğer soysal ve ilim alanlannda 
aza kanaat etmiye istidadımız 
olsaydı bu verecejimiz rakam
lardan memnun olmamız lizun
dı. Masela 933 yılında halkev
leri toplanblannda dinliyenler 
ve ı&yliyenler sayısı 375000 
iken 934 yılında 798 bin kiıiye 
varmıştır. Bu ancekinin iki 
r.ıieline yakın bir ı•vdir. Amma 

bütün memlekette seksen top
lanb yerinde bizi dinliyenleri 
800,000 kişi alırsak bunu azım
samak bizim için bir borçtur. 
Daha çok toplanmalıyız. Ve 
halkevlerinin bulunduğu yerdeki 
vatandaşlar kadın erkek bü
tün bir yılda bir defa olsun 
halkevinde bulunmalıdırlar. Hal
kevlerinin malWıı olan özel 
bir mahiyetıne tekrar bütün 
memleketin dikkatmı çekmek 
isterim. H alkevleri siyasi bir 
müessese degildirler. Soysal ve 
kültürel kurumdurlar. Onun 
için memleketin bütün ıtıklı 
evlitlan bu toplantılarda bulu
narak zevklenmeli ve halkevine 
hizmet etmeyi yurda karıı bir 
ödev telikki etmelidirler. Me
mur olsun, serbest meslek sa
hibi olsun, herkes halkevlerin
de en temiz bir aile toplantıaı 
ribi bulunmayı kendisi için is
tenilir bir it uymalıdır. 

Halkevindeki kitap sayısına 
gelince, _geçen yıl 59,000 imit 
bu yıl 97000 çıkımı, bu az
lıktan ne kadar ıikiyet etsek 
hakkımız vardır. 97,000 kitap 
80 halkevi için çok azdır, Bu 
geçen 934 yalında okurlann 
adedi 428,000 dir. Görüyonu
nuz ki rakamlar iki, üç misli 
artmııbr. Ancak bu artış var
mak tstedigimiz neticeye ve 
ihtiyacımıza röre ve bunların 
çok daha artanlmua lizımdu. 

Memleketin ilerleme ve ge
nitlemeai yolunda bir çok aa
kınblar geçiriyoruz. Bir çok 
vaatasızhklardan bunalıp duru
yoruz. Tbii bunlann bqmda 
uzun yıllanlanberi yıpranmıı 
harap olmq zenginliği ermiş 
bir memleketin varhğuu artır
mak en mühim vazifelerimizden 
biri olarak önümüzde duruyor. 
Fakat arkadaılar, bütün halke
vinde bulunanla itihinler ki bu 
memleketin ilerlemesi ve ge
niılemeıi için muhtaç olduğu
muz vuıtalann en bapnda pa
ndan her teJden enel en 
baıta bilgi IAzımdır. iktisadi 
hayatın her alanında kGltlriin 
herbucaj'ında bilen adamlar 
bilgi 16zumuna inanmıı adamlara 
ihtiyacımız çoktu. Hiç olmazsa 
halkevleri memleketin &konomik 
kültirel yqayıpnı her yamnda 
tarla ekmekten büyük bir fah
ri cayı iıletmeye kadar bütün 
işlerde eyi hazırlanmış özel bir 
bilriye ihtiyaç olduiuna inan
mayı yaymalıdır. Onun için 
okuma hevelhıi. kitab hevuini 

halkevlerinde çoj'altmak bat .. 
hca işlerdendir. Her yıl bu 
toplantılarda balkevlerinin gü· 
zel sanatlar için emek sarfet
melerine alakalarını uyandır-
mak isterim. Güzel sanatlar 
için kalkevlerinin bir örnek ol-
malan memleketin güzel sanat
lan sevmesi, güzel sanatlardan 
zevk alması için çahımalan 
lizundır. Güzel sanatlara 
alışmıyan güzel sanatlardan 
uzak bulunan muhitlerde 
buna alıımıya çahımak 
bile sıkıntı vericidir. Amma 
sık sık göstererek ve anlata
rak bunun tadını vatandaşlara 
tatbrdıkan sonra güzel san'at
ler hayatın başlıca bir amili 
olur ve güzel san'atsiz hayat 
iptidai ve yabanı bir hayat 
şeklini alır. 

Halkevleri Türk cemiyetini 
yükseltmek, inceltmek morahm 
arbrmak verimini çoğaltmak 
için açılmııbr. Yalnız moral 
yolunda dejil maddi ihtiyaç 
yolunda da kudretli, takath, 
cevherli, çok daha cevherli bir 
bale gelmek ıçin pzel san' at-
ları başlıca bir vasıta olarak 
görmelidir. 

Onun içindir ki halkevlerinde 
güzel sanatlara aarfedilen bü
tün emekler çok verimlidir, Bu 
hususta emek sarfedenlcr va-
tana hizmet etmeye alışan 
adamlar gibi saygı ile muamele 
görmelidirler. 

Arkadaşlar, 
Bugün size seksen halkevi

mize yeniden 20 halkevinin ek· 
lenmekte olduğunu müjdeliye
ceğim. Şimdi adlanm s6yliye
ceğim halkevleri bu andan bat· 
hyarak yurda genif &lç&de 
hizmet etmek için aalAhiyet 
almıt oluyorlar. 

Bolu, Akcekoca, Manisa, 
Alaşehir, Ayvalık, Bartın, Is· 
tanbul - Befiktq, Şehremini, 

Beyoilu, Oıkildar, Şişli, Bur
dur, llnegiSI, Söke, Mlidürnl, 
Tire halkevleri bugün açılm .. 
bulunuyor. 

Halkevlerinin aileleri topla· 
mak için haiz olduğu bütila 
şartlar ailelerin yüksek ülküde 
yetişmelerine çok yardım et-
mektedir. Memlekette gerek 
müsbet ilimler gerek güzel san'-
atlar yolunda ve gerekse içti
mai alanlarda vatandqlarm 
bir aile gibi bir arada bulunup 
yqamalannda her ıeyden evvel 
vatanpenerlik hialeri kunet 
bulur. Ailelerde kuvvetlenecek 
vatan fikri memleketi &erek 
dıpndan gerek içeriden gele· 
cek bldiMelere k3rfı en aatfua 
bir kale haline getirir. Onun 
için halkevlerinin çahfmalarmcla 
doğrudan doiruya kabramanhk 
hiılerine yapbklan hizmeti &J• 
rıca eyi bir netice olarak zik
retmek borcumdur. 

Yeni açbğım halkevlerinin 
eyi vazife yaparak kendilerini 
ulusa sevdirmelerini isteriz.Bü· 
tün Türk ulusund n yüksek 
bir ülkü için fegatla çalışacak 
yeni halkevlerine de yardım 
etmelerini onlann hizmetlerini 
teıvik etmelerini bekleriz.Şimdi 
Ankara halkevinin glnlerden 
beri hazırlamıt olduğu güzel 
proğramlDI hep beraber zevkle 
dinliyecejiz. 
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Oturtma 
Sa a 

er 
Ezan arı 
er uh· • • 

ın çın e a 
,.. 

Hamam Alemi 
-4-

Konya taraflannda eskiden 
oturak fı'emleri olurdu. Bağ
larda, bahçelerde, evlerde ge
çen bu keyif ve hovardalık 
toplantısının bir çok cinayct
lerıe kanlara bulandığını okur
duk. Temiz geçen ve temiz 
niyetle toplanılan oturak alem
leri de yok değildi. 

Benim size anlatmak istedi
ğim "Oturtma gecesi,, Konya
nın oturak sohbetine hiç ben
zemez. Burada benzeyen yalnız 
ke imedir. Her ikisi "oturmak,, 
mastarından neşet etmiştir. 

Oturtma gecesi ertesi günü 
gerdeğe girecek güveynin evin
de, ve daha doğrusu kendi 
tabirile "oğlan evinde,, geçen 
bir eğlentidir. Oyle zannediyo
rum ki bekarlıktan evlilik ha
yat na geçerek ya sevinç veya 
endişe ile yerinde duramaz 
hale gelecek olan güveynin 
gönlünü eğlendirmek, onu meş
gul etmek ve oturtmak için 
ihd s edilmiı bir adettir. 

Ş"mdilerde çok kimselerin 
lokum, kahve ve bir iki saz 
tınkırtısı ile savuşturduğu bu 
adet eskiden çok külfetli ve 
çok ma~raflı idi. Şimdi güveği 
oturtmak eğlendirmek zarureti 
ortadan kalkmış gibidir. Öyle 
ya alacağı kızla zaten eveldcn
beri görüşen, sevişen güveğide 
ne telaş, ne heyecan ve ne 
endişe olacak ki teskine ça
lışsın. 

Buna rağmen bu adet Anado
luda ve hatta İzmir, İstanbul 
~ibi büyük şehirlerde bile gene 
kendine mahsus bir tarzda de
vam etmektedir. 

Ben burada imkanı merte
bede eski adeti anlatmağ"a ça
lışacağım: 

Gerdekten bir gün evvel; 
gece sabahlara kadar ve ertesi 
2ünü öğleye kadar yirmi saat 
süren oturtma gecesinde güve
ğiye rifakat eden bir sağdıç 
arkadaş vardır. Güveğinin ya 
en yakın akrabasından ve ya- ~ 
hut çok sıkı arkadaşlarından 
seçtiği bu sağdıçla güveği en 
mahrem şeyleri görüşebilir. 
Sağdıcın tercihan evli olması 
daha faydalıdır. 

"Oğlan evinde; akşamın ka
ranlığı ortalığa yayılırken konu, 
komşu, eş dost delikanlılar top
lanmağa başlar. O gün için 
tenbih edilen sazlar sazcılar 
a-elir. Ve masa kurulur. 

Masanın en belli ba!Jlı hiz
metçisi sağdicile, güvegidir. 
Bunlara oturmak hemen de na
sib olmaz. Koştururlar, masanın 
noksanlarını tamamlamağa, is
tekleri yerine getirmeğe uğra
tırlar. Sohbet kızıştıkça ve 
kafalar tam atmak seferini bul
dukça sazlar da coşmağa 
başlar: 

Bir ateş ver sıgaramı yaka
yım aman 

Sen şöyle dur ben büyüne 
bakayım hey 

Huy dailar dağlar, başı du
manlı dağlar 

Güzel olur on beşinde genç 
kızlar aman .. 

Çubuğum yok, yol üstüne, 
uzansam 

Dermanım yok yar yolunu 
gözetsem 

Yahut: 
Adananın köprüsü iki 
Kaydı Potinimin teki 
Bizim evde kaynana iki 
birisi tavşan, birisi tilki 
Gibi suhbete uyan halk şar-

kılarından tutup coşarken 
zeybek havalarına atlıyan 
sazların karşısında Selim Sırrıya 
parmak ısırtacak vakur ve edalı 
zeybek oyunları oynanır, çifte 
çifte ortaya çıkıb bütün ince
liklerine ve bütün tatlı ve kıv
rak hareketlerine kadar tam 
bir ahenkle oynıyan delikanlı
lar bu oyuna hazan zeybek 
kıyafetile de çıkarlar. 

Sabaha yakın bir zamana 
kadar coskun bir şevk ve sü
rurla süren eğlentiden hiçbir 
kimse ayrılmak istemez, lakin 
sağd çla söz birliği eden ve 
ertı· i güne ka acak bir iki de
likanlı a}akkaplarma sarılıb: 

- Eh allaha marlndık ar
kada Jar, vakıt gecikti, hadi 
dağılalım gibi bir teklif savu
rup bir iki kişiyi de yanına 

alarak giiya evine gidiyormuş 
gibi oturtma gecesinden oğlan 
evinden aynlır ve dağılanların 
görmiyeceği bir gizlilikle tek
rar oğlan evine dönerler. Ar
tık bundan sonra hususi eğ
lenti vardır. Bu eğJenti suyu ke
silmiş bir değirmen gibi sakin 
ve gürültüsüz sabahı bulur. Sağ
dıç ve güveği "Kız evinin,, yapt 
ırdığı güveği elbisesini bohçalar
lar, hamam için tedariklenirler. 
Yorgunlukla uyumak isti yen-

lerin bir köşeye gelişi güzel 

serilivermesi bu güzel eğlenti
nin bir başka eğlencesi olur. 

yüzü, gözü karalanır, ~ebinden 
bir şey aşırırlar, ayakkabısını 

saklarlar, ve burnuna, kulağına 
üfliyerek bu palyaço halinde 

uyandırdıktan sonra saz söz 

ve hepsi hamama nakloluour. 

Sabah ezanları okunurken bu 
sıcak ve mermer muhitin içinde 
bir başka hamam alemi başlar. 

TOKDIL 
- Arkıısı llaffayu 

Köy Bürosu 
Neşriyatı 
Köy bürosu Hayvan hasta

lıkları ve hayvan ıslahı hakkın
da resimli bir eser hazırlamağa 
başlamıştır. Eser iki formadan 
ibaret olacaktır. Eserde ehli 
hayvanlar Bunlarm hastalıkları, 
tedavileri ve fenni bakımı hak
kında mufassal malumat bulu
nacaktır. Bu eserden sonra da 
fidancılık ve meyve hastalıkları 
ve mücadesi hakkında eserler 
hazırlanacaktır. 

Buğday Resmi Pulları 
Pisküi, irmik, makarna ve 

şehriye paketlerine yapıştırıl
mak üzre Maliye bakanlığınca 
1, 2, 5, 10 ve 20 kuruşluk 

buğday resmi pullarından son 
ra 20 ve 1 O paralık pullar 
bastırılmıstır. On paradan aşa
ğı olan resimler paketlere so
ğuk damga vurulmak suretiyle 
tahsil olunacaktır. 

\Geç nAy 

Jznı · 'd 
eın cktı. 

1 ı ıtelif 

er il racat 
İki ci kanun ayında İzmir 

limanından yapılan muhtelif 
ihracat için lakadar arca bir 
istatistik tutu muştur. Bu ista
tistığe göre muhtelif ecnebi 
memleketlerine r manımızdan 
Kanun ayı i inde 2,718,412 
lira kıymetinee ve 14,638,907 
kilo nğırhğlnda muhte."f ihraç 
maddellri ) ollanmı tır. 

Bu müddet içinde İzmirden 
en fazla mal çeken memleket
ler Almanya, Ameril:a, İngilte
re, İtalya, Belçika ve Yunan·s
tandır. Almanya 1,151,061 lira
lık üzüm, incir, yumurta, tiitün, 
palamut ve · r maddeler çek
miştir. 

İk' lci K:nurı ayında f mir 
liman ndan muhte 'f üfüelere 
2,945 ton le "nde ve 51616 
lirad ğeı 'nde iızum sevkedıl
mi~tir. 

ncir ev ·yatı ,498 l"ra 
kıymetind 561,780 k'lodur. 

adde if b ı e y ıçın-
<leki ihracat şu ardır: 2708 
ton pa amut, 382 ton valeks, 
1881 ton tütün, 721 ton pamuk, 
17 ,687 kilo halı, 98 ton zeytin 
yağı, q5 ton eyan kökü, 1,655 
ton arpa, 312 ton hububat, 
29071 kilo ceviz ihraç edil
miştir. 

an arma .. 
'Onbaşıları imtihan Edildi 

Merkez ve mülhakat jandar
ma birliklerinde bulunan jan-
darmalardan onbaşılığa talip 
olanların imtihanları vilayet 
jandarma lrnmandanı binba"ı 
Lütfü Baykara, merkez kaza 
jandarma kumandanı yüzbaşı 
Y oksal ve Seferihisar kaza 
jandarma kumandanı yüzbaşı 
Taliit Gürerden mürekkep bir 
heyet huzurunda yapılmakta 
idi. 

Dün imtihan bitmiş ve giren 
efradın birçoğu onbaşılığa terfi 
etmişlerdir. Seferihisar jandar
ma kumandanı Talat Gürer 
bu sabah Seferihisara avdet 
etmiştir. 

•• 
lçüler 
·~ 1 1 ••• ""'1r 

• • 
zamnamesı 

Ölçüler nizamnamesinin 170 
inci maddesi değiştirilmiştir. 
1934 yılı senelik muayeneleri
ne belediye ayar memurlukla
rınca 1935 yılı Mayısı sonuna 
kadar devam edilir. 

Bu muayenelerde vurulacak 
belediye ayar damgalarile bir
likte lktısat bakanlığınca da
- ıh n ı umi ayar işareti. ve 
193 4 yı.ı rakamı kullanılır ve 

bu muayeneler 1934 yılında 
yanı mış sayılır. 

Umumı ayar işareti ile yıl 
r ... klrnmı 193::> yılı Haziran ayı
nın birinci g""nü lktısat bakan
lığınca geri ver"lir. 

sa 
~ 

e <rar 
Buca C. H. F. Nahiye Oca

ğının : hamrada verdiği müsa
mere buyuk muvaffakıyet ka
zandı - ından bu mü amereııin 
t.cl ran rica ediimi tir. 

~ü :ımerede rol alan bütün 

ai e kızları ve gen ler h yir 
için ohın bu i i t krar ve 
se\ e yapacaklarını bildirmiş
lercıir. 

Müc;nmerenin el parlak kıs
mında Türk kuklası rolünü 

al 11 Bayan C. T okaim söyle
diği Ege şarkısı ile aynı sah
nede kıvrak zeybek oyunları 

t>ynıyan G. Şerif ve Ahmed 
Arslan bu defa da aynı rolii 
yapacaklardır . 

Yeni Sözlük 

l Lik Maç 
1 

• e ı 11 

İzmirspo-;-- ar s oru 
.. rksporu0-9,A tay t ~ayI 

-4, Göz epe 
• 

-4Yenoı 
Lik maçlarının on ikinci haf- rına clo - ru Altaylılar Buca kr• 

tasında dört kulilbün liklerd n lesine } aptıkları bir akında 
çekilmesi dolayısile yarım ka- Buca mi' t:I ilerinin yerlerini tut-
lan birinci devre lik maçlarına mamasından istifade cdereic 
yeniden başlanarak bu müsa- ilk gollerini yaptılnr . Bun-
bakalara Cuma günü devam dan sonra top yine ortalnr-

da do.a ağa ba Jadı ve devre 
edilmiştir. Vaktın darlığı dola- bu şekılde neticelendi. 
yısile birinci devre liklerinin llt"ncl De re 
çabuk bitirilmesi için yeniden Bu devrede Altaylılar Buca'" 
yapılan iki haftalık fikistüre lılara kendi oyun tarzını kabul 
göre A 1sancak saha ında Şark ettirmek için çok çalıştıl:ır. Ve 
spor lzmirspor ( B ve A ) ta- bu aralık ikinci gollerini de 
l ımlarile Türkspor _ Göztepc, attılar. Bucalılar da bütün gaY'" 
Buca ve Altay kulüp erinin (A) retlerile çalı ıyorlar AltaylılarıP 

ikinci golünden so:ıra Bucalı" 
talcımlan karşıla~acaktı. Hava-

ların Altay kalesine yaptıkla.rı 
nın güzel olma ... ı ve yeniden bir akında Altay müdafiinıo 

• bu maçların yapılması dolayısile hatalı hareketi yüzünden hakeJ11 
daha erkenden bir çok futbol Buca lehinf" bia penaltı cezası 
meraklıları erkenden sahaya verdi. Bundan istifade ede~ 
gelmeğe ba,..lamışlardı. Bucalıl r iJk ve son gollerirı1 

Ü abak laB9: attı ar. Artık oyun Altay Ha-
Sabah zaat 10 İzmir por - kimiyeti altında ceryan etmiye 

Şarkspor (B) takımları m"" a- ba ladı. Buca kalesini müte'" 
bakası yapılacak ş rkspor kii- madiycn sıkıştırıyorlar. 
çükJeri gelmediği i in bu m i- Bu tehl"k i vaziyetlerde 

, m·· d iler yerler"ni tutmıyorlat· 
sabaka yapılamıyor. Ve zmir-

Ve Altaylar bunu fırsat hi-
spor küçükleri de hükmen rra- lerek üçüncü dördüncü goUe-
llp ilan ediliyor. rini atıyor. Oyunun bitmesine 

lzmlrspor - Şarkcpor az bir z man kaldı Bucalılar 
Saat 12 hakem bay Mustafa yine bütün gayretlerini ele 

sahaya çıkıyor, arkadan da kır- aldılar, çalışıyorlar. 
mızı beyaz formalariyle Şark- Oyun her iki takımın müte: 
sporlular ve düz beyaz forma- madi çarpışmalarile neticelendı 
larile İzmirsporlular gözükiiyor. ve Altaylı.ar 1 - 4 galib ola• 
Şarksporlular bir kaç cezalı rak sahayı terkettiler. 
oyuncularından mahrum. İzmir- Halk Sahasında Maçlar 

Ç~~l~~~~!d~=u~~:. ı 
Yapılan fiküstiire göre Al" 

sporda da yepyeni bir kadro 
b l sancak sahasında müsabaka 

oyun aş ıyor. Şarksporluların yapan altı kulüpten dördüniill 
bir kaç tehlikeli akını İzmir- ( B ) takımları Halk sahasında 
sporlular hakimiye i ellerine karşılaşmıştır. 

!erin, yeni sözlük henüz çık
madığı halde talebeye yem 
kelimeler öğrettiklerı ve yeni 
kelimelerle yazılmış manzume
ler ezberlettikleri kültür bakan
lığının nazarı dikkatmı celbet
miş ve bakanlık maarif müdür
lüklerine ve mekteplere yap
tıgı tamimde yeni sözlük çık
madan muallimlerin talebeye 
yeni kelime öğretmemelerini 
bildirmiştir, 

'/.f-/Lh17J7.777.7777L..T77XY7Z. 

Borsa 

aldılar mütemadiyen mukabil Bunlardan saat 10 da başıyao 
kaleye akın yapıyorlar. Ve bu Göztepe - Türkspor maçı 
akınlar neticesi de yedikleri Göztepelilerin 1-5 galibiyetı16 
bir gole karşılık 4 gol atarak ve Altay - Buca maçı da O· 
galip geliyorlar. Altay kü';tiklerinin galebesile 

Göztepe _ Türkspor neticelenmiştir. Bu maçlardaO 
Saat 14 bu oyun hakem bay sonra g..ıı -1 .... ,,. kulüplerdeO 

Turan - Y • 'lrc;ı'" 
Fehminin idaresinde ve çok 
zevksiz cereyan etti. Altay ve 
Altmorduya karşı güzel bir 
oyun oynıyarak iyi neticeier 
alabilen Türksporlular bugün 

laşmıştır. l\1aı; çu~ .1.-.. •• ._....ı.,'" 
yan etmiş ve her iki takıınıO 

Bornovada 1Vlaçlar .. , Dün Borsada 
Vapllan Sabşlar 
~ 

üzüm 

.... çok fena bir oyun sistemi tat
bik ettiler. Bunu fırsat bilen 
Göztepeliler birinci devrde yedi 
gol attılar. İkinci devrede göz
leri açılan Türksporlular bu 
sefer çok çalışmağa başladı-

attığı üçer golle oyun berabere 
netıcelenmiştir. Saat 16 da kaı'" 
şılaşan Eşref paşa-tepecik Türle 
Yurdu takımları müsabakası dll 
Eşref paş:::.lıların 3-4 galebsile 
neticelenmiştir. 

KAPTAN 
Cuma günü Bornovada Bor

nova Gençler birJiği ile Altın
ordu spo:-cuları arasında yapı
lan futbol maçında Bornova 
Gençler birliği sıfıra karşı iki 
sayı ile galip gelmişlerdir. 

Meyve 
Yetişti rnıck için 
Boş kalan ve kimseye veril

memiş olan ağaçsız tarlaları 

meyve ve bağ yetiştirmek için 
iskan dairesince taliplerine be
şer dekar verilmektedir. 

Bu cümleden olarak Borno
vada şimdiye kadar 200 deka
ra yakın boş arazi taliplerine 
verilmiştir. 

Yeni Liman 
Tarifesi 

İzmir liman işleri umum mü
dürlüğü 15 gün içinde Tahmil 
ve Tabliye işleri hakkında yeni 
bir tarife hazırlayarak ökonomi 
Bakanlığına gönderecektir. 

Bu tarifenin tasdikinden son
ra tatbikine başlanacaktır. 

Yeni tarifenin tüecarımıza 
bir çok kolaylıklar temin ede
cek mahitte olduğu söyleniyor. 

Çu. Alıcı 

229 Koo ittihat 12 
20 H Alyoti 14 

Fiat 
16 25 
14 

11 Ustao. M.Sait 14 37 14 37 
260 Yekün 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fi at 
15500 Uy.Mad.İn. 23 50 26 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 

2562 Buğday 4 20 4 75 
10 75 

450 
47 

200 Susam 10 75 
1220 K Palamut 230 

124 Pamuk 46 

1 !~--------.... 
Para Piyasası 

23-2-1935 
Alış Satış 

Mark 50 20 50 70 
İsterlin 608 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 30 

612 
8 30 

79 80 

Belga 29 27 29 42 
İtalyan lireti 10 62 10 67 
İsviçre F ran. 40 62 
Florin 84 80 
Kr.Çekoslov 5 20 

40 87 
85 05 
5 22 

larsada netice vermedi ve bu 
devrede de 2 gol atan Gözte
peliler 0-9 galip gelerek sa
hayı terkettiler. 

Altay- Buca 
Saat 16: Sıra günün bu son 

maçına gelmişti. Etrafta tah-

minler başladı, herkes Altayın 
galib geleceğini ve hatta Göz-
tepenin Türkspora attığı gol
lerden fazla gol a!mak suretile 
galib geleceklerini ileri 5Ürü

yordu. 
Oyun başladı. Hakem bay 

Esad (K.S.K.) Altaylılar ilk akı
nı yaptılar, Buca kalesine ka-
dar indiler. Fakat müdafi-
ler derhal bu akını kesti. 
Top aı;ıklarde, şimdi Bucalılar 

akına başladı zaman zaman 
Altay kalesine kadar .sokulu
yorlar. Hiç biri şut çekemediği 
için bu kaleye kadar sokulması 
neticesiz kalıyor. Top bir müd
det ortalarda dolaştı. Bucalılar 
bugün kendilerinden hiç bek
lenmiyen iÜzel bir ovun oyna
dılar. Altay kalesi tehlikeli da
kikalar 2'eçirdi. Devre ortala-

Bulgaristanda 
İspirto inhisarı 

Sofyadan alımın haberlere 
göre Bulgar hükumeti ispirto 
inhisarını kabul etmiştir. Ya" 
pılan kanuna göre idare ispit" 
tonun istihsali, takdiri, s.,tıt 

ve ithalatı ile her nevi ispit" 
tonun fiatlerini tayin etmeğtı 
salahiyettaraır. 

Şimdiki halde Bulgaristand• 
mevcud fabrika ve içki imalat" 
hanele .. ·.., ., .. ~ •1asım ve kıra'" 

Vfl .. .:rutst bırak" 
:uaı:<cct<11r. mnisar idaresi saf 
ispirtonun benzin, gaz ve bun• 
mümasil kuvvei muharrikiye 
yağlarına katılma hususuaıal 
kanunu mahsusa rabtettiğindeO 
icabeden tedbirleride almai'' 
salahiyettardır. 

Hvsusi surette hububat, uP• 
pirinç, patates, şeker pançarıı 
melas, kurutulmuş erik, kural 
üzüm ve diğer kuru yemişler: 
den meşrubatı küuliyenin iınali 
menedilmiştir. Bu memnuiyete 
rağmen ispirto ve rakı iınal 
edenlerden yakalandıkları t!!; 
dirde 500 Levadan 50,uuv 
levaya kadar para cezası alı'" 
nacağı gibi malzeme ve edev•" 
bda idirdat edilecektir. 
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Mıl Tahsis Edilmiştir. Şimdiden En Muhteşem 
l>rogramlar Hazırlanıyor 

lanı Asır 8ehfte7 

Viyana Lağımlarında ... 
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Bomba Avcıları Nasıl Çc...lışırlar ? 
~~~~~~~~~~ ... --------------------

Viyana n ı n En Ateşli Mahallesinde Lağımlara Giriş 
Balcanlıklar Altındaki Tunelde Üç Kasa Dinamit .•. 

Polisler Buraya Her Gece Baskln Yanarlar 
Viyanada toprak altı polis 

m · f e c · 5e e, her spora 
· _ e i neferd n m·i
. Gayesi, sık '3 k 

ak ar anara ·, rejim düş
m nli"'lrı m la - ım kanarzasyon-

l 

l 

1 !ar n 1 :ın b"li ··f e 7 aret bi-

Tele,n,.. ..ı_ bü .• k illik ·-;ro ı acunaa yu 

1 
a uyandıran mevzuların ba-

i~~ geçmiştir. lngiltere bu yıl 
k e televizyon istasyonlannı 

duracağı gibi diğer ülkelerde 
e ay · 

•ardı nı . ma~iyette çalışmalar 
Jo r. Şınıdıye kadar televiz-
1 tıun kullanma sahası, cani
f::e,.. kazalara, suikastlara ait 

0ırafların nakline münha
•ırd1 li k h-ıa · are et halinde olan liv-
İ§ rın, sahnelefin nakledilmesi 

1
1 tazun zamandan beri fikir-e •. 

.:: ııgal etmekte idi. istenilen 
tel e~a Perdesinde olduiu gibi 

•vızyonlu radyo makinasının 
:;rdeaüade de ayni hareketlerin 
.._~idir. Mühim bir maçın 
ı;;.~. siyasal kenfcran-

' ~oplan'lıları, gündelik he
Y~canlı vakalan televizyon 
t•rdesinde görmek genel ali-
: halrlı gCisterecek kadar 

•zzam bi · tir. Bu netice
Je varmak için televizönti be-r. perdesinde sinema per
... ~de olduja gı"bi muayyen 
~da .-..mı birbirini ta
-.. etnaelidüo. Halbuki televiz-
1oada her tasvir birbirini ta-
kip ederek nakledilen bir sıra 
IOlctaiarclan teıekkOI eder. bu 
~Jttaı&nn mentei nedir? Bun
oQll' nakleclilecek mevzuu eb
P~ore eden cibuın nefl'ettiği 
liy.a kuturlanna uyar. Şu bal
~. ekaploraayon ne kakar ça
.,UK o1UJ1ia nakledilen tas-
.ır de o niabetto kesif, 
~aygı~ ve isabetli olur. 
el~an makanizmumı ve 
·~~~en eyiye kaY

·,JAlı1ıW ·rtiliı ... malwdzmanm 

1 - Televiıayon lstasyowı.ı ltaaliyettı 
2 - Televisyön .Ahizeleri 
3 - Nasıı Görülecek~ 

iki özlü olan ekıplorasyonu ve koni ve Baird sistemleri... Bu 
deıkripsiyonu bilmelidir. Buza- aistemler münavebe ile kulla
ruri olan sür'at kısa mevcelerle nılacakbr. ikisi saniyede 180 
elde edilmektedir. Müüji nakl satır, on bin nokta, yani 25 
için Hertz dalgalannı saniyede resim nakline muktedir olup 
10 bin defa seyrettirmek lizım· her hangi bir filmin televizyon 
dır. Halbuki televizyonda ku- perdesinde gösterilmesine ki
sursuz bir çehre görebilmek fidir. B. B. C. şimdiden çok 
için 150 • 300 bin devir lazım- muhteşem programlar hazır
dır. Şimdiye kadar dumansız lıyor. Bu maksadla ileri· 
flu yapmaksızın okunaklı te- de daha 15 milyon İngiliz 
levizyon tecrilbeleri ancak 20 lirası kullanılacakbr. Serma-
metre arasında yapılabiliyordu. 

Televizyonu filiyat sahasına 
koymak için ne lazımdır ? Ye
ni istasyonlar.. Büyük serma
yeler.. Geniş bir itimad. . ln
giltere ilk defa olarak bu üç 
unsuru sağlamlamış bulunuyor. 

lngilterenin B. B. C. Kuru· 
mu bu maksatla iyacap eden 
milyonlan temin etmiştir. Bri
tish Broadcasting'in bu uğurda 
kullanılacak 15 milyon İngiliz 
lirasına malik oldup söyleni
yor. ilk iataayon önümüzdeki 
Sonbaharda Londranın en yiik
sek tepesinde hazır olacakbr. 
Fabrikalar şimdiden işe koyul
mutlardır. Televizyon ahizele
rile mtlcehlıez radyolar öntl· 
mllıcleld ilk teşrinde u -
bhia. çıkanlacakbr • Elde 
edilecek muvaffakıyetill dere
cesine göre istasyonların sayısı 
çoğaltılacaktır. 

1935 yıh içinde on istasyon 
yapdmHI mukarrerdir. Londra 
istasyonunun faaliyet reyonu 
lmk kilometre olacak, yedi 
metre uzunluj'unda mevcelerle
çalıpcakbr. BütOn bu mesaide 
iki 8IKem kartılatmııbr: Mat"· 

yenin yarısı devlet hazinesin· 
den, yansı da B. B. C. tarafın· 
dan verilmişti. Televizyon stüd-
yolarında operetlar, revüler, 
sirkler, maçlar tertip olunacak
Londra tyatrolannda oynanan 
dramlar, operetler, operalar, 
siyasi hadiseler, maçlar, nutuk
lar da mesut Londralılara 20 
santimetrelik bir perde tlzerin
de gösterilecektir. 

Bu bir mucize mi, bir devrim 
mi? Hayır sadece lngiliz dira· 
yet ve. inadının zaferi... Diier 
ülkelerin laboratuvarlanada da 
da aynı şeyler tahmin eclilmit 
tecrlh.ı.ri yapı1mıı.- fakat fili
saha •ına koaulmasmdan çeki
nilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kalp Para 
Çorakkapı mıntakasında Ka

merler sokağında oturan Ala· 
ıehirli Abdllrrahman o;lu Meh
met, Alaancak pazannda k-1p 
yirmj beş kuruılutu sürdqü 
görüldiijiinden tahkikata bq
Ianaıışhr. 

ç.z 
var. 

- He'e gelebil iniz! dedi, 
acele edelim, zira geç kaldık. 

Çabucak soyunarak onun· 
kine benziyen bir kostum gey
dim. Y ağh olan ağır çizmeleri 
bacaklanma geçirdim. 

Yoldaşlarım da benim gibi 
giyinmişlerdir. Her birinin ke
merinde bir otomatik tabanca 
vardır. Bundan bafka, içlerin
den beş kiti son model küçük 
bir mitralyoz tüfengi ile müsel
libbr. Diğerleri, tenvirata me
mur olub, sırtlannda alıimlatör
lf\r ve brlutan üat&nde de 
kayıtlarla baih kocaman bir 
elektrik feneri tqırlar. 

Kumandan 'hana izahat ve
riyor: 

- On albncı belediye dai
reabıe gidiyoruz, Bu mahalle 
Viyaıumm ea atetli mahallesi
dir. 1934 Ş.IMmda yapılan 
kanh aayqlarda, evlere •juwı 
sosyalistler, on gün htllabnet 
kıtalarına karp koydular. 

Lagımlann girİf plakası ize
rindeki karlar çabucak abldık
tan sonra, açılıverdi. Yerle bera
ber başhyan demir bir merdiven 
içinden hafif bir buğu yükse
len kara bir delik içine gö
mülüyor. 

Miralay en &nde içeri iniyor 
ve beni de arkasından çağın· 
yo!. iyi kötü, kuyunun dibine 
vanyorum. Polialer de hemen 
bize yetişiyorlar. 

Elektrik fenerleri yakılmışbr . 
İçinde bulundu;uaıuz geçid yan 
yana iki adamın aneak 
geçebileceği kadar geniftir. 
Tavan da o kadar alçakbr ki 
yüriimek için iki kat eiilmeye 
mecbur oluyoruz. 

Ayaklanmız kirli bir su 
içinde. Her adımda sendeliyo· 
rum. 

Böylece on dakikadan beri 
yürüyoruz. ADBlzm, kısık sesle 
verilmiş kısa bir emir üzerine, 
lflk aöntıyor. 

Kumandan banal 
- Kımıldamayµu~, diyor. 

Dinleyiniz. 
Koyu karanlık içinde kula

ğımı geriyorum. Ayaklanm al
bndan yavaşça akan suyun 
gürleyifinden baıka birteJ ifit
miyorum . 

Bir fare sol bacağıma br· 
manıyor. 

Ansızın ön6mde 1ıafif bir 
ııık ketfediyor, bir ayak sesi 
duyuyorum. 

(l H I 

Bir ses l~u.ağıma fısıldanıvor: 
- Siz burada kalınız. Bıra

kınız biz geçelim. 
Ben kenara çekiliyorum.Ayni 

dakikada projektörler p~rlıyor. 
Bizden 50 metre mesafede, 
elinde yanmış bir mum tutan 
bir adam görüyorum. 

Tabanca elinde ileri atılan 
miralay haykınyor: 

- Eller yukarı! Polis! 
Şaşıran adam yerinden kı

mıldamıyor ve hiç mukavemet 
göstermeden yakalanıyor. 

Elbisesi çok sefil. Hiç şüp
hesiz yersiz yurdsuz takımın· 
dan, omuzunda bir ağ var. 

Hayretle soruyorum ! 
- Bu ağ da ne oluyor? Bu

rada bahk ta var mı ? 
- Rehberim gülerek cevap 

veriyor 1 
- Yok canım. Bu adam ağı· 

m kanalm bir tarafmdan &te 
tarafına girerek sadece JNI\*• ... 
ralan ve k&iitJan avlar ve son
ra da satar. 

Şimdi bakanhklann çojıınun 
bulunduğu Ringlarre caddesine 
dogru gidiyoruz. 

Bir köşk &nünde duruyoruz. 
ıçimizden birisi kapıyı açıyor. 
Burada dar merdiven yerine 
helezonlu geniı bir merdiven 
var. Bu, yıldırım sesle hakiki 
bir nehrin kenannda ki bir 
geçide açılıyor. Miralay ~a 
aolabyor: 

- Bu ~ll,Ok Kollektardur. 
Şehrin bitin lifim kanalları 

1 J 

buraya akar. 
Balçıklı geçidden, dereye 

yuvarlanmak tehlikesini röze 
aldırara , yürüyoruz ve daire 
şeklinde küç"k bir yere çıkı· 
yoruz. Burada, balçından hafit 
bir su akan küçük bir tüne 
var. 

- Bu lağım tam a liye ve 
dahiliye nezaretlerinin alhndan 
geçer. B.itkaç ay evvel orada 3 
kasa dinamit bulduk. Görüyor• 
sunuz ya, yeraltı polisinin ll&a· 
mu varmış. 
Yazık ki çok kalabahk değiliz 

Viyanada iki bin beş yüz kilo
metre uzunluğunda lağım •• 
dır. Bunlara nezaret için Wa 
yalnız yliz elli kifiyiz. Bununla 
beraber ıeçen ay 30 m ..... 
düz, 30 zu gece 60 baskın yap

bk ve 300 kadar kişi tutbil ~ 
hem-. hepai!'1P. ~Ja~· 
caiar v~ 

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

ihsanın 
Muhakemesi 

lzmir Yün Mensuca~ 
Türk Anonim Şirket 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 
iki milyon iki yltz bin Jİl• 1erm.ye ile tetekkGl etmiş ve 

Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÔRER LlMti"ET 
(Şark Halı firketine ait lzmirde Halkapınardaki kumq fab
rikasuu satuı almıştır. Fabrika blltün teşkilat ve tesisat ve 
milstabdimini ile eskisi gibi 1 kinunusani 1935 tarihinden. 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumq, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
llb Pettemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve sabş fabrika derununda y .. 
maktadır S.8 H.2 43) 
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l\1emleket Hastahanesinde i T e kik 
- ~- -- ----

l{er Sene Burada Bin Ameliyat Yapılır - 7 00 Türk 
Kazanarak Hasta. haneden Çılcar Sağlığını 

,zmır Memleket hastahane
sine girerken içimde çok şey
ler öğrenmek istiyen bir his 
vardı. Dişardan o kadar büyük 
görünmiyen bu bina içerden 
sessizlik içinde yüzen büyük 
bir mabedi andırır. Pml pırıl 
i ıarhyan temiz döşemeleri üze
r. nde, insan itina ile yürümek 
m'-!cburiyetini duyar. 

T etkikime başlamak için 
hastahanenin Başhekimi Hasan 
Yusuf Başkanın müsaadesini 
almağa ihtiyaç vardı. Sevimli 
doktoru odasında buldum. 

Beyaz saçları yana taranmış, 
yüzünde sihhatli, titiz adamla
rın hususiyetleri okunuyordu. 
Yaşı ilerlemiş lomasma rağmen 
uzun boyu dimdikti. Arzumu 
söyleyince itizar eder gibi oldu. 

- Biz gazetecilere beyanat 
vermeie mezun değiliz dedi. 

- Beyanat değil bir tetkik ... 
Bu cevabım sayin doktoru 

yumuşatmış olacak ki, derhal 
genç asistanı doktor bay Nu-
reddini çağırtarak takdım et
tiler. 

J;ay Mustafa Envc1·in 
Bı1stli 

Şimdi bay Nureddin ile Lc
raberiz. 

Yirmi otuz merdiven çık-
Jktan sonra tekrar uzun ve 
geniş bir salona ieldik. Bu
rada hastahanede mevcut: Do
ğum, Asabiye, kadın basta
hklan, hariciye, ameliyat, da
hiliye, göz, kulak vesaire cem
an 13 koğuşu birer birer gez
miye başladık. 

Hastaların hepsi asistanı ta
nıyorlardı. Onu gördükleri za
man takatları olmadığı halde 
yerlerinden kalkmağa, tebes
süm etmiye çalışıyorlar... O-
da her birisini ayrı ayn isim
leriyle çağırarak. 

- Nasılsın Ayse.. Ağnn 
devam ediyor mu? Fatma sen 
nasılsın bakayım.. Diyordu .. 

Bay Nurettin bir taraftan 
habr sorarken ben de başında 
ihtiyar anası bulunan bir has
taya yanaştım. 

- Hemşire hanım! Senin nen 
Yar? 

Gözleri buruşuk yüzünde 
adeta birer nokta gibi kalmış 
olan ihtiyar kadın, hastanın 

kolundan sarsarak: 
- Bak kızım bey sana söy

lüyor! 
Hastanın göz kapaklan oy

nadı. İri siyah iki göz gözüme 
çarpacak sandım. Fakat sukutu 
hayale uğramııtım. Çünki has
tanın gözleri kördü. 

Yanında, üç dört s&allk bir 
yavrucuk vardı. Bu manzara 

/:;11111" ..\lem lcket Jlcts.a 11cxi Hoş 

Hekimi Dt·. llasau Ywml 
karşısında içim burkuldu .... 

Şimdi kadın hastalıkları ko
guşunda yız. 

Buradaki hastaların heman 
hepsininin renği soluk. Adeta 
mum gibi... Gözler ışığını kay
betmiş... Elmacık kemikleri in
ce bir deriden sırıtıyor. 

Koridordan ameliyat odala
rına geçerken sordum: 

Hastahanenizde en kala-

lıiemieJa·ct 11ua~urnc.->m11ı 

Dışarıdan Görfmı1..şıi 

balık koğuş hangisidir. 
Bay Nureddin cevap verdi: 
- Bize hasta, adam akıllı 

fenalaşmadan getirilmez. Biz
deki ölümlerin dörtte üçü ih
mal netices dir. Eskiden cok 
daha berbattı. Bugün bu ihmal 
nisbeten azalmış gibidir. Bu-
radaki hastaların çoğu rahim
den muztariptirler. Bugün do-
iuran bir kadm yarın kurtul
dum diyerek tarlasına gitmekte 
hiç bir mahzur görmez. Ve 
pek tabii olarak iki gün sonra 
zavallı kadma rahmı şişmiş ola
rak soluğu hastahanede ahr. 
Biz mutat muameleyi, yani ame
liyatı yaptıktan sonra derhal 
koiuılanna yatırmz .. 

Artık bu hasta kurtulmuş sa
yılır amma çektiği ısbrab ya
nında kar kalır .. 

- Bunun dahası var.. Ba
zen de bize: Evinde b 'r iki 
saat sonra ölecek hasta!ar ge
tirirler ki onu teslim edenle 
teslim alanın halini görmek 
kafidir. Biri ölüsünü, morga 
teslim eden növmit bir zavallı, 
diğeri ölecek bir hastaya cen 
vermek veya ölümile karşılaş
mak mevkiindedir. 

Sinir Hastahkları 
Koğuf unda 

Burada bir sinirinin çekil
mesile ayağı kısalmış, belinden 
aşağısı hareketsiz kalmış, felce 
uğramış hastalar vardı. 

Kaloriferin odada bırakbj'ı 
sıcak bava dal2ası ile yanak-

ları kızaran bir kız yntağmclan 
doğru'arak bay Nureddinin ~u
a!inc ce\·ap veri~'ordu 

- Saycnizd"' ayağım iyi~eşti. 
Arbk hiçbir şeyim kalır.adı. 

H"cbir nii" ı hissetm:yorum. 
Filvaki l•ızcağızm iy:1eştiği 

minnet c do1u röz!erirıdcıı, te
şekl<ürii ifotle eden !:Öz.cri!lclcn 
ani:ı;,;ılıyordu. 

* • n 

- Üç 1 c .. c d{;rt ,,i ·m;'· Dört 
1 kere beş yt!di. Altı kere ~ekiz 

. '- ·ı on iKi ••• 

- r\1u:;t~fo canım, l\°'u"'tafa 
şekerim Muc;tafacağım, sen 
benden aynlmazsm değH mi? 
Hele seni benden bir alsınlar 
ben onlara gösteririm. 

Kendimi evvela acemi bir 
muhasibin, sonra da Mecnuna 
ilanı aşk eden Leyla'nın <liya
rmda zannettim. 

llastmıcnilı Kapıdan Gfriuce 
1 lk Koridoru 

Meğerse burası emrazi ak
liye kopşu imiş.. Binamn 
alt katında idik. Tavanı alçak 
bir koridordan bir sürü hüc
relerin önünden geçiyoruz. ışte 
şuracıkta memelerini pervasız 

dışarıya bırakmış mütemadiyen 
mırıldanan, mızmızlanan bir 
kadın ... 

Daha ötede gözleri hadeka
lerinden fırlıyacakmış gibi bü
yüyen yarı çıplak bir adam .. 

Burada fazla kalmak insana 
korku ile kanşık bir merha
met duygusu veriyor. 

Şimdi o!duğca karalık dene
bilecek alt katta bir koridor
dan geçiyoruz. doktor bir ara
lik durdu. Bir kapı açtı girdik. 

terar bir kapı açıldı, iki Jan
darma karşımıza dikildi. Bir 
hastane içinde silahlı iki jan
darmanın ne İ§İ vardı. Merakla 
sordum. 

- Burası neresi?. 
Doktor jandarmandan aldığı 

anahtarla hem ufak bir demir 
kapının kilidini açıyor, hem de 
sualime cevab veriyordu. 

Efendim, buraya hastanede 
hastalanan mahkumları yahnnz. 
İşte şu gördüğünüz jandarma
larda biınlan bekler. 

Üç yatak, üç hasta rr.ahkiim 
ile karşı karşıyayız. 
Sağ tarafta yatakta oturan 

iri yapılı kırmızı suratlı adama 
dönerek: 

- Sen neden mahkum ol-

- Oh. Kleromen. O günü, 
o saati hiç unt:tamıyacajım. 

Az kalsın irademe hakim ola
mıyacaktsm. Eğer ben bunu 
yapmadım, yapamadımsa mev
kiin nezaketinden değil -çünki 
az sonra biz buna yakin bir 
delilik yaptık - ancak seni 
gökde ararken yerde bulmak
tan mütevellid sevincin üze
rimde yaptığı tesirledir. 

- Şövalyem az kalsın ben 
de mevkiin nezaketini unutacak 
ve bir delilik yapacaktım. Fa
kat senin beni gördüğüne kail 
olduktan sonra beni pencere
den ayırdıklarına pek ses çı
karmam, yoksa ... 

- Yoksa? 

- Yoksa ne olacakts? 

Ne bileyim ben. Birıeyler 
yapardım. işte. 

- Faraza, 

- Faraza, şimdi olduğu gi
bi kollannm arasına atardım 
kendimi. 

- Öyle mi? 
- Öyle. Diyerek Cafere bir 

bakış baktı ki, Caferin sabn 
kalmadı. İğildi, o yan açık du-

ran ve kendisini davet eden 
dudakları dudaklarile örttü. 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
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Simcro çehu çihares Gölgeli ve sulu bir yer inli· 
Çola çiyis topluti hah ederek atlanndan hıdiler. 
Mera dcneksimerose Burada iki üç saat kadar bir 
Hrisi o sane tuti (1) mola vererek yollarına devaJll 
Artık Taran almış yürümüş- etmek istiyorlardı. Bu arad• 

tü. Arkasma bakmıyordu bile Bağdada uğramak veya uğr•" 
mamak meselesini de hal ede" 
ceklerdi. Çünkü Taran halife" 
den habersiz ayrılmanın eyi 
olmıyacağını ileri sürerek M•" 
latyaya dönmezden evvel bit 
defada Bağdada uğramak fik" 
rini ileri sürüyordu. 

ve Cafer Taranın birdenbire 
hurmalıklar arasma daldığını 
gördü. 

Artık onu gözden kaybetmiş
lerdi. Fakat bir müddet sonra 
Taran onlara mülaki oldu. El
lerinde hurma dalları ve hur
ma salkımlarından yapılmış gü
zel bir eklil vardı. Müsaade
nizle dedi ve elindeki eklili 
Kleromenin güzel başına, em
salsiz saçJannın• üzerine yerleş
tirdi. Şimdi Kleromen gülüyor, 

Gafer gülüyor ve Taran gülü
yordu. Hepsi birden gülüyor
lardı. 

Kah kah kah kah .• 
Kahaaa ... 

- Bu defada sen benim de" 
diğimi yap. Ve bana uy di
yordu Taran. Hem elimizde bu 
ani ve habersiz ayrılışın sebe: 
bini muhik gösterecek kuvvetb 
mazeretimi1. de vardır. Fakat 
Cafer buna yanaşmıyordu. Ni-
hayet uzun münakaşalard~~ 
sonra Cafer Taranın fikrıDl 

kabul etti. 
Taran işin bu şekilde halle· 

dilmesinden memnun Caferi "e 
Kleromeni hurma toplamağ• 
davet etti. Üçü birden kalk· 
tılar. 

Öğle olmuştu! Ve hala o bit- _ Size dedi Kleromen bur· 
mek tükenmek bilmez Hurma ma koparayım mı? Ve cevap 
bahçelerinin arasından geçi- beklemeden bir Arap kızı çe· 
yorlardı. vikliği ile bir hurma ağacının 

üzerine çıkmağa başladı. 
- Taran. Smm Var --

Söyle Cafer. (1) Rumca şarkınm manası: 
- Bak burası ne güzel. Bu- Dünyamn bütün zengjnJklerive 

Taran gü!ümsiyerek atını ileri rada bir mola verelim. Hay- eğlenceleri bugün benimdir: 
sürdü ve kendi kendine bir vanlar da çok yoruldu. ı Hiç bir gün güneş bugünkı 
hava tutturdu. Hele tükür bu aklına geldi. kadar zengin doğmadı . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
duo, dedim. Girdiğimden beri 
başımdan tırnağıma kadar göz
lerile beni süzen bu adam elim
deki gazete ze kaatları görün
ce durdu. Ve sonra birdenbire 
nedamet getiren insanlara vergi 
bir istekle söze başlıyarak: 

- Sen bir gazetecisin değil
mi? Yaz öyleyse, yaz ki baş
kalanna örnek olsun... Hüku
metin kasasından para çalan
lann hali budur. Ben çok müs
rif bir adamım,. Evden başka 
bir sürü gelirlerim olduğu ve 
memuriyetimden muntazam ma
aş aldığım halde bunlar beni 
doyurmadı . Hükumetin kasa-
sından para çaldım. İşte her 
suçlunun ceza gördüğü gibi 
ben de cezamı çekiyorum. 

- Peki buradan çıkınca 
ilk işin ne olacak ? 

-Burdan uzaklara çok uzak
lara kaçmak .. 

- Ne için? 
- Beğim alnımda yazıh bu 

damga ile nasıl gezerim. 
Filvaki söylediği pek doğru 

idi. 
Fakat ne yazık iyi kötü her 

atılan adım geri çekilemiyor. 
Bir ikincisine sordum : 
- Senin suçun nedir? 
- Katil! 
Bu keJimeyi işitince her ne

dense daha tetikli ve bilhassa 
nazik konuşmağa başladım. 

O devam etti : 
- Bir meseleden dolayı bi

risini öldürdüm. On beş seneye 
mahkiım ettiler. Umumi aftan 
beş sene kazandım, daha ıu
racıkta üç dört ay bir ıey 
kaldı. 

- Peki dört ay sonra? 
- İnsanlar arasına karışaca-

ğım. Şu saçları burada ağart
bm. Artık kimseye bir iğne 
bile batırmam ... 

Üçüncü yatakta ince siyah 
bıyıklı bir delikanlı vardı. Ona 
sual sormaia hazırlanırken ar
kadaşı atılarak: 

- O da benim iibidir. 
Dedi. 

Bu son koğuı ta böylece 
bitti. 

•*• 
Eczahane, kimyahane, ront

ken, bakteryoJo ji Jiburatövarı 
müze, lkütüphane, yemekhane 
mutbak, çamaşirbane, vesaire .. 
lıte şimdi de hastahanenin 
ibtiyaçlanna cevap veren yer-
leri birer birer gezmiye baş
ladık. 

Muhterem kariilerim size 
bunları ayn ayn anlatmak 
benim için o kadar güç değildir. 
Fakat aizin bunlan okurken 
ıözleriniz yorulacaktır. 

Yalnız tunu söyliyeyim ki: 
Yukarıda saydıfıım yerlerin her 
biri tasavvur edildiğinden da
ha mükemmeldir. 

Temelleri bir asır evvel atı
lan bu muazzam hastanenin 
içinde bir saat dolaşmak' me
raklı bir filim seyretmekle 
müsavi gibidir. 

Bir baı hekim, on doktor, 
on hemşire yirmi üç basta ba-
bakıcı, kırk beş hademe olmak 
üzere seksen dokuz kişinin 

idaresinde olan bu büyük mü
essesenin içinde yalnız İzmiJ'
den deiiJ, civardaki köylerden 
kasabalardan. •• hatta orta 

Anadoludan bile gelen hasta" 
Jar bulunmaktadır. 

- Buradan senede bini ame· 
liyat olmak üzere yedi bin Türk 
!ıhhahnı kazanarak çıkar. 8&1 
hastahanenin kapıları günüıl 
her saatında açık durur. Gerçi 
muntaz;am bir mesai progralll 
vardır. Fakat acil vak'alar kar" 
şısında alınmıı tedbirler de 
eksik deiilbir. Münavebe ile 
her akşam bir nöbetci dok
toru bulunur. 

Bu müessesenin tarihi cidden 
takdir ile yadedilebiiecek ka
dar parlaktır. Onu bu hale so
kan doktorlar içinde bilhassa 
bay Mustafa Enverin yalnız f:ı
mirde deiil, bütün bir tababet 
ileminde hürmetle anılan bit 
mevkii vardır. Hastane müzesin
de onun büstü karşısında duy• 
duklarımı şuracıkta tarif ede
mem. 

•*• 
Baş hekim Bay Hasan Yusuf 

Başkam ve asistanı Bay Nu
riddine teşekkiir ederek ayn
hrken, iirişle her nasılse gör
mediiim bir levha gözüm• 
ilitti : Burada hastanın her 
koğuşunda yatan hasta adedi 
rösteriliyordu. Her birine dik
katle baktım. İki yüz yetmİf 
beş hasta içinde yalnız bir 
ölü vardı. 

Eğer bu biri iki yüz yetmit 
beşe nisbet edersek şüpbesiı 
ki burada bakımın çok eyi 
olduğu neticesine varılır. Zatell 
matlüb olan da bu deiiJ midir? 

Sellm C•1'11 



. ~~···· ·•·· 
Halkevinde Açılma 
Yıldönümü Parlak Oldu 
İn - Başt raıı buinet svlıİled~ -

ançlar ve duygular, onu ya-
faYanlarm "d . mazı en berı gelen 
•asıfla 
bak ~a. uygun olan başka-

' ha bıçımlere girer. Hesap 
~ cndese kaideleri, lngilizler 

n olduğu kadar R-·-•-- .. de . . U.:tlAI" ıçın 

F ' Hintlıler için de birdir 
ak t · a ulusal ve •oysal inançlar 

Ye U~Uyglar böyle dejildir. 
a k usları yücelten ve onları 
., Ya ta tutan bu kuvvetler eğer 
, aratıa b" 1 ti . . im 
e.. • ır q ncı o azsa· 
fer bu ı • Ilı . nar zamanla ulusun 
ı.!::Ç~nna, muhitin yeni şart
hı arşılık verecek bir tu-
nıda de w ·ı ·ıı . ~kü ' ıll se, mı etçe bır 

l nttınün, bir yıkılmamn baş-
•-s:•1. mukadderdir. 

ınançlar zamanle eskir 
~llllr ve g E· : oir h la . evşer. ger yem 

ır. bır d w. . . fartla ....-, yenı 
lam ra uygun bir abht yapı
la azsa ulusta sarsıntılar baş-

r. Bu b b -· ızı, u ahlatı yapa· 
-ıyi il ili ti . 
i · d aı e ena karanhklar 
Çın c batıp "ttikl . . . du a-ı erını, tanh 
B~dan bize söylemektedir 

tık 1iic büyük bir inkilap yap~ 
IÖ~tcrd~enSn hızı ve atılııı 
kendin .1 

• altanat devrinin 
Yede! 1

• ~aşatacak cılız müey
niz biel~ın.ı yere vurduk. Hepi-

ırı · k" ler k\a ınız ı, bu müeyyede 
ı d vvetlerini dinden almıc-
ar ı M d .,. 

ı.. f · e reselerile, tekkeleri-
"' etv } ·ı z a arı e bunlan ulusumu-
l~ ~ıılamıya çalııırlardı. Büyük 
ra'.(Yulusunun ilk vazifesi ola-

K er .... d 
ai ) d" yuzun e Tanrının gölge-
•ult 1

1
Yc tanıblmak istenilen 

an •nn d- kü Önü d . Uf n varlıklan 
ed nl e mılletce ijilmeyi teklif 

er erdi. 
BiiYik . k k ta ılibımız, bu çilrük 

tırulllu .. 
te mueyyedelerile birlik-

Yere ae . bul ğan . nnıt unuyor. Do-
d Ycnı Türk dünyuının yeni 
T esteldere, kendiaini tutacak. 
aıc ve d' .. 

.,
8 

d ırı ananlara ihtiyaca 
r ır y 

ha · ôlfa}'lflmızdan tutun da 
iı~ata bakışımıza kadar alc:lı
lind ız b&tün eıki tcyler teme-

p en •arsılınıı bulunuyor. lm
arato l w 

le r uru tutan kınk dutek-
k:;u.:ılız müeyyedelerle yeni 
~ d Y•ıahlamu, koruna-..az ı. 

n·~luaaı •arlımazda herteyi y•· 
Y~n~ıı dü_zeltmek, dlzenlemck, 
· degerlerle yeni ve din,. 
ınançı.., b .,. 
gerek . ittin uluaa aumnak 
111

• tı.. Bu ihtiyacı, her ifi-
ızde old w "b" d h . • dah .. uıu F ı, a a ıyı, 

l 
a once gören Y&ce Atatürk 

0 ınuıtur. 
.. Evet ıevgili arkadqlarım, bu

g~~ çatısı altında Ata ocağı 
gıbı nı· t . v ınne sız toplandıFmız bu 
Yuvayı Halk J • • •• 
ı ' ev ennı, yenı ınanç-
arın ve d" . .. d . ın mueyye elerın bu 
< ~tD•iını o ihtiyaçlara bir karl•·A olarak kuran Atatürk'tür. 

Yrı, ayrı her Türk'ün ka
nındak" b" v .. ı ınlerce yıUık ünlü 

c Yucc bir ıcçmiştcn süzüle 

süzüle gelen yurd severlik, ulus 
severlik, yurd için, ulus için 
yaşama; onun için yaıama, onnn 
için ölme, ona inanmayı burada 
Atatürkün halk için açbğı b~ 
evde her zaman bulacağız. Bu 
kültür ve inanç evinin kısa bir 
mazisi vardır. Henüz üçüncü 
yıldönümündeyiz. 

Bu kadar kısa bir zamanda 
elde edilen faideler, umduğu
muzun çok üstündedir . 

Önlerinde Atatürküo bize 
verdiği örnek, damarlarında 
binlerce yıllık kan Ye içlerin
de ulus için sonsuz sevgilıerle 
103 halk evinde toplanan arka
daşlarımızın ulusal duygularla 
hızlanan yürek çarpışını, fU 
dakikada duyuyorum. 

Ey Türk genci ! Yarınki me· 
ıud ve yücelmiş Türkiyeyi 
mes'uliyet ve iktidar fırkası 
olan fırkam, bu çatının albnda 
seninle birlikte yapmak istiyor. 
Bu isteğin başarılacaiında şüp
hen var mı? 

Saygılı dinleyicilerim ! 
Dünyanın bugünkü gidişi 

adem oğullan için bir cennet, 
bir rahatlık yolu değildir. Yeni 
yeni tehlike bulutlarile her 
yönümüz sarılmış bulunuyor. 
itte bunun içindir ki, her 
Türkten yeni ve ağır feragatler 
yükümler bekliyoruz. Kendi 
evinin içinde rahat yaşıyan, 
iiindelik kazancının keyfi için
de kitisel varlığında ötesini 
unutan; ulusal birlik ve ulusal 
ııenlik için birşey vermek iste
miyenler, bizim için et ve kan 
pıhtısından batka bırşey de
w "ld" ' ııı ır .. 

Biz, Atatürk'ün gösterdiii 
yola g'itmıyenlerle onun yurd 
için, ulus için haykıran gür ve 
kurtarıcı ıeaine koımıyanlara 
Türk deyemeyiz. 

Gittiğimiz yolun ııüçlüğünü 
varacağımız amacın uzaklığını 

biliyorU7.. Fakat ıevgili arka
dqlanm, sonunda iat:edijimize 
varacaiımızdan hiçbir korku
muz hiçbir kuşkumuz yoktur. 

Çilnkil:Türk demeh, istidiğini 
yapabilen, dilediii amaca varan 
demektir. 

Bay Avni Doianın çok al
kıtlanan söylevinden sonra 
konser baılamış bay Ferit Hil
mi ve bay Abdi parçalar çal
mıılardır. Muıiki muallimi ba-
yan Süzan asker annesi ile 
dünyayı dolaşan prkiyi piyano 
ile birlikte teganni etmi, ve 
çok alkışlanmışlardır. 

Müsamere evvelce yazdığımız 
program dairesinde saat on 
sekize kadar samimi bir hava 
içinde devam etmiftİr. 

Gecede halkevi musiki kolu
nun mandolinata takımı tarafın
dan bir konser verilmiıtir. 

Monserden sonra bayan Suzan 
tarafından bazı şarkılar te2'anni 
edilmiş, piyano ve keman kon-
serleri verilmiştir. 

•zmir Memurları lstihla'c 
Kooperatifi Bakkaliyesi 

k Her aile reisi evinin erzakım satın almadan önce bir defa 
ooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatı-

nadır F fi h"l . · .n ne s ı esız ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 
k Harareti yüksek dayanklı meşe kömürünün kilosu (4,50) 
u1ruştur. Nefis Urfa yağlan peynirlerin çeıidi bulunur. Fi-

at ar h d d . er yer en ucuz ur. Toptan alanların mallan adresle-
rıne kad .. d ·ı· ar gon erı ır. 

Kemeralbnda birine! Mıhcılar sokaiı 
3 H. 11-26 (157) (Eski iğdeli Kahve) 

Romada ·Harp Meclisi 

- 284- Öz Türkçe karşılıklar 

Sarih - 1. Açık 2.Aydın kelmek 3. Çapmak 4. lıgaw 
3. Bayık mak S. Ovlamak 6. Sal-

Sarik - 1. Arakçı 2.Ça- dırmak 7.Yürümek, üstüne 
lan, çalıcı 3. Eli çakır 4. Eli yürümek 
uzun (mec) 5. Hırsız 6. Ka- Savm - 1. Deksüz dur
ra~çı 7. Oğru 8. Oğur 9. maklığ 2. Eme gül, eme gülü 
Ugru 10. Uru 11. Yeğe 3. Oruç 

Sarım - 1. Kesici 2. Savt - 1. Çav 2. Selen 
Keskin 3. Kesikli ı 3. Ses 4. Ün 

Sarraf - Kırımcı Say _ ı. Aba 2. Çabaw 
Sarsar - 1. Boran 2.Bo- Jayıf 3. Çaldırma 4. Çalışma 

ğana~ 3. Dağal 4. Hamaz 
1 
5. Davranma 6. Depreşme 

Sat - 1. Uut, kutluluk 7 o- .. 8 o·· _ .. 9 
2 U

v • uruşme . uruşuş . 
. ııur İ . 

Sath - (satıh) 1. Dıt 2. ~m:k 10. mek, irnlek 11. iş 
Döşeme 3. Döşenti 4.Endek ışguç 
5. Keh 6. Kırdış 7. KirtişS.1 Sayetmek - 1. Çabala
Öcek 9. Örtmen 10. Surt mak 2. Çalışmak 3.Apınmak 
11. ÜI 12. Üst 13. Üzer 14. 4. O ürüşmek 5.Emek vermek 
Tam 15. Tam üstü 16. Tara 6. İşlemek 7. itişlemek 8. 
yer, tere yer 17. Yüz Kanıkmak 9. Ka:zganmak 10. 

Sathı bala - Kırtış Özenmek 
Sathı mail - 1. Akaba Saye - 1. Dalda, dulda 

2. Aklam 3. Aklan 4. Argaç dulga 2. Gölge 3. Cüzey, 
5. Azgaç 6. Bayır 7. Kayak kuzey 4. Köteğe 
8. Kaykaç 9. Kudu 10.Söyke Sayeban - 1. Alacık, 
11. Yaltı 12. Yanal 13.Yelke 1alacak (çadır man) 2. Göl-

Sathi - Kovalak 2.Soya gelik 3. Şöğür 
3. Üstünkörü 4. Yuka 5. Sayf - 1. Yay 2. Yaz 
Yüzlek Sayfiye - 1. Yay evi 

Satr - (Satır) 1. Çizek 2. Yayla 3. Yaylağ, yaylak 
2. Çizgi 3. Çizit 4. Dizek, 4. Yazılcan 5. Yazlak 6. 
dizi 5. Sıra 6· Yazı sırası 7. Yazlık 
Yol Sayfiyeye çıkmak-Yay· 

Satvet - 1. Atılış 2. lamak 
Sıçrama Sayha - 1. Anrama 2. 

Satvetli - 1. Böklü 2. Bağırış, bağmna 3. Çağır-
Ege 3. Erkliğ gan 4. Çığırma 5.Çıilık 6. 

Savab- Doğru,doğruluk Haykır 7. Haykırış 8. Ün 
Savlet - 1. Atılı, 2. 9. Yaygara 

Baskın 3. Apın 4. Ilgar 5. Sayha etmek - 1. Ba
Kaçut 6. Saldınş 7. Teiif ğırmak 2. Bakırmak 3.Ajv-
8. Yürüyüı mak, batırıp çaiırmak 4. 

Savlet etmek - 1. Atıl- Çığırmak 5. Hayırmak 6. 
malc.. iistfuıe ahlmak 2. Di'- Kükremek 

Tevfik'i~ldüren 1 

Hasanın Muhakemesi 
Karara Kaldı 

ikinci Kordonda küçük Kar
dıçalı hanı önünde gazete mil
vezzii Teafik'i öldüren gazete 
milvezzilerinden Hasanın mu
hakemesine diln ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Dünkü celsede müddeiumumi 
muavini bay Şevki iddiasmı 
ıerdederek suçlu Hasarun Türk 
ceza kanununun 51 ve 448 nci 
maddelerine tevfikan c~zalan

dınlmasuıı istemiştir. 
Mer.kür maddeler 15 sene 

hapis cezasını göstermektedir. 
Suçlunun müdafasını yapması 

için muhakeme Salı gününe bı
rakılmıştır. 

Andaç Taşları 
Türk büyüklerini anmak için 

k6ylerde birer (Andaç Tqa) 
yapılmaktadır. Burnavanın lpk
lar köyünde çok güzel bir an
daç taşı hazırlanmıştır. Diğer 
köylerde de hazırlanmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
zaman devam etmektedir.Şimdi 
Floransada bulunan 19 uncu 
fırkanın balen 29 uncu fırkanın 
tahşit edilmiş bulunduğu Afri
kaya müteveccihen yakında 
hareket edeceği anlaşılmak
tadır. Yirmi dokuzuncu fırka 
ihtiyatlarının tehacümü Mesina
da bir kalabalık hareketi do
iunnakta ve bu kalabalığı li
manda bulunan harp gemileri
nin tayfası da arttırmaktadır. 

Napolide dönen şayialara göre
yarın daha mühim birçok müf-
reze hareket edecektir. 

....... 
Esrarkeşler 

Kadınlarla Birlikte Es
rar içiyorlarmış 

Kemer caddesinde Manisalı 
Safiyenin evinde oturan Ali 
kızı Şükriye ve Keçecilerde 
Bahriye hamnda oturan Hasan 
oj'lu Ahmed, Kahramanlarda 
oturan Ali oğlu Ştikrü, Keçe
cilerde Yeni banda oturan 
Hüseyin oğlu Zekeriya ile 
burdavatçı Halil otlu Ramazan 
ve Karabağlarda oturan Ce
mal oğlu Kamil adındaki p

hıtlar Kahramanlarda Behre
men sokağında Erzurumlu 
kör ihsanın barakasına kadın 

göttirüb ~srar içerlerken zabı
taca esrar nargilesi ile ve 
kadınla birlikte yakalanarak 

adliyeye verilmişlerdir. 

Sansar Ve Tilki Avı 
Ankara Türkofis merkezin

den alikaclarlara ıelen bir 
tebliide sauar Ye tilki gibi 
hayvanlann bazı köyllller tara· 
fından yaz mevsiminde avlan· 

dıkları ve halbuki bu mevsim· 
de avlanan hayvanların tüyleri 
dökülmüş olmaları hasebile ti· 
cari bir kıymetleri olmadıitn
dan av mevıimi dolayısile ge· 
rek zehirle avlanmamasının ve 
gerekse yazın avlananların aa • 
tıp çıkanlmaması lüzumu bil
dirilmiıtir. 

Borsa BUtçesl 
Ticaret ve sanayi oduı mec· 

Jisi yarın öğleden sonra topla· 
narak boısanın yeni sene büt· 
çesin tetkik ve tasdik edecek· 
tir. 

Öz Türkçe karşılıklar - 281 -

Sak - 1. Ağaç özdeği bb 11. Sınrak 12. Yoğun 
2. Bacak 3. Baldar 4. İncik Sakil olmak - 1. Ağır 
5. İncük 6. Öı, özen 7.Ôz· gelmek 2. Aiumak, 
dek 8. Sap 9. Sapak mak 

Saka - Çendavul, Çin- Saldm - Y anlıı 
davul 2. Sucu 3. Sutakçı, Sakin - 1. Abınık 
sutukçu Alpr 3. Amal 4. Amıl 5 

Sakat - 1. Ağmanlı 2. Amul 6. Amrak 7. Basık 
Bilenki 3. Bozuk 4. Codar Buınçak 9. Baamkı 10. Ba 
cudar 5. Çalık 6.Çarkıt 7. yav 11. Cım 12. Cıvq 13 
Çclpik 8. Düşük 9. Avuç Dinç 14. Diniz 15. Dilek 16. 
10. Kınçır 11. Koruk 12. Duran, durgun 17. Emül 18. 
Kötürüm 13. Küküm 14. Ma- İnç 19. lnçgülük, inçkülüj' 
cat 15. Mamır 16. Peçel 17. 20. Oturak (Mütekait man. 
Sağır 18. Sökel 19. Sökül da) 21. Oturan, oturur (Sük-
20. T oğa 21. Yanuz 22. na edinmiş man.) 22. Oyııa-
Y atlı maı (Gayrimüteharrik man.) 

Sakatlanma, sakat et- 23. Sılı 24. Suh 25. Sük 26. 
mek - 1. Bertmek 2. Boz- Tek 27. Testiğ 28. Tıbık 29. 
mak 3. İmgetmek Tınç, tınk 31. Tmş 32. Tin 

Sakatlık - 1. Çört, çört- 34. Ultak 35. Umul 36. Usl 
lük 2. İkyik (Hastalık illet 37. Yabaş 38. Yavaş {Asu
man.) . de, hareketsiz, gayri müte· 

Sakatlanmak - lmgen- 1 harrik, mukım, rakit, rahat, 
mck halim, sabit) 

Sakaf - 1. Arastak 2. Sakin olmak 1. Am-
Arıst.lk , arıştak 3. Çab 4. nlturmak 2. Dincelmek 3. 
Dam 5. Ev tübcsi 6. Köke, Dinmek 4. Dölenmek S. Kö
küke 7. Örtme 8. Ö rtmen sülmek 6. Oturmak 7. Otu-
9. Sivi, sivik 10. Şibak 11. ruşmak 8. Seğnimek, sekni
Tarıs 12. Tarus mek 9. Sozalmak 10. Tek 

Sakıt - !.Düşen 2.Düş- ı durmak 11. Tınmak 12. Toh
müş 3. Düşük (Cenini sakıt tamak 13. Uçmak 14. Uyun-
ınan.) mak 15. Yavşımak 

Saki - l. Ayakçı 2. Sakip - 1. Delen, deJi-
Ayakşı 3. İçki sunan 4. Sa- ci 2. L>elip geçen 3. Parlak 
ğuçı 5. Su dağıtan 6. Su 4. Yaşnağlı 

~.eren 7. Sürücü, sürüğcü 8. Sakit - 1. Efscm 2. Ep-
UJe~~eç w sem 3. Epsim 4. Ses çıkar-

Sakıl - ]. Agır 2. Avur rnıyan S. Sessiz 6. Susan 7. 
3. Batpan (Batman man. da) Susmuş 
4. Can sıkan 5. Çirkin 6. Sakit k I k _ 1 D 
E . 7 K l a ma • m• 

rpn . a ın 8. Kerenet mak 2. Susmak 3. Sınmak 
9. Kobat, gobat, rubat (Ka- Sil _ Yıl 
ba ve 1i!aliı man.) 10. Sıkın- Saltlide, aalh11rd~ - 1. 



1 

Sabite tO 

ÇOCUK HAST AL!!' ı ~RI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

donda T ayare Sineması civa
nnda 222 Numaralt eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 
wtNf' ; 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - 544,50 lira bedeli ke

şifli karşıyaka kurtuluş soka
ğında yapılacak olan adi dö
şeme işi belediye başkatiplik 
kalemindeki keşifnamesi ve 
şartnamesi veçhile ve açık ek
siltme ile 9-3-935 Cumartesi 
günü saat 16 da b~lediyede 
müteşekkil artırma ve eksiltme 
komisyonunca ihale edilecek
tir. Eksiltmiye iştirak için 41 
lira muvakkat teminatla söyle
nen ~ün ve saata kadar bele
diyede arttırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaat olunur. 

lı ........ mll!~--mllll~ ..... 
Muayenehane Nakli 

2 - 120 lira bedeli keşifli 
Mısırlı caddesinin Gönül so
kağı kısmındaki bozuk yerle
rin sökülerek tamiri işi bele
diye başkatiplik kalemindeki 
şartname ve keşifnamesi veç
hile ve açık eksiltme ile 
9/3/935 cumartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
arttırma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. 

Doktor 

Kemal Şakir 
Memleket Iıastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

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

......,.., ,,. ;x mw 

Göz Hekimi 

MitatOrel 
Adres - Bey] er Numan 

Zade ıokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

6-26 (229) 

Eksiltmiye iştirak için 9 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye
de arttırma ve eksiltme ko
misyonuna müracat olunur. 

3 - 298,20 lirr bedeli ke
şifli çöken lağımların tamirinde 
kullanılmak üzere yaptırılacak 
olan bir ton kapaklar işi be
lediye başkatiplik kalemindeki 
şartname ve keşifnamesi vec
hile ve açık artırma ile 9 -3-
935 Cumartesi günü saat 16 
da belediyede müteşekkil art
tırma ve eksHtme komisyo
nunca ihale edilecektir Eksilt 
miye iştirak için 23 lira mu
vakat teminatla söylenen gün 
ve saata kadar belediyede 
arttırma ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 
22 - 24 - 28 - 4 553 (263) 

§ 151,25 lira bedeli muham
menli Mühendis Ferruh apar
tımanı arkasında 53 adanın 

- 283- Öz Türkçe kanlıklar 

Samur - 1. ltegin 2.Kit Sanik - 1. Doğaç, to-
3. Samur 4. Sansar, savsar ğaç, toğaş 2. Doğan, doğ-
5. T eyin muş 3. Düşünmeden bulu

Samut - 1. Az söyler 2. nan 4. Yörenç 
Bilenğ 3. Dilsiz 4. Epsem 5. Sanih olmak - 1. Dam-
Seasiz 6. Susmuş mak 2. Doğmak, içe doğ-

San 'at - 1. Düzme 2. mak 3. Tammak 4.Yörenmek 
Düzüm 3. Epik 4. Erdem Sap - 1. Berk 2. Çetin 
(Hirfet, san'at, meharet, 3. Güç 4. Kadır 5. Künç 6. 
liyakat, fazilet man.) 5. lş Paçarız 7. Sarp 8. Zor 
6. Oran 7. Uran 8. Ustalık Sar - 1. Öcüt 2. Öç 

San'atkir - 1. Düzücü Sara - 1. Tutar 2. Tu-
2. Epikli 3. Erdemli 4. Usta tarak, Tutarga 4. Tutarık 5. 
5. Uvarıcı 6. Uz Tutarlık 6. Tutkak 

San'at eseri - Erdeni 2. Saralı - 1. Çaliın, çalık 
Erdini 3. Uz işi 2. Tutaraklı 4. Uçuklu 

Sandalye - 1. Köten 2. Saraç-Eğerci 
Kütmen 3. Ortaç 4. Otura- Sarahat-Açıklık 
cak 5. Otur2aç 6. Oturkaç Sarahaten - 1. Açık, 
7. Sece 8. Seki 9. Sekmen açık, açıkça 2. Açıktan,açık-
10. Sökü tan açığa 

Sandık - 1. Arca, erce Saray - 1. Karşı 2.Köşk 
(çuval, torba, sandık man) 3. Ordu 4. Saray 5. Tirge 
2. Kabacak 3. Kabarcık 4. 6. T ohana 7. Yacın 
Kabırcak 5. Kapsa 6. Ka- Saraylı - Sayıt 

yırçak 7. Tutma 8. Ükek Sarf - (etmek) 1. Say-
Sandviç - 1. Büremeç, gamak 2. Saypamak 3. Sür-

lürmiç, dürüm mek 4. Tüketmek 
Sanem - 1.Abak 2.Bal- Sarfınazar - (etmek) 1. 

ruan, belmen 3. Burhan,bur- Bıçıkmak 2. Boşlamak 3. 
kan 4. Korçak, kurçvak mak 4. Dönmek 5. Elçek
(suret, nigar, resim, endam mek 6. El üzmek 7.Geçmek 
ıalip man) 5. Sın (suret, 8.Göz çevirmek 9. Göz dön
heykel man) 6. Tös (ölmüş dürmek 10. Gözden uzak
ıamanların ruhuna temsil laşbrmak 11. Göz aavuştur-
eden tılsım man) mak 

Sani - (yataran man) 1. Sarfı zihnetnıek -1. Dü-
İşliyen 2. Yapan, yapıcı 3. şünmek 2. Emenmek 
Yaradan, yaratan (halik,mu- Sarfiyat - Sayagalu 
cid, mübdi) Sari - 1. Bulaşan, bula-

Sani (ikinci man) 1.İkinci şıcı 2. Bulaşık 3. Geçen, 
2. İkinçi 3. İkindi geçici 4. Kıran 5. Kırgın 6. 

Saniyen-İkinci olarak Kiien, kiken 7. Ölet 8.Ölüt 
Sania - 1. Düzen 2.Uy- 9. Salgın 10. Tumu 11. Ület 

'•ırma 3. Yalan 12. Ülez 13. Yal 

Toptan Satı' 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

121 metre murabbaındaki 16 
sayılı arsasına ilave olunan 
kısmın satışı belediye başkatip
lik kalamindeki şartnamesi 
veçhle ve açık arttırma ile 9/3/ 
935 Cumartesi günü saat 16 da 
ihale edilecektir. Arttırmaya 
iştirak için 12 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saa
ta kadar Belediyede arttırma 
ve eksiltme komisyonuna mü
racaat olunur. 

22-24-284 558 (264) 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lJnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
~-. ·= 

Öz Türkçe karşılıklar - 282 -

Ece 2. Eprik 3. Geçkin 4. 4. Eıen 5. İğsiz 6. İsen 7 · 
Kocamış kocalmış 5. Yaşlı Kadık (Metin, mukavim 
6. Yılcalmış man.) 8. Sağ 9. Sağlam 

Salabet - 1. Dayanık, Salon - 1. Baş oda 2. 
dayanıklılık, dayanma 2. Ka· Büyük oda 3. Koğuş 4.0dak 
dık 3. Katılık 4. Peklik 5. Salp - Asma 
Sağlamlık (Metanet, sebat, Salbetmek - 1. Asmak 
mukavemet) 2. 1pe çekmek 

Salabet keabetmek - 1. Salsa) - 1. Balçık 2.Ça-
Katmak 2. Katılaşmak 3. mur, lüleci çamura 3. Garcın 
Korcamak 4. Sailamlaşmak Saltanat - 1. Erk (Kuv-

Salabetli - 1. Dayanıklı vet, kudret man.) 2. Kanlık 
(Mukavim, mütehammil man.) (Hanlık, hakanlık man.) 
Katı (Sert, sulp man.) 3.Ko- Saltanat sürmek - 1. 
çak (Metin, cesur mao.) Başkarmak 2. Bilemek 3. 

Salah - ~· Arıç, arınç Erklenmek 4. İlenmek 5. 
2. Ençlik 3. lriç, irinç, iris Kannamak 6. Olarmak 7. 
4. İyilik 5. Ongur, onur (Şi- Paşkarmak 
fa man. da) Salyane - 1. Algut 2. 

Salah bulmak - 1. Din- Salgın '3. Vergi 4. Yıllık 
celmek 2 .. Dölenmek, döleş- Salyangoz - 1. Elbiz, il
mek 3. lyıleşmek 4. Onul- biz 2. Hilez 3. Kabuklu bö
mak 5. Onmak cek 4. Koklan kırı 5. Sü-

Salahiyet - 1. Elinden ··kı·· b"' k mu u oce 
gelirlik,. elinden g~lme 2. Sam (Rüzgar) - Isı yel, 
Karışabılmek, yapabılmek 3. isi yel 2. Sani 
Söl 4. Y etkilik Sami - 1. Dinliyen, din-

Salat - 1. Yükünç (Rü- leyici 2. lşiden, işidici 
ku, sücut, hürmetle eğilme Samia - 1. Eıidüt 2. 
man.) 2. Yüvünce İşitme, işidiş 3. İşitme duy-

Salbane (Selhane) - 1. gusu 
Kanara 2. Soğım Samim - 1. Göbek 2.İç 

Salif - 1. Eski 2. Ge- 3. Orta 
çen, geçmiş 3. ilki 4. Önür- Samimi - 1. Candan 2. 
dücü (Sabık, mezkur) Çikezinci 3. Dosdoğru 4. 

Salih - 1. Eği 2. Etkü Gerçekten 5. Gönülden 6. 
3. Ey 4. Eygi 5. Eyi, iyi 6. İçten 7. Karacı (Samimi 
Ezgü 7. İzği, İzgü 8. Nat 9. adam man.) 8. Kerti 9. Ker
Uz 10. Yarar, yaraşır, ya- tiş 10. Kirtü 11. Köni 12. 
kışır Yürekten, yüreğin içinden 

Salik - 1. Girmiı 2. Samit - 1. Se!lsiz, ses 
Sapmış çıkarmaz 2. Susan 3. Şuk 

Salim - 1. Bütev (Tam, turuğlu 
tamam man.) 2. Diniz (Se- Samt - 1. Dilsizlik 2. 
\im. halim. sakin man.) 3. Ene Eı>scmlik 3. Susma 

Anneler Çocuklarınız 
için ilk 1\1 ama va 

A e 

ı~AKTI~ 
ile haş iayınız 

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

.... 

LA kt • Çocukta hazımsızlık, a ·- in sancı, ishal ve ku~mal:ır 
varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo: 

LU TFi KROM 
Ecza Deposu 

Gripi öniemek için 

Katagrtp 
'f ABLETLERi 

Baş Agrısı, Nezle Ve Vücut Kırgınlığını 
T emamen Geçirir 

ismine Dikkat Ediniz 

2 adetlik kOtusu 7 ,s kuru,tur 

1 

, 

Gri pin 
1 En şlddetll baş ağrılarını derhal keser 
1 Gripin bütün ağrı, sızı ve sancıları dindirir. Nezleye, gr. 

j 
diş, bel, sinir, adele ağrılarına, romatizmaya, üşütmeden m" 
vellit ıstırablara karşı bilhassa müessirdır. 

1 ~ ~ 
1 1 1 

Radyolin diş macunu fabrikasının mütehassıs kimyagerlerı 
tarafından imal edilmektedir. 

HP.r eczanede bulunur. Flatı 7 b kuru,tur 



2 ve 20 komprımelık ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis-

liğin timsali olan markasını arayınız 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

TA:\IJ)All ÇIKlllGJ 

- ,,nlW?r ,,;.Ml1f c »mi'i - • +<* 

U~n ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

'für iye Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden: 
Mevkii S k v Cir<>i N B o agı o. 

000va T opçukuyu dükkan 6/6 
Karataş Halil Rifat paşa C. hane 302-272 
:uca Mecidiye belediye C.:ükkan 29-23 
ayraklı Menemen caddesi hane 24 

Darağaç Demir Mehmetçik hane 4 
Alsancak Mes'udiye caddesi baraka 192-162 f olbedesten hisseli dül-.kan 18 

uran ~~ nemen hane 92-165 
Darağaç Demirhane hane 29-23-25-3 

" Tramvay caddesi dükkan 77-38 
"! ukarıda yazılan malın ican 24 Şubat 935 buihinden itibaren 

~uıayedey~ ~ıkarıld_ı. İh_alesi 13 ~art 935 Çarşa°;'ba. günüdür. 
ralamak ıstıyenlerın yuzde yedıbuçuk pey akçesıle ıhale günü 
~ 14,30 da bankamıza müracaatları. 572 (271) 

-- , i'\1?'1:=n-' 

8. . ~zmir Milli Emlak Müdürlüiünden: 
ırıncı kordonda gümrük önünde baraka 40 

" .. Balıkhane altında 3 numaralı dükkan 182 
,, " " " 5 " " 323 

~kinci " Kıtla meydanı cıvarı yeni yol eski çımazı 20 
eski 9 taj kumaralı arsa 

'l"enı Asrr 

İzmir Vilayeti Nafia Baş111.ü
hendisli~in en: 

1-Eksiltmeye konulnn iş: Menemen Muradiye yolunun 0-ıOOO 
17 135 inci kilometro'arı arasında toprak tesviyesi. 

2 - J.\"uhammen keşif bede'·: 43608 lira 39 kuruştur. 
3 - Bu i'ie a·t evra dar: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavel..! proj.!si 
C -.Nafia işleri umumi şartnaınc .. i 
D - Fenni ve hususi şartname. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı İzmir, İstanbul, Ankara 
Nafia başmühendisliklerinden alabilirler. 

4 - 20- Şubat - 935 günlemecindcn 13 - Mart- 935 günlemcci-
ne kadar 21 gün olup mezkur 13 - Mart- 935 çarşamba günü 
saat on birde İzmir vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3270) lira muvak

kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz. 
olup göstermesi lazımdır. 

7 - Fenni ve mali ehliyetname ile şimdiye kadar yol işi 
yapbğma dair selahiyettar makamdan verilmiş vesika. 

8 - Teklif mektupları yukarda 4 üncü maddede yazılı saat
tan bir saat evveline kadar İzmir Vilayeti daimi encümeni reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet dördüncü maddede yazıJı saatta gelmiı 
olması ve dış zarfın mührü mum ile kapadılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
532 (269) 

BAGCILARI 
VE 

SEBZE VE MEYV A BAHÇESi SAHİPLERİNİN 
Dikkat Gözlerine 

Dört senedenberi seve seve kullandığınız ve alıdıj'ınız 
neticeleri takdirle yad ettiğimiz ( GÜVERCiN ) markalı 
KiMYEVi GÜBRE'lerin İZMİRDE 5ahf yerinin yalnız: 

GAZl BUL VARINDA YENİ TUHAFİYECiLERDE 
(1) NUMARALı ADADA INGILİZ KiMYEVİ 

GÜBRELER ŞiRKETi 
Olduğunu Unutmayımz 

GÜBRELERIMIZI BAG mıntakalanndaki KÖY ve KA
SABALARDA sizce adresleri belli olan acentalarımızda 
bulursunuz. 

Adres: iMPERIAL KEMIKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LiMiTED ŞiRKETi IZMİR ŞUBESi 

P. K. 78 Telefon: 3805 
Pa. 

Manisa Ulusal Mallar Başme
murluğundan; 

Mevkii Cinsi Müştemilatı M2 

Çarkacı Orman 
önü timarı. 
Muradiye köprü 

Maa bağ bahçe Bir kule 16547 

Bina 
bir dolaplı kuyu 

üst: 3 oda 
: 1 sofa 

Alt: 2 oda 
istasyon caddesi. 

: 6 dam 
Muradiye köprii Bozuk değirmen 

Kıymeti 

lira 
900 

700 

400 
Çullu caddesi. ve binası 
177 Sayılı kanuna tevfikan artbrmıya verilen ve 28· 2-935 

Perşembe günü saat 15 de ihale edilecek olan yukarıda yazılı 
mallan almak istiyenlerin Manisa Emlak dairesine gelmeleri ilin 
olunur. 560 ( 273 ) 

Tür!<iye Ziraat Banl{ası lzmir 
Şubesinden: 

13 -2- 935 tarihinde açık arttırma il-e ihaleleri yapılacaiı 8 
-2-935 te Anadolu 11 -2- 935 te Yeni Asır 9-2-935 te Işık ve 
10-2-935 te Halkınsesi gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvailnin 
ihaleleri 20 -3- 935 tarihine pazarhia bırakılmışbr. Sabş gay
ri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıymeti 
muhammenesi ikibin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei 
katiyeleri istizana tabidir. Malın satıldıiı seneye ait devlet ver-
gi ve belediye resim ve sair bütün masraflar müıteriye aittir. 
lstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale ıünü 
saat 13,30 da Ziraat bankasına müracaatları. 497 (268) 

lzmir Milli Emlak Müdürlüjiinden: 
Cumhuriyet müddeiumumiliğinden müdevver umumi hapishaneye 
ait mevkufen mahkemeye getirilen hapıslara mahsWI kalisor bir 
adet kamyon 150 lira. ~uca. aşaiı belediye caddesinde 62 eki 50 taj numarh dükkan 12 

D emış çarşısında 33 numaralı mağaza 203 ı 
&laplıkuyu Hacı Ali efendi caddesinde 421 numarala ev 60 

Cumhuriyet müddeiumumiliğinden müdevver tenezzüh otomo9ili 
150 lira. 

rnova topcu kuyu sokağında 7 eski 9 taj numaralı dükkan 25 
Yuarda yazılı emvalin bir senelik icarı 28-2-925 Perşembe 

'ü~f 1sa~t 14te ihale edilmek üzeıe müzayedeye çıkarılmııtır. 
a P erın o saatta Milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

476 (267\ 

Hükumet konağı avlusunda aşçı barakası enkazı 6 lira 
Yukarıda yazılı Kalisorla beraber bir adet kamyon ile tenez

züh otomobili ve enkazının mülkiyetleri 28-2-935 Perşembe günü 
saat 14 te satılacaktır. Taliplerin o saatte Milli Emlak müdür-
lüfrüne müracaatları. 413 (265) 

zınir ithalat 
dürlüi?ün ~en; 
Kilo g Cins Eşya 

5an11e ı .. 

Gümrü~ü l\'lü-

Kıymet 

Lira Kr. 
6 800 Biçilmiş dikilmemiş pamuk mensucattan entari 10 00 
7 000 Pamuktan dikilmiş sofra, yatak takımı 15 00 

160 Dikilmiş işlemeli pamuk sofra takımı 2 00 
960 İşlemeli keten yatak takımı 2 00 

1 370 Pamuk havlu ve kese 1 00 
4 700 Yeni pamuk yüzlü içi pamuk yorgan 3 00 

190 Pamuk çorap sade 3 çift O 50 
270 ipek çorap 7 çift 1 50 
.560 Dantela masa örtüsü 1 00 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya açık arttırma suretile 

satılaca::ınd:ın isteklilerin 2-3-935 Cumartesi günü saat 13 te 
ithalat gümrüğü sahş komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

224 ( 266) 

~-qeçnü.ş o!s-ıuı 1 
l1i oldu s.aıuı ? 
-~.ölJle oldu, 

çiliıJü 

POKER 
PLAY 

TRAS BİÇAGI 

• 
Jmum Deposu 

Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Ödemiş) 
Ticarethanesidir. 

İzmir birinci icra memurlu
iundan: 

Uşşaki zadade Muammerin 
Nafiz Mustafadan ödünç aldığı 
paraya mukabil birinci sıra ve 
derecede ipotek ettiği İzmirin 
Ahmedağa mahallesi dahilinde 
birinci kordon caddesinin del
ma mevkiindü 8 numaratajında 
40 pafta, 212 ada, 1 parselde 
diye sicilde kayıtlı sağında 
dudu ve arka~ında tuzhane so
kaj'ı olan vaktile her üç cadde 
ve sokağı açılmış kapısı mev-
cut iken halen bunlardan dudu 
sokağına açılan kapısı kismen 
duvar örülmek suretile iptal 
edilmiş olan iki katlı ve birinci 
kordonda balkonu mevcut ve 
elyevm Herman Sprer tütün 
kumpanyasının kirası altında ve 
sağlam bir vaziyette bulunan 
ve yeminli ehli vukuf tarafın
dan yirmi bin lira kıymet tak
dir edilen bir bap deponun 
mülkiyeti açık arttırma suretile 
ve birinci arthrması 30 Mart 
935 tarihine tesadüf edem 
cumartesi günü saat 11 buçuk
tan 12 ye kadar yapılmak 
üzere satılığa çıkarıldı. Bu art
tırma neticesinde satış bedeli 
tahmin olunan kıymetin yüzde 
yetmiş beıini bulursa gayri 
menkul mülkiyeti en çok art
tırana ihale edilecek, aksi tak
dirde en çok artbranın taah
hüdü baki kalmak şartile satış 
on beş gün daha uz.ablarak 
15 Nisan 935 tarihine tesadüf 
eden Pazartesi pnü ıaat 11 
buçuktan 12 ye kadar ikinci 
arttırması yapılarak gayri men· 
kulün mülkiyeti icra ve iflis 
kanununun 129 ncu maddesi 
mucibince en çok arttırana ihale 
edilecektir, İşbu gayri menkul 
üzerinde her hangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar elle
rinde resmi vesaik ile yirmi gün 
zarfında birinci icraya müra
caatları lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilincc malum 

~~.&7..zxzzT.rAZ:a~~ 

~YetyEXTRAI 

Blçaklarını . 
Mutlaka Deneyiniz 

( HER YERD~ 
Satıhr. 

~ 1164) 26 - 78 ( H. 3 ) 
~.7.7.ZXJ~7SG!. 

Devren Satılık 
Bakkaliye 

Alsancakta Mes'udiye cad
desinde 33 numaralı Trabzon 
bakkaliyesi derununda mal 
azimet <lolayısile devren ve 

toptan satılıktır. Taliplerin 
ay nihayetine kadar deru
nunda hacı bay Mehmet 
Haruna müracaatları 

5-6 231) 

olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. 10 Mart 935 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık 
bulundurulacaktır. Müşteriden 

ayrıca yüzde iki buçuk delli
liye alınır. Satış peşin para 
iledir. Taliplerin gayri menhul 
kıymetinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminat akçesi veya 
banka itibar mektubu ile bir
likte 934-9461 dosya numara
sile birinci icraya müracaatlan 
ilin olunur. 570 (270) 



Sa~llef 12 

Fratelli Sperco 
\i apur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAİS 

Kc· "r> ANY ASI 
ORESTES vapuru23 şubatla 

beklenmekte o!up yükünü bo
şalttıktan soura Burgaz Varna 
ve Köstence için yük alacaktır. 

N. V. 
W. F. il. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 23 şubatta bekleniyor. GANYMEDES vapuru 26 ULM vapuru Halen limanı
şubattan 28 şubata kadar An-. mızda olup Anvers, Rotterdam, 
vers, Rotterdam, Amsterdam Hamburğ ve Brcmen için yük 
ve Hamburg için yük alacaktır. ı almaktdaır 

ORESTES vapuru 10 martta THESSALIA vapur 5 martta 
gelip 14 martta Anvers. Rot- bekleniyor. 7 marta kadar 
terdam, Amsterdam ve Ham- Anvers, Rotterdam, Hamburg 
burg limanları için yük ala- ve Bremen için yük alacaktır. 
cakbr. JOHNSON LiNE L TD 
SVENSKA ORİENT LİNİEN KENMORE vapuru 23 Şu-

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

~A TIONAL STEAM NA VIGA 
TION Co. OF GRECCE 

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

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 25 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot-

İzmir - Nevyork arasında terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

ayda bir muntazam sefer THE EXPORT STAEMRHIP 
TAMESIS vapuru 12 Martta CORPORATION 

fzmirdcn (doğru) Nevyork için EXMıNtSTER vapuru Halen 
yük alacaktır. limanımızda olup Nevyork 
~ERVİCE MARİTİM ROUMAİN için yük almaktadır. 

Garbi Akdeniz için 
bir muntazam sefer. 

ayda EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. PELES vapuru 6 nisanda 

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

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 

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 

Ahkamı Şahsiye Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

İzmirde Boldanlı Hacı Emin 

Yeni ASii" 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2 113 
DHE ELLERMAI\ı LINES LTD. 

MARONIAN vapuru 21 şu

battn Londra, Hull ve An
versten üel:p talıliyedc bulu
nacak ve ayni zam:ında Londra 
ve Hu!I için yük alacaktır. 

EG YPSIAN vapuru ay so
n~nda Liverpcol ve Svansea
dan beklenmektedir. 

Ti IURSO vapuru mart orta
sında Lon<lra HuU v~ An
v~rsten gelip tahliyede bu'una
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull iç;n yük a'acoıktır 

FLAMINIAN vapuru mart 
ortasında Liverpoo1 ve Svan
sea' dan beklenmektedir. 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 
S\ JSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede-
cektir. • 

ılk hareketler: 
20/2/935 S. S. SRBıN 

2712/935 BEOGRAD 
6/3/935 S. S. BLED · · 

13/3/935 SRBIN 
Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 
(189) · Telefon: 2548 

Talebe Velilerine 
İlk ve orta mekteplerde oku

yan ve her hangi bir dersten 
geri kalmış çocuklara ders ve-
rilir imtihana yetiştirilir. Mual
lim derslerini evlerde verir. is· NOT: Vürut tarih!eri ve 1 

vapurların isimleri üzerine mes'u tiyenlerin gazetemiz idare mü-
liyet kabul edihnez. düriy..-!tine müracaatları. 26-8 

AZ r ARA iLE BOL 
I S I :S: 

YALNlz lÇI GAZLI 

Lan· bala.-ı Temin Eder 

Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Cezaire hareket edecektir. 

ılfindaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acenteliğine 

müracaat edilmesi rica olunur. 

o~ullarmdan geçende ölen 
Ahmetin alacaklı ve borçları- l 
rının ilandan itibaren bir j 
ay iğinde alacak ve borçları- ı 
nın kayt ve beyanı için mah- ı 
kemeye müracaatları ve bu 
müdden geçtiğinde nazarı iti
bare alınmıyacağı ilan olunur. 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞ.fE~tALClLAI{ 

Mc.Jzenıesi J)eposu 
77 - 79 'Tel. 3332 

Telefon: 2004-2005 573 (272) 

Umum Hastalar10 ı ;azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğ~: 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk ko~salaıı 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayrı tab_
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma cı, 
hazları kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan 'doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esna~ında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine manı olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERl 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA Aii'lıL 

MuTEHASSISI 

~~ahr· z 
Bey tarafınnan yapılır. 

K~'Jul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
16 - 20 (355) s ...... ~1-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
~ ~'IHHAT BALIK AGI 

Norveçyanın halis Morina bahkyağıdı: 
İki Defa SüzüRmUşlUr 

Yegane Deposu 
Başdurak 

Bam. i Nüzhet 

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

ıw+rn::azaas ı em A#C M 

Daima En Laiif En Sabit 
Kokulard~r 

.DEP. S.FERIT ŞiF A 
ECZAHANESI 

m 

Balsanıiı · 

Kanzuk 

)' eg{ıne ciddi 

zeJlik krenıidir. 

tazeliğini 

yalnız l{J~E~l 

BALS Aı\1 l N 
Korursu· 

..................................... 
İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 

Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

ln~aatınız için atidekıibtiyaçlarınızı pek or.ıız r •yatlarla 
temin etmek iRterscniz Halim n~a çarş1sırHIB 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarctbaııeAinA miiracaat e<lioız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her net'i çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden Lavhalar ve bunlarm 
te/ertüatı envaı banyolar ve ter mosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içm demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunlafln teferruat' vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütün M•rk•lar 

En Müeait Şereitle 
Mağ•zamtzda Satıiır h 3 

. . . . ... : '"fi",... • • ;J' . ,.. . _. f. . . . . ; 

tı 
1 1 

, ... 

Gribe Nezleye 

Korizol Kemal 
Hilal Eczanesi 

Misafirlere 
ikram 

Kız; misafirlere Eczacı Kemal Aktaşın ( KORİZOL KEMAL) 
ilacını ikr~m edelim, ( Korizol Kemal ) Ağız ve burunda ~aşa· 
yan bütün mikropları büsbütün öldürüyor ... 

. • . ·~ . • .... ,. . : . .. . :f ·. • ~ .-.;,. ..... . ~ ,.. . • 

~ 
K·ıs GEl.1DI , 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

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 temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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


