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lmtiyaz ~ahibi : ŞEVKET BİLGİN 
aşmuharrır ve umumi neşriyat müdürü: il 

HAKKI OCAKOGLU 
. -A..EIC>:NrE:: Ş~:R.A..İ'r.i:--

l Devamı müddet Türkiye için Hariç için 
• t-ııelik . . . . . . . ı:ıaıı -
Atfı <ıulık. • 7t O 

()u111huri!fct Eserinin _!!ekçisi, Sabalilar-ı 

.____-------~~----~~__..;:;_ __________ ~----------~~--------~~~--~~ 
I<uruml 
Ö'onomiye 

lF -- ,_ 
ena Bir Örnek Uyu tu-

~ruc M · u addeler Inhisarıo.ır 
~ Ekirn ürünleri geçen yıla 

~ore henıcn hepsi artını~ def erlerle dışa atıldı, elden çı-
arıldı. Ekicilerin heps:nin 

'~ çok yuzu güldü. H. ı; 
: nıazsa bir biri ardına gi-

en değer düşmesinin dur-
~ası ve biraz yukarı fır
anıası l{lrıl:ın inanı verine 
iet.~~~- Ülke içinde d~yu:an 
&e1nlıgın yeni ekim için sev· çnli 
ça ,.. d d ~ b nın, ayan ıgı no .ta 
Ur~ ıdır. yalnız afyon ekici ve 

:atıcıların boynu büküktür. Ya-
1.~ın ne olacağını kestirememek 

Yuz"nd b"' .. , b. k 1 i . en uyur: ır or <u 
Çınde bulunuyorlar. 

Eeer eyi düşünülerek dav-
tanıl l d h nıış o say ı afyoncuJarın 
~Ps'nden fazla yüzlerinhı 

guJrncs·ı ki · d. ç·· k .. A.f gere erşır ı. un u 
.. Yon satışının dışa atılması 
ışı ul 1. d b l d uşun e ın e u unmakta-
d ır: Ve uluş yabancı ülkelerde, 

eger kırma işinin onune geç-
ille k . . Y 1 ·ı d •-. ln' ıçın ugos avya ı e e uır 
Çok<lşma yapmıştır. Acunun en 
l afyon yetiştiren iki ülkesi 
~ ele verdiği halde, Yugos
kYa yı bilmiyoruz fakat, bizim 

t İcilerimiz sıkmtıdadırlar. 
Bizim bu nesne üzerinde 

~~1 . duyuşumuz iki katlıdır. 
Ôrı ekicilerin çektiği sıkıntı. 
k lekisi uluş elile kurulan bir 
Urumun kötü örnek oluşudur. 
liepimiz biliyoruz ki genel 

aa,,.aşta ı ·· ·· ök n sonra a ıp yoruyen 
l 0noınik sıkıntılar uluşların 
~ ış veriş işlerine bir düzen 
errnek için savaş yapmalarım 

~İrekleştirdi. Eski çağlarda 
~a~Şun ökonomik işlere el u-

~ası onaylanamazdı. 
b Şırndi ise her şey uluştan 
r:klcniyor. Örneğini kendi du
~krnurnuzdan alabiliriz. Eğer 
~ 0 nomik işlere törü karışma-

ış olsaydı - ne kadar yeter 
::tyılsa bile · bugünkü genl:ğe 
tel geçen yıllara göre eHe tu
"~ an, gözle görülen geni!:diğe 
ökrnıanın yolu yoktu. Planlı 
ku 0 n

1
orni sistemine dayanarak 

~k~u ~n fabrikalar, sanayi ve 
tir ırn ışlerine serpilme vermiş
... · Ulus ekim ürünlerimi
~ın d 
el ışa atılması ışını de d: alarak kooperatiflere 
k Yanınak veya yeni düzenler 
.. ~tın ilk yolu ile korumak iste
ı1ndcdir. Bu nesne üzerinde 
lllonuşulur iken uyuşturucu 

<tddelc · h" ·· · aldın. r .. ~? ~~arının uzerı~e 
ile ,6

1 yukumu boışaramadıgı 
o] rı sürülmekte ve kötü örnek 
~ak gösterilmektedir. 

ky fkyon, ülkenin zenginlik 
d na larından biridir. Bu yüz-
)j;n Yurdumuza milyonlar ge
tlıı Ord~ .. ~un lan elden l~açır
Ya~ gıbıyız. Halbuki afyonun 
Yılı 1ancı ülkelerde alıcıları sa-

c it. 

" 
8

.u. adamlarla ıeçinmemek 
.. ~ •ıı düzeninde yürütmemek 
•uı·· 

unden alıcılar kaCJrılmış ve 

•• •• u ·un 
rırkanın 

Saylav 

İstanbul : 7 (Husuz;) - Bu
rada müstakil olarak namzet
liklerini koyanlar 18 i buldu. 

Fırkanın Tebiiğ~eri 
fs~anbul 7 (A.A) - C. H. F. 
umu:ni re:s'ik d;vanmdan teb
liğ olunmuştur. 

Profesör Dr. Ne7et Ömer 
İrdelp C. H. fırkasının İstan
bul saylav namzedi o'arak tes· 
ha ec!ilın:şt;r. il ... P. ed 'rniş olan 

' İltanbul namzet ı:ste ... indeki 
Yusuf Akçura Kars vilayeti 
fırka namzet listesine naklo
lunınuştur. Kars listesindeki 
eski saylav Faik Bermek To
kat vilayeti namzet listesinde 
açık bırakılan yere fırka nam
zedi olarak konmuştur. 

• 
=----~..--.-..--. .._,_,_ ______ _ 

Müstal<il yamzctter Pe!>{ Cokuur 
1 

General 'Rclet 
İstanbul 7 ( A.A ) - C. H. 

F. Gancl katipliğir.de:? tc. 'Ji[; 
olunmm/r.z. 

lıliıstal.tllt r ıı (teıu rnl J,ı {rt 
Mütekait general Refetin fır

kamızın İstanbulda boş bırak
tığı müstakil say!avlık için nam-

zetliğini koyduğunu öğrendik. 
Fırkamızdan ayrı!ık fikirleri 
tarih;mizde belgel" ohm bu za
tın mecliste aradıi;ımız serbest 
ınıimıkaşa için bir suje o!aca
ğı.11 umarız. Bu m 1.satla C. H. 
F. uıuumi re;..,m. 'ivan: fırka
nın İstanbul i~tinci miintehib1e-
rinin mütekaid General Refete 
rey vermelerini ilf v•m eder. 

Bo u - 6-(:lm 
Bo!u, 7 (A.A) - Ynrm ya

pıl:ıcak saylav ve umumi mec
lfo intihapları için merkeze ge
lec~k olan ikjnci müntehiplerin 
vaktinde gelebilmelerini temin 
için fırka ve belediye vilayetçe 
tedbirler alınmakta ve yollar 
açtırılmaktadır. 
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So 1yet ere Göre: " arış Parça Parça Ayrılmaz Bir Bü
tünlüktür. Doğuda Barış Ol nazsa Bat da da O aı11az .. ,, 

Moskova 7 (H.R) - kaynaklarından alan 
Jngiliz-Fransız anlaşması Fransız gazeteleri, Al-
hakkında (İzvestiya) ga- manya şark misalunı 
zetesi diyor ki: Alman imza etmedikçe tesliha-
teslihabnın meşru bir tının meşru sayılamıya-
şekle sokulm<lsı için Al- cağı kaydediyorlar. Eğer 

Fransız gazetelerinin is-
rnanyanın uluslar kuru- tihbaratı doğru ise,Lond-
muna dönmesinin kafi rada elde edilen bu ne-
olacağı fikri Londrada tice Fransız tezinin ve 
doğmuştu. Halbuki şim- sulh dostları tarafından 
di verilen karar Alman- alınan vaziyetin kuvvet-
yanın bir taraflı olarak lenmesi demektir. 
V ersay muahedesinin Londra anlaşması ay-
teslihata aid hükümle- m zamanda Fransa, fn-
rını ilga edemiyeceği giltere, Belçika, İtalya 
merkezindedir. Londra ve Almanya arasında 

bir garp misakının da 
itilafı bu hükümlerin imzasını öğütliyor. Bu 
tadili için kapıyı açık anlaşmıya bir " Hava 
bırakıyor. Fakat buna Lokarnası ,, mahiyeti 
aid müzakerelerin nasıl vermek bir sırdır. 
açılacağını tasrih etmi- Lokarnodo İtalya, 
yor. Keza şark misakı- Be:çika ve İngiltere 

Alman tecavüzü ha-nın, Fransa ve Sovyet-
linde Fransayı ve 

ler tarafından tesbit Fransız taarruz halinde 
edilen şekilde ımzası de Almanyayı himaye 
mecburiyetini de açıkça etmek taahhüdü al-
ileri sürmiyor. Loııdrada lr:le!'İJJİ 7.-abııl eflircıı Fnoısız tına girmiş idiler • 

İstihbaratını hükumet balmHlan bcrıı Flamlen ve baıı Lm·ay - ~onıt 5 mi Soy/ada -
0 d:;··;;.~i·~~t:i;~d;ğ;~ci~~· .. i~~~····;~~···~~i;~~i·i~d·;~··· ~~~ıi"~.k~;: .. ···lı;;~k~i~;"~;:·ök~~~·;r·ii~k~;~· 
ride de mal almak varlığı gös- kulmaz ? Geçenlerde ökonomi lıiı bu işi candan ele almalı 
terilmemiştir. Geçen yıl rekol- bakanlığına gidcnlar bu acı- ve inhisarda çalışanların dışı~d~ 
tesinden ellerinde afyon bulun- nın iç yüzünü anlattılar. Daha bir araşbrma yaparak kotü 
duran ekicilerle orta alıcı satı- anlatılmayan yönleri de vardır. örneği ortadan kaldırmalı, ulut 
cıları ağlaşmaktadırlar. Öbür lnhisarın bugünkü durumu ulu- clile ökonomi itlerinin en eyi 
yönden yeni rekolta yetişiyor. sal ökonomimizi sarstığında iş- bir düzenle başanldığını içe ve 
lnhisann elinde stoklar bekli- kilimi:z. yoktur. Ulusal bir iş dışa göstermelidir. 
yor. Böyle bir duyumla afyo- bir kaç kişinin dik düşüncesirıf! ~- C>cak.oğl:u. 

Haraççı 
KARDEŞl,ER 

Mamulah Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

basılmıştır . 

kinci Seçmenler 
Bugün Saat 15 

Saylavları 

l'lus 
Hugiin halkevinde saat on

beşte saylav seçimi yapılacak
tır. Bu münasebetle fırka bi
nası ve Bahribabadaki ulus evi 
bayraklarımızla donatılmış ola
caktır. Milli hakimiyetin kul
lanıldığı bugün şerefine esnaf 

te Ulus Evinde 
Seçecekler 

Eri 
birlikleri bayram yapacaklardır. 
Saat 2,30 da rey sandığı bele· 
diyeden alınarak merasim16 
ulus evine götürülecek, tam 
saat 15 te bando muzikanın 
çaldığı istiklal marşından son
ra seçime başlanacaktır. 

Yunanistan a Yeni 
Seçim Yapılacak Mı? 

Atina, 8 ( Hususi ) - Gece 
alınan haberlere göre B. Pa
panastasiyo tarafından ileri sü
rülen ve vaziyetin tasfiyesi için 
yeni seçim yapılmasını öğütli
yen teklifleri B. Çaldaris ka
bul etmemittir. B. Çaldaris 
son yapılan iki mütemmim in
tihaptan da anlaşıldığı üzere 
ulus çokluğunun hükumete ta
raftar olduğunu, zaten iki ay 
sonra yapılacak kısmi ayan 
ıeçimi ile de ulusa isteklerini 

lgöstermek fırsatının verilece-

ğini söylemiştir. 

B. Papanastasyo, hükumete 
ekseriyet kazanacağından bu 
kadar emin ise, neden seçim 
yapmaktan çekindiği sormuştur. 

Selanikten bildirildiğine gö
re, cumhuriyetçi mehafil bu 
şehirde kralcılarla faşistlerin 
gittikçe baş kaldırmalarından 
şikayetçidirler. " Volkanyon " 
gazetesi idarehanesini basarak 
tahribat yapan bu unsurlann 
cüretkarlığı günden güne art• 
maktadır. 

- Sevıili niıanlım, ıize ite yarar bir çiçek ıeçmeyi clÜfl!lt
dfım.. Bu kamebahan buldum. Hoıunuza fider elbette .. 



Sahife z 

Bir Rüşvet Davası 
~ ~mlaki Milliye Memurlarının 
ıVIuhakemesine Dün Başlandı 

Geç,. ılerde Milli Emlak ida
resinde bir hadise olmuş ve 
memurlardan üç kişi rüşvet 

alırken taharri ~urI:a.rı ta
rafından cürmü meş ut halinde 
yakalanmışlardı. 

Hadise şu idi: Halkapınarda 
Emlaki milliyeden olan bir bah
çeyi kira ile tutmakta bulunan 
bay saraç Rizadan Milli emJik 
müdürlüğü muhasibi Fevzi, Mu
amelat kalemi katiplerinden 
Tevfik ve dosye memurluğu 

vazifesini görmekte bulunan 
bekçi tahsisatile müstahclim Si

t;yamettin saraç Rizanın ecri-
misilden ve müterakim kira-
lardan olan 1000 küsur 
liralık borcunu tahsil et-
meden hesabını yok etmek, 
dosyasını ortadan kaldırmak 
kendisile pazarlığa girişmişler 

\re müteaddid yerlerde bu mak
! atla beraberce otu~muşlar ve 
İ\miılerdir. Nihayet pazarlık 
olmuş, 200 liraya mütabık kal
m,.şlar ve saraç Rızanın ihbarı 

~ üz.~rine tertibat alan taharri 
memurları ile defterdarlıkça 
numaralarl tesbit edilen 60 li
rayı saraç Rizadan alırlarken 
memurla?' cürmü meşhud ha
linde yakalanmışlardı. 

Dün bu muhakemenin asliye 
~ cezada devamına başlanmıştır. 
. İstintak kararı okunduktan 

son_ra hüviyetleri tesbit edilen 
maznunlara soruldu. 

Hepsi de bunun müretteb 
buluuduğunu söyledikten sonra 

~ hakim saraç Rızaya sordu 
saraç Riza hüliaaten dedi ki: 

- Benden icra vasıtasile bir 
miktar ecri misil aramyordu. 
Bir gün Milli Emlak dairesine 
ıittim. Dosya memuru Siyamet
tini gördüm. metruk mallardan 
bir çayırın 929 senesinde ta
rafımdan kiralanıp kiralanma
dığını sordum. Çünkü bunu iyi 
bahrlayamıyordum. Siyamettine 
müzayede kaim•lerini tetkik 
etmesini rica ettim. Siyamettin 
bana derhal: 

- Sen onun için merak et
me beyim olsa bile biz o dos
yayı ortadan kaldırmasını bili
riz. Cevabını verdi. 

Bu teklif karşısında hayret
lere düştüm, etrafıma bakmdım 
kimseler yoktu. İkimiz yalnız 
bulunuyorduk. 

- Nasıl olur binbir yerde 
kaydikuydu olan bir dosyayı 
sen nasıl ortadan kalbırabilir

sin? Diye sordum. 
- Sen ona karışma.. Bizim 

muhasebeci bay Fevzi var. O 
zaten seninle görü~mck istiyor. 
Borcun bir icabına bakacağız 

Dedi. 
Nerede g-örüşeceğini sordum: 
- Bu ak~am Meserret oteline 

2'el, orada görüşelim. 

Dedi ve bana 11 S liralık bir 
mezat kaimesini verdi ve: 

- Merak etme biz muhase
beci bay Fevzi ile beraberiz, 
istediğimizi yaparız kimsenin 
haberi bile olamaz. Dedi. 

Elimde mezad kaimesi oldu
ğu halde dışarıya çıktım.Hayret 
içinde idim, Siyameddin bunu 
imha etmek için bana vermişti. 
Demek bu memurlar iıtedikleri 
zeman haiinenin binleree,yüz-

binlerce lirasına aid evrakı bu 
suretle yok edebilirlerdi. Çün
kü hunların elinde idare ettik
leri hanlar, hamamlar vesaire 
vardL 

Ellinde mezad kaimesi ol
duiu halde Defterdarlığa çı

karak Defterdar bay Kenana 
herşeyi olduğu gibi anlatmak 
istedim. Fakat düşündüm me
muru çağıracak ve memur da 
tabii: 

- Bu adam ben görmeden 
dosyayı almış diyecek, işin 

içinden çıkacaktı. 
Evvela taharri dairesine git

tim. Meseleyi anlattım, taharri 
komiseri bay Hidayetle adli 
kısım reisine gittik orada hep
sini anlattım. 

z~bıta tertibat aldı, o ak
şam Meserret otelinde buluşub 
bu memurlarle görüşmem te
karrür etti, otele gittim. 

Sıyameddinle Tevfik orada 
idiler. Bir taharri memuru da 
karşılarında ve onlarla meşgul 
oluyordu. Bay Fevzi henüz 
gelmemişti. Ben Tevfik ve 
Sıyaıneddin kahveden çıkar
ken bay Fevziye rastladık. 
Tevfik beni tanıştırdı. Kırk 
yıllık ahbabmışız gibi Fevzi 
koluma girdi; müşerref olduk 
filin derneğe başladı. 

Haydi şurada kebahçı dük
kanına girelim dedik fakat ke
babçı. dükkanının yukarsında 
gizli olarak içki içirttiğinde-n 
ve taharri memurunun da or4-
larda dolaştığını gördüğünden 
bizi dükkanına sokmadı. Bir 
otobüse bindik biz Fevzi ile 
Mitatin lokantasına 2ittik Si
yameddinle Tevfik ayrıldılar. 
Biz Mithatin lokantasında otu
rurken onlar d'a geldiler. Geç 
kaldıkları için Bay Fevzi ken
dilerine biraz çıkıştı. 

Ramazan oldu2'tJ için ben iç
ki içmedim onlar iki şiıe Bi
lecik rakısı içtiler. Ben kahve 
içtim az sonra sarhoş oldular. 

Bir aralık bay Fevzi heli ye 
gitti ve giderken beni de ça
ğırdı. Heladan çıkınca bana 
dediki: 

- Sen bunlara bir şey söy
leme ben sana iyilik edeceğim. 
Onların elinde bir şey yok, 
dedi. 

Bay hakim, bu sözlcrJe bay 
F evzinin kimleri kasdetiğini 
sordu. 

Saraç Riza - Tevfik ve Si
yamettini. ben ellerimi yıkar
ken Fevzi yerine gidip oturdu 
derken bu defada Tevfik ya-
nıma sakuldu bana Fevzinin 
ne söylediğini sordu ben de 
"iyilik edeceğim., diyor, dedim. 
Tevfik "onun sözüne bakma 
iş benim elimdedir., dedi. 
Bay Fevzi ise öteki memurlar
dan gizli benden aynca yüz 
lira istedi Hatta karısına 
manto alac:ığını söyliyerek der
hal 30 lira istedi yanımda bu
lunmadığını söyledim. Fevzi 
öteki memurların yanında tek
rar para bahsine dönerek ken
disine 50 lira vermemi, öteki
lere yirmi beşer lira yetece
ğini söyledi. Ve vak'a sırasın
da yazdığımız hadiseleri oldu
iu gibi anlattı. Bazı şahitler 

dinlendi ve ~zhakeme diier 
. şahitl~~n. dinl~nmesi için baı
ka bir ~n·e bırakıldı. 

ıanr Asar 

r KÖŞEMD;~-·ı 
' 
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---.?,·,. Dilenci Ve Sadaka 

Mektepler Bay Şinasinin ölümünde 
Yarınd~~1tib-aren 1Kimsenill Kabahati Yok 

Tat· Ediliyor 
Dün Maarif müdürlüğünden 

mekteple:- müdür ve başmua!
limHklerine gönderi!en bir y1!
dırımda İzmir şehri içinde Kar
şıyaka da dahil olduğu halde 
bronşit, Koriza. Grib gibi mev
sim hastalıklarının artmasından 
ötürü 9-2-935 Cumartesi rrü-o 

nünden başlamak üzere İzmir 
şehrinde büyük küçük bütün l 
mekteplerin 6 gün müddetle 
kapatılması ve bu müddet zar- ı 
fında mekteplerde fenni te-' · 
mizHk yaptırılması vilayet sıb- ! 
bat meclisinin kararı cümlesin
den olduğu bildirilmiştir. Buca 
ve Bornova mektepleri tatil 
etmiyeceklerdir. 

Bugün Fenni Temlzilk 
Yapilacak 

Mekteplerin tatili münasebe
tiyle bir hafta içinde bütün 
izmir mekteplerinde fenni te
mizlik yapılacaktır. 

Hükumet dairelerinde de bu
gün fenni temizlik yapılacaktır. 

Mekteplerde TetklkJer 
Şehrimiz sıhhat müdürü dok

tor bay Cevdet Şakir dün 
Duatepe, Hakimiyeti MHiiye 
ve İnönü mekteplerinin sıhhl 
vaziyetlerini tetkik etmiştir. 

Polis Konferansları 
İzmir Emniyet müdürü Bay 

Feyzi Akkor, İzmir emniyet 
kadrosunda mukayyet polis
lerin mesleki bilgilerini arttır
mak maksadile tertib eylediği 
konferanslar, Emniyet Umum 
müdürlüğünce takdirle k:;rşı
lanmış ve usulün bütün vila
yetler kadrolarına teşmili ta
mim edilmiştir. 

_ ._,.,,,.. .... ..., l • 

B. Yaşar Albaarz 
Birkaç gündenberi rahatsız 

bulunan emniyet birinci kısım 
reisi Yaşar Albaraz iyileşmiş 
ve dünden itibaren vazifesi 
başına gelmeğe başlamıştır. .... ,. .. ~ 

Manisa Emniyet Müdürü 
Manisa emniyet müdürü bay 

Zekeriya Manisa vilayeti em
niyet müdürlüğünün bazı işleri 
için İzmirc gelmiş ve dün Ma
nisaya dönmüştür. 

d ... , •••• .,.._. ... 

Kent Kurultay 
Encümenleri 

Şehir meclisi encümenleri 
dün belediyede akşama kadar 
meşgul olarak şehir medisine 
İcab eden işleri hazırlamış

lardır. 
•••••• 11 

Tire Ve Bucada 
. Kesilen Hayvanlar 
Tire mezbahasında ikinci 

kanun ayında kesilen hayvan 
miktarı hakkında baytar mü
dürlüğüne aşa&'ıdaki malumat 
gelmiştir: 

301 koyun, 150 keçi, 106 
kuzu, 4 manda, 30 öküz, 44 
inek, 136 dana. Buca mezba
hasında 148 kuyun, 77 keçi, 
55 oğlak, 34 öküı, 57 inek ve 
92 dana kesilmiştir. 

O·topsiden Sonra Cenaze Kaldırıldı 
Dünkü sayımızda şoför Nafi 

oğlu Bav şinasinin Fransız has
tanesinde tedavi altında bu-
lunduğu sırada pencereden 
fiyevrinin tesirile atıldığım, su
kut neticesi öldüğünü yazmış 
ve adliyenin iş~ vaziyet eyle
diğini ilave eylemi~tik. Dün 
ölüye otopsi ameliyesi yapıl
mı"5tır. Sukut tan r:ıüteve?lit !Ja-
şmdaki yara ço'.< hafif göral
müş, Bay Şinasinin iki taraflı 

zatürreeden ve kalp hastalı
ğından mustarip bulunduğu ve 
bu hastalıklar neticesi öldü<rü o 

tespit edilmiştir. Esasen pen-
çereden atılma hadisesile ölüm 
vak'ası arasmda on iki saat
lık bir müddet te geçmiş bu
lunmaktadır. Adliye doktoru-

Baroda Konferans 
Pazar Günü İlk Konferans 

İzmir barosu bir mesleki 
konferanslar serisi tertih et
miştir. 

Pazar 2'Ünü saat 16 buçukta 
birinci konferans baro salonun
da müddeiumumi başmuavini 
ve Konya saylav namzedi Bay 
Ali Rıza tarafından verilecek
tir. 

Bu konferansın mevzuu Fran
sada hukuku hususiyenin inki
şafıdır. 

Konferansa hukukçuların iş
tiraki serbesttir. 

Bir Aylık 
Belediye İcraatı 
Son bir ay zarfında 342 

başı-boş hayvan belediyece 
tutularak Tanzifat hanına «Ön-o 
derilmiştir. 99 menşe şehadet-
namesiz kasaphk hayvan tu
tulmuştur. 23 ruhsatsız inşaat 
görülmüştür. 110 esnaf mua
yeneye sevkedilmiştir. 5 çuval 
ormaniycsiz kömür yakalana
rak müsadere edilmiştir. 4 yük 
arabası kazası olmuştur . 

nun verdiği rapor üzerine ha
dise de kanunen tatbiki icao . 
eden bir v:ıziyet görüleme-
mektedir. 

.... . .,. 
Hasta olarak yatmakta ol

duğu Fransız hastanesinin pen
çeresinden sokağa düşerek 
feci bir şekilde öldüğünü dün
kü sayımızda yazdığımız Ala
şehirli bay Şinasinin cenazesi 
dün öğleyin Kemeraltı camiin
den kaldırılarak asri kabrista
nına gömülmüştür. Cenaze me
rasimine bütün şoförler ve oto
büs sahipleri iştirak etmiş şo

förler cemiyeti şoförleri tara
tından müteaddid çelenkler 
konmuştur. 

Ağırcezada 
Bir Cinavet Davası 

.; 

İkinci kordonda gazete mü
vezzii T evfiği öldüren gazete 
müvezzii Ha~anın muhakeme
sine dün Ağırcezada devam 
edildi. Dünkü celsede müdafaa 
şahidi olarak berber bay Hak
kı dinlendi, Bundan sonra di-
2-er bazı şahitlerin dinlenmesi 
için muhakeme başka bir gü
ne bırakıldı. 

Ulusevi 
Konferansları 

Bugün saylav seçimi oldu
iundan Ulusevindeki konfe
rans başka güne bırakılmıştır. 

-t.-••••••••. 
İzmir Barosu Mecmuası 

Baro neşriyat encümeni dün 
toplanarak baronun "İzmir ba
rosu,, adında bir mecmua çı
karmasına karar vermiştir. ......... ..,,. 

Köy Dosyaları 
Vilayetin emri üzerint! muh

telif dairelerde bulunan köyle
re aid dosyaların köy bürosu
na devrine başlanmıştır. 

ELHAMRA 1• .. IY.Ii11i KUTUPHANE sineması 

Bir sınema harikası daha takdim ediyor 
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'=' ' Tamaml!n Fransızca Sözlü Ve Türkçe İzahatlı 
İlave olarak: PARAMOUNT JURNAL No. 3 

Seanslar hergün: 15 - 17 - 19 ve 21.15 te, Cuma 
günü 11 ve 13 te ilave seanı, Perıembe günü 13 ve 15 
te talebe seansı. 

F cnalık ne kad:ır mazur gö
rülürse o kadar çoğalır. 

Dilenciliğin içtimaı bir fe
nalık olduğunu bilmiyen yoktur. 
Buna rağmen memleketimizde, 
Türkiye ve bü:tiin dünyanın her 
tarafında. ve hatta en milterakki 
denilen bir beldede hile dilen
ciye rast!amam:ık kabil değildir. 

Hakikaten yürek acısı olan 
bu zz.valJılarm ya alenen so
kak başlarında tren, vapur ön
lerinde avuç açıb veyahud gizli 
gizli, zabıtadan kaçarak, kor
karak dilenmesi insanda mer
hamet uyandırmıyor değil. Ba
kıyorsunuz ki ayakları çıplak 

bir ço~uk, kucağı yavrulu pe
rişan bir kadın, saçları ağar

mış bir ihtiyar, bir topal, bir 
kör velhasıl birçok çeşid aç 
insanlar bizden birkaç kuruş 

dilcndikçc istiyerek, istemiye
rek elimizi cebimize sokub bu 
açık avuçlara guya sadaka bı
rakıyoruz. 

İlerisini düşünmiyerek yap
tığımız bu iyilik bir hatadır. 
Hele kurnaz, sinsi ve genç ne 
kadar dilenciler var ki onlara 
verilen sadaka da bir cinayct
tır. 

Sadakayı ona vermek dilen
ciliğe teşvik etmekten başka 

bir şey değildir. İş görecekse 
de iş görmeden rahatçe mer
hametli ellerin bırakdığı bu 
parayı tercih eder ve alışır. İş
te içtimai bünyede bir sakatlık .. 

Ben ne dilenciler bilirim ki 
kaç defa kendisine iş teklif 
edildiği, işe bırakıldığı, hizmet
çiliğe alındığı halde nihayet 
bir gün tahammül edememişler 
ve işinden kaçarak köşe ba
şına avuç açmağa koşmuşlardır. 

Belediyelerin hele İzmir be
lediyesinin şiddetli bir müca
dele açtığı bu yolda ona yar
dıın etmek bizim borcumuzdur. 
Çok acizlerinit sakatlarını ve 
hatta hazan yarı acizleri bile 
darülaczesine alıp dilenciliğin 
önüne geçen bazılarına İJ buw 

. larak ictimai ve kıymetli yar
dımlar yapan belediyeye kar
şı en büyük vazifemiz de bir 
müddet için olsun içimizdeki 
merhamet hissine galebe çal-
mak vo hiçbir dilenciye yar
dım da bulunmamaktadır. 
Dilencilik içtimai lıir . yara ol
duğuna göre bunun üremesi bir 
kangrcndir. Dilencinin evladı de 
bu menhus terbiye ve alışkan
lık altında ne yazık ki mah
kum oluyor. Onu anası, babası 
daha küçükten avuç açmağa 
sürükliyorlar, zilleti, yalvarıp 

insan arkasında koşmağı, ha
karet gördüğü halde sırnaşma
ğı öğretiyorlar. Türk evladının 
hiç birisinde izzeti nefsini fe
da edecek, şahsiyetini feda 
edecek haUer görmek iste
meyiz. 

ış bulamıyan, aç kalan, aciı 
ve sakat olanlar için devlet ve 
belediyeler lazım olan tedbiri 
almıştır. 

TOKDIL 

Belediye Artbrma 
Eksiltme Komisyonu 
Belediye eksiltme ve arttırııtıı 

ve ihale komisyonu dün bel• .. 
diyede Dr. Behcet Uzun haf .. 
kanlıiında toplanmış ve baı• 
işleri ihale etmiştir. 
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endıne ,. ın değer ve-

1 
anıyorsun Oı,.en? Ayukat -

• a em ı her 11Dfii Han kaybolaiı bqeyi, uaa.-a-
an 1 kazandık diyebiliyor? 
• Yirmi bet b n liralık borcu 

t.. K bu sayın avukatınız kendi ke
ıeairden mi ödedi yoksa .. Aya
n bozuk uat fibi bot yere 
ileri geri ~itmete çahflDL Ay· 
bar bana bir atelye temin et
tiyıe, Oiuz da sana bu apart
mam vermekle giderini ka
mat_brdı. Glr610mm ya, se
~kili daha •iu: baamıp. 
Fakat Şip ,.ıdmna bu dejer
di ....._. 

-AJcalr .... 
Genç kaclmm shleri ln&ade 

timdi siyah bir perde sıynh
yor. Oğuzun o acı gülüşleri 
"ben aize 1terbeatinizi bedava 
bırakıyorum" derken aeainde 
sizlenemiyeu aahk, blaldarua
da oğulduyordu. Fakat Alta, 
o neden ıerçeği ıizlemipi? 
Çibıki onun dostu, onun avu
kah idi. Oğuzun clilejindea 
bqka birşey yapmamıfb. 

Y arap, bu ne Ustün İnlan
hk. Kocası aevdiji bir kızın 
izzeti nefsini korumak, Torıa· 
ym alçaldıjma bir de IQ&ddl 
aıkınb katmamak ylbek ı&
nlll616jibaü patermifti.. o ae.. 

Demir bir el kalbini mla
yor, •fesi tıbnıJonta. Ok· 
leriacle bitin bayatı eilin•if, 
yalnız o seceJi. o •• ..
ceJi den. a..parile ,.._,..._. 

Ne uil adüldı bu Otuz. 
eter iJt e.m-
deu "I IMi . ...... tele 
Wr .. otailP ,erc1e 
...... lılll .... , .. ,....,... 
y .... ııereftli.. 

Artik kttll'•lc. ap. 
n Wu•, · 
"Her .. Ji hlllyoıam, ..... 
hajlfla. diye ,.ım..k lur-
aiJle TorpJID :yakumı imla 
-..m. Reı•• arka isti JU• 
yarfada, o durmadan apçlar 
.,.... daldı. Torıoy arkuın
clu 1etİftİ: 

- Sonu Vat -

Kılınçlarla Delinen Süvarilerin 
-...nmmıhldanm (POLONYA HARBi) ncla 

#!o 

Gör ••.• - LALEDE 

Türkiye' de Pariste Tevkifat lsveç Kralı ····-24Saathk 1200 Komünist Tevkif Edildi Berlinde bir 
Is nbal ? ( Huaual ) - Geçen ıeneki 6 Şu at vak"alannm T • M y t 

Ankara 6 (A.A) - 6-2-935 yıl dönimll mOnuebetile dibi sece pariste çıkan hidiselerde en;s açı ap 1 
de Tlirkiyede hava vaziyeti : bin iki ytimen f.. komibıist tevkif edildi. Ber6n 7. ( A.A ) - RİMlay& 

Ziraat bakanlığı meteoroloji Paria 7 (AA) - Bugiin ögleden sonra gerek Şanzelize Ye ıitmekte o• ı.,e~ Krala .,._ 
enstitüsünden ahnan malümata gerek sair m~eki toplantıla,. bili hidiae claiıblmafbr· raya mUYualat etmiftir. llip· 

ııre. son 24 .. at içinde yur- Uluslar Arası raaiyeylı, buradaki bir kaç ... 
dua Akdeniz uhilleriyle Kara- atlık ikametindn istifade etle• 

d kı rek Baron Ceamm ile bir teniı 
eniz yılanmn Trabzon ve K d ı e· ı· v " B k ı G. . ~un çevre~~ri hariç tutul- a ın ar ır ıgı aş an an ıttı partiai oynamıfbr. 

dup ~ dit~ !erlerde ha- lstanbul, 7 (Hususi) - Uluslar arası kadınlar birliği başkanı Saylav Seçımİ 
va iaAJı ~çmiftir. • ile ikinci baıka111 Perapalu oteliade verdikleri bir veda ziyafe- lstanbul Bqdan ,..;r ~ ;:;:aem.1le tinden eonra '°'1aya hareket etmitferdir. Giderlerke• ıuete- Başa Donanunş 
..ıb.-- ~ • • ur ~ ciJere 1>eyauta bulunarak pnl8lderi sini kabaVen ve konfe· IST ANBUL. 7 (H-1) -
--..-: yerlerde kar teklindedır. 1 rans huiıWd4nadan memnuniyetlerini bildirdiler. • _ L __ 

Ea fazla yatı• Bandırmada 8 Sayla• aeçimi doJaı.::• 1SU111· 

milimetredir. Diitr yerlerin ya- Aydın Demı·ryolları bul batd~n ~ 0•••
1
•
1
11 ve iıfı 1 - 5 milimetre arumda ,t&wr ecliw)ti'. ana .W•) 

olmuttur. k il l bllyilk tezahurat ya.--m. 
Hava auhunetinde dine na- Müza ereler Müsait Surette er iyor yolcu Salonu 

zaran Trakya ve Eıe mmtaka- Ankara, (Hpaua~ - laiiki19etimizle Aydın demiryollan kum- lat.anbul, 7 (Husmi) _ Ga-
lannda S derece ve doğu Ana- panyam aruıa4& bir mWettir devam eden battıa abn alma 1 ta 1 lo ··- -'-•·-" 

-Azak ·-·-· • ..Jl.-... :.1 ----66.ı. ı!I, il kt ..l!- • 'fO CU .. n-- ,._._ doluunda 10 derece etrmmda wu erGtCn ~ ilW(VJ..... ~eme ewr. yame pzel bir itekle•• -

bir dlflldlk kaycledilmiftir. G ı K A •• ı kararlafb. ::.:=.lıil -!!':.h=:~ enera azım oz a p ır~lda Grip 
10 derece aramda olmak ize- Bugun lzmire Hareket Ediyorlar ~aabul, 7 (H .... 11) tahk 
re Jllbelmlııtir. Aakarıo, 7~)- B. M. M. bqkam General Klzım Özalp Grip ~:,'w.._. Hu kt • 

tın~: :::t :::e~ ~-, ~u~ ~de..) lııtanlMı*I•• ıelırimize ~eledi. Y ann (bugiin) refika- ::-u:: •• a 90ll ,.::: b=-
aile birlikte laareket edecektir. ... ak 1 d g&riildi 

==~a ı~' 5':;!:.t;e 1~ır~: Şeker abrikalannın Birleştirilmesi zı Zo~guLİdaımı · 
hirde 10, çorum v• ı.,arta• Proi.ci Tetkik Ediliyor 
1, Kulamoauda 8 •erecetHP: t..& ...... L ~~ Köylü Gecesi 

Ea ylbek .uhunet 8af;ıiın .. ....,~ 7 (H ust) - it IMıakaaa ..- "8&11rJ Bay Maa~ Zo~ak. (A.A)- Z•· 
Wliade D&~ 13• A6tal- IDel' atfdk ae,..a~u ~ L M-,.sieyi teker guldak Mlkevi tarafmdua ba 
Jada 12, izmlnl• 10 deıecedir. fa~ '*'1ejiliaiae dair olan proje~ tettCik ediyor. klylil ıeceai .t~p 
Ankarada buıllu uat 14 de 
-...Omttr.e ~ lltl9de el· 
~ ...,_ i~·A4ince1e 11ac1u 
~-
Bolu dağı Şosesi 
Karda Kanandı 

Bola, ' ( A.A-,=-;-~ç -~. 
fualalı yapa kanla her ,.ı 
oldup pbi Boludaı. pısi 
kapandı. Poıta laayvula pdi· 
,....Kaaı.r ..,...da otomobil. 
araN. yolca ıelit ciditi durdu. 

Bütün Türkiye'de 
Fırkanın Namz~tleri 
ittifakla Saylav Se.

çileceklerdir •• 
- Boıttuatı IJUbtc ılahiltdt -

La,W 7 ( AA ) - Yeai 

Binlerce Kişi Faşist ltalya aleyhinde 
Sesleri i Yuı·· ue~1m 

Selbik 7 (Huual) .- Beyaz 
Kale bahçeaincle oa iki ada 
ip yapdan mitiap Walerce 
kiti iftirlk etmiftir. Batla j-
darma ve polia kuvvetleri hi
diaelerin 6DID6 almak için top· 
lub yerine g6aderilmitti. Nil
mayitçilerin ellerindeki leYha· 
lanta 11kalırolaua dlim fqiat-
ler.,, 11on iki ada Yunanhclır"' 
.. kahrolaaa fqiat ltaıya,, sibi 
ibareler vardı. Nutuldann taldb 
edilmeli içip meydana auh 

on iki adadan bqp Kıbm ~ 
adUU11 ye jıikan Epiri de u• pı.lı• 3 fj ak lwe _,,.l·iıııM_.. 
tecliler. tep taleHeri .............. eli 

Mitinıden sonra kalabahk ..,,.. 
halk kafileleri elleriade leYha- lirÔrd~7~~ Şelarimis 
lariyle, fqiat ltalya aleyhinde hililiahmer cemiretWa lacl· 
bam.--k yollaalaa seçtiler. 
ı •·....-- •--L-- ıa~.,, ile M--- adaa-...ıQt 
talyayı konao...-eai Ye ·-- .. -- -
mlaıeub aılo bir muhafaza prmiişleri içia yanlm ~ 
albaa abnmlfh. top1-maktadar. 

Korkmak, titremek mi istiyorsunuz: 
(KORKUNÇ YARIŞI) Gör- LALE 

llliıii• 
~.............. .,.J.le 

ı! . io&el idare h yeti 
......... . ık'tkdıl'f .. et-

lif~·.,.... 

mektetliı Bld · l..ıl 
1mac1a ;•w ~..,;: firk; 
ularmla faib mtlram twa

:_.19 ..t14cle ..... 
llrf•-iebr. c. llF: o...n Atatlrlila 
... ....Nttilthirl .. ,.... 
mui tekair edilerek ela..._. 
Ye alu tar.._.• ..,....... 
okwmaupm. 
~7~)-C... 

=-~:r.r~t:i 
•"'telalpler terefine 200 ldtl
lik Wr ziyafet Yerllectktir. 

..... 
a.o B. s..-ıtr111...-· 

Nil ......... .ayliyeıek ltaı
yanlarm OD iki adadaki ted• 
birleriDi takbih etti ve bitin 
Y- • • OD iki adama 

kı•••il• INrletltaini İltemai 
il 1 p'..,m; Dit-' ..,._, 

••••• 
Bay Mithat Şükrü 

ı.ehnl: 7 (Hamt)- Eski 
ktila-4 Ye Terakki r&......
... Ba1 Mitllat Şlld'l 41e .... 
taldl oJuak D&IDHtlijiai b1-
aafbir. 

Otomobilimle (KORKUNÇ YA-
ı Gör ............. LAL. E D E 

lilŞEL ZEVAKO'n• e)Uİatlen aaldedilea bu 
tefrika tarihin kula Ye h.,ec:nla sahifelerini aizin 
.....,_. Wed• caulandıracak beıeriyetin nelere 
...._ yerdijiai anlatacaktır. 

11 Şubat Pazar Günü Bekleyiniz 



yadlannı 'fı cil 
Ettiren Vatandaşlar 
Hdmpıaar'da imalithanede 

Nuricldin Seriakan, Hapislaane 
ıardiyanlanndan Mahmud G&
sen, ffapihae r•cliyaalann
dan Mehmecl Sankanad, Birin
a..1tam,. malt•lleejade 601 
11111dhda Salih Sarpy~ 
Sul.eeu mahkemende Mi 
katip Sabri So,U, DeYJet l>e
miryollanada marangoz Bekir 
Salmaz, 2 illCi Mahmudiye ma
laalle.i Memitata aob;mda 
11 nmaracla Y. Kemal San
sll, Karatq Hamam sokajl 
11 .......da avukat Naci n 
ailai halkı Selek, Hazine avu
kata v- Salt, Mill kltlb
lauede Jle"laat Sapilse, D. 
~ aer fren Etref 
Salpaez, Hayat sokajmda 23 
umanda Şerafeclclin Sanal, 
Bala ar' da bakbl Yasaf Say
lık, A& oflu Mutafa Soyabk, 

Labiaarl.r INltmidlriyetiade 
M, Yalaap S--a,.., Kasap 
Hmr =elaaUesi 7.elara IOkap 
S Salamoa Seleker, 
IW BoraoYa cacld.i 77 
............. Solak, Alay-
1'ey 330 nmaarada Zllıdiye 
Sneacan, Kuaatiııaa Dil&.er 
•kak 15 numarada Emn. S.
ri Sim, Mehmet Rqat Sltmer
maa, Dolapldmyu mahahalleai 
60 numarada Ahmet ve efra
dı ailai Serdar, Posta Ye tel
ıraf memura Selm•n Sarer, 
Kaqayab Tlrlr hileli mekte
rma••i Ha:piy SelJaa, Bi
rinci Sultuiye _...... 691 
aamerah ..- M Arif 
Sfir=ndr, Biriaci Aaiziıe -
halesi 29 .......... Mmtafa 
Sırmakeç, Ortaaaiye mahallesi 
18 numarada AB Sertan, 2 
inci beledi,. sokak 69 numa
rada Souaea. Glzelpl\ cami 
mokak 54 numarada Mehmet 
SolJa, Nafia Mlllendiai Ce
lal San Bora, Balla byu ma-
••• 38aamarada A& S.wen 
JCarutma Selçuk caddeli S N. 
Kadri Sa;lamlrea, GnUer cad-
- malafi sokatmU S -•
racla Mata Salashlet, ICaıwa· 
b Baltariye 21 - ı Nw-da 
lbralaim SakiP6ifa, Kıla llwit 
mahalleai 18 aumaracla Mwta
fa Sercu, Kadriye müaDesi 
10 namareda Huu ve .&at 
ailai S.ral, Yeai Amr pzfllli 
id&ıe mikl&ri Abdi SokulJu, 
Km - ....... 39 mmaracla 
Kanber Samabtk, Birinci Sli-
leymaniye mahaDui Klmil paıa 

caddesi 29 nlmarada Ethem 
S6nmezepk, Devlet demiryol
lan memurlannduı FehnJi Sa
rayhan, Etrefpata Klmilpaıa 
caddesi 67 numarada Saley
maa Selek, KU'fl,aka ili hat 
pqa cacldai 16 numarada Ne
mi S-l'iner, lkiçepıelik Unn
yol sı "'DIUlr&cla Ahmed ve 
efrat a lesi Sual , iaa 
dairesi Tabsildan Kimil Atilla, 
yeni Bitpazumcla mollilyeci 
Aziz ve kansı Şimik, Nabrza
de mahallesinde 21 nmaarada 
Mahmut Şen inci, Aydm de
miryoha emiaai mldlıil Ömer 
ve efradı ailesi Şarman, Batik 
kumandam Muammer Şalvarh, 

Tepecik yeni mahalle zeytinli 
tepe 33 aumarada Hasan oğlu 
Kizım Şaltav, Karatq tramvay 
caddai 542 •umarada Abclallala 
Şenk6k, Bamaahane piliç eo
kak 31 aumarada llulıanem 
Şqmaz, Aydın demiryolunda 
Meluaed sn.il, llemil 80kak, 
15 numarada Tahsin SinaJıoilu, 
Girdap sokak S No. da Mustafa 
SeYİllçi, Sellaik bankamda 
Ali Koral, Karataf Mahmut 
Hayati aobk 3 numarada Vela
bi Konor Alpi Halil efendi ao
kapda 22 numarada Fehmi 
Alpr, Salitinoilu mahallesi 
36 numarada Şaban Arun, 
AWuUah efeadi mahalleli 
Remak 10kajmcla 100 Nu
marada Mehmet Aktmmar, 
Dibekbap Bardakça sokak 3 
namarada Mutafa Altmohak, 
Glen kuapuyumda Maatafa 
Alyanak, Uzanyol 24 ilbıbara· 
da Ahmed ve efradı ailesi Eye, 
Birincikarantiaa mahalleaj mek
teb sokak 1 - 80 namarada 
Şakir Ye efradı ailesi Epikwm, 
2 inci Oamuiye mahallai 95 
numarada Kemaleddia Epz, 
Kadriye mahallesinde bakkal 
Eyub Yutum, poata memurla
nndan Hasan lftai Yetik, 
...,adıdına abmflardır. 

Düzeltme 
GazeteniziD dlaki Mywnda 

lllfua idareaiadea alman lidede 
IOyMDMll Boataaaoila olarak 
yazıldığım gördilm. Soyada 
Postacıoj'lu olup bu auretle 
t..dl yapabmf olclufundan bir 
,.ahthktaa ileri gehnit olan 
bu )&ZHDIZID dizelttirilmeaini 
dilerim. 

lzmir Avukatlanndaa 
1. Eteni PoslaClollu 

Manisada 1 Amavutuk 
••••• 

Soyadı Alanlar 
Meniu, 6 (......_.) - VilA

Jet merkeziacle soyadı alanli
na İ8İmlerini bildiriyonam. 

Maniu belediye reisi baJ 
Am Gemicieila. ziraat ml
.liirl Ali Akkan, fldanlık ml-
4Gıl Repd idil, elllDİJel mi
diri Zekeri1a Erkut, it ban
kua mldlrl o- YetilPı
..,., YillJet MkteriJ*ia Dr. 
i:le'la9l ıcı..-.. ...... -
...,. 'diri Nam E.._, 
IİrMt fen memuru Cevad Nay• 
..., ,_ me ........ Aal, 
lea • .._. HIAW Örtekci, 
eski bele•ı• nW Raa Klllla-
tq, Dr. Naci.,_,··~ 
T a.,..ı 

......... 

Bütçe Açığını 
İtalya Kapattı 
Tana 6 (A.A) - Stefaai 

Aj•nsmdan: 
AnaaYUtluk hikümetinim ....

•i nqiri efkAn Bea rueteli 
llÔI yazdajma alre, feyaJ.te 
btitçe uua herine yapıla 
taalaltl.. yldndea olaa ....,. 

raf ·~tm· bir lmw•ı kapat
mak kere ltaı,aa hlldmeti 
Arnawtlak hlklmeriaia emri
ne iç milyen alba frak • .,.. 
miftir. 

Gazeteler kral Z.,O.• '-1 
.__. ••• ,... kW 
,_ çektijİllıi İllYe etmekte-

•~ 

Emniyet 
Londrada Hazırlanan Andlaşmalar 

Fikri Almanları Tatmin Etmiyor 
Berh 6 (A.A)

Alman istihbarat 
blhosundan : 

Emniyet ve hu
kuk m&savab mev 
zularına tema• 
eden Volkişer Bo
babter gazetesi 
Londrada emni
yet fikrinin bir 
dril teklif ve and
lqmalara bağlan· 
daima ve derhal 
bu andlaşmalara 
girmek istiyen 
uhaslara fena ni
yetli uhtalar ismi 
talalclıtım yazmaktadır. 

Her ulus için aynı ıekilde 
emniyet telikkiai yoktur. Em-
niyet vaziyeti her devletin hu
.. ı vaıiyetine bailadr ye her 
ulusun kendine malıaus emni-

yet telikkilİ vardır. Bu itibar
la noktai uzarlar batka oldu
ğuna f6re, muhtelif cleYletJeria 
udi.atma tekliflerinin baıka ol
masa mantıki olur. Diplomatik 
hukuk mlisavata ve bilbU8a 

} başka uJualara kendi tallkki
sine göre emniyet teklifi yap
mak hakin •eriJıaui elzemdir. 
Mitekabil biaaO niyet ile iki 
... ......- lrir lael prelİ 
diüna mevdlttiir. Bir kaç ta-
rafh andlaşmalar üzerinde ml
zakereler çok güçtür. 

Korrespondau diplomatii 
ıazetesi de, Almanyanın ken
di emniyet şartları isteginin 
öteki devletlerinkine milsavi 
olmannı tekrar ettiğini yaz
maktadır. Bu isteklere ıillhla
n bırakma konferanlanda yapı
lan muamele Alnaanyada -•
tulmı,acak bir tMir hualamtbr. 

Bu gazete yaZ181111 flyle bi
tiriyor : 

Muelenip Loadrada halle
dilmit tekli eskisinden daha 
fazla olarak itimad ve tesan&d 
hislerini uyaadıracak şekildedir. 

Seferberlik Plinları 
Amerika Harbiye Bakanının Teklifi 
Japonya Yeni Hazırlıklar Yapıyor 

iN 
- §.~!!g!P.~! ..... Y..~ ..... ~ .. ~!~~ ... ~:~~~~~.~!.~ 

VAŞ GTON, 7 (A.A) -
A7&n bUmdan hay K1ark 1 
harbiye nezareti tarafından ha-
mfmmut olu milli seferberlik 
plApını iyin mediaine arzet
lllİftİr. Bu plin 18 Y&flD· 
daa yak_. olan herkeain 

silala altma almmuma. reiai
camhurua pliaın tahaldudnma 
ltizmnhı ola• bitin unayii koa 
trol etme.ine mlisaade •er
mektedir. 

Tokyo 7 (A.A) - Bahriye 
BaZın Japonya'nın ıelecek 

bahri mtlzakereler esnasında 
lnıiltere'nin Silsgap.ar Ameri
ka'nın Havayi Ossübahrilerini 
daha ziyade takviye etmekten 
sarfmazar etmeleri talebinde 
bulunacağını ihsas ebniftir. 

Bahriye aazın Japonya'nın 

V afington awahedellİlıdeki on 
dolmzuam maddenin Singapur 
ve HanJi'DiD atatuko muıta• 

kalan ·-- tqıJ• .ı..1u 
meya1UD& girecek aurette tadil 
edilmelİllİ isteditini ilive et
miştir. 

Nazır, Japoaya'mn ........,b 
harici kalacak eaki ıemileria 
yerine koymak here ._. ... 

54,000 tou yeni İnfaata bulu
~ bildirmittir. 

Tokp, 7 (,\.A) - Balariye 
uan Amiral o.o.mi ı.e,-tta 
ltulunarak, laalul kalerau 
.. ._u;ı, •'ukereler •k•mete .............. ..... ,. ........ a_,, .. 
•diJI• keacli ........ .. 
•uldelf ......... Wr tala. 
tlldmt icra ... cel .. ..,., ••• 

Japmı Donanmasındott Bir Han Ge•tn 
tir. Nazınn beyanabna Ja~!· l patta bulmaak Ye cliier .
buı amıtlanla Japonya, IDtil- nıflarda iae onlardan clUa az 
tere 9e Amerikadan fada in- intut ,.pacalıbr. .......... 

Yugoslav lskopçinası 
Belpd, 7 (ffulcll) - Bq

heken '-1 Ye'ftiPa -.,: 
·-- kral .... ,.... 
ı..opp•• mri' · dajrbfceın 

• • • • le lfbr y ..,rn-·w• JIDl•JIL • u-
,..ıa• melt'- •ıd'd ..... 

Yeni ıeçüa bet Mayıata ya
pılacaktır. Yeni Y uroala• mec
lai 3 Haziraacla toplevcalds. 
Bu aeçiaae muhalif flrkalar M 
seait mlkyuta iftirak• hazar-

• 
• 

1 F ral!~!ortta 
Kundakçılıkla B~ 
Mağaza Yakıldı 

Frankfurt 7 ( A.A) - Şelı· 
rin bqlaca caddele inden biri 
lizerinde bulunu bir mataza· 
ela bir yangın çıkmış Ye ma;a
za harab olmuştur. Maiazama 
iki aahibi kendi matazalannı 
Jakmat olmakla ittilwn edile .. 
rek tevkif edilmitlerdir. 

Heykelleri 
Kızıl• Boy-.dılar 

PARIS 6 (A.A) - Bu ıeca 
dlrt kiti Konkard meydaamda 
buluaaa ve Fransa'am bafhca 
8 tebrini temsil eden heykel
leri kll'llllZI rens• boy ..... ..,.. 
dır. D6rt kifiden Wri yakr 
laamıpr. 

8. Amerika 
Rusyadaki Konsolosl 

lanm Ligvediyor 
VAŞiNGTON, 7 (A.A) -

Amerikanın Moekcwada ve 
yet Rasyanın daha bazı J 
terindeki kOD10loaluldan tar 
Yeclileeeldir. Bu haberi v.
baıiciye nezareti ha ilp k 
fiyetinin iki memleket •-,...,-r.,,_ 
dald diplomab"k mlnaıehetl 
de laerbangi bir dejifildisı.ıı~ 

vukuuna atfedilmemek 1 
ieldijini illve ediyor. 

Bununla beraber borçlar ._ 
krediler hakkında Amerika il9 
SoyYetler araımda g-eçeı. 
zakerelerin akamete ~ 
1D1f olmuıyle timdilik il: 
zumu kalmı1an bu memuriyet:! 
lerin blylece ilp.luaa br 
verilcliii zunedillyor. 

Sir Con Seymo 
Parise Gitti 
Londra 7 ( A.A ) - D • 

Telıraf razeteıi, Sir Con Se 
mon'un yann Paris'deki 
tevakkufu emasmda B. LI 
ile koautma11 ilatimal gag_.... 
de oldupnu yazmaktadır. 
Con Seymon lnl'iliz ti 
oduıam HDelik t:OPlllDb~ 
riJuet etmek üzere P 
ıi.tmektedir. 

F ransada Şar 
Elçilikleri 

Pariı, 7 (A.A) - me1~ 
mecliai dq isleri encümeni 
rİciJ• bütçeaiae Baidad • 
de Ye Pretoria da birer el 
tesisi için konmuı olan ta 
at UJdundaki iki kıta 
tanip edilmiştir. 

Amerika 
Pamuklan 

Vqiagton 7 (A.A) 
Rmvelt Amerika pam 
ma beclelerİDİll Jiizde 
nakden ve ,OZde 75 ı 
emteau olarak tesviye 
mretile sahlmaaa pro 
terkeclil•iı oldu;.. beyaD 
miftir • 

lllpriinileyb, Amerm-
cirleımia b...... ltir 

prmekte 
• • 



SEZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

KLEOPATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

-13 - YAZAN: PAUL REBOULT 

Sezar, zafer arabası ü1.erin
de uzak!aştığı zaman Kieopat
ra'nın kalbi burkuldu. Ona 
Öyle geliyordu ki şan ve şe-

ı tefe doğru gitmek için Sezar 
•anki onu ela, çocuğunu da 
hırakıb çekiliyordu .. 

Bununle beraber migferleri 
iizerine ölümü temiz!:yen kü
çük bir defne dalı geçirilmiş 
askerlerin geçidi devam cdi-

j Yordu. Bunlar, şarabın verdiği 
sarhoşluk içinde, miğferler al
bnda ter içinde kalan yüzleri 
kıpkızıl ~ir renk almış, bağı
rıııyorlardı : 

- Y o, s~zar ! yo Zafer ! 
Halk da bu bağrıntıyı tek

rar ediyordu. 
1 Şimdi, şiddetli heyecanlar

dan sonra duyulan gevşeklik 
ih~iyacile, bir taraftan bir ta· 
rafa nükteli sözler atılıyordu. 
Askerlere şakalar yapılıyor, 
onlarda sevinçle cevab veri
yorlardı : 

- Hey! diyorlardı, düşman
lara karşı kullandığınız silah
ları karılarınıza karşı da kul
lanmayın ! 

Askerler gülerek cevab ve
riyorlardı : 

- Biz hep sert silahlar 
kullanırız l 

Yabancıların yüzsüzce bul
dukları bu gevezelikler kah
kahalarlc karşılanıyordu. Şen
liklerin birinci günü mabed de 
\'erilen bin kişilik bir ziyafetle 
neticelendi. Gece gelince, kırk 
file binmiş kara kölelerin ta
•ıdıkları meşalelerin ışığında 
Kapitole çıkılmıştı. İşte bu 
dağın tepesindedir ki, böyle 
güzel bir günü bitirmek ıçm, 
V crseyct-oriks'in boynu vu
ruldu .. 

Kleopatranın Zaferi 
İkinci gün Sezarın kendisine 

düşman kesilen Mısırlılara kar
tı zaferi kutlulandı. Bu zafer 
alayı Kleopatrayı iki kat ala· 
kadar etti, zira kendisinin de 
bir heykeli şerefli bir surette 
• laya katılmıştı. 
Romanın müttefiki olan Kra

liç, ', boyalı ve yaldızlı bir hcy-
kch e temsil edilmitti. Roma 
halk. heykeli alkışladı. Tanrice 
gibi nuamelc gören güzel bir 
kadın görüyordu. Memnun ol
ınası için bu kadar kafi idi. 
Bu s«fdil tazimler Kraliçeyi 
hlcnınun ediyor ve yüksek 
hlevkili Romalıların gösterdik
leri husumetten biraz teselli 
huluyordu. 

Alay, Teodotun garip bir ta
\'~~la söz söyler gibi görünen 
liiliinç bir heykeli ile devam 
~diyordu.İçi oyuk olan heykel 
•çin ie bir adam ara sıra boru 
Ç~lıyor ve kul da, bir kukla 
~ıbi oynıyordu. Bclagatm bu 
•nısa)i yuhalarla karşılandı. 

I> Gülünç bir Aşilas heykeli de 
ır karnaval maskesini andırı

)or ve araba üzerinde, herkesi 
IÜ.ldüren tavırlarla yalpa edi-

• Yordu. Dört çeneli diier bir 

manken de Madam Potini tem
sil ediyordu. Gülüşlerle karşı
landı ve domates bombardu
manma tutuldu. Fakat İsken
derye fenerini gösteren büyük 
bir fil dişi kule çok beğenildi. 
Fakat bunun en büyük muvaf
fakıyeti şu uzak memleketten 
gelen harlkuJadc hayvanlerdı; 
kafes içinde deniz aygırları, 
havuz şekli vcriJmiş bir araba 
üzerindeki timsahlar ve Roma
hlarm ilk defa gördükleri boy
nuzlu bir zürafe. 

Zaferler Zaferi 
Üçüncü zafer alayı Pontos 

(Karadeniz) zaferlerini göste
teriyordu. O uzak memleket
leri ve oralarda yapılan savaş
ları gösteren tablolar pek be
ğenildi. Bunların ortasında da 
Sezarın meşhur cümlesi, büyük 
bir lavha üzerinde okunuyor
du: "Geldim, gÖrdüm, yendim.,, 

Fildişi arabalerdan mürek· 
kep son zafer alayı da Af· 
rika zaferlerini gösteriyordu. 
Zabitlerin ilk sırasında, henüz 
hiç bir savaşa girmemiş olmak
la beraber, askeri nişanlarla 
süslenmiş 17 yaşında bir de
likanlı geçiy~rdu. Herkes, şim
diden göğsü nişanlarla bezen
miş olan şu çocuğun kim ol
duğunu soruyordu. Küçük so
murtkan yüzü, kül renkli göz~ 
leri, sivri burnu, hasta hali ile 
pek tc hoşa gitmiyordu. 

Bu, Sezarın yeğeni olan Ok
tav' dı. 

Romanın mislini görmediği 

bu zafer alaylarından sonra 
Mısır kraliçesi şerefine zıyaf~t
ler, her dilde tiyatrolar, her 
ÇC'!it oyunlar verildi. 

Kleopatra, oyun meydanında 
hayvan canbazlarile, arslanlar, 
kaplanlar, ayılar arasındaki 
çarpışmaları, biri kılınç, diğeri 
mızrakla müsellih iki glad

yatör arasındaki ve sonu mut
lak ölüm o!an mücadeleyi, 
haıımlannı bir salkım üzüm gibi 
kolları arasında sıkarak kan 

kusturan pehlevanlar arasında
ki güreşleri çok merakla takip 

etti. Etrafı seyirci dolu basa
maklarla sarılmış muazzam ha
vuzlarda da hakiki deniz mu
hare belcri oldu. Bu oyunlarda 
yüz otuz dokuz muharip öldü. 
Roma hiç bir zaman bu kadar 
eğlenmemişti. 

Şenliklerin sonunda her va
tandaşa buğday, yai ve para 
verildi. • 

Sezar vaktü hali yerinde ol
mıyan bütün Romalıların bir 
senelik kiralarını ödedi. iki yüz 
altmış binden fazla davetliyi 
toplıyan yirmi iki bin sofra 
kadar kurarak Roma ve civar 
ahalisine ziyafet çekti. Her 
piyade neferine bir kese ırü
müş para, her sivariye bir ke
se altın para dağıttı. 

lıte bunun içindir ki, •on 
ıenlik akşanu S.~ar, her biri 

hortumile bir meşale taşıyan 
kırk alıştırılmış fille beraber 
Forum' dan indiği zaman, ucu 
bucağı görünmiyen bir kafile 
evinin kapısına kadar ona yol
daşlık etti. 

Orada Sezar karısı Kolprur
niya'ya bir kaç samimiyet sö
zü söyledi. Ahalı dağılır dağıl
maz, sedyesi hazırlandı, per
deleri çekdi ve Tibre nehrini 
geçerek kendisini Kleopatranın 
yanına getirmelerini emretti. 

Onun yanında, taraça üze
rinde, çiçeklerin kokusu altm
da nihayet bir parça istiraha
te kavuştu. Bu Sirada şehir 
sabaha kadar ışıklar içinde 
çalkanıyor, sokaklarından sc
'rinç avazclerile dalga dalga 
insanlar geçiy<>r, zafer çalgıları 
ve şarkıları duyuluyordu. 

BUyUklUk Buhranı 
Ertesi sabah Sezar ve Kleo

patra konuşurlarken Sezar bir
denbire irgildi, yerinden düştü 
ve taşlık üzerine serildi. Vücu
du ihtilaçlarla titriyor, gözleri
nin yalnız beyazı görünüyor, 
ağızandan küpükler fışkırı
yordu. 

Kleopatra korkmadı. Seıarın 
tutulduğu sür'a buhranlarını 
biliyordu. Soğukkanlılıkla, he
men bir vazodan birkaç filiz 
çekti, bunları ufalıyarak Scza
rın dişleri arnsma yerleştirdi. 

Böylece, dişleriyle dilini kes
mesinin önünü almış oluyordu. 

Hastanm hırıltılarını duyan 
köleler koşuşmuşlardı. Klopat
ra, hemen çekiJmelerini emret
ti. Romanın göklere çıkardıi"ı 
adamın sıfatını kendinden baş
ka kımscye göstermek istemi
yordu. 

Sür'a en çok fikir mu
vazcncsizliğilc beraber gelir. 
Kendilerini tanrı veya peygam
ber sananların çoğu buna tutu
lurlar belki sezarın da, o da
kikadan itibaren, kendini adam 
değil, tanrı saymasını bu has
talığa vermek lazımgelir. 

Kendisinin cesedi diye gös
terdiği Venüs tanriçcye bir 
mabet yaphrdı ve orada,mer
mcrden bir yuva içine, Klco
patranın tanriçe gibi bir hey· 
kelini yerleştirdi. 

Biraz da Ahlik 
O akşam Kleopatra yemek 

yirken, bir köle göründü. Kol
larını öne doiru gererek eğil
di ve: 

- Tanrıscl Sezar bahçeden 
j'eçiyor! Dedi. Kleopatra ya
vaşça başını salonun kapısına 
doğru çevirdi ve bekliye dur
du. İki Habeş kızıl renkli bir 
perdeyi kaldırdılar ve Sezar, 
bir deli\tanlı gibi çalak, içeri 
abldı: 

- Gönlün sevinç dolsun, 
benim sevj'ili Klcopatram! 

Ve ellerini dudaklarına j'Ötti
rerek ona bir öpücük 2önderdi. 
Kleopatra! 

- Sonu Var -

1935 Yılı Bitmeden 
Televizyon Londrada Telsizler 

Gibi Muntazam lşliyecek .. 
--------------------------------------------------------------F enıı in Bir Harikası: Binlerce Kilometrelik 1\fesafede Bulunan 

Dostlarınızla Telsizle Görüşürkeı1 Onları Karşınızda Bulacaksınız 
~--------------~ .. r------------------Londra 2 (Hususi mektup)- caklar, en müstesna müzik ha- Bazı kimseler televizyonun 

Daha birkaç yıl önce baştan- vası içinde verilen baloları, yeryüzünde mahremiyet bırak-
başa bir hayal sanılan şey, bu- dansları, balet oyunlarını, gü~ mıyacağını evlerin barimindc 
gün tatbikat sahasına geçen nün heyecanlı maçlarını bol geçen hadiselerin bile telc-
bir hakikat oluyor. Modem bol seyredeceklerdir. Bu canlı vizyon yolu ile açığa vurula-
siyansın bir harikası sayılan hareketler büyük bir tiyatro cağını zannettiklerinden, hatta 
uzak mesafelerden görmek işi sahnesi kadar bir sahada cer- bu endişe oldukça genişlemiş 
Pek yakında İngiltercde res- · w • kd. d ·ı b·ı yan cttıgı ta ır e verı e ı e- bulunduğundan Postalar nazırı 
men tatbikat sahasına geçmiş kt• ş· dil'k b k d b ce ır. ım ı u a ar e- bu yersiz endişelerin önüne 
bulunacaktır. ·1 · · F k s· K 

Dün avam kamarasında be-
cerı mıştır. a at ır ings ıeçcn söıleri arasında böyle 

- W ood açık havada ceryan eden b i · düşüncenin baş!anbaşa saç-
yanatta bulunan postalar ha- h 1 sa ne erin de televizyonla ve- ma olduğunu söylemiştir. Za· 
kanı Sir Kin!.!sley Wood, Bü- ·1 · · d k ~ rı mcsmı üşünmc te Ye bunu ten hiç bir şahsın evinde bir 
yük Birilanyanın büyük Radyo · al k d t tcmıne ç ışma ta u. tte o telsiz amatör istasyonu bulun-
neşriyat istasyonu olan "British 1 ·ı · d zaman ngı tereyı coşturan en masına müsaade edilme iği gi-
Broadcasting Companynin kont- heyecanlı spor hadiseleri tele- bi emetör bir televizyon iatas-
rolu albnda olarak genel tele- k d 
vizyon servislerine başlanaca-

ğım, önümüzdeki yılın bitimin-
den önce Londra civarında, 
bu servisin halka açık buluna
cağını söylemiştir. Ultra kısa 

dalgalı olan ilk cmetör istasyon 
B.B.C. nin nezareti altında ku
rulacaktır. Faaliyet reyonu 40 
kilometre olacak ve bu ilk 
post için on beş milyon frank 
sarfedilecektir. İlk neticeler 
memnuniyet verici olursa bunu 
diğer emetör istasyonların ku
rulması takip edecektir. Böy
lece büyük Biritanyanın bütün 
büyük [şehirlerinde televizyon 
istasyonları kurulmuş buluna
caktır. 

Sir Kingsley W ood bu ilk 
emisyonunların belki de çok 
mükemmel olmıyacağını, fakat 
ahize makinaları yapan mües
seseler arasındaki rekabetin 
radyo makinalarmda olduğu 

kadar çabuk ilerlemeler temin 
edeceğini söylemiştir. 

Aynı suretle bu televizyon 
makinalarmın da değerleri çok 
ucuzluyacaktır. Bugün satılan 

makinalar 4000 - 6000 frank 
arasındadır. Konuşan adamla
rın canlı tasvirini taşıyacak 

olan perde 20X15 santimetre 
olacaktır. 

Şimdilik düşünülen biricik 
mahzur bu makinalara adam 
boyunda ekranlar koymak ih
tiyacıdır. İkinci derecede . bir 
mahzur olan bu meseleyi de 
yapıcıların yaratıcı kafaları hal· 
ledeccğine şüphe edilemez. 
Televizyon iıtasyonlarımn proğ
ramları da alelade telsiz istas
yonlarının proğramları kadar 
geniş ve mütenevvi olacaktır. 

Yani bir taraftan revüler, ope
retler, ve filimlcri ihtiva ede
cek, diğer taraftan da radyo 
vazifesini ğörccektir. 

Ses ve hareket sesli filim
lerde olduğu gibi televizyon 
makinasının değerini en yük
sek ölçüde arttıracaktır. Aynı 
Qmanda büyük tiyatrolarda 
verilen piyesler, spor ve. siyasi 
hadiseler de televizyon maki· 
nasında aki•lcrini bulacaklar
dır. Londralılar:ocaklarının ba
tında rahat rahat otururken 
Loyd Corç ve Mac Donald'ın 
96ylcvJerile birlikte kendilerini 
canlı olarak karıılannda bula-

vizyon ma inasın a yaşatılacak- yonu da bulundurmasına da 
tır. müsaade edilmiyecektir. 

Sovyetler Birliği 
Yasasında Değişiklik 
Seçim Sisteminin Demokratize 

1 
Edilmesi Yasanın Temelidir 

MOSKOV A 7 ( A. A ) - surctile intihab sisteminin de-
Sovyetler kongresi Sovyet- mokratize edilmesine devam 
ler birliği yasasında değişiklik olunması esas yasanın soysal 
yapılması hakkında teklifte ve ökonomik temellerinin Sov-
bulunan bay Molotofu hararetle yetler birliği sınıf kuvvetlerinin 
kabul etmiştir. Müzakereye bay şimdiki vaziyet ve münascbet-
Kossior ve Golodet iştirak Jerinc göre tasrih edilmesi. Bu 
etmişlerdir. Kongre ittifakla vaziyet şudur: 
aşağıdaki karar suretini kabul Yeni sosyalist sanayiinin ih· 
etmiştir. dası kulakların hczimdi,kolkoı. 

Yedinci Sovye.tler koniresi sisteminin zaferi, Sosyalist mül· 
merkezi icra komitesinin tek- kiyetini Sovyct cemiyetinin 
lifini tamamen doiru ve fay- temeli halini alması vesaire 
dalı bularak şuna karar ver- esas yasanın bu prensiblcre 
miştir: göre de2"iştirilmiş şeklini tesbit 

Tamamen musavat üzerine için bir esas yasa komisyonu 
müesses olmıyan seçim siste- teşkili ve yeni yasanın tasdik 
minin bir musavat sistemilc ettirilmesi hususlarının icra 
müteaddit dereceli seçimin doğ- komitesine tavsiye edilmesi ge· 
rudan doğruya seçimle ve açık lecek intihabahn yeni seçim 
reyin gizli reyle deiiştirilmesi sistemine göre yapılması. ............ 

Bir Batı Misakı için 
Yepyeni Bir Tekli.f Karşısındayız 

Ingiltcre ve ltalyaya yardım 
mecburiyetini yükliyor. Bu 
teklif çok mühim bir siyasal 
harekettir. Bakalım Almanya 
Şark misakına yanaımamak 
için bulduğu vesileleri buna 
karşı da tekrar edecek mi ? 

- Başterofı bilinci sahi/ede -
Bu anlaşma hiç fÜphesir her 
türlü silihların kullanılmasına 
aitti ve hava aillblan için 
yeni bir anlaşmaya lüzum 
yoktu. 

Fakat, Londra'da yeni yapı· 
lan teklife göre; lngiltere, 
Fransa, Belçika, Avusturya 
meselesinden dolayı bir harb 
çıktığında İtalya Alman hava 
kuvvetlerinin hücumuna uğ· 
rarsa, ltalyaya yardım etmeji 
tcahhüd edeceklerdir. Keza 
bir Alman taarruzu halinde, 
Fransa da büyük. Britanyayı 
koruyacaktır. 
Şu halde garb misakı yap· 

mak için yep-yeni bir teklif 
karşısındayız. Bu teklif Fran-
saya yeni bir emniyet vermi· 
yor. Zira İnj'iltere, ltalya 
-.e Belçika Alman taarruzuna 
kaqı onu korumağı zaten ta
ahhiid etmif lerdi. 

Fakat yeni teklif Franıaya 
da, Alman taarruzu halinde, 

Umumiyetle Londra itilafı -
Almanya Şark, garb ve cenu
ba doğru sulhu sağlamlaştıra· 

cak bağlantılar altına girme· 
dikçe, silahlanmasının meşru 

beosaplıyamıyacağını kaydedi
yor. Sovyet umumi efkarı 
Londra anlaşmasının neticele
rini alaka ile takib edecektir. 

Küçük itilifla Balkan and
laşmasına yardım hakkındaki 
ilk Kanun tarihli protokola 
dayanarak Sovyet diplomasisi 
Sulhu beriitmek için çalışma· 
larına devam edecek ve şu te• 
mele dayanacakhr: Sulh parça 
parça ayrılmaz bir bütünlüktür 
ve tarkta Sulh olmazsa garpta 
da sulh temin edilemez." 
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Sinema ve sanat sayfası CE 

ALTIN 
Almanyanın ve belki Avru

panın en büyük ve namlı bir 

ıtüdyosu olan UFA her seneki 
prodöksiyon içinde büyük mi

zansenli bir film bulundurmağı 

idet edinmiştir. Bu mevzuunu 
zamanırım:ın fen yo!undaki te-

rakkisin den alan bu filmler 
tıpkı Jül Vern'in fenni roman
ları gibi yeni ihtiraabn bir ön
deri olmaktadır. Geçen sene 
yine bu markanın yapmış ol
duğu (Çelik Ada) isimli filmin 
Bahrımuhit ortasında tayyare
lere bir istasyon teşkil edecek 
sun 'i ve çelikten bir adanın 

yapılabileceği fikrini müdafaa 
etmekte olduiunu ~örmüştük. 
Aradan çok değil, bir kaç ay 
geçtikten sonra büyük kafalı 
fen adamlarının bu fikir etra
fında harekete geçtiklerini bil
diren telgraf haberlerini ıaze
telerimize yazarak ilan etmit 
olduk. 

UFA şirketi bu sene için de 
A1tın isimli bir filim yapmıştır. 
Elhamra sinemasının dün i'Ö•
termeie başladıiı bu filimde, 
yedi milyon volta varan (Alfa) 
iımi verilen bir elektrik cere
yanı altında kurşun külçeleri
nin altına tahavvül edebileceği 
fikri ileri sürülmektedir. Bu 
ihtira etrafındaki çahşmalan 

durduran entrikalar ve ihti

raslar, aşk ve fedakarlık sah
neleri filme cidden parlak bir 

muvaffakıyet temin etmekte
dir. Filmi seyrederken insan 

heyecandan yerinde oturama
mal·f,,dır. Kıs-_,, .... ,, ~" " ·.,1ı-

vil eden elektnk cın.azının 

azameti karşısında insan - bir 
masal ve hikaye dinlediğini 
unutarak - fennin herşeyi yap
mağa muktedir olduğuna bir 
kerre daha iman getiriyor. 

Filmin baş rollerini bir Fran
sız ve bir Alman san'atkarı 
almıştır. 

Mühendis Verner rolünü ya
pan Pierre Blanchar vazifesini o 
derece karakterine uydurmuştur 
ki en küçük bir hareketinde bile 
caliyet görülmüyor. İzmir sine
ma meraklılannm çok sevdiii 
Brigitte Helm ise kurşun ve 
bakır kralı milyoner Bills'in 
kızı rolünda bir kat daha ca
zibe almaktadır. Dilber artis
tin bu filmdeki giyim zarafeti, 
giyim meraklılarına güzel bir 
model olacak kuvvettedir. 

Elhamra sineması son haf
talarda programına koyduğu 

filmleri biribirinden daha kuv
vetli ve daha istifadeli bulu
yoruz. Bundan sonra da bu 
yolda yürümesini dilemekteyiz. 

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

Kettey _ Gollian " Marie Golante ,, Filminde 

Holyvoodun Perileri 
Shirleyin Şöhreti Bütün 

Amerikayı Sarmı_ş Bulunuyor 

Beyaz Perde 
Son Hafta Duyumları 
Yıllarca beyaz . perdeden 

uzak kalan Pola N egri BerJine 
gelmiştir: Orada Villy Först 'in 
idaresinde olarak Mazurka fil
mini çevirecektir. 

Moskovada Sinema 
· Bayramı Çocuklar sinemada daima 

büyük muvaffakıyetler kaza
nırlar. G enel oiaral;: çok se
vimli olan bu yav:ufo.: sevilir, 
alkışlanırlar. Bunlar i..:;nde en 
fazla şöhrc: dam çiiphe edile
mez ki Shirley Temple'<lır. 23 
nban 1929 da Santa Mol'ic~ ka
sabasında doğan bu mimi mini 
kız h enüz aitı yaşını doidurma
mıştır. Babam Los A nge!este b:r 
bankanın müdürüdür. Shir:ey 
sevilmekten, okşa~l!rw.ktan 
hele gıdık:a11makta:ı biç tc 
hoşlanmaz. 
Anası Santa Mon:ca plajına 

gitti~i zaman onu kumlar üze-
r inde oynamağa bırakırdı. I~ık 

saçan gözlerinin çekici sevim
liliği ile birçok kimseler ona , 
yaklaşır, ·{enclisini okşamak 

veya konuşmak isterlerdi. Fa
kat Shirley duklarında do
laşan tebessümleri bırakarak 
ciddileşir, arkasını dönerdi. 
hazan da kendisini kızdıran
ları unutmak için ayaklarının 
ucuna basarak dandsederdi. 
Ailesi daha üç yaşında iken 
Shirleyi bir dans mektebine 
vermişlerdir. Küçük yıldız ora
da çekingenliğini bırakmış, ser
best olmağa alışmııbr. 

Beyaz perdeye girmesine 

Holyı·ooddaki ('m;u f..; 
Yılılı~lanlau l lit'i 

Sovyet sinemacılığının on be
şinci yı:ı mümrnehefile 20 şu-

' hattan bir marta kadar Mos
kov:ıd '! uluslar arası bir festival 
yapı~.!caktır. Sovyetier sinema
cı!ıfrmı:ı en güze! eserleri f!ÖS
tcri ecektir. 

ir-landada 
1934 yılı içinde lrlandada 

117 fi!min ~österilmesi sansör 
tarahadan yasak edilmiştir. 

Saklr~~er ~Jlektebi 
Pierre Veil, DoHy Davi3, Mc

nik Roland, Andre Roane He 
birlikte Bakireler mektebi fi~

ınini çevirmektedir. Bu yılın 

en güzel füimlerinden biri ola
cağı söyleniyer. 

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

Kovulunca Kızı 
Yaralamış 

Umumhanede Firüzanı yara
lıyarak güzelliğine müessir ola
cak surette yüzünde daimi iz bı
rakan Bucalı Mustafa oğlu İb
rrhim hakkında üçüncü karar 
hakimliğinde devam eden tah
kikat ikmal edilmiş ve mev-
kufen Ağırcezaya sevkine ka
rar verilmiştir. 

İbrahim biyadette Firüzanı 
dost tutmuş ve İbrahimin pa
rası bitince kadın kendisinden 

saik olan da dans mekte
bine başlamasıdır. İnternas
yonal Pikturüs komik bir filim 
için bir düzine küçük kız ve 

çocuk arayordu. rma hayran olmuştur. Böylece yüz çevirerek koamuştur. Buo-
İ. Piktürüsün müdürü bu küçük yıldız angaje edilerek dan mütesir olan° İbrahim Fi-

dans mektebine de uğramıştı. yedi küı;ük filmin başrolleri rüzanın yüzünü bıçakla yara-
Orda Shirleyi görmüş, dansla- hep kendisine verilmiştir. Iamıştır. . ......... p;1~·~;; .... · .. ·o1~·~yd~~ ........... i" ....... Y~i"d~~I;~··· .. x~;~~~d;··· .... . 

Büyük Bir Fransız Komedisi 

Bu sene Pat e konsorsiyom'un Fern<md Gravey • Max Dcar-
büyük bir meblaf' sJ.rfedcrek ly • MireiHe Balin'in beraber 
ve Fransanın çok sevilen ar- çevirdikleri bu filimde en sıkı 
tistlerini bir araya toplıyarak bir i şte bile insanın neş' esini 

• çevirdiği " Pat:-on olsaydım ,, kaybetmemesi ve mensup ol-
filmi F ransada olduğu kadar duğu müesseseye sadakatle 
bütün dünyada büyük bir rağ- çalışanların mutlaka terakki 
bet kazandı. edecekleri çok zarif ve çok 

Bu filim iki hafta evvel İs- güzel bir tarzda canlandml-
tanbulda 0 Türk ,, sinemasında mıştır. 

gösterildi ve iki hafta devam Filmde büyük bir otomobil 
etti. İstanbulda da çok sevilen fabrikasında yapılan eğlence-
bu filmin önümüzdeki hafta ler, Parisin barları, eilence 
" Tayyare sineması ,, nda gös- · mahalleri, Paris civarındaki or
terileccğ'ini öirendik. manlarda yapılan tenenühler 

Bir Evlenme Vaadı 
Ernest Vaca 250 Bin Dolar 
Ödeıneğe Mahkum Oldu 

l'11frcr:·ml J 1ildit ritıı (iırlslcrt 
Bir yıldız büyük şöhret ka- yade güçleşir. mesela Greta 

zandı mı san'at kudretinden Garbo evrensel şöhreti olan 

veya güı.elliğinden bahsedenler takdir edilen bir yıldızdır. Fi-
çok olur. Yani kazanılan şöh- limleri Amerikada ve Avru· 

rcti korumak kazanmaktan zi- pada sabırsızlıkla beklc-
•••11 .................................... nır. Bununla beraber ken-
ve aşıkane mülakatlar çok gü- disinin güzelliğini inkar 
zel tertip edilmiştir. edenler çoktur. Bu iddialara. 

Dün prova~ında bnlunup çok ancak gülünebilir. Zira Greta-
be(rendiiimiz bu filmin İzmir nm güzelliii münakaşa gö-
halkınca da çok heienileceğine türmiyen hir şeydir. Yddızlarıo 
eminiz. en fazla foto jeaik olanıdar. Bu 

~ 



-·-·-·· ~ubat Del1enai 
Beygir, Eşek Cullandı 

Yeld Amr 

Hindin Temel ı 
f Hindi;ta;N;;;;-·gf;-g;;;;~-Hoare 

Kamarada Bir utuk lrad Etti 
LODclra 7 (A.A) - Hindis

ltll DGm Sir S.m-1 Hoare 
din lfledea __.. Hinclistan 
temel )'UUI tulafuun ikinci 
okunutunu avam kamarasına 
arzetmiıtir. 

Hlndlatan Nazınnın 
Sllzlerl 

Lonclra 7 (A.A) - Hindis
tan nazın Sir Samqel Hoare 
tarafuadan dDnkil IİİD avam 
kamaruinda irad edilen nutuk 
yeaJ temel , .... ile ffia • 
diiatana tahmil edilen me• 
nliyetleria ...... bir e.sbahı 
maciW ...... . 

Nazır bqbca llç noktai tav
zih etmiftir. Evveli teknik 
premiblere iatinad edererek 
Hindistan' da ve e,..ıetlerinde 
m..W hlktmetler tqkilinin 
llzaaa- •• ba liltemin amd 
nokta11 nuardua hayatiyet 
kablliyetilli haiz buliauhipaa 
ialtata phpufbr. Saniyen ba 
....... , ........ ,.. fai-
cleleıiiai l&Jlllll •• llİll&yet Hia 
ıılitaamWrtalmiapreDl)ildere 
Ye eyaletlere taraYiüia ,.O.· 

an 

danlı~ri Hindistan milletlerine 
ka111 abnanı ve lngiitere ta
rafmclaa ilgam vaeib obn'llf 
taahhlldleria mevkii fiile k•· 
muından ibaret balandajuna 
ıaylemiftir. 

Hindi.tan nazınmn beyanab 
meclia llzerinde derin bir tuir 
Y•PDllf ve mOzakerenin cereyanı 
esnaaında hud.ua tabii olan 
8'ak tefek ç.ahfllıalara rajmen 
projenin tasvibine fimdiden 
muhakkak nazariyie bakmak 
mtlmklla olmuştur. 
Hlndlalen Mllukarelerl 
Londra, 7 (A.A) - Dan Sir 

Samuel Hoarenin nutku ile bat· 
lmmt olan Hindiatan ml&ake
releri kayda f&J&D hiç bir mi· 
dahaleyi icabettirmemiftir. 

Mahalif liberal ve amele far
kalarmia hatipleri bay Attea 
ile bay Herbert Sama~ hl
klmet pro,;.ioin bOylk hat-

la'nm ~· Mllamaflh 
banlarclu • komite ta-
rafuidan •.u.it elaa rapor 
ilerine noel ,...._..... w-
ftl ,.plMD allakerelerde ilci 

Bakanı 

partisinin yapDUf olclap İtira
zab yeniden ileri llrmlfllr. 

Sir Herbert Samue&a Jibe .. 
....,.... tasvibine dair olan 
beyanatı daha katidir. Ve bay 
Çorçilin hazırlamakta olduja 
tenkitleri daha evvelden kar-

••••lk py.me mabaftur. 
Bazı naubafankirlar lıliklmçt 

projesini tuvip etmiş!er, ba
zıları ise, tenkidlerde bulun
maflardır. 

Bu mldahalelerin verdiji ka· 
naat, hDkhıetin bliyük bir 
muhafazakAr t-berlyetini bu 
meHlede- elde tutabileceği mer
kezindedir. Hatta bay Çorçile 
taraftar olu baza meb'uslarm 
bile rey eanamada bildimet 
taraftarlanyle birltteceti tah
min olunmaktadır. 

Londra 7 ( A.A ) - Avam 
Ka.aruuad• Bay Hoare hll· 
klmetin bilhaua Hint hiik6me
tine aid olan 1919 tarihli ka
m11D mukaddemalndeki te
ahhldtln&a temamiyle riayete 
karar '9ermİf oldutaaa heyan 

•tmittir· 

1 
kiSaylavlardao B 

Defa amzet G&.-

Gençlik 
Hareketleri 

Manila, 6 (Huaml) - s.,. 
valimis Bar Murad'm iti bir 
yakmhlda korudufu .-cİeri-
mizin ~gıh mliumereli Sela 
•ktamı ltlylk bir bJabeWr 
ln&nde muvaffakiyetle verileli. 
Maniaamn zenginlikleriai l.a
mllze aeren canlı tablo,a M7-

reclerkea llyleailea wW• 
Ba7 Haydane bat .... ..... 
Dİu ....... çok ......... ı (İaio 
ye pepde ) ismİDi tafıyan pi
yes, Wkil yolunda gençliie sar
ıılmu bir iman ..ı-1onlıl. 
Halkevimizin musiki ...... 
çakıan geaçlerden matepıkkil 
mtizik heyeti perde aralarmda 
güzel parpJ.r clinletiyerda. 

Zeybek ıibi milb .,.....,.. 
takviye etlileD .... .... 
halla1mpn pıeıdiji .... ..... 
çekten li8lmeie deler· 

KalkeYimizde aak a\k k..ı.-
rwlar verilmekt• ve ~ 
aaevzalar ilerinde itlenalekte
dir. Doktor Bay l>Ui'Dia 
birli pslar balrlal • 
raDllD& bl,ak ~ Wıllliıilııli 
ittirak ........ :Bu 
mi'ain kayclllk btif•-&Jlli iatekle·•·--...--

Qtipll ~ Halkm &..-
.,__ meti lariDe merkes 
maallimlert mrarif mlcllrleriJla 
laıirlikte Halkevinde topleaandc 

Halkevi ,yua11m slzd•~ 
ıa;Jtr, Çalııma ...-hafn aft

bnım.. için çareler diiıD.ımalfJ 
lertiirf 
......... elet,.. - .. ~ ... 

-- paçlk " w.a .... ;..:.: 
terlerbiia ..,lklerimi.- lm-
ruadupaa jtlaek ,m tPa 
ph ... lr iatiJa ......... 
nca leYiaç •ermekteA-. 

sn. 
50 75 

619 
8 lO 

79 19 
2915 
10 78 
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Yazan: AZIF 
- 96--

, .. rifatçıyı Bekler ~ıı Oda l{apısı 1 ızla çıh çcriy e 
Dördüncii ınıftan Bir Jlaı·enı Ağası Girı l·~tir 

------------ -
ştc Abbase bu endişeler - Kalmaz olur mu? Kalmış. lerini bir müddet yatıştırır gibi 

olmuştu. Fakut aradan iki gün 
geçer geçmez tahaddü.s eden 
yt~ni bir vaziyet baş g-zdeyi 
fena halde sinirlendirmişti. 

ıçinde kıvranırken bir gece, hiç - O halde yatmıştır da .. 
beklemediği bir anda halifenin - Hayır.. İşte o olmamış. 
ziyaretiyle karşılamıştı. Harunu- Hatta orada yemek bile yeme-
reşid gene her zamanki gibi mişlcr .. 
gece yarısı, sırtında ince bir - Ya ne yapmışlar? Bir gün evvel sarayda ~ayia 

deveran etmişti: ipekli gömlek, ayaklarında - Karşılıklı oturup konuş-
aırma işlemeli atlas terlikler, muşlar .. Halife muhteşem bir gece 

eğlencesi tertip edecekti: gülümsiyerek gelmişti.. Gelmiş - Başka? 

ve hanya.. İşte gene her za- - İşte bu kadar.. Çünkü 
manki iİbi olan olmuştu. yalnız kalmamışlar ki.. 

Her kes hazırlanmıştı. 

Abbase, halifenin yanında 
oturaca&-ını düşiincrek sevini
yordu. 

Sonra üstün ede iki gece muh- - ? ? .. 
teşem ziyafetler tertib olmuştu. - Evet. yalnız kalmamışlar .. 

Abbase büyük ziyafetlere Yanlarında bir başkası daha 
O gece Hasibenin yardımı 

ile zarif elbiselerini giymiş; en 
mahsus, debdebeli elbisesini varmış .• 
giymiş mücevherlerini, tacını, - Kimmiş bu? 

giranbaha mücevherlerini takı

narak teşrifatçı kadını bekle
mcğc ba.şlamıştl. 

büyük inci gerdanlığını takma- - Bilmiyorum .. 
rak, bir zamanlar olduğu gibi - Kimseye sormadın mı? 
halifenin ya.nıbaşınd3 sabahla- - Sordum amma, bilen yok. 
mıştı. - Kadın mı? Erkek mi? Adet böyle idi. T cşrifatçı 

her sarayhyı davet eder, önüne Aradan bir kaç gün geçince - Bir erkekmiş.. Ben ken-
aym hal gene tekerrür etmiş disini gördüm, iri yarı bir adam. düşerek götüreceği yeri gö

türür oturacağı yere gös
terirdi. 

o halde ki, bir gün Hasibe gü- Va ilave etmişti: 
lerck yanına gelmiş: Halife bu adama çok itibar 

- Artık bir diyeceğin kaldı ediyor, kendisine sarayda ol- İşte bu teşrifatçıyı, beklerken 
oda kapısı hızla açılmış, içeriye 
dördüncü sınıf tan bir harem 

mı? diye sormuştu. dukça mühim bir vazife de ver-
Abbase gülerek cevap ver- miştir. 

mişti: 

- Hayır. 

Ve büyük bir meserret ve 

memnuniyet içinde geçmeğe 
baslamıştı gene günleri .. 

Rum kızını, onun halife ta
rafından sevilmiş olması ihti
malini, şunu bunu her şeyi 
unutm~tu. 

Fakat bundan iki gün evvel 
sular gene birdenbire bulanı
vermişti. 

Abbasenin kulaiına çalın
;mış' ki, Rum kızı Ha.runurc-
4id tarafınnan ziyaret edilmiş, 
halife kadının odasında tam 
dört saat kalmıştı. 

Bu haberi Hasibe getirmiş, 
Abbase suratını çatmış bir an 
düşünmüştü. 

Maamafih habcşi kız, bu ha
di.senin üzerinde uzun boylu 
te~·akkuf edilmesini doğru bul
mamış. 

- Çünkü - demişti - yalnız 
değillermiş. 

Bir adam daha varmış yan
lannda .. 

Abbaseyi bu sözler bir az 
müteselli etmiş, lakin ne de 
olsa gene koşkulanmıştı. 

Demek ki halife kızla tcma.s 
etmekte berdevamdı: 

Bu işin içinde bir esrar vardır. 
Hasibe gene paçaları sıvamış 

sarayda altüst olmadık delik 
bıralcmamıştı. 

Nihayet öğreneceğini öğren
mişti. Derhal koşmuş, Abba
seye şu haberi ulaştırmıştı: 

- Korkulacak bir cihet yok. 
Yok amma, her halde olan 

bazı şeyler de vardı.Halife kızın 
yanında saatlarca kalırdı da, bir 
ıey olmaz olur muydu? 

Abbase sormuştu: 
- Ha lif c onun odasında kal

mamış mı? 
Ha!ibe srüJmüıtü: 

ağası girmişti. 
Bu haber Abhesenin sinir- - Sonu var -
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ŞAHANE VALS 
Marta Eggerth'ın Bu Şaheser Filmi 

Muvaffakiyetle Devam Ediyor 
Geçen hafta, yine bu sütun- Olga çiftliği sahibi olan genç 

larda Marta Eggcrt'in "Şahane ve güzel kız bir mülazimi sevi-
Vals ,, isimli büyük filminin yor. Bu n.ülazimin babası olan 
Tayyare sinemasında gösterile· kont her gördüğü kadını se-
ceğini yazmıştık. İki gündenheri ven ve bu kadın1a evlenmek 
baş!ıyan bu filim, hakikaten bir istiyen bir ihtiyardır. Her ev-
şaheserdir. lanmek istediği kadını da oğ-

Bıtmemiş senfoni ve çardaı lu genç mü!azim elinden al-
fürstin filimlcrilc kendisine bü- maktadtr. Olga çiftliği sahibi 
yük bir şöhret temin eden Al- genç ve güzel kız, genç müla 
manyanın hu güzel kızı, Marta, zimle ev!enmek için ihtiyar 
Eggerth," Şahane Vals ,, iledc 

kantla alakadar görünüyor San'at kudretinin, ne derece 
ve bu küçük hile ile genç müyüksck olduğunu bir kcrre 

daha isbat etmiş ve temin lazimin nazarı dikkatini celbe· 
ettiği şöhreti sağlamlaştır- diyor. Güzel kız işini yoluna 
mıştır. koyduktan sonra ihtiyar kon-

Bu filmde Marta Eggerth Al- tu da teselli çaresini bu-
manya'nın en büyiik ve en luyor. 
güzide san'atkarlarından birisi - Ben oğlunuzla evlenirsem 
ile beraber oynamaktadır. Çar- siz de istediğiniz kadar kadın 
daş'da Edvin rolünu yapan bulursunuz. Çünkü oğlunuz bc-
Villv Erchbergcr ile Aşk tan- nimle evlendikten sonra sizi 
gosu ve dünyayı dolaşan şarki rahat bırakır. 
filimlcrinde alkışladığımız T aul Diyor. 
Hörbeger - Szöke Szakel Fritz Filmde bilhassa muzik ve 
Kampers-Hansi Nils- Olly Gc- Marta Egertin tegannileri çok 
bauer Frude Berliner gibi yük- güzeldir. Fotoğraf, dekor, mi-
sek san'atkarların toplandığı zansen çok mükemmeldir. Oku-
bu filmin mevzuunu kısaca yucularımıza bu filmi samirni-
yazalım : miyetle tavsiye ederiz. 
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Beş Bin Fidan Bay Salahadd·n Kantar 

Ziraat mektebindeki fidan- l:ımir Asarı atika müzesi çe-
virmeni bay Salahaddin Kan-

lıktan vilayet namına 5000 tarın uzun süren rahatsızlığını 
meyvesiz ağaç fidanı ayrılmış

br. Bu fidanlar muhtelif köy-

geçiştirerek kalktığı ve vazi
fesine başladıiı sevinçle öğre
nilmiştir. Arkacfaşımıza gcçrnit 

lere daiıtılarak diktirileccktir. olsun deriz. 

Fırtınalı Bir Gece 
a ar er Ve Dövüşme ere eçell 

• inde e e ı eyecanı -" . Kaban Bayan Kayon'a Diyor Ki: "Ben azın 

Bunu Sizin için Yaptım .. ,, 
~~~~~~~~--.. ~----------------
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0tomobiller e~·kcnden Ga

bes'c varmışlardı. Yolcular bir 
az dolaşmağa çıktılar. Miralay 
hemen Bayan Pcrrin'in koluna 
geç.ti \'C kendisi için seyahat 
zevkinin ondan ibaret olduğu
nu gösterdi. 

Otele gelince, yemek vakti
nin geçmt:k üzere oldu2'una 
bakmıyarak, miralay Bayan 
Peren ile tavla oynamağa ko
yuldu. Kansı üzerJerinc düşüb 
oyun vaktı olmadığını söyledi. 
Miralay kaşlarını çattı : 

- Zaten sen böylesin, dedi. 
İnsanın ıevkine gidecek ne 
varsa bozmaktan zevk alırsın l 

KötU Bafhyan Bir Eğ
lence Sayahatı 

Yolcular yemek salonunda 
toplanmışlardı. Bayan Kayon 
en sonra geldi ve baş işareti!~ 
yol arkadaşlarını selamladı. 

Miralay, niçin Bayan Peren'e 
selam almadığını sorunca : 

- F akit herkesi birden se
lamladım Robcr! 

Kolonel hiddetle karı~mın 

kolundan yakalayıp bir odaya 
ıürckledi. Misafirleri, karı ko
canın münakaşasını işitmemez
likten geliyorlardı. Nihayet ba
yan Kayon utancını gizliyerek 
masaya döndü: Fakat kolonel 
misafirleri yanında yer almadı 
ve bir kenarda yalnızca yemek 
yidi. Eğlence seyahati amada 
iyi başlıyorduhal 

Yemekten sonraki baloda 
koloncl yalnız bayan Peren ile 
konuştu. Yalnız onıınla danset
ti. Bu sefer kansı görmemez
likten geliyordu. 

Seyahatin ikinci konağı olan 
Tatauyin miralay Dübeş'in ku
mandası altında bir garnizon
dur. Burada yolcuların şerefine 

bir balo verildi. Fakat miralay 
madam Peren ile bir kenara 
çekilerek başbaşa ka ma~ı 
tercih etti. Karısı ise bir ta
taraftan bir binbaşı ile dans 
ediyor, bir taraftan da onları 
iÖzetliyordu. Hatta dört beş 
defa önlerinden geçerek koca
sına bu başbaşa verişin göze 
çuptığını ihtar etti. Nihayet 
miralay kızgınlıkla ayağa kal
karak şapkasını giydi ve dışarı 
çıktı. Madam Kayon arkasın
dan koştu. içeride balo dur
muştu. Karı kocanın avlıdaki 

kavgası duyuluyordu. 
Kolonelin sesi : "Bayağı ka

dın.. Senin yüzünden az mı 
çektim.. İşidiyor musun.Kendi
mi de seni de öldürürüm.. Şu 
kadın senin gibi değil, temiz
dir .. Onu tahkir etmeL,, 

Birkaç zabit mülazim Ka-
ban' a dönerek: · 

- Siz miralayı iyi tanırsınız. 
Onu çağırınız da beraber şam
panya içelim. 

Kaban dı~an çıkıyor ve Ko
lonelc yaklaşırken şu sözleri 
duyuyor: "Seni de, kendimi de 
öldürürüm!,, 

Miralay onu ıörünce: 

- Siz ne anyorsunuz bu-
rada? 

- Miralay Dubcş gönderdi. 
Bizimle beraber şampanya iç
miyc gelir misiniz? 

- Sizin burada işiniz yok! 
Miralay mülazimi boğazmdan 

yakahyarak kendine hakim 
olamıyan, veya ilk defa, karı
sile münasebetlerinden müte
vellit kızgınlığını meydana vu
ran bir şiddetle itiverdi. 

Birbirini Yiyecekler 
Bunlar: 

Mülazim Kaban içeri gire
rek olan biteni anlatıyor. Gör
düğü hakaretten o kadar kız
mıştır ki gözlerinden yaşlar 

akıyor. Miralay Duhcş araya 
gmyor. İki zabit görünüşte 
barışıyorlar ve kervanle tekrar 
yola çıkıyor. Bayan Dubeş ar
kalarından bakarken, doğru 
bir görüşle : 

- Bunlar birbirlerini öldü
recekler ! diyor. 
Akşam saat onbire doğru 

Mşigürg mevkiine geliyorlar. 
Burası çöl ortasında bir kara
koldur. Çok yorgun olan yol
cular topraktan bir kaç yer 
odasına dağılıh hemen uykuya 
yatıyorlar. Ertesi sabah, güneş 
faciaya sahne olacak günü 
açıyordu. 

Korkuyorum, intihar 
Etmiş 

Kervan o sabah yoluna de
vam edecekti. Fakat otomobil-
lerden biri bozulduğu için ge
ri döndüler. Kaban arkadaşı
nın bozulan otomobilini tamire 
gitmişti. Akşam geç vakit 
döndüler. Miralay kağıt oym
yordu. Kaban yemek yirken 
bayan Kayon mülizımin ya
nına gelerek: 

- Bakınız, dedi, o kadın 

onu içirtmiş halada sarhoş 

bu kadın kocamı elimden alı
yor. Yola çıktığımızdan beri 
deli gibi oldu. İntıhar etme
sinden korkuyorum. 

Kaban onu teskin edecek 
sözler söyledi. 

Fırtana Başhyor 

İleri gitmek içie yine boşu
na bir teşebbüsten sonra, mira
lay çok kızgındı. Y okular et
rafta gezinmeğc çıktılar. Yal
nız miralayla bayan Peren ka
rakolda kaldılar. Dönüşte ka

dının miralayı hepsine karşı 
fitillcdiğini gördüler. İptida mi
ralay karısının yanına oturmak 
istemedi ve hep onun yanında 
oturm_aktan yorulduğunu söy
ledi. Sonra bayan Percnin ne· 
reye oturacağı düşünüldü. Onu 
kimse yanına almağa hevesli 
görünmiyordu. Miralay köpüre· 
rek ayağa kalktı: 

- Bıktım bu dedikodular
dan... (Sonra karııına dönerek) 
artık seni tanımıyorum. Sen 
benim karım değilsin. 

Bu adamın bir vakitler de
lirdiii nasıl akla ıelmesin? 
iki Kadın DögUfUyorlar 

Mülazimlerden Kaban, Kule 

ve Rute Mutbakta geceyi ge· 
çirirlerken Bayan gravo il• 
Pc:ren'in birbirini hiç sevmedik• 
leri halde beraber gecelemeğ• 
mecbur kaldıkları odadan gö• 
rültülcr geldi. Mcier kocası t•• 
rafından yanından kovulan ba· 
yan Kayon oraya giderek bayati 
Pcrcnle kavgaya tutuşmuş. Ka· 
ban'da dışarı çıkıyor ve hayaO 
Kayonla yüz yüze geliyor. Ka• 
dm rakibesinin kendisini tab· 
kir ettiğini, Tokat attığını, yii• 
zünc tükürdüğünü, kocasında• 
boşanması artık muhakkak ol• 
duğunu söylcyor. Kaban dah• 
fazla dayanamıyor hayan Pren'iıı 
yattığı odaya kapıyı bile vur 
madan girerek: 

- Usandık artık sizden! Di• 
yor. Arkadaşların en kıdemlisi 
sıfatile size bunu hildiriyorurıJ· 
Kadın - Buradan çıkınııı 

mülazim! Diye bağırıyor. 
Dışarıdan miralayın sesi dll' 

yuluyor: 
- Kim var orada? 
- Ben, Kaban. 
- Orada ne işiniz var 11e 

ne sıfatla karımın müdafii ke• 
siliyorsunuz? 

- Ben umumi istirahatı ınU· 
dafaa ediyorum. 

- Dikkat, düşecek~iniz: 

- Sizin kadar aşa~ı düş-

mem, miralayım. 
İki adam birbirine küfürler 

savurarak söyleşiyorlar. 
Nihayet Kaban artık hu ir 

lcrden tiksindiğini söyliyerel< 
Sfaks'a döneceğini bildiriyor 
ve çıkıyor. 

Dram 
Garaja doğru gidiyordu. fa• 

kat otomobil hazır değil. Ça11· 
tasını araştınrkcn tabancasın~ 
buluyor ve cebine atıyor. Ger• 
dönmekten vazgeçerek. T ckr'' 
arkadaşlarının yanına geliyor: 
Kapıdan girerken, bakıyor J<ı 
bayan Kayon, başı bir tarafı 
sarkmış, mülazim Butc 'nin kol· 
ları arasında. Kaban kadınıO 
öldüğünü zannederek tabanca
sını çekiyor ve miralayın üıt• 
rinc boşaltıyor. Kayon: " öl· 
diim ,, diyerek yere yuvarlan•· 
yor. 
Bunu Sizin için Yaptım 1 

Bayan Kayon kocasının üze
rine atılarak : 

- Rober, sevgilim, scvgilirO! 
diye ağlarken mülazim on' 
dönerek: 

- Bunu sizin için yaptıJIJ• 
diyor. Siıin için ve hiç müte• 
essif değilim. Sonraki ifadesiP' 
de de mülizim bunu teyid et• 
miştir. "ya Eğer Bayan KayoO 
sana hirşey olsaydı, mir•-
lyına ona karşı tehditleri, ha' 
karetlcri beni öyle alakadar 
eder miydi ? ,, . 

Fakat Bayan Kayon mülaıı
mi affetmemiş ve o da dayacı 
olarak ortaya çıkmıştır. 

iıte Lus şehrinde başhy•O 
dava, bu cinayetin davasıch~ 
ve mülazim Kabanın beş 1 
hapsi ile neticclenmi~ir. .) 



ar' daki Uluslar 
Arası Kuvvetleri 

Geri Gönderilmelerinin Üçler Ko
mitesine Teklif Ettiler 

hular kuvvetlerinin genel ku
manclanlıp Romadaki üçler 
komiteaiae müracaat ederek 
Hollanda lataabmn 16 Şubatta 
l..eç kd:aabmn 18 Şubatta, 
ltalya ve İngiliz lataatmın da 
20 ile 71 Şubat ara!llllda ıeri 
gönderilmelerini teklif etmiştir. 

0çler komitesinin bu tekllfi 
onayhyacajı umulmaktadır. 

BALE 7 (A.A) - sar hak· 
ldadaki Framı.a .. Alman misa
lanb d~ mukavelesi
nin devamlı olan lmnnlannda 
hiç lir ~ hasıl olmakm.
zın din sahalı hitama erdiril 
mistir. Franaız marahhaıları 
mukaYele tulaima dair olan 
raporlanm Baron Aloiaiye tak
dim etmek lzere Romaya iit
miftir. 

ahtelbahir Kumandanı 

telbahirler kumandanı amiral 
Nikoçaroya J.aber vermeden ter 
..... miiltimmiltanla miilıim 
mat.top mermiai ye fipak i~ 
temiftir. Şuran da dikkate şa
yandır ki & Luko ı•eral 
Panplos'ua yej'eiUclir. 

eae.r ÇocukJarınız 
Dk •anaya 

A e 

LA.KTI~ 
ile başlayınız 

Çecuk .......... matelawıaı Dr. Bay Ali 
Vahil tanluadm aunıti huuıiyede bamlaaaa 

Likti Çocukta haznuızhk, D ana, ishal Ye lı'Mmlar 
varsa enlan atrler&. 

Kemilderi laınetleadirir. 

m.li mlafbnr. 
Aile;i iaelr .ati derdinden kurtanr. 

Uaa...t~: 

LUTFi KREM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek için 

aıacrlp 
TABLETLERt. 

Bı1t A,,..., Nesle Ve Vlmt fCırtaılai• 
Te...-G~ 

fs,pı ne Dikkat Edıniz 

BOrnovada 
Hastalığı 

Grip Kansını Dokuz 
Yerinden Yaraladı 

Her yerde olduğu gibi Bor- P•emalcılarda Alipaşa ha-

l aovadada grip hastalıiı salgrn nmcla oturan Mehmed oğlu 
im halele devam etmektedir. Abdülkadir hana geldiği zaman 

t Bu meyaada Bornova bele- odasuııa kapalı ve lambanın 
cliye doktnru Galip, belediye inak olduğtanu görm8ştür. 
aaaıınclU Hiitnü Ataca, Bedi içeriden Raaim namında biri
Elerman, 7Aybek Rakısı sahibi unn çıktığını gören Abdiilka
Saıih ZeYlaek, Hüaııii Kemal clir kansı Zehrayı 9 yerinden 
Öz okan fripten hasta yatı- biçalda yaralamıştır. Abdiilka· 
yarlar. Hepaine birdea afiyet- dir hakkı4da üçiincl müstan-
Jer dileriz. tildikçe tahkikata bqlamnıf 
Motör Cinayeti n tevkifine kmar verilmiştir. 

Muhakeme Bitmek Üz.ere ...... M.;Q;~4111m= 
Tmla ·~ldannda Hiidaverdi Doktor 

motöründeki yolcularından Re-

ftp Halil, ve Cemali paralan- K 1 s t' -=-. tamaan ö:d~rerck c~setle- erna a ır 
mı çuvallar ıçınde deuıze at-
mak ve motarü yakmakla maz-
- 081Dan kaptanla Çipinoz 
Alunedin muhakemelerine din 
ajır ceza mahkamesind~ de
ftlll edilmiştir. 

Dünkü muhakeme celsesin
de şahit sıfatile Hüseyin kap
tan adında birisi dinlepmi.ftir. 
Şahit sorulan suallue cevaben 
demiştir ki: 

- Osman kaptama Hna
ftrm mot&riid vaktile g6r-
lllliftiim. Uzuahağu 10 - 12 mııet
n kadardı. MotiSrün ambar 
teşkilitı düzdü. Ambarda slk
lanacak kimse behemehal g6-
ıl•dli. 

Bundan sonra dijer miida
faa phicli Ali çajınldı, fakat 
_gelmemiş .Wujuqd• zorla ge
tirilmelİae karar Yerilerek ..... 
hakeme baılta Wr fiine btra
kıldr. 

.... 

Memleket hastanesi 
Dalıiliye Miitehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler 80kapda 65 numaraya 
naJ.detmittir. Tel. 3956 

EYi Kaiantina tramvay cad
desi Na. 596 TeL 2545 

Glz Heki~i 

lütfi Kwdar ....... .. ....... . 
.... haslalıldwı mllte
hassısı: 
lkinti beyler sokağı No. 65 

Telefata : SOSS 
E-.i • 5125 

746 s. 7 

µ zız 

Münasebetli - l. Oranlı Gayri ml•sip - Yakış-
2. Uypn 3.. Yakıfır. yarqır mu 
4. Yöntemli Miinaveb,e - l. Afmat 

Münasebetsiz - 1. Ar- (aUbadele. taviz, nöbet de
bi 2. Çdgm:: 3. Densiz 4. iitfiimei• çıkan müfreze. 
Ô91naiiz 5. Patavatsız 6 aıuJ 2. ltetik 3. Sıra 
Uypa.su 7. Yakaşksız 8.. MGnaveLeten - 1. Al-
Yaklflllaz 9. Yaratmaz 10. maşıklık 2. Sıra ile 
Yolsuz 11. Yöntemaiz Münuaa - L Atıtma2.. 

Münuebetaizlik - 1. Bi- Çekij. 3. Gere 4. Har~ 
çimsizlik Z. Tatsızlık 3. Ya- S. Kuıaı 6. Kavga 7.Keris 
fataksızlık 4. Yolsuzluk 8. Kent 9. Kırkaşa. 10. Ul'Uf 

Maaatebetsizlik etmek- Münazaa etmek - LA-
1. Deuizlik etmek 2. Tat.,, btmak 2. AzfaflDak 3. Bo
sıalanmak iutmak 4. Çekiflllek 6.Çen

MUuasebetsiz sö~ - 1. teleflilek 6: D6ftltmek 7. 
Ebelek 2. Saçma, ~ma Girişmek $. itişmek 9. Ka
~ lapuik 10. Kıntaiak 11.Siz 

MGnaaeLet oloiak - Ka- gliçfetfirme1: 12. Tldupl• 
ıilklemak 13. Uruşmak 

Hüsnii münasebet - 1. MiiQzara - 1. Gltllf !. 
iyi geçme 2. 1'on111ial Kerif 

M&nasip - t. Oiacftl 2. Mnnazi-Yana21 
7. Cup. ~up 3. Çire 4. Da- Mlnbif - ( m&mhit ) 1. 
5. Dilek S. Düşer 6. Elve- Bitek 2. Bilıel 3. Bithıen 
rifli 7. Genez 8. tb& 9. iri- 4. Bltitel 5. Kilen 6. chfek 
illi 10. Kolay 11. Kôlayh 1. VerİIİllİ 
12. Ketdanca 13. Oaat 14. M6acu - (Olmak) Var-
Onay lS. Onayla 16.0ran 17. Diak 
O;et 18. Taptı ıt. Tifli, Miadefi - ı. ~mit 2. 
tqitfi 20. Tlplllr; 21. tJYf'IB Savaı...j 
2L Ytlkp 2J. YUajitK Maallefi ...... -1.Get:
y-... ~ ~-. y~ aıek 2. Savutmak 3. Sa.,.... 
riace 71. YerüKte a Yarap .ak 4.: Y •tlflllak 
29. Yht 31. Y•te.1 llimd-M - 1. s.+. 

S 1111 tıı t nt(.-..t.Oy• 2. =:::: _ J. fp.a 
... 2. y ........ 1 v ....... f. S.llat~ 
.... y...... ' .. :ı m.e,.. .... ..,.._,çiadekiler 
~· t • Minder& - ı ........ 

.. Cldf-Jet •=da) 2. ka· 2. E.._ Yil>rik 3. fa kal
••k S. LUpae~ 4. U1· oııı•ff il. Yilalr, )'lh • • 
.... s; hhı .... v. .. ···\:: ........ ı ... 
1 .. 'Yl """'* 2. •• s . . ......_ ... ... ..- ... u.-v .... .,.~ &.Yif-
dJle 

Camlan Kıran S•hot 
A......la Y.._. illkakta. 

iki numarah evde oturan Me-
nahim oikt' Avı. saıbot 
olarak Salhane c8\ldeliale 
konduracı Hakkının d6kkinm-
daki c: .. 1·n kır ..... yaka• 
l·c ı pr.KWM ..... ._..,, 
~:ı~: ... ,.. da laakardk 

' in .. •ı~· veril..... 
D-*leY..-.1 ..... 
,..._,.. U.maa öllilllde 

.aa ; slt olan l.zmirli R-. 
Ojiiı Uwhidclini evvelce arala
,...ıa seçea Wr mealeden do
la,ı ızmid llelamet oğlu Bea
Jet kencNini d r ı lıi hafif su-

---~. 

1D1Dfeltı11 LOftl Tıie•• ecen
teıine mensub Grimınafvapu 
runun 1, 3,7 numarala~ 
tDlaa olan H.A.B 

17 mdık ,. ıuldıa ••-c• 
ordin,Jsıma .,ı.ettik. 1'ia _.. 
r •na y ı 3 ıiai çakartaca-

Kavalah Hasan 
tıearetld.Jlf'fl1ne 111iraeaat edını• 

Ç ı • • Te 
Oli •• de•I• w ilet ım·ı •atıll 

ç. ıre ~ sıllhtre*n •~ha"'- l'e banlariıı 
felttrialı mwıı ,,_,,,,., ve teı...,_.P N /ıs dns 
muslııklar ve ka11altzasyon tç;11 tJl,11'11 .,.,_ bonılat 
ve /ngdız künklert ve bunların tef e11aatı NSGite ... 

ftyatlat reka'ıtt kabul itmez 

Ye•ll Çitnenllı ••• ..... ••••••• 
En .... , .... .. 

Maiaz•mezda •tlllP 

lzmir P. T. T. 
ğiinden: 

Hllldmet konağı yakn;lanada POSfa n Telrnf merkezi itti-: 
laa!IM elveritli kiralık binası oı..rann hinalanmn hulundup 
,esler ile icar teıaithli PfUıen ..,._ tahrirea ~e bil
d;ı.eı.a 3M (188) 
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iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

Soğuk algınlı. 

l ğının bu ilk ala
metlerini 

ile bertaraf et
( m ezseniz birçok 
fağır hastalıkla
ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

GRiPiN 
Bütiin ağrı, sızı 

1 ve sancılan der 
bal dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağrılarile kı
nkhğa karşı bil-
hassa müessirdir 

Grip • ın i Tecrübe 

Ediniz 

~ı. aliye Vekil etinden: 
Darp edilmekte olan gümüş paralardan dört milyon liralık 

kısmı az bir zaman zarfmda tamamen tedavüle vazedilmiş ola
cağmdan eski gümüş paraların bir şubat 1936 tarihinden itiba
ren her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanıla
mıyacağı hilafına hareket edenler hakkında kanuni takibat 
yapılacağı 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince 
ilan olunur. 6-8-11-14-17-20-23 (171) 371 

- 230 - Öz Türkçe karılık1ar 

Mülayemetle muamele et- Mültehib - 1. Alevlen-
mek - Tatlı kuHanmak, lenmiş 2. Şişip kızarmış 3. 
tatlılıkla kullanmak Tutuşmuş 4. Y alınlanmış 5. 

Mülayim - 1. Gevşek Yangılanmış 

(Yumuşak man.) 2. Gündem Mülteka - 1. Çat, ça-
3. liıl ığıl 4. Uyar 5. Uy· tak 2. Çetel (Irmak çatalı 
ı-un 6. Yavaı 7. Yumuşak man.) 3. Karıştıran 4. Kav-

Mülayimane muamele et- şak, kayşıt, kavşut 5. Ka-
mek - Uçuklatmak vuşak 6. Koyar 7. Yuyar 8. 

Mülazemet (eden) Yedek Su çatı 9. Su kıyar 
Mülemma - 1. Alaca 2. Mültemia - Arka 

Beleme 3. Bulaşmış 4. Sı- Mültevi - 1. Burgaç 2. 
vama 5. Sıvanmıı 6. Sıvaş- Bükülmüş 3. Eğilmiş 4. Sa-
ma rılmış 

Mülevven - 1. Boyalı Mültezim - 1. Baskak 
2. Boyanık 3. Boyanmış (Tahsildar man.) 2. Boyna-

Mülevves - 1. Arıksız lan (Müteahhit man) 3. Ke-
2. Bulaşık 3. Çöpürdük 4. seneci 4. Kesimci 
Kirçikli 5. Kirli 6. Pis 7. Mümanaat - 1. Karşı 
Püsürlü durma 2. Önüne geçme 3. 

Mülevves olmak - 1. Önünüalma 
Bwa~mak 2. Kirlenıock 1 Mümarese. - 1. Alışık-

Müleyyin - 1. Yumuşa-ı hk 2. El alışıldığı 3. Sınaş-
bcı 2. Yumuşaklık verici ma 4. Yordam 

Mülhak - 1. Bağlı 2. j Mümarase etmek - Ek-
Girintili 3. Kahlmış 4. Ko- zemck, evrişmek 
ıuntu 5. Takılmış 6. Takma Mümarese kcsbelmek -

, Mülhakat - Salamak Yişilmek 

Mülhem (Olmak)- Ebcl- Mümasil - 1. Ancılayın 
mek 2, Bekdcş 3. Benzer 4. Ben-

Miilhit - 1. İnanmaz 2. ziyen 5. Gibi 6. Okşaş 7. 
Sapık Yaraşı 

Mülk - 1. Barım 2.Bark Mümessil - 1. Benzeten 
3. Baruk 4. Özlüğ (Şahsi 2. Görnüş 3. Körüğ 4. Kö-
mülk man.) 5. Var, varlık rük 5. YaJabaç 

Müiksüz - 1. Hırzan 2. Mümeyyiz - 1. Ayıran, 
Hızan ayırıcı (İyiyi kötüden ayıran 

Mülteci - 1. Pasunç 2. man.) 2. Ayırt eden 3. Su
Sığınç 3. Sığınmış 4. Sığıntı racı 

Mültefit - 1. Bakan 2. Mümin - 1. Bütçü 2. 
Cağımdı 3. Güler yüzlü 4. Bütgin 3. İnanan 4. Kirt-
Y zvruk günç 

Mültefitan - Gülece, Mümkün- - 1. Elden ge-
gülerce (Mütebessim yüzle len 2. Geğez 3. Kılarlık 4. 

· man.) Olabilir 5. Olacak 6. Ola· 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancıları için 

kullanılan ilaçların en faideli ve tesirlisidir. 
( 1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza

neden arayınız. 
Bütün Türkiye için umumi salış yeri İstanbulda Bahçeka

pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Aydın Demiryolu Umum Mü
dürlüğünden : 

1094 numaralı hususi hurda 
İncir tarifesidir 

9-2-935 tarihinden 30-6-935 

tarihine kadar muteber olmak 
üzere istasyonlardan İzmire 
asiari 100 ton hurda incir 
nakledilen mürselileyhlere be
her ton kilometre başına on 
para reddiyat yapılacaktır. 

Öz Türkçe karşılıklar 231 -

ğan 7. Olur 8. Unç 3. Kulamak 
Mümkün olduğu kadar- Münakaşa - 1. Atışma 

1. Gücü yetiğine 2. Olabil- 2. Aydışma, atışma 3. Çc-
diğince kişmc 4. Söyleşme 

Mümsik - 1. Eli sıkı 2. Münakaşa etmek - 1. 
Kımsır 3. Kısmır (Hasis man) Çıkışmak 2. Çarpışmak (fi-
4. Tutucu 5. Tutumlu 6. Yı- kir çarpışması man) 3. Çe
ğınığlı kişmek 4. Deyişmek 5. Dil-

Mümtaz - 1. Sayın 2. leşmek 6. Kavraşmak 7. 
Tah, talu 3. Urundu, ürün- Kırışmak 
dü 4. Üstün 5. Yiğ (Mün- Münakaşacı-Çik 
tehap, güzide, muhterem, Münakis - 1. Çarpan, 
imtiyazlı) Çarpıp dönen 2. Geri dö-

Mümtaz olmak - Seçil- nen 3. Tersine çevrilmiş 4. 
mek Tersine dönmüş 5. Y anku-

Mümtcni - Olamaz, ol- lanmış (daha çok ses bak-
maz kında) 

Mümteziç - 1. Bağdaşır Münakit - 1. Bağlanmıı 
2. Karışmış 3. Kaynaşık 4. 2. Baılı 3. Bekik 4. Dü
Kaynaşmış 5. Uygun, uygun ğümlenmış 5. Düğülgen 6. 
düşmüş Kurulmuş 7. Toplanmış 

Münacat - 1. Yakanş 2. Münakkah - 1. Ayık-

Yalvarış, yalvarma lanmış 2. Kısaltılmış 3. Seçil-
Müracaat etmek - Ya- miş 4. Selçik 5. Soyulmuş 

karmak, Yalvarmaş Münasafe - 1. Paylaş-
Münadi - 1. Carcı 2. ma 2. Uvatma 3. Yarıyarıya 

Çarçı 3. Çağırı 4. Çavçı 5. bölme 
Kığrıkçı 6. Tevaçı 7. Tül- Münasafeten - 1.lOrtala 
meçi 8. Ündevci 9: Ündüçi 2. Ortaş 3. Yarı yarıya 

Münaferet - 1. Ara Münasebet - 1. Bai 2. 
açıklığı 2. Bozuşukluk 3. Geçim, geçinme 3. İlişik 4. 
Soğukluk 4. Sevişmemezlik, Sıra 5. Uygunluk 6. Yakışık 
sevişmeme yaraşık 7. Yöndem, yöntem 

Münafık - 1. Alağız 2. Münasebet - 1. Sırası 
Alaşa 3. Camguk 4. Çak- gelmek 2. Yol düşmek 
makçı 5. Çaşıt 6. Çoğul 7. Münasebet getirmek- 1. 
Elberek 8. Fitçi, fitleyici 9. Çalımına getirmek 2. Sıra
İki yüzlü 1 O. İki yüzlülük 12. sını düşürmek 3. Yol bul
Kılbız 13. Kovcu, kovucu mak, yolunu bulmak .. 
14. Yüzelek Münasebetile - 1.0çürü 

Münafıklık - 1. İki yüz- 2. Ötürü 
lülük 2. Kovuculuk, koğu- Münasebeti kesmek - 1. 
culuk Biçişmek 2. Bozuşmak 3. 

Münafıklık etmek - 1. Darılışmak 4. Gücenmek 5. 
Kov s,retirmek 2. Kovlamak İlisi2"i kesmek 

zmlr Belediyesinden : 
- 1 - 166 lira bedeli mu

hammenli belediye akarından 
Mezarlık başında eski ekmek 
satış barakasının senelik icarı 
be~ediye encümen kaJemindeki 
şartnamesi veçhile ve açık art· 
tırma ile 16-2-935 Cumartesi 
günii saat 16 da ihale edile
cektir. Kiralama işine iştirak 
içir> l 3 lira muvakkat teminatla 
söy~enen gün ve saate kadar 
belediye r' ·- ~ encümenine mü
racaa~ oilı 

2 - 85 lira bedeli muham
rr.cnli belediye akarından 3 ncü 
kahramanlar yeni Selanik so
kağında 28 numaralı bahçe ile 
içindeki kulenin senelik icarı 
belediye encümen kalemindeki 
şartm~mesi \'eçhilc ve açık art
tırma 16-2-935 Cumartesi günü 
saat 16 :)ale edilecektir. 
Kira!ama c iştirak için 7 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saate kadar bele
diye daimi encümenine müra
racaat olunur. 

3 - 40 lira bedeli muham
rnenli belediye akarından Ha
limağa çarşısında yeni yolda 
6 numaralı dükkanın senelik 
icarı belediye encümen kale
mindeki şartnamesi veçhile ve 
acık arttırma ile 16/2/635 cu
ıı:ı"artesi günii saat 16 da be
lediye daimi encümeninde iha
le edilecektir. Kiralama işine 
iştirak için 3 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve .sa
ate kadar belediye encümeni
ne müracaat olunur. 

4 - 435 lira bedeli muham· 
menli belediye akarından baş 
durakta 110 No. lı dükkanın 
senelik icarı belediye encümen 
kalemindeki Şartnamesi veçhile 
ve açık arttırma ile 16/2/935 
cumartesi günü saat 16 da be
lediye daimi encümeninde iha
le edilecektir. Kiralama işine 

iştirak için 33 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar belediye encümeni
ne müracaat olunur. 

5 - 200 lira bedeli mu-
hammenli belediye akarından 
Mezarlıkbaşı Keçeciler. polis 
karakolu karşısında 2 numara
lı tütüncü barakasının senelik 
icarı belediye encümen kale-
mindeki şartnamesi veçhile ve 
açık arttırma ile 16 -2- 935 
cumartesi günü saat 16 da 
belediye daimi encümeninde 
ihale edilecektir. Kiralama işi
ne iştirak için 15 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediye encüme
nine müracaat olunur. 

6 - 40 lira bedelli muham-
menli belediye akarından mem
leket hastahanesi karşısında 
8 numaralı dükkan yanındaki 
deponun senelik icarı belediye 
encümen kalemindeki şartna
mesi veçhile 16 -2- 935 cu
martesi günü açık arttırma ile 
saat 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 
Kiralama işine iştirak için 3 
lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saate kadar 
belediye encümenine müracaat 
olunur. 

7 - - 96 lira bedeli mu
hammeneli belediye akarından 
Peştemalcılar caddesinde 104 
numaralı odun deposu arsasının 
senelik icarı belediye encemen 
kalemindeki şartnamesi veçhile 
1612/935 Cumartesi ğünü açık 
arttırma ile saat 16da belediye 
daimi encümeninde ihale edi
lecektir. Kiralama işine iştirak 
için 6 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saate kadar 
beledi encümenine müracaat 
olunur. 

8 - 101 lira bedeli muham
mencli belediye akarından Na
mazgah Misakımilli mektebi 
yanında kahvehane halinde 
kullanılan 44, 46, 48 N. li dük
kanların senelik icarı belediye 
encümen kalemindeki şartna
mesi veçhiJe ve acık arttırın aile 

a 'ubat 1935 :::::::?!'!' 

i6/2/935 Cumartesi günü saat 
16 da belediye daimi encüme
ninde ihale edileeektir.Kiralaına 
işine iştirak için 8 lira muvak· 
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediye encüme
nine müracaat olunur. 
29-3-8-13 302 (134) 

Vilayet um11mi meclisine üye 
seçimi için müntehibi sanilerin 
ve şehir meclisi üyelerinin 9 
Şubat 935 Cumartesi günü sa-
at 11, 30 da C. H. F. İzmir 
Halkevine gelmeleri bildirilir. 

396 (187) 
- Açık arttırma ve eksilt

meleri 9-2-93 te yapılacağı 
evvelce W_n edilen aşağıda 
yazılı on b~r iş görülen lüzum 
üzerine 11-2-935 pazartesi gü
nü saat onaltıda belediyede 
müteşekkil arttırma ve eksiltme 
komisyonunca ihale edilecektir. 
Alakadarlarca bilinsin. 

1 - 84 adanın 15 numaralı 
arsa satışı 

2 - 83 adanın 33 ve .34 
numaralı arsalar satışı 

3 - 87 adanın 88 numaralı 
arsa satışı 

4 - 65 adanın 169, 170, 
171 numaralı arsalar satışı 

5 - 54 adanın 1 numaralı 
arsa satışı 

6 - 85 adanın 16 numaralı 
arsa satışı 

7 - 53 adanın 16 numaralı 
arsasına ilave olunaa kısmın 
satışı 

8 - 83 adanın 20 numaralı 
arsa satışı 

9 - Yeni açılan General 
ismet bulvarında 165 metre 
murabbaındaki arsanın satışı 
. 19 - Yeni açılan general 
ismet bulvarında 38,20 metre· 
lik köşe arsanın satışı 

11 -12 adanın 11 numaralı 
arsa satışı 

392 (186) 
1 - 7700 lira bedeli mu

hammenli belediye un fabrika
sı için satın alınacak 700 ton 
Eveğli fin lave maden kömürü 
belediye encümen kalemindeki 
şartname veçhile kapalı zarfla 
12 -2- 935 sah günü saat 16 
da belediye daimi encümenin
de ihale edilebektir. 

Bu eksiltmeğe iştirak edecek 
talipler 578 lira muvakkat te
minatla teklifnamelerini ihale 
günü nihayet saat 15 e kadar 
belediye riyasetine tevdi ede
bilir. 

2 - 4900 lira bedeli mu
hammencli belediye un fabri
kası için satın alınacak olan 
700 ton Soma Krible maden 
kömürü belediye encümen ka-
lemindeki şartname veçhile ve 
açık eksiltme ile 12-2-935 Salı 
günü saat 16 da belediye daimi 
encümeninde ihale edilecektir. 

Bu eksiltmeğe iştirak edecek 
talipler 368 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saata 
kadar belediye encümenine mü
racaat edebilir. 

3 - 1875 Jira bedeli mu
hammcnli belediye un fabrikası 
için satın alınacak olan 750 
ton zeytinyağı prinası belediye 
encümen kalemindeki şartname 
veçhile ve açık eksiltme ile 
12-2-935 Salı günü saat 16 da 
belediye daimi encümeninde 
ihale edilecektir. 

Bu eksiltmiye iştirak edecek 
talipler 141 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar belediye encümenine 
müracaat edebilir. 

4 - 375 lira bedeli muham
menli belediye un fabrikası 

için satın alınacak olan 2500 
kilo ince ve kalın m<" ı.-:n;ı • ;- ıı 
belediye encün.~~n L jeki 
şartnamesi veçhile ve açık ek
~iltme ile 12/2/935 Sah günü 
saat 16 da belediye encüme
ninde ihale edilecektir. 

Bu eksikletmiye iştirak ede
cek talipler 29 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar belediye encümeni
ne müracaat edebilir. 

25-29-3-8 264 (120) 
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NAMDAR ÇIKRlu-l 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMiR 

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

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve. Ucuz O !elidir 
Bütün lznı1r l ıler Burada Bulusurlar , 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

Müsteciri : K1rk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lımirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. n.· kkat • Bütü~ Egelilere Brı·stol s.irke-

• Beyoglunun cıde 

Osmanı·ve otelini ta~siye 
• ederız 

Kanzuk şurubu 

lzn.Jr Def terdarlı~ından: 
Issisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Bahariye mahallesinde tramvay caddesind~ kain 43 
•ayıh maa bahçe hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd
detle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin dcfterdar
laiın tahailat kalemine müracaatlan. 27-31-5-9 276 (127) 

Süt Ana Aranıyor 
Bir ıüt anaya ihtiyaç vardır. 

Talip olanlar karııyakada Ke
mal paıa caddesinde diş dok
toru Kenan Çelebiye müra-
caatlan 1 - 3 (189) 

çocuK AXsf'ıLIKLAıti**' 
MÜTEHASSISI 1 

Doktor . 

Ali Aga~ 
1 

İkametkihını Birinci Kor
onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numualı eve nak
letmiştir. Hastalarım eskisi 
gi_bi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 

Blçaklarını 
Mutlaka Deneyiniz 

1 
( HER YERDE 

Satıhr. 

-0,~L~~~~~:.Um. 

Yeni Aslr 

Antalya 
Şirketi 

Nakliyatı Ulliumiye 

Aydın Demiryolu üzerindeki istasyon ve vilayetlerdeki 
tüccarlarımızın dikkat gözüne 

Antalya Nakliyatı umumiye şirketi, son zamanda muhterem 
miifterilerinden g'ördüğü derin alakaya karşılık olmak üzere 
aşağıda gösterildiği şekilde nakliye ücretlerinde yapbğı ten-
zilab ilin eder ve saygı sevgi deier müşterilerinden ıonıuz 
yardımlannı diler. 

1 - Aydın demiryolu üzerinde bulunan ve Denizli (Dahil) ye 
kadar olan istasyonlara sevkcttiği (mobilye bot kap hariç) tüc
car eşyasından almakta olduğu beher kiloda iki kuruı nakliye 
ücreti badema "60,, paraya. 

2 - Sütlaçtan itibaren başlıyan Eğirdir hatbna sevkettiği 
(mobilya boş kap hariç) eşyadan şimendifer navlun ve İstanbul 
İzmir nakliye ücretleri olarak aldı&-ımız beher tonda "40,, lirayı 
da "35,. liraya tenzil etmiştir. 

Antalya Nakhyab Umumiye Şirketi Birinci Kordon No. 120 

lstanlJul l'lilli 
,Zünden: 
" 

2 - 7 (174) 

Emlak Müdürlü-

Mcrcanağa mahaUe.!inin Çakmakçılar yokuşunda 3840 metre 
murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta altmrş oda ve altında 
dokuz dükkanlı Yusufyan hanında 240 hisse itibarile hazineye 
aid 30 hissesi muhammen bedeli olan 15674 lira üzerinden 10 
Şubat 1935 Pazar günü saat 15 te kapalı zarf wmlüle satıla· 
caktır. 

Sataş hedcH birinci taksit peşin, ikincisi bir sene sonra ahn
:nak şartile iki müsavi taksitte ödenecektir. isteklilerin 2490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde, muhammen bedelin yüzde 7 
buçuğu nisbetinde teminatlarilc mektuplarını arttırmayı açma 
~aatiodcn bir saat evveline kadar Istanbul Milli Emlak müdür
lüğündeki Satış komisyonu Reisliğine vermeleri. 7 8 1 O 380 (179) 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdür
lüstünden: 

Çekoslovak itilafına ba~h kontenjan listelerine giren nesne
lere aid beyannamelerden sahipleri eJlerinde olanların 9-2-935 
Cumartesi günü akşamına kadar mutlaka Gümrük idaresine ge
tirib teslim etmeleri, aksi takdirde kontenjan sıralarının ~ecik
mcsinden doğacak mesuliyetin sahiblerioe aid olacağı ilan 
olunur. 7-8 3n1 (178) 

Satışta Büyük 
Uzun Vade, 7 

..... 

Kolaylık, 

Numaralı 

Kataloğumuzu isteyiniz •. 

.TELEFUNICEN 

., 
• 

BOURLA BİRADERLER vE.şsı 9+H+-I . . . 
IS TAN BUL AN t<AtlA JZMIR 

Maliye \rekiletindcn: 
1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

Devlet alacaklarına mahsuben otuz sekiz kuruştan ahnmakta olan 
beher mecidiye, Gümü~ fiatmınm yükselmesi hasebile kırk bcı 
kuruta çıkarılmış ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için mr '
sandıklarına tebligat yapılmısbr. 

2 - Cümhuriyet Merkez Bankası da beher on gram safi 
meıkiik ve gayri mcskiik halis gümüşü 22 kuruş 50 santimden 
sabn alacaktır. 6-8-11 372 (170) 

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

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

TuRKİYENİN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Mu TEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

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

(!~Yçe Oriyantbank !\ 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZBliB 
.MEH f\ fi:Z l : BEIUıl N 

Almanyada 175 Şubt!sl Jl.1evcutt, 
8oıruaye \'e ihtiyat akçe~i 
165,000,000 Raybsml\rk 

Türkiyl'<l e Şnb(}leri : lSTA NBUL ve lZ:\ ıt 

Mııurda Şubeleri: KA HlRli~ ve 1SK11:NDERIYF 
Her türlii banka. muaıneliltnı ifa ve kab ı d · ~ 
c ALMANYA)) . u 6 er 

A seyahat, ıkarnet tal.ısı 1 -.e saire ic in 
en ehven ijeraitle RE(HS'l'TCR!\1 ARK Htılır. > (h-l) 



F r·atelli Sperco 
Vapur Acente~i 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HEPMES vapuru 9 şubattan 

14 "ubata kadar (doğru) Anvers, 
Rotterdam, Amslerdam ve Ham 
burg limanları için yük ala-
c2.' ~tır. 

GANYMEDES vapuru 9 Şubat
ta beklenmekte olup Burgas 
Varna ve Köstence için yük 
a'acakbr. 

GANYMEDES vapuru 23 
şubattan 28 ~ubata kadar An-
\•ers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

FROST vapuru 12 Şubatta 
Rotcrdam, Hamburg, Copen
hage, Dantzig, Gdynia, Go
teburg, Oslo ve İskandiırn.vya 
limanları için yük alacaktır. 

HEDRUN vapuru 28 Şubattn 
Rotterdam, Hamburg, Copen-
hage, Dantziğ,_ Gdynia, Gote
burg Oslo ve Iskandinavya li-
manları için yük alacaktır. 

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

ayda bir muntazam sefer 
RİNOS vapuru 10 şubatta 

İzmirden (doğru) Nevyork için 
yü! alacaktır. 

T AMESIS vapuru 12 martta 
İzmirden (doğru) Nevyork için 
yük alacaktır. 

SERVİCE MARiTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntazam sefer. 
PELES vapuru 15 şubatta 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cezaire 
hareket edecektir. 

ALBA JULYA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Cenova Marsilya ,Barselon ve 
Ceza"re hareket edecektir. 

ıli'ndaki hareket tarihlerinde 
ki dci!işikliklerden acenta mcs
uli•·et kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
hın<' sı arkasında FRA TELLı 
SPERCO vapur acenteliğine 
mür .. caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

1 T. ' '· 
~'. :F. ll. Van ller 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DERIND JE vapuru halen 

liman mızda olup Anvers. 
Rotterdam Hamburg ve Bre
menc mal a!maktadr. 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çık&rmak 
üzere 22 şubatta bekleniyor. 

ULM vapuru 15 subatta bek 
]eniyor. 20 şubata kadar An
vers, Rotlerdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük a!acaktır 

JOHNSON L!NE L TD 
KENMORE vapuru 31 Son 

kanunda gelip Liverpol ve An
versten yük çıkarmıştır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 23 Şu 

b;ıtta beldeniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT ST AEl\ıfRHIP 

CORPORATION 
EX \1İNİSTER vapuru 13 şu

bata doğru bek eniyor.N evyork 
için yük alacaldır. 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda olup Nevyork, için 
yük almaktadır. 

EXARCH vapuru 2 martta 
bekienİ} or. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mcsuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. \V/. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

lloktor 

A. ız ·· nlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza unlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

ARADIGINI 
KALEM 
iSTE ! .. 

Fabrikası: Istanbul, Ayvansaray 
Vapur iskelesi caddesi 

ı.zmı·rde Satış Yerlerı· • Ha":1di Bekir, M~hmet 
• Rasım, Mehmet Emın, H. 

Ömer. Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

16 - 26 (40) 

Oliver Ve Sü. 
~ 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

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

kannnda Hull Lond:a ve An
ve:-stcn gelip tnh!"ycde buiuna-

1 cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a'acal tır 

ALGERIAN vapuru 6 şubatta 
Liverpol ve Swan~eadan gelip 
tahliyede buiun~caktrr. 

MARO.HAN vapuru şubat 
::;onunda Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük ;o '~cal hr. 
THE GENERAR STEA ;.-ı NA-

VİGATİON Co. LTD. 
ED JUT ART vapuru 5 su' at"a 

beklenmekte olup Lon<lra için 
yük alacakbr. 
DEUTCHE LEVANTE L'NİE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
kanunda HamLurg, Bremen v1: 

Anversten gelip t ... hliyede bu
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul ediJmc7. 

~"'""""'...,........, 

ı;a.......,.-:.ı.;.&..-L.Ji:l~ 

-

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, P1RE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 
Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
6121935· S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S. BLED 
20/2/935 S. S. SRBıN 

27 /2/935 BEOGRAD 
NAVıGATION G. 

PAPA Y A.-JNAKİS 
KATINA yapuru 4 şubntta 

Pire, Sc!anik, Vo!o, Dedcağaç 
limanları için yük alacaktır. 

KATINA vapuru 10 şubatta 
Pire, İskenderiye ve Porsait 
limanları için yük alacaktır. 

AY AZONI vapuru 17 şubatta 
Pire, Volo, Selanik ve Dede 
ağaç limilnları için yük alacaktır 

Yolcu ve navlun için taf!o;ilat 
J. PUSSıCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Eczacıba ı 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, İştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yürü::
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

1 Ier Yerden Arayınız 

Ferit Haf &kan uhu 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

ağrıları, el ayak titreme, baygınlık. Nefes darlığına karşı 

her evde bulunması lazım bir devadır. 

Bazan Bir Hayat l{urtarır 

. Ferit Şifa Eczanesi Um. 
Depo 

GAZlJ 

aırı T em!n Eder 

e Tevfik 
~1,dzen1esi l)eposu 

Tel. 3332 

~ •••••••••••••••m••••••••••ııa•ı•aııae•••••e~••••••••••••••••••••••••• .. . . . . . . --. . 

-.. . . 
r 

'AGI 
Norve .yanın halis Morina balıkyağıdır 

U&° Defa SUzUlmüs .. Ur • 
Y egiıne Deposu 

Başdurak 

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

TELEFON:3ee2 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikropları anide öldürür 

Hilil Eczanesi 
Bu ilaCJ ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

gribe Korizol 

30 KURUŞTUR 

iŞ GEi"' ti 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

üYiiK FIRS _T 
To an Halis Zon~ lda 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömiirdür . 

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. Satıf mahalll : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 


