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en Çıkan Netice 
81dı,ımlzde BUyUk Bir _ _ 

Serpilme Vardır. ' 

1.aı:ı::~:·mı:~o:::~,:~ 1·:~~ ı Dış işler Bakanımız Görüşmelerin Semereli Ve Mes ut 
t=ı:e.:raa:~n:a;f~~:i:e~: : Olacagıv nı so··yledi - Bay iaval Romada Bekleniyor ~ş ıiyasamızı ulusal ve soysal ~ 
İflerimizi anlaattılar. Gidişimizle 
~~ya gidişini karşılaşbrarak 
uİtimleri gözlerimiz onüne 
~oydular. Başbakanımızın söy
acvini abayla okuyacak 
~ursak göreceğiz ki bu en 
aüyük törü adamı kendi-
" i kuruntuya kaphrmaksızın 
'ı12eri olduğu gibi ulusa bildir-
lbiştir. Ôkonomik savaşımızın 
biiyük bir serpilmiye kavuş-
tu~u, bu yolda ilerilemekte 
fl'tluğu alanda iken yine 
Cı.şbakanımız acunnn durumu
llu göz önüne getirerek ulusa 
daha katlanılması gerek zor
luklara anık olmayı söylemek
ten çekinmemiştir. 

Bu yıl ekim ürümlerinin de
ierinde sablması, dışarı atıl-
llıası ülkeye genlik günlerinin 
lızak olmadığı inanını vermiştir. 
lier yönde bu inanla çalışma 
artmış darlık, kötü düıünce 
dağılmağa yüz tutmuştur. 

Biz yıllardanberi çekilen sı
kınblann doğurduğu ümitsiz
liğin böylece kınlmıt olmasını, 
gelecek için en büyük kazanç 
aayanz. Jiep aav.ı.rda amaca 
lllqmak için önce inanç ge
rektir. Cılız bir inanla hiçbir 
lavaşa 2İfİ]emez. 
Topraldanmızın ne yetre 

lengin oldupnu biliyoruz. Ulu
•umuzun ne yetre gözütok 
olduğunu da bntün deneme
lerde g6rmüı bulunuyoruz. Ulu· 
la) itlerde ablganhğı acunun 
Parmaklarını ağzında bırakan 
bir budundan korkacak ne 
tardır? 

Btıtün bab gazetelerinde 
okuyor ve görüyoruz ki acun 
Renel ökonomik sıkıntıdan iyi
llğe doğru geniş bir adım ata· 
lnamıfbr. Uluslar kurumu alış 
teri, iflerinde yüzde iki, üç 
bir iyilik bulmayı acuna sevinçle 
)ayıyor. Bize gelince yaşayışı
ll:ıızda ve kazancımızda yüz-
de elli iyilik duymaktayız. 
Övünç duyarak bu değişiklıği 
•öyliyebilecek yerdeyiz. Beş 
)l)danberi her göriifÜIDde bana 
lğlaşan bir çiftçi arkadaşım 
lardır. Hiç değilse beş yıl 
İçinds yüzden fazla"Ôkonomik 
itlerimiz ko!ii gidiyor, bu işin 
lonu nereye varacak? ,, diye 
lorar; inanının sarsıldığını ken
disini ümitsizliğe kaphrdığını 
•çığa vururdu. Bir kaç gün 
rnce aynı arkadaşımla karşı
•ıbm. Bana " Eğer bir iki yıl 
böylece gidecek olursak öko
llonıik sıkıntıdan iz kalmıya
taktır." dedi. Törünün düzenini 
tliııde tutan en büyük törü 
•damından tarlada sapan ba
fında çalışan ekiciyedek taşı
tıllan inan ululusal ökonomimi
ıin eyiliğe doğru g;ttiğidir. 
Beş yıllık ökonomi plinımız bu 
tYiliği arttıracaktır. Ulusal öko
llonıi savaşında törünün, ulusun 
'Yrı ayn yükümleri vardır. El
~İrliği ile yüründükçe ve bu 
1llanla ileriledikçe ülkümüze 
kavuşmamız gecikmiyecektir. 

~. C>cakoğ1u. 

( Abayla - dikkatla) ( Alan -
~eydan ) ( Amklamak - başar-

( 
lllnak ) ( Genlik - Refah ) 
Aınaç - Hedef) (Yüküm -

•'Zife ). 

1stanbul, ı6 (H°'u~i)- Ati
nada Dıt ifler bakanımız Bay 
Tevfik Rqttl Aras'la Yunan 
başbakanı bay Çaldaris ve dış 
işle; bakanı bay Maksimos 
arasında mühim görüşmeler 
oldu. Bay Araı beyanatında: 

"Ruhani kılıklar mes'eleıi bazı 
sanların aksine olarak Türk
Yunan dostlağunun kuvvet 
bulmasına vesile olacaktır. 

Dış bakanın yarın Atinadan 
lstanbula hareket etmesi muh
temeldir. Son görüşmeler et
rafında aynca tebliğ neşredile
ceği bildiriliyor. 

ATiNA 16 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

jeskonun Cenevredeki faaliye• 
tini memnuniyetle karfllamıı 
bulunuyorlar. 
. Uzunovlç Kablneaınde · 

Paris, 16 (H.R) - BeJgrat_
tan gelen haberlerere g6re 
Uzunoviç kabinesinde bazı de
ğifiklikler olacağı haberi teey~ 
yat etmektedir. Kabinenin iı
tifas; halinde yeni hükumeti 
yine Bay Uzunoziç teıkil ede
cek, fakat kabine Yugoslavya 
birliğini daha iyi bir surette 
temsil edecek unsurları ihtiva 
edecektir. 

Bay Y evtiç dış işler bakan 
hğmda kalacakbr. Bay Yevtiç 

• gazetelere bildiriminde: "Şün
lta lya tnura1ı1ıası Ak>isi Sm· konıites-i reisi Knoks ile göı·fı.1üyor di herşey Macaristanın teah• Dün buraya muvasalat eden 

Bay Tevfik Rüştü Aras sabah
leyin ve öğleden sonra bay 
Çaldaris ve bay Maksimos ile 
görüşmüttür. Başbakan bay 
Çaldaris bu görüşmelerin sami
miliğinden dolayı memnuniye
tini ve neticenin semereli ve 
mesut olacağını bildirmiştir. 

Hay L<a•cıl baş mürahhası Aloisi Romaya Bar TltUleako BUkre'te hütlerine sadakat göstermesi-
mehafil bay Laval'ın Romayı dönerken ,u aazleri t6ylemiştir: Bükret 16 ( H. R) - Dı, ne bağlıdır" demiştir. 
ziyaretini sabınızlıkl beklemek- - ltalyayı Fnnsadan büs- itler bakam Bay Titileako Kı- BELGRA T 16 (A.A) 
tedir. Bay Laval ilk Kanunun bnttın ayıracak sanılan bu top- ral Karol tarafından kabul edil· Uzunoviç kabinesinde yakında 
on dokuzuncu veya yirminci lanb devresi bililda bizi her di. Bakan Cenevre glrilfmele· dejifiklik yapdacağı aiylen-
güııti Romada bulunacaktır.La- zamandan fazla birltttirmiş bu- ri etrafında izahat verdi. Ta· mektedir Selilıiyettar mahafil 
val-Muuolini mülakatı iki gün lunuyor. Romaya sevinçle dö- tareıko kabinesinde detitiklik· kabinede yapılacak dejifikliğiıı 
sürecek, bay Laval Pazar günü nüyorum. Cenevrele elde ec:li- ler olacajı pyialan uWıiyet- Kral ,Aleksandrm gttttüğü Yu-

L8V81 Womede 
Beldeni yor 

ROMA, 16 (H.R) - Siyasal 

Parise danecektir. len neticenin Bay Lanlm Ro- tar mahafilde tekzip edir..u,. , .oaJavyanm birliğini temin siya• 
Alolslnln Sözlerl mayı ziyaretile kuvvet bulaca- tir. Htıkftmetin mevkii kuvvet- sumı katiyen müteessir etmi-

Cenevre, 16 (H.R) - İtalyan ğına inanıyorum. " lidir. Bütün fırkalar Bay Titn- yeceğini bildirmektedir. 
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Habeşler - Italyanlar Türk - Rus iş Birliği 
Uluslar Derneğinin Özeni Habe

şistan Hadiselerine Çevrildi 
Habeş 

Cenevre 11 
(A.A) - U
luslar derne
ğinin özeni 
hali ha zır da 

Nota8ı 

H a b e şis tan ~xt:ttw:t~i\:~i<. 
sının üzerin
de vukua ge- r;y:''~!:''~i'~**''''"'~'.:' 

len hadise
ler Habeşis
tan hükume
ti tu.1fından 
verHen no
ta üzerinde
dir. Adisa
baba hüku
meti, mese
leden ulusal 
demeğıni ha
berdar etme
mekle bera
ber İtalyan
lar Habeşli
liler arasın· 

da vukuage
len hadise-
leri saymak
ta ve ulus-

Bir ihtardır 

lar derneği 
genel katip- llabe.'} lmparatoro Saylavlar evinde Nutkedcrkeu, 

liğinden bu meseleyi kurumun sine bildiriliyor: 
bütün üyelerine bildirmesini Habeşistan hilJcümeti y6nün· 
istemektedir. Uluslar arası me- den bildirildiğine göre Somala-
hafili Habeşistanın notasını dan gelen İtalyan kuvvetleri 
bir ihtar suretinde anlamak- Habeş topraklannda on mil 
tadır. daha ilerlemişlerdir. Bu suretle 

•* • ltalyanların Habeş topraklann-
Habeşistan'ın meerkezi olan dan işgal ettikleri topraklann 

Addis Ababadan 9 ilkkinun uzunluğu 75 mil tutmuştur. 
tarihile Sonday Taymis ıazete- - Sonu 1 ind ahi/ede -

•• 
Okonomi Bakanımız Rus Elçisile 
Kayseri Bez 
Kayseri ıs (A.A) - Ôko

nomi bakam bay Celil Bayar 
ve hususi misafiri olarak ken· 
disile beraber dün ,ehrimize 
gelmit olan misafirimiz Sovyet 
büyük elçisi bay Karahan bu
gihı belediyenin verdiği öğle 
ziyafetinden sonra villyeti ko
lorduyu ve C. H. fırkasını zi. 

Fabrikasını Gezdi .. 

yaret etmİflerdir. 
Bundan sonra ökonomi ba

kanı bay Celll Bayar misafiri 
Karahan beraberlerindekilerle 
birlikte müzeyi gezmitler ve 
kıymetli eski eserler hakkında 
kültür çevirgeninden izahat al
mıtlar ve miizeyi çok beğen· 
miflerdiş. 

Bundan sonra artırım yedi 
günü münasebetile sinema bi
nasında açılan yerli mallar ser· 
gisini gezmiılerdir. 

Kayseri, ıs (A.A) - Ôko· 
nomi bakam Bay Celil Bayar 
ve saygın misafirimiz Sovyet 
biiyük elçisi Bay Karahan bu 
akşam fabrikanın lokantumda 
'ereflerine verilen ziyafete ge
lerek ıenlendirmişlerdir. Ziya
fette vali, kolordu kumandanı 
ve Cumhuriyet Halk Fırkası 
başkanı ve Kayseri saylavı 
Reşit, Sümerbank çevirgeni 
bulunmakta idiler. Yemek son
suz bir nqe içinde geçmit 
Tilrk • Rua gençleri milli 
oyunlar oynamıf)ardır. 

Yemekten aonra lkoaomi 
bakanı Bay Celil .,... •• 

Kayaeriden bir manzara 
Karahan karplıklı olarak çok de Türk - Rus it b:rliğinin 
kara günlerde batlıyan Ttırk güzel ve bDyiik bir eseri olan 
Rus dostluğunun manasım ve Kayseri bez fabrikasının bqa· 
sonsuz kıymetini anlatan ve nmından doğan memnuniyetini 
çok alkıılanan s6ylevler söyle- s6ylemiştir. Saygın konuklar 
mişlerdir. BDyilk elçi söylevin· - Jonu 3 Dncü sahittdt -

--
- Tramvaycı dur .. 
- Durmak mı?. AalL •• Tramvaylann yavaı gittiğinden tikiyet 

eden ıen detll mim?. Y •tit bakalım ••• 
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Sahife a 

Soyadı Alanlar Gün 
Geçtikçe Çoğalıyor 

Nüfus İdaresine Hücum Fazla 
Dün nüfus dairesinde yeni 

soyad.lan tescil ettirenlerin 
isimlerini aşağıya yazıyoruz: 

Soyadı kabul eden bazı ze· 
vat beğendikleri adın başka 
biri tarafından aldığım görünce 
kendilerine başka bir ad bul
makta ve müracaat etmekte
dirler. 
Kapancızade ailesi "Arıksoy,. 

soyadım almışlardır. Bu me
yanda Bay T ahirin refikası 
Bayan Mediha "Anksoy,. adını 
kötüğe yazdırmışbr. 

Müstahkem mevki yüzbaşı
larından Bursalı Bay Nafız 
(Benli) Bursalı birinci mülazim 
Bay Mustafa Şerif (Bozkaya) 
topçu binbaşısı Bay Arif Hik
met (Aras) askeri hesap me
murluğundan mütekait Ava
noslu Bay Ali Riza (Er 
Tunç ) lzmir merkez tel
graf dağıbcısı Kemal (Ônol) 
belediye mnhasebecisi bay Sami 
ve biraderi binbaşı mütekaidi 
Enver ( Kutluk ), belediye te
mizlik işleri müdürü bay Ha
san Fehmi (Bumen), Kamtina· 
da manav Mehmet ve kardeşi 
ticaret mektebi talebesinden 
Ali (Dalgıç), Denizlide müte
kait kıdemli yüzbaşı M•ni•alı 
bay Halit (Aragur),Mahmudiye 
maliye kazanç kitibi bay Faik 
(Ertekin), İzmir icra taşra iş· 
!erinde müstahdem bay Bekir 
sıtkı (Karslıoğlu). lrmir icra
sından bay Şevket(Utku)soyad
lannı almışlardır. 

Nüfusa Geçlrllanler 
Bilgi matbaası müd~rii bay 

Ali Kaharaman (Öz Kahraman) 
78 polis Zeynelabidin (Önal), 
yeni maliye kazanç memuru 
Ahmet Öztekin, beldiye vari· 
dat M.Celal Özyürek, inhisar
lar takibat amiri Mahmut Y aJ
çuk, Eşrefpaşada başmuallim 
M.Necati Özker, Asansörde 72 
numaradaArifÖztop, 3cü seyyar 
tahakkuk memuru KemalÖzda
mar, Altaylı Vahap Ôzaltay 
Şehit Mehmet sokağında Tür• 
kan Özalp, inhisar bandcol me
muru Fehmi Ege, Bayraklıda 
Vahit Ôzgüven, Asliye başka· 
tibi Ahmet Ôkle. Aliağa camii 
Mehmet Ziya Ôzdengür, Baha· 
riye mahallesi hacı Hasan Ôz· 
levent, Emniyet 251 Mustafa 
ÖzcanEmniyet evrak kaleminde 
Örkan, Karataş tahakkuk me
mum Osman Ôzsoy, Başturak 
maliye şubesinde odacı Mehmet 
Ôzdemir, Emniyet birinci kısım 
3cü komiser Osman Nuri Ôzkaya 
Bornova Belediye Doktoru mü
tekait kaymakam Galip Erdini, 
İzmir terzi Hasan Behcet Övünç 
Emniyet 60 numarada Mahmet 
Öztürk, Maarif sicil memuru 
Öz Erten, Hususi muhasebede 
Bekir Sıtkı Ôzdem Emniyet 56 
Ekrem Öner, Emniyet 133 Sa
lih Özden, Belediyede 36 lbra
hiın Örge, Posta ve Telgraf 
memurlarından Zeki Ökten, K. 
yakada Avukat Süleyman Faik 

Özkan, DamlacıktaRafet Öncen 
defterdarlık varidat katiplerin· 
den ·Reşat Özderil, emniyet 20 
111111larada Hakkı Özen, ihracat 
(iimrüğü memurlanndan Arif 
Okten, 3 üncü komiser Sabri 
Özgen, tayyare piyangosunda 
Vasfi Özkent, defterdarlık mu
hasebe odacısı Numan Ôznek, 
varidat katiplerinden Riza Öz
güner, Mahmudiye tahakkuk 
takip amiri Cemal Özer, ev
rak dairesinden Ali Öztaş, 
Havyar hamamcılan Hak
kı ve Şaban Kaçan, bele
diyede Yusuf Ziya Özlek, 
telgraf müvezzii Kemal Önal, 
müteferrikada Ihsan Öge, 3ün
cu komiser Hamdi Özlükan, 
emniyette 265 Faik Ögünç, Sa
karya mektebi muallimlerindan 
Mehmet Öztarhan, İzmir ev
lenme katiplerinden Sabri Öz
ket, İzmir evlenme katiplerin
den Abdurrahman Öztek, 
Avukat Halit Tevfik Öz
yaman, berber Sait Parlar 
varidat kaleminde Aakif Pura, 
inhisarda Hüseyin Pala, Tica
retodası muamelat M.Sabri Pu
yan, Ticaretodası idare M.Naci 
Pirinç, Yusuf Riz mektebi 
muallimlerinden Salih Pakalın, 
jandarma mıntaka k. hesap 
memuru Sabn Pakulus, Medine 
yokuşunda Bayan İhsan Paya
zan, emniyet 141 Hikmet Pek
yavuz, devlet demiryollan ye
dinci işletmede tesviyeci Mus
tafa İbrahim Örs, evrak memur 
muavini SaWıittin Öz, 75 nu
maralı polis M.Faik Özel, Pa
l:aryeriıı.de İsmail Özeren. 

* •• 
Gümrükçü Bayanlardan itha-

lat gümrüğü müdürü F ahrı Soy
dinç, manifesto başmemuru Ba
ha Erdinç, manifesto memuru 
·Hikmet Aysun, manifesto me
murn Kemal Sirmav, manifesto 
memurn Nuri, Tengiz, ithalat 
gümrüğü muhasebe başkatibi 
lsmail Gökalp olarak soyadı 
almışlardır. 

İzmir defterdarlığı varidat 
katibi Sabri Armağan, merkez 
telgraf gişe şefi Cemal Şener 
soyadım tescil ettirdiler. .. 
~RESMi ...... 

Dairelere .. 
..................... 

Resmi daireler gazetelere 
gönderecekleri ilanlann aşa
n, metre sistemine dikkat 
etmemektedirler. Halbuki 
bu hareket kanuna muhalif 
olduğundan resmi ilanlar 
şirketi buna aykın ilanla
nn neşrine tavassut ebni
yecek ve gazeteler de bu 
gibi ilanları neşredemiye
ceklerdir. 

İşlerin sekteye uğrama
ınaşı için resmi devairin 
dönüm, arşın ve saire gibi 
kanuna mugayir ölçülerle 
ilanlan yazmamaları ilan 
olunur. 

ELHAMRA 1. Milli 
KÜTÜPHANE SiNEMASI 

Perşembe günü yeni ve hakiki bir şaheser takdim edecektir 

Kadın Asla Unutmaz 
Tamamen FRANSIZCA sözlü, Oynıyanlar: 

MARGARET SULLEVAN ve JOHN BOLES 
İstanbul'da MELEK sinemasında 2, YILDIZ sinemasında 

3 hafta gösterilen filim. 
............... :mm ............ ~~~~ 

JEANETTE MAC DONALD ve RAMON NO-
VARRO'nun büyük ve eşsiz opereti : 

KEDİ ve KEMAN 

Yeni Asır 

Defterler 
Ayın Yirmi 
İkisinde Asılacak 

Saylav seçimi teftış heyeti 
dün doktor Bay Behcet Uzün 
reisliği altında toplanarak def
terleri tetkike başlamıştır. Bu 
suretle saylav seçımine bilfiil 
başlanmış demektir. 

Teftiş heyetinin tetkiki bit
tikten sonra defterler kuvvetlı 
bir ihtimale göre ayın yirmi 
ikisinde açılacaktır. 

Mekteplerde 
Askeri Dersler 

Orta mekteplerle muallim 
mekteplerinde ve liselerde şim
diye kadar ihtiyari olan asker
lik dersleri şimdiden sonra mec
buri dersler meyanında buluna
caktır. 
Aynı zamanda bu mektep

lerin birinci devrelerinde de 
askerlik dersleri gösterilecek
tir. Askerlik derslerinde tale
beye bilhassa zehirli gazların 
kullanma tarzlan ve korunma 
çareleri hakkında konferanslar 
verilecektir. 

Damızlıklardan 
Vergi Alınmıyacaktır 
Maliye bakanlığından dün 

defterdarlığa gelen bir buyurul
tuda damızlık hayvanlann hay
vanlar vergisinden müstesna 
olduğu .bildirilmiştir. 

Fabrikalar Gezilirken 
Maarif müdürlüğünden ilk 

mekteplerdea başmuallimlikle
rine gönderilen bir tamimde 
muallimlerle birlikte bez do
kuma fabrikalariyle elektirik 
fabrikasına giden çocuklann 
makineler arasına sokuldukları 
ve bunun tehlikeli olduğu bil
dirilmiş ve bunu muallimlerin 
nazarı dikkata alarak ona göre 
tetkiklerini yaphrmalan lüzu
mu tavsiye olunmuştur. 

Elektrik Tarif esi 
Komisyonca Esaslı 
Malumat Hazırlanıyor 

Elektrik kilovat ücretinin tes
piti için bayındırlık komiseri 
Bay Alinin başkanlığı altında 
toplanacak olan komisyon için 
hazırlık yapılmaktadır. 

Komisyon toplandığı zaman 
tetkikler ıçm lazım olan 
bütün malümatı hazır bulacak
tır. Bayındırlık komiseri kömür 
ücretleri, kambiyo vaziyeti ve 
amele ücreti hakkında alb ay· 
!ık vasati malümat toplamak
tadır. Bu malümat toplandık
tan sonra komisyon içtima 
edecektir. Yeni tarife bir Ka
nunusani 935 den başlıyarak 
altı ay muteber olacaktır. -

Ölçüler 
Bay Bekir Sıtkının 

Tetkikleri 
Ökonomi Bakanlığı ölçü işle

ri müdürü Bay Bekir Sıtkı şeh
rimize gelmiştir. 

Bay Bekir Sıtkı Vali muavi
ni Bay Fuat Yurttaşı yerinde 
ziyaret etmiş ve ölçüler kanu
nunun tatbikinde zorluk olup 
olmadığını sormuştur. Kanun 
hiç bir zorluksuz şehrimizde 
tatbik edilmiştir. Bay Bekir Sıt
kı bugün de teftişle meşgul 
olacak ve yarın Ankaraya gi· 
decektir. 

Bu tetkik seyahatından mak
sat ölçüler kanununun memle
ketimizde tatbiki şeklini yakın
dan görmek ve bazı aksaklık
lar varsa bunlar için tetbirler 
almakbr. 

Mumaileybin şimdiye kadar 
yaptığı tetkiklere göre ölçüler 
kanununun tatbikinde memle
ketimizde hiç bir zorluk gö
rülmemiştir. 

ı Valimiz iki Güne Ka
dar Avdet Edecek 

Ankarada Kabul Edilen İşler 
İki haftadanberi Ankarada 

bulunmakta olan vali General 
KAzım Diriğin iki gün sonra 
Ankaradan şehrimize hareket 
edeceğini alakadarlara bildir
miştir. 

Valimizden dün vilayete ge
len bir telgrafta deniliyor ki : 
Talebe yurdunun kız kolu için 
kira ile bir bina tutulacaktır. 
Türk maarif cemiyeti bu bina
ya senede dört yüz lira yardım 
etmeği kabul etmiştir. 

Talebesinln mevcuduna bi
nası yetmiyen Kız enstitüsü 
için de yeni bir bina tutulması 
Maarif bakanlığınca onaylan
mışbr. 

Emiralem hükümet konağlnın 
inşası takarrür etmiş ve plan
lan tasdik edilerek vilayete 

iade olunmuştur. 
Tepecikteki sari hastalıklar 

hastanesine yeni bir pavyon 
inşası için Sıhhat bakanlığının 
yeni bütçesine otuz bin lira 
konulması onaylanmıştır. 

Yirmi alb bin lira keşifli 
Bergama hapishanesi inşaab 

adliye bakanlığınca onay
lanmışbr. 
Yakında Adliye bakanlığı 

tahsisatını gönderecektir. Ber
gamadaki ilim evinin inşaatının 
tamamlanması için Maarif Ba
kanlığı 935 bütçesine yeniden 
tahsisat konacaktır. 

Göçbeyli hükümet konağının 
keşfi Bayındırlık bakanlığınca 
onaylanmıştır. 

Sıhhat bakanlığı Karşıyakaya 
ayn bir hekim tayinini onay
lamışbr. 

Kubilay Mengü Taşının 
Açılma Resmi Yapılıyor 
23-12-934 Pazar Günü Menemende 
Yapılacak Tezahürat Programı 

Menemende irticai bir hadise 
üzerine şehit düşen KubilAy 
namına bir inkıJap abidesi inşa 
edilmişti.Bu abidenin 23/12/934 
gölemccine düşen Pazar günü 
saat on buçukta açılma resmi 
yapılacaktır. C.H.F. vi!Ayet ida
re heyetince Kubilay Mengü 
taşının açılma programı hazır

lanmışbr. 

23/12/934 Pazar günü sabah
leyin saat 8 de fırkalılar, vila
yet erkanı, ordu mensupları, 

izciler ve daha bazı davetli ze
vat Halkevinde toplanacaklar 
ve saat 8,30 da on dört oto
büsle Menemene harekl't ede
ceklerdir. inkılap abidesinin 
açılma şenliğine Manisa, Ber
gama gibi civar kaza ve köy
lerden heyetler davet edilmiş
tir. Hazırlanan merasim prog
ramı şudur: 

1 - İsiklal marşı. 
2 - Açma söylevi ( C.H.F. 

vilayet idare heyeti reisi Bay 
Avni Doğan tarafından). 

3 - Ordudan bir zabit söy-
levi. 

Kubilay Abidesi 
4 - Manisalılardan bir söy

lev. 
S - Menemenlilerden bir 

söylev. 
6 - Hep bir ağızdan Cum

huriyet 10 cu yıl marşı. 
7 - Kubila.y Okuluna dö

nüş (saat 12) 
8 - Kubilay Okulunda kon

ferans ve söylev (saat 12-13). 
9 - İzmire dönüş. 
Not - Söylevler on daki

kayı geçmiyecektir. 

Devlet Demiryollarının 
Yeni, Temiz Vagonları 
Dün Bandırma Ekspresine Verildi 
Devlet demiryollarının Av

rupadan yeni getirttiği büyük 
ve yeni vagonlann fzmir Bor
nova hatbnda tecrübeleri ya
pıldıktan sonra dünkü Bandır
ma ekspresine tahsis edilmiştir. 

Dün öğleden sonra birde 
kalkan Bandırma ekspresi bi
riıı.ci ve ikinci mevkili 2 vagon 
ve üçüncü mevkili 3 vagon ve 

Sulh Cezade Çalıfacak 
Ağırceza mahkemesi zabıt 

katiplerinden Bay İbrahimin 
Sulh ceza mahkemesinin işleri
nin çokluğu dolayısile bu mah
kemenin kaleminde çalışması 

ad iye encümenince onaylanmış
br. 

Sıhhi Teftltler 
Sıhhat müdürü Bay Cevdet 

Şakir dün Karşıyakaya giderek 
bazı müesseseleii teftiş etmiştir. 

bir de furgondan ibaretti. Ye
dinci işletme müfettişliği tica
ret işleri şefi Bay izzet dünkü 
ekspresle Bandırmaya gitmiştir. 
Yakında Bandırma ekspre

sine yataklı vagon da kona
cakbr. Seferlerdeki temizlik 
ve intizam, işletme işlerinin 

devlet elinde ne kadar övünç 
verici olduğunu görmek, göğ
sümüzü kabartıyor. 

Rapor Gönderlldl 
Havagazı şirketinin bütün 

stok malzemesinin teşkil edilen 
komisyon tarafından kıymetlen

dirildiğini yazmışbk, Buna ait 
olan rapor dün bayındırlık ba
kanlığına gönderilmiştir. 

Polls Divanı 
Poliı divani dün öğleden 

sonra emniyet müdürlüğünde 

toplanmış ve bazı polisler hak
kında kararlar almıştır. 
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(Ramazan Keyti) 
Dairelerde Oruç 
Bu sene tutan tutana.. Han· 

ği daireye gitsek bir kaç oruç-' 
!uya rastlarsın.. Geçen sene, 
daha evvelki sene bu kadar 
değildi gibi geliyor bana 1. Ma· 
mafih bu çok eyi bir feY· ôy· 
leya.. Sigaranın gözleri, ciğer
leri boğan dumanından, kah· 
venin sinir oynat.an zehrinden 
şöyle bir ay uzak kalıp nor· 
mal bir vücutla çalışmak, caoa 
en lazımlı bir iş. Hem şimdiki 
memurların tuttuğu oruçta sıb· 
hi bir riyazet var. Ne idi o 
eskiden iki saatlık oruç !.. Da· 
ire saat birde, ikide açılır, 
memur 2, 3 saat iş görür haydi 
yallah yine evine .. 

Zaten top atılıp ta boğazı 

açıldıktan sonra sahur vaktine 
kadar tıkınır, tıkıştınr şuray~ 

gider: Önüne birçok nevale 
gelir, buraya gider: Küçük bir 
sofra kurulur, eve gelir geÇ 
vakit sahur yemeği yir, Ece 
artık gıtlağına kadar doyar· 
Arkasından bir sabah namazı .. 
Haydı comburlup yatak... Ne 
zamana kadar?,. Allah hasta· 
!ık vermezse! öğlenin ikisine 
kadar .. 

Ceri de kalır 3-4 saat .. • 
Ben ne anladım bu uruçtan·· 
Herif orucu uykuya tutturuyor, 
gündüzü gece. geceyi gündli2i 
yapıyor. 

Daireye geldi mi: - Öp ba· 
banın elini.; Sakın bir iş içİJI 
uğrayayım denıe. Zira heııı 
oruçludur. Hem uykulu .. 

Eski memurların orucu böy
le idi. Geçende eski memuri• 
yet hayabnda yapmış yaşlıca 
biriıi bana: Eşrefpaşadan, tki· 
çeşmelikten, Karantinadan ve 
daha uzak uzak yerlerden me· 
murlann daireye vazife başına 
yetişmek için merkeplerle gel· 
diklerini söylemişti de gözü• 
mün önüne bir sürü merkepli 
memurun şakır şakır merkep 
ko~turup daireye vanncıya ka• 
dar yarışa giriştiklerini canlan· 
dınp gülmüştüm. t1te bu kaba 
oruç ta bu kabil memurlarıJI 

tuttuğu oruçtu, o zamanıJI 

orucu... Şimdi nerede öylesi .. 
Şimdiki mesai saatına göte 
çalışan memurların tuttuğıl 
oruç; Allah için söylüyorunı·· 

Dünyasına da yarar, ahretİ' 
ne de ... 

Çünki her babayiğitin karı 

değildir. 
Tok Dil 

Oğluma 
•• 

Oğütlerim 
•••••••••••••••••• 

36 - Kitaplarının yükselt· 
tiği kadar seni biç birşeY 
yüksı>ltemez. 

37 - Bir kadının başka bir 
kadının guzelliğini itiraf ede· 
bilmesi için kendisinin ondan 
güzel olduğuna inanmış o!ınasl 
lazımdır. 

38 - Korumak istediğin bit 
şeyin evvela bir hak olduğıı!l' 
inan 

39 - Milli haysiyetini ~ol 
rumak için nefsinde haysiyetli 0 

40 - İlim ihtiras kabul et• 
mez 

41 - Hak; zaman, mekıiıJ 
ve şahıs ile alakalı değildi-. 

32 - Kavgalar verilmiyen 
haklann alınmak istenmesindefl 
çıkar. 

Kar,ıyaka - Muzaffer ----Öldürülen Hayvanlar 
Şehrimizde yapılan ruam 111ii• 

cadelesinide 17 beygirin nıaıJI' 
lı olduğu görülmüs ve buıı13' 
itlaf edilmişti. Dün Ziraat 6•' 
kanlığından gelen bir mektııl" 

. ' ta bu hayvanların sahiplerjtl., 
tazminat verilmek için 430 6 
ranın gönderilmek üzere old11' 

~u bildirilmiştir. 
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Gen(' Kadın Kocası Tarafından Fırlatılan .. 
rJ' asın .. 1\trırh«ı 1\ltında Kıvrandı 

ı-. t"'ı -' ~ - -
- Öyle değil mi Ülgen, o den söyliyebilirim Ülgen .. Bu-

vakıt çok aksi bir karakterin gün söz vereceğim, ve benim 
vardı.Nasıl Bay Oğuz .. Karınız sözünme inanacağım adama 
şimdi de öyle midır? daha rastlamadım. Bir gün 

Ülğenin yüzü kızardı. Başı rastlarsam aşk operasyonumu 
kocasına daha yakın geldi. kalbimi dinlemeden, kafamla 
İçinden İvreme kızıyordu. Ama- yapacağım. 
da boş boğazlık ediyordu. Bu Oğuz bu söze cevap verdi: 
sözlerden kocası ne manalar Duygularınızı tartarak, 
çıkaracaktı? süzgeçten geçirmiye vakit bu-

Kaşlarını çattı. labiliyorsanız iyi.. Fakat hiç 
- Doğrusu bu güzel methi- sanmiyorum doktor ... 

yene diyecek yok.. Aşk tartılamiyor . . in-
İvrem aldırmıyarak: san hazan öyle hadiselerle 
- Yok canım çatınma .. Her karşılaşıvor ki yapıldıktan son-

halde yeni kadınlık meşguli- ra aldandığını anladığı nice 
yetleri genç kızlık tersliğini dlleklerin yapılmamış olmasına 
değiştirmiş olmalıdır. Zaten ta- hasret çekerek ağlamağı ter-
biatta değişmiyen ne var? He- cih ediyor. 
le biz insanlar olanlara, biten- İki genç kız birbirine baktı. 
!ere göre öyle evrimler geçi- İvrem Oguzun taşını anlama-
ririz ki, dünkü benle bugünkü mış görünerek. 
beni tanıyamazsın.... - Vallahi ben, her halde 
Oğuz bir karısına bir inanmadığım bir cennet rüya-

doktora baktı. Bu gelişi gü- sına bu günkü halimi kurban 
zcıl söylenen sözlerde her halde etmiyeceğimi sanırım .. 
bir maksat araştırıyordu. Genç - Eğer doktorluğunuz ruha 
kız neyi ima etmek istiyordu? müessir olabiliyorsa"Allah ver-
Bir bildiği mi vardı?Karısının sin,, derim .. İnanınız ki hayatta 
süründüğü kokular sinirlerini bu en mühim bir araştırmadır. 
geriyor, kanını karıştırıyordu. Evlenmek çok kolay ve çok 
Birbirlerine o kadar yakındılar güc bir şeydir. Erkeği kadına, 
ki Ülgenin sıcak nefesi yüzünü kadını erkeğe bağlıyan ne bir 
bakıyor, bir an kendinden ge- kağıttır,ne de halkaların değiş-
çer gibi yalnız ona, onun olan tirilmesidir. Birbirine karşı du-
kadına bakıyordu. yulan sevda ve sevdayı ilınik-

Doktor hiç farkında değilmiş !iyen, artmasına vesile olan 
gibi peçetesini fırlattı ayağa her halde bu resmi kağıtlardan 
sıçradı. Soyulmuş elmanın ya- daha üstün hirşey vardır. 

nsını beyaz dişlerine götürerek: Göz ucuyla Ülgene daktı o 
- Söylemek, yemek, otur- sanki dinlemiyordu. Perdeyi 

mak. .. Bu işlerin üçü bir arada siper almış, dışarı boğazı sey-
olunca insanı yoruyor... rediyordu ... 
Oğuz imali: Oğuz tekrar etti: 
- Ülgen sizi doktor olarak -Evet dediğiniz gibi doktor, 

takdim etmeseydi bir piskoloğ hu üstün olan şey onun sizin 
olduğunuza inanacaktım... sözünüze inanması ve sizin de 

- Doktor .. hele bir kadın onun sözüne tutunmanızdır. Bu 
olursa bu gibi pisikolo jik tet- İnanın bozulduğu gün, bağsız 
kiklere çok ehemmiyet verme- gönüllere kanunlarile köstek-

1.d' lenmiş yuvada zından karaltısı 
ı ır ... 
Ülgen İlvremin sözünü kese- çöker .. 

rek: Genç kadın kocasının fırlat-
- Ve galiba bunun için bi- tığı taşın ağırlığı altında kıv-

ıim doktorumuz eline nişteri randı .. 
almadan ameliyat masası önün- Ah bir kerre İvremle valnız 

kalsa bütün hıncını ondan ala-
de beni teşrihe yelteniyor!.. caktı. Kafir kız bu bahsı 
Fakat bırak Allahı seversen, nereden açmıştı ? O bütün 
beni tanıttın yeter.. Biraz da düşüncelerini bildiği halde 
bize İvremin portesini çiz göre- _ Sonu Var -
lim. İzmirde doktor B ... ye ce
vap yazmadan acaba burada 
senden bir cevap bekliyenler, 
pisikolojik tetkiklerinize vesile 
verenler yok mu? 

İvrem lakaydane: 
- Hayır benden cevap bek-

liyen kimse yok .. 
Ülgen gülerek 
- Demek ... 
-Dur acele etme .. çekinme-

,_TAYYARE 
TELEFON 3tSt 

-·-
Bafrada 

Göçmenler Yerleştirildi 
Bafra, 16 ( A.A) - Safraya 

yerleştirilen Darıdere muhacir
lerinden 105 kişinin bir yıllık 
yiyecek ve içeceğini Bafra köy
lüleri, evlerinin yaptırılmasını 
da Bafra tüccarları Üzerlerine 
aldılar. 

SİNEMASI 
TELEFON 3tSt 

Bır seneyi mütecaviz bir zamandanberi hala Paris, Lon
dra, Berlin, Atina sinemalarında gösterilmekte olan şahe
ser.erin şahı büyük filim. 

Bitmemiş Senfoni 
Musiki dahisi Franz Schubert'ln hayatı 

ona ilham veren bUyUk aşkı 
Filmde Schubert'in cihanşumul şöhreti haiz Si Minör sen

fonisi Viyana Flarmonik orkestrası tarafından çalınmakta 
ayrıca Cyula Horvath'ın Çıgan orkestrası Viyana operası 
korusu ve çocuklar korusu taganni eder. 

I·la" veten . FOX d~Y_a ha"'.a?i~leri [Türkçe sözlü] 
• Mıkı [ Mınının kaçırılması ] 

SEANS SAATLARI : 
15 - 17 - 19 - 21,15 
13 - 15 tenzilatlı talebe seansı 
13 de ilave seans 

- - - -- -- - -------------·--- - - - - -~- - - - ~ -~ ~ ·----- -- ------ -

<enı A•ır 

Kurultayda Edirne - Istanbul Yolu 
••••••• 

Kadastro Ve Ya-
zımı Kanunu 
Görüşüldü 

ANKARA,15(A.A)- Bugün 
Hasan Trabzonun başkanlıgında 
toplanan Kurultay toplantısının 
başında Emin Fikri Özalpın 
ölümü, karşısında hatırasına 

hürmeten susulmuştur. Bundan 
sonra kadastro ve yazım için 
olan kanun üzerinde görüşül

miye devam edilmiş ve onay
lanmıştır. Eylül, İkinciteşrin 
1933 ve Birincikanun 1933 Şu
bat aylarına ait raporların su
nulduğuna dair mazbataları 
onayladıktan sonra askeri has
nelerde hastaların idare ve 
iaşelerine zabitan ve askeri 
memurların maaşatı hakkındaki 

kanunun altıncı maddesinin de
ğiştirilmesi için olan kanunlar 
üzerinde ikinci görüşme yapı

larak onaylanmıştır. 
ı Bundan başka kurultay, nü
fusunun günden güne artması 
ve öğrenme istiyenin gittikçe 
genişlemesi ve kanun neticesi 
olarak da mekteplere gelen 
talebe sayısının çoğalmasından 
ötürü Ankarada yeni bir orta 
mektep binası yapılmasına lü
zum görüldüğünen bedeli kıs

men bu yıl ve kısmen de 1935-
36 yıllarında ödenmek üzere . 
taahhüde girişebilmeleri için 
Maliye ve Maarif Bakanlıklarını 
memur kılan kanun ile uluslar 
arası telekomüniksayon demir

yolları ile uluslar arası eşya ve 
yolcu taşınmasına ait kanunları 
görüşmüş ve onaylamıştır. Ku
rultay pazartesi günü toplana
caktır. · 

Muğla' da 
Kadınların Toplantısı 
Muğla, 16 (A.A) - Geceleri 
Halkevinde Fransızca dersi ve
rslmiye başlamıştır. Derse en 
çok gençler istek gösteriyor
lar. 

Muğla, 16 (A.A) - Saylav 
seçimi öneninin kadınlara ve
rilmesinden ötürü kentin tanın
mış ve tanınmamış birçok ka
dınları bu örneği kendilerine 
veren fırkaya sevinçle yazıl
maktadır. 

Muğla, 16 (A.A) - Halke
vinde bulunan halkevi idare 
heyeti okullu fakir çocuklara 
sıcak yemek vermek ve bay
ramda yoksul çocuklara giye
cek yeptırmak için çalışmaya 
başlanmasına söz kesmişlerdir. 

lspartada 
Büyük Sevinç Vardır 
ISPARTA 15 (A.A) - lspar

tanın Aydın demiryoluna bağ
lanması hakkında kurultayca 
verilen karardan ötürü büyük 
sevinç duyan Isparta halkı iç
ten gelen saygı ve duygularını 
büyük önder Atatürke ve yük
sek katalara tel yazılariyle bil
dirmişlerdir. İki ay içinde gül
yağı kükürt fabrikasının yapıl
makta olduğuna göre Isparta
lılar şimdi de demir yoluna ka
vuşacaklarından ötürü bayram 
yapmakta, Juvançlı ve mu~lu bir 
gün yaşamaktadırlar. 

Kurultay Başkanı 
Teşekkür Ediyor 

ANKARA 15 (A.A)- Bur
sa saylavı Emin Eralpın ölümü 
dolayısiyle her taraftan aldık
ları taziyet tel yazılarına ayrı 
ayrı cevap vermek çaresizliği 
karşısında kalan merhumun 
amcası kurultay başkanı gene
ral Kazım Özalp ile ailesi 
teşekpürlerinin i 1 e t i 1 m e si ne 
Anadolu Ajansını memur et
mislerdir. 

Üzerindeki Köprüler 
T ekirdağına Son Yedi Günde 
Roman yadan 664 Göçmen Geldi 

Tekirdağı 16 (A.A) - Mem
leketimizle Avrupayı birleşti
ren Edirne lstanbul yolunun 
Tekirdağı vilayetine düşen Çor
lu - Silivri yolu arasında be
tonarme olarak yapılacak 25 
köprünün yapımı bu hafta iha
le edilecektir. 

Fakat bu köprülerin müna
kasasına giren mütealahitlerin 

istenilen vesikaları ihale şaı t
larına uygun olmadığından vi
layet daimi encümeni bu köp
rülerin emanet suretile yapıl
masına karar vermiştir. 

TEKIRDACI, 16 ( A.A ) -
Kırklarelinin Midye kasaba
sında bir iskele yapılması dü
şünülmüş ve bunun için ye-

1 
rinde tetkikler yapılmıştır. Bu 
iske 'enin iyi işliyebilmesi için 
her türlü nakil vasıtalarının 

her mevsimde geçebileceği bir 
yol ile Tekirdağının Saray ka
zasına bağlanması gerekli ol
duğundan bu hususta icapeden 
tedbirler alınacaktır. Saray
Çerkezköy Saray - Vize ve 
T ekirdağı- Hayrebolu yolların
daki silindiraj işi devam et
mektedir. 

Tekirdağı 16 (A.A) - Ana 
vatanın Trakyaeline kavuşan 

soydaşlarımız günden güne ço
ğalmaktadır. Son yedi gün 
içinde Romanyadan şehrimize 

664 göçmen gelmiş ve hemen 
yerleştirilıneleri için ayrılan 

yerlere gönderilmişlerdir. 

B r Arnavut Çetesi 
Yunan Topraklarına Tecavüz Etmiş 

İstanbul, t6 (Hususi) - Bir Arnavut çetesinin Yunan topra
ğına girdiği ve Yunan hudut muhafızları ile çarpıştığı Atinadan 
bildiriliyor. 

Gümrükler Varidatı 8 Milyon Fazla 
ANKARA, 16 (Hususi) - Gümrükler bakanlığınının bir ista

tistiğine görcı, gümrük gelirinde altı ay içinde geçen yıla na:&a
ran 8 milyon liralık fazlalık gorülmüştür. 

Özel Mektepler 
Umum Müdürlüğü 

İSTANBUL, 16 (Hususi)
Kültür (maarif) bakanlığının 

yeni teşkilatında Özel mektep
ler genel müdürlüğü de kuru
lacaktır. 

Manisa da 
Belediye İntihabatı 
Manisa, 16 (A.A) - Bele-

diye intihabının yenilenmesi 
hazırlıklarına başlanmıştı. 

Saylav Seçimi 
Hazırlıklar Devam Ediyor 

KARAHİSAR, 16 (A.A) -
Saylav seçimine ait esas def

terler son değişikliklere göre 

yapılarak kadın erkek nüfus

ları tetkik için gösterilen gün

den evvel gözeltleme kuru
muna verilmiştir. 

StlRT, 16 (A.A) - Saylav 

seçiminin bir günde yapılması 

için buyruk vermek üzre vali 

yanında Halkevi başkanı ol

duğu halde Eruha gitmiş ve 

akşam geri gelmiştir. 

AYDIN, 16 (A.A) - Kent 
kurultayının yaptığı fevkalade 

bir toplantıda saylav seçme 

güzt t ne kurumu üyelerini ayır
mıştıır. Kurum yarın işe baş

lıyacaktır. 

KAYSERİ, 16 (A.A)- Say
lav seçiminin ana defterleri 
anıklanmış ve dün gözetleme 
kurumuna verilmiştir. 

SAMSUN, 16 (A.A)-Saylav 
seçimi anıklıkları vilayetin her 
yanında çok ilerlemiştir.Bu se
çimde Samsunda yedi saylav 
çıkacağı oranlanmaktadır. 

Ti bette 
Şiddetli Zelzele 

BOMBA Y, 15 (A.A) - Ra
sathane gayet şiddetıi ve en 
az beş dakika süren bir zelzele 
eaydetmiştir.Zelzele saat 7 /32-
de olmuştur. Merkezinin 1280 
mil mesafede tahminen Tihette 
oldujzu ~anılmaktadır. 

Memurlar İçin 
Sigorta 

Ankara, 16 (Hususi) - Yeni 
Kurultayda Saylav sayısının 

370 olacağı söyleniyor. Dahili
ye Bakanlığı hususi idarelerle 
kentler (belediyeler) memurlıı.rı 
için bir sigorta kurulmasını 

düşünüyor. 

Zonguldakta 
Yerli Mallar Sergisi 
Zonguldak, 15 (A.A)-Ulu

sal ökonomi haftasının dör

düncü günü de çok canlı ve 

hareketli geçmiştir. Sergi bu 

gün de halk ııkınlarile dolup 

boşaldı. Ecnebilerin Türk ince

liği ve varlığı önündeki hay

ranlığı açıkça görünmektedir. 
Halkevinde geceli gündüzlü 

ökonomi savaşımız üzerinde 

müsamere ve konferanslar ve

rilmektedir. Halkı salonlar al
mamaktadır. 

Y ozgatta Nüfus Yazımı 
Yozgat, 15 (A.A) - Saylav 

seçimi işi ilerlemektedir. Kent 
nüfus yazımının ardı üç güne 
kadar alınacaktır. 

Bir Japon Vapuru 
Kazaya Uğradı 

Londra 15 (A.A) - Atlas 
denizinde şiddetli bir fırtına 

esnasında kazaya uğrıyan ve 
kaptanı ile iki zabitini kayb
eden Viktorya Mary isimli Ja
pon vaporu bu sabah Barry 
Vas' e yedekte getirilmiştir. 

Tayfalardan yaralı olanlar Kar
ditfe hastaneye kaldırılacak

lardır. 

Bavyera 
Hudutlarında Bir Hadise 
VİYANA, 15 (A.A) - Sınır 

yakınında kuşkulu üç kişiyi 
yakalamak istiyen polis memur
ları atılan ruvelver kurşunlarile 
ölmüşlerdir. Bu işi yapanların 

Bavyeradaki Avusturya Iejiyo
nundan oldukları anlaşılmakta
dır. 

Sahife 3 

Soyadları 
Köylümüz Bitiğin
den Çıkarıln1ıştır 

ANKARA, 16 (A.A) - İç 
işleri bakanlığının çıkardığı 

köylerimiz bitiğinden saylav 
Besim Atalayın soyadı olarak 
seçtiklerini yazıyoruz: 

Sirem, Solcak, Soman, So
may, Sorgun, Sorkun, Botman, 
Soysal, Soysalı, Sokmen, Sucin, 
Surgun, Suklun, Sule, Sulecik, 
Sulmenli, Sulme, Sulun, Sune, 
Sahna, Sahnalı, Saman, Sana. 
Sarakman, Tagal, Tamız, Tan, 
Tanısman, Tankos, Tanur, Tan
zı, Taptık, Taras, Tarhan, Taş
temur, Tatay, Take, Terkin, 
Tekmen, Taramız, Tilmensagir. 
Timurtaş, Timzen, T odurga, 
Sogaç, Toğuç, Tokuç, Tokuş, 
Toman, Tongur, Toptaş, Top
luca, Toraç, Toragan, Tora
man, Tori, Torsin, Tosmur, 
Totan, Totas, Toygar, Toygun, 
Toymuş, Toyran, Toytemur. 
Kozman, Tugrag Tugut, Tulay, 
Tuluntaş, Toran, Turgutalp, 
Turhali, Tursunbek, Tursin, 
Tutak, Tutaş, Tutuş, Türken, 
Türkemiş, Türkmen, Turtuk. 

Ökonomi Haftası 
ÇANKIRl,15 (A.A) - Öko-

nomi ve arttırma haftası do
layısiyle okul talebeleri tara
tından tezahürat yapıldı. Her 
yünde yerli mallar gösterili
yordu. 

ÇANKJRI, 15 (A.A)- Say
lav seçimi işleri ilerlemektedir. 
Köylerden istenen defterler 
geldi. Bu defterlere göre bu 
kez Çankırıdan bir saylav artık 
çıkacaktır. 

YOZGAT, 14 (A.A)-Öko
nomi arttırma yedi günü coş
kun alaka ve tezahüratla 
devam ediyor. H:.lkevinde ya
pılan temsillere büyük halk 
kü eleri gelmektedir. Lise ve 
ilk okullar talebesı kent içinde 
alay halinde bankaya giderek 
kumbaraların boşaltılma işinde 

bulunmuşlardır. 

Çinde 
Komünistlerle Kavga 

Penipuig, 16 (A.A) - Ölü 
bulunduğu söylenen misyoner
lerin kızı Helen Sten'in sağ 

olarak bulunduğu bildiriliyor. 
Misyoner karı kocanın ölüleri 
komünistlerle yapılan harpten 
sonn Garas'ta bulunmuştur. 

Misyonerlerin yakalandıkları 

Cington şehri, misyonerleri ka
çıran 3000 kişi ile hükümet 
kuvvetlerinin çarpıştıkları yer
den 17 kilometre mesafededir. 

Soyetlere İkraz Mı? 
Londra, 15 (A.A) - Lenga 

Goldfilds hissedarları heyeti 
umumiycsi reisleri münasip 
gördüğiı takdirde Sovyetlerin 
3 milyon İngiliz lirası teklifini 
kabul için selahiye'. vermiştir. 

Türk ... Rus 
İş Birliği .. 

•••••••••••••••••• 
Raşt. raıı bitincı !> ı ı hı · ede -

ziyafetten sürekli alkışlar ve 
candan sevinçler arasında ay
rılmışlardır. 

Ankaraya Dönüş 
Kayseri, 16 (A.A) - Ökono

mi Bakanı Bay Celal Bayar 
Sovyet büyük elçisi Bay Ka
rahan, Sümerbank genel çevir
geni Nurullah Esat Sümer ve 
diğer konuklar bugünkü tren
le Ankaraya döndüler. Geliş
lerinde olduğu gibi gidişlerin
de de candan uiturlandılar. 



Casusluk 
-64-

Zozo Gelmişti .. Fakat Tehdit Mek
tuplarının da Arkası G-elmiyordu 
Zozonun !>em istemesi ve 

kolayca bulması için kapıcıya 
yüksek sesle seslendim: 

- Odama çıkıyorum. Mek
tuplanmı 1 t numaraya getir
sinler. Az sonra 'Zoz.o odama 
geldi. 

Onu sevinçle karşıladım. Ve 
sual yağmuruna tuttum. 

- Pariste ne oluyor? Ne 
söyliyorlar? Her gün yazdığım 
halde cevap almıyorum. Burada 
ne yaptığımı sorma. Çok büyük 
zorluklar içerisindeyim. Kapi
ten Laduya belki 20 den fazla 
mektup yazarak yardım iste
dim. Mülazım Mari e de yazmış 
o1mahdır. Yalnız takabm kal
madı. Von KTohn nihayet şüphe 
edec-!k. Bütün elde ettiklerim 
bir günde yıkılacak. 

Zozo cevap verdi : 
- Endişeye kapılmayınız. 

flk mektubunuzu aldığım gün 
beşinci büroya telefon ettim. 
O günden sonra kapitenin ya
kasını bırakmadım. Her gün 
telefon başında idim. Maalesef 
Kapiten Ludu ile görüşm~k 
kabil olamıyordu. Bir gün, ni
hayet kapiten Luduyu bula
bilelim. 

Madritc hareketim için icap 
eden hazırlığı yapacağım vaa
detti. Son mektubunuzu alınca 
kendisine göstermek istedim. 

nuna geldim. Bumdaki vazifem 
yalnız elim olmakla kalmıyor, 
hazan da feci oluyor, Zozo ... 
Zozo gülüyo•du. Anlaşılan kız
gınlığım onun huşuna gidiyor
du. Şu garip cevabı ermekl'I: 
iktifa etti: 

- Bütün bunlar Parise ait
tir. fadcm ki Barou V:on 
KT<>honun yanmdasınn: onun 
itimadına mazhar bulunu-
yorsun. Bu kadan yeter. 
gösteri kurtarılmıştır. Netice
ye gelince... Ancak tesadüfün 
bileceği şeydir. Sırası gelmiş

ken sorayım: Baronu ne vakıt 
görebilecek, pesetaları ne za
man alacağım? 
Zoıo Alman paralan ile Al-

manya aleyhine calışruaKbn 

bo~lamyordu. 

Denizaltı gemisini ziyaretim
den a.:z sonra idi, bir gün, Von 
Krohn Zozonun, hala giıW mat
basını muhafaza edip etmedi· 
ğini sordu ve ~olan söyJcdi: 

- Gazeteler bastırmak iç.in 
300 bin peseta aJdun. 
Be~inci, Büroya 'Zo:zo ıçın 

yazdığım mektuplara cevap 
alamayinca bu arkadaşı bizzat 
davete mecbur kalmıştım. İşte 
Zozo şimdi Alman casusluk 
kasalarındaki 300 bin pesetayı 
Fransız mütekabil casusluk teş-

Yine bulamadım. Kapi!eııin kilatının kasasına aktarma et-
muavini kendisile üç günden 
evvel görüşemiyeceğimi söyle
yince miralay lgnatiyefi gör
oüm. Yardım istedim. Onun 
yardımı olmasaydı burada bu-

mek için burada bulunuyordu. 
lo:r;oya: 

- Odanızda bekleyiniz, Ba
ronu haberdar edeceğim dedim. 

lunamıyacaktım. Marthe... Von Krolin bir kaç gfuıden 
İşittiklerimden boğulacakbm. biri başka bir ajan daha arı-

Canımı o kadar çok sıkılinıştı. yordu. Voo KaUeyin rekabeti 
- Bütün yaıdıktanma niçin ise günden güne artmakta idi. 

levap vermiyorlar? Kapiten Her gün tehditle· dolu imzasız 
laduya haber verdiğim halde mektuplar alıyordum. Bunlar-
nuıl oluyor da Kadiksteki Al· dan birinde: 
man denizaltı gemisi -kaçmağa - Canınızı kurtnrmik isti-
muvaffak olmuştur? Bütün bun- yorsanız Fmnsaya dönünm, de-
lar anlaşılmaz. şeylerdir. Bitkin niliyordu. 
haldeyim. Mukavemetimin so- - Somı ıı.'ilı -
...................................................................... , ......•........•. 
İtalyan Ve- ~~-.....-----....-.......... -~_,...,.. .......... ..,,..............,.~-·~·...,-·--.,.....,.. ..... _...,,,...,.._,. ., 

liahbnın ka
r.ısı Marie Jo
zenin pek ya
kında ko:Es. 
ile birlikte 
Brüksdc gi
derek vali
desini ziyaret 
edeceği Ro
nadan bildi
ı 'liyor. Marie 
Juze böylece 
kı.:ı ile bir
lik e ilk se
}'ahate çık
mış buluna
caktır. 

Re s i m d e __.,,,. ... ,,." 1'.i.$...Jt<lri!!i, 

İblyan Veli
antmın kan-
sı Prenses • • 
i !arya Joze 
ve kızı gö
rülmektedir. 

Yılbaşı Ve Bayram Yaklaşıyor 
Hediyderinizi tedarik etmek üzere ticarethanemizi 

Ziyaret etmeği unutmayınız 

"VVESTINGHOUSE, 
Büyük meşhuri alem müessesesi mamulatından Ocaklar, 

ekmek kızartıcı aletleri, ütü, soba, saç kurutan elektrik 
aletleri, Süfüze makinası, mıkartadan mamn1 tepsiler 
saireden ibaret çok zengin bir çeşit bulacaksınız. 

Faldell, Zarif, Ucuz 
ŞARL P. BALADUR ve ŞÜREKASI 

Cumhuriyet Meydanı yanında Birinci korc!on 
Telefon No. 3644 

. . . ;.- ~ 14-16-18-20-21-23 (1083) s. 4 ' " ,e • 

Ziraat Bakanı Bay 
Muhlisin Bir Söylevi 

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

Yedi Ayda Buğday 
115 Milyon Kiloyu 

ihracatımız 

Bulmuştur 

A~KARA, 15 (A.A)- Ulu
sal ökonomi arttırma yedi günü 
münasebetile Ziraat bakanı B. 
Muhlis akşam rnd)oda ~ söy
lev! söylemiştir: 

Bir üyesiolm kla :kıvandığım 
lusal ökonomi ve arttırma 

kurumumrn. dileği buyruğuyle 
~ dyo başına geldim. Ulusal 
ökonomi üzerinde bilmik bir 
söylev yapacak değilim. Bu 
bilgimin dışındadır. Ben )1llmz 
iki devre, Osmanlı .. Cumhu
riyet 6konomisi ara sın da bir 
lmrşılaşbrma yapa-cagım.Karşı

ılaştırma -dedi.in. '"BU tiım yerin
de kı llamlmış o!rt?adL Karşı
laştırm.t varlıklar arasında olur. 
Osmanlılar dev.re.sinde_ ulusal 
ökonomi .diye çıkarıla~ kar
~ıya lınacak bir nerse bir 
varlık yoktu ki ulusal ökonomi 
o devıede anlamı kavranmış 
.değeri anlaşılmış, yalnız yaban
a dillerden ~vrim olarak bir 
iki bitikte tek tük kullanılan 
kuru bir terimlikten ileri geç
memişti. Tarih bilginleri söy
lüyor. Osmanlı imparn.tôrloğu 
ilkönce ökonomik alanda erkini 
gücünü tüketmiş, yitirmiş, ulus 
varlığının ulus kurumunun ya·· 
pısının temeli böylece bir kez 
sar.sılınca çöküm başlallllJ, çök
müş, çökmüş., 

Lozanda barış konuşmasında 
bulunanlar anlatır, ismet Inönü, 
kendilerini Osmanlı imparator· 
luğunun üvderi saymağa alış
mış, alıştırılmış olanlardan da
ha da öyle SGyanlardan iste
diklerini sökerek, • kopararak 
alırken beçici ei~eli diyenler 
yeni doğon Türkiyenin de er· 
geç ökonomik sıkıntılar karşı· 
sın da ::ora ger p aldıklannı 
geri vermeğe boyun eğeceğini 
söyliyenler olmuş, acun genel 
oyusu kanıgdaydı. Türkler kur· 
tuluş savqını kazandılar, ba
şardılar. Ancak yıllardanberi 
bir sava~tan öbürüne artık yor
gun bitkin düştüler. Şimdi el-
lerinde katan en güzel yerleri 
yanmış , yıkJmış bir çok yeri 
çoralr korak bir ulkede kendi 
başlarına parasız pulsuz bitiksi:r; 
gereçsiz ne yap:ibilirler, na
sıl bannabilirter" çolC daha 
zengin ·yerlerin ly.e"si'ken da 
ha çoklu\:, daha ciiıoken ·ne 
yapa bilmişlerdi. Koca impara
torluk ülkesinde bayındu:Iık 
ola~ak ne gösterilebilirdi. Bu 
yolda bir iki iş yapılmışsa bun
ların da kaçı · kenClilerinindL 
'A vrupaİilar gelip te şurada 
birkaç güdük de'miryoıu yapı
vermiş olmasalardı f stanbuldan 
bugünkü Ulus özdderinde kaç 
günde gidilirdi. İğneden ipliğe 
dek her türlü gerekliklerini 
kimler yapıyordu. Kimlerden 
alıyorlardı. Bu nesneleri bıra
kın. O geniş topraklarda ken
dilerini bile besliye"biliyor1ar 
mıydı? Acun genel oyun olup 
biten, gelen geçen için bo gö· 
rüşleri, düşünüşleri yerinde idi. 

Doğru idi. Onların yanıldığı, 
aldandığı gelecek olan i~indi. 
Bunun da oranlıyamazlardı. Öl
çüleri başka idi. Önlerinde bir 
örnek yoktu. Başında Atatürk, 
Türkiye yeniden daha iyi do
ğuyordu. On, on iki yıl içinde 
yapılan başarılan işleri sayacak 
değilim. Ben yalnız sizlere iki 
devre ulusal okonomisinde ta
nın bakımından bir iki sayış 

okuyacağım. Osmanlı impara
torluğunda bu günkü Tıürkiye 
sınırları içinde -ancak 47-48 
milyon dönüm tabii ekilirken 
şimdi 65-70 milyon dönüm ekil
mektedir. 909 yılında 24 mil-

yon dönüme karşı 1931 de 
38 milyon dönüm boğday 9,09 
binde 13 milyon dönüme karşı 
93ldelS,5milyon dönüm arpa909 
yılında O, 7 milyon dönüme kar
~ı 931 de 1,78 milyon dönüm 
yulaf, 909 yılında 2,S milyon 
dönüme karşı 931 de 3,6 mil
yon dönüm çavdar, ekilmiştir. 
909 ekilişi 100 sayılırsa 931 de 

Ziraat Bakma Bmı lıfü1ıUs 
buğday 160 arpa 117 yulaf 163 
çavdar 142 ye çıkmış demek
tir. Birde cumhuriyetin ilk yıl
lanyla son yıllan ekiş1erini kar
şılaştırahm. Görülürkü yıldan 
yıla büyük bir artış, ilerleyiş, 

vardır. 

934 de Buğday: 18,318,8361 

Arpa: 11,S40,809, Çavdar: 
1,245,142. 

931 de buğday: 38,109,305, 
Arpa: 15,593,659, Çavdar 3 
milyon 601,619. 

924 ü 931 buğday 100,210 
arpa, 100,135 çavdar, 100,300 
patates, keten, pamuk, tütün, 
ekişlerinde büyük bir arbş var· 
dır. 909 yılmda da patates 
148,631 keten, kendir 127,608 
pamuk, 1,636,874, tütün 418 
milyon 55,931 yılında da pata· 
tes, 444,645, keten kendir 
302,043, pamuk 2,162,668, tütün 
689.497, bunlarda da 909 eki
li~ yüz sayarken 931 ekilişi 
patateste 300 keten kendinle 
237 pamukta 132, tütünde 165 e 
çıkmıştır. Cumhurluk şekerini 
kendi yapmakla Türk köylüsü
ne de çok v t.rimli gelirli yeni 
bir bitki şeker ıpancarmı da 
kazandırmış oldu. Osman.Wık 
devresinde sıfır olan ,eker pan· 
carı ekimi 926 .da 50,000 
dönümden başlamıJ bugiİll 250 
din dönüme çıkm1.Ştır. 909 bakla 
faaulya 644,095. mercimenk 
366,659, nohut, ·405,835, fasul· 
ya 644095 mercimek 25937 4 
iri bakla 100 nohut 100 fasul
ye 100 mercimek 100.911 Bak
la 129, nohut 142, fasulye 147 
mercimek 118. Hayvanlarda 
satış vardır. 933 te 923 koyun 
sayımına göre 1,700,000 fazla
lık görünüyor. 928 de 4,5 mil
yonu bulmiyan sığır 933 - te 
beş milyonu geçmiştir. Osman
lı imparatorluğu memleket ek
meğinin bile büyük bir para
sını aışard~n abyordu. Genel 
savaıtan ca vel yabana eller
den bir 'yılda 80 milyon kilo 
buğday 165 milyon un sokul
muştur. Bugün ise ıbunlan 

biz çıkarıyor.ur.:. Yedi ay için
de dışarıya yaphğımız buğday 
satışı i 1 S milyon kiloyu bul
moştur. 

Bu yalnız buğdayda unda 
dağil öbür ürünlerde de böy
ledir. Yediğimiz pirincin üçte 
ikisi dışardan geliyordu. Şimdi 
dışarıya gönderebilmek yolun
dayız. unutmamak gerektir ki 
karşılaştırmada örnek olarak 
.aldığımız 909 yılından sonra 
Türkiye birçok savaşlar geçir· 
miş birçok yerini haiı hasmı~ 
son yıllarda acunu ba§tan başa 
saran çiftçiliği r.:orJaflıran ev
rensel (enel ökonomik sıkıntı 

-·-·-·-
Kültür Faaliyeti Yerindedir. Gençler 
Birliktir V erilenF ay dalı Konferanslar . ·-· ... ,. 

Kurtuluı savaşında yakılan 
Ege kazalarımız arasında ha
tırlı bir kasaba sayılan memle
ketlerimizden biri de Alaşehir· 
dir. Bir zaman yanıp kül olan 
bu kamınızı, bu gün eski ha
lini geri .almağa ve daha ziya
de canlılık kazanmağa yol al
mış görmek, Türk enerjisinin 
aÇ!k bir ömeğ~dir. Toprağında 
yetişen örün bolluğunun, Ala
şehire. ötedenberi üstünlük ka
zandırdığını hepimiz biliriz. 
Bilhassa üzümile şöhret kaza
nan bu kasaba Bağ mm takasının 
ön saflarmda yer almıştır. Gerçi 
genel iktisadi buhran bu ka
ısabauın imar ve inşa çalışma
larım durdurmakta ve ticari 
gidişini geriletmekte fark edi
lecek tesirini göstermekle be
raber bunun, yavaş yavaı da
ğılmağa başladığını görmekte 
güç olmuyor. Hükümetin uzun 
umandır çalıştığı ve son za· 
manda başardığı okonomik 
önlemeler bu kasabada da ve
rimli faydalarını göstermeğe 

cenlı kaynapna uyandırmağa 

başlamıthr. 
Bu gidişle A!laşehirin pek 

yakında önceki acarlığına ka
vuşacağına şüphe edilmiyor. 

Buranın iktisadi durumuna 
ait esasla bir fikir edinebilmek 
için baıhca baş vurulacak yer, 
maliye dairesidir. Bu yıl mali
yenin ve hususi hesaplar ida
resinin tahsilab geçen seneye 
nazaran kabarıktır. Bunun se
bebi ökonomik iyiliğin vücut 
bulmasında aramak icap eder. 
Kaymakain bay Şemsettin bana, 
Alaşclıiriiı, buhran denilen nes
neden, uzun sürmeden, tama
men ayrıJmış bulunacağına ina
nmm köklüdür, dimekle kasaba 
hakkındaki görüşlerimi sağlam· 
lamq oldu. 

Alaşehirde eskiden bir lalam 
çürük dÜfÜDiflere dayana~ 
adetler Yardı. Daha önceler, 
halle bir kaç llD1f aayıhr; Ağa
lık, beylik gibi sılahlar tapyanlar 
üstün görülür, muhite hunlar 
hükmederdi. Ş"ımdi bunlar da 
kalmamıştır. Sınıf farkı duygu
lan tq•yanlar ayıplanmaktadır. 
Eski görğülerle yeni telikki
ferin birbirine olan zıttıyetfe· 
rine güzel bir örnek olarak 
görebileceğimiz bu sevinçli ha· 
diseyi, cumhuriyetin doğurdu
ğu yenilikte aramak gerektir. 
Her yerde ve her bakımdan 

olduğu gibi burada da fikirler 
yenilenmiı, yenilik, tapılan bir 
varlık gibi benim.sennıiştir. Jn-
1alap we kültür 1ollannda yü
riimeğe çok teşne olan halkı
mız bugün dilediği noktaya 
yaldaşmışbr. 

Alaşchirde de kültür işle
rindeki canlılık maarif gidişin
de günden güne yükselme im
kanları yaratmıfbr. Kasabanın 
dışta bulunan genç okurları pek 
çoktur. 

Faydah Konferanslar 
Ataşehirde spor işlerine fazta 

ehemmiyet verilmektedir. Bu 
uğurda vucut bulan üç teşekkül 
vardır. Bunların aynhğı mün· 
hasıran isim üzerinde bulun
makta ve üç teşekkülün birbir-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ile kartılapuışbr. Bütün bu 
zorluklar karşısında geri kal
mamıt hep ileriye doğru yurü
müştür. Tarım işleri verimini 
çabucak göstereme2. Ondan 
ötürü yukardaki örneklerde 
görülen artışlar ilerleyi~erin 

değeri büyüktür. Bu ulusal 
ökonomiyi berkleıtirccck bir 
ilerleyişin çok umdurucu bq 
langıadır. 

lerine olan bağlılık ve samimiyeti 
memnuniyeti arttmaktadır. F e
na rekabetlerin yer bulamaması 
bu tsşekküllerin daha yöndemli 
yöndemli yörümesine yardım 

ediyor. Her gün bir az daha 
tekemmül, bir parça daha inti
zam baş gösteriyor, gençler 

Doktor i:mı a il 
arasında tesant ve samimiyet, 
idare işlerinde ve toplanhlarda 
kaynaşma ve canlılık yarabyor, 
konferanslar veriliyor, Gençle
re söz s5ylemek fırsatları ib
daı ediliyr, fikir serbestliğinin, 
söz söyleme hakkının; ıabsi 

hüriyetlerin başında yer aldığı 
an1ablıyor. Bu uğurda gösteri
len çalışmaları sevinçle kut
lulamak gerektir. Gençler 
arasında fikri inkişaflar:a çı
ğır açanların ve taze di
mağlara ameli gösterişlerin 

bilgi aşılıyanların, yepyeni bir 
hayat kültürü yaratanların hiz
metlerine ölçü olamaz. Bu şe
refti hizmetleri yapmakta Ala
şehir münevverlerinin yekdiğer
lerine adeta rekabet ederce
sine olan çalışmalannd:..n birini 
örnek olarak kaydedebilirim. 
Bu bir konferanstır v~ " Ümit 
spor kulübü ,, salonunda 
Değerli doktorlanmızdan bay 
Ali İsmail tarafından veri
len bu konferans, zührevi em· 
raz hakkındadır. Ali İsmail 
mevıua temas etmeden evvel 
bir başlangıç yaparak gençlik 
hareketlerinin kıymetini ifade 
etmiı ve bu hare , etlerin, di
mağ' ve beden .'.jağlığıoa olan 
ihtiyacını anlattıktan sonra esa
sa girişmiştir. Mumaileyh bel!o
vukluğu üzerinde duraklıyarak 
bu hastalığın tarih tababeti, 
amili maraz Gono'ko'k, mikrop
ların tasnifi ve şekilleri, yaşa
dığı yerler; hararet ve ziyanın 
tesiri; arazı seririye ve seyri 
maraz lhtilıitatı gibi mühim tet
kiklere temas ettikten sonra 
kendisinin yirmi senelik dok
torluk hayatındaki müşah\!Je

lerini ve fena tedavilerin aki
betlerini izah eylemiştir. 

Konferans ilmi olduğu kadar 
selis bir ifade ile verilmiş ol
duğundan ba§ka, doktor tabir
lerinden v.e tıp ıstılahınden 
ayırt edilmişti. Bu itibarla be.r 
kesin anlıyabileceği şekli aldığı 
için dinleyiciler ve bilhassa 
gençler üzerinde istenilen te-
siri uyandınnısbr. Önümüzdeki 
kış gecelerinde bu gibi kon
feransların tevali ettirilmesi 
için şimdiden gösterilen arzu
lar üzerine daha esaslı tertibat 
alınmaktadır. Kıymetli doktoru 
Ye kulüp ıreisi muallim Bay 
Safiyi kutlularız. 

M. HulOsl 

~ Gafur Han Yakalandı 
BOMBA Y, 15 (A.A)- Kar

gaşalık çıkarmak maksadile 
bir söylev veren Gafur han 
yakalanmış ve iki sene hapse 
malıküm edilmi9tir. 
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Meş'alenin Kırmızı Işığı Karanlık Koridorun Siyah Taşlarına .den Memnundur -Müşterek Teşkilat 
İstanbul, 16 (Hususi) - Atinadan bildiriliyor: Yunan Başbakanı Bay Çaldaria Türk - Yunan 

dostluğıınun ilerilemesinden mütevellit memnuniyetini bildirdL r Ve Duvarlarına Kan Lekeleri Gibi Düşüyordu 
Onunla da görüşürüz baka-

hm.: 

Bu hareket tamamen tarihi
dir. Vahap paşanın mektebi 
harbiye müdürü bulunduğu sı
ralarda, suvari tatbikat mual
limi merhum Cemil Münir de, 
talebesini arkasına almış ve bu 
hareketi Bebebkten Kandilliye 
doğru tekrarlamıştır. 

vel zındanın kapıları açıldı ve tedir, mutlaka aşacağız bu du-
bütün mahpuslar hürriyete ka· varları, dedL 
vuştular.. Kuşlar gibi, kurtlar Taran hiç bir cevap vermedi, 
gibi hürüz şimdi asaletli efen- düşündü, sonra yarı alaylı yan 
dil ciddi bir sesle: er .. 

Hariciye bakanımızın beyanatı Atinada iyi tesir etti. 
İstanbul 16 (Hususi) - Türk - Yunan Tütün ve kuru üzum satıcıları icin müşterek teıkilat 

yapmak üzere ay sonunda Ankarada bir Türk - Yunan muhtelit komisyonu toplanarak işe başlı
yacaktır. Bu komisyonda Yunanistanın ökonomik işlerde en fazla tanınmış şahsiyetleri Yunan 
hükümetini temsil edeceklerdir. 

Cafer dayanamıyarak şöze - Artık burada benim reh-
karışb: berliğim bitiyor. Gene öne düş-

- Demek oimdi Anemas mek sırası senin, dedi. 
Bir Milyon Liralık Bir Kaçakçılık 
İST ANBUL, 16 (HU5bsi) - Muhacirleri alet ederek Bulgarelinden kaçak ıeker getiren tebeke 

meydana çıkarıldı. Kaçak şekerin kıymeti cezası ile birlikte bir milyon lira tahmin ediliyor. Maz· 
nunlardan fabrikatör Bay Salihattin ile bay Burhan ve bay Salih 110rguya çekildiler .. 

zındanmda bir mahp\IŞ kalmadı Cafer belinden hançerini çı-
1 karmış sağlamlığını muayene 

öy e mi... di rd 

Cemil Münir bey geçen sene 
vefat eden gazeteci Cemil Saylav Seçimine Son Hazırlıklar 

İki serseriden en aarbopı, e ·yo u. 
Bir mliddet sessiz, sadasız 

ivazı çıktığı kadar bağırmağa böyle geçti, sonra Tarana: 
başladı: - Eğil bakalım, omuzuna 

Münirdir. 
Esbak Paris safiri Münir pa

oanın oğlu idi. Şimdi de yaz 
aylarında T omson namında 
sporcu bir İngiliz, aynı tecrü
beyi keyfi istediği zaman tek
rarlamaktadır. 

- Hiç bir zavalh kalmadı çıkacağım, dedi. 
o mel'un yerde .. Hiç bir... Taran eğildi, Cafer dostunun 

Fakat birdenbıre arkadaşı omuzuna basarak zından duva-

ANKARA, 16 (HusU5i) - Dahiliye bakanlığına aeçim defterlerinin hazırlandığına dair haberler 
geldL Bütün memlekette ne kadar saylav çıkacağı yann belli olacaktır. Defterler Ayın yirmi 
ikisinde hertarafta asılacaktır. 

ÖKONOMI 

sözünü eesti: nnın üstüste konm\IŞ taıları 
- Ne yalan söyliyorsun, ha· arasında hançeriyle bir ayak 

ni yalan söylememğe yemin açtı ve birdenbire oyuğa bir 

Zındana ... 
etmittin? Efendilerim bu herif eliyle tutunarak vücudunu yu-
sarhoştur, yalan söyliyor. Biz karı doğru çekti. Öbür eliyle ~----.,. ... --.-... HABERLERi 
onunla bir daha yalan söyle- daha yüksekte bir çatlak açb DelikanWar böyle konuşarak 

Galata sırtlarına gelmişler. Gü
neş batıyordu, renkli ve kokulu 
Bizans akşamlarından biri daha 
başlıyordu. Uzaktan şehrin 
ışıkları tek tük parlıyor, ateş
leri, ilerliyen geceye giren ak
şamla beraber sarıdan kırmı

zıya doğru koyulaşıyordu. 

memeğe yemin ettik. Zmdanda ve bu suretle kah taşların çı-
bir kadın kalmıştır. İki gün kıntılanna basarak kah han-
evvel getirdiler, yani biz çıkar- çeriyle açtığı oyuklara tutuna· 
ken o içeriye giriyordu_. rak zındanın yüksek duvarları 

Cafer herifi yakasından tu- üstünde yukarı doğru tırmonı· 
tarak birdenbire havaya kal- yordu. Taran aşağıda bu teh-
dırdı: likeli çıkışı nefesi tutularak 

- Bir kadın mı dedin? Diye seyrediyor ve her ihtimale karşı 

Dış Pazarlarımız 
Almanya Piyasasında Muhtelif 
ihraç Maddelerimizin Durumu 

Şimdiki "Kağıthane,, sırtla
nndan dereye indiler ve geç
tiler-. 

Taran.. 
işte karşıda Anemas zındanı 

~..ızüküyor, dedi ... 
Cafer hiç bir cevap vermedi. 

haykırdı. Nasıl kadın.. kollarını açık bulunduruyordu. TÜRKKHFİS BERLİN ŞU-
Sarhoş, havaya kaldırılmasını Dik ve yüksek duvarın üs- BESlNiN 6 İLK KANUN TA-

farketmemiş gibi yılışık bir tünde, bu yıldızlı karanlıklara R1Hı.J RAPORTNDAN: 
sesle: doğru brmanış çok uzun sürdü, Muhtelif mahsullerimiz Al-

Güzel bir kadın, enfes bir fakat Cafer kendini duvarın manyada 2-8 İlk kinun 1934 
kadın efendimiz, içeriye girer- tepeainde buldu. haftası içindeki piyasa durumu: 
ken gördüm.. Memeleri dışarı Buraaı bir kalenin sahanlıgı UMUMi VAZİYET: 
fırlamışb.. idi.. Geniş bir nefes aldı, ge- Bir hafta öncsine kartı umu-

Artık sokaklar adamakıllı Cafer, Taran birdenbire at- rindi. Sonra belindeki ipi çö- mi vaziyette aöylenmeğe d~ğer 
karanlıktı .• Yalnız san ışıklı lannı şaha kaldırdılar. Sarhoş- &erek apğıya sarkıttı. Buse- hiçbirteyyokgibidir.Bütün Pi-
meybanelerden sarhoş tiirkü- lar yere yuvarlandılar.. İzahat fer Taran ipe tutunarak duva- yasa durgundur. Yapılan işler 
Jeri geliyordu... veren herif hili diiftüğü yerde nn dildiğinde yüriimeğe baş- Pek çok değildir. 

Taran: söyleniyordu: ladı ve kendini Caferin yanında Piya .. nın dıırguunluğu bun· 
_ tık önce şöyle hafif ter- - Ne memelerdi onlar •. Ha- buldu. dan evvelki raporda da bildi-

tip bir tahkikat yapsak fena ni bir kerre daha on sene Cafer gilerek: rildiği gibi, kuru meyveler 
olmaz depi. yatmağa razıyım. O memeler - Aştık mı Taran, dedi. için Noel bayramlarının arbk 

Cafer: yastık ohırsa bana. .• Yalan ııöy- Taran plerek: yaklaşmıs olmasından, yün, 
Tahkikotı kimden yapacağız. !emiyorum efendiler, yalan söy- - Attık Cafer, dedi. tiftik ve pamuk gibi mallar 

Sokoklarda in cin top oynıyor. leınemeğe yemin ettim. Sahanhğın kapısını açarak iç"n alıcılann şimdilik çekin· 
Taran: • *• merdivenden inmeğe bqladılar. gen ve bekler duruş almala-
- Meyhanelerden birine gi- Cafer Anemas zmdanının ar- Zifiri karanhkb. Adımların ıesi nndaıa ileri gelmektedir. 

ka duvarı dibinde Atından yere bir kuyuda gibi boğuluyordu. Ga.ıetelerin yazdığına göre, 
re~~~r: atladı: Merdivenin nihayetinde bir nö- Almanyanın Birleşik Amerika 

- Taran, dedi. Demek Kle- betçı· duruyordu. Taran bir ile pamuk alım satımı üzerin· 
- Olmaz, sonra iş sarhoş· 

b romen bu duvarlann içindedir kaplin pi 11çrıyarak nöbetçi- den görüşmeleri ilerlemiştir. 
lann ağzına düttfi mü, apı • dL dı d Almanya Amen°kadan 500,000 

k d k 
. ıım .. nin üstüne atıl . Yuvarlan ı 

yuttu eme tir. T d 1 d • b f · · di b ' balya kadar pamuk almak İl-Bu esnada ağızları bııram aran, uvar ara ogru &· ve ıon ne eaını ver , nö etçı.. 

1 flnı kaldırarak: Delikanlılar nöbetçinin ya· temektedir. Pamuğıınun kartı· 
buram şarap kokan ve göz eri 
karanlıkta kırmızı kerhane fe- - Hem de ne duvarlar gö- nmda yanan mq'aleyi ellerine hiının dörtte üçü Alman fab-

dam rllyorsun ya. .. Ne yüksek, ne alarak koridorda ilerlemeğe rika malı, dörtte biri İle mark 
nerlerigibi ıpldıyan iki a ' yalçın, ne aşılmaz meretler.. baıladılar. M .. •'alenin ışıg"ı ka- olarak ödeneceği ıöylenmek-
auvarilerin önüne çıkmış ve -. 

Cafer dişlerini gıcırdatarak: ranlık koridorun siyah taşlarına tedir. Ancak Almanya bu kar-
yerlere kadar eğilerek: -Yüksek, yalçın amma, aşıl- ve duYarlanna kan lekeleri tıhğın dörtte birinin değil de 

- Şövalyelerim, gorüyoruz maz d.M:.:I •. Madamki ate ta· d rd beşte birinin para olarak öden-

plin üzerine göriipniiftür. 
CENUBi AFRİKADA 

Bu pliııa ıtöre Almanya, Ce
nubi Afrikadan 30,000,000 mark 
kıymetinde yün alacak ve bu· 
nun karplığı olarak hazır mal 
verecektir. Gazetelerin bildir
diğine bakılırsa Alman mürah
huı ile Cenubi Afrika arasın· 
da şimdilik 6,000,000 markhk 
(bazı haberlere ıtöre ise 3000000) 
bir ahm aabm için mz keail
mİftİr. 

Bu haberler arasmd• bir de 
Avuaturalya ile •n'•pn•ğa ça
lışıldığı bildiriliyor. Almanya 
Avusturalyadan da yine kar· 
tıhğmda mal vermek üzre yün 
alacaktır. Ancak Avusturalya 
vereceği ytiıılerin tıım karp
hğmı Alman malı olarak ka· 
patmağa yanatmamaktadır. 

Bu işte iki büyük enıtel gö
riilmektedir. Biriıi A YUSturalya 
hiikilmetinin Ottawa anlaşma· 
sına bağh kalmak istemesi, 
öteki de kendi ulusal aanayi
ini korumak iateğidir. 
Şunu da eöyliyelim ki yu· 

kanda verdiğimiz haberlerin 
hepsi hususi olnp bu iflerse 
dair resmt slSylenİf henliz yok· 
tur. 

KURU ÜZÜM: ki, şehrin yabancısısınız.. Bu ..._... gibi Üf6YO u. 
raflarında Kleromen inlemek- -Sonu Var- mesini istemektedir. Kuru lizlim pt·yaıan du .... ın· 

gece bize misafir olun.. Altın --o-
köpek meyhanesinde beraber Göriişmelerin bugüne kadar dur. Çokca işler yapılmıştır. Bu-

Ikt. d"" Haberler uzamasının da bu dörtte bir nunla beraber fiatlar bir hafta fllr&P içelim, diye bağınp du- ısa 1 veya beşte bir tutan tizerinde eevveline kaqı kendilerini bir 
ruyorlardı. 

Cafer bu iki aarhop bir tek- anlaşılmamıf olmasından ileri parça toplayabilmiılerdir. 
me ile yere ıermek için hazır- D.. B d y } S t 1 geldiği bildiriliyor. Almanya ile Hafta 110nuna doğru lzmir 
lanırken Taran g&z attı ve bü- Ull Orsa a apı an a iŞ ar Amerika arumdaki bu göriif- tacirleri aşağıdaki fiatları iste-

meler hakkında resmi bir ha· mekte idiler : 
yük bir nezaketle: 
-Teşekkür ederiz aziz dost- UzUm 4 H Z Ahmet 11 50 15 10 ber alınamamıttır. Fiatlar 100 Kilo Başına Florin 

lar, dedi, yalııız kimlere misa- Çu. Alıcı Fiat 417 YEKÜN ARJANTİNLE ANLAŞMA İzmir mahsuln CifHamburg 
firolduğumuzu anlamak isterdik 77 Alyoti bL 12 15 16 Zahire Borsası Son zamanlarda Arjantin ile No. 

yün için bir anlqma istenildi- 7 Extrisaima Karaburun 20,00 
dedi. 67 Vitel 12 37 12 50 Çu. Cinai Fiat ğini bildirmiştik. Bu anlaşma 8 Kiup Karaburun 20,50 

Eczacılar 
Cemiyeti 

Eczacılar cemiyeti bugün 
Verem mücadele cemiyetinin 
içtima salonunda senelik top
lantılannı yaptılar. Eczacı bay 
Faik, bay Kemal Kil.mil, bay 
Hamdi Nüzhet, bay Cemal,bay 
Ahmet Lütfü ekseriyetle yeni 
idare heyetine seçildiler. 

Alacak YUzUnden 
Halkapınar iplik fabrikasın· 

da çalışan İsmail oğlu Osman 
ile Mehmet oğlu Ali alacak 
meaelesinnen dalayı kavga et
mişler Osman, Alinin elindeki 
mekiği ahp yüzüne vurmak 
sııretile gözünden ve yüzünden 
yaralamlfbr. 

Kavganın Sonu 
Peştemalcılar başında Meh· 

met oğlu Hliseyin ile Mııstafa 
oğlu riza aralarında çıkan kav 
gada Hliaeyin bıçakla Rizanın 
arka11ndan hafif rurette yara
ladığından yakalanmış ve Ri
z• da memleket hastanesine 
kaldınlmı0hr. 
Tramvaydan AUamıt 

Konak önündeki durak ye
rinden hareket eden tramvayın 
arka basamağına binen Saffet 
oğlu on yaılannda Nuri adın
daki çocuk tramvayın hareketi 
esnasında athyarak d&şmliş sağ 
ayağının bq parmağı kesildi
ğinden hutahaneye kaldınl-

mıştır. . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
idi. 

Şu kadar ki - geçen rapo
rumuzda bildirdiğimiz gibi ha
vaların hatta buıtfin dahi pek 
yumuşak gitmesi (Şimali Al
manyada sıfırdan yukan 10 
grad kadar) bu yoldaki umut
lan tlim yerine getirmemiştir. 

Buna g6re incir piyaauının 

canlanman ve fiatlerin çıması 
her terden enel havalann 
aoğumaaıııa bağlıdır. 

PALAMUT VE TRİLLO 
Piyasa durgun, it yapılmamış 

gibidir. Bunun en başlı sebebi 
önce dediğimiz gibi bn mallan 
işliyen fabriklaarın daha evvel 
bir çok alımlar yapllllf olıbla
ndır. 

KETEN Sarhoşlar: 65 H Alyoti 13 75 14 82 Bug· day 4 05 4 05 A · · d 6 000 9 A 1 K b ...., 00 - Biz, dediler, iki gün evvel üzerine r1antın en ' ton us ese ara urun "'"'· Son zamanlarda Almanya ile 
ihtililin kudretiyle Anemas zın- 41 Koo ittihat 12 12 75 250 Susam 5 5 kadar yün alındığı söyleniyor. 10 Nec Plus Ultra 24,00 ketenlerimiz üzerinden dahi 
danından kurtulan iki arka- 40 M J Taranto 12 13 50 85 Kendir T 4 4 Bundan başka 25,000 ton daha 11 Excelsior Kiup 27,00 İf papılmağa beşlanmıştır.Fatsa 
dqız. 29 Şımlak Z 12 50 14 50 133 Mısır 3 31 3 37 alınacakmış. İşidildiğine göre İNCİR malları bu hafta içinde yüzde 

Taran bu cevaba büyük bir 22 H ve Cevdet 13 14 50 2157 P çekirdeği 2 35 2 40 Almanlar Cenubi Afrika ile Bu hafta zarfında ıncır pi- 50 ı a ve yüüde il a, 100 kilo 
alaka gösterdi. 17 B S Alazraki l2 50 12 50 70 Ton " de anlaşmağa çalışmaktadırlar. yasası da durgun geçmiştir. başına cif Hamdurg 335 franka 

_ Demek ..:. Anemas ~n- 108 KePalanıut 225 225 "Leipzig" er Welkemmern de- lzmirde istkkların pek çog satılmışlardır. Kastambol kali-
0~ - 13 j Taragan 14 25 14 50 

danından iki. gun- evvel çıktı- 461 Bal Pamuk 46 50 nilen "Leipzig yün odasın azaldığı gerçektir. Fakat buna teleri ise yuz .. de 20 ekstra, 
13 Kaptan Ke. 8 50 11 50 20 H Pamuk 46 nız öyle mi.. 50 Rauache isminde bir mümessi· kartı Alman limanlarında epey- yüzde 40 1 a ve yüzde 40 il a, 

Sarhopar tekrar yerlere ka- 12 F Sabit 11 11 61000 Ki Pamuk 46 50 lini Cenubi Afrikaya gönder- ce mal toplanmıt olduğu unu· yine cif Hamburg 100 kila ha-
clar eğilerek: 9 T Debbaş 14 50 15 60 Bakla 2 52 2 62 miştir. Müme11il Cenubi Afri. tulmamahdır. İncir piyasasının şma 365 Franka teklif edilmiş-

~~~~~..:;.,,~--. ...... ~4.L-.....~~1-....... -I'>-A...l:J"'--11l-~-"l--j~845~Ka..Jııadı~.11...5llL_-1~1ill.Juı...iht..3lll.OIXMIOQ..Mııwk!ık._bmi~r J_~dayh~aji~·L.2olal!.sıü"(L-b~e~kl~e~nm!!!!Se~kt~et...1.Jler~dir. 
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Hayat Ve ölüm Biraz Da lim • • 

Kanseri Yapan Bir Höcrenin Çdgınlığıdır 
Kanser 

Veren 
Nasıl Doğar?. Yılda Yarım Milyon insanın ölümüne Sebebiyet 
Bu 

-6-
Kanser enstitüsünde, binler

ce sırça tüpler arasında, bir 
kap üzerine eğilmiştim. 

Alkol içinde iki fare yuzu
yordu. Evet yüzen iki fare idi. 
Bununla beraber ben derin 
merakla bunu seyrediyordum. 
Doktor omuzumdan tutarak: 

- Bakınız, dedi. Farelerden 
birinde fındık büyüklüğünde 
bir kanııer vardır. Ötekine ge
lince Kobra zehrile tedavi et
tim. Tümör erimiştir. 

- Ya insanlarda doktor ... 
- Birşey söyliyemiyeceğim. 

Dozlar denenıyor. Hastahane
ler çalışıyor. İlim evirgendir. 
Yersiz umutlar vermekten sa
kınır. Belki bir yıl sonra bu
günkü denemelerin vargılannı 
öğreneceğiz. 

- Bu kap içinde elektrik
ten, tayyareden daha değerli; 

adamlığın saglığı, gönenci için 
daha gerekli ve düşündürücü 

bir keşfin delili yabyor, dok
tor ... 
Muhatabım sözlerime güldü. 

0 encereden enstitünün güzel 
parkına baktı. 

- Belki... dedi. 
Sorağımın bu çok meraklı 

mevzuu üzerine ilerlemek isti
yordum. Sordum: 

- Kanıer denilen bu yenil
mez acı nedir? Üzerinde elde 
edilmiş sağlam bir düşünce 

yok mudur? Yahut ta küçük 
bir işaret ... 

Biyoljist bilgin cevap verdi: 
- Hiçbirşey.. Sözün gerçek 

analmı ile hiç bir şey ..• Yalnız 
şunu söyliyebilirim: 

"Yeryüzünün binlerce bilgin
leri, bilgilerini, uslarını bu da
va üzerine çevirmiş bulunuyor
lar. Acunun en güçlü projek
törleri onu ışıklatmağa çalışı

yor. Bu araştırmalar engin
leştikçe Kanserin saram mec
hullarda artıyor.Bildiğimiz şudur: 
Kanseri yapan yaşayan bir 
höcrenin çılgınlığıdır.Fakat bu 
çılgınlık neden oluyor? Yeryü
zündeki bütün orduların bir 
ordu haline geldiiini farzedi
niz. Hiç işkiliniz olmasın 50 
milyon asker toplanmış olur. 
Sonra bu ordu içinden bir as
kerin anarşist olduğunu, isyan 
ettiğini, bu temasla bir çok as
kerlerin daha aynı yola sürük
lendiklerini, ve bu koca ordu
nun bir nefer kalıncıya kadar 
boğazlaştığını düşününüz. Kan
serin gereçeğe yakın çehresini 
görmüş olursunuz. Çılgınlığa 

kapılarak boğazlaşan ordu tü
moriin milyonlarla höcresidir. 
Anarşist askere gelince, nasıl 

ve niçin olduğu anlaşılmadan 

hayatın kendisine çizdiği yol
dan ayrılarak yerleşen nizamı 

bozan höcredir.,, 
ilk Ya.ı:ılardan Sonra 
Bundan önceki yazılanmda 

milyarlarca milyar höcrenin bir 
varlık kurmak için birleştikle

rinı ve bilinmeyen kanunlara 
başeğdiklerini anlatmıştım. Bu 
mevzuda en şaşırtıcı hallerden 
biri de yaşıyan varlığın olgun
laşması üzerine höcrelerin ço
ğalmalarını bıçak gibi kesme
leridir. Bunun tersinesi olsay
dı; yani höcreler sonsuz ola
rak çoğalmakta devam etseler
di çok ömürlü olan bir papa
ğan yeryüzünde ayaklarını değ
direcek yer bulamıyacak kadar 
büyük bir hayvan olacaktı. Bir 

Facia Hakkında Neler Biliniyor? Profesör Proust'un Fikri 
varlık, normal boyuna erişince 
höcre ancak arizi eksikleri, yı
kıntıları tamir için çoğalır, Bu
nun dışında çoğalma işi durur. 

Kanser Nasıl Doğar? 
Vücutta bir yara baş göster

di mi höcreler eski çoğalma 
fakültelerinı kazanırlar. Fakat 
yara kapanınca yeniden tabii 
olan nizama dönerek artık ço
ğalmazlar. Vücudun herhangi 

l'iljiüif kaııser eııslilıisıı 

tııüıliirii Dr. 
Rousse!f 

frengi gibi belirli enfeksiyon 
yuvafarı olan hastalıklar ara
sında hiç benzeyiş noktasi yoktur 

Profesör Proust'un 
Fikri 

Profesör Proust diyor ki: 
"Kanser vücudun herhangi bir 
yerine a0ılanarak tutan kor
kunç bir mantara benzetilebilir., 
Bu aşı ilkin Dr. Moreau tara
fından bir fareden alınmıştır. 

sonra dahi yerlerini kansere 
terkederler.Görülüyos ki tahriş 
kanserin ba1g5stermesinde başlı 
başına birrol oynamaktadır.Bazı 
me3lek sahiplerinin ayni hare
keti matemadiyen tekrar etme
leri de tahriş yüzünden kansere 
sebebiyet vermektedir. Pamuk 
dokuma tezgahlarında çalışan 
iJÇiler arasında başgösteren 
k:ınser mu~:ıp'ı 1 üzerindeki 

ı:atlynnıu iltliı·cı tdca 
sryycır 'kasa 

Ilr. Lerıı lıaııscrli bir 
fa re 1i:rri11de tecrübe 

yaparken 

R11dy11111u11 
T1ıcn·pe11tiQ11" 
lrrtbilo11fı 

kanserine rastlanır. Bunun de 
sebebi anlaşılmış değildir. Sak
sonyanın Scheebeerg kömür 
madenlerinde kömür tozlarının 
maden işçileri arasında ciğer 
kanseri yaptığı yüzlerce yıldan 
beri tecrübe edilmiştir. Bu toz
larda fazla miktarda arsenik, 
kobalt vardır. 15-20 yıl maden
lerde çalıştıktan sonra bu kor
kunç hasta!ığa tutulanlar az 

sını ileri sürerek bu hastalığı 
tufeyli hastalıklar arasına ka
tıyorlar. Filhakika kanserin ba
sili insanlar ve hayvanlarda bu
lunmamış ise de nebatatlar da 
ayni hal vaki değildir. Kanse
rin tahribatından masun kala
bilen hiç bir canli varlık yoktur. 

Kanser Mikrobu 
Ervin F. Smith adli bir Ame

rikalı profesör nebati kanserin 
mikrobunu bulmuştur. Bu mik
roplar, domates, pancar veya 
krizanteme zerkedilince ayni 
mahiyette tümörler başgöster

mektedir. Nebatlardaki kanse~· 

mikrobunun en kuvve fi 
mikro:koplarda bile ayırt ed: · 
mesi çok zordur. Sonra as. 
şaşkınlık veren nokta, bu mik
robun tümör ilerinde değil nes
cin henüz sağlam olan kısmın
da görülme~idir. Bu kadar kü
çük bir mikrobun uzaktan yap
tığı tesire '>ilginler şaşmakta

dırlar. 
Sari Değildir 

Kanserin mikrobik olmadı

ğına inanan bilginler diyorlar 
ki: 

Kanserin mikrobu olsaydı 
temasla sirayet etmesi icap 
ederdi. Halbuki kanser sari 
değildir. Erkekten kadına geç
tiği görülmediği gibi, kanser
lileri tedavi eden hastabakıcı
ları da sirayetle kansere tutul
muş değillerdir. 

Durguu Sular 
Amerikada Shannon, durgun 

suların kanser yaptığına inan

mış' ır. 

Bütün bu görüşler arasındü 

muhakkak olan şudur ki, ya
şın kanser üzerinde büyük tc

::iıi vardır. Gençlerde kansere 
n:.ci --n rastgelinir. Hastalı[: 

bilha'.l~a 40 yaşından sonra 
görünür ve en çok tehlikeli 

JJıı kı.11111 '1/ar ıııuclemlf'ıı dört rıı·rrmı bir t;ok hw;tıı/111'1 teıirrl'i eıleı· 
ı devri ya,. . çok ilerlediği dev-

bir noktasında höcreler çoğal- Bugün laboratuvarlarda bütün araştırmrlar, bazen ciltlerine değildir. redir Bu bulunmıyan 
mak, fakültelerini durdurmak tecrübeler hep bu (Greffe) aşı kadar geçen madeni yağların Ana Rahmında düşman karşısında çırpınan 
istemezler de tabiatın isteg· in- üzerinde yapılmaktadır. Tü- tahrişatı kansere sebebiyet Bazı bioloı"ist'ler de kanserin · l k 

ınsan ı için Profesör Calmet-
den artık olarak adele veya mörlü bir fareden alınan aşı- verdiğini göstermiştir. Aynı menşeini çocuğun ana rahmın-

k d 1 k d k te'in ölümünden evvel bırak-
nesiç yaratmak isterlerse sayı- nın başka bir fareye zer e i - ma inalar a, fa at başka bir da teşekkülü anında höcrelerin 

· d d k t"" oru·· h d h"l" d 1 .. t kk""l"" d k" b" k tf tıg" ı umut ışıg· ı büyu""ktür. Kob-ları lüzumundan çok fazla art- mesı on a a anser um - ava a ı ın e ça ışan yun eşe u un e ı ır usura a _ 
nün yetişmesine yeter. Fakat dokuyucularında kanser görül- ediyorlar. Bu faraziye de diğer- ranın zehri kanseri yenecek 

mış olanlar yiyecek bulmayınca 
ölmeğe başlarlar. 

Kanser doğar. Yavaş yavaş 

yer kazanır. Sira1ete uğrıyan 

höcreler korkunç hastalığın to
humlarını taşırlar. Burada asıl 
düşünülecek mesele yaşıyan 

höcrenin, neden böyle bek
lenmiyen bir dakikada frensiz 
ve ölçüsüz çoğalmak istediği

dir. Bu davayı, sanıldığından 

daha çetin yapan Kanse
rin höcreler makinasındaki 
ayarsızlıktan ileri geldiğinin 
bir çok bilginlerce ka-
bul edilmiş bulunmasıdır. 
Halbuki bu mekanizmanın 
nasıl işlediğini görmeğe ve 
göstermeğe henüz hiç bir 
bilgin muvaffak olmamıştır. 

Bir milimetrenin bindebiri bü
yüklüğünde olarak başlıyan 

facia yılda yarım mılyon ada
mın hayatına mal oluyor. Fil
lerden başlıyak hurdebini hay
vancıklara kadar milyonlarca 
hayvanın da ayni suretle öldük
lerini söylemeğe lüzum var 
mıdır? 

Tahminler 
Bir çok kişiler Kanserin hu

susi mahiyette bir timörden 
ibaret olduğunu göstermeğe 

çalıştılar. Bununla beraber şu
rası muhakktır ki Kanserle, 

bu denemeler hastalığın ani memektedir. !eri gibi muhtemel görülmek- midir? İşte bugünün etütleri 
olarak nasıl başgösterdiğini Anilin fabrikalarında çalışan tedir. Bazı alimler ise kanser bunu gösterecektir. 
izah etmiyor. işçilerle boyacılar da mesane mikrobunun bulunmamış olma- Claude Blanchard 

Bununla beraber sun 'i olarak =..;.:::=;;:::=:::::=:;::=:=7=:::=:====:::==:r================~~====~~ 
ta kanser vücuda getirilmiştir. Baro Reisi Maymun Dadılık Edı·yor 
Bunlardan en meşhuru birbi- ı· "f E . 
rinin tıpkısı olan Radyoloğların Sİi a İİJ 
kanserleridir. Rontken cihaz- Baro Reisi Bay Mustafa 

Nuri baro reisliğinden istifa 
!arını idare edenler en çok etti. Mumaileyh istifasını mü-
vücutlannın aynı noktasına de- teakip Eskişehire gittiğinden 
ğen X şuaından kendilerini bu istifanın sebebi anlaşılama-
kurşun bir levha ile korumaz- mıştır, Baro reisliğine avukat-

lar arasında Bay Tevfik Fikret 
larsa X şuaı mnharriş rolunü ve Bay Mustafa münir namzet 
gorur ve çok defa öldürücü olarak gösterilmektedir. 

kansere çevrilen tahrişat yapar. Ayaktopu maçları 
iki Japon bilgini tarafıudan Bugün futbal heyeti iki aza-

başka bir tecrübe daha yapıl- sının gelmemesi yüzünden top-
mıştır Bunlar bir farenin lanamamış, yalnız reis bay 
karnını katranla ovarak kanser Mustafa ile Karşıyakadan bay 

Ö Hikmet bu hafta yapılacak 
ihdas etmişlerdir. nce küçük maçların hakemlerini tespit 
yaralar başgöstermiş, yaralar etmişlerdir: 
tedavi edilince de kanser be- Birinci maç: 
lirmiştir. Burada katranın tah- Saat 9 da Türkspor- Şark-

spor (B) takımları hakem Kar· 
riş suretile kansere sebebiyet şıy:.kadan bay Hikmet 
verdiği muhakkaktır. Diğer yön- ikinci maç: . 
den Profesör Fibiger çırçırbö- Saat 11 de lzmirspşr- Göz-
cekleri yiyen tarla farelerinin tepe (B) takımları hakem Altın-
sık sık kansere tutulduklarını ordudan bay küçük Mustafa 

Saat 13 te Şarkspor- Türk-
görmüştür. Buna da sebep spor (A) takımları hakem Göz-
olarak çırçır böceklerinin ağaç tepeden bay Ferit 
kurtlarını yutmasıdır. Böylece Saat 15 te lzmirspor- Göz-
farenin hazım cıhazında yerle- tepe (A) tak;mları hakem Kar-
şen ağaç kurtları kaybolduktan şıyakadan bay Riza 

Amerikada Görülmiyen Garibeler 

Amerikada bu ço..c ga
rip vak'aya tesadüf edil
miştir. Sahibi tarafından 

çok eyi alış!ırılmış olan 
Maymun özenli bir dadı 
işi görmektedir. Çocuğun 

annesi yanında olmadığı 

zamanlard:ı çocuğu ba
kan, südünü veren Mıı.y
mundur. Maymun, çocuğa, 
çocuk Maymuna o kada·: 
alışmıştır ki birbirleri::ıi bir 
gün görmiyecek olurlarsa 
hasretle aramaktadırlar. 

Çok günler Maymu::ı 

dadı çocuğu arabasiyle 
bahçedu gezdirmekted':. 
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Bataklı Damın Kızı 
"Yazan.: ~asan. C::em:l.1 
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Ulusal Heyecanlı Roman 
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Aysel Evden Çıkmadıkça Gülsüm 
Çamlıbele Gelin Gelemiyordu 

Ali: - Peki amma ya Çam
lı belden gitmeğe mecbur olur
san? Deye sordu. 

Aysel cevaben : - O zaman 
ömrüm oldukça onun hasretini 
çekeceğim dedi. 

Sesinin ihtizazından farkolu
nuyordu ki o bunu en derin 
bir ciddiyetle söylüyordu. 

Ali: - Tabii seni Çamlı bel
den gönderecek ben değilim 

, dedi. Bunu söylerken gülmek
le beraber tonunda bir sıcak
lık vardı. 

Bunun üzerine artık konuş
madılar ve her ikisi bir söz 
}öylemeden yanyana yürüdüler. 
~li vakıt vakıt baıını çeviriyor 
Ye yamndakini gllzden geçiri
yordu. 

Ayselin geçen sene geçirdiği 
acı günlerin tahribatından top
lanmış olduğu fark ediliyordu. 
Şimdi yüzünde bir tazelik ve 
bir pembelik vardı.. Çizgileri 
ine~ ve temizdi, saçlan kutsi 
bir hale gibi başının etrafında 

dalgalanıyordu. Ve gözle 
rinde anlaşılamıyan bir mana, 
içine nüfuz edilemiyen bir 
ateş vardı. Hafif çalak 
bir reftar ile yürüyordu. Söz 
söylediği zaman, kelimeler 
seri bir cereyan ile dudakların
dan taşıyordu. Fakat biraz 
ürkekti. Haline gülecekler 
d;ye bir korkusu vardı. Fakat 
kalbinde ne varsa daima dilin
den taşardı. 

Ali kendi kendine acaba gül
süm de böyle olsa ister miydim. 
diye sordu. Hayır onun böyle 
o_ın:ısmı istemiyordu. Bu Aysel 
ev:enilecek bir şey değildi. 

* • • 
Aradan birkaç hafta geçtik-

ten sonra, Aysel Çamlıbelden 
gitmesi lazımgeldiğini haber 
aldı. Çünkü Madenlinin kızı 
onunla bir çatı altında bulun
mak istemiyordu. Kendi efen
dileri bnnu ona cehren söyliye
mediler. Fakat Emeti ana la
kırdıyı öteden beriden dolaştı
rarak, yeni gelinin ev işlerine 
çok yardımı dokunacağından 
bahsle artık fazla hizmetkara 
lüzum kalmıyacağını anlatmağa 
başladı. Bir başka defasında 
da Ayselin buradan daha zi
yade rahat edebileceği iyi bir 
yer sağlık verdiklerini söyledi. 
Aysel lakırdıyı tekrar ettirme
ğe hacet bırakmadı: An'adı ki 
artık yol ~örünmüitÜ ve ken
diliğinden g.deceg;ni haber 
verdi; fakat başka bir kapıya 
girmiyecek, doğruca Bataklıya 
kendi damlanna gidecekti. 

Her şeyden belli idi ki, çamlı 
beldekiler Ayseli istiyerek sav
mıyorlardı, ayrılık günü yemek 
sinisine o kadar yiyecek çı
kardılar ki sanki düğün, de n k 
vardı. Sonra Emeti ana ona 
o kadar eşya verdi ki Aysel 
vaktile bir tek bohça ile gel
diği halde şimdi eşyasını iki 
heybeye güç sığdırabildi. Emi 
ana: 

- Senin gibi bir evlatlık bir 
daha benim evime gelecek de
ğil ki dedi sana şimdi yol 
veriyorum diye sakın hakkımda 
fena şey düşünme! Sen de pekala 
biliyorsun ki bu iş benim isteğim
le olmıyor, ben seni hiç bir vakit 
unutınıyacağım· Ayselle kavil 
etti. Kendi çarşaflannı ve peş
kirlerini hep ona dokutacaktı 
ve en azı altı aylık iş verdi. 
Ayrılık günü Ali samanlığın 

önünde duruyor ve odun yarı
yordu. Beygir kapı önünde 

beklediği halde, Ali içer ~ gi
rip te Ayselle vedalaşmamışb. 
O kadar işine dalmış bir hali 
vardı ki, etrafında olan şeyle
rin farkında değidi. Aysel dı
şarı çıkıp Aliye : 

- Allaha Ismarladık demeğe 
mecbur oldu. Ali nacağı yere 
bıraktı, elini Aysele uzattı ve 
acele bir şeyler söyledi; 

- Var sağlıcakla. Şimdiye 
şimdiye kadar bize yaptığın 

hizmetlerden dolayı eksik ol
ma, dedi ve yine odun yar
mağa başladı. Aysel kendini 
alakoymak Alinin elinde olma
dığını ve bütün kabahat ken
disinde olduğunu söylemek 
istedi. O kendine bu akıbeti 
kendi hazırlamıştı. Fakat Ali 
odunları birteviye yarıyor ve 
yongalar havaya saçılıyordu. 
Öyle ki Aysel bir karar ve
rip te ağzını bile açamadı. 

Fakat asıl garibi şu idi ki Ali
nin babası Şükrü çavuş Ayseli 
damına kadar bizzat götürme
ğe karar vermişti. 

Şükrü çavuş, tepesinde saç
ları dökülmüş, güzel ve zeki 
gözlü, küçük ve kuru bir 
adamcağızdı. O kadar kapalı 
ve süküti idi ki hazan bütün 
gün bir tek söz söylemediği 
olurdu, işler yolunda gittiği 
müddetce, onu kimse meydan• 
da görmezdi, fakat her hangi 
bir iş tersine döndü mü, o za
man ortaya çıkar ve her şeyi 
tek:rar yolunu koymak ıçın 
söylenmek ve ne yapılmak 

icabederse. söyler ve yapardı. 
Hesabı kuvvetli idi. Bundan 
dolayı köylü arasında büyük 
lıir it:mat kazanmıştı. Heyeti 
ihtiya!iyenin birçok işlerine de 
o ba!..:ardı, bu sebeple birçok 
zenginlerden ve mal sahiple
rinden daha ihtibarlı ve ha
tır!ı idi. 

İşte Alinin babası Ayseli biz
zat evlerine götürüyordu ve 
yolun sarp yerlerine geldikçe 
onu arabadan indirmiyordu. 
Bataklıya vardıkları zaman, 
uzun müddet damda kaldı. Ve 
Ayselden gerek kendi.sinin ve 

ı gerek Emeti ananın ne kadar 
memnun kaldıklarını ebevey
nine anlattı. Yalnız şimdi fazla 
hizmetkar bulunduramiyacak
ları için Aysele izin vermişlerdi. 
İş~iler arasında en gencinin 
gitmesi icap etmişti. daha es
kidenberi yanlarında hizmet 
eden diğer bir emektara yol 
vermeyi muhik görmemişlerdi. 

Alinin babsının sözleri iyi bir 
intıba bıraktı. 

Bu sebeple Ayseli ebeveyni 
güler yüzle kabul ettiler. Hele 
tezgahta dokumak için büyük 
bir siparişte almış olduğunu 
duyunca, kızm eve geldiğine 
büsbütün memnun oldular. 

- Dördüncü Kısım -
Ali Ayselin Çamlı Balden git

mesine söz vermeğe mecbur 
olduğu güne kadar Gülsümü 
sevdiğini zannediyordu. biç 
olmazsa, o vakıta kadar daha 
ziyade hayran olduğu ve daha 
ziyade muhterem gördüğü bir 
kimse görmemişti. Bildiklerin
den hiçbir kızı Gülsümle mu
kayese edemiyor ve böyle 
müstesna bir kıza malik ola
cağını düşündükçe gruruna 
payan olmuyordu. Sonra istik
balini onunla bir ve müşterek 
tasavvur etmektede ayrı bir 
zevk duyuyordu. Zengin ve 
itibarlı olaeaklardı. Ve em
niyetle hissediyordu ki Gülsü-

Yeni Aslr 

"Cennet Kuşu,, Avcıları 
Son Yamyamların Ak Adanı Ayağı 
Basmamış inlerinde Tetkikler 

~~~~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~~ 
Bir Gazetenin Heyecan]ı Maceraları 

"Excelsiyor,, gazetesi namına 
Edmond Demaitre'in Yeni Gi
nedeki tetkiklerinin ilk kısmını 

yazmıştık. Çok heyecanlı olan 
bu maceranın aşağısını da bu
günden itibaren okurlarımıza 
takdim ediyoruz: 

Yeni Gine (1934) - Yeni 
Ginenin vahşi ormanlarına, ak 
adam ayağının bugüne kadar 
ayak basmadığı inlere soku
lurken burada Paris modaları 

hakkında tenkitler dinliyeceğimi 
hiç te hatırıma getirmiyordum. 
Bununla beraber Yılanlar neh
rinin kıyıla . ında rast geldiğim 

Vringt adlı bir Avustur) alı ba
na "cennet kuşları,, avcılarının 
şikayetlerinden uzun uzadıya 
bahsetti. Hatta bir kadının el
biselerini veya şapkalarını bu 
lı:uşlann tüyleri ile süslenme
dikçe asla güzel ve şık giyin
miş sayılamıyacağını, Paris mo
da diktatörlerinin bu tüyleri 
kullanmamakla hata ettiklerini 
söyledi. 

Bir Avcının Feryadı 
Vrigth konferansına şöylece 

devam etti: 
Büyük harpten evvel 

Sidney ve Melburn tiyatroları 

önünde gördüğüm kadınlar, 

tüylerle süslenmiş elbiselerile 
ne kadar şık ve güzeldiler. 
Harp içinde de böyle idi. Ya 
bugün •• Söylemekliğime müsaa
de ediniz.. Çok çirkin olmuş
lardır. Bu yüzden artık Sidne
ye gitmez oldum. 

Vrigith doğruyu söylemiyordu. 
Zira bugün Sidneye gitmeme
sinin sebebi kadınlann tuvalet-

topraklarda bir kaç yıl kaldık
tan sonra Sidneye gidenler 
keselerinde ne varsa sarfetme· 
den geri dönemezler. 

Vrigth, bu değişen moda yü
zünden neler kaybettiğini an
lattı. 

- Dilşününz bir kerre .. 1914 
ten evvel burada iki saat için
de avladığım cennet kuşlarının 
tüyleri 300 sterlin lirası değe
rinde idi. Bazan iki bin ster-

lin kazandığım aylar olurdu. 
O zamanlar avlanılacak kuşla
rın sayısı tahdit edilmemişti. 
Bir kumkuma vererek yerliler
den bir kuş alırdım. Yani beş 
silenden bile az bir bedelle 
Avusturalyada 15-20 sterline 
bir mala konarım. Sonra hü
küınet avı tahdit etti. Buna 
rağmen biz işimizi uyduriyor
duk Ucubucağı olmiyan bu 
hudutsuz toproklarda kim sı

kı bir kontrol yapabilirdi? 
Avladığımız tüyleri Avustural-

lerinde tüy taşımamaları de- yada satınağı deruhte eden 
ğildir. Belki de işlerinin yo- kaçakçılar istediğimizden çok-
lunde gitmemesi, yolculuğun tu. Bugünse avlarımıza kimse 
pahalı olmasıdır. Hele bu vahşi el sürmiyor. Buna paris terzi-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mün kumanda edeceği evde 
elbette bahtiyar yaşanırdı. Son
ra onunla evlenince çok parası 
olacağını düşünmektende mah
zuz oluyordu. İdaresini ıslah 
edebilecek. harap evlerini ta
mir ve avlularını tevsi ettire
cek ve büyük, zengin bir 
köylü olacaktı. 

Ali, Ayselle değirmen yolun
da rastladıkları günün akşa

mı madenliye gitmişti, O zaman 
Gülsüm Ayselden bahsetmeğe 
baslamış ve o kadın evden 
gitmedikç çamlıbele ayak at
mıyacağını söylemişti. Ali ev
vela bütün bu hikayeyi latife 
yollu karşılamış ve gülmüştü. 
Fakat derakap anlaşılmıştı ki 
Gülsüm talebinde çok ciddi 
idi. Ali büyük bir belagatla 
Ays.!lin vaziyetini izah ve mü
dafaaya uğraştı. Hizmete gön
derildiği zaman yaşının çok 
küçük olduğunu ve fena elle
rede düştüğü cihetle kendini 
uçuruma kaptırdığını ve bunun 
da istigraba şayan bir şey ol-

madığını söyledi. Fakat annesi 
yanına kabul ettiği gündenberi 
hal ve tavrında muahaze edi
lecek biç bir cihet görülme
mişti. 

- Onun tekrar sokağa at
mak doğru değildir dedi. Çün
kü tekrar felakete sürüklene
bilir. Fakat Gülsüm razı olmak 
istemedi: 

- Eğer o kız Çamlıbelde 

kalacak olursa ben asla ayağı
mı oraya atmam dedi ben evim
de böylesine tahammül ede
mem. 

Ali - Sen yaptığını bilmi
yorsun dedi. Anama kimse onun 
kadar iyi bakmadı biz hepimiz 
bilakis onun evde bulunmama
sından memnunuz, evelleri anam 
o kadar sinirli ve huysuzdu. 

Gülsüm: - Sav deye seni 
icbar etmiyorum ya. Dedi fa
kat farkediliyordu ki Eğer Ali 
bu işte onun meramını yerine 
getirmiecek olursa o da kat'i
yen evlenmekten vazgeçecekti. 

- SonnVaı -

)erinin sebep olduğunu söy-
lüyorlar.,, 

Altının Saıtanatıından 
Evvel 

Yeni Ginede altın bulunma
dan evvel Cennet kuşlarının 
avı, bu çok tehlikeli ınıntaka
ya, bir çok sergüzeştçileri çe
kiyordu. Bunlar az zamanda 
büyük servet kazanmak isti
yenlerdi. Hatta bu ihtisas uğ
runda vahşi inlerde yalnız ba
şına ölmeyi bile göze almış
lar dı. Bu cidden nefis 
kuşların avı altın avcılığından 
daha kolay değildi. Yamyamlar 
kendi yuvalarını ve dağlarını 
ne kadar hararetle müd faa 
ediyorlarsa kuşlarını da öylece 
müdafaa ediyolardı. Beş yıl 
önce Yeni Ginede İngiliz-Ho
landa hudutlarında vahşi bir 
kabile, Cennet kuşu avlamakta 
ısrar t"den dört Holandalı av
cıyı öldürmüş, kafa taslarını 
Tamabaranlar evine koymuştu. 

l.Kaybolan avcıları bulmağa çı-
kan Holanda askeri sefer heyeti 
dört kafadan başka bir şey 
bu!amadı. 

Kemancının hikayesi 
Mi!mliç adlı Macar avcının 

hikayesi daha gariptir. Sepik 
nehri kıyılasında avlanan bu 
adam o ~ıvardaki kabilelerle 
dost geçinirdi. Mikulie kendi
sine büyük servet temin eden 
ilk dört seferden sonra hayva
nat alimlerince Cennet kuşla
rının o güne kadar bilinmiyen 
bir cinsini avlamağa teşebbüs 
etti. Sefer heyetini iyi techiz 
etti. Mikutiç bütün yurttaştan 
gibi musikiye aşıktı. Kemanı
m da birlikte getirmişti. Ak
şamları, avdan dönüşte mem
leket sevgisinin acı, tatlı hatı
ralarını yaşatan melodileri 
çalıyordu. Cıvarda oturan vah
şi kabilelerden, hatta yamyam
lardan bazıları Mikutiçin kam
pına kadar sokularak bu me
lodileri, şaşkınlıkla dinlerlerdi. 
Cıvar dağlarda oturan tehlikeli 
yamyamlar da casusları vası

tası ile Mikutiçin faaliyetini 
takip ederlerdi. Bunla: otları 
arasında saklanarak, ağaçlara 
çıkarak kemandan çıkan ses
leri dinler, sonra şeflerinin ya
nına koşarak Mikutiçin elinde
ki sopa ile bir kutudan sesler 
çıkardığını anlatıyorlardı. Ka
bile reisleri sehirbazlara müra
caat ederek bunun ne olduğu
nu sordular. Onlar da vaziye
tin vahim olduğunu, beyaz ada
mın bütün bu mıntakaya şea
met yağdıracağını söylediler. 
Birkaç ay boyle geçti. 

Günün birinde bu cıvarda 
dolaşan bir Alman kervanı 
Mikutiçin başına gelen felaketi 
öğrendi. Yerliler Mikutiç ile 
silahlı adamlarını, hammallarını 
öldürmüşlerdi. Bu umumi kıtal
den yalnız iki kişi kurtulmuştu. 
Alman sefer heyeti Mikutiçin 
kemanını ruhlar evinde asılı 
buldu. Yamyamların reisi: 

- Onu öldürmeğe mecbur 
kaldık dedi. Zira bizi bu ku
tuda saklı olan şeytanları ile 
çarpmak istiyordu. O, bu ku
tuyu ve sopasını eline aldı mı 
bunun içinden bizim anlamadı
ğımız sesler çıkardı. 

- Sonu var -

Sahife > 

Habeşler 
ltalyanlar 
( Ba~tarafi 1 inci sahı/ede ) 
Bu vesile ile iki devlet sı

nırlaının temamile tayin edilme
miş olduğu meydana çıkmak
tadır. 

Habeş keynaklarından gelen 
haberlere göre Somalı yerlile
rinden top, mitralyöz, tank, 
tayyare ile techiz edilmiş ve 
İtalyan zabitlerinin kumandası 
altında buıunan bir kıta Ual 
Ual'da İngiliz heyetini muha
faza eden Habeş askerlerine 
hücum etmişlerdir. Bu heyetin 
vazifesi Habeşistanın hudutla-
rını tayin etmekti. , · . 

Romada bulunan Hab~ş m~s
lahatgzarı İtalyan hareketlerin
den dolay! İtalya · hükümetine 
proteıtoda bulunmak ve pro
testonun sebeplerini izah etm"':k 

"' - - . hususunda talimat almıştır. 
Bunda bilhassa şu noktalar 

protesto edilmektedir: 

1 - Habeşistan'ın bir takım 
noktalarının hele Ual Ual mın
takasının silahlı İtalyan kuvvet• 
!eri tarafından işgali. 

2 - İlk kanunun beşinde hiç 
bir vesile yokken yapılan hü
cum. 

3 - Samalı kıtalarının Ha
beşistanda tetkikatta bulun
makta olan İngiliz komisyonu
nun işini güçleştirmeleri. 

Bu protestoda bu hareketle
rin ne 1929 Habeş - İtalyan 
mukavelesile ne de son zaman
larda karşılıklı beyan edilen 
dostluk duygularile telifi kabil 
olmadığı söylenmektedir. 

lık kanunun beşinci günü 
vuku:ı gelen çarpışma alelade 
bir müsademeden fazla birşey 
olmuştur. Bu çarpışma saatler
ce devam etmiş ve tam bir 
muh:ırebe şeklini almıştır. 

Bu çarpışma sonunda İtal
yanlardan 60 kişi ölmüş, 400 
kişi yaralanmıştır. Habeşliler
den de yaralı ve ölülerin mec
muu 100 kişiye varmıştır. 

Somahda bulunan İngiliz me· 
muru bu hadise olmadan Ber
beri memleketine geçmiştir. 

Kendisi, ikinci teşrinin 23 ün
de sınır işlerini tetkik etınek 
üzere Habeş muhafızlarının 

muhafazası altında oraya gel
miştir. 

Bunlar bir kamp kurmak 
istedikleri kuyu başında başla
rında Simmaruta isimli bir İtal
yan yüzbaşısı kumandasında 

bir Somalı kıtasına rast gel

mişler, bu kıta habeş toprağı 
olması lazımğelen bu yerlerde 
onlann duraklamasına ve ser
best serbest dolaşmasına mani 
olmuştur. Hatta eğer bu buy
ruklar dinlenilmiyecek olursa 
cebren dediğini yaptıracağını 

da bildirmiştir. 

Bu hadise hakkında İngliı 
memuru yazmış olduğu bir ra
poru kendi hükümetine bil
dirmiştir. 

Bundan başka bu komisyon 
İtalya kumandanına şikayette 
bulunmuşlar ve banun İtalya 
devletine bildirilmesini istemiş
lerdir. 

İtalya kumandanı bu protas
toyu Romanyaya bildirmek· 
le beraber, gene komisyo
nun oralarda serbestçe hareket 
etmesine müsaade vermiş,fazla 
olarak Somalıdan takviye için 
tank, top ve tayyare istemiştir. 

lngiliz memuru önce bu ih
tilafı yatıştırmak için teşebbüs
lerde bulunmuş; fakat dert an
latamıyacağını anlayınca bu 
lı avga kendisini doğrudan doğ
ruya alakadar etmediği için 
Berberi memlekine dönmüş ve
orada raporunu yazmıştır. Vaz
iyet, her gün biraz daha ger-
2inleşmektedir. 



Sahife a Yeni Asır ,.,, nunuevve 1934 

Türk 
e~ lik Ba m an Ehemmiyeti 

Y nan Ordusunun Eski Umum Erkinıharbiye Reisi Ceneral Dusmanis 
DiyorKi: "Akdenizin Şark Havzası Emperyalist Siyasalara MezarOlabilir,, 

'"LE MESSAGER D'ATHE
NES,, Gazetesinde okunduğu
na göre, Elen Büyük Erkanı 
harbiyesi sabık Başbakanı Ge-

neral Dusmanis '4 On iki ada 
ve sevkelciş,, atlı kısa fakat 
şayanı dikkat bir tetkik risale
si neşretmiştir. 

Eserin başlangıcında Gene-
ral, bu tetkiki sırf on iki ada 
Elenlerinin hürriyet ve İstiklali. 
ulusal işi ile alakadar olduğu 
için yazdığım tasrih ettikten 
ve Akdenizin Şark havzasında 
mühim bir mevki işgal eden 
Yunanistanm bu havzada ya 
doğrudan doğruya veya bilva-

sıta bir hareketle menafi te
min etmek isteyenlerin her 
taraftan darbelerine maruz 
bulunduğunu tebarüz ettirdik
ten sonra, bu havzada bir kı

sım arazinin Türkiye elinde, 
Kıbnsın İn~iltere ve on iki 
adanın da ltalya işgalinde ol
duğunu söylüyor ve bu risale
de yalnız on iki ada meselesi· 
ni mevzuubahs edeceğini bildi
rerek diyor ki: 

"Bu risaleyi yazmaktan ga
yem, eğer on iki ada Yuna
nistana geçerse Y unanistanı 
bir müstemleke siyasasına ve
ya bir sergüzeşt siyasasına 

ablabilmesinden korkanların 
haksız olduklarım iabat eyle
mektir. 

Her kim, on iki adayı bu 
gibi teşebbüsler için lissülba
reke gibi kullanmak isterse, 
böyle bir siyasadan netice ola
rak kendi şerefi ve siyasal 
ökonomisi için ancak kayıplar 
elde eder. Beni alakadar eden 
yalmz Elen noktai nazandır. 
Ve muhtelif meseleleri sırf bu 
bakımdan tetkik edeceğim. En 
evvel tetkik edeceğim mesele, 
on iki adayı ilhak etmenin 
bu adalar karşısındaki araziye 
hasmane bir duhul veya bu 
araziyi zaptetmek niyetleri ile 
münasebeti olup olmadığı key
fiyetidir. Hem siyasal hem as
keri böyle mühim bir meseleyi 
tam surette tetkik etmek için 
askeri bahri siyasal, Ökonomik 
uzun araşhtmalar ve büro faa
liyeti lazımdır. Bu riaale ise, 
münakaşa için faydalı ufak bir 
etütten başka bir şey değil
dir. ,, 

0 On iki adayı, sırf ve yal
nız bu adalara sahip olmak 
için, işgal etmenin laalettayin 
en ufak bir ehemmiyeti dahi 
haiz olamaz. Çünkü ne mesa
hası, ne de teşekkülü itibariy
le bu adalar zengin telakki 
edilemezler ve kendi kendile
rini doyurduktan sonra her 
hangi bir ecnebi fatihe, mesela 
İngiliz, Fransız, Belçika ve 
İtalya müstemlekelerinde oldu
ğu gibi, hiç olmazsa işgal mas
rafını makul gösterecek dere
cede bir istihsal fazlalığı ve-

bu memleketin muhtelif sana
yüni takviye edecek mühim 
miktarda ham maddede yollı

yamazlar. Sonra. selkevciş va
ziyetleri itibarile de on iki ada
nın h:ç bir ehemmiyeti yoktur. 
Meseli lngiltere, Amerika veya 
Japonya ve saire gibi Pasifik 
ile Atlantik arasında bir faa
liyet icra etmek isteyen başka 
bir devlet, aynca bu adalara 
benzeyen başka adalar siste
minden istifade edemez. 

Fakat, sırf askeri bir işgal 

olarak on iki adanın elde bu
lundurulması yalnız Türkiye 
aleyhine hasmane bir hareke-

te, yani komşu Asya sahilinde 
bir asker çıkarma ameliyesi 
yapacak olan bir orduyu ha
zırlamağa ve desteklemeğe ya· 
rayabilir. 

Bu fikri iyice anlatabilmek 
için, harita üzerinde meselenin 
coğrafi vaziyetini hülisatan 
ve herkesin kavrayabileceği 
bir tarzda izah etmemiz lizım
gelmektedir. 

Bu bakımdan on iki ada, üç 
gruba aynlabilir; birincisi ar
kasında Kassos ve Karpatos 
adlan ile birlikte Rodos adası 
teşkil eder. lkincisir, Stampal
ya adasıdır. Üçüncüsü ise, kü· 
çük adalan saymamak şartiyle 
Asya sahili boyunca dizili 
Patmoı, Leroı, Kalimnos Kos 
ve Nis.siroı adalarıdır: Bu üç 
gruptan en mühimi, gayet ta
bii olarak Rodos adasını ihtiva 
eden birinci guruptur ve Asya 
sahiline çıkartılacak işgal or
dusunun en büyük kısmmı bu
rada temerküz ettirmek kabil
dir. 

Daha az ehemmiyetli olan 
öteki iki gurup ise ikinci de
rece hareketler için yardımcı 
mahiyette kullamlabilirler. 

Sevr muahedesinin akdi es
nasında ileri sürülen telakkile
re benziyen düşüncelerle, bir 
işgala maruz telakki olunabile
cek Asya arazisinin mesahası 

da az ehemmiyetlidir. Bu ara
zinin uzunluğu, Antalya körfe
zinden izmir körfezine kadar 
420 ve genişliği 200 kilometre 
dir. Böyle bir teşebbüsü idame 
ettirmek niyetiyle hareket 
edenler için bu tarzda bir hat 
çizmek lazımgelmektedir. Çün
kü daha genit bir arazi işga
lin idamesini gücleştirir. Zaten 
eğer niyet, memleket sahibiııin 
müsaadesi nisbetinde. Ôkono
mik ve tüccari nüfuz için bir 
merkezin işgali ise, bu arazi, 
tüccari ve sinai müesseseler 
kurmak ve umumiyetle eşya 
depo etmek için tamamiy)e ka
fidir. 

Böyle bir arazi işgalinden ga
ye, yukarıdakinden bqka, An
talya limanından ve Bağdat 
demiryolundan istifade etmek 
suretile, sahilden Asyanın içine 

Antalyadan itibaren Seydise
hirden geçmek üzere K9nyanın 
cenubu da Çuka istasyonuna 
kadar yeni bir demiryolu yap
mak lazımdır. Eğer inşaat ve 
muhafaza için çok fazla masrafa 
ihtiyaç göstermezse, Burdur ve 

lspartadan geçmek ve belki de 
Denizliye bir iltisak haddı ile 
bağlanmak üzere, Meğriden 

Dinara gidecek başka bir de
miryolu da düşünülebilir. On iki 
ada sahibin, her hangi gaye 
ile olursa olsun, Anadoluda 
nüfuzuna yarayabilecek arazi 
işte bundan ibarettir. 

On iki adayı teşkil eden ada
lann ikinci ve üçüncü gurup• 
lan sırf yardımcı ve her hangi 
ihtimalde askeri ehemmiyeti 
haizdirler. Fakat bu tetkikte 
bu son noktai nazar münakaşa 
olunımyacakbr, 

Rodosun karşısında bulunan 
yukarda hududunu çizdiğimiz 

arazi, Rodos şehrinin hinter
landı gibi telakki olunabilir. 
Çünkü, başka suretle, Rodo
sun inkişaf ve terakkisi gayri 
kabil yahut çok güçtür. 

Bu makalenin gayesi başka 
olduğundan bu mevzu üzerinde 
daha fazla durmıyacağız. Bu 
noktai nazan tetkikten maksa
dımız, Sevr muahedesi gibi 
başka bir muahede Y unanista
na bu tarzda imtiyaz)an verir
se bunların Yunani ana ne ka
dar lüzumsuz olduğunu iabat 
etmek idi. 

Bazı arazi işgal etmek fikri. 
başkalarının kafasında, bundan 
bir kaç sene evvel bazı siyasal 
adamların düşündüğü gibi yer 
etmit olabilir. On iki adayı 
elinde bulunduran bir devletin 
işgal edebileceği bir araziyi, 
yapılacak ilhakın ehemiyetsiz
liğini ve memleketin sahibi bu
lunan Türkiyenin arzusu hila
fına kuvvete müracaat suretiy
le yapılacak bir işgalin tehli
kelerini isbat ~tmek için tesbit 
ve tayin ettik, ,, 

• • • 
Şimdi başka bir noktai na-

zarı, yakın Şarkta bir ilhak si
yasi ile aJikadar başka men-
faatler güden bir gaye ile ve
yahut başka bir devletle veya 
başka bir gaye için teşriki me-
sai etmek niyetiyle on iki ada
nın işgali noktai nazarını mü
nakaşa edelim: 

Zira, bir kaç senedenberi, 
büyük devletlerden bir çoğu, 
yakın veya uzak Şarkta geniş 
siyasal ve ökonomik program
tatbik etmek için mvavenet 
aramaktadırlar. Fakat şunu 

söylemek .lazımdır ki, deniz 
aşırı bir siyasa sahibi olabilmek 
için daha evvel denizyollanm 
emniyet altına almak şarttır. 
Yani, her türlü t~ebbüsten 
evvel, sahil devletlerin bahri 

kuvvetlerini ezerek bu yolu 
elinde tutmak, ve yahut kendi 
deniz aşın siyasal ve ökonomik 
işlerini görmek için bu nakli
yattaki emniyeti bozacak bü
tün düşman donanması ile harp 
edip onu yenebilecek bir do
nanmaya sahip olmak lazımdır. 
Aksi takdirde, Portekizin bu
günkü vaziyeti göz önündedir. 
Kendi deniz yollannı muhafaza 
edebilecek bir donanmayı ida
me ettirmediği için denizlerin 
sahibine itaata mecbur kalmış 

bir tabi prens menzilesiue in
miştir. 

Şarki Akdenizin bn havza
sında bir çok donanmalar, Av
rupa umumi siyasasının ve va• 
ziyetinin icababna göre ya tam 
ya kısmi, hakimiyeti ele geçir
mek için harekete hazırdırlar. 
Burada bu donanmalan ayrıca 
saymıyı fazla görüyorm ve 
bundan dolayı, tam veya kısmi 
bir hakimiyeti ele geçirmek 
için aralarındaki hareketleri 
münakaşa etmiyeceğiz. Ne de, 
dost veya düşman muhtefü do
nanmalann muhtemel hareket
lerine müsbet veya menfi su
rette kanşmak için diğer sahil 
devletlerin ortaya atacaktan 
tahtelbahir ve tayyarelerin ha
reketlerinden bahsedeceğiz. 

Tahlil etmek istediğimiz mese
le muhtelif denizalb, deniz 
üstü ve hava filolanndan, 
aralanndaki münasebetJerı na
zarı dikkate almadan, bahs'!
diyoruz; çünki niyetimiz tok ve 
basit bir neticeyi isbat etmek
tir. O netiee de, bir deniz 
yolunun, bqka düşman bir 
devletin niyet ve gayelerine 
zıt emellere vasıl olmak için 
kullanabilmesi ancak kendi 
nakliyabnı serbestçe yapmak 
istddiği bu deniz yolunda en 
son mutlak hakim kalacak olan 
devlete aittir. Bu basit pren
sipten başka bir prensip daha 
istieraç olunur ki o da deniz
lere mutlak surette hakim ol
mak için umumiyetle kara as
keri teşkilibnm ve hassatan 
hareket nokta.sım adalar teşkil 
eden teşkilibn bu deniz aşın 
siyasanın muvaffakıyetine hiç 
bir suretle yaraınıyacaklandır. 

Karadaki teşkilat ve ada
larda kurulan üssübahriler, de
nizlere sahip olan devlete, do
nanmanın iaşe ve istirahati için, 
denizlerde hakimiyeti tutmıyan 
devletlere de mağlubiyet ihti
malinde galibin arzusuna ta
mamen tebiyete mecbur kal
madan donanmanın sığınması 
ve orada yeniden kurulabilmesi 
için yarar. 

Kara tesisab, gerek kıt'a 
üstündeki adalarda olaun, bah-

ri seferin yapılacağı deniz yo
lu tamamen serbest olmadıkça 
böyle bir deniz aşırı seferin 
muvaffakıyetine yardım ede
mez. Filvaki denizlere sahip 
olan devlet, kara devletlerinin 
denizde kendisine çıkarabile
cekleri ihtimalleri daima göz 
önünde tutmak mecburiyetin
de ise de bu gibi hücumlara 
karşı müdafaa, ikinci derece 
ehemmiyeti haiz bir meseledir. 

* •• 
heri sürdüğümüz noktai na-

zarı teyit için başka yerlerde 
olup bitenlere bakalım. Bugün 
uzak şarkta hazırlanmakta olan 
çok mühim vakayı karşısıııda 
bulunuyoruz. Burada iki büyük 
devlet ayni gayeyi takip edi
yorlar. Amerika birleşik dev
leri ve Japonyanın ahalisi faz
ladır ve her iki devlet te hal
kın bu fazla kısmını sınırlar 
haricine sevketmek istiyorlar. 
Dünyanın bu kısmında, esasen 
Japonyaya ilhak edilmiş olan 
Kore'den maada, bu fazla hal
kı kabul edebilecek vaziyette 
tek bir yer vardır ki o da Ja
ponyanın, üstünde kendi iste-

da halledilecek mesele, Ame
rika birleşik devletlerinin git
tikçe artan ahali fazlalığını 
nereye ve nasıl boşaltacakbr. 
Vaziyete çok uzaktan bakma-

mıza rağmen şunu görüyoruz 
ki bu mesele Amerika ile Ja
ponya arasında bir zıddıyet do .. 
ğunnuştur. Ve muhakkak olan 

bir şey varsa o da, bu zıddı
yeti halletmek için bir gün 
mücadele başlana, bu müca
delenin bidayette ve belki de 
nihayetine kadar bahri olacağı 
keyfiyetidir. 

Her iki devlette Mançurya
dan denizle aynlmış bulunu-

yorlar, binaenaleyh ya arala
nndaki meseleyi muslihane bir 
surette hallederek Mançuryada 
birbirlerine işgal kısımlan ayı
np tanıyacaklar ve yahut eğer 
bu kabil olmazsa - ki kabil 
olmıyacak gibi gö7.iiküyor - mu
kabil donanmayı mağlup ede
rek denizlerin hakimiyetine sa
hip olmak istiyeceklerdir. Bu 
iki devletin arzularım yerine 
getirecek kabiliyette donanma 
vücuda getirmek için şimdiden 
ne kadar gayretler sarfettiğini 
görüyoruz. Yine görüyoruz ki 
Birleşik Amerika devletleri, bir 
tarafta toplanacak olan düt· 
mana karşı koymak için iki 
denizdeki kuvvetlerini iatediği 
zaman ve mümkün oldu
ğu kadar da çabuk suret
te bir yerde toplamak niyetile 
Panama kanahna ve bu kanal
da Pasifik donanmasım Atlan
tiğe veya Atlantik donanmasını 
Pasifiğe nakl için yapılan ma
nevralara çok büyük ehemmi
yet veriyor. 

Bütün bunlarda, deniz aşırı 
hedeflere ancak ve yalnız bahri 
seferler ile erişilebileceğini mü
tahede ediyoruz. Bilhassa 
Amerikalılar, münaziifih bir 
memlekete bilvasıta yollarla 
değil fakat doğrudan doğruya 
yapılan bir hareketle ve evvel
ce denizlerin hakimiyetini elde 
ettikten sonra asker çıkarmağı 
düıünüyorlar. Bundan, deniz 
aşırı sevkiyat yapılması mese· 
lesi her şeyden evvel denizle
rin hakimiyeti ile elde edilebi
leceği neticesi çıkar. Biz de, 
Türkiyeye karşı 1919 dan 1922 
ye kadar yapmış olduğumuz 
harpte, ancak Türk dt>nanma
sının ortadan kalkmış olması 

ve bizim denizlerde hakim bu
lunmamız sayesinde bu mem
lekete asker çıkarabildik ve 
orada tutunabildik. Aksi tak· 
takdirde, daha evvel denizlere 
hakim olmak ve ondan sonra 
karaya asker çıkarmak mecbu· 
riyetinde kalacaktık. Türklerin 
donanması yoktu; şayet donan
malan bulunsa idi ihtimal ki 
biz bu sefer bu kadar kolay
lıkla karar veremezdik. 

On iki adaya gelince, Tür-

filoya sahip olmadığı delili 
ciddi değildir. Zira Türkiyenin 
kara a!keri hazırlıklarım bitir
dikten sonra, bir deniz kuvveti 
hazırlığına doğru tevcih ede-
ceğini nazarı dikkate almak 
lazım geldiği gibi bundan gay
ri, Türkiye böyle bir vaziyete, 
müşterek menfaatler istemek 
için kendisine ihtiyacı olan
devletlerle yapacağı başka 
kombinezonlar ile de karşı ko
yabilir. 

Şimdi, bir memleket için Tür· 
kiyeye karşı denizlere bakim 
olmak veyhut bu memleketin 
on iki ada yoliyle Türkiyeye 

karşı yapacağı teşebbüslerde 
diğe bir deniz devleti tarafın
dan iz' aç edilmemek imkanının 
tetkiki muvafık olur. 

Bu makalenin başlagıcında, 
bizim noktai nazarımıza göre, 
Ecnebi bir memleketin işgal 

arzusunun hangi araziye tevcih 
edebileceğini tayin etmiştik. 
Şunu kabule mecburuz ki Ke
mal Atatürk, memleketi hima
yesiz bırakmıyacaktır ve esasen 
memleketi müdafaa etmek ve 
zorla asker ihracına mani olmak 
için icapeden tedbirleri çoktan 
almışbr. 

Napolyon, İngilizler, Ruslar 
ve Türkler geçen asrın başlan
gıcında böyle bir maksatla Yu
nan İonien adalannı kullanmak 
istemişlerdi. Bununla beraber 
hakikat bunlann hepsine de bu 
siyasal vahimeyi terke mecbur 
etmiştir, 

Bütün bu söyledikldrimizden 
ve okuyuculanmızdan kaffesi
nin bızzat tahkik edebilecek
leri hadiselerden şu netice çı
kıyor ki on iki adanın aırf 

askeri maksatlarla işgal1 fay
dasızdır ve bu adalara temel· 
lükü başka maksatlara idime 
etmek istiyen devlet bütçesi 
için bu temellükü -bir masraf 
membaıdır. 

Anadolunun bir kısmım veh· 
Jeten iıgal etmek. bundan bir 
kaç sene evvel, Türkiye kendi 
dahili ihtilali ile meşgul iken, 
kabil olabilirdi. Maamafih bu 
da daimi telikki olunamazdı; 
netekim 1919 mayısında, Sevr 
muahedesi ile bize bırakılan 
yerleri vehleten işgalimiz de 
daimi olmadı. Eğer Yunanistan 
veyahut her hangi başka bir 
devlet, bizim 1919 - 1922 de 
yapbğımız hatayı tekrar eder
se ergeç bizim düştüğümüz 

akibete uğnyacakbr. 
Yaptığımız bu tetkikten çı

kan netice, eğer on iki adaya 
biz sahip olursak bu adaların 
bize hiçbir serğüzeşcü teşeb
büse yaramıyacağıdır, 

Bu uzun tetkikle isbat ey
ledik ki bu adalar biç bir za
man sevkelciş için kullanılamaz 
ve binaenaleyh eğer Yunanis
tanla birleşir ise, Yunanista-
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Suçlu Hırsızlar 
Hasta Olduğundan Malı- Çaldıkları Eşyayı 

kemeye Çıkarılamadı G .. .. } 
lbtilisla suçlu Menemen poı- ommUŞ er 

ta ve Telgraf sabık müdürü Gerek lstanbulda gerek şeh-
Bay Sabrinin muhakemesine rimizle mülhakabnda birçok 
dün Ağırcezada devam edile- hırsızlıklar yapan ve İstanbul
cekti. Suçlunun zatülcenpten da, Ödemişte ve Çorakkapıda 
hasta bulunması dolayısıle Mem- dört bekçiyi ağır surette yara
leket has'anesi baş hekimliğin- Iadıktan sonra Alqehirde za
den gönderilen rapor okunmuş bıtammn pençesine düşen azılı 
ve muhakeme başka bir güne hırsızlardan Hasan Ali ve ar
bırakılmıştır. kadaşı Arnavut Fedai hakkın-

gi bir ecnebi devlet içıo bir 
tehlike teşkil edemez. Bunu 
isbat ederken aynı zamanda 
yine isbat eyledik ki bu ada· 
lar, Akdenizin Şark havzasın· 
da askeri ve siyasal teşebbüs
ler için, başka bir bahri dev· 
lete de yaramazlar. 

Bugün vaziyet, bundan yir· 
mi sene evvelki gibi değildir. 
Yukarıdaki izahlanmızda bi· 
raz aykırı düşmesi muhtemel 
bulunan bundan yirmi sene 
evvelki vaziyet tamamen de
gişmiştir' Öyle ki o zaman ki 
düşüncelerde israr, bizim bu
gün izah ettiğimiz fikirlerden 
itiraf edenlere ancak maddi 
zararlar verir. biz, hiç kimseye 
karşı hasmane niyet besl!'me
mekteyiz. Temenni ederiz ki 
sırf siyasal noktai nazarından 
bu meseleyi tetkik ederken 
büyük devlatler, hirimistih
raç ettiğimiz neticelere var
sınlar ve kendi şahsi men
maatları aleyhine de hareket 
etmekte olduklarını görerek, 
hürrıyetlerini bu kadar feda
karlık, kan ve para bahasına 
elde eden, bu devletler anane· 
vi siyasalarına devamla on iki 
adanın asıl sekenesine hürri-
yeti erini versinler. 

Akdenizin tark havzasının 
siyasal ehemmiyeti çok büyük
tür. Fakat bu sebepten dola
yı bu havzada veyafıut bu 
havza vasıtasile menfaat elde 
etmek istiyenler çok dikaat 
etsinler, Çünkü bu havza. Em
peryalist siyasaları için bir 
mezar olabilir. 

da zabıtaca yapılmakta olan 
tahkikat bitıniş ve kendileri 
ile yatakları Aziz ve Adem 
adliyeye verilmişlerdir. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta 
bunların İzmirde mühim mik
tarda çaldık arı e yanın bir 
kısmını Alaşehirle Uşak ara
sında bir bavul içinde ve köp
rü yakınında gömdüklerini iti
raf etmişler ve bu yer Hasan 
Alinin yaptığı bir kroki ile 
zabıtaya bildirilmiştir. 

Dün bir taharri memuru 
Alaşehire gitıniştir. Bu eşyayı 
gömülü olduğu yerden çıkarıp 
İ:z:mire getirecektir. 

Bavulda kıymetli eşyanın 

bulunduğu zannedilmektedir. 

Eşkiyalık 
Koyunlar Ne oldu? 
Menemenin Haykıran köyün

den Halil öğlu Mehmedin pa
rasını ve Kılcı oğlu İbra
himin koyunlarını gasbetmekle 
suçlu Yürük Kamil Keleş Akif 
ve Mehmet oğlu Kamil hakla
rındaki davaya dün Ağırceza
da devam edilmiştir. Davacı, 

suçluların bir gür silahlı ola
rak ağlını bastıklannı ve ko
yunların aldıklarını, şikayeti 
üzerine bunları ödemyi taah
hüt ettiklerini, bilahare bu va
atlerinden vazgeçtiklerini söy
lemiştir. 

Suçlular kendilerine isnat 
edilep bu suçu ,reddetmişler 

ve şahitlerin celbi için muha
keme başka bir güne bırakıl-
mıştır. 

Dişlere Hayat Veren Güneş 

SANIN 
S·a.nı• o·. Sıhlıidir, dişleri 

.,. temizler, diş etle
rini kuvvetlendirir. 

San in: 

San·n: 

Antiseptiktir, ağız
daki mikropları % 
100 öldürür. 

Nefis bir lezzete 
maliktir. Seve seve 
kullanılabilir. 

S • ,. İnsan için en üzü-
8 Dl D. cü bir dert olan 

ağız kokusundan 

San in: 

kurtarır. 

Ne mine taoakası
nı tahrip edecek 
kadar sert, ne de 
kefeke ve kirleri 
izale etıniyecek ka
dar yumuşaktır. 

Diş Macuk1unu Kullan.nız 
- -

iz mir 1 thalat Gümrüğü Mü-
dürlüğünden; 

Tahmin edilen kıymeti 
Lira K. Kilo G 

860 
700 

Eşyanın cinsi 
ipliği ~. 75 şer kadar pamuk mensucat 
Yüzde ona kadar ipeği hav yün mensucat 
"Metre M. 200 kadar., 

10 00 
6 00 

2 600 ipek karyola örtüsü 30 00 
1 300 İpekli pamuklu karyola örtüsü 10 00 

Yukkarda cins ve miktarı yazılı eşya açık arttırma suretile 
satılacağından isteklilekrin yüzde 7,5 mnvakkat teminatlal/11935 
Salı günü saat on buçukta İzmir itlıa.lat gümrüğü satış komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

17-21-26-31 (1094\ 

Yenı Asar ........ 
Zabıta Haberleri: 

Bir Şikayetten Dolan 
Kavga 

Karataşta İhsaniye sokaguı· 
aa oturan Halil kızı Edibenin 
Mustafa oğlu Eşref ve Eirdevs 
hakkında müddeiumumiliğe ıi
kayet etmesinden muğber ola
rak berikisi Edibenin evine git
mişler ve mezbureye taarruzda 
bulunmuşlar ve Eşref de biçak 
çektiği iddia ve şikayet edil
diğind"n tahkikata başlanmış-

Ankara - Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıkh 
Ucuz - Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
tır. 

Bir Tabancayı 
BölUşememlşler 

Karantinuda Mimar Kasım 

sokağında oturan Hüseyin 
oğlu Ali Rizanın evinde so
ba kurmak için çalışan Eşref 
oğlu Hüseyin Adil oğlu Abdi 
buravnik tabancasını çalmışlar 
ve arafarında paylaşamadıklarin 
dan kavgaya tutuşmuşlardır her 
ikisi de zabitaca yakalanmış

lardır. 

lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediynruz. Ankara Orman Çiftliği Mü<lürlügüne müra
caat. Fazla iı:ahat için lzmirde Eg~ Palas ve Şehır gazinosu müsteciri 
1 ürknıenoğlu Murat beyden alınabilir. 

Sll:tıhlı Ve Bıçaklılar 
Çorakkapıda Muharrem oğ

lu Salih Bıçak ve Yuda oğlu 
Hayim tabanca ve Tepecikte 
Ali oğlu Osman kama ve Ke
çecilerde Mehmet oğlu Salih 
bıçak taşıdıkları görüldüğün
den alınarak haklannda mu
ameleye başlanmıştır. 

Kumarbazlar 
Kestelli caddesinde Salih 

hanı altındaki kahvehane kira
cısı Hüseyin oğlu Adil kahve
sinde Ali oğlu İbrahim ve Hü
seyin oğlu A i iskambil kağıdı 
ile kumar oynamaktalar iken 
paralarını latan Mevhıt oğlu 
Rarip ile birlikte yakalanmış· 
)ardır. 

Çorap Hırsızları 
General İsmet caddesinde 

şüpheli bir vaziyette gitmekte 
oldukları görülen Hasan oğlu 
lsmail ile Rüstem oğlu Emin 
tutularak Eminin üzerinde bir 
fok ve arkadaşı lsmailio üze
rinde de bir çift uzun konçlu 
erkek çorabı bulunmuş ve so
rulunca bunları tanımadıklan 
bir seyyar çorapçıdan çaldık
lannı söylemişlerdir. Hakla
rında tahkikata başlanmıştır. 

ÇOC AST ALIKLA 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

li A~a~ 
lkametkAhını Birinci Kor-

onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi lkihci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

H. 3 (25) 

Fransızca Yunan 
Gazeteleri 

En eski Fransızca olan Me
sajer Daten ve diğer Yunan 
gazeteleri Ayda (50) kuruş 

mukabilinde gösterilen adrese 

gönderilir 

J. Kulukuças 
Çelikli sokak 49 numaraya 

müracaat etmelidirler. Alsancak 
Karşıyaka iskelelerinde (2) ku

ruşa satılır. (S. 9) 6--6 (1075) 

-80- Öz Türkçe karşılıklar 

rin kavnaması 4. Büngülde- Gam - 1. Bun 2. Ka
me 5. Coşma 6. Gönü', 2ii- dağa 3. Kadğu 4. K.aygu 5. 
yeniği 7. Katuluk 8. Kay- Mun 6 Munduk 7. Tasa 
nama 9. Köpürme - lı - 1. Girengir 2. 

- etmek - 1. Cokra- Hilt 3. !klik (lk ='Maraz, 
mak 2. Cokraşmak 3. Coş- elem man.) 4. Kadğuluğ 5. 
mak 4. Eşmek 5. Katİıamak Kaygılı 6. Tasalı 
6. Kayınmak 7. Kaynamak - sız - 1. İnak 2. Kay-
8. Pafkırdamak 6. Şımmak gusuz 3. Tasasız 4. Tümke 
şımızlamak 5. Us.iı 

- ettirmek - 1. Cıvşat- - ~~kmek, yemek -· 1. 
mak 2. Coşturmak 3, Kay- Duncukmak 2. Gerinmek 3. 

natmak. K.aygırmalc · 4. Kaygulanmak 
Galı - 1. Kız 2. Kız- 5. Kayırmak 6. Kayurmak 

gın 3. Yüksek K 
Galiba _ l. Bit" yalım 7: una_nı~ak 8. Munatınak 

9. Munglaymak 11. 'fasalan-
2. Deyesen 3. Görünüşe gö-

mak . 
~~· göründüğüne göre 4. Gammaz _ l. Aygat 2_ 
Oysem 5. Yalım 6. Yalıma Ç .::....ı 3 F'tl . . f't .. 

Galip - 1. Arkan 2. 4aıı;K~ . ı ey5ıcıK, ~ula.verıcı 

B L 3 B 4 c· . avgunçu . og yıcı, as ... ın . ozan . ınuçen 

çinuçi 5. Güçlü 6. Utkuçu kovulayıcı 6. Komsı 7. Kov-
7. Utuğlu 8. üste 9. Üstün cu, kovuuu 8. Kovelayıcı 
10. Üstün gelen 11. Ütteci - lık etmek - 1. Ç_ak-
12. Yeğe 13. Yeğin 14. Ye- mak, ele vermek 3. Kogla
nen 15 . Yenin 16. Yeyin 17. mak, koğulmak 4. Kovla
Yiğin 18. Yiğni 19. Yini mak 5. Lakırdı yetiştirmek 

- gelmek - 1. Basırmak 6. Yonmak, yunamak 
2. Bas!amak 3. Baıımak 4. Gamz - 1. Fitleme, fit 
Ba~amak 5. Kazanmak 6. verme 2. Koğuculuk 3. Ko· 
Utmak 7. Yannamak 8. ğulama 4. Kovculuk 
Yenmek Gamze - 1. Gıyın 2. 

Galiz - 1. Arın 2. Ge- Göz kırpma 3. Göz süzme 
ren (Kaba adam man.) 3. 4. Kıymaç S. Yan bakı~ 
İrin 4. Kaba 5. Kayug 6. Ganem - 1. Davar 2. 
Kobat 7. Kubat 8. Kürtül Koyun 
9. Sarp (En çok "Güç., mec, Gangren - 1. Çürümüş 
dikenli iş man,) 10. Yoğun 2. Kezek 
11. Yuvun 12. Zirik (Sık sık Gani - 1. Azuklu 2. 
olan şey ve dikenli iş man.) Bay 3. Bayan 4. Bol (Eşya 

Gaile - 1. Gelir (Gal- hakkında mec.) 5. Bunsuz 
lei vakıf =Vakfın geliri) 2. munsuz (Gamsız, kedeniz 
Tülük man.) 6. Doymuş 7. Doyuk 

Galsame - 1. Gelbezek 8. Kazanmış 9. Varlı 10. 
2. Ö2ük Varlıklı 11. Tok 12. Zenırin 

• 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmU~tUr 
Yegane Deposu 

B;qdurak 

Ham.d.i :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 

~ . 
• : . . . -. 
'. 
• • • • • . . . 
: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jnşaatınızıçııı atideki ibtıyaçlarınızı p6k ur.uz t iatlarla 
tenıın etmek ı~tersenız Halim atta 9arşııında • 

Kavalah Hasan Nuri 
ticareıbaneı<inA müracaat edioız 

Ç 1 M E N T O •• :'.'.'"'' •. -~ · 
Çubuk demiP ve her ner! çiçekli 

Çtni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içın demir dökme boru/at 
ve lngilız k{inkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlaı rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Bütan •••kalar 

En MD-lt Şaraitle 
M•ğ•zamızda Satıl•r 

Öz Türkçe karşılıklar 

Fistan - 1. Değre 2. 4. Y alav 

- 77-

Eteklik 3. Tuman Font - l. Dökme (Dök-
Fitil - 1. Büstük 2. ip me demir) 2. Şoyun 

et~ek (Mum fitili) 3. Kağ Fotoğraf (Resim ınan)-
3. iplik 5. Pilte 6. Tiftik Kılık 

(Yaraya konan fitil) - çı - Kılıkçı 
Fitne - 1. Ara bozma Fren - 1. Dizgin (Hay-

2. Azdırma 3. Baştan çı· vanın ağzına geçirilen geme 
karma 4. Bulgağ. bulgak bağlı kayış ki onunla hay
(Siiriş, fesat man.) 5. Bul- van idare olunur. Tevsian 
gaş 6. Karışıklık 7. Karış- hareketi idare: Dizginini 
tırıcılık 8. Karkaşa 9. Kaz- tutmak = harekatını idare 
gav 10. Kov (Söz getirip etmek) 2. Tutkuş 3. Uyan 
götürme, dedikodu man.) 11. uyar (Dizgin man.) 4. Yöbü 
Talkaz, talkazlık (İğtişaş fe- (Araba yokuş aşağı ;nerken 
sat man.) 12. Usluk 13. kullanılır bir nevi ağaç) 
Ürkü (Panique man.) Frengi - Çaba! palığ 2. 

- ci - 1. Ara bozan 2. Karbuncuk 3. Oymaca 4. 
Aykavçan 3. Azdıran, azdı- Sök balığ 5. Yemece (Edir
rıcı 4. Baltay 5. Çoğul 6. nede kanser man.) 6. Ye
Karıştırıcı 7. Kayışçı (Hileci nirce, yenırcı (İstanbulda 
man.) 8. Koğu 9. Kotur 10. cüzzam, Samsunda şirpence 
Kovucu (Dedikoducu man.) man ) 7. Yenür 8. Yiyici 9. 
11. Tatavlu 12. Yağur Yiyik 

- sokmak - 1. Ara boz- Fuzuli - 1. Kanbaz 2. 
mak 2. Azdırmak 3. Baştan Yersiz 
çıkarmak 4. Bulgandırmak - iddia etmek - Tasla-
(Yk: Bulandırmak) 5. Ka- mak (Kibarlık taslamak) 
rıştırmak Füc'eten - 1. Ansınuk 

Fitret - 1. Aralık 2. 2. Ansızca 3. Ansızdalık 4. 
Kargaşa, kargaşalık 3. Ke- Ansızdan 5. Ansızın 6. An
süklük (Peygamberlerin, ya- surdadau 7. Apansız, apan
hut bir hanedanın arası ke- sızın 8. Birdenbire 9. Ke
silme, inkıta man.) nete 10. Sangölüme (Ani 

Fiyat (Fiat) - 1. Bul 2. ölüm) 
Tan Fülüs - 1. Akça 2. Pul 

Fiyevr - 1. Ateş 2. İl· 3. Yarmak 
ga 3. Kızdırma 4. Sıtma S. Fürce - 1. Açıklık 2. 
Yangı 6. Yangınatmak (Yan- Deli.k deşik 3. Girecek yer 
gınatrnak gelmek -= Sıtma 4. lrmav, irnav 5. Kıyanç 
fiyevresine tutulmak) (Kapı aralığı) 

Fiziyonomi - 1. Körkü - yap olmak - 1. Gire-
2. Körüg 3. Yüz cek yer bulmak 2. Ozmak 

Flama (Küçük bayrak)- Füruht - 1. Satım 2. 
1. Alav 2. Bavrak 3. Ca!iıv Satış 3. Satu 
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~:!~kl~zrf~[ Mit~ t Birinci Kordo~ ti~:an eşi;k;ti y~~.~da No. 122 - 2 
Et Yemekleri Balık Ve lskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile 

' 
20 25 15 10 105 kuruş 

Türkiye Ziraat Bankası 
Şu besinden: 

iz mir 

· 12 -12- 934 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 
20 -11- 934 te Yeni Asır 26 -11- 934 te Ticaret 2 -12- 934de 
Anadolu 8 -12- 934 te Işık gazetelerinde ilan edilen Yunanlı 
emvalinin ihaleleleri 19 -12- 934 tarihine temdit edilmiştir. Sa
tış gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. 
Kıymeti muhammenesi iki bin lira ve daha ziyade olan emva
lin ihaleyi kat'iyelere istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait 
devlet vergi ve belediye resim ve sair bütün masraflar müşteriye 
aittir. istiyenlerin yüzde yedi b•çuk teminatlarile birlikte ihale 
günü saat 14,30 da Ziaaat bankasına müracaatları. 

5381 

Türkiye Ziraat 
Şubesinden: 

(1096) 

Bankası lzmir 

S-12-934 Tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 30-11-
934 de Yeni Asır 1-12-934 Işık 2-12-934 Anadolu 3-12-934 de 
Ticaret gazetelerinde ilan edilen Yunanlı emvalinin ihaleleri 14-
1-93S tarihine pazarlığa bırakılınışhr. Satış Gayri mübadil bo
nosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıymeti muhamminesi 
iki bin lira veya dada ziyade olan emvalin ihalei kat'iyeleri is
tizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait Devlet vergi ve bele
diye resim ve sair bütün masraflar müşteriye aittir. İstiyenlerin 
yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14-30 da 
Ziraat Bankasına müracaatları. S325 (1095) 

Satılık 
20-2S beygir kuvvetinde 

bir buhar makinesi. 
7 beygir kuvvetinde 

nasyonal motoru 4 ince 
binle beraber. 

bir 
dur-

3 direkli yağ peresesi el 
pompasile birlikte. 

Tam bir kavehane takımı. 
Yukarıda cinsi yazılı olan 

eşyalar satılıktır. Taliplerinin 
İzmirde Hisar öuünde kahveci 
Kazım efendiye müracaatları 
rıca olunur: 

1-3 (1093) 
==----

Lakırdıya Tutmuşlar 
Şadırvan altında Ali paşa 

caddesinda Nazif oğlu Ş~m
settinin dükkanına giren Meh
met oğlu Süleyman, İsa oğlu 
Hasan, Osman oğlu Abdurrah
man ve Ömer oğlu Osman bir 
çuval sabun alacaklarını söyli
yerek lakırdıya tuttukları sıra
da bunlardan Hasan 9 kilo 
200 gram çekirdek kahve çal
mıştır. Şikayet üzerine hırsız
ların aranmasına başlanmıştır. 

Satılık Depo 
İkinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
satılıktır. 

İki kattan ibaret olup birinci 
katı gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak kullanılmağa 

elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
Ikinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
müracaatları. 51-lS 

Dahiliye 

DOKTOR 

ZEKAi IBRAHIM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 3806 

Baro Azalarına 
İzmir Barosu Reisliğinden: 
Baro umumi heyeti 24 Bi

rinci Kanun Pazartesi günü 
saat 14 de Baro dairesinde 
toplanacaktır. 

1 - Baro inzibat meclisi reis 
ve azaları seçimi. 

2 - Hesap müfettişleri se-
çımı. (1097) 

ŞA.R~. ~RIMUS ! .•~ . ·· ,.,{ -: 
Bu m~~~!n!z~~~a~ ~~u~ge ~·· J. · ŞJ~r,_ • 

Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi SARDA 

Son sistem buharlı Amerikan makinelerile """' 1M • -~'ff"'"l-id . ~ 
boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının ~ Bayram Münasebetile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 
lzmirde eşi yoktur. ..,,,, f' · 

Koıtümlerinizi, roplarınızı, fötr şapkalarınızı '<'! 
bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak az mas
rafla ve yenileştirmek için Almanyanın meşhur 
kimya fabrikalarından İ. G. fabrikasında ihtisa
sını yapan ve herkesce tanınmış bulunan 

ŞARL PRIMUS 
Müessesesine Veriniz 

BAYRAM J\'IUNASEBETiLE 
Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

ADRES. SAMANISKELESİNDE 
• iŞ Bankası karşısında 

KARDİCALI lbrahim Hanında 
Telefon : 3449 

1 - ıs (1068 

- 78- Öz Türkçe karşılıklar 

- etmek - Atmak İncitici 3. İssiz 4. Katı yü
Fürumaye - 1. Alı 2. Da- rekli S. Kıyak 6. Koduman 

marsız 3. Soysuz 7. Öngü (Asıl muannit, müz-
Füruş (Terkiplerde)- 1. iç man) 8. Soyucu (ticarette 

tan {Meyfüruş = içki satan) 9. Taş yürekli 10. Yağıtgan 
2. Taslıyan (Malumatfüruş= - !ık - 1. Katı yürek-
Bilgiçlik taslıyan) lik 2. Kıyaklık 3. Taş yü-

Füshat - 1. Açıklık 2. reklilik 4. Uşlum 
Baytak 3. Genişlik Gadr - (Gadir, 1. Guç-

Füsun - 1. Arpağ 2. hasınç 2. Sıkış 
Baiiı 3. Büğü, büyü - etmek - 1. Güce-

Fütur - 1. Apışıklık, mek 2. Kıymak 
apışma 2. Bıkma 3. Böyöğü - edici - Azgan 
4. Duncukma S. Gevşeklik - edilmek - Yazık ol-
6. Usanç 7. Usanma mak 

- getirmek - 1. Apış- Gafil - 1. Alık 2. Ankı 
mak 2. Bezmek 3. Bıkmak 3. Aymaz 4. Boş S. Boşnak 
4. Buşgunmak S. Gevşemek 6. Bön 7. Çalık 8. Dalgın 
6. Gücenmek 7. Pazıkmak 9. Kendini bilmez 10. Sibiz 
8. Usanmak 11. Slivün 12. Usal 13. Usan 

- getirmiş - 1. Bezgin 14. Usanmak lS. Usayuk 16. 
2. Bıkmış 3. Usanmış Usnayukluk 17. Uyanmaz 18. 

- veren - Usandırıcı Uykuda 
Fütüvvet - 1. El açık- - avlama - 1. Baskın 

lığı, eli açıklık 2. Yiğitlik 2. Uykuda bastırmak 

G H f - bulunmak - 1. Baş 
• ar ı bulunmak 2. Dalmak 3. Dal

Gabavet - 1. Gabavet ga geçmek 4. Süyüklemek 
1. Anlayışsızlık 2. Anralık 3. S. Usan bulmak 
Kalın kafalı 4. Makavlık Gaflet - 1. Dalgı 2, 

Gapgap - 1. Buğak 2. Dalgınlık (dalgınlığa getir
Çene altı 3. Ekek 4. Sakak mek) 3. Kenete 4. Öykü S. 
S . .Şelem Usal 6. Usallık 7. Usan 8. 

Gabi - 1. Anlayışsız, Usanlık 9. Uyku 
söz anlamaz 2. Anra 3. An- - en - 1. Ansızın,apan
sız 4. Bansız S. Dön 6.Dan- sızın 2. Bilmeksizin 3. Ken
ga ı ak 7. Kafası kalın, kalın dini bilmiyerek 4. Kenetele 
kafalı 8. Kafasız 9. Makav - etmek - 1. Boş bu-
10. Mankafa 11. Mılkav 12. lunmak 2. Dalmak 3. Ken
Mırnav 13. Puç 14. Samagır dinden geçmek 4. Şaşkınlı-
lS. Sanangır ğına gelmek 5. Sanmak 

Gabn - 1. Aldanış 2. - le - 1. Ansız 2. Sü-
Aldanma 3. Aldatış 4. Al- meye 
datma Gafur - 1. Bakhil 2.Bak· 

Gaddar - 1. Acımaz 2. hillençi 3. Birgüci 4. Suç 
: .. /4 

• 

Avrupada, Gilet, Keler, Puyan boyahanelerinde uzun müddet staj gören Parisin 
elbise temizleme ve boyama odası tasdiknamesini haiz ve beynelmilel 

temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından 

S A R D A Elbise temizleme ve boyahanesi İZMİR de de 
çok nam kazanmış bir müessesedir 

Tesisatı son sistem Alman, Amerikan makinelerile mücehhez olan bu atelyede bu 
kerre icat edilen yepyeni bir usulle her türlü kadın, erkek elbiseleri 

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

Bayram müna$euetiıe .. Yapılan 1\11Lihi~ Tenzilattan 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

I 

ADRES : Mimar Kemalettin caddesi İstanbul han No. 21 
Telefon şirketi binası karşısında 

Öz Türkçe karşılıklar - 79-

bağışlıyan S. Yarlıgayıcı bundan bozma) 10. Utuzmak 
Gah, Geh, Gahi, Gehi- uduzmak (Oyunda ziyan et

Kimi (Zaman hakkında: (Ki- mek man) 19. Yavı kılmak 
mi gün gelir. 20. Yidürmek 21. Yitirmek 

- gah - 1. Arasıra 2. 22. Yok etmek 
Tüşüre Kendini - etmek - 1. 

Na - 1.Ansızın 2.Apan- Kendinden geçmek 2. Usu 
sız 3. Birdenbire gitmek 

Gaile - Baş ağrısı 2. - olmak -1. Alkınmak 
Göynük 3. Kadağa 4. Kaygı 2. Batıkmak 3. Batmak 4. 
kaygu S. Sıkıntı 6. Sıkıntılı Bulunmamak, bulunamamak 
iş 7, Tasa 8. Uğraş (Harp S. Çuğalmak, cuylamak) 6. 
man) 9. Üzüntü Elden çıkmak. elden kaçmak 

- çekmek - 1. Sıkıl- 7. Görünmemek 8. İçgınmak 
mak, sıkıntı çekmek 2.Ta- 9. İtmek 10. Kudumak 11. 
salanmak 3. Üzülmek 4. Yü- Ortada olmamak 12. Soğul
rek tüketmek mak 13. Tas bolmak 14. 

- li, kaygılı, kaygulu 2. Yavı kılınmak 15. Yitmek 
Sakınçlığ (Sakınç - düşünce, 16. Yok olmak 17. Yovun
endişe) 3. Sıkıntıda, sıkıntılı mak 18. Yuvunmak 
4. Tasalı S. Üzgün Gala - (yı es'ar) 1. Dığ-

- siz - 1. Kaygısız, rama 2. Yükseklik ( Fiat 
kaygusuz 2. Sıkıntısız 3. Sı- hakkında) 
kıntısız 3. Tasasız 4. Tükme Galat - 1. Kadık (En 
(düşüncesiz, saf ahmak man) çok sert, katı man) 2.Kenem 
5, Üzüntüsüz 3. Ulta 4. Yanılma S. Yanlış 

Gaip - 1. Bulunmıyan Galebe - 1. Baskan 
2. Gözden ırak, gözden uzak (Kabus demirci çekici)2. Ci-
3. İtik 4. İtkin S. Ölgen 6. nü 3. İng 4. Mör, möröy 
Ya va 7. Yavı 8. Yeri belir- (üstünlük man) S. Öngi (hep 
siz 9. Yitelik 10. Yitik 11. hepsi, kesret man) 6. Utku 
Yok 7. Üstünlük 8. Yeğnilik 9. 

- etmek - 1. Azgaş- Yenme 10. Ying 
mak 2. Azıkmak 3. Azıtmak - çalışmak - 1. Arak-
4. Bulamamak S. Coymak tırmak 2. Basırmak 3. Bas-
6. Çıdırmak 7. Elden çıkar- !anmak 4. Basmak S. Bas
ma 8. İçgınmak 9. İçkit et- turmak 6. Kol burmak, kol 
mek 10. İtgürmek 11. İtir- bükmek 7. Utmak 8. Üste
mek 12. İtürmek 13. Kum- !emek 9. Üstün gelmek 10. 
damak 14. Siğirmek 15. Ut- Yenmek 11. Yensimek 
kuzmak (Oyunda ziyan et- - lik - 1. Çokluk 2. 
mek man) 16. Utsukmak Tünlük 
(Oyunda ziyan etmek man) Galeyan - 1. Aşlama 2. 
17. Utulmak (Oyunda ziyan Bökeleme 3. Bülküme (Pek
etmelC man) ·~ Yutulm~l:ı: ... mez, bal, pelte gibi mayile-

Toptan Satış 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 

Şehrimizdeki 

ecza depola
rile eczane• 
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz . 

Abdullah Naci 
Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 

1 Kanunusani 1435 tarihinden itibaren müştereken 
hasta kabulüne başlıyacaklardır 

' . 2639 

~ 
'1 
·1 

1 



Sahibinin Sesi 
• 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey 

V 1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

Emel Celal Hanım 

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

Müşerref Hanım 

1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı d r 

~ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
:= Hicazşarkı. Sevdı:mı dilim 
:: anlatamaz 
:..: Saadet Hanım ------ AX ------§ AXl 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldım 
:: Şetraban şarkı. Titretti beni 
§ Süheyla Bedriye Han:m 

§ AX 1802 lzmir Bergama türküsü 
§ Gökçe karga olaydım 
: suheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

Yeni Asır 

Cöz Hekimi 

Mitat Orel 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
s---13-26 (1011},_ _ _,. 

"WlllllF"." r 5 &•o+-· -••!@r 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı N o. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

············································································································: . . 

UcuzluJz. Dilci Jlatbası 
• . . . 

Bilgi . 
• • . 
• • . 

Ternizlil 
lrgat Pazarında Azizler Sokat1ında 

: 
• . 
• • 

l\1atbaası 
. . 
• • 

Sur' at 
C:ge nııntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 

iş yapan matbaasıdır. 

• • 

Müşterilerini 

olay)ıJ.: Defter, Kart, Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair Her Türlü Evrakı Matbua Basılır. 

Memnun 

Bilgi 
• 

Mat~aasının • 

Bir Çok Şirketlern. His•e Sen.etleri Blgi 
Jllatbaasın.da Basılmıştır. 

---
-~------

,, 2640 " Numaraya 

• 
Etmekle 

iftihar 

~rensihidir Telefon Edilince Sıpariş Kabulü için Memur (iönderilir . 
Eder 

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

Eıolak Ve Eyta.ın Bankasından: 
No. Cinsi Esas No. Mevkii 

Peşin para ile: 
1008 

109 
410 
459 
467 
475 
502 
516 
520 
521 
534· 
553 
554 
557 
559 
561 
566 
569 
570 
886 
888 
894 
895 
897 
898 
899 
896 
g93 
900 
903 
904 
912 
910 
525 
914 
915 
909 
889 
916 
;31 
917 
985 

1037 

Karantina tramvay caddesi 
Sekiz taksitle: 

558 

Karşıyaka Alaybey Salihpaşa caddesi 89/91 
Karataş Orhaniye sokağı 13/17 
Kar~ıyaka Alaybey Süreyya sokağı 15, 15/17 

,, ,, Celalbey sokağı 53]35 
,, ,, Hengam sokağı 4/41 
,, Donanmacı mahallesi Çoraklı so. 78, 64/1 
,, Oııınanzade Tarik sokağı 10, 8/1,8/1.8 
,, ,, Reşadiye caddesi 24122 
,, ,, Yalı Cumhuriyet caddesi 168/1,188 
,, Bahariye mahallesi Hafız ef. sokağı 14 

" 
Osmanzade mahallesi şimendifer so. 117/1 

" ,, ,, " " 97 
,, " ,, Reşadiye cadde~i 82 
,, " ,, çıkmazı 76 
tt ,, " " ,, 64 
,, " ,, ,, caddesi 35/31 
,, " ,, Ruşen sokağı 26/22 

" " " " 24120 
,, Alaybey çakıcı sokağı 10, 6/1 
,, Osmanzade Ziya sokağı 15 
,, ,, Reşadiye eaddesi 43, 37/1 

" " " " 45, 37 /2 
" " " " 53/45 
" " " " 31127 
,, Alaybey simendifer caddesi 45/59 
,, Oımanzade Reşadiye geçidi 41/2,3 
" ,, ,, caddesi 41/37 
,, Alaybey Feryat sokağı 23,25/23 
,, Donanmacı M. Şayeste sokağı 60/1,74 
,, Yalı caddesi 2,24 
,, Osmanzade Ruşen sokağı 12 
,, Demiryolu çıkmazı 7 ,57 
,, ,, Tahir bey sokağı 1,28 
" u n tt 5,24 
,, Soukkuyu Bostanlı çıkmazı 9 
,, Osmanzademahallesi Şimendifer so. 65173,157 
,, Alaybey Şadiye sokağı 1 ~/2,18120 
,, Bahariye mahallesi Mektep sokağı 17 
,, Osmanzade ikinci Aydın sokağı 24/1,11 
,. Donanmacı M. Aydoğdu sokağı 24/34 

lzmir Dolaplıkuyu Yusufdede caddesi 141131 
fzmirde lsmetpaşa mahallesi birinci Asmalı 5,3 

ev 

• 
" 
" 713,50 M.2 arsa 
79,50 " 

908,50 " 
653 " 

1295 " 
243 " 
795,50 " 
96 " 

209 " 
204 " 
140 " 
149 " 
690 " 

1143 " 
98 " 

197 " 
376,75 " 

1830 " 
2655,50 " 
1548 " 
5832,50 " 

348 " 
103,50 " 

4083 " 
2669 " 
104 " 
920,60 " 

58 
" 5022 

553 
1693 
1520 
1939 
3898 

" 
" 
" 
" 
" 
" 132 

433,50 " 
80 

" 

" 544 .. 
ev 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

evin 617 sehmi 

Depozito lira 

600 

1100 
180 
215 
25 

275 
200 
700 
100 
650 
30 
85 
82 
30 
30 

110 
300 
20 
40 

120 
200 
270 
320 
600 

70 
45 

210 
270 

45 
380 

40 
160 

25 
350 
230 
25 

200 
40 
90 
18 

170 
30 

260 

Mesçit sokağı 
Yerleri ve numaralan yukanda yazılı emlakin sekiz takŞ.ltle satışları 25/12/934 Salı günü saat 

onda ihale edilmek üzere açık arbrmaya konulmuştur. ıstekli olanların yanlarında yazılı pey 
akçelerini veznemize yatırmaları ve ihalenin arkasından hemen ferağları da verileceğinden nüfus 
•ezkerelerinin vanlarında bulundurmaları lazımdır. 12-17-19 5323 (1078) 

Doktor 

Kemal Şakir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

~ . . . ..,.... ' ı rn.:ı:ııali"'l!-"'.. 
Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Dr. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
mara ya nakletmiştir. (1145)h3 

Satılık Hane 
Bornovada Asım bey soka

ğında 2 numaralı hane satılık
tır, Görmek için Kürt Ömer 
sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen-
diye müracaat. 5-2 

311 1 ft il 

lil' GELDi 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
T opan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür . 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Slllndlr için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelm~tir. 
lnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satıt mahalli : Kestane pazannda No. 10 
885) Telefon 3937 

TELEFON : 3882 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirlıol ı n l\hrkez ve FahrıkaPı: lzmirde Hallrnpınardıdır 
Yerlt PamutJundan At, 1 auuare, Klipekbaş, Det11rmen, 

Geulk ve Leylak Markalarını havı her nevı J(a lıot bezı 
ınıal eylı.ıu6kle olup malları Avrııpaııın ayni tıp meoMu 

calıı ı a faiktır . 

Telefon lf o. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Da.yra.k lzmir 

(H 1) Pn. -

, 
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sahife 12 

W. F. H. Van Der Acentesi ızM1R, PıRE TRiYESTE vE 

Zee & Co. ROYALE NEERLANDAts Vapur Acentesi susAK ıçıN MUNTAZAM 
. l KUMPANYASI CENDELI HAN BİRiNCi HAFTALIK POST ASI FRIESLAND · motörü ha en Seyahatın müddeti 

18 b. . . ULYSSES 22 k. KORDON TEL. 2443 limanımızda olup ınncı vapuru anunu DHE ELLERMAN LINES L TD. Triyeste 5,1/2 gündür. 
kanuna kadar Anvers, Rotter· evvelde beklenmekte olup ha- TAHLiYE İÇİN BEKLENİLEN Her Pazartesi günü muvasa-
dam Hamburg ye Bremen için mulesini tahliye ederek Bur- y APURLAR }at ederek Çarşamba günleri 
yük alacakbr. gas, Vama ve Köstennccye EG YPSIAN vapuru on bi- öğleyin hareket edecektir. 

MOREA vapuru 26 birinci hareket edebektir rinci kanunda Liverpool ve ılk hareketler: 
kanunda bekleniyor. Anvers, CERES vapuru 26 kanunu Swanseadan 19/12/934 SRBıN 
Hamburg ve Bremenden yük THURSO vapuru 25 birinci 26/12/934 S.S BEOGRAD evvelden 31 kanunuevvele ka-
çıkaracakbr kannnda Hull Londra ve An- 2/1/935 BLED 

dar Anvers, Rotterdam, Ams- versten gelip tahliyede buluna-
AVOLA vapuru 6 son ki- DıKKAT: vapurlar Çarşam-

d b ki 9 k terdam ve Hamburg için yük cak ve ayni zamanda Londra 
nun a e eniyor son i- ba günü sabah yük almıyacak-

k d A R alacaktır. ve Hull için yük a:acaktır 
nuna a ar nvt-rs, otter- SVENSKA ORl'ENT LİNIEN !ardır. 
d H b B · · DEUTCHE LEV ANTE LİNİE am am urg ve rem en ıçın Pire ve T riyeste yolcuları 

·k J kb ROLAND motörü 24 ka- TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN yiı a aca r. için fiyatlarda tenzilat yapıl-
TINOS vapuru 21 son ki- nunuevvelde beklenmekte olup VAPURLAR mıştır. 

nunda bekleniyor. 23 son ka- Rolterdam, Hamburg, Copen- ARTA vapuru 2 birincı ka-
nunda Hamburg, Brem.en ve Yolcu ve navlun için tafsilat 

nuna kadar Anvers, Rotterdam hagen, Dantzig. Gdynia, Go- Anversten gelip tahliyede bu- J. PUSSİCH acentesine mü-
Hamburg ve Bremen içiu yük teborg, Oslo ve İskandinavya 1 racaat ediniz. 
alacaktır. unmuştur 

JOHNSTON LiNE L TD FERNEBO vapuru 21 kanu- NOT: Vürut tarihleri ve Kordonda Cemal Cendeli 
d H b vapurların isimleri üzerine mes'u han No. 13-14. · L. l sanide Rotter am. am urg T f 2548 ıverpoo liyet kabul edilmez. (189) ele on: 

DROMORE vapuru 22 1 ci Copenhage, Dantzig, Gdynia - -·- ' '"""'!"---~·----
kanunda bekleniyor. Liverpul Goteburg, Oslo ve İskandi- F et K t S b 
ve Anversten yük çıkardıktan navyalimanlarina yük alacaktır. er uvve QfU u 
sonre Burgas, Varna ve Kös- için yük alacaktır. 
tence için yük alacaktır. SERViCE MARİTİM ROUMAİN 1 

ARMEMENT H. SCHULDT Garbi Akdeniz için ayda bir 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk kinnna doğru 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkardıktan sonra 
Anvers, Rotterdam ve Ham: 
burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru Halen li

manımizda olup Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXİLONA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 21 
kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 26 kanunu 

evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barsel on, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yoku ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüki 

Ve Ucuz Oielidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

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

MUsteclrl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

D• kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol S_irke-1 • Beyoglunun cıde 

O • 7 e otelini taysiye 
~~anı~ edenz 

METALLüM 
L ·ı ıı ı h a lıı ı ıı ı ı t ı• ı c ılı 

ı ılı rıltır iııç hır "'a 
11111 ıı a ltlaıı ıuaru ış· 
la 111 ı r. 

Çünki: 
hıııım l ırıe ııuza 

ı ıııı f! a rf . yatı 

ı ~ tl?J lıol }'E"g :lne 
l ıı ııılıadır. 

H P. r h1'yiıien 

arayırıız 

Deposu 

r EHMET 
'fEVFiK 

• it k tıı k ıırn l unıe 
tıcaı f' t ba rııııu 

Pt>ş t t'ıırn! c ı :ar 

TEL(f ON 3323 

Zayıflara, sıtmalılara, işta
hı olmıyan!ara, mide ve si
nirleri zayıf olanlara. vere
me istidadı olanlara 

Kan ve kuvvet 
verır. 

İdrarını tutamıyan çocuk 
ve ihtiyarlara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

U munıi depo : 

S. FERiT 
Şifa 

Ecza nesidir 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

ET".LTP UEllAI~ 
1'1akine lmalathanesı 

Hal im" .-... Kamara 50 

M ii eı:ııese mi n 
manıu !:İıı 

o ' aıak 

111 .1 

Jzmirde 
faa fı y ~ttcd i r 

A lii im ı 1 a ı 1 :. 

r ı n lı t1 ı ı ı lf I< ı 111• 

lı•rııı faa l l\ t 
T11:.ıl11 • 1 ,, .. ı ıl ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} ağhmw Ye un Di>t'jtrme11lerL 

il " ' " • 
» iıı \•• ••ı! ,. ' • • "' Pdı(ır. 

ııııaıııı a ıaııı••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üa~nz11en 

fi , ı lıoyı!u vı• lı Pr 1.nvveı 

P. ht>r c ııM ıı • :ılır ıı k :ı r iizc•rın E" 

ŞARk 

Bilumum DPniz lşlerl 
J>urhıııl e r, tnlumhalnr Vf 

let!ı~atı milıanikiye asanı.ı<ir vt 
v : ıu;ı n Vfl s air ışf,.r ,)orııhtr 

ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIB 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan sabşa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yani Manifaturacılard• 3 numarall 
cad. No. 8 Telefon tao. 3942 

502) h - 1 

Doyçe Oriyantbank 
DRESllNER BANK ~ ŞlJBESl 

IZMiB 
• \1 E H K.11:~ l : BEH Lf N 

A mangada 175 Şubesi Meucutiur 
~cı 111aye ve ihtiyat akçesi 

165,000tOOO Rayhsmark 
l ıirk ı yt•J o ~nhe l eri: 1S1'ANBUL ve lZMlH. 

Mı t1 ırJ" Şııheleri : KAHİRE ve ISKEND.ERlYE 
. ~ 

Her türlü banka nıaaıoelatoı ifa ve kabul eder 
c ALMANYAl>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire i9ln 

en ehven ııeraitle REGISTERMARK satılır. > (h-1) 

KREM 
Ralsamin 

i~anzuk 

Yegane cidoi 

zellik krenıidir. 

tazeliğini 

yalnız KREA1 
BALS AJ\1 l ~ 

Korur" u· .. 
_ ......... c...-.......-.ı.. ..aM.ı.ıı.-.-~ 

fit i •• ••• r:zr·a· 
İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 

Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyie beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Eczacı Kenıal Kamil Aktaş 
Hilal Eczanesi 

Kim ne derse desin kolonya Clemek Kemal Kamil Aktaş de
mek, koku incelik, merak, deger, kıymet, doğruluk demek 
Hilal Eczanesi demek. 

( Gönül ) kolonyasını görmüyormusunuz. O ( Baharçiceği ) ne:l 
dir, Altınruya, nedir dedimya kolonya demek Kemal Karnı 
demektir. Yaşasın Aktaş ... 

-- lzmir Orman Müdürlüğünden: 
22 Kanunu evvel 934 tarihinde muhtelif kalem ve yerlerde 

bulunan kömür, odun, çıra, kereste, mertek, çalı, çam kabuğu, 
ıhlamur, somak. yaprağı, Anadolu otu, ceviz kötüğ~, ve baJ~a 
ihale edilecektir. Şartnameleri görüp talip olmak isteyealerııı 
Orman idaresine müracaat eylemeleri. 

9-13-17-21 5322 (1063) 

ı, 

1 
1 ... 

-


