


Dil Araştırmaları : 

" Ülkü" nün Menşei 
F renkJerin " ideal ,, Arahla

rın " gayei emel ,, dedikleri 
mefhumu, Osmanlıcada merhum 
Ziya Gökalp " mefkftre ,, diye 
kulJanımştı. Atatürk ise, bunun 
öztürkçe karşılığı, " Ülkü ,, ol
duğunu ileri sürmüş ve bu sö-

• zün, Ankarada çıkan aylık ga
zeteye at konmasına yerlik 
vermişti. 

O günden beri "ülkü,,. Türk
lerin seve seve dillerine dola 
dıklan bir söz oldu ve Türk 
dilinde büyük:bir boşluğu onayla 
doldurdu. 

Bu sözü duyduğum günden 
beri sevdim, ve onun menşeini 
araştırmağa başladım. Bekle
yordum ki bilgili bir yönden, 
bunun ök ve kokünü açığa 
vuracak bir yazı çıksın .. 

Çıktımı bilmem.. Ben gör
medim. Bununla beraber, onu 
arama ile uğraşıyordum. 

Sonunda, bir buluşum oldu; 
Bu buluş bana inanç verdi. 
Bu inancımda yanılıp ya
ıiılmadığımı Türk dili arama 
ve tarama kurumunun bildir
mesini saygılarla dilerim ... 

Şimdi bulduğumu açığa ko
yayım: 

Bilinir ki, Türkçemizde, bir 
sözün sonuna kahlan gi, ki; 
p, ku; ku, gu, kü, gü; ka, 
ğa; ke, ge denin ekler, kabl
dığı şozun delilet ettiği 
manada, bir ,, ismizarf ,. 
bir ,, ismi mekin ,, bir 
" ismi alet ,, yahut bir mef
hum kaynağı, dinamik bir var
lık çelimlerini alır • • . Yaygı, 
burgu, duygu tilke, kaburga, 
kasırga gibi •.• 

Ülkü sözünün sonundaki "kü,, 
eki de " ül ,, söz6nü bir mef
hum kaynağı haline sokmak
tadır. Fakat'' ül " ökü Türkçe 
de ne mana ifade ediyor; Bu 
ökten doğma olarak, Türkçe
mizde ne gibi kökler ve ondan 
üreme sözler vardır? . . . " 01-
mek ;, deye bir mastar kul
lanmıyoruz; " ülemek 11 mas
tannı da bilmiyoruz. Bunun 
mutavaat şekli olan " Ülen
mek " sözüde dilimizde yayıl-

Muhacirler 
Hilaliahmer Tarafından 

Beslenecek 
Üskübün Kaçanik ve İştip 

muhacirlerinden 120 nüfus iz
mire gelmiş, fakat mahalli mü
rettipleri henüz anlaşılamamış
br. Muavencte muhtaç olduk
ları anlaşılan bu kardeşlerimiz 
iskan yerleri anlaşılıncaya ka
dar Hilaliahmer tarafından iaşe 
ve ibate olunacaklardır. 

•••••••• 
Eşkiya l\1üsademelerinde 
MalOI Düşenlerin Hakkı 

mış değildir. Böyle olmakla 
beraber, müşareket çelimi olan 
11 üleşmek ,, sözünü pek iyi 
biliriz. 

" Üleşmek ,; iç veya dış 
varlıktan birini hisselere ayır
mak manasına gelir. 

Türkçede bu mealde olarak, 
" paylaşmak 11 " bölüşmek ,, ve 
" üleşmek mastarlannı kullanı
nz; fakat, bunların her birinin 
kullanılacağı yerler ayrıdır. 

Paylaşmak; maddi, mütekav
vim ve mengul bir nesnenin 
parça parça ayrılmasıdır. "Üleş
mek,, ise gayn mankul bir 
kıymetin bölüşülmesidir. Bu 
kıymet maddi ve manevi o!a
bilir .• 

"Bölüşmek,, te gerek üleş

me, gerek paylaşma maksadı 

ile yapılan taksimdir. 
Böyle olunca "Ülke,, sö

zü pek doğru olarak, ulus
far arasında bölüşülmüş olan 
ve aparılamayan yer parça
larını bildirir: Türk ülkesi, 
Fransız ülkesi, Rus ülkesi gi
bi.. Yine bundan anlıyoruz ki 
"ül,, öksözü; tabiatın kendisi 
veya tabiatta saklanan "kenzi
layefna - Tükünmez servet ha
zineleri,, mefhumunu gösterir. 
Her ulus, kendi topraklannı 
bu kenzin bir kaynağı olarak 
tanıdığı için ona ülke adını 
vermek pek haklıdır. 

ilim, hakikat ve mehasin gi
bi iç varlığın tükenmez kıy-

metleri de bölüşülebilir. Bu 
bölilşme, ya insanın kendi nef
si ile, yahut ta diğer bir in
san ile yapbğı münakaşa 

üzerine, iç varlık ülünün uzak 
yakın sınırlarında beğenilen bir 
hissede ki buna "Ülkü,, demek 
ve bunu ideal karşılığı olarak 
kullanmak pek doğrudur. 

· Bu buluş üzerine " ÜI ,, söz 
ökünü öz dilde tabiatın taşı
dığı kıymetler ve bunun ismi 
hali olarak "ÜJün,, sözünü de 
kenzilayefna karşılığı olarak 
kullanmak gereklidir; deyebi
liriz. 

Avni Ulusay 

~RESMi ...... 
Dairelere .. 
·········~········· 

Resmi daireler gazetelere 
gönderecekleri ilanların aşa
rı, metre sistemine dikkat 
etmemektedirler. Halbuki 
bu hareket kanuna muhalif 
olduğundan resmi ilanlar 

şirketi buna aykın ilanla
rın neşrine tavas5ut etmi
yecek ve gazeteler de bu 
gibi ilanları neşredemiye
ceklerdir. 

• ' . - . . -1111.- ~:ıt'. 
..... 

Baroda !Muallim veMemurlar Ya
inzih;t ·Heyeti pı Kooperatifi Kuracak .. 

YenidenSeçilecek Otomatik Teleİ~~-İ~şaab ilerliyor .. 
Ankarada bulunan Vali Ge- ı maledilecektir. 

neral Kazım Dirikten yeniden İzmir memurlar kooperatifi 
görülen işler hakkında vilayete dahi muallimler gibi bir me-
dün de şu telgraf gelmiştir: murlar mahallesi için i~e giri-

İzmirin yangın yerinde ya- şebilecektir. Şartlar ve muka-
pılacak iki yüz evli muallimler vele örneğini beraberimde ge-
mahallesi Ankarada büyük tireceğim. 

alaka uyandırdı. Balıkesir - Manisa - İzmir 
Son günlerde Ankarada ih- otomatik doğru telefon hattı-

tiyaç ve zaruretle kurulan ve nın bütün malzemesi hazır 
büyük destek bulan yapı ko- olup son iş olan direklerin di-
operatifi arsa, taş ve para ve kilmesi de ihale edilmek üzere-
semt şartlarını ve belediyenin dir. Ancak mayıs ayına kadar 
yardım şeklini çok uygun gör- muhabere umuma açılabiline-
müştür. cektir. 

Brı1'0 rei:;;i Bay :Jlıtstafa Nuri. Yapılacak evin ödenmesi en Postahanelerin işgal ettikleri 
Baro reisi avukat Bay Mus- çok on beş yılda olacak ve binaların postahaneye maledil-

tafa Nuriden sonra baronun aylık taksitlerle düzgünce mesi için teşebbüsatı lazimede 
inzibat heyeti azalan da istifa ödendikten sonra ortaklarına bulunulmuştur. 
etmişlerdir. Yeni seçim için •.. ı • • • ı ıı1 • 

:l~r:::t1:~7:.:~gü;:p~:: Buğday Koruma Kanu-
K d l nunda yapılan değişiklik 
~ ın arın Yeni Tadilat Vilayete Bildirildi 

Fırkaya Kayıtları-
na Başlanmıştır 
Kadınlarımıza intihap etmek 

ve edilmek hakkı verilmiş ol
duğundan derhal kadınların 
fırkaya kayıt ve kabullerjne 
başlanması C. H. F. vilayet 
idare heyeti reisliğinden kaza 
ve nahiye teşkilabna tamimen 
bildirilmiştir. 
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Saylav Seçimi 
Kadın Erkek Rey 

Verecekler 
Sarfedilen devamlı mesaiye 

rağmen vilayet dahilindeki say
lav seçimi kadın ve erkek ade
di dün akşama kadar anlaşila
mamışbr. Bazı kazalar, verilen 
buyruklan yanlış anlamışlar, 

bilahare kanun mevzuubna gö
re muamele yapılmasını temin 
etmişlerdir. 

İzmir valiliği içindeki saylav 
seçımı adadi, kadın - Erkek 
gözetilmiyerek ve ayrılmıyarak 
bugün öğle üzeri anlaşılacak 
ve derhal iç işleri bakanlığına 
bildirilecektir. - .... 
Kanuna Aykırı 
Mektupların Kabul 

Edilmemesine Başlandı 
Türkiyenin her yerindeki 

pastahanelerde olduğu gibi şeh
rimiz postahanelerinde de pa-
şa, bey, efendi ve ağa gibi 
unvanlarla yazılı mektupların 

kahul edilmemesine başlan
mıştır. 

Buğday koruma kanununun 
bazı maddelerinin değiştirildiği 
alakadarlara bildirilmiştir. De
ğişen maddelerin yeni şekli 
şudu: 

Madde 1 - Nüfusu 10,000 
den aşağı o)mıyan yerlerdeki 
fabrikalarda yapılan veya ec
nebi memleketlerden getirilen 
her nevi buğday ve çavdar un
ları ve irmik ve memleket içe
risindeki fabrika ve imalatha
nelerde yapılan veya yabancı 
memleketlerden getirilen her 
türlü piskiivi, makama, şehriye, 
buğdayı koruma karşılığı ver
gisine tabidir. 

Madde 4 - Vergi, buğday 
ve çavdar unlarmda 72 kiloluk 
gayri safi siklette birinci nevi 
un için çuval başına yüz elli 
kuruş bu neviden sonra gelen 
neviler için çuval başına yüz 
kuruştur. 

Birinci nevi unun evsafı ma
li ye ve ziraat bakanlıklarınca 

müştereken tayin edilir. 
Makama, şehriye ve pisküvi 

fabrikaları, kullandıkları unları 
kendileri yaparlarsa bu unlar
dan birinci nevi itibarile vergi 
alınır. 

Makarna, şehriye, irmik ve 
pisküvilerin vergisi kilo başına 
iki kuruştur. 

B - Defterini veya makbu
zunu tahrif edenler hakkında 
2 aydan 3 seneye kadar ha
pis cezası hükmolunmakla be
raber bundan mütevellit vergi 
ziyaı iki kat fazlasile ve defa
ten tahsil olunur. 

C - Defterini kısmen veya 
tamamen imha edenler hak-
kında üç aydan beş seneye 
kadar hapis cezası hükmolun
makla beraber kayıtlan imha 
olunan müddete ait · vergiler 
resen takdir edilerek üç kat 
fazlasiyle defatan tahsil olunur. 

D - Buğday ve çavdar un
larının kurşun mühürsüz ve 
nakliye tezkeresiz olarak ver
giye tabi değirmen ve fabri
kalardan çıkarılması ve nerecle 
üğütülmüş olursa olsun bu un
ların mühürsüz ve tezkeresiz 
vergiye tabi şehir ve kasaba
lara naklolunması yasaktır. Ver
giye tabi olmıyan yerlerden ver
giye tabi yerlere un getirmek 
istiyenler unlariyle birlikte 
bağlı olduklrrı maliye dairesi
sine müracaatla vergisi verme
ğe ve nakliye tezkeresi alıp 
çuvallanna ~şun mühür koy
durmağa mecburdurlar. 

Bağlı oldukJarı maliye dai
resi vergiye tabi yerlerden bi
rinde bulunursa evvela vergi· 
sini yatırıp nakliye tezkeresi 
aldıktan sonra unlannı bu tez
kere ile birlikte doğruca ayni 
maliye dairesine getirip çuval
larına kurşun mühür koydu
rurlar. Nakliye tezkerelerinde 
nakledilecek unların mıktarı 

Eşkiya müsademelerinde ma
Iül olanların iktisadi buhran 
vergisinden istisnalan ve inhi
sar eşyası biiyesinden istifa
deleri hususlarında harp ma
luli gibi adolunmaları hakkın-

daki kanun Baş bakanlıktan . 
lıktan valiliğe germiştir. 

İşlerin sekteye uğrama
maşı ıçın resmi devairin 
dönüm, arşın ve saire gibi 
kanuna mugayir ölçülerle 
ilanları yazmamaları ilan 
olunur. Şehrimizde bu unvanlarla 

Vergiye tabi un, fabrika ve 
değirmenleri çuvallarını yetmiş 

iki kilo olarak hazırlamağa 

mecburdurlar bu mecburiyetin 
tatbikine imkan görülemiyen 
kasaba ve şehirlerde Maliye 
vekili hükmün tatbiki müna
sebetile geciktirmiye salahi
yetlidir. 

ile ki re ait olduğu, hangi ta
rihlerde nereye ve tezkerelerin 
hangi tariha kadar muteber 
olacağını gösterir nakliye tez
kerel'!rinde yaz1h mulfıınata 

uymıyan nakliyan kaçak sayılır. 

,._ __________ , anılan mahalle ve caddelerin 

ELHAMRA 1. Milli 
KÜTUPHANE SİNEMASI 

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. 
.............................. ~ ... ! ......... 

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

KEDİ ve KEMAN 
Bu ün: 15 - 17 - 19 ve 21,15 seanslarında ... 

adlarının değiştirilmesi için şe
hir meclisinin önümüzdeki top
lantısında meclise teklifte bu
lunulacakbr. -

Enstitüde 
Erkekler Sanatlar Mek

tebine Verilecek . 
Maarif bakanlığından vila

yete gelen bir emirde kız sanat 
enstitüsünün sepetçilik ve şap
kacılık kısmında kayıtlı 18 er
kek talebenin Karantinadaki 
sanat mektebine yerleştirilme

leri bildirilmiştir. 
Bakanlık, mektebin yakınında 

ve arka tarafında mevcut . bir 
binanın isticar edilerek akşam . 
kursu talebelerine tahsisini de 
bildirmistir. 

Madde 9 - Birinci madde
de yazılı buğday koruma kar· 
şılığı vergi mükellefiyetine ta
bi olan değirmen, fabrika ve 
imalathane sahip, müdür veya 
mümessillerinden: 

A - bu kanuna göre tu
tulması lazımgelcn defteri tut
mıyan veya tasdik ettirmiyen 
veya bir kısım muamelelerini 
deftere geçirmiyenlerin bu 
~uçlara taallük eden müddete 
~it vergileri esas takdir 
olunarak bir kat daha fazla
sile defaten tahsil ve kendile
rine ayrıca yüz liradan bin 
liraya kadar para cezası hükmo
lunur. 

Defter tutulmuş olup ta ib
raz edilemediği takdirde tutul
mamış sayılarak yukarıdaki 

fıkra hükmü tatbik olunur. 

Bir defada nakledilmiyecek 
unların her partisi için ayrı nak
liye tezkeresi alınması mecbu
ridir. 

Muteber sebepler dolayısile 
unlarını tezkereleri mukayyet 
olduğu müddet içinde naklede
miyenler tezkereyi aldıklaı-ı 

maliye dairesine müracaatla 
vize ettirirler. 

İrmikler hakkında da una 
ait hükümler tatbik olunurr. 

Makarna, şehriye ve piskü
vilerin polsuz olarak fabrika 
ve imalathanelerden çıkarılması 
ve memleket içinde naklolun
ması yasaktır. 

Deiirmen, fabrika ve ima-

-·-- Soyadın ne? 
- Coşkun. 
- Ya senin? 
- Koçak. 
- Sen de aldın mı? 
- Belki on dafa, birader· 

Siz aldık diyorsunuz amma kii· 
tiiğe geçti mi? 

- Haaayır. 
- Olmadı öyle ise, kim bi· 

lir bu adları kimler almışbrl 
- Neden yahu. işte gazete· 

lerle ilin ettirdik ya! 
- Siz öyle diye duran. Ga· 

zete ile ilan kafi değil ki. Heıo 
okumadınız mı gazeteleri, nii· 
fosa geçmez~e, cüzdanına ya· 
zılmazsa; sen beğendiğin .kadar 
soyadı takın, faydasız. 

- s~n öyle mi yaptın? 
-Ben birader bir şeyler ol· 

dum; soyadı buhranı var galiba 

ortalıkta.. Bir ad beğendiıo 
kaydettirmeğe gittim. NüfuJ 
dairesi mahşer yeri gibi kala• 
balık, zarzor sokuldum. Memur' 
dan bu adı başkası aldı ceva• 
bını duyunca elim böğrümde 
kaldı. 

- Eee? 
- Esi bu:. Arkasından be· 

men bir gayret, arkadaşın bi· 
risinden tarama dergisini al· 
dım. Harıl hani bir gün çabş· 
tım, ellinde on isimli bir liste 
ile nüfusa uğradım. "Kutluk,, 

dedim, aldılar dedi. Akgün de· 
dedim, aldılar dedi. Şunu de· 

dim, aldılar dedi. Bunu dediıPı 
aldılar dedi. Nihayet elimdeki 

listeye bir fatiha okuyarak 
. üfürdüm gitti. İçinde alınma· 
mış hiç bir ad kalmamıştı. 

- Ne yapacaksın şimdi? 
- Şöyle pusu kurdum, bele' 

liyorum. Sizin gibi nüfusa kayd• 
ettirmeği ihmal edip ilanı kili 
görenlerden birisi çıkar da gil' 
zel ve zor bulunur bir soyadııl1 

-tünerek bana söylerse, lıll 
faydalı boşboğazlığı duyar duf" 
maz en seri bir vasıta ile he· 
men nüfus dairesine... Ne of&Jf 

he olmaz birader. 
- ı? ! ? 

Tok Dil 
---·---·~---~-
Oğluma 

öğütlerim 
33 - İhtirasın çok ise siya· 

d. o 
setten uzak dur. Hem ken ııı 
eyilik hem de memlekete biı' 
met etmiş olursun. .. 

34 - Söz verirken çok ctıı· 
Şun. Verilen sözün yapıJınıısl 
irade kuvveti ve insanlık şartı 
olduğunu unutma. 
- 35 - İşinde tedbirini aldı~; 
tan sonra sabırla arkadaş ~~ 
Tedbirsiz sabnn verimi ya acı 
ya hiçtir. 11 

36 - Tanımadığın yol0 

öncü olma. • 
37 - Hayat kavgasında le'. 

dının müdafaa silahı hisleJ'lı 
erkeğin ise tecrübeleridir. 

38 - Kadınlık kadınındı~ 
Fakat her kadında kadıoh 
yoktur. . 1:. 

39 - Hakkı gösteren ha~• 
katın ışığıdır. 

40 Ç. . - u··peJI - ığnemnış gor 
haklar hakikatte hak~: 
kendisi değildir. O yı.ı ., 
seklerdedir ve muhakkak b• 
gün kendiliğinden doğar. 

Karşıyaka Muzaff•~ •• 
•• 1. il •• 1 ••• 1 ••• 1 ••••••••••••••• •••••• ... '/. 

lathanesinden kurşun mühilr5~1 
veya pulsuz mal çıkartanlaJıa 
malların sahipleri hakk1d t 
bir aydan bir seneye ka 1'~' 
hapis cezası hükmolunPl3 .. ,ıc 
beraber kaçan malların fil et 
ceza kanununun otuz alt•~,.e 
maddesinin son fıkrasına go 
müsadere olunur. 



1a Klnunuevvl 19.._ 
__________ -.ı;ı ___ , 

ZiNDAN GÜNEŞİ 
"C..J .l '1.1SA1 I=t.o rrı aı:ı 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"'V ct.z • • .E-"l.eb i a E::ıt l~iı: ı 
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- 13 

Jzmire l\1i Dediniz Doktor .. Ne Eyi .. 
Ei: Hafta Beklerseniz ... 

Oğuzun ouy~ularını, fikrini 
anlamak ve söyletmek istiyor
du. Evet söyletmeğe bir dere
ceye kadar da muvaffak 
olmuştu. Fakat şimdi kocası
nın bu acı sözlere doğrudan 
kendisini hedef ettiğini anlamak 
neye yarardı? Eğer hayatlarına 
tekrar başlamak kabil olsaydı o 
gece söylediklerini bir daha 
tekrar edemiyeceğini anlıyor

du., 
İvrem pek doğru söylemişti, 

Tıpkı onun kanları sızan dizi
ııin acısı önünde göldüğü gibi, 
kalbinin ağrısile ağlamak ister
ken yine gü!üyor,içindeki zindan 
karaltısı kalınlaşıyor, Bu zın
danda bir giineş doğacağına 

hiç inanmıyordu .. Hiç ... 
O kadar dalmıştı ki, birden 

İvremin sesile uyanir gibi sar
sıldı: 

- Uyuyor musun Ülgen?. 
- Hayır sizi dinliyorum. 
Genç kız gülerek 
- Bu nasıl dinleyiş... De

mindenberi biz de konuşmıyor 
sana bakıyoruz. Başın göğsüne 
düşmüş, gözlerin kapalı mükem
mel uyuyorsun. Zavallı uyku. Bir 
suç gibi üstümüze almaktan 
çekiniriz .. 

Salonun ortasında madeni 
bir ses oniki defa çınladı .. 

lvrem gözünü koluna götü
rerek: 
-Tamam gece yarısını bulmu

şuz .. Halbuki ben yarın lzmire 
gideceğim için erken kalkmak 
isterim... Ancak ikiye üçe ka
dar hazır olabilirim .. 

Hep kalkmışlardı. 
Oğuz İzmir sözile titredi. 

Sanki bu isim onu çekiyor, o da 
gitmek, işinin başında bulunmak 
istiyordu. Kim bilir orada ne 
kadar işler toplanmıştı. Yeni 
sene ürümünü anlamak, köylüle
rin birliklerini gözeterek ihra· 
cata başlamak gerekti ... 

Ülgeni nasıl bırakmalı veya 
nasıl almalı idi. Herkese karşı 
oynadıkları bu rolun iç yüzü 
onun cesaretini kırıyordu. Şimdi 
karısına : "Haydi benimle gel.. 
Artık bu lüks hayatı, lstanbulun 
zevkini unut, Şişli salonları 
İçinde her gün parı!dıyan gü
zel basını biraz da kocanın 

yaşadığı sade hayata çevir .. ,. · 
Demek pek te kolay değildi. 
Ya gelmem derse .. Acaba lv
remin yanında söylese, onun 
yardımına güvenebilir miydi? 
Belki onunla birlik olursa Al
tınovanın buz gibi suyu, temiz 
havası, candan sokulan samimi 

TAYYARE 

İnsan;arı onu biraz avutabilir
di .. Bu düşünce ile birden söy
ledi; 

- İzmire mi dediniz l lok
tor? Ne iyi, bir hafta tehir et
seniz de hep birlik gitsek ol
maz mı? 

İvrem Ülgene baktı, o da 
hayretle kocasina bakıyordu. 

Bu da nereden çıkmıştı? Ko
casile hiç bir şey konuşmamış, 
bu güne kadar, işi, kazancı ne 

oldugunu gelirinin nereden geldi
ğini sormamıştı. Yalnız avukat
ları Altan beyin verdiği temi
nat annesine yettiği gibi 
o da basit bir çiftçiyi istediği 
şekilde kullanacağını sanmış ve 
gururunun kurtarılmasından 
başka bir şey düşünmemişti. 

Demek şimdi İstanbuldan da 
ayrılacaklardı.Fakat hayret .. Bu 
ayrılmak sözü içine bir üzüntü 
koymuyor, bilakis bu beklen

·miyen seyahat hoşuna gidiyor
du. Kendini tanıyanlardan bi
raz ayrılmak, uzaklaşmak her 
gün bir gösteriş rolu ile çırpın
maktan kurtulmak, tasasız bir 
yaşayışla kendi kendini dinle
mek daha eyi idi. 

Dudaklarında tatlı bir tebes
sümle: 

- Alay mı ediyorsun Oğuz .. 
Bu da nereden çıktı?. 

Bu soruş Oğuza ümit sundu 
ve daha açık söyledi ... 

- Hayır gerçek söyliyorum. 
Fakat hayret etmekte haklısın. 
Sen benim karım, ben senin 
kocan olalı ne oldu ki., Bir ay .. 
Bu bir aya onbeş yirmi günlük 
pok resmi tanışma müddetini 
koyarsak ancak kendimizi an
lıyacak, duygularımızı düşüne

bilecek vakıt bulabildik diye
bilirim .. Bunun için henüz hu
susi hayatımı, gelirimizin kö
künü, nasıl ve ne yolda çalış
tığlmı sana açamadım. 

Bir kerre İstanbuldan çak
mağa karar verdikten sonra, 
İzmirin şirin, muhiti, yormayan 
uğultusuz hayatı, altınova çift
liğimizin taze havası, yüksek 
yamaçları, gürül gürül akan 
buz gibi suyu, zümrüt gibi tar
laları, bağları, ve incir zeytin 
ağaç!arınin gölğe!iklerinde bu
lunmakta da bir değişiklık bu
lacak, usanmıyacaksın sanırım .. 

Doktor ellerini çıparak: 
- O o! Ne güzel tasvir edi

yorsunuz Oğuz bey. Hele köyün 
en havadar sırtında çiftlik yav
rularına bir de kıreş yapar
sanız ben sık sık size koşarım. 
Bu bal ayınızın bal gibi incir 
üzümlerine de ortak olurum .. 

SİNEMASI 
TELEFON 3151 Yarın TELEFON a1s1 

19 birinci kanun çarşamba günü ( iki büyük film ) 

1- Daktilo Evleniyor 
Evelki sene gösterilen ve çok beğenilen " Küçük Daktilo ,, 

filminin devamı 

2 - Bitmemiş Senf oui [ Son defa olarak 1 
Bu şaheser filim öbür gün İstanbula gönderileceğinden 

görmiyenlerin bugün ve yarın bir fırsat bulup " Tayyare 
sineması ,, na gitmeleri tavsiye olunur. 

3 - Foks dünya Havadisler! " Türkçe sözlü ,, 

Bugün Franz Schubert'in hayatını ve ona ilham veren 
büyük aşkını gösteren büyük film. 

Bitmemiş Senfoni ' 
Hiç bir filme nasip olınıyan bir muvaffakiyetle devam ediyor 

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

Yeni Asır 

Müsteşarla Komisyonu 
' 

Barem Ka unımda Yeni Değişik-
likler Yapmayı Kararlaştıracak -Beş Çapulcu Yakayı Ele Verdi ... 

ANKARA, 17 (Hususi ) - -17,5-22-45-55 liralık dereee- ANKARA, 17 ( Hususi ) -
Samsun - Bafra yolunda yolcu 
otomöbilini soyan beş çapulcu
dan dördü yakalandı. 

Müsteşarlar komisyonu Maliye 
Bakanlığında toplanarak barem 
üzerindeki tetkiklerini bitirmek 
üzeredir. Verilen neticelere göre 
yüksek mektep mezunlarının 

terfi müddeti üç, diğer mek
tep mezunlarının dört seneye 
çıkarılması, haremdeki 12-14 

larin kaldtrıması, altı sene 
içinde terfi edemiyen memur

lara bir derece mafevk maaşı 

verilmesi düşünülmektedir. Fa

kat henüz verilmiş kat'i karar

lar yoktur. Tetkikler devam 
edecektir. 

ANKARA, 17 ( Hususi ) -
Dairelerde çalışan bütün dak
tiloların bir örnek elbise giy
miye mecbur tutulacakları söy
leniyor. 

Demir Yollar Ve Fabrikalar 
Dahiliye Bakanı Bay Şükrü Kayanın 
Artırma Yedi Gününde Bir Söylevi 
ANKARA 16 (A.A) - Da- yaratacaklardır. Bütün bu fab- ı rikalar bıze yetmiyecektir. 

biliye vekili Bay Şükrü Kaya rikaların ilk maddelerini, kö- Soysal ülkümüz olan ulusun 
Arttırma yedi günü için Anka- mürü, işçiyi, ustayı bu yurt ve Türklerin iyi yemesi güzel 
ra radyosunda şu söylevi söy- yetiştirecek, bu ülke verecek- giyinmesi esenle ve gençlikle 
!emiştir. tir. Fabrikal;ı.ra giren ve çıkan yaşaması gerçekleşince en uzak 

Bayanlar, Baylar! mı-11.~n taşıma işini demiryol- ve en küçük köyümüz bile 
Yılın arttırma ve yerli malı alış verişe güçlü ve canlı ola-

yedi gününü kutlu!arken birik- rak katılınca buğünkü fabri-
me ve yerli mal sözlerinin ge- katarın yanına yeni yeni ve 
nişlediğinide görüyoruz. Bun- daha büyük çaplarda fabrika-
dan beş yıl önce yerli malı lar kurulacaktır. Bu duruma 
kullanalım derken yiyecekten bir gün önceden yetişmek ge-
başka mallarımız pek azdı. rektir. Çünkü her kuruian bir 
Bundan beş yıl önce para bi- fabrikamız ülkümüze göz diken 
riktirelim derken para I arttır- düşmanın karşısına dikilen bir 
manın ulusal değeri daha eyi- kaledir. İç pazarımız bundan 
c.e anlaşılmamı~tı. Yıllar geç- on yıl önce işlenır.emif bir or 
tikçe bu sözlenn anlamı çev- mandı. Onu açmak, işletmek 
resi genişledi. Ulusal bir de- Türkün özlediği ve gözlediği 
ğer ve bir öz kazandı. kutlu bir amacı olmalıdır.Yerli 
Acun da bundan yıllarca ön- mal sözü, yerli ilk madde yerli 
ce liberal ökonomi denilen dü- iş gücü, yerli para yerli de-
zen yaşarken pazar şartları mir yolu, yerli gemi gibi bü-
ulus!ar arasında ökonomik tün ökonomiyi saracak kadar 

/Jııy .'';iiikı · ıi J\ııyır . l l d A 
denkleşmeyi az çok korurdu. genış o ma ı ır. rttırma sava-

larımız ve gemilerimiz ve ge- · b 
Satın alma gücü azalan bir milerimiz yapacaktır. Fabrika- şının u genişlik içindeki ve bu 
ülke ya az satın alır ya da az !arın kredi ve sigorta işlerini genişlemek yolundaki yeri bakı-
satım almazsa parasının değeri kendi paramızla bizim banka- nız ne kadar büyüktür. Banka-
düşer ve yahutta dışarıya borç- !ar göreceklerdir. f şçi, usta, !arda küçük, küçük, azar, azar 
!anırdı. Böylelikle dışarıya sat- mühendis ğibi binlerce ve bin- biriktirilen paralarımız yetmiş 
tığı değerlerle dışardan aldığı !erce yurttaşlarımız çalışacak, milyon lirayı aştı. 1922 yılında 

k lı · b ı k k ancak bir milyon lirayı bula-
değerler arasında aşağı yukarı azanç , ış u aca tır. Bir aç 
kendiliğinden bir denkleşme yıl içinde yurdumuzun iç çev- bilen bu biriktirilen paranın on 
doğardı. Bu yüzden Türkiye resinin ne kadar genişliyeceği- iki yıl içinde yetmiş kat art-

lt nJ • d b ı ni ve dolayısile ulusal geliri- ması öğünçlerle anılmağa ve 
su a ar çagın a ya ancı ara karşılanmağa değer, sanırım. 

karşı borçlu bir ülke oldu. Su!- mizin ne kadar yükseleceğini Küçük biriktirmeleri verimli ve 
tanda yabancıları ba t 1 biz kendi gözlerimizle go·rece-n şı aç ı kazançlı iş kaynaklarına akıt-
k··ı 1 · d b k b' d ğiz. Kurulan fabrikaların çıka-o e erın en aş a ır şey e- mak 1ılusün büyu""k bir özenle 
• "ld" T .. ki b - t ki • racağı malların bizim giicümü-
gı 1• ur er ogazı o uguna güdeceg-i bir siyasadı. Ü!kü-

lı 1 Artı d kl ı ze uygun olması gerektir. Ve 

l
ça şır ar. r ı arını su tan- bu böyle olacaktır. Bunun çı- müzün demiryollarına ve fab-
ara verirler. Sultanlar da al- rikalara karşı gösterdig-i can-

d ki b 
kar yolu bir yandan geniş halk 

ı annın üyük bir parçasını dan bag" lılıg-ı gönençle anmak 
b ıl h 

yığınlarının ve hele köylüleri-
ya anc ara araç olarak verir- · · l gerektir. Demiryollar işi fab-

mızın a ım gücünün artması, 
lerdi: Ulusun yalnız geliri de- öbür yandan da fabrikalarımı- rikalar işi bu İnan değer sa-
ğil, bütün varı yoğu duyunu zın verimli çalışmasıdır. Bu nayileşme işimizi bir gün önce 
umumiye kanalı ile yabana fabrikalar bugünkü iç pazarla- bitirmek bu inanı arttırmak 
akıp giderdi· Düşmanlarla be- rımıza göre kurtlluyllt, Bugün- için olduğu_kadar yurdu düş-
raber sultanlardan da kurtar- kü iç paıarlarımızın işi dar man saldırışından korumak ken-
dığımız bu güzel ülkenin giicü azdır. Ulusun satın alma dilerimizi ve çocuklarımızı ya-
ve çok çalışkan ve düzenli giicü arttıkça iç pazarımız ge- hanlara ve yabancılara kul, 
Türklerin on beş yıl önceki nişliyecek fabrikaların verimi köle olmaktan kurtarmak için 
göze çarpan bakımsızlığı ve artacak, bu verimi artacak fab- de gerektir. 
yoksulluğu yalnız bu yüzden
dir. Cumhurluk Türkiyesinin 
ilk ve başlıca kaygusu bu oldu. 
Ulusal geliri ulus için faydalı 
kılmak siyasasını giitmek 
oldu. Bugün siyasamızın ama
cı budur. Ulusal gelirim izin 
ulusca tutumlu ve verimli ve 
yerinde kullanılması sanayileş
me yolunda büyük bir hızla 
ilerlemekteyiz. Sanayileşme de
mek ökonomik bütünleşme ve 
iç pazarın genişlemesi demek
tir. Kurduğumuz ve kuracağı
mız fabrikaların kamusu yal
nız kendi başlarına yeni yeni 
birer iş kaynağı olmakla kal
mıyacaklar, yurdun değer iş 
alanlarında da yeni yeni işler 

• 
Dörtyüz Tütün işçisi 
Bir Hadise Çıkardı 

Dört Gündür Aç Bırakılmışlardır 
SELANİK, 17 (A.A) - Tü- !arını kapamışlardır. Zabıta bir 

tün imalathanesi amelesinden takım vukuat ve hadisate mey-
270 i kadın olmak üzere 400 dan vermemek için menfi bir 
kişi dört göndenberi hiç bir vaziyet almıştır. lçersine yiye
şey yiyip içmemekte ve ima- cek sokulmasına mani olmak
lathaneden çıkmaktan imtina tadır. Aynı zamanda imalatha-
eylemektedirle-r. Sebebi ücret- nenin suyunu ve elektrik ce-
lerinin artırılmaması dileklerinin re yanını kesmiştir. Amelenin 
yerine Setirilmemesidir. Bunlar duçar oldukları bu mahrumiyet 
tütün balyalarını yığmak sure- dolayısile herhalde yaziyetleri 
tile imalathanenin bütün kapı- pek vahim olsa gerektir. 

Sahne a 

Ankarada 
Çocuk EsirgenıeKu
runıunun ):'ardıınları 

Ankara 17 (A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumu (Himayeietfal 
cemiyeti) genel merkezi 1 bi
rinci Kanun 934 teıı 16 2 nci 
Kanun 934 tarihine kadar 2333 
çocuğa yardım etmiştir. Bun
lardan 274 hasta çocuk ve ka
dın genel merkezinin polikıl

nik!erinde muayene ve tedavi 
edilmiştir. A vrıca diş muayene
hanesinde 477 çocuğun dişleri 

muayene ve tedavi edilmiştir. 

1068 çocuk ve anne genel mer
kezin banyolarından istifade 
etmiştir. Süt damlası kısmında 
da her gün 140 çocuğa yekün 
olarak 1074 kilo bedava süt 
tevzi edilmiştir. Fakir talebeler 
için açılan aşhaneden her gün 
190 çocuğa sıcak oğle yemeği 
verilmiştir. Yardım için müra• 
caat eden fakir talebelerden 
yetmiş dördüne kışlık palto al
tısına elbise, beşine kitap, be
şine ayakkabı ve 67 çocuğa 
da kasket verilmiştir. Ayrıca 

25 fekir çoeuğa ilaç bedeli ve 
para yardımı olarak 134 lira 
52 kuruş verilmiştir. 

~stanhul 
Rıiıtınıı Mukaveles.

lınzalanı yor 
İST AN BUL, 17 (Hususi) -

Rıhtım şirketi satına!ma muka
velesi alakadarları tarafından 

iki güne kadar imzalanacaktır. 

. Afyon 
inhisar Ne Kada:t 

Satmış? 
İST AN BUL, 17 (Hususi) 

Uyuşturucu maddeler inhisarı 
iki ayda 7 50000 liralık harice 
afyon satmıştır. 

Zonguldakta 
Sergiyi Ziyaret Edenler 

Çoktur 
ZONGULDAK, 16 (A.A)

Ulusal ökonomi yedigününün 
dördüncü günü de çok canlı ve 
hararetli geçmiştir. Sergi bu
gün de halk akınlarile dolup 
boşalmıştır. Ecnebilerin Türk 
inceliği ve varlığı önündeki 
hayranlığı açıkça görünmekte
dir. Halkevinde geceli gündüz
lü ökonomi savaşımız üzerinde 
müsamere ve konferanslar ve
rilmiştir. 

Saylav Seçimi 
Vilayetlerde Hazırlıkl01r 

SİİRT, 16 (A.A) - Saylav 
seçiminin bir günde yapılması 
için buyruk vermek üzere vali, 
yanında başkanı olduğu halde 
Eruha gitmış ve ak~am geri 
gelmiştir. 

AYDIN, 16 (A.A) - Kent 
kurultayı bu akşam fevkalade 
bir toplantı yaparak saylav se
çimi gözetme kurumu üyelerini 
ayırmıştır. Kurum yarın işe 

başlıyacaktır. 

Muğlada 
Defterler Hazırlanıyor 
MUGLA 17 (A.A)-Bugün 

bütün kazalarda s~ylav seçim 
defterleri kurumlarına veril
miştir. 

Karsta 
Ulusal Musiki Çalışmalar: 

KARS, 17 (A.A) - Halkevi 
kış çalışmalarına başlanmıştır. 
Halk dershaneleri biçki ve di
kiş yurdu, özdil kursları a çıt
mış ulusal müsiki için de ça
lışmağa baslanmıştır. 



Casusluk Hayatım 
Rl ar Martha'ın Hatıralan 
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Mata Harri'nin Tevkif Edildiği 
Haberinden Örpermiştim 

Von Krohn soruyordu: 
- Zozo niçin daba evvel 

gelmedi? 
- Fransada pasaport almak 

o kadar kolay bir işmidir, sa
nırsınız? 

- Pek iyi .. Bugün Kronya 
gitmeğe mecburum. Kendisine 
telefon ediniz. 

Bir iki gün beklesin. 
- Beni de birlikte götüre

cek misiniz? 
- Hayır. Sizinle birlikte ha

reket edemiyeceğim. Madritteki 
güzellik enstitüsündekalınız. Ö
bür akşama iki kişi gelecek, beni 
arayacakhr. Kendilerini yemek 
salonuna alınız. Hiç endişe et
meyiniz. İki gün sonra burada 
bulunacağım. 

Beni bekliyecek olanlar Ma
la.kadan çağırdığım iki Alman· 
dır. 

Güzel iş .• 
için serbest 
dirdim. 

Zozoya 48 saat 
bulunduğunu bil-

Filhakika söylenen gün ve 
aaatta iki Alman geldiler. 
Kendilerine İspanyolca konuş
tum. Onları yemek salonuna so
kunca bitişiğindeki banyo salo
nuna geçerek bütün konuşma
larını dinledim. 

Von Krobn beni Sakin bul
muştu. Sordu: 

- Zozo kaybolmadıya .. 
- Hayır, bu randevunuzda 

bulunacaktır. Eruıtitüden çıktık. 
Zozo Moncloa da bizi bekliyor
du. Bir otomobile atladık. 

1 

iç yüzünü tamamen biliyor fa
kat benden gizliyordu. 

Kilometrelerce gittikten son
ra otomobil durdu. Baron başı· 
nı Zozoya çevirdi: 

- Martbe sizi niçin görmek 
istediğimi ve sizden ne hizmet 
beklediğimi elbette söylemiştir, 
dedi. Size basacağınız nümune· 
yi vereceğim. Bu b;r gazete
dir, Siperlerde dağıtacaksınız. 

Fransız neferlerine bunun Pa
riste çıkan bir gazete olduğu 

zahabını vereceksiniz. Elbette 
yardımcılarınız da vardır. 

- Pariste açlıktan can çe
kişen menfi yurttaşlarım var .. 

Onları kullanacağım. 

- Vazifenizi anladınız: As
kerlerin maneviyatı üzetinde 
tesir yapmak kontrolu kabil 
olan bir iştir. Alacağınız neti
celeri kontrol edeceğiz. işinizi 
görı!ükten, değerini anladıktan 
sonra tekrar gelecek, bu de
fa size başka bir forma vere
ceğim. 

Zozo dikkatle dinlemişti. 
- Filhakika Marthe benden 

ne istediğinizi anlatmıştı. Onun 
için buraya herşeyi düşünerek 
geldim. Küçük matbaam cani 
Çarların takibatından masun 
kalmıştır. 

- Fikirlerinizle alakada de
ğil'im. Sizinle yalnız bu sahada 

birleşmiş bulunuyoruz. Marthe' -
nin arkadaşı olduğunuzu zan
nederim. 

- Evet .. 
- Onun mevkii, hayatı da 

muvaffakiyetinize tabi olacakbr. 
- Yani Zozo teşebbüsünde 

Sovyet Rusyada Yeni Suikast Mı? 
Memleketin Her Tarafında Seçim Şenlikleri 

Moskovanın Samimi Alakası 
BERLİN 17 (H.R)- Tran5o

sean Ajansının Moskovadan 
öğrendiğine göre Krası:ilu :c 

Sovyet başkanlığına yeni seç:
len Karay:ı karşı belli o!mıyan 
bir adam eteş etmiş ve ken
disini yaralamıştır. Bir kaç 
kimse yakafanmı,tır. Kıyımı ya
panların bunlar arasında olma
dığı sanılıyor. Bunlar ele geçi
rirlerse öldürüleceklerdir. 

Moskova, 17 (H.R) - Le
ningratta Sovyet seçimi çok 
içli olmuş ve işçiler Kirofun 
öldürül:nesinden duydukları 
acıyı göstererek onun adını 
yaşatmıya andiçmi~lerdir. Se
çim dolayisi!e bütün Rusyada 
anlatılınaz bir sevinç vardır. 

Yapılan gösterişlerde Proletar
ya diktatörlüğünün siyasasile 
ulusun birliği ortaya atılınak

tadır. 
70 yaşındaki İrini Pozniya

kova, sosyalist yurduna sataş
mak istiyeceklere karşı yeni
den savaşa girişmekten çekin
miyeceğini söylemiştir. 

Birobinca Yahudi cumurlu
ğunda seçim sevinçli oldu. 

Hepsi Yahudi olan 8000 işçi
nin yaptığı toplantıda yalnız 
Sovyetlerin Yahudileri Çarlık 
boyundunığundan kurtararak 
bu işe düzen verdiği söylendi. 

Moskova, 17 (H,R) - Se· 
çilen yeni genel Sovyette bü
tün vlusal azlıklann saylavları 
vardır. 

Paris, 16 (Hususi - Bükreş-

"'"-!/Pi .ı evlet aıluıııla n 
ten bildirildiğine göre Sovyet- ları ile artistleri tarafından gön-
Rumen bağ'antısı üzerinde ya- derilmiş olan bir telgraf neşret-
pılan bir sorguya karşılık ola- mektedir. Bu telgraf bir çok 
rak dış bakanlığı müsteşarı Bay mümtaz musikişinaslarla artist-
Rantulesko iki taraf toprakla- !erin İmzalarını taşımaktadır. 
nna dokunulmamasının ve bir- Moııkova 17 (A.A) - Mos-

kovalı birçok ressamlar Sovyet 
- Türkmen cumhuriyetinin ku· 
ruluşunun yirminci yıldönümü 

münasebetile Türkmenlerin ha
yatını gösteren 150 kadar tab
lo hazırlamşlardır. Bu tablolar 
arasında aşağıdakiler çok de
ğerlidir. 

birine sataşılınamuının anlaş

maya temel nlduğunu söyle
miştir. İki yurdun arasında 
ökonomik bağların kurulmasına 

da yakında başlanacaktır. 

Moskova 17 (A.A) - Jur
nal De Moskova son günlerde 
Türkiye Reisicumhurunun ku
rultayda Türk musikisinin ıs· 

lahı hakkında söylemiş olduğu 

nutuk golayısiyle Ankara kon
servatuvarına Rus musikişinas· 

Ressam Urenbergin halı do
kuyan kadınlar, Aoulda bir so• 
kak, milli Türkmen rusaını 
Salıanın bağbozumu ve ressam 
Yakouninin kadin atlıları iş ha
fi da isimli tablolar. 

Zagrepte 
tJ ..... 

Yugoslavya Aley-
hine Dağıtılan 

Risale 
Belgrat 17 (A.A)-Zagrep

ten alınan haberlere göre sını· 
rı geçmek kolaylıklarına malik 
bulunan ze;ığin Macar eşrafı 
Yul{oslavyada Tadilci ve Yu
goclavya aleyhtarı bir risale 
dağıtmışlardır. Bu risale Hır

vaat lisani yle yazılmış ve (Bu 
T opol) adı ile Budapeştede ba
sılmıştır. 

SovyelleriD 
Hava Müzesine Heıilyeterl 

Paris, 16 ( A.A ) - Hava 
sergisinde gösterilen balon se· 
peti ile bir kaç motörüne ait 
küçük ölçüde bir kaç nümune 
Sovyet büyük elçisi tarafından 
hava makamlığı müzesine he· 
diye edilmiştir. 

Roma' da 
Susma Haftası Ya
pıian Tecrübeler 

H.oma, (A.A) - Dünden 
beri Venedik sarayının etra· 
fında 150 metrelik yarım ku
tur içinde aer türlü otomobil 
komaları meneden bir susma 
haftası yapılmıştır. Bu hafta 
içinde her türlü sokak gürül
tüsü yasak edilmiştir. Dün Ro· 
manın merkezinde başlanan bu 
tecrebeyi son kanun ayı içinde 
yapılacak tecrübeler takip ede· 
cektir. 

Zozo benim yanımda otur· 
muştu. Baron şoförün yanında 
idi. Otomobil yıldırım. gibi gi
derken Zozoya seslendim: 

::~:~a~ü:~~~·öl~ ola- Budapeştede Y apılanSi-ıAimanyada Büyu .. k Ka-
- Marthe .. bıraz cıddı olu-

:::~~:'~~e s~~i~:mi'~~;i ~~::! yasal Görüşmelerin Sonu zada ölenler artistlerdir 
mat besleyebilıneliyim. Fakat 

- Gazeteleri okudun mu ? 
Mata Harri tevkif edilmiş .. 

Zozo omuzlarını kaldırdı. 
- Yarın bende aynı akıbete 

uğramaktan korkuyonım. 
~ana ihanet edenlerin vay ha- Avusturya Başvekili Viyana ya Döndü Hitlerin Endişe Uyandıran Gecikmesi 
ime.. BUDAPEŞTE, 16 (A.A) - 1 duğunu bildirmiştir. 

- Belki ... 
Bu muammalı cevap vücudu

mu örpertti. Zozo bu tevkifin 

Onları asla affetmem? Avustu:ya başbakanı bay Şut- BUDAPEŞTE, 16 (A.A) -
- Von Kalley gibi... niğ Budapeşteden hareketin- Aşağıdaki tebliğ neşredilmış· 

-Sonu Vor-

Planlı Bir Sanayileşme 
Yakın Şarkta Yalnız 

Vardır. Türkiyenin 
Türkiyede 

Hedafi ... 
Koelnische Volkzeitung Ya

kın şarkta sanayileşme imkan· 
lannı tetkik eden bir yazısın

da diyor ki: 
Hakikaten planlı bir sanayi

leşme. Yakınşarkta yalnız Tür
kiyede vardır. lranda da plan
lı sanayi tasavvurları var isede 
bu tasavvurlar Türkiyedeoldu
ğu gibi enerjik ve hakikaten 
değiştirici bir karakteri haiz 
bulunmuyor. 

Türki, enin beş senelik proğ
ramını, umumi hatlan itibariyle 
okuyucularımıza malum farz 
ederek burada yalnız bir nok
taya işaret edeceğiz: 

Bu makalenin ilk kısmında zik 
rettiğim veçhile her nekadar 
ökonomik politika bakımın
dan vaki mecalsizlik ve 
hareketsizlik ( İnaktivite ) 
Osmanlı imparatorluğunun iz
mihlalinde mühim bir faktör 
o'muş ise de Kemal Paşa hü
kümeti bu bakımdan kusurlu 
ve mesul sayılama:ı. ve şimdi 
derdest bulunan beş senelik 
programın tatbik ve ikmalin
den sonra Türkiyenin bütün 
ıarki akdeniz havzasında ve 
onun Hinterlandında sınai bir 
merkez olarak mühim bir rol 
oynayacağı şüphesizdir. Ereğ

lid>!ki Türk kömürü meselesi 

Suriyenin mahrukat ihtiyacı için 
bir kaç aydanberi büyük bir 
rol oynadığına ve Ege kömür 
piyasasında da Türk kömürü
nün kendine yer tutmasında bu 
fikrimizin delil ve alametleri 
görülmektedir. Bu; tabiidir ki 
daha henüz yalnız bir başlan
gıçtır. Türk mensucatının, Türk 
kağıt memulitının ve Türk şe
kerinin şarki Akdeniz havzası 
piyasasında ve onun arkasında 
bulunan piyasalarda bir rol oy· 
naması için daha uzun müddet 
beklenmiyecektir. 

Avrupa, Türkiyenin planları 

ve tabir caizse bu planların 

Statik bakımından kıymetleri 
hakkında iyi malumata sahip
tir. Fakat öyle görünüyor ki 
bu planların vaktı gelince acun 
ekonomi dinamiki bakımından 
ne büyük mana ve ehemmiyet· 
ler iktisap edebileceği Avru
paca her vakıt kafi derecede 
düşünülüp hesap edilmiyor.Hal
buki bu mana ve ehemmiyetin 
tahakkuku büyük bir ihtimal 
ile mutlak gibidir. 
İran hükumeti bazı sınai planları 

tatbik etmeğe muvaffak olursa 
bu hal bilhassa Türk sanayii 
ihhracatı için hayli büyük bir 
kıymet ve ehemmiyet ifade 
eder, zira burada matlup ve 

den evvel şu · beya11atta bolun· tir : 
muştur: Avusturya ba,bakanı bay 

İç ııiyasamızı yalnız olarak Şuşing ile bay Berger Valden· 
idare etmek istiyoruz ve kendi bergin Macar hükümetine yap-
evimizde hakim 1>lduğumuza bklan iki günlük ziyaret esna· 
ınanıyoru:r:. 

Öbür yönden bay Berger 

Valden de Macaristanın Avus
turya istiklilini barışııı devamı 
ve Tuna hav:ı:asının ökonomik 
teşkilatlanması için şart olarak 
tanınmasından dolayı mutlu ol-

• 
Çinko Mukavelesi 

Brüksel, 16 (A.A) - Şim
dilik uluslar arası çinko muka
velelerini görüşmek W:ere bu
rada çinko müstahsilleri arasın
da bir toplantı yapılacaktır. 
Mukavelenin ehemmiyetle de
ğiştirilmesini temin eden bir 
anlaşma elde edileceği umul
maktadır. 

ıında iki ülkenin devlet adam· 
ları pek dostça görüşmeler 

yapmışlardır . Bu görüşmeler 
Roma görüşmeleri ruhunden 
ilham almış ve iki ulus üyele
rinin tam görüş uygunluğunu 
tespite imkan vermiştir. 

Hava Görüşmeleri 
Paris, 16 (A.A) - Hava ba

kanlığı Cenup Amerika hatla
rının işletilmesi için Fransa ve 
Alman hava kumpanyaları ara· 
sında bir anlatın• yapıldığını 
tekzip etmiştir. Bakanlık ve 
Fransa hava kumpanvası şimdi 
yapılmakta olan görüşmelerin 

yalnız tarife ve sefer zamanları 
hakkında olduğunu söylemiştir. 

........................................................................................ 
lazım olan şey halkın satın 
alma kabiliyetinin yükselmesi
dir; bu ise İranda da diğer sa
nayi planları ve bu planların 
daha şimdiden dikkata şayan 
bir sür'at ile inkişaf ve taha~
kuku ile mutlaka elde edile
cektir. 

Yukardan aşağı bütün bu 
izahabn manası : yakınşarkta 
sınai inkişaf yolunda pek çok 
hareketler göründüğünden bu 
harekete karşı koymamak bil
akis ona yardım etmek Avrupa 
sanayiinin vazifesi olacaktır. 

Yalnız böyle bir yardım ile 
Avrupanın gerek İcab ede
cek imalat vasıtaları ita 
ve teslimi. Gerekse !uzumu 

ihzarı mamul eşyanın ihzarı 

yolu ile iş yapması mümkün 
olur. Bu ülkelerin sanayilerini 
şüphesiz daha uzun müddet, 
yan mamul ve hazır mevat iş
leyen sanayi safha ve devre
sinde tutmak mümkün olur; 
Ancak bunun için onların mev
cudiyet haklarını tanıyıp tasdik 
etmek lazımdır. Bu noktada 
Avrupa için büyük bir şans 
gizlidir. 

Bundan istifade edilmezse, 
burada doğan sanayi imalat 
işininin ilk safhalarına gerek 
kendisinin ve gerekse Avrupa· 
nın menafii namına arzu edil
miycek derecede - daha ziya· 
de yaklaşması vaki olabilir. 

Berlin, 17 (H.R) - Gazete
ler az kalsın Hitlerin ölümüne 

dayanacak olan bir kazayı an
latıyorlar. Hitler Bremde 
,, Sarnos transatlantiğinin de
nize indirilmesinde hazır bu· 
lunduktan ve Bremen adlı 

tansatlantik gemisile Amiral 

Ser kruvaıörünü gezdikten 
sonra özel katarla Berline 
dönmek için yola çıkmıştı ve 
saat 10 da Berline gelmesi 

bekleniyordu. Katar geç ka· 
kalınca Berlinde sıkıob 

baş gösterdi. Sonradan öğ· 
renildi ki yolda Hitlerin kata· 
rı bir tiyatro kumpanyasınıP 

aktörlerini taşıyan bir otokarla 

sis yüzünden çarpışmış ve 
otokardakilerden 14 ü çarpış· 

ma iizerine,bir çokları da yatı· 
rıldıkları bakım evlerinde öl· 
mı'.iştür. Katardakilere bir şeY 
olmam~tır. 

Sulhu Korumak için 
Silah Ticareti imalatı Beynelmilel 

Kontrola Tabi Tutulmalıdır 
PARİS, 17 (A.A) - Sulhu 

müdafaa Fransız kongresi bir 
karar sureti kabul etmiştir. Bu 
karar suretinde bilhassa silah 
imal ve ticareti hürri
yetinin ortadan kaldınlarak 

bunların milli ve beynelmilel 

bir kıintrola tabi tutulması is
tenmektedir. Bu kararda ayPİ 
zamanda imal, ithal ve ihracat 
ruhsatiyeleri vücuda getirilme..; 
de bunları Milletler cemiyetinİll 
kontrol etmesi de istenmekte' 
dir. 

Sarda Almanlar Bir 
Nümayiş Yaptılar 

Hadise Olmadı Tahkikat Yapılıyor 
Sarreburg 17 ( A.A) - Alman cephesinin tertip etmiş oldır 

ğu nümayiş sükun içinde geçmiı ve hiç bir hadise olmamıştır· 
Sarreburk 17 ( A.A ) - Sarre hükumet kamisyonu neşretıııİ? 

olduğu bir tebliğ ile geçen akşamki hadiseleri izah etmiş ve şid' 
detli tahkikata girişilmiş olduğunu bildirmiştir, Bu tebliğde ta~· 
kikatın sonuna intizaren hadisede methaldar olan gönüllü zabı' 
ta isten el cektirilmiı oldui'u ilive olunmaktadır. 
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Bir köşeyi döndüler ve bir
denbire karşılarına Anemasın 

meşhur gardiyanı çıktı, herif 
bu ellerinde meş'aleyle ilerli
yenlerin yüzlerini ğörmivordu. 

Çünkü meş'alenin alevleri mani 
oluyordu buna yalnız zındanda 
yabancı iki insanın kendi şarap 
mahzenlerindeymiş gibi dolaş

malan onu hem şaşırtmış, hem 
fena halde kızdırmıştı. Meş'a

lenin aleviyle bir cehennem ze
banisi gibi kızaran yüzünde 
ağzı karanlık bir kuyu gibi 
açıldı ve haykırdı: 

- Durunuz! Siz kimsiniz? 
Burada ne anyorsunuz? 

Cafer cevap verdi: 
-- l(im olduğumuzdan sana 

ne? Ne aradığımıza gelince; 
iki gün evvel buraya senin 
mendebur ellerine atılan bir ka
dını arıyoruz. Onu götüreceğiz. 
Söyle bakalım hangi höcre
dedir .. 

Gardiyan bu küstahça addet
tiği cevaptan büsbütün kızdı, 
çileden çıktı: 

- Sizi de, mendebur eUe
rimle o kaltağın yanına atayım 
da görün, diye bağırdı: 

Cafer: 
- Kaltak mı dedin? Diye 

sordu, büyük bir soğukkanlı
lıkla: 

- Evet kaltak. 
- Al öyleyse kaltağı! 
- Cafer böyle deyip kolu-

nun bütün kuvvetiyle, gardiya· 
nın suratı budur deyip bir to
kat aşketmişti. 

Anemasm meşhur gardiyanı 
sarsıldı, sendeledi ve arka üstü 
yuvarlanarak, zeminde açık du
ran karanlık bir delikte kayb
oldu ... 

Taran: 
- Y ılanh kuyuya yuvarla

dın herifi Cafer, dedi, 
Cafer: 
- Yılanlı kuyunun yılanlan, 

korkarım ki bu mendeburu yi
yemiyecekler, diye güldü. 

• •• 
Caferle Taran Anemas zın-

danmdan çıktıklan zaman, bey
girleri kalenin yanında kendi
lerini bekler buldular. 

Cafer şaşkındı.. Mütemadi
yen: 

- Kimdi o kadın? Kimdi 
o kadın? Diye s6ylenip duru
yordu. 

Taran gülllyor: 
- Kim olursa olsun, gene 

biz turnayı g6zünden vurduk be 
Cafer diyordu: 
. Delikanlılar atlara atladılar .. 
Beygirler şahlandı ve suvari
lerini uzaklara doğru götürdü
ler. 

• • • 
Günlerdenberi yoldaydılar. 

Kütahyayı geçtiler. 

Şehri zapteden esirler bir 
ordu halinde toplanmış ve meç
hul bir semte doğru çekilip 
gitmişti. 

Caferin bir düşüncesi vardı 
ve şimdi o düşüncenin tahak
kuku iç.in uğraşıyordu. İşte ge
ne Taranla kafasını bir kurt 
gibi kemiren o tasavvura dair 
konuşuyorlardı: 

- Taran, diyordu, bana öyle 
geliyor ki Kleromeni, şehri 
:ıapteden esirlerden biri kaçır
ınışbr.. Sen ne dersin .. 

Taran, düşünceli, düşünceli 

cevap verdi .. 
- Bana bu suali on defa

dır ki, soruyorsun, gene her 
zamanki cevabı vereceğim muh-
temel! .. 

- Madamki muhtemeldir, 
o halde ne yapmalıyız dersin .. 

- Ne yapacağız, Kütahyayı 
terkeden asi esirler ordusunun 

izini bulmak ve Kleromeni on
ların içinde araştıracagız. 

- Doğru söyliyorsun Taran. 
Haydi öyleyse ordunun peşine .. 

• • • 
Delikanhlar artık her geçtik

yerde ordunun izini araşhrmağa 
başlamışlardı. 

- Sonu vaı -
••••• 

Bütün Acunun Alakadar 
Bulunduğu Seyahat 
M. Lavalın Romayı Ziyareti 

Bugünlerde Roma; bundan Yazımızın özünü, Laval'in 
yirmi yıl evvel İtalyayı paylaş- önümüzdeki giinlerde Romayı 
mak için çarpışan güçlerin dolqmnı dolayısile Fransız -
karşı karşıya duruştuklan İtalyan milnuebetlerinin inki-
bir alan heline girdi. İtilaf şafı teşkil ettiğindon sözümüzü 
uluslarınınm ltalya'ya karşı bol gene Fransız - İtalyan karşı-
keseden söz vermeleri, Avus- Iıklı bağlantılanna döndürmek 
ya Macaristanın ezileceği ve 
Bismarkın dediği gibi darına istiyoruz. 
dağın olacag~ ı uınudile ltalyayı Frana, Almanyayı kabil ol-

dağu kadar uzak bulundurmak 
savaşa sürükledi. Savaş sonun- maksadile kendi faydalan için 
da İtalya mirasını aldı. Aldı 1 talyayı Tuna boylarına gön-
ama kendisine verilmesi va- dermekte en büyük kazancı 
dedilen lokmaların en büyüğü görüyordu. 
olan Dalmaciya eksikti. Fransız _İtalyan münasebatının 

Faşizm ile güçlendirilmiş bu safhası, işlerin gidişini göz 
olan İtalyanın dış siyasası ilk önünde bulunduran bir kimse 
yıllarını, beklemekle geçirdi. için çok entresandı. Çünki Fran-
Silah gücü düşük, içi ıirleşik sa'nın, gütmekte olduğu büyük 
olilnyan ltalyaya işlek bir dış dış sıyasasiyle ltaJyanm daha 
sıyasa ğütmek zor geliyordu. çok inkişaf etmesine engl olup 
Yalnız cenupta, şimali Afrika- olmıyacağı veya dayanmaktan 
nın geniş çöllerinde sınırsız vazgeçilip geçilmemesi lazım 
sonsuz bir çalışma, uğraşma geldiği belli olmıyordu. Çok 
alanı bulmuştu. geçmeden tavizlere razı olma-

Ekinli ve verimli olan şimali nın, sonu geJmiyecek bir yola 
Afrikanın, İngiltere, • Fransa çığır açacağı Frama'da da an-
ve ispanyadan artık kalan he- !aşılmış oldu. Bundan dolayı 
men hemen ıssız, susuz, ma- hiç bir şey verilmedi. İtalyan-
densiz, ormansız, kömür yahut lar, Tunus'ta, Çad gölü sahasın-
ta petrolsuz topraklannın uç- da beklediklerini almayınca apı-
suz bucaksız geni İtalyayı al- ııp kaldılar. Hattta İtalyanlar 
datmaktan başka birıey yap- bu alacakları yerler için Tuna 
mıyordu. Bugünkü f&rllara ınıntakasmda reviziyonlardan 
göre bu çöl topraklannın pek bile vazgeçmeğe hazırdılar. Bu 
az ~ir yeri, ltalyanm çalıpna gidiş 6yle bir 61çüyü buldu ki 
v~ m~ arbğım banndıracak Macariatanda da yavaş yavaş 
bır çelimdedir. reviziyondan vazgeçme siyasası 

İtalyanın savqtaki kazancı- başgösterdi. 
nın özü Avusturya - Macaristan Bütnn bu gibi ltalyan vaz-
mon~ı sinin söküp devrilmeai geçiflerinin geçici olduiu Pa-
üzenne tiınal ve bab fimaline riste de biliniyordu. Fransa 
~oğrn. sibiilen ıwurlar dolayı- kendini yeniden geriye çekin-
s~e ~ıraz daha emniyet albna ce, İtalyanlar derhal iki tane 
gırmış . olmasıdır. Bab ti.malin- otuz bq bin tonluk savaş 
den, bırlepne sistemleri ile bil- gemisini tezgaha koydu-
tllıı Avrupaya aöziinü dinleten lar ki, bu yüzden Fransada, 
ve dolayıaile yeni dopn ulusal ltalyanlara karfı Akdeni.ıdeki 
İtalyanın doğu şimalinden her Oatilnlü;tlnli giiııün birinde kay-
hangi bir yayılmasına duvar betmek kaypsile ltalyanlara 
olan, Büyilk, giiçlü Fnmsa dar- kartıhk olarak gemi yapmak 
madan bab fim•linden korku mecburiyetinde kalacaktır. Bir 
yağdmyordu. Fnnsan•n, ne yönden bu itler olup bite du-
Jtalyanının tldnden ve ne de rurken, ltaıyaniann yapılarını 
eakimit donanmasından ve he- bitirdikleri deniz tayyare filo-
le hava gt\cünden ( aavqtan 
geri kalmış kullanılamaz bir bi- lan Franaazlaruı aanılmaz bir 
çimde topu. to.Pu 35 tayyare ) biçimde olan Akdenizdeki ye-
korkacak hıçbır ıeyi yoktu. rini ve hassaten şimali Afrika 

1925 - 26 nın görünüşü işte ve Asya yollarım tehdit etmeğe 
böyle idi. İtalya donanması bit- başladı. 
kinliği, kıskıvrak bağhhğı du- Fransız dış işler bakanı-
ruyor, ancak bu bağlan bir nın Romayı dolaşmasına gele-
tilrlü kinp atamıyordu. Tıpkı 
büyümek istiyen fakat, ancak lim: Bu dolaşma, Fransız - ltal-
boğulacak ölçüde dar bir kap ya dostluk münasebetinin bağ-
içine tıkılmış bir kişiye benzi- lanmağa olgun bir biçime gir-
yordu. Bu iç ve dış sıkıntısını diği gün yapılacaktır ki bunun 
çeken İtalya kendine yanyabi- bu günlerde olaç.ağı her iki 
lecek işleri yapıyordu. Donan- yönce de umulmaktadır. 
masını yeniden yapıyor, üstü- Bugünkü vaziyete göre, 
nün sağlam kalmış çekirdek- ltalyanlar artık kendilerini 
lerini, git gide büyüye, tetkik Tuna mıntak<!sında sağlam 
bakımdan yüksek güçte bir 
kurum biçimine sokuyordu. V c toprak üstünde görmiyorlar. 
her şeyden evvel Balbo'nun Çünki Macaristan yönünü tu-
enerjik idaresi altında yeni bir tarak reviziyon için çalışmak-
hava donanması kurdu ki bu, tan ise Fransa ile dost geçin-
bir kaç yıl içinde Avrupada meği daha kazançlı görmekte-
ğün geçtikçe saygılı bir yer dirler. 
tutan bir unsur olmuştur. FÔLKİŞER BEOBAHTER'den 

Son Da ika: 
. , . y.. .. ' ~ ..... ~\ •. . • . . . • 

Kurultayda aarif işleri 
Yeni Seçimde 32 Saylav F azlalaşaca 

Ankara, 17 (Hususi) - Büyük Ulus Kurultayı bugünkü toplanbsına maarif işleri iizerinde gö 
rüşmeler yapmış ve münakaşalar olmuştur. Kurultay sık sık içtima ederek ellerindeki işleri bitir 
meğe çalışacakbr. f ç işleri bakanlığı geceli gündüzlü çalııarak yeni saylav seçimi hazırlıklarını 
ikmale savaşmakadır. 45 vilayetten gelen maliiınata . göre ve geçen seçime nazaran bu defa 3~ 
saylav fazla çıkacağı anlaşılmışbr.Bu meyada iz.mirden de iki saylav fazla çıkanlacak. İzmir say· 
lavlan 13 olacaktır. 

Valimizin Ankara Temasları Deva 
Ediyor Gayrimübadiller Cemiyeti 

• 
idare Heyeti Toplandı 

Ankara 17 ( Hususi ) - Valiniz General Kimn Dirik Viliyet İf}eri hakkında temaslanna de
vam etmektedir, Görüş ve işlerin arkasını almak için bir kaç gün daba kalacağı bildirilmektedir. 

İstanbul 17 ( Hususi ) -- Gayrimübadiller Cemiyeti idare heyeti içtima ederek Ankaradaki te
maslann neticeleri üzerinde müzakeratta bulunmııştur. Ankaradan dönen heyet Maliye Bakanhğı
nın dilekleri hakkında henüz müsbet veya menfi bir cevap vermediğini söylemiş ve tqebblialeri 
hakkında izahat vermiştir. 

Dış Bakanımız Talimat Bekliyor 
IST ANBUL, 17 (Hususi) - Dış İşleri Bakam Bay Tevfik Rliftü Aru Atinada temaslanna 

devam etmekte ve göriifmeler hakkında Ankaradan talimat beklemektedir. ........ 
ltalya-Habeş VuruşmasıjCeneral Metaksa 

I.t I I D Ul l K Elen Kabinesine a yan ar a us ar urumuna G. k M. ? 
B. N t V d·ı · ırece ı . Jr 0 8 er ) er Bapmatı J ınci sahitedt 

- Baştuaıı birinci sahitede - hükumetine verdiği protestoda gerekirse bunu da yapacağmıı-
muhafız Habeı kıtaabnın Val- Valval, Varverin Ogaden vilayeti zısöylemekten bileçekinmiş de-
valda kalarak yerli kıtaat ef- içinde bulunduğunu ve 800 ğiliz. urtada bir anlaşamamazlık 
radım kaçmıya teşvik eylediği kişilik kuvvetli İtalyan kıtaa- vardır. Din kıhklannın yasak 
beyan olunmaktadır. sımn lugiliz - Habq muhtelit edilmesini cuınhurluğu bütün 

Bu nota Habeş!ilerin 5 Ki- komisyonuna taarruz ettiklerini bütüne layik yapmak istiyen 
nunuevvel tarihinde hiç bir tah- bildirmekte idi. O ilk, 6 ilkki- Kemalist dönenmesinin sakın-
rik olnia'1ığı .halde ltalyan gar- nan tarihinde Ha~an ha- mıyacağı bir işti. Bu anlaşa-
nizonuna hücum etıniı olduk- keme mliracaat isteğinde bu- mamazlığın iyi yanı da yok de-
ları bir çok telefata sebebiyet lunmuştur. Adisababadaki !tal- ğildir. Bu, Türk - Yunan bağ-
verdikleri garnizonun kendisini ya maslahatgüzarı hükumetinin lanbsının daha güçlü olarak 
müdafaa ettiği ve takviye kı- tarziye ve tamirat istediğini çıkacağı bir denemedir. Benim 

ld'k bildirmittir. Roma hükiimeti · · · b d · taatı ge ı ten sonra mütear- hakem meselesinin ileri sürül- ıstiyeceğım, u enemenın men 
rızları püskürttüğü ilave olun- miyeceği kanaatindedir. Çün- fi değil müspet olarak yapıl-
maktadır. Bu püskürtme hare- kü bu hükiimete göre hadise masıdır. 
ketine tayyare ve tanklar da ltalyan toprağında olmuştur. Sizin siyasa adamlarınızın 
iştirak etmiştir. Yarın resmi İtalyan gazeteleri bu işi nasıl karşıladıklarını 

İtalyan hükfuneti Adisababa ltalyan - Habeş mukaveleleri- sevinç.le gördüm. Bu bize gene 
hükumeti nezdinde tetebbüsat- nin İtalyanın V alval iizerindeki göstermiştir ki Türk - Yunan 
ta bulunarak tarziye ve tazmi- hukukunu ispata yeltenen mad- bağlılığı iki ulusun bütünlüklc-
nat istemiıtir. Bu notaya göre, delerini ne~redeceklerdir. rinin isteğine dayanmaktadır. 
Habeı hükfımeti meseleyi 928 CENEVRE, 16 (A.A)- Ha- Türkiyenin dış siyasasının 
muahedesi mucibince hakem mah YU ajanm bildiriyor: temeli Balkan ulusları ile it 
kemeaine tevdi etmek talebin- Habq h&lômıetinia ba kez birliğidir. Ancak böylece kü-
de bulunmUf ise de İtalyan hü- ulular derneğine yapbiı te- çük ulusler birlikte sayılacak 
kümeti buna cevap vererek ıebblia& Kovide ilk klnunuey-
ortada hakemin halledeceği Tel tarihli lngiliz ltalean an- bit güç olurlar ve bqkalannın-
bir mesele bulunmadığım söy- lapnaı•na kaqa yapbfı protea- isine yaramak üzere kullanıl-
lemiştir. İtalya hükümeti bu ce- tc~atoya bemetilmeldedlr. Adiz maktan kurtulurlar. Yunan 

b da ı.. .e.dis rih Ababa ulaelar derneğinin dik- ulusuyla iş birliai ise bizim için 
va m wİ • enin çok aa · katini çekmif ve fakat Londra ·-
şerait albnda vukua gelmif ve ve Roma htık6metlerinden ken- özel değerdedir. iki ulusun 
binaenaleyh mahiyeti hakkın- disini teakia eden mektuplan birleşen menfaatleri o kadar 
da bir güna şüpheye mahal alınca tqebbthllnG takip et- çoktur ki it birlikleri ikisi için 
olmadığını illve eylemİftİr. Ro- mit ve ulua1ar konaeyince mil· de baymdırlıklanmn temeli 
ma bükğmeti tarziye ve tazmi- dahaleye l6mm ~6rllmemiftir. sayılabilir. 
nat talebinde ısrar etmekte ve Son Dakikada Bükreş 17 ( A.A ) - Ana-
bunun acilen yapılmasını talep dolu Ajanmwa hususi muhabi-
eylemektedir. Fransız Takımı Galibi- ri bildiriyor: 

Napoli, 17 (A.A)- Adiaaba- • K Türkiyede ruhanilere ait kı-
yetiazandı yafet yasaj'ı.nın kabul edilmesi 

badaki İtalyan sefiri bay Vinci Para, 17 (A.A) _ Fransız Romanya matbuatında biç bir 
buraya gelmiı ve hemen Ro- Ye Yago.l&T ulusal talamlan suretle gayri müsait bir tesir 
maya hareket etmiştir. Her ara.mıda oynanan futbol ma- uyandırmaıDlfbr. Hatta en mü-
ne kadar resmi bir beyanat çı çamurlu ve kayıcı bir alan- hinı gazetelerde çıkan bir sıra 
yok ise de bu ıeyahabn Valval da cereyan etmit ve bu yazi- makale ile Türkiye hükümeti-
m.ıntakaıında İtalyanlarla Ha- yet dolayıaıle maç teknik bir nin aldıiı bu karann isabeti 
beşliler arasında zuhur etmiş ylkaeldik patermemİftİr. Oyu- ilzerinde devamlı neşriyat ya-
olan vak'alarla ali.kadar olduğu nan neticesine iç dakika ka- pılmıfbr. 
zannedilmektedir. la atbğı son bir golle Fransa __ B_a_y Fikret 

Roma, 16 ( A. A ) - Habeş maçı 3-2 kazanmıfbr. Foça Z,iraat memuru Bay 
hnkumetinin uluslar derneği Ernestİn fikret tstanbul meyvacıhk 
yanındaki teşebbüsü ltalyan enstitüsüne tayin edilmiştir. 
hükumetinin Valval hadisesi Vasiyetnamesi izin Verlldl 
hakkındaki hareketini değiı- Da~kızılca nahiyesi müdürü 
tirmemektedir. Tekzip Edildi Bay Hasan Fehmiye mazere-

Durum. diplomasi bakımın- Berlin - Alman resmi ma- tine binaen bir ay izin veril-
dan ıu şekildedir. hafilinde Rayştağ yangını hak- miştir. 

Habeşistan 6 ilk Kanun ta- kında Emeste atfen ecnebi ga- Tesblhe Göz Koymu' 
rihinde İtalyanın Adis Ababa- zetelerde çıkan vesikanın baş- Hisar camii önünde Mustafa 
daki maslahatgüzarı nezdinde tan başa uydurma olduğu bil- oğlu Bay lsmailin bir lira de-
protestoda bulunurken ayni diriliyor. Ceneral Goering bu ğerinde teıbihini çalan geçmişi 
.zamanda Habeıistamn Roma- vesika etrafındaki şayialann bozuklardan Halil oğlu Şükrü 
daki maslahat giizan da İtaly~~ gtllllnç olduğunu l&ylemiftir. tutalmuş ve adliyeye verilmiştir• 



&ahHe a Yeni . Asır. 

Zenci Artistler · 
NeyyOrkta Zencilerin Operası 

Büjrjik Miıvaffakiyet Kazanmıştır 

.. 

Ze11ci. T~n<irii · Almeı· · Do>·.c.ıa.y 
ttmerika ediplerinin öacüsü 

' olduktan sonra · adı unufuian .. . . 
Getnıde Stein, .. aon - iki eserile · . .... 

. yeniden bÜyük alika yandır· . 

. mıı bulWıuyor. Bu eserlerden 

' biri kendi hayabna aittir, Di· 
ğeii ise bir operadır. Bir za
manlar adından alayla bahsedi--

- len, sonralan ise btisbütün unu
tula~ edip timdi Birleşik Ame-

rikanın en fazla sevilen, en . 
çok şöhret kazanan simalan 
arasına kanımııtır. Gertrude 
Stein Pariste yaşıyordu. Ame

rikadan büyük alaka ile davet 
edilmesi üzerine Nevyorka git-

meğe mecbur olmuştur. Okur
ları onu görmek, yakından ta
nımak istemişlerdir. 

Gertrude Stein'in autobiog-
. raphıe'ri(otobiyoğrafisi) sekre-

rteinin imzası ile çıkmıştır. Fa- · 
kat edibin hayatından, deha- . 

sından balıaetmektedir. Bir 

edibin kendinden bahsetmesi 
ilk defa olarak görülmüştür. 

Bu müşahede ne kadar garıp . 
ve hatta gülünç olursa olsun . 
eser meydandadır. 

Z<'ncila Operusrndan Bfr Saime 
Artistlerin hepsi zenci ol-
duklarına gÖre, zenci ırkı- · 
nın müdafileri de alkışlara iş
tirak ediyorlardı. Nihayet gü
zel kadından mahrum olan sah
neleri verdikleri paraya acıya

rak alkışlıyanlar da vardı. Eser 
Harlem operasının zenci artist
leri tarafından femsil edilmiş
tir. Maruf sanat~irlardan Vir
jil Thomso? · zenciİerin opera 
için çok liyakatlı olduklarını · 
~ylemiıtir. ThereŞe Avila, Mis 
Hines, ·Abn~r · Dorsay gibi . 
zenci "artistleri seslerinin güzel
liji ve sanat kud"retlerue tema-

Paltin . Saçlı Yıldıza, Göre Güz~lli
ğin Ve Gençliğin Sırrı ... 

Hollyvodun platin saçlı gü- defasında cildimi hususi bir 
zeli Jean Harlow güzelliğin kremle temizler, buzla hafif 
ıırnnı şu şuretl~ anlatmışbr· bir masaj yaparım. Her sabah · 

"Cildim çok beyazdır. Stü~- banyomu aldı~tan ~o~ra, ç"ok seri 
d 1 d 

v •• 

1 
olmak şartı ıle, butün vucudu-

yo a ça ışma ıgım gun erde ma hafifçe buz masajı · yaptı-
hafif bir rr ., •.;,,aı'la yeterı'm B · ,.. · rırım. uz masaj cereyanı 

tahrik eder. Cilde canlılık ve
rir. Son baharın ilk günle
rinde ciltierinizin daha taze 
.ve daha renkli olduğuna bil
mem dikkat ettiniz mi? 

"Şuna kaniim ki her kadının 
güzel bulunacak, sevilecek bir. 
yeri vardır. Bu güzellik husu
siyetinden tamamen mahrum 
olan kadınlar nadırdır. Kadı
n~n mazhar olduğu' bütün ilti
fatlar ve takdirler 1lep bu te
ferruat üzerinde toplandıkça, · 
yapılan iltifatlardan uyanık bu
lunmalıdır. Yalnız gözleri, aza-
sının herhangi bir kısmı met
hediliyorsa diğer yerleri ku-

ta KAnunuevvel 193 4 

Yamyamların lnlerlnde: 

Yaşanamış Sergüzeştler 
~ Bilinmiy:en Çiçekler, Görülmemiş 

Hayvanlar Arasında Tetkikler .. 
----------------------... ---------------------5 :ıh ili erde oturan insanlar, sılm;ımış yerlere sokulan altın anlatır: 

Yeni Gine ormanlarının Cennet avcıları bilinmiyen kabilelerden Birgün Yule adası kıyıların· 
Kuşları ile dolu olduğunu tah- çiçeklerden, garip kuşlardan, da dolaşırken denizden korkunç 
min bile edemezler. Bunlar o korkunç devlerden, canavar- bir canavar çıktığını gördüm. 
kadar çoktur ki her avcı günde lardan bahsederler. Vahşiler Büt:.in sefer heyeti silahlarını 
düzinelerce cennet kuşu avlıya- albn arayıcılarına hurafe1erle atarak kaj blar. Hayvan bir kaç 
bilir. Bir gün avcılardan biri dolu masalları anlatırlar. Onlar defa suda göründükten sonra 
Sidney g-ümrüğünden büyük da bunu bir kat daha şişirerek kayboldu. 
çan'":.l; •· ı ;L· ge~!!·· · :'fl ~·iırı·ük dostlarına naklederler. Böylece 

f 
Londra, Nevyork ve Paris kü
tüphanelerinde çalışan alim
le;- " Yeni Ginede ,, yapıla

cak işler olduğunu ö~tenirler . 
.... .lasallann gerçeğini meydana 
!·rnymak mevzuubahs olunca 
büyük sefer heyetleri teşkilinde 
en becereldi olan Am~rikalılar
dır. A'llerika ilim cemiyetleri 
bu vah,i inlerde bilinmiyen çi
çekleri, hayvanları bulmak için 
sık sık heyetler gönderirler. 
Buraya araşbrmalar yapmak 
için gönderdikleri halde Rabul 
da dolf oynamayı tercih eden 
sonra memlek~tlerine dönünce 
akıl ve hayal~ sığmıyan masal
larla dolu raporlar ne~redenler 
yok değildir. Pasifikin en bü- Ywuyamları ıı JJ~.11a;:; Ve S i· 

valışi iJli1;; , ~·C: poii.8 ı·a=ifcsi yük heyetlerinden sayılan meş- yoh Yaıwulan 

Gören Yerli.lcı· hur Gordon S .. Madang kilise- Zabıt Taylorun kumandasın-
muayene memurları bu koskoca 
çantalarda .ne var d.iye sormuş
lar .. 

Avusturalyalı yalandan nefret · 
eden bir adammış ... 

- Altmış cennet kuşunun 
tüyleri vardır, demiş ... 

Muayene memurları buna 
inanmıyaralf. 

- Haydi yalancı, geç baka-
hıri demişler .• :·"' n 4

, 

Bu vak'a tüylerin bnynR de
ğeri olduğu zamanlarda, yani · 
büyük harpten öne~ olmuştur. 
Bugün tabii bu kabil şeyler 
olamaz. 

sinden bir kaç m~tre uzakta da bir sefer heyeti de 
yamyamlarla vuruştuğunu an- Benas çıvarında o güne kadar 
latmamış mıdır? Fakat bunlar hiç bilinmiyen bir kabileyi keş-
istisna teşkil ederler. fetmiıtir. Takriben bin kişiden 

Buraya gelen ilimlerin ç~ğu ibaret olan bu kabile halkı 
ciddiyetle çalışırlar. Yeni Gmeniıı diğer vahşilerin· 

Bu ara1tırmalar yamyamlar, den . çok. daha ileri ve açık . 
•kafa avcılan hakkında söyle- • .c-Ozlüdürler. ,. . 
nenlerih tamamen uyd11rma ol- ~amyamları Aarasında 
madıklarmı g&stermiştir. D:v ~amyaınlar: aruında · Albi-
Leur'ın bikiyesi bu kabilırlen- .noslai'la e'VJenehler ~~ktur. Bu 
dit. ~amyaoilat ç,ok defalar birle,meden l;&nbak kadar·be· 
timsalla benziyen, ondan daha yaz çocuklar çıkınca . vahşilerin 
mü.thiş ôlaıl bir hayvandan hayreti görülmek~ değer. Ço-
bahsetmişlerdir. Domuzlar gibi cuğun beyaz olması vahşiler 
koşan. maymunlar gibi ağaç- arasında büyük münakaşaları 

Dev Avcıları lara brmanan bu hayvana bu- tahrik eder . . Koca, kansının 
Bu fevkalade ülkede, altm, rada puk puk adı veriliyor.Bir sadakatından şüphe eder. Ka-

kafa, cennet kuşu avcılarından sefer heyeti bu hayvanlardan dın ayrı bir kulübeye ablır. 
başka dev avcıları da vardır. · birini yakalamağa muvaffak Ondan cüzamlılar gibi herkes 
Hiç bir yıl geçmez ki fevka- olduğu zaman umumi hayret kaçar. Bu cıvardan geçen mis-
lade heyecanlı buluşlardan başgörtermişti. yonerler kimsesiz, bakımsız ka-
bahsedilmesin. Henüz ayak ba- Arşevek Navar şu hikayeyi lan beyaz çocukları alırlar. 
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Edibin kendini dahi sayma
münakaşa edilmiyor. Bu deyi
şin gerçek olduğu duyuluyor. 

sur!u görülüyor dcQJektir. Ya
rım kalmış bir senfoni gibi ,, 

3eklenmlyen MuvaHa !:yet ı 
Operaya gelince, bir kaç ay 

evvel Nevyorkta ilk oynandığı 

zaman beklenmiyen bir muvaf
faldyet kazanmıştı. ,, Üç per-· 

de dört aziz" adını taşıyan bu 

eser dörtperdeden ibaret olup : 
otuzdan fazla Azizeyi ihtiva 
ediyor. 

Perde açılmadan herkes 
eserle alay ediyordu. Temsil 

haşlayınca işin şekli değişti. 

İçlerinde Newyorkun seçme 
simaları olan seyirciler heye
cana sürüklendiler. Alkışların 
çoğu anlamadıkları şeyi işit

mekten hoşlanan. hele biç an
lamadıklarına hayranlık besli
ycnler tarafından yapılıyordu. 
Modem edebiyat, modem mü
zik, modern tiyatro taraftarla-
rı da alkıslıyanlar arasında idi. 

,f emı Hm·fo w 
Bunu da çehremin şeffafiyetini 
•örtmek için yaparım. Makiyajı
m&n çehremde kurumasına mü- · 
saade etmem. Günde üç dört 
defa makyajımı yenilerim. Her 

sa"ı;n kalmış biı: ,güzellikten, 
tamam· olmak için bazı ~eylere 
muhtaç· olan bir güzellikten 
fazla elem duygusu veren bir 
~e;: olamaz. Şayet tabiat size 
bir kısım güzellikleri vermişse 
yalnız bununla yetmcyin. Ten
kit edilebilecek olan kısım
ları dahi güzel ~östermeğe 
çalışın. Bana gelince saçla- . 
rımın parıltısından bahsedildiği 

zaman adeta içimde bir üzüntü 
duyanm. O zaman çehremi, 
gözlerimi de saçlarım kadar -
parlak vapmağa öyle görün
mesini temine ça;:şırım. 

.Yorgunluğun kadını çirkin
leştirdiği doğru ise bu iddianın 
en çok gözlere matuf olmaaı 
lazımgelir. Gözler çok dik kata, 
ihtimama muhtaçtır. lşıgm çok
lugu veya azlığı gözlerdeki 
cazibenin en kuvvetli düşma
nıdır. Güneşte. denizde, kara-
da bulunduğunuz zaman veya 
otomobil gezintilerinde gözlük 
kullanmayı unutmayınız. · · 

Büyük Brooklyn köprüsü altında yer alan bir fotograf buradan Nevyorkun çok pitoresk bir 
resmini almıştır. Geceleyin alınan bu fotografta Nevyork denizi bir göl gibi sakindir ••''' 

'"8j'~i~~~·~··r·~·İi;·m ... ~ ... -·····=·· ........................ T~~ .. G~;~t;~;f 
Bir Kadının 
Peşinde imiş 

Geçende takip esnasmJ , . 
otomobilinde ölü bulunan hay
dut Gil!işin karısı Mis Lesler · 
Gillis te Amerika hükumetince 
bir numaralı haydut ilan edil-
miştir. Birçok cinayetler işliyen 
bu genç kadını zabıta bir türlü 
ele geçirmeğe muvaffak ol>ı-

mamıştır.Amerika zabıtasından 

iki bin kişinin bu kadın haydut 
arkasından koştuğu, onu ara
mak, izini bulmakla meşgul 

bulunduğu söyleniyor. Görülü-
. yor ki Amerika kadınları yal-

nız Hollyvood'ta meşhur olmı

yorlar.Böyle haydutluk peşinde 
şöhret kazunanlerr \mlunuyor. 

Almanyada Neden 
Müsadere ediliyor 
BERLİN, 16 (A.A)- Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Tan gazetesinin dün Alınan .. 

yaya gönderilen nüshaları ıııü~ 
sadere edilmiştir. Bu sebe~~ 
bildirilmeden yapılan üçünctJ 
müsaderedir. 

Bir Sallanb 
Londra 16 ( A.A ) - BoJJJ .. 

bayda hissedilen yer sarsıntJS~ 
Londra, Dublen ve Stutgr• 
gibi mühim Avrupa istasyoıJ•: 
rında da kaydedilmiştir. S•' 
sıntının merkezi ya Tibet "eyJ 
şimali Afganistandadır. 
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Bataklı Damın Kızı 
"Ya:z:a:n.· ::Fl:asıuı Cemil 
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Ulusal Heyecanlı Roman 
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Ali Bekarlığa Veda Gecesi Kendin-
den Geçerek Birisini Öldürmüştü - -Buna karar vermiş gibi idi. !ıklar yapılıyordu. Kendini bek-

Ali nihay1>t: !iyen serveti ve iyi mevkii 
- Hayır. D ! Jı sen nasıl de feda etmek istemiyor-

ister3en öyle olsun. du. Hem bozuşmak ıçın 
O öyle dü~ündü ki Aysel nasıl bir sebep gösterebilirdi. 

için bütün istikbalini tehlükeye Gülsüme vaki olacak itirazı 
atamazdı. Fakat yavuklusunun o derece ehemmiyetten iri bir 
arzusuna l::.)Jye mümaşat et- şeydi ki ifadeye kalkışhğı anda 
meı,ı~ beral-ı e-. v ;i7.'i - ~ 'J"'l•ı d:ı-la 1darın:hn hava olup uçardı. 

~ u ı Vl'oLi·rııya CPua y ec;e.··u , . r t ·ı- ... l ••• Jl u .. . 

kesildi ve bütün akşam çene- Fakat kalbinde ekseriya öyle 
•ını bıçak açmadı. Bu hadise bir sıkıntı vardı ki her defa 
Alinin zihninde işledikçe işledi bir şey tedarikiyçin kasabaya 

. ve o Gülsümün tahayyül ettiği enişinde biraz içki getirterek 
gibi çıkmamasından korkmağa efkarını dağıtmağa savaşırdı. 
başladı. Onun böyle meramını Ve bir kaç kadeh attıktıın 
behmehal infaz: etmesi kendi- sonra Gülsümle izdivaçtan ha-
sine tahakküm etmek iste1J1esi sil ettiği gurur yeniden canla-
hoşuna gitmedi. Fakat en fe- nır ve yawlduaunu büyük bir 
ı1ası şurası idi ki Gtilsüm hak- . zevk ile hatırlarda. , S> ıaman 
sttdı· da.~. KeııtlHcenditterböyle ivini gemiren derdin. ne oldu-
iııııafsız ve gaddar olacağına, itflıu bir tilrlil anlamazdı, 
ne olurdu alicenap ve merha- Ali ekseriya Ayseli düştnür 
metli olaydı o vakit memnuni- ve ona rast geleyim diye içini 
yetle arz:usnnu yapardım dedi. çeker dururdu. Fakat zannedi-

Bugünden itibaren Ali Gül- yordu ki, Aysel kendisini fena 
süme tesadüf ettikçedurur,araş- bir adam telikki ediyordu. 
tinr, tecessüs eder ve onda Çünkü o verdiği sözde durma-
buldum zannettiği şeyin tekrar mış ve onu kapısından sav-
meydana çıkmasını beklerdi. mışb. O bundaki izhran ne 
Fakat içinde bir kerre şüphe ona anlatabiliyor, ne de kendi 
uyanmıştır. Çok sürmedi ve kendini tatmin edebiliyordu. 
anladı ki onun bazı halleri Bu sebeple onunla tesadüften 
hiçte arzusuna uygun düşmi- içtinap ederdi. 
yordu. Her defasında onun ya- Fakat bir sabah Ali, tam 
nından ayrıldıkça kendi ken- caddeden geçerken, Aeysele 
dine: rast geldi, Aysel süt satın al-

- Sade nefsini düşünür bir lllak için vadiye bir mandıraya 
insan .. Diye mırıldanır ve mu- enmişti. Ali döndü ve kızın 
habbeti acaba mehenk taşına yanına gitti. Aysel bu refakat-
vurulacak o ursa ne kadar ten memnun görünmemişti. Bil-
sürer diye düşünüyordu. An- akis Aliden uzaklaşmak isti-
cak diğer bütün insanların da yor gibi adımlarını sıklaştırdı 
!Ik önce kendi nefislerini dü- ve hiç söz söylemedi Ali de 
şündüklerini lıahrlıyarak müte- susmuştu · Çünkü o da nasıl 

selli olmağa çalışırdı. Fakat söze başlayacağını bilmiyordu. 
derhal gözü;ıô",n önüne Aysel Bu esnada caddenin öbür ucun-
gelirdi. Onu hakim huzurunda dan bir araba göründü. Ali 
yaralı bir kahraman gibi diki- dalgın yürüyordu, farkına va-
lir ve kutsi bir ferağatle kur- ramadı. 

anı çekip alırken görür gibi Fakar Aysel a•abayı gör-
olurdu. Kulağında hep : müştü. Birden Aliye döndü: 

- Davadan vaz geçiyorum. - Benimle beraber gitmek-
Onu ben hala seviyorum. İste- te hiç mai{sat yok Ali 
mem ki yalan yere yemin etsin dedi eğer gözlerim yanlış seç-
sözleri çıtı!ardı.İşte o Gülsümü miyorlarsa karşıdan gelen ara-
de böyle arzu ediyordu. Aysel hada madenlininkler var. 
ona bir mikyas olmuştu. O in· Ali acele baktı, atı, araba-
sanları bununla ölçüyordu.Ger- yı tanıdı ve geri dönmek is-
çek, bu kadar sevgi dolu bir ter gibi bir hareket yaptı, yi-
kalp çok yoktu. ne o anda doğruldu ve ev-

Günden güne Gülsüm daha velki gibi Ayselin yani başın· 
az hoşuna gidiyordu. Fakat da yürümiye devam etti. Ve 
izdivaçtan vaz geçmek hiç sonra bir kelime teati etmek-
aklına gelmiyordu. İçindeki sızın birbirinden ayrıldılar. 
hoşnutsuzluğun bir kuruntu Fakat o gün Ali nefsine kar-
olduğuna kendi kendini iknaa şı çoktan beri hissetmediği 
çalışıyordu. Daha birkaç hafta- hoşnutluğu duydu. 
lar evvel onun en iyi bir insan - Be,ıncl Kısım -

. uğuna inanmamış mıydı? Ali ile Gülsümün düğün-
Eger izdivaca talip çıkmadan leıine kurbanın ilk cuması için 

evvel olsaydı, o zaman belki karar verilmişti. İki gün vvel 
Vaz geçerdi. Fakat işte artık Ali öte beri almak üzere ka-
Dlmuştu. Düğün kararlaşbnl- sabaya indi ve çarşıda arka
tnış ve evlerinde büyük hazır- daşlanndaıı bir kac delikanlıya 

Adiyede: 

Arap Ali 
Vazife gördüğü sırada bir 

bekçiyi şiddetli bir şekild~ tah
kir eden Hasatı oğlu Hamit 
asliyeceza mahkemesine, bay· 
rakhda hırsızlık yapan Arap 
Ali sulhceza mahkemesine ve
rilmişlerdir. 

Almanya Barış istiyor 
Fransa ile Savaş istemiyorlar. Fakat 

Anlaşmayı Nasıl Anlıyorlar? 
Bir Dolandırıcı 
Bazı mektuplar yazmak su

retiyle ötekini berikini dolan
dırdığı anlaşılan asker kaçağı 
Enver hakkında üçüncü müs
tantiklikçe yapılmakta olan tah
kikat bitmiş ve mevkufen as
liyeceza mahkemesine verilme
sine karar verilmiştir. 

Tasdik Edildi 
Bostanlıda fırka ocak reisi 

Bay Kemah öldürmekle suçlu 
yedi sene altı ay hapise mah
kum polis bay Yusufun mah
kumiyet kararı Temyiz mah
kemesince de tasdik edilmiştir. 

KızTicaret Mektebi 
Kız Ticaret mektebi Demlu

pınar mektebi yanında tutulan 
yeni binaya nakledilmiştir. 

Bugün yeni binada tedrisata 
başlanacaktır. Erkek Ticaret 
mektebinin de merkezi bir 
yerde tutulacak bir binaya 
nakli düşünüldüğü haber alın
mışhr. 

Zabıta Haberleri: 

Ünlü İngiliz yazıcılarından 
Ms. Vard Prays Deyli Meyi 
gozetesinde yukardaki başlık 
alında şu yazıyı yazıyor: 

,, Beş hafta sonra Sarda 
plebisit yapılacak. Avrupanın 
en zengin kömür kaynaklarına 
sahip olan bu mıntakada otu
ranların üçte ilcisi o gün ve
recekleri reylerle sıyasal ge
leceklerini tayin etmiş olacak
lardır. Bu, ölen Reisicumhur 
Vilsonun ,,kendi hakkında ka
rar" prensipininin son bir ge
çit resmi olacaktır. Bu pren
sip yüzünden Avrupanının ne
ler çektiği hatırlardadır. 

Bundan bir kaç hafta evvel 
bu plebisit meselesi Avrupanın 
en tehlikeli işlerinden birisiydi. 
Orada yapılan işler bir barut 
fıçısının yunıbaşında ateşle oy
na~ak gibi bir şey sayılıyordu. 

Uç ay evvel Sar'da bulun
duğum sıralarda orada herkes 
verilecek reyin, sonunda şid
detli muamelelere yol açaca
ğını söyliyorlar, bunu bekliyor
lardı. 

Katolik Liderleri, pek teh
likeli bir iş olduğu ıçin uluslar 

Uçan YUz Lira kurumunun plebisite asla kal-
Hükünıet karşısında Evliya kışamıyacağını sanıyorlardı. 

zade otelinde İran tabaalı tüc- Eğer o plebisit gününe beş 
car Y akup oğlu bay Y ahyanın hafi& kaldığı bü günde o he-
odasında bulunan caketi ce• yecıuılı günü daha az heyecan 

• 

-istediğini ve orada her hangi 
bir uygunsuzluk olmasın diye 
Avrupanın her tarafından as
ker getirtildiğini tasavvur edi-
niz .. 

Romada'da Fransız ve Alman 
murahhaslarının müzakereleri 
neticesinde Almanların Sar ma
denleri İçin F ransaya verecek-

• 

-

vetlerinin fazlalığı hakkında 
çok mühim sözler söyledi ve 
"orada binlerce talim görmüş 
pilot ve büyük miktarda ma
kine vardır." Dedi. 

Yirmi yıl kadar önce Alman
ya, bütün dünyaya karşı sa
vaşa girişti ve Belçika. Fran
sa, İtalya, Sırbisten, Romanya 
ve Rusya ile harbetti. Bugün 

binden yüz lirası çalınmışhr. ve ~orku ile bekliyebiliyorsak 
Hırsız aranmaktadır. . bu, Almanyarun sayesindedir. Almaıı ordıısunuıı ı•e doııaıımasnım ba§lal'ı · Or/.rıcla Si~ bakam 

Hfr91zlık Frana guetelerinin Sarda . . Bloınberg, topçu kuvvetleri blı§kımıandanı Generaı 
İkiçeşmelikte Hacı Hasan "nium ve uayifi korumak için Ft•itsolı, donanma kııınaııdaııı amiı·al Raeder 

aokağında Bahri qğlu Bay ilti Fransız 'kol ordusunun •ı· leri parayı taksitlere bağlama · orada ulusal varlık daha kati-
Ali Riz:allJD evine giren hırsız nırda laazır bulunduracağı yollu tanlan da baJ\f iateğinin ha- leşmiş, ulusun başına kudretli 
tarafından on lira. kıymetinde yaptıkhltı netriyat Almanları ~ ~ayılır tezahürlerinden ~i- bir önder geçmif, Almanyanın 

bl·r ba'y''' . sınır' • ıendır' diM halde naFıdaıkr.at bü_tii.n bunla .. ra. ha.kıp savaf mıaddl!si çıkaran kaynak-eşyaaı çalmınıştır. Hırııı:ı: aran· u a• _ lan daha ziyade ıenginleşmiştir. 
maktadır. Alman hnkameti bu mesele ta Almanyanın daima banş ta- Almanya'yı görmej'e giden 
Yangın Yerinde Kurulan üzerinde erıgm bir bant ruhu rafhsı olacağına hükmetmek · İngilizler, ekseriya Almanyanın 

Sofra ile hareket ederek işi halle te yanlıştır. savaş istemediği kanaati ile 

Y d 
dog"ru yu"rünıiictür. Lordlar kamarasının geçen yurtlarına dönüyarlar. Bu inti-

angm yerin e toplu bir " çarşamba günkü toplanhsında baın doğru bir intiba olduğun-
halde nargile ile esrar içtikleri Geçen ayın ilk gününden iti- tehlikeli surette barış taraftar- da şüphe yoktur. Bundan baş-

ı M M haren Sar' da Alman komiseri lıgı" eden Vikon Sesi! uluslar ka en görgu" süz hır' yolcunun görü en urat oğlu uhittin, 
olan doktor Bürke!, Sar ııınınna kurumunun dileklerini yerine bile Almanyada gözüne çar-

Hasan oğlu Sabri, Ali oğlu yirmi beı mil yakın olan yer· getirmiyen devletler üzerinde pacak bir hakikat vardır ki 
Akif ve Ali oğlu Şevki zabı· !erde hücum kıt' alan siyah mu- tazyik yapmanın gerekliğini bu da bu ülkenin bütün Avrupa 
taca yakalanarak adliyeye ve- hafızlar ilniformalannın giyil- mndafaa etti. ülkelerinden daha ziyade sa-
rilmişlerdir. k En kritik bir yılın arifesin- vaşa hazır bir halde bulun-

mesini yasa etmiştir. de Almanya üzerinde bir taz- duğudur. 
Slllhlı Ve Bıçaklılar Alman hükumetinin Sar'da Alın yik yapılabileceğine inanabil- anya: 
Keçecilerde yapılan silah asayiş ve nizamı korumak için mek fena bir şey değil. Sıyasaça birleşmiştir: 

araştırmasında Mustafa oğlu uluslal'arası bir kuvvetin oraya Geçen Haziran ayinda dün- Ruhca birleşmiştir; 
Rıza, Hasan oğlu Mustafa ve gelmesini doğru bulması da yanın en salahiyetli askerlerin- Sıkı bir disiplin içindedir. 
Şakir oğlu Mustafada birer bı- yine barışa ne kadar taraftar den birisi olan Mareşal Peten Üstün bir surette techizab-
çak, Kemerde Haşım nğlu Sey- oldugum· u göstermeg" e kafidir. bugünkü Almanyanın savaştan nı tamamlamıştır. 

Ö C ki 'lit · t Alm ka Ve bütün bunların üstünde feddinde bir tabanca ve bir Bunu yapmak bizim için n e mı arıs anya • dar asker alacak kaynaklara kendisinin vaktile bir çok 
kama, Hurşit oğlu İsada bir uzaktan belki kolay görünür. malik olduğunu söylemişti. On- ulusları kurban eden bir savaş 
kama bulunmuş ve musadere Fakat siz Devalera'nın cenubi dan sonra geçen ay mebus Bay sıtmasına kurban gitmiş oldu· 
edılmiştir. İrlanda'da bir plebisit yapmak Arsimbo Alman tayyare kuv- ğuna inanmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Alman tarihinde gelmiş her 
rast geldi bunlarda düğünden yere daha girmişler miydi, bil- lan bir dögöşmeye müteallık bir hükümetten ziyade Alman-
evvel Alinin bu son kasaba miyordu. Sonra beygirini ken- havadisi de okudu. Polis yetişir yanın ruhunu temsil etmekte 
ziyareti olduğununu biliyor- disi mi, yoksa başka birisi mi yetişmez kavga edenler kaçmış- olan Bay Hitler tekrar tekrar 
lardı. koşmuştu ve eve nasıl dön- lar, yalnız içlerinden biruh ola- kendisinin kuvvetli banş iste-

Fırsrttan istifade ettiler ve müştü? Buralarını hiç hatırlıya- rak pazar yerinde kalmış dövü- ğini anlatmışhr. 
aralarında büyük bir işret ile- mıyordu. Odaya girdiği zaman leni karakola götürmüşler vü- Bu yılın başlarında konuşur-
. · ·ı H · d Al' d d h b 1 ken bana demişti ki: mı tertıp ettı er. epsı e ı- burasının düg" ün şerefine silin- cu un a arici ir yarası oma- " - Biz Fransızlarla savaş 

yi mutlak sarhoş etmek is- miş ve süprülmüş olduğunu dıgı için belediye hekimi tara- istemiyoruz. Bizim istediğimiz, 
tiyorlardı. Maksatlarına nihayet gördü. Bütün işler bitmişti ve fından iadei hayat tecşübeleri onurunu seven ve üstün tutan 
erdiler ve onu büsbütün kendini bütün hizmetkarlar kahve içi- yapılmış, fakat nihayet başında ulusun kabul edeceği esaslar 
kaybedecek bir hale getirdiler. d bir biçak namlusunun saplı kal- üzerinde samimice anlaşmakhr. 

yorlar ı. Kimse Alinin o gece B d b k b' k · Sali sabahı eve geç geldi ve dıg" 1 keşf olunmuş bu gayet un an aş a ız yaşama ıs-
evde olmayışından bahsetmi- ti 

o geldig" i zaman babası renç- b"' "k b' kı - · · yoruz." 
yordu. Onun bu son haftada uyu ır ça nın agzı ımış, İşte bu ihtiyati kayıtlardır ki 

her i•ine gitmişti. Ali ikindiye kafa tasından ı'çen' beyı'ne gı'r 
~ gönlü nasıl isterse öylece ya- - eşiğine bastığımız yıl içinde ba-

kadar uyudu. Uykudan uyanıp miş ve kafada kırılmış, katil rış için bir tehlike kaynağı 
ta gitmek istediği zaman elbi- şamakta hür olduğunu hepsi çakıyı alıp firar etmiş. Fakat olabilir. 

· · b" k d ı müttefikan ve sakinane teslim sesının ırço yer en yırtı mış zabita kavgada bulunan eşhası 
olduğunu gördü, kendi ken- ediyor gibiydiler. iyi tanıdığı için katilin yakın 
dine: Ali oraya oturdu, onada kah- zamanda yakalanması kuvvetle 

- Acaip şey, bu gece ben ve pişirdiler o böyle oturur ve ümit olunuyormuş. 
bir kavgaya katışmış olmalı- kahvesini sogutmak üzere fin- Babası bunu okuduğu zaman 
yım, dedi ve başından geçen- eandan tabağa ve tabaktan fin- Ali fincanı yere bıraktı, elini 
!eri düşünmeğe başladı. Fakat cana dökerken, babası kahve- cebine götürdü, çakısını çıkar-
yalnız şu kadarcık hatırlıyabil- sini bitirdi ve cebinden çıkar- dı ve üzerine lakayt bir nazar 
di ki, gece saat yirmi üçten dığı vilayet gazetesini sütun ath. Fakat birdenbire ürperdi. 
sonra arkadaşlarile beraber sütün ve cehren okumağa baş- Çakıyı evirdi, çevirdi ve sanki 
meyhaneden çıkmışlardı. Fakar ladı. Ali Emeti ana ve hizmet- parmakları yanmış gibi acele 
sonra nereye gittiler, bunu bir garlar hep oturuyorlar ve din- yine cebine soktu. Bir daha 
türlü zihninde toplıyamıyordu. liyorlardı. Muhtelif haberler kahvesine el sürmedi. Düşünce 
Zifiri karanlıkta bocalar gibi arasında evvelki gece, pazar içinde, sakit sessiz orada öy-
idi. Yalnız sokaklarda ım do- yerinde bir alay köylü ile bazı lece kaldı. 
lasmıslardı, voksa baska bir kuabalı esnaf arasınd vuku bu- - Sonu ~ar -

Versay andlaşmasını Alman
ya'ya kabul ettirmiş olan dev
letler, Her Hitlerin istediği 
esaslan tanıyarak Almanyayı 
tatmin edebilecekler midir? 

1935 yılı diplomatlarını ken
disiyle uğraştıracak olan mese
le budur. Eğer onlar bunu hal· 
letmeğe muvaffak olurlarsa o 
zaman Avrupa upuzun bir ba
rış devresine gireceğine emin 
olabilir. Eğer olamazlarsa o 
zaman, banş ancak Almanya'
nın yeter kadar kuvvetlenip 
dilediği şartları silah vasıtasıy
la ortaya koyabileceği güne 
kadar sürecektir. 
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Memurlar Soyadlarını 
ün Kütüğe Yazdırdılar 

Müracaatlar Çok Fazladır 
Memurlann ay nihayetine ka

dar soy adlarını nüfus!anna 
tescil ettirilmeleri hakkında 
vilayete bütün devaire gön
derdiği bir tamim üzerine 
dün sabahtan akşama kadar 
memurlardan ve bu arada halk
tan yeni soy adlannı nüfusa tes
cil ettirenlerin adlannı aşağıya 
yazıyoruz: 

Gazetemiz Başmuharriri Bay 
İsmail Hakkı esasen mevcut 
adı (Ocakoğlu) soy adını 
xiitüğe yazdırt:mıştır. 

Avukat Ekrem Oran, güm
rük memuru İbrahim Ohlu, 
Orhaniye mahallesinde Ula
yolda Kemal Odek, Kemeral
bnda kundracı Mehmet Or
cunus, İkiçeşmelikte Mustafa 
Nnri Olcay, Bornova zira
atmektebi müdürü Hilmi Omay, 
maliye dairesinde Mehmet 
Akyay, gm hekimi Mithat Orel 
uyuşhırucu maddalerde Rifat 
Ongen, İı:mir Postasında Sait 
Kemal Ormancı, Emlik banka· 
sında Kenan Onat. Telgraf ha
vale memuru Nnri Otay, Bur
dur aylan Ali Rıza Onaran, 
varidat memuru Fuat Ohfay, 
Karşıyakada Llitfü Hamuı 
Okan. İnhisarlar tuz satış de
posu M. Talit Oskay, memu
rin kooperatifinde Osman Şem
seddin Ogu, Bomovada zira
at mektebi muallimlerinden ve 
şarapcılık mütehassısı Refet 
Oktar, inhisarlar ziraat şube
sinde Hüseyin Avni Oran, 
Anadolu gı1zetesinde Kimi 
Oral, Ziraat bankası İkinci mü
dürü İbrahim Naci Ortaç, Em
niyetten ıı2 Ali Riza Oktem, 
Ziraat fen memuru Celil Or
bey, Nafu: Mustafa mağa
:z.a.s.ında Şerafeddin Onur, 
emniyette ıS9 lsmail Hakkı 
Oguzkan, ıMuhakemat k.itibi 
Kenan OJçayto, Karantinada 

· Hakkı Oney, Karantinada Ka
miran Nejat Onay, Ege petrol 
~rketi aı:asmdan Salih Rono, 
İnhisarlar baş müdüriyet oda
cısı Ali Rih, Suat Soyer, lki
çeşmelikte 198 numarada Sü
leyman oğlu Murat Soyadı, Em
niyet parmak izi memuru irfan 
Sömez, Emniyette 199 Halit 
Seygan, Karpyakada 26 numa
rada Salih Sümer, iş Bankası 
müdürü Firuz Suntekin, Emir
lu ç•rtıll!Dda 76 numarada 
Bekir Sıtlo Soytarhan, Pazar
yerinde Sannısak sokağında 

tüccardan haa Yasin Sukar, 
Emniyette 3ncükomiser0.sman 
SaVBf, hareket müfettişi İzzet 
Sayım, milli kütiipbane müdü
rü CeW Saygm, Bahariyede 
Munffak Sal, SaWıattin oğlu 

iktisadi 

1 

mahallesinde berber Muha. -
rem Soy Baş, Devlet demir
yollan hareket müfettişi Süley
man Savcı, Oliston tütün kum
panyası muhasebecisi Mümtaz 
Savut, İş bankası emtea şefi 
Macit Sunat, Pazaryeri 29 
numarada Zeynel Besim Sun, 
Damlacıkta Abbasağa mahal
lesinde ıs numarada Kamil 
Saka, komiser muavıni İsmail 
Safa Sevinç, 227 numaralı po
lis Mustafa Sağlam, Kız mual
lim mektebinde Mustafa Soyal 
emniyette ı2 Nakip Sayin, Bu
ca orta mektep mübayea me
muru Şükrü Salak, Karşıyakada 
birinci komiser Saim Sönmez, 
Ajansta Hikmet Sören, Asliye 
ceza katiplerinden Sedat Seç
kin, Belediye tahsildarlanndan 
Cemil Sakarye, Kimyaker Mem
duh Say, Bay Ômer Sesli, it
halat gümrüğü müdürü Fahri 
Saydinç lskin daktilosu Ha-
mide Seylan Halkın se-
sinde Ramll Sağlık. Sa
natlar mektebinde muallim Şe
fik Sal, Bornavada Doğanlar 
köyiı muaDimi Cemal Saran, 
Gümrük komisyoncıılamıdan 

Bekir Sıtka Sorguç, Belediye 
ceza başkatibi Ahmet Servük, 
Gümrük manifesto memuru 
Kemal Sırmav, Merkez telgraf 
müdürü Şerif Saydam, Muha
~beci Necmittin Sumru, Karşı
yakada eczacı Ömer Saygam, 
inhisarlar yaprak tütün depo
su M. Seyfettin Saygubat, li
man şirketinde Kenan Sapmaz, 
muhakemat müdürü Eşref Sal
maz, inhi.urlar satış şubeıi mü
dürü İbrahim Sayduru, beledi
ye kantar katibi İsmail, Sayğı, 
Bornova belediye başkatibi ve 
muhasebeci Ômer Topçub~ı, 
Bornova jandarma karakol 
kumandanı Eşref çavuş Zor, 
Altayua kıymetti oyuııculann

dan küçük Enverin babası Bay 
Salim Hakkı ile kardeşi Kah
ramanlar komiseri Bay Sım 
eski soy adlan olan (Aralanalp) 
adını, defterdarlık muhakemat 
müdürlüğü kitipleriaden Bay 
Kenan ve ailui efradı (Olayto) 
tabibi adli Bay Şakir (Tural). 
emniyet müdüriyeti polİI me
murlanndan ı62 numarah Bay 
Yusuf Kenan (Erkan) soyadım 
alDIJflardır: 

Kuru Kahveci bay Mehmet, 
kansı Bayan Muhsine ve oğlu 
bay Yusuf (Kemah) 

Avukat bay Bahaettin katibi 
bay lsmaiJ ye kansı bayan 
Hatice "Onuk" soyadım almış
lar ve nüfusta tescil ettirmiş
lerdir. 

Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

UzUm 
Çu. Alıcı Fıat 

90 Ton" 
aı Arpa 3 27 

464 Kumdarı S 50 
3 s 
s 50 

Yenı Asır 18 ~anunuevveı 1934 

Tayyare Tehlikesi 
ir İngiliz Gene alının Fikirleri 

Y annki Savaşın En Tesirli Silahı 
İngilterenin tayyareci gene

rallerinden P. R.C. Deyli Meyi 
gazetesinde şu yazıyı yazıyor: 

" Lehinde ve aleyhinde ne
ler söylenirse söylensin, bugün
kü sav3~m en tesirli silahı 

tayyaredir. fennin bu silaha 
verdiği mükemmeliyet y:izünden 
artık bir adaya çek!lmis olan 
ve elinde kuvvetli bir donan
ma bulunan İngillerenin . emni
yet ve masuniyeti bahse mev
r.u olamaz; ba durum taınamile 
değişmiştir. 

Hava kuvvetlerinin bir yurd 
müdafaası için ne kadar gerek
li olduğunu takdir etmedikçe 
İngiliz üstünlüğü 

Resmi ifadelere göre 1926 
yılında F ransıı: hava kuvvetleri 
savaş zamanındakinde'l 1500 
kere daha fada kuvvetlendi
rilmişti. 

O günden bugüne kadar Av
nıpada en ileri gelen hava 
kuvveti olan fransıı: tayyareci
liği hiç olmaı:sa 1926 dairi gü
cünün iki mislini bulınuştur. 

Ôte taraftan Almanya Fran· 
sızlarla hava kuvvetlerini denk
leştirmek için büyük bir çalış
ma içinde&. Eğer bu güc en
gelliğini bugüne kadar el
de etmemişse pek yakmda el
de edeceğine şüphe yoktur. 

67 milyonlnk uyanık, gayret
li sanayide ileri bir milleti de
vnmh surette madun bir vazi
yette tutmağt ümit etmek saç• 
madır. Bu düşünce banp 1919 
yı!nıda kararla~nlan statüko 

_oıı. siaUt11, 
dairesinde ebedileştirmek hül
yası ka ar saçmadır. 

Bugün acun, ya Versay and
laşmasının yeniden tetkik edil
mesi, yahut da yeni bir ihtila
fa girişmeği kabul etmek vazi
yetinde bulunuyor. 

Biz Almanyadan hava kuv
vetleri bakımından geri kaldı
ğımız müddetçe bunlardan bi
rincisini yapmak pek güç ola
cakbr; bunun gerçekliği mey
dandadır. 

Bir savaş vukuunda Alman 
tayyareleri 24 saat içinde Lond
ra üzerine 60 kiloluk bomba
lar ve kimyevi maddelerle ge
lebileceklerdir. Ondan sonra 

Fransada 

Modern tayyarelerle top ve mitralyöz 
ateşlerinin isabetini tayin için bir fo
tograf makinesinden ibaret olan ilih laıllanıyorlar. Endaht 
yapıldıkça makine düşman tayyaresini filme almakta 
devam eder. Bo filmler deYelope edilince endahbn isabetli 
olup olmadığı meydana çıkar. Düşman tayyaresi hedefin 
merkezine girmişse endaht isabetlidir. 

bu hücum sürüp gidecektir. 1 top icadedilse ve ihtiyaç za-
Sonra savaşta Lo?dra üzer!- manında bunlardan yüzlercesi 

ne gelen tayyarelerın taşıdıgı işliyeceği öğrenilse hepimiz 
bombalann m~~u . ağır~ğı _otuz büyük bir te.lişa düşeriz. Çün-
ton he~aı:: edilmıştir. Huk~~~ kü top tecrübe ettiğimiz, tah-
~erkezımızde •. bunun verdıgı ribab iyiden iyiye bildiğimiz 
zıyan 1880 kişıye varmıştır. ananevi bir silabr. 

Bu nispet dahilinde 600 ton Halbuki tayyare bombalan 
bomba geleceğini hesao ede- top güllelerinden daha fazla 

bir laJlgare 

cek olursak bnnlann verecegı 
zayiat 37,600 kiJiye varacakbr. 
Sonra bugüne kadar yapılan 
terakkilerle bombaların içinde· 
ki kimyevi ve patlayıcı mad
delerin müthiş tesirlerini de 
hesaba katmak gerektir. 

Gelecek savaşlarda avrupa
lı komşularımızm her hangi 

birinin tayyare hücumu en 
fazla Londraya teveccüh ede
cektir. 
Zira İngilterenin bütün canda
marJan bu büyük şehirde top
lanmış bulunmaktadır. 

Eğer Avrupa sahillerinde 
İngiltereyi döğecek biiyük bir 

Bay Lava) 
•• fgJ •• 

patlayıcı maddelerle doludur. 
Tahribatı daha ziyade olur. 
Ne yazık ki bu hakikat göz 
önünden uzak tutıılınuş ve tu
tulan yaııJış bir aiyasa yüzün
den İngiltere havM:a albncı de
recede bir devlet haline döş• 
mü§tür. 

ı923 yılında ileri sürülen ve 
birteviye tekrarlanan her hangi 
güçlü bir devletle hava kuvvet
lerince müsavi olmak iddiası, 

bugün tatbike başlanırsa bü
yük bir gayret göstermek ge
rekliği kU'flllmda bulunuruz. 

Bunu yapabilmek için hemen 
seksen tane yeni tayyare ka
rargahı kurmamız gerektir. Bu 
ameli bulunınıyacak olursa biz, 
hiç olmazsa, Avrupanın ıiviJ 
tayyareler de dahil olmak 
iir;ere, en kuv\'etli filoauna mua
dil bir filosunu iki yıl da yap
mak tamamlamak zaruretinde-
yiz. 
Eğer timdi büyük bir azim 

ve enerji ile bu İşe girişecek 

olursak on bir yıldan beri 
~öıterdiğimiz ~eyteklik ve ih
mal siyasetini gene telafi etme
mize imkan bıılımııbilir_ 

.. "Göriif kabiliyetinin bnlun
madığ'ı yerde h.alkfelakete uğ-
rar.,. 

Belgrat 

Yeni Eşme 
Elvanlar İstasyo
nunda Kuruluyor 

Eşme, ı6 (Hususi) - Elvan
lar istasyonunda kurulmakta 
olan Yeni Eşme, uzun olmıyan 
bir zaman içinde, gürenler üze
rinde iyi bir sempatı uyandıra
cak güzellik almışbr. Kaza tet
kilatının buraya nakli civar 
köyler için çok iyi olduğundan 
haftada bir defa kurulan Pa
zar, muhitin ünlü bir panayın 
halini dıyor. 

Şimdiye kadar otuza yakın 
kargir bina yapılmışbr. inşaat 

hararetle davam etmektedir. 
Hükumet binasının inşası da 
bitirilmiştir. Bu bina oldukça 
büyük ve muntazam oldoju 
kadar ucuza çıkanlmıf ve on 
bin liraya ihtiyaç varken 600 
lira gibi ehemmiyetsiz bir para 
ile meydana getirifmittir. Buna 
köylülerin elbirliğile ve bedava 
çahşmalarile kuvvet verdiği 

aşikardır. Biten hlikümet bina
sının caınlamıı da kaymakam 
bay Ferit Vakka•'m teıtip ey· 
lediği bir müsamere ile temin 
olunmuştur. 

Müsamere günü mektep yav
nılanmıı iştirakile güzel bir 
gece geçirilmiştir. Yurdun her 
bucağına sokulan irfan haya
bnm doğurduğu nyamkhklar, 
köylerde de yeni çığırlara he
ves uyandırmıştır. Müsamereye 
köylerden gelenler pek çoktu. 
Vazife alan yavrular içinde de 
köylü çocuklan bulunuyordu. 
Gece çok güzel ve şen geçti. 
Eşmede her türlü yenilik ve 

tekemmüle kaymakam Bay 
Vakkasın ve jandarma kuman
dam yüzbaşı Bay Hasan Basri
nin çalışmalan yol açmaktadır. 
Eşmenin yakininde hikim bir 
tepeye kurulan Te imendifer 
hahı üzerinde bulunan yeni 
mektep te bura okuma ihtiya
cına tam derecede kafi gele
biliyor. Yakın köylerden bura· 
ya gelen yavrularla talebe ade
dinin üç yüz elliyi bulduğu 
söylenmektedir. Çalışanları kot• 
lular ve muvaffakiyetlerinin 
arkasını dileriz. 

Aydın 
Altı Saylav 
Çıkaracak 

AYDIN, ı7 (A.A) - Bngüd 
merkez ve mnlhakatta saylav 
seçimine ait esas defterler tef· 
tİf heyetine verilmiıtir. Viliyet 
nüfusunun 244,379 olduju an· 
!aşıldığından villyetimizden altı 
meb'UI seçilecektir. 

Ortaklarda 
Hırsız Zabıtanın 

Elinden Kaçb 

493 Müskir iuhi. 7 50 ıo 25 
138 Koo ittihat ı2 25 ı2 50 
110 H Z Ahmet ıo 50 ıı 50 

65 Fasulye 8 25 
20 Burçak 4 68 ~ ~ Şarap Meselesi Ve Romayı Ne Zaman Kral Aleksandr 

Köprüsü 

Ortaklar, ı6 (Hususi) - Or· 
taklar nahiyesi Halk Fırkası 

ocak idare heyeti reisi Bay 
Mustafa Enverin evine birkaç 
gün eve! gece giren bir hırsır: 
tarafından kıymetli eşyaları 
çalınmışbr. Yapılan taharri yat 
neticesinde hırsızın Kuşadası 
kazasının Şirince köyünden 
Hüseyin oğlu Yusuf oldoğ'U 
anlaşılmış, takiple belediye re• 
isi Bay Nafizin mahirane ted· 
biri sayesinde Şirinceye gece· 
liyin giderken yakalanmış ~~ 
adliyeye teslim edilmiyecegı 

söylenerek çaldığı eşyalardan 
altın bilezik, elmas küpe ve 
elmas gerdanlığı çıkanp iade 
etmiştir. Diğerlerinin de baba• 
sının evinde saklı olduğunu 
söyleyince jandarma refaka• 
tinde eve gidilmiştir. Hırsı:ı 
eve girince evin ikinci kat 
pençeresinden atlıyarak firara 
muvaffak olmuştur. Hırsızın 
pek yakın bir zamanda adal~~ 
pençesinde be.ap verecegı 

şüphesizdir. 

68 Alyoti bi. ı2 25 ı2 62 
51 H ve Cevdet ı2 37 12 50 
39 F Z Mehmet 9 25 ıo 
36 S Süleymano ı6 20 
32 B S Alazraki 13 ı3 
26 S Emin ı2 75 ı4 
25 L Reciyo 12 75 15 
2ı H Alyoti ı2 50 ı2 75 
ıs M J Alolof ı4 14 
13 K A K.izı.n ı3 75 ı4 
1 ı E Kirispia 13 ı3 
4 T Debbas 14 ı4 

1107 YEKÜN 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
1084 Buğday 3 55 4 75 

6ı Mısır 3 37 
4 Balda 2 75 
ı8 Akdarı 3 ı2 
ı9 Ton çavdar 2 70 

300 P Çekirdeği 2 40 
206 KePalanıut24S 
497 Bal Pamuk 50 

23 Harar " 

3 38 
2 75 
3 ı2 
2 70 
2 40 

240 
50 

Dallrm Galiba 
Basmahane önünde arabacı 

Cemal oğlu Mustafa sarhoş 
olarak hiçbir sebep yokken 
çakı ile Kazım oğlu Hüsnüyü 
sol kabasından azıcık yarala
mış ve yakalanmıştır. 

Meclisin Vaziyeti 
P ARİS, 16 (AA) - Meclis 

reisi Bay Buisin meclisi açarken 
şarap piyasası hakkında kanun 
.layihası için meclise 200 den 
fazla değiştirme isteklerini işa
ret ederek bu şartlar içinde 
parlemento çalışmasına imkan 
olmadığını söylemiştir. Meclis 
toplantı esnasında artık değiş
tirme isteklerinin kabul edil
memesini onaylamıştır. Meb'us 
Bart arkadaşlarından, bu akpm 
tezi yok bir neticeye vanlma
sını dilemiştir. 

Ziyaret Edecek 
Roma, ı7 ( A.A ) - Tribüne 

gazetesi yazıyor: 
Hakikat, nihayet eski nok

tai na:r:ar ihtilaflarına galebe 
çalmış ve Fransa ile İtalyanın 
Avrupa siyasetindeki hatb ha
reketlerini birbirine yaklaşbr

mıştır. Bu gazete M. Lavalın 

Roma seyahab hakkında diğer 
gazeteler tarafından verilen ha
berlerin pek o kadar doğru 
olmadığım ve ziyaretin müsait 
bir zamanda yapılacaiuıı yaz• 
maktadır. 

BELGRAT, 17 (A.A)-Sal
tanat naibi perns pol diğer 
naip Stankoviç ve berabe
rinde hükümet erkanı bulunan 
başvekil bay Uzuneviç olduğu 
halde müteveffa kral Aleksan
drın ismini taşıyacak olan ve 
Belgradı Y emouna bağhyacak 
köprüyü merasimla açmıştır. 

PARİS, ı6 (A.A)- Lö Tan 
gazetesine göre Tunustaki İtal
yanlar İtalyanın Şimali Afrika 
müstemlikesi hudutları hakkın
da Fransa ile İtalya arasında 
anlaşma hasıl olduğunu bildir
mektedir. 
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Hükumet 
Postanesı 
Saat Sekize Kadar Açık 
Bulundurulmak İsteniyor 

Posta ve telgraf baş çevir
geni bay Naim dün saat birde 
yanına merkez telgraf müdürü 
bay Şerif Saydamı alarak hü
kümet posta ve telgraf mer· 
kezini teftiş etmiştir. 

Bay Naim merkezin posta 
ve havale şubelerini gezerek 
günlük hükümet, telgraf ve 
havale işleri etrafında tetki
katta bulunmuşlardır. 

Hükümet merkezi postaha
nesinin gece saat sekize kadar 
açık bulundurulması için de 
bazı tetkikata lüzum görül
müştür. Posta merkezinin ya 
hükumet binasından hariç bir 
yere nakli ve yahut ta memur
ların akşam tatilinden sonra 
hükümet içinde olan kapının 
kapattınlıp, maarife giden kıs
mın da parmaklıklarla örtülmesi 
düşünülmektedir. 

Henüz verilmiş kat'i bir ka
rar olmamakla beraber hükıl

met merkezinin gece saat sekize 
kadar açık bulundurulması za
ruri görülmektedir. 

Umumi Meclis 
Hususi Bütçeler Tama

men Hazırlandı 
Vilayet umumi meclisi top

lantısı için hazırlıklara devam 
edilmektedir 

Umumi meclisin müzakere 
edece,li yeni sene bütçesi için 
hususi idareye bağlı daireler 
yeni yıl bütçelerini hazırlamış 
ye hususi hesaplar müdürlü
ğüne vermişlerdir. 

Vilayet daimi encümeni ya
kında bu daireler bütçelerini 
tetkike başlıyacaktır. Umumi 
meclisin iki martta toplanıııası 
takarrür etmiştif. 

Ma~yede Ta~ler 
Defterdarlık varidat müdür

lüğü mümeyyizi bay İsmail 
Hakkı çok çalışkanlığından 

dolayı 35 lira a11l maaşlı ta
hakkuk memurluğuna terfi et
tirilmiştir. 

Onun yerine ikinci mümeyyiz 
bay Remzi terfian tayin edil
miştir. 

Vilayet mümeyyizliğine İs
tanbul maliyesi levazım başka
tibi bay Şükrü tayin edilmiştir. 

Baca Tutuştu 
Çorakkapıda Karakadı çık

mazında Bay Mehmet Hulüsi 
karısı Bayan Mesadet mutbah
ta yemek pişirirken bacadaki 
kurumlar ateş almış ve yangın 
çıkmışsa da büyümesine mey
dan verilmeden söndürülmüştür. 

,.~\-ve"': u""-"K•HP!IA'P,::;!ll!llll!TA~Llft!lK""L~A~R,.ı~ 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor-

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

H. 3 (25) 
la .. - e·.~ .. 
u 
Almanyanın Türbingen da

rülfünunu Tıp fakültesi 
muavinlerinden 

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

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu

.:::,raya~akletmiştir. (1145)h3 

İzmir Birinci İcradan: 
Balcı Zehra ile sair hisse

darlann fayian sahip oldukları 
ve kabili taksim olmadığından 
mahkemece satışına karar ve
rilen aşağındaki gayri men
kuller ayrı, ayrı şartnamelerle 

ve dosya içerisindeki haritaya 
göre bu gayri menkuller satı
lacaktır. 

1 - Morahane caddesinde 
95 No. tajlı kapıdan içeri giri
lince bir sofa, solda geniş bir 
oda sağda biri büyük ve biri 
küçük iki oda arka tarafta de
nize nazır bir taraça ve tara
çada heli, merdivenle alt kata 
inildikte mermerli bir sofe so
kak tarafında bir kiler ve bu 
kilerin solunda yine bir kiler 
ve bir küçük oda ve sağda bir 
oda avluya çıkıldıkta sağda 
heli mutbah ve yemek odası 
ve solda geniş bir mutbah 
mevcut ve avludan ayn bir kapı 
ile bölünerek selamlık dairesi
ni teşkil eden ve ayrı bir şart
name ile satılacak olan geniş 
bahçe kısmına çıkılır 444/l 
parsel No. lu bu mahallin me
sahası 251 metre murabbaı 

olup satılınca arkaya çıkan 
kapı l:apanmak icap eder.Kıy
meti 3500 liradır. 

2- Selamlık kısmında mev
cut daireler uzun bir taş sofa 
üzerinde sağ tarafta altı dam 
üstü bir odalı ve arka tarafın
da tahtani ve fevkani iki helalı 
bir binayı müştemil ve 444/3 
parsel ve 73 metre murabba
ını ve avlu tarafında tahtani 
ve fevkani birer sofalı ve ikişer 
odalı ikinci bir bina ve bu bi
nanın zemin katına muttasıl 
mutbah hela ve çamaşırlık av
lusunda büyük bir havuzun bir 
kısmını muhtevi olup parsel 
No sı 444/2 ve masahası 235 
metre murabbaındadır. Heriki 
mahal birlikte satılacak bura
lannın kıymeti 2500 liradır. 

3 - Haritada 444/4 Parsel 
No. sı ile gösterilen mahal 2 
Mo. da gösterilen mahallin ar-

,. kasına tesadüf eder. 434metre 
murabbaı içersinde sofhani, ça
maıırlık, ahşap bir kümesi ve 
bahçeyi sulamak için adi bir 
havuzun temas ile büyük ha
vuzun bir kısmını ihtiva etmekte 
olup methal olarak yapıcı oğlu 
çıkmazına küşade 62 No. tajlı 
kapı verilmiş olup haritada da 
işaretli bu mahal 31,50 metre 
muabbaında olmağla buranın 
ilivesile satılacak olan bu kı
sım ceman 466 metre mrab
baından ibaret ve 2000 lira 
kıymetindedir. 

4 - Haritada yazılı 444/6 
parsel No.lu arsanın dört tarafı 
dıvarla ihata olup bunun me
sahai sathiyesi 83 metre 75san
timetreden ibaret işbu arsa 

Yapıcıoglu çıkmazında sağ tara
fında 444/4 parsel No. lu ma
halle muttasıl ve kadastro hey
eti tarafından 390 ada No. lu 

ve 60 parsel No.sı verilmiştir.Kıy
meti 600 liradır. 

5- Uzunimam sokağında 25 
No.tajlı küçük ve50 lira kıymetli 
bin kıta arsa beş kıta şartna
me satılacak olan işbu gayri 
menkulatın birinci açık arttır
maları 20-1-935 tarihinde Pa
pazar günü saat 11 de ya
pılacaktır. Bu arttırmada satış 
bedelleri kıymetlerinin yüzde 
!5 ini bulursa en çok arttırana 
ıhalcleri yapılacak aksi takdir
de en çok arttıranın taahhüt
leri baki kalmak şartile satış 
15 gün dalıa uzatılarak ikinci 
arttırmaları 10-2-935 tarihinde 
Pazar günü saat 11 de yapıla
caktır. bu arttırmada satış be
delleri ne olursa olsun kıymet
lerine bakılmıyarak en çok ar
tı. ana ihaleleri yapılacaktır. 
İşbu gayri menkuuller üzerinde 
herhangi bir suretle hak tale
binde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaikile birlikte yirmi 
gün zarfında birinci icraya mü
racatları lazımdır . Aksı halde 
hakları tapu sicilince malılm 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar. Satış peşin para ile 
olup müşteriden ayrıca yüzde 
iki buçuk delliliye alınır. 5111 
935 terihinden itibaren şartna
me herkese açık bulundurula
caktır. Taliplerin yüzde yedi 
buçuk teminat akçesi veya 
itibar mektubu ve34/9803No.sı 
ile birinci icraya müracaatları 
ilan olunur. 'i431 '1099) 

·veni Asır Sahife e 

Slcllll Ticaret Memur
luğundan: 

[ Mehmet Nuri oğullan Ne
cati ve Hayati Börekçi oğlu)ti-

, caret unvanile lzmirde Mimar Ke 
malettin caddesinde 7 numara
da yerli mahsliller üzerine ko
misyonculuk ve ticaret yapan 
işbu şirketin ticaret unvanı ve 
şirket mukavelenamesi ticaret 
kanunu hükümlerine teyfikan 
sicillin 1304 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
----------------~ .. ------------------

Ucuz -Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
... ......... cm_.,..,.. ...... ,.. .. ,..,.. ... ...,,........, ... .,.. ~ 

İzmir Sicilli Ticaret Memur· 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

luğu F. Tenik 
1 Şirket mukavelesi 
İşbu bin dokuz yüz otuz dört 

senesi Birinci kanun ayının do
kuzuncu Pazar günü saat on 
bir sıralarında İzmirde Halim 

lzn1irde acentan1ız yoktur. Be!;i sandıktan yukarı heı- ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ornıarı Çiftliği Alü<lürlügüne nıüra
caat. Fazla izahat için lznıirde Eg>! P<ılas ve Şeh r gazinosu müsteciri 
Türknıenoğlu ~1urat beyden alınabilir. 

ağa çarşısında hususi dairesin· 
de vazife gören İzmir Üçüncü 
Noteri Hasan Tahsin beyin ve
kili muavin Ali Raif beyin ya
nına gelen ehliyeti kanu.ı!yeyi 
haiz bulunan ve zat ve hüvi
yetleri kanun dairesinde şeha
dete ehil görülen İzmirde Ye
miş çarşısında 42 No. lı tica
ret evinde oturan Şevlı et oğlu 
Bay Refet ve lzmirde Çakal 
oğlu hanında tüccardan Mene
menli Hıfzı bey. 

T ariflerile anlaşılan lzmirde 
Esnaf Şeb mahhallesinin Mek
ke yokuşunda 8 No. 1ı evde 
oturan Mehmet Nuri oğlu Bay 
İbı~him Necati Börekçi oğlu 
ve lzmirde Sarı Hafız mahal
lesinie Medine yokuşunda 15 
No. lı evde oturan Mehmet 
Nuri oğlu Bay Ali Hayati Bö
rekçi oğlu anlatacakları veçhi
le bir ortaklık mukavelesinin 
tarafımızdan yazılmasını istedi
ler. Adı sanları yukarıda yazılı 
şahitler yanında arzulaları so
ruldukta ikisi bir ağızdan söze 
başlıyarek: 

M. 1 - Ortak taraflar; ba
balannm ölmesi üzerine üvey 
analarına ait hisseyi ayırdıktan 
sonra gerek kendi sermayele
rini ve gerek babalanndan ken
dilerine kalan hissenin hepsini 
birleştirerek " 10000 ,, on bin 

Türk lirası sermaye ile ., Meh
met Nuri Oğulları Necati Ve 
Hayati Börekçi Oğlu ,, firması 
altında kollı-~<tif olarak ve es
ki ortaklığı..; alacak ve borçla
rıni kabul ederek yerli mahsül
lerine komisyonculuk ve tica
ret eylemek üzere kollektif ne
vinden akdi şirket eylemiştir. 

M. 2 - Ortaklığın merkezi 
lzmir ve merkezi muamelatı 
İzmirde mimıır Kemalettin cad
desinde 7 No. lı ticaret evi
dir. 

M. 3- Ortaklığın adı "Meh
met Nuri Oğulları Necati Ve 
Hayati Börekçi Oğlu ,, dur. 

M. 4 - Ortaklar Mehmet 
Nuri oğullan Necati ve hayati 
börekçi oğlu fırmasını kullana
caklannı ve ikisinin yalnız veya 
beraber koyacakları imzanın 

ortaklıkça muteber olacağını 
beyan ederler. 

M. 5 ·- Kazanç veya zara
rın yan yanya bölünmesini or
taklar kabul etmiştir. 

M. 6. - Ortaklığın yıl he
sapları, ı her yılın birinci kin un 

ayının sonunda olacaktır. 
M. 7 - Altı kanunuevvel 

bin dokuzyüz otuz dört günün
den başlıyan ortaklığın müd
deti bet senedir. Müddet bit· 
tiğinde iki taraf aynlmazsa da
ha o kadar müddet devam ede-

cek ve her müddetin sonunda 
ayrılmadıkları takdirde yeniden 
mukavele aktine hacet kalma
dan ortaklık devam edecektir. 

M. 8 - Ortaklar, ortaklı

ğın alacaklarına ve sair işleriy
le bütün haklarına karşı ortak
lığın firması ile ve ya başka 

başka kendi namlarına ipotek 
veya rehin kabul ve iptal ede
bilir. 

M. 9 - Ortaklar başka or
taklıkla alakaları yoktur. Ba~
ka deyecekleri olmadığını söy
lemeleri üzerine işbu mukave

lename yazılmakla beraber ha
zır bulunanlar yanında açıkça 

okunarak ve anlatılarak dile
dikleri gibi yazıldığı tasdik 
edildikten sonra hepimiz imza 
eyledik. 

Umumi No. 14230 Hususi 
No. 16 -8 

işbu mukavelename suretinin 
daire dosyasında saklı 14230 
umumi No. lı aslına mutaba
katı tasdık kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz: dört senesi Kanunu-

1 

evvel ayının dokuzuncu Pazar 
günü. 

İzmir Üçüncü Noteri ve mü-
hürü resmısı N amma 

İmza Okunamamıştır 
5430 ( 1098) 

Aydın Demiryolu Umum 
Müdürlüğünden: 

1061 Numaralı Zeytinyağı 
tarifesidir. 

18 -12- 1934 tarihinden 31 
-7- 1935 tarihine kadar mıı
teber olmak üzere aşağıdaki 
yazılı istasyonlardan alınarak 
Selçuk istasyonu tarikile Kuş
adasına teslim edilmek üzere 
taşınacak zeytin yağlarının ta
bi olacağı tarifeler berveçhi
zirdır. 

Beher Tonu 
Kuruş 

Ortaklarden 675 
Germencikten 750 
Kara pınardan 820 
Aydından 950 
Umurludan 1050 
Köşkten 1150 
Sultanhisardan 1275 
Atçadan 1375 
Nazilliden 1375 
Ödemişten 1350 
Tireden 1040 
Bayındırdau 990 
Bu tarifelerden ancak bütün 

zeytin yağları münhasiren şi
mendiferle taşımağı ve as ğari 
12000 ton nakliyat yapmağı 
teahhüt edenler istifade ede
bilir. 

1066 numaralı soğan tohu
mu tarifesidir: 

16 - 12 - İ934 tarihinden iş
arı ahire kadar Eğirdirden iz
mire taşınacak soğan tohumu
nun beher tonundan 2120 ku 
ruş ücreti nakliye alınacaktır. 
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- i kabili şifa - kabili sar, azımsak 2. Beğenmemiş 
tedavi - 1. Geçmez 2. iyi- 3. Sevinmemiş 
leşmez, iyi olmaz 3.0nulmaz 1 i ,wemnun olmak - 1. 
4. Savuşmaz Azımsamak (Az görmek 

- i kifi - 1. Az 2.Ek- man.) 2. Komıdamak 3. Se
sik 3. Elvermez 4. Taskır 5. vinmemek 
budak 6. Yetişmez 7.Yetmez - i meskiın - 1. Boş, 

- i k.at'i - 1. Baylav- ~mboş 2. Elsiz, ilsi:ı: 3. Is
suz 2. Kestirilmez 3. Şöyle sız 4. Kimsesiz 5. Kişisiz: 

böyle - i mes'ul - 1. Baylav-
- i kesif - 1. ince 2. sız 2. Eli yok (Zimethal ol

Samtar 3. Seyrek 4. Sulu mıyan man.) 3. Sorgusuz, 
(Maiyat hakkında) sorusuz 4. Söz götürmez 5. 

- i layık - 1. Gerekmez Suçsuz (Masum, bimlicrim 
2. Gereksiz 3. Polumsuz 4. man.) 
Uygunsuz, uymaz 5. Yakış- - i meş'ur - 1. Belirsiz 
ınaz 6. Yaraşıksız 7. Yaraş- 2. Biliiımedik, bilinmeksizin 
maz 3. Düşünülmeksizin 4. Pel-

- i mahdut - 1. Çevril- güsüz 5. Tasarlamadan 6. 
memiş 2. Sınırsız, sının be- Tasımsız 
lirsiz 3. Sonsuz - i mezru - 1: Ang 2. 

- i mahlut - 1. Calan Bor 3. Boz 4. Ekimsiz 5. 
2. Karışıksız 3. Katkısız 4. Gen 6. İşlenmemiş 7. Ko-
Yalın yak 8. Poşlak :. Sürülmemiş 

- i mahsus - 1. Anlaşl- - i muayyen - 1. Belir-
lır anlaşılmaz 2. Belirsiz 3. siz:, bellisiz 2. Belünsüz 3. 
Belli belirsiz 4. Duyulmaz Doluk 4. Mışırgı, mışırık 5. 
5. Görülmez 6. Pel2üşüz 7. Pelgüsüz 
Sezilmez - i muktedir - 1. Bul-

- i makul - 1. Karca- mağan 2. Cünsüz 3. Elinden 
şık 2. Karışık, karmakarışık gelmez 4. Eli ermez, eli yet-
3. İnanılmaz, inanılmıyacak mez 5. Erksiz (Erk = Kud-
4. Monkul ret, iktidar man) 6. Gücü 

- i malum - 1. Belirsiz yetmez 7. Kısır (Mahsul ver-
2. Bilinmez, bilinmiyen 3. mek kudretinden mahrum 
Biluvsuz man.) 8. Yetsiz 

- i mamur - 1. Bakım
sız 2. Bozuk, düzen 3. Ke
lembe, !·eleme (Sürülmemiş 
tarla man.) 4. Şenliksiz 5. 
Yüz üstü bırakılmış 

- i mecruh - 1. Bütev 
2. Sağ am 3. Yaralanmamış 
4. Yarasız 

- i muntazam - 1. Ala
man 2. Başı bozuk (Bilhassa 
askerlikte kullanılır) 3. Bo
zuğ 4. Bozuk 5. Dağınık, 
Darmadağın 6. Düzeni bo
zuk, düzensiz 7. Eğri büğru 
8. Karışık, karmakanşık 9. 
Kavaltak 10. Setük 11. Sı-

- i memnun - 1. Azım- rasız 12. Söbü. södür 
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- kılmak - Ayıtmak Ger - 1. Akıncı 2. Bu-
- lik - 1. Baylık 2. Bol- lançı 3. Çapulcu 4. Talancı 

luk 3. Doyukluk 4. Tokluk - etmek - 1. Akmak 2. 
6. Zenğinlik 6. Bulun 7. Çal- Bulamak 3. Çapmak 4. Kad
du 8. Çapul (Daha çok randamak 5. Karak.n~.. 6. 
"Yağma, garet,, man.) 9. Karmalamak 7. Kunmak 8. 
Çuldu 10. Doyum 11. Do- Talamak 9. Talav 10. Öb
yumluk 12. Konağ 13. Kay- lemek 11. Yolmak, yulmak 
pak 14. Kazu 15. Olca 16. Gargara etmek - Bo-
Şırlaga 17. Tavaş 18. Tayun ğaz çalkalamak 
19. Telim 20. Toyumca 21. Garibe - 1. Duyulma
T oyumluk 22. Urgun 23. dık 2. Görülmedik 3. İşitil-
.Urundn 24. Vurgun medik 4. Şaşılacak 5. İna-

- almak - Bulunmak nılmaz 6. İşidilmedik 7. Kı-
Gar (Mağara) - 1. in zık (Hoşa giden, cazip, "in-

2. Kaba 3. Obruk (Oyuk teressan,, man.) 8. Özge 9. 
yer maıı.) 4. Oyuk Sanpaşka 10. Solum, solun 

Garaj - 1. Arabalık 11. Şaşılacak 12. Şaşırtıcı 
2. (Teşmil ile) 2. Kaylık 13. Tan 14. Tansık 15. Tan-

Garaz (Kin man.) - 1. suk 16. Yanı (Yanı iş=ga
Boz 2. Cek 3. Dolgunluk rip hadıse) 18. Yavlak 
4. İçgil 5. Kek 6. Sıltav - görmek - 1. Paşkala-
(lftira, bahane man.) mak 2. Pa~kalanmak 3. Paş-

- karlık etmek - 1.Kek- kazınmak 4. Şaşalamak 5. 
teşmek 2. Yağanmak, yığın- Şaşırmak 6. Şaşmak 7. Ya-
mak dırgamak 

- sız - Uvurluk - (Gurbetzede man.) -
- (Hedef man.) Buta 1. Başağ (Yabancı ve ayrı 
Gardiyan - 1. Bekçi 2. man.) 2. Baz (Yabancı man.) 

Bekleyici 3. Gözcü 4. Ka- 3. Çoçun 4. elayrısı (Başka 
daçı 5. Kadarçı 6. Kadaryı devlet tebaası man.: 5. E!-
7. Kolcu 8. Korucu, koru- gin 6. Elgit, elkit 7. Elsiz 
yucu 9. Tomrukçu (Tabiiyetten mahrum "Hei-

Garet - 1. Akın (Yağ- matlös., man.) 8. Kimsesiz 
ma için yapılan hücum man.) 9. Ötek (Geçici yolcu man.) 
2. Baranta 3. Bulan 4. Bul- 1 O. Tülüngü (Fakir, dilenci 
duratma 5. Çap 6. Çapavul man.) 11. Yabancı 12. Yal-
7. Çapul 8. Çete (Bizde ba- nız, yapayalnız 13. Yat 14. 
şı bozuk kıt'ası veya eşkıya Yatbaz 
takımı man.) 9. İlgar (Yağ- - semek - Kangırmak 
ma iç n şitap man.) 10. Ko- Garize - 1. Kılık (Bu 
nağ 11. Karağ, Karak 12. sözün manaları: A ır.el, fiil 
Karma 13. Karmalamak 14. faaliyat, hulk, itiyat, reftar, 
Konuş 15. Talan 16. Tala- cibillet, fıtret, sabır, taham
ına 17. Tudu2- mül. nezaket. tnbivelilik• 



KREM • 

Balsamin 

Kanzuk 

Yegane ciddi 

zellık kren1idir. 
Teninizin dai

tazeliğini 

yalnız KREı\1 

BALS Aı\1 iN 
Kor ursu· 

. "' 
' . ' 

.. •zıf!, ~.: 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 

Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

ŞA.RL. PRIMUS 
Bu ismi lzmirde Ve Ege 

mıntakasında tanımıyan yoktur. 
Son sistem buharlı Amerikan makinelerile 

boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının 
lzmirde eşi yoktur. 

Koıtümlerinizi, roplannızı, fötr şapkalarınızı 
bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak az mas
rafla ve yenileştirmek _için Almanyanın meşhur 
kimya fabrikalarından I. G. fabrikasında ihtisa
sını yapan ve herkesce tanınmış bulunan 

ŞARL PRIMUS 
Müessesesine Veriniz 

BAYRAM ~fUNASEBETiLE 
Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

A DRES • SAMANİSKELESİNDE 
. • IŞ Bankası karşısında 

KARDICALI ıbrahim Hanında 
Telefon : 3449 

8 - 15 (1068 
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görünüş, kıyafet) 2. Yaratığ mak 2.Gücüyle alma 3.Kap
Gark - 1. Batma 2. Bo· ma 4. Kıcırım 5. Küçem 6. 

ğulına 3. Dumma 4. Dumul· Üstüne oturma 7. Yutma 8. 
ma Zorla alma 

- etmek - 1. Batırmak - edilmek- Gücelmek 
2. Begevretmek (Bir şeye) - edilmiş - Alsıkmış 
3. Boğmak 4. Çok vermek - etmek - 1. Buluk-
5. Kahramak 6. Takımak mak 2. Garmasmak 3. Colk-

- olınak - 1. Batmak 2. mak 4. Elinden almak 5. El 
Boğu\ınak 3. Çok olınak 4. uzatmak 6. Güciyle almak 
Çökmek 5. Durunmak 6. 7. Kapmak 8. Kücenmek 9. 
Dummak 7. Dunulınak 8. Pılamak 10. Sırmamak 11. 
Karmak 9. Maltımak 10. Sıbıtmak 12. Talamak 1'.l. 
Tuınmak Üstüne oturmak: üstüne yat-

Garp - 1. Batı 2. Bayu mak 14. Yutmak 15. Zorla 
3. Günbatar 4. Gün batısı almak 
kün batısı 5. Gün endi 6. Gassal - 1. Ölü yıka-
Gün ini 7. Kidin (Arkada yıcı 2. Yuvusga 2. Yuyucu 
garp cihetinde man) 8. Korı, Gaşiye - (Haşa) 1. Ar-
Kurı zuk 2. Eğer örtüsü 3. Erin-

- rüzgarı - 1. Akyel dük 4. Örtü 
2. Batı yeli 3. Dağ yeli Gaşy - 1. Bağınlama 2. 

Gars - (etmek) 1. Dik- Baygınlık 3. Bayılma 4.Ken-
mek (ağaç) 2. Gölemek dinden geçme 5. Kıyınma 6. 

Garson - 1. Ayakçı 2. Oğunma, uğunma 7. Usu 
Şireci (Saki man) gitme 

Gaseyan - 1. Bulantı 2. - olınak - 1. Bayılınak 
Gönül bulanmak 3. Gönül bayılıp gitmek 2. Bükelemek 
dönmek 4. Kusgu S._ Kusma 3. Kendinden geçmek 4.Pe-
6. J:Susu 7. Okşu 8. Öğürme lesimek 5. Uğunmak 6. Usu 
9. Oğüzme gitmek 

Gasıp - (Gaspeden) 1. Gats - (etmek) 1. Ba-
Çekip 2. El uzatan 3. Gü- tırmak 2. Daldırmak 3.Dum
cüyle alan 4. Kapan, Kapıp mak 4. Mançımak 
~açan, kapkaç S. Şıtlacı 6. Gava - 1. Azgunluk 2. 
Ustüne oturae 7. Yutucu 8. Sapıklık 3. Yolunu şaşırma 
Zorla alan 9. Zorla kapan Gavga - 1. Cingar 2. 
10. Zorba Çekiş 3. Çekişme 4. Dalaş 

Gasl - (Gasil) 1. Yıka- 5. Dargınlık 6. Dövüş 7. 
ma 2. Yuğma, yunma, Dulum 8. Gürültü 9. Kavga 
yuvma 10. Patırdı 11. Savaş 12.Tu-

- etmek - 1. Yıkamak tuşma 13. Tülüm 14. Yonuş· 
2. Yuğmak, Yunmak, Yuv- ma (cidal, harp, niza, mu
mak. harebe, mudarebe, müzazaa 

Gasp - 1. Elinden al- mücadele) "- -=-o. 

Satılık 
20-25 beygir kuvvetinde 

bir buhar makinesi. 

7 beygir kuvvetinde bir 
nasyonal motoru 4 ince dur

binle beraber. 
3 direkli yağ peresesi el 

pompasile birlikte. 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 Tam bir kavebane takımı. 

Yukarıda cinsi yazılı olan 
eşyalar satılıktır. Taliplerinin 
İzmirde Hisar öuünde kahveci 

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

(363) 

müracaatları 

rıca olunur: Dahi il ye Doktor 
2-3 (1093) 

DOKTOR 
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-

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 3806 8 -26 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
diye müracaat. 5-2 

-~-- -

Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi SARDA 

Bayram Münasebetile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 
Avrupada, Gilet, Keler, Puyan boyahanelerinde uzun müddet staj gören Parisin 

elbise temizleme ve boyama odası tasdiknamesini haiz ve beynelmilel 
temiz:eme ve boyahaneler federasyonu azasından . 

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

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

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

Bayram münasebetile Yapılan Mühim Tenzilattan 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

ADRES : Mimar Kemalettin caddesi İstanbul han No. 21 
T e!efon şirketi binası karşısında 

Öz Türkçe karşılıklar - 83-

- cı - 1. Camgamcı 2. bellisizlik 2. Bilinmez, bilin 
Çatak 3. Çekişken 4. Çıtak mezlik 3. Gizli. gizlilik 4. 
5. Döğüşken 6. Geçimsiz 7. Gizlü, gizlülük ~ Görünmez 
Gürültücü 8. Kavgacı görünmezlik 6. Örtüklük 

- lı - 1. Arası bozuk Gayr - siz, değil, olmı-
2. Çekneşikli 3. Dargın 4. yan (bu söz dilimizde isim 
Kavgalı 5. Küsülü, küsüş- ve sıfat olarak ancak aşağı
müş daki Gayrı şeklinde kulla-

Gavr - 1. Dünden (Ta- nılır: örnek alarak aşağıdaki 
vuk kafesi) 2. Dip 3. En de- gibi birçok arapça sıfatla
rin yer 4. İn 5. İnkebe (En- nn başına gelir ve sıfatlatı 
gebe: yer yüzündeki arıza- vasıflardan sıyrılıiıış olarak 
!ar.) gösterir) 

Gavvas - 1. Çumgan 2. - ı - 1. Artık (dan 
Dalgıç sonra man) 2. Ayn ( Ayrı 

Gaybubet - 1. Alkınma gayrı ) 3. Ayrık, Ayruk 4, 
2. Yokluk Başka 5. Soğur 6. Bölek 7. 

- etmek - 1. Bulun- Büten 8. El, il ( Yabancı 
mamak 2. Gitmek 3. Kudur- man) 9. Ezin 10. İğin 11. 
mak 4. Iraklaşmak 5. Uzak- Öğün 12. Ökün 13. Öngün 
!aşmak 14. Öni 15. Önin 16. Üzge 

- ettirmek -1. Alkın- Özge 17. Yat 
turmak 2. Göndermek 3. U- - i adil - Tüzsüz. 
zaklaştırmak - i - ahlaki - 1. Uç-

Gaye - 1. Amaç (hedef kur üstü (edebe mugayir 
nişangah man) 2. Acur 3. man) 2. Uygunsuz 3. Yakıt· 
Bitim (hatime, netice man) maz 
4. Çaptuk 5. Erek 6. Erişek - i caiz - 1. Olmaz 
7. Güt 8. İş sonu (Akıbet, olmıyacak 
hatime, netice man) 9. Son - i elastiki - 1. Başan 
(netice, hatime man) 10. T e- 2. Eğilip bükülmez 3. Esne
kiş 11. Umaç 12. Urk 13. me:ı: 4. Katı 5. Sert 
Uruk 14. Vanlsak 15.Yetek - i fani - 1. Bozulu-

Bi - 1.Pek çok 2. Son- suz 2. Ölmez, ölümsüz 
suz - i kabil - i mümkün -

_ si meşkuk olan _ 1. 1. Kılmaslık 2. Yapılamaz 3. 

M k 2 S b li 
. Yolu yok 

ırşı . onu e rsız . K b'l' . f'l•k p t ... -ı aııınıa-a-

Gaye~ - 1. Bıtım 2.Cıl- lamaz (Der : İstanbul) 
kes 3. Cm 4. Çok, pekçok - i kabili infilak olmak-
5. Pek 6. Son 7. Yavlak Cukmak ( Rad iV. "Kaz,,) 

Gayp -(alemi gayp gibi - i kabili kıyas - Bam 
kullanılan ve gaip - kayp başka 2. Eşsiz 3. Karşıla
sözünden ayrı olduğu halde maz 4. Kerinçsiz 5. . Oran
Osmanlıcada çok defa ka- lama:ı: 6. Ölçüsüz, Ömçül
rıştınlan sözdür) 1. Bellisiz, mez. 

ı'!_· , ~-.~~~,-·:':" :. • :~- ,, '. ( . ' 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 1435 tarihinden itibaren müştereken 

ha~ta kabulüne başlıyacaklardır 

2639 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

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

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'l AZA AMİL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : fzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
20- 20 355 s. 7 

lzmir Tramvay Ve Elektrik 
Şirketinden: 

Şebekede yapılacak ameliyat dolayısile cereyanın bu 
ayın on dokuzuncu Çarşamba - 20 nci Perşembe ve 22 inci 
Cumartesi günleri saat sekizden 16 ya kadar Tramvay cad
desinde Salhana makası ile Göztepe karakolu arasında ve 
mücavir sokaklarda kesileceği muhterem halkın maliıınu 
olmak üzere ilan olunur. 

l ,, 
l 



Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey - MUzey1ren Hanım 

nnı Asır 

Cöz Hekimi 

Mitat Orel 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 

A'T 1795 Aman beyim. Duet 
A Kadın kıyma canıma ~ AX --

1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicazşarkı. Scvdrmı dirn: 

~-=-15-26 (1019) __ _ 

anlatamaz 
Saadet Hanım 

------
AA E&L& A 

Göz Tabibi -Emel CelAI Hanım 

~ V 1796 Sevgilim bu akşam 
~ ' Hicaz şarkı. Ağlamıı gülmüı 

------- AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
Uşak şarkı. Gel gel lütfü Kır~ar --- Mahmure Handan Hanım -MUferref Hanım 

/ 1797 Ey nazlı çiçek 
.a. -~ Seviyorum ayıp mı dır 

-.------
AX1801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı 

Şetraban şarkı. Titretti beni Memleket hastanesi 
göz hastahkları mUIE
hassısı: 

---- SUheyla Bedriye Hanım -------
AX 1802 İzmi~. Bergama türküsü 

Gokçe karga olaydım İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

--- soheyla Bedriye Hanım va Sdkı B. -
. . . "" "' . ~ . ~ ... : . 

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

Ucuzluk Dilci llatba.sı Bilgi 
Tewizli~ 

lrgat Pazarında Azizler SokatJında 

Sür'at 
Ege n11ntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 

iş yapan matbaasıdır. 

Matbaası 

Müşterilerini 
~--======:::=::===== .... ~~~~~~=---

Kolaylık Defter, Kart. Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair Her Türlü Evrakı Matbua Basılır. Memnun 

• 
l!I 

Bilgi Bir Çok Şirketlern Hisse Senetleri Blgl 
Batbaaaın.da Basılmıttır. 

Etmekle 

iftihar Matbaııımn - -----

Prensibidir " 2640 " Numaraya Eder 
Telef on Edilince Sıpariş Kabulü için Memur (iönderilir . 

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

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYV A BAHÇESİ SAHiPLERİNİN 
Dikkat 66zlerlne 

Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığımz 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCİN ) markalı 
KİMYEVi GÜBRE'lerin İZMIRDE sabş yerinin yalnız : 

GAZI BUL VARINDA YENİ TUHAFiYECiLERDE 
(1) NUMARALI ADADA İNGiLlZ KİMYEVi 

GÜBRELER ŞiRKETi 
Olduğunu Unutmayınız . 

GÜBRELERİMİZİ BAG mıntakalarında ki KÔY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentalan
mııda bulursunuz. 

Adres: İMPERİAL KEMİKAL iNDUSTRİS ( Levant) 
LİMiTED ŞiRKETİ İZMIR ŞUBESİ 

P. K. 78 Telefon : 3803 
2-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

,· eııiden Açıla ıı 

Büyüt lmperyal Oteli 
Beyoğlu İngiliz Sefarethanesi Yanında No. 6 - 8 

Halice fevkalade manzarası olan, banyolu, çok temiz 
ve süslü odalara ve salonlara malik olan yegane bir otel
dir. Fiyatlar çok mutedildir. 

• .c:"ö'• ı• • • • -'"~·.s,• •r~·•; .:·: •, • ı ." : 4 

iZ Mi R 
Par11uk Mensucatı r ürk 

Anonim Şirketi 
Şirk o l ı n l\l r l,e :ı: vn ltttlırıkıun: hm rd e Hallrnp ııı:ı n1a c lır 
Yeril Pamulundan At, 1 aygare, Köpekbaş, Def11rmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıavı lıer nevı J\ a lıot l rnzı 
ınıal eylt· ııı" kt e olup malla rı Avrupauın ay:ıi t ı p ın t> ıı ·ıı ı 

cı,ııııa fıuktır 

Telefon Ko. 2211 ve 308'1 
Telgraf adresi: Ba:rrak lamir 

(H 1) Pı•r . 
1 ;}··.- ..,., 

B 
v ı ''' agcı ar ..... 

Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 
bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden sizin de kuUanmamzı katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az masrafla bağlannızuı verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkaktır. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komıulanmız ayn ayn ve canh şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMi 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemlf Çarfısı Cazalr Han 
16 - 30 Telefon: 3809 1 Z M İ R 

Dişte 1,()00,000 Mikrop ! 
Amerikalı bir baı<teriolog bakımsız bir 

dişin üstünde 11 cins. bir milyon mikro-
bun yerleşi yaşa abilece w ini söylü or. 

J)iş'erinizi günde iki defa 

Kul anarak ttnı izlerseniz bu nıikroolar yaşa
nıazlar. l~ADYOLiN dis ve dis eti hastalıklarına , .. 
karsı en n1üessir bir çaredir. Dişleri harao eden 
hanıızların nıuzır tesirlerine nıani olur. Dişleri 
tenıiz :er ve oarıl nanl oaı·latır. 

Sahife tt 

:KIŞ GELDi 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSJ .. T 
Topan Halis· Zon~ııldak 

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

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Slllndlr için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz AntrasH : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Salıf mahalll : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

TELEFON : 3&82 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağrilan, romatizma ve siyatik sancılan 

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

neden arayınız. 
Bütün Türkiye için umumi sabş yeri İstanbulda Bahçeka

pısmda ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolannın hepsinde vardır. lsrarla daiına 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 
İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Lira 
Üçüncü Sultaniye Mülizim Mehmet ef. so. 14/16 No. hane 24 
Uzundere Emraz timannda tarla 20 
Narlıdere jandarma karakol karşısında 8 9 eski taj 
numaralı kahvehane 
Karşıyaka Dedebaşı Ahırkuyu mevkiinde tarla 

•• " it ti " 

80 
36 
18 

Yukarida yazılı emval 13/12/934 tarihinden itibaren bir ay 
zarfında pazarlıkla icara verilecektir. Taliplerin her gün Milli 
Emlak müdürlüğüne müracaatları. 5424 (1100) 



ıa 

N. V. 

" ' . F. H. Van Der 
Zee & Co. 

FRIESLAND . motörü halen 
limanımızda olup 18 birinci 

kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 

yük alacaktır. 
MOREA vapuru 27 birinci 

kanunda bekleniyor. Anvers, 
Hamburg ve Bremenden yük 
çıkaracaktır 

A VOLA vapuru 6 son ka
nunda bekleniyor 9 son ka
nuna kadar Anvt-rs, Rotter
dam Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

TINOS vapuru 21 son ka
nunda bekleniyor. 23 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen içiu yük 
alacaktır. 

JOHNSTON LİNE L TD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 

kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkardıktan 

sonre Burgas, V arna ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 22 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha

mulesini tahliye ederek Bur

gas, Varna ve Köstennceye 

hareket edebektir 
CERES vapuru 26 kanunu 

evvelden 31 kinunuevvele ka

dar Anvers, Rotterdam, Ams

terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 24 ka

nunuevvelde beklenmekte olup 

Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go

teborg, Oslo ve İskandinavya 
FERNEBO vapuru 21 kanu

sanide Rotterdam. Hamburg 

Copenhage, Dantzig, Gdynia 

Goteburg, Oslo ve İskandi
navya limanlarina yük alacaktır. 

için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

.,ani Asır 

Oliver Ve Şii. JADRANSKA 
LIMİTET PLOVIDBA D. D. Susak 

ıZMıR, PlRE TRİYESTE VE 
Vapur Acentesi susAK •Ç•N MUNTAZAM 

CENDELİ HAN BİRİNCi HAIT ALIK POST ASI 
KORDON TEL. 2443 . Seyahatm müddeti 

DHE ELLERMAN LINES L TD. f Triyeste 5,112 gündür. 
TAHLİYE İÇİN BEKLENiLEN Her Pazartesi günü muvasa-

V APURLAR )at ederek Çarşamba günleri 
EG YPSIAN vapuru on bi- öğleyin hareket edecektir. 

rinci kanunda Liverpool ve dk hareketler: 
Swanseadan 19/12/934 SRBıN 

THURSO vapuru 25 birinci 26/12/934 S.S BEOGRAD 
kannnda HuU Londra ve An- 2/1/935 BLED 
versten gelip tahliyede buluna-

DıKKAT: vapurlar Çarşam
cak ve ayni zamaı.cla Londra 
ve Hull için yük a'a-::~ktır bu günü sabah yük almıyacak-
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE lardır. 
TAHMİL iÇİN BEKLENİLEN Pire. ve Triyeste yolcuları 

V APURLAh'. için fiyatlarda tenzilat yapıl-

ART A vapur~ 2 birincı ka- mıştır. 
nunda Hamburg, Bremen ve Yolcu ve navlun için tafsilat 
Anversten gelip tahliyede bu- J. PUSSf CH acentesine mü-
lunmuştur racaat ediniz. 

NOT: Vürut tarihleri ve 1 Kordonda Cemal Cendeli 

l 
vapurların isimleri üzerine mes'u han No. 13-14. 
liyet kabul edilınez. (189) Telefon: 2548 . - ............ --- ~~~.....-· 

Ferit Kuvvet ~•ırubu 
Zayıflara, sıtmalılara, işta

hı olmıyanlara, mide ve si
nirleri zayıf olanlara, vere
me istidadı olanlara 

vapuru 25 ilk kinnna doğru 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkardıktan sonra 
Anvers, Rotterdam ve Ham-' 
burg limanlanna da hamule 

ALBA JULYA vapuru 21 Kan ve kuvvet 

alacaktır. 
ARMEMENT DEPPE 

GIRONDE vapuru Halen li
manımizda olup Anuers ve 
Direl:te yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXıLONA vapuru 24 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
· için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 16 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon N o. 
. 007 - 2008 

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, Barselon, Mar

silya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

ılindaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes

uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 

binası arkasında FRA TELLı 

SPERCO acenteliğine müraca

at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005 

Brlstol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lük~ 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün IzmirJi)er Burada Buluşurlar 

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

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

D• kk at • Bütü~ Egelilere Brı·stol s.irke-1 C • Beyoglunun cıde 

O~ anı· ''e otelini ta~siye • l1l ~ edenz 

METALLüM 
La 111 lııt I~ 11111 ı t • ı cılı 

ı · dı ııltır İlıç hır za. 

nuuı aldaıımamıf· 
l ıu ılır . 

ÇC·nki: 
huıııa ı ııı" ı ı :ız ıl 

• ıı t!a r f . yatı 

• ı~ı lıol Y"garıe 
a 111had1 r. 

llPr hayiden 
n rny ırıı 7. 

Deposu 

MEHMET 
TEYFiK 

ı ııldı ık mafzt>lll l· 
t ı cıuet lıa ııNn 

Pı• ı:; 1 f'ma ' cıla r 

J(L(f ON 3323 

verır. 

İdrarını tutamıyan çocuk 
ve ihtiyarlara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

L" n1un1i depo : 

S. FERiT 
Şifa 

Ecza nesidir , 
Makine Ve inşaatı Bahrtye Mutehassısı 

ETUP UEllAI~ 
J\1akine 

Halıın :ı•"I ·• 

Müeıuesemiıı 

nınnıulıitı 

0 11\rak 

ıuak ıı 

1 zruirue 
faaliyettedir . 

A Jaknılarl ı. 

rın hn nııtkrn • 

IMlll fıtıt il\ • t 
taı ı. 1" ı ı, .. ı , · ıf, •• ,, 

, . 
ln1alathanesi 

"'' Numara 50 

1 ' , 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} af}hane \le ün Def}ırmenlerl 

lı: ııı lıı 1 1111ıııı " "iıı çp Pılı · çuı ımııl edılır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

üazı•zgen 

IJrr hoyc!a vo her kuvvet 

her c· ıı& mahı ııkıtt iizeriııe 

Bliumum /)(Jnlz Jılerl 
Do rhın ter, tnlam balar Vf 

tesisatı mihanikiye asan"4Ör 'ff 

v:n~dcr ve s:ıir ışler Jerııbtt
çp lrnlıııl .. ,)ılır 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZlVIIB 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

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

Yeni Manif"tuto•c1ılard• 3 numaıo ..... U 
cad. No. 8 Telefon •o. 3942 

502 h - 1 

•• ·,.,>.. •• ~ , • .• •.t; ,~ •"' .. 

O o y ç e Or i y a n t b a n k 
J)l~ESDNER BANK ŞURESI 

IZDliR 
.\I EH h'. EZI : Blt l{Lf N 

Aıma11gacJa 17~ Şubesi Mevcuttur 
St• ı maye ve ılıtıyat akçesi 

lü&,000,000 Rllyhsmark 
l ııı ı, ıyt·<le ~11 lıe leri : IS'l'A.N BUT~ ve IZl\ıt H 

J\ i ıı-11111\ Şubele ri : IiAHIUE ve ISl(ENDERlYE 
Hoı türlii hanka nıuaıoelatnı ifa ve kabul eder 
c AL~lA.NYAJ>A seyahat, ikamet, tahsil ~e saire i9io 

en ehven ~eraitle H J:OISTERM ARK satılır. > (b-1) 

ta kanunuevveı 

PLATT 
Makina F abrikasımn 

NAMDAR ÇIKRIGI 

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

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Eczacı Ken)al Kamil Aktaş 
Hi~a·i Eczanesi 

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

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

l nşaatını~için atideki i b tiyaçları nızı 
temin etmek isterseniz Halim ajta 

Kavalah Hasan 
ticarethaneAinA müracaat ediniz 

ÇIME•TO 
Çubuk demir ve her ner l çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıfonlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dök_me borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlaı rekabet kabul etmez 
Yarll Çlmantalar, Batan Markalar 

En MO•alt Şer•llla 
•ai•z•m•zd• s.tıhr 

•••••••••••••••••••••••••••ııeıııııııı•••••••ııııııııııııııeıı•wııaıı 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bam~i Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 
··································································~··· 


