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Alaylarda Seferberlik Denemeleri 
Türk Ülkesinde 
Önenler Anlaşılıyor 
Acunun her yönünde, her 

ülkenin kendi çocuklara için 
tanıdığı önenler vardır. Bütün 
törüler kendi öz yurttaşları 
için çalışma, yaşama paylan 
ayırmışlardır.Cumurluktan önce 
bu önenler bizim ülkemizde 
ter.sine idi. Ülkenin öz çucuk
lan iş bulamaz, genlik yüzü 
göremezken yabancılar geniş

lik, bolluk içinde çalışırlar, ka
tanırlardı. 

Bu ülkenin öz çocuklermın 
payı da işsizlik, sıkınb içinde 
kıvranmaktı . Cumurluk nasıl 
bütün kötü düşünceleri boğup 
ulusal sınırlar dışına çıkarmış
sa Türk ülkesinde Türk ço
cuklarının önenlerini de tamt
tırmıştır. Devrimin ilk günlerin
de yabancılar bu davranışın iç 
yüzünü anlamakta biraz güçlük 
çektiler. Veya alışkınlık yolun
dan ayrılmak istemediler. Ken
dilerinin ülkelerinde yıllardan

bui tuttukları yolu Türkler 
çin fazla bularak bunu yaban
cı düşmanlığı saydılar. Bizim 
düşüncemiz ise ülkemize buy
ruk olmaktı. 

Bu inançla ve ters sözlere 
kulak asmıyarak yolumuzda yü
rüdük. Bugün görüyoruz ki dilıa 
bizi yabancı düşmanlığı ile yo
namak isteyenlerin yapbğımız 

savaşın bitimleri onünde par
makları ağızlarında kalmışhr. 

Ulusal ökonomi savaşımız ve
rimlerini arttırdıkça ülkemizin 
yüzü gülüyor. Düşünceleri can· 
dan olan yabancılar da bu bi
timler önünde revgi ile eyilmeği 
bir yüküm tanıyorlar. Beş on 
gün önce batı ülkelerinin ço-

ğunu dolaşarak İzmire dönmüş 
olan bir yabancı arkadaşım 

sorgularıma karşı dedi ki: 
11Doğrusunu söylemek gerekse 
deyebiliriz ki acunun en büyük 
ökonomik adamları Türkiyede
dir. ,, 
Arkadaşımın ne demek is· 

lediğini anlıyordum. Gördük-

leri ülkeler içinde en az dar
lık çekenin yine bizler oldu
i'umuzu anlatmak istiyordu. 
Bunu bize veren ulusal ökoao
tniye bağlılığımızdır. 

Dün herşeye yabancı kala
rak paralarını kendi çevrele
rinde işletmek, kapitülasyon-

lardan kazanmak istiyenler, 
bugün varlıklarını Türk türe
lerine bağlamayı daha kazançlı 
buluyorlar. Bundan övünç 
duymaktayız. 

Yine övünçle öğrendik ki 
··ş ark halı kumpanyası,,da fab-
tikalannı 11Türk anonim şir-

keti,, yapmış Türk olmıyan bir 
iki kişiyi işinden çıkarmış ve 

Yerlerine bu ülkenin öz çocuk
larını yerleştirmiştir. Eyi düşü
nen uzağı gören Türkleri eyi 
tanıyan bütün yabancıların tu
tacakları yol bu olacaktır. Bize 
~Ygı gösteren bizim çocukla
l"ınıızı üstün tutan bütün ya
bancıların göğsümüzde yerleri 
\tardır. Anlaşılmasını istediği
llıiz ve anlaşılmakta olduğunu 
gördüğümüz Türk ülkesinde öz 
l'ürklerin Önen üstünlüğüdür. 

~. C>cak.of!";1u. 

(Önen- Hak) 

Dostluk Siyasası Devam Edecektir 
~----------------------...~----------------------------------UılZIS:l--------~~~-------------------------~~~----------------

T ür ki ye ile Yunanistan Arasındaki Mevcut Münasebetleri Sık-
laştırmak Meselesi De Hususi Bir Tetkike Tibi Tutulmuştur 

----------------------------------------------------------... 
Yunanistan Yeni Bir Muahede Yapılmasını Mı istedi? 

İstanbul, 18 (Hususi)- Ati
nadan gelen haberlere göre 
Yunanistan Türkiye ile yeni 
bir muahede daha yapılmasını 
istemiştir. Bu dilek etrafında 
tafsilat yoktur. 
Dı' Bakan istanbulda 
İstanbul, 18 (Hususi) - Dış 

bakan bay Tevfik Rüştü Aras 
bugün Ati
nadan gel
miş, birçok 
zevat tara-
fından kar
şılanmıştır . 
Bay Aras 
Atina görüş 

melerinin ne 
ticesin den 

Bay Tevfik Rüştü Aras, Ce
nevrede diğer memleketler mü
messillerile halihazırda tetkik 
edilmekte bulunan sulhun tar-
sini projeleri hakkında yapmış 
olduğu görüşmeler etrafında 
arkadaşı bay Maksimos ile 
Başbakan bay Çaldarise muliı
mat vermiştir. 

adamı memleketlerinin ve Bal
kan blokuna liahil diğer mem
leketlerin faaliyetine atfedil
mekte olan ehemmiyeti ve sul
hun vikayesi ve Balkan bloku
na dahil azadan her birinin 
menfaatlarının muhafazası iç.in 
vaki müdahalelerinin faydasını 

müşahede ve tebyin etmişler
dir. Üç devlet ad:mıı geçen 
sene Eylülde Ankarada imza 
edilmiş olan antant kordiyal 
misakıyla Atina misakının tev-
sik etmiş olduğu müşterek si
yasaya bina ettirmiş oldukları 
ümitlerin bu suretle vakayi ile 
teeyyüt etmiş olduğu memnu-
niyetle görmUşlerdir. Ve elle
rindeki bütün vasıtalarla bu 
siyasete devam etmek ve bu 
siya:;eti inkişaf ettirmek husu-

memnundu~ d sun a mutabık kalmış!ardır. 
Resmi Türkiye ile Yunanistan ara-
TebUğ sında ve teyemmünen mevcut 

da bu kadar sıkı münase
sebet1er mevcut olmasına bi
naen üç devlet adamı iki 
memleket arasında mevzuu bah
solacak bütün meseleleri ve 
keza mütekabil ekalliyetlere 

yesinde iki hükfımet hakları 
muahedelerle zaman altına 
alınmış olan mütekabil ekalli
yetler hakkında muameleJe .. 
rinde daimabu münasebetler
den mülhem olacaklarını teb-

ATINA, olan münasebetleri sıklaştırmak 
18 (A.A) - .Atitıaclan bfr man.:am meselesi de hüsusi bir tatkike Balkan AHU.aşması Dış Bakanlan 
Türkiye ""İflen oc.ıc.m Tevfik Bu izahat üç devlet adamına tabi tutulmuştur. iki millet ara- teallük eden meseleleri bir yine muvaffak olmuşlardır. 
Rüştü Aras ile Yunan başba- genel vaziyetin bütün safhala- sındaki mukarenet için mazide anlaşma zihniyetile tetkike ha- Bay Tevfik Rüştü Aras ar-
kanı bay Çaldaris ve Yunan rını ve bunun iki memleket olduğu gibi bu iki milletin bü- zır olduklarını beyan etmiş- kadaşı Yunan dış işleri baka-
Dış işleri bakanı bay Maksimos siyasası üzerindeki akislerini tün faaliyet sahalarında gayret lerdir. Bu meseleleri tetkik nına bu ayın 14 tarihli tel-
arasında yapılan görüşmelerden etraflı olarak ye çok dostane sarfedilmesine devam olunması eden üç devlet adamı iki ınem- graflarınının muhtevasını ve 
sonra aşağıdaki tebliğ n•şre- bir zihniyetle tetkik etmek im- lüzumu kabul ve teslim edil- leket arasında mevcut olan ruhunu teyit \etmekle bahtiyar 
dilmiştir: kanını vermiştir. Üç devlet miştir. iki memleket arasın- sıkı dostluk münasebetleri sa- olmu§tur. 
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, __ A_J--1--d----... Deniz Teslihatında 
ay ar 8 Japonya Geriliyecek Mi? 

er Yer Seferberlik 
Denemeleri 

tbik Edilmektedir .. 
Diğer Bazı Şubelerde De SeJerherlik 

Tecrübesine MüteaUik Faaliyet .. . 
Uç Gün Sürecektir 

ANKARA, 18 (A.A) - Alaylarımızda yer 
yer tatbik edilmekte olan seferberlik deneme
leri dolayısile civarda bir alaya efrat sevki 
v~zifesini almış olan An.kara askerlik şubesi
nın bu gece saat 12 de aldığı emri bu sabah 
saat 9 da ikmal etmekle vazifesi nihayet bul
muş olduğu ve diğer bazı şubelerde seferber
lik tecrübesine müteallik faaliyetin üç gün sü
receği öğrenilmiştir. Bu askeri denemelerin 
milli talim .hareketleri olup siyasi vaziyet ve 
ihtimaller ıle hiçbir münasebeti olmadığına 
Anadolu Ajansı dikkati celbeder. 

Not: Şimdi C.H.F. tebliğini vereceğiz bek
leyiniz. 

·~llB .. mai'i~~;~:;:~~DEUCJI ................................. ~-

Fırkka Gurubunda 
··-·· 

Konuşmalar Geç Vakte Kadar Sürdü 
ANKARA, 18 (Hususi) - Dahiliye bakanlığının hazırladığı 

yeni kanun layihasına göre, saylav seçiminde 400 nüfun için bir 
müntahip sani seçilmesi esası kabul edilecektir. 

ANKARA, 18 (Hususi) - Fırka gurubu toplandı. Konuşma
lar gaç vakte kadar sürdü. 

Deniz Bakanı "Buna Sebep Yoktur,, 
Diyor. Amerikada Büyük Hazırlık 

Japonlaı·rn birinci harp filosu J.1lutsu-Ko1190-Jse 
ve Jlijugo etr1ıltlm·ı 

TOKYO 18 (A.A)- Diyor- Okyanostan Bahrımuhlte 
lar ki hükiımet geçen Per- Bir Kanal Daha 
şembe ve yahut bu Cuma günü Tokyo 18 ( A.A ) - Atlas 
bay Matsudeiraya yeni öğütler okyanosu ile Bahrımuhiti kebiri 

.. d k ....ı • • 1 · .. .. birbirine kavuşturmak için Ni-
gon erece .. enız ış erı goruş- k t ki d ·k· · . aragua opra ann an ı ıncı 
melerinın erteye abldıktan b. k 1 k 1.. d ·.ı . ır ana açma uzumuna aı 

sonra yenıden başlanması hak- dün Amerikalı ayandan Bay 
kındaki İngiliz teklifini kabul Vinson tarafından söylenen söz-
etmesini bildirecektir. Japon- ler Tokyoda hararetle tefsir 

edilmektedir. Japon mahafilinin 
düşüncesine göre böyle bir ka
nalın ıu sırada açılması Ame
rika - Japonya eyi geç.iminden 
yana yakıııksız olacakhr. Ja
ponlar Panama kanalının tica

yanın Vaşington antlaşmasını 

bozmayı geciktireceğine dair 
olan dedikodolann yalan oldu
ğunu söyliyen deniz bakanlığı 
buna hiçbir sebep bulunmadı
tını beyan etmektedir. - Sonu btıinci sahitdc-

• 
Sar işi 

İkinci Kanunun on ikinci gü
nü Sarda plebisit yapılacakhr. 
Avrupanın bu en dikenli dava
sının nasıl bir netice alacağı 
anlaşılacaktır. Aşağıdaki kari• 
katür Almanlann (Sar) ı ne 
kadar hırsla beklediklerini gös-· 
tennektedir. 1 

- Armut pi,.. Ajizıma 
do, .. 
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SahHe 2 Yeni Asır 

Soyadını Kütüğe Yaz
dıranlar Çoğaldı .. 

Nüfusta Müşkülat Başgösterdi Halkevindeı 
Yeni soy adlarını nüfusa tes

cil ettirenlerin isimlerini yaz
makta. devam ediyoruz. Ancak 
bu tescil işi arttıkça yeni soy 
adı almak isteyenlerle beıabcr 
nüfus memurlarmın bazı müşkü
lata uğrayacakları şüphesizdir. 

Çünkü yeni soy adı almak 
istiyenler için evvel emirde bu 
adın başka biri tarafından alı
nıp alınmadığım defterde uzun 
boylu araştırma lüzumu vardır. 
Bµ zaruret karşısında hem 
memur hem de müracaat sa
hibi uzun mü~det yorulmakta
dır. Hele son günlerde yeni 
soy adı alanların adedi gittikçe 
çoğalmaktadır Bu sebeple uğ
ranılan zorluğun kaldırılması 
için pratik çareler bulmak ge
rektir. 

Bu çareyi lzmir nüfus müdü
riyetine tayinindenberi cidden 
hizmet ve faaliyeti göriilen bay 
Mustafadan bekleriz. 

İkinci hukuk mabkemssi reisi 
Bilal Aydur, Emlik bankası 

memurlanndan Cenap Akgül, 
kautar karakolunda3ihıcü komser 
Hilmi Oğan, Repcliyede Arif 
Hikmet Aysun. 145 numaralı 
polia memurlarından Mustafa 
Fehmi Ak göl, bunada simsar 
Tevfik Aktürkmen, ikici ko
miser Muharrem Alkor. Kemal 
paşa caddesinde Şükrü Akan, 
poligonda yiizbqa Süreyya Akır
mak, Selitinoğlu mahallesine Ha
san Akyol, belediyede kantarcı 
Cemal Akbay, •lbtahkem mev
kide topçu binbqw Abdurrez-
2ak Akpalat, fkiçCflllelikte Nuri 
ve oğlu Sabri Alışık, Mes'udi
yede Gazi Kadınlar sokağın
da Hasan Atagüneş, Kuru ye
m.işçilerde yemişçi Cemal Asan, 
defterdarlık evrak kaleminde 
Şemsettin Aytuğ, maliyede ta
hakkuk katibi Sabri Armagan 
97 numaralı polis me-
murlarından Fahri Algan, 
iş bankası veznedarı Rifat Ar
ğun, eczacı Hasan Fehmi Ata, 
Bumava Ziraat mektebi mual
limlerinden Hüseyin Kamil Ay
kut, tadilat komisyonunda azi 
Mehmet Altun Han, Karşıya
lcada 257 polis memuru Meh
met fuat Alkan, posta ve 
telgraf müfettişlerinden Fuat 
.t\kkan, inhisarlar takip me
murlarından Ali Riza Akça tu
tan, Alsanck maliye şubesi 
memurJanndan Mevliıt Aykan, 
tadilat komisyonu reisi Yakup 
Akcan, evlenme memuru Hak
kı Altınöz, adliye süvari mü
başiri Hasan aki, san'atlar 
mektebi katibi Hasan Arun, 
inhisarlar bekçilerinden Hüse
yin Alptengiz, İkiçeşmelikte 
Faik Atilla, Dolaplıdağ ulu so
kak 4 numarada AbduJlah Er
kökçen, Emiyette Yaşar Al Ba
raz, Kısmı adlide Komiser İb
rahim Akalın, arap ~rınında 
72 nwnarada mütekait miralay 
Hicrani Akakıncı, Memleket 
hastanesi katibi Hayri Acuntaş, 
inhisarlar Karantina satış şu-
besinde Fahri Atak Türk, kıl
cı mesçit Mehmet Emin Adak 
İthalat gümrüğü baş muayene 
memuru Salih Adıyaman 170 No. 
polis memurlarından İbrahim 
Ayhan, Belediye tahsildarların
dan Kenan Akarca, Orman 
daktilosu Neranm anası Aman 
dinlemez, iş Bankası emtea 
memuru M. Mehmet Ateş, mü
teferrikada Hikmet ve kardaşı 
Vahap Ak, Müstahkem b rinci 
şube mülhaki Nihat Algan, 
Müstahkem inşaat katibi Şerif 
Akalap, 55 numaralı polis M. 
Emin Atik, Ticaret odasında 
Hikmet Aktalay, Devlet demir 
voJlan 7 nbi isletme müfettiş-

liği fen baş memuru Hayrı Alşan, 
varidat katiplerinden Şevket Ak- Dün Akşam Bir 
deniz,Aydın demiryolu imalatha-
nesinde Sadettin Arafataksay, Müsamere Verildi 
inhisarlar takip memuru İbra- UI aJ -k · a· - .. . us o onomı ye ı gunu 
hım Kemal Acuncutürk, evkaf d" b'tm• tir" y d' .. .. b't . un ı . e ı gunun ı -
veznedarı Münır Aktam, evkaf · - b t'l d·· k . . . mesı munase e ı e un a şam 
mülhakat katıbı Hamdı Akyıl, B h 'b b H Ik · d b' t . a n a a a evın e ır op-
184 numaralı polıs Muharrem 1 tı l t l t d B 
Akk 1 af 

an yapı mış ve op an ı a ay 
aş, posta ve te gr vez- H f 

d K al A l b
. . . asene Nalan tara mdan ulusal 

ne an em ytu un, ınncı .. k · h kk d b' ı f tak t .cil h f o onomı a ın a ır con c-
mın a apu sı mu a ız mu- rans verilmiştir. 
avini Tevfik Ataş, Alsan- Konferanstan sonra Hnlkevi 
cakta Salim Hakkı ve kar- güzel sanatlar şubesi müzik 
deşi Selim Sırrı Arslanalp, kolu tarafından bir konser ve-

Emlak Bankası veznedan 
Şerif Akay, Salhanede Aydın-
lı İzzet Ayaydın, devlet de
miryolları yedinci işletme Cer 
baş memuru M. Emin Akçit, 
sahil sıhhiye merkezinde M. 
Adil Ayler, inhisarlar tütün sa
tış deposu müdürü Hüseyin 
Aşit, Birlikler katibi umumili
ğinde Emin Akkayal, Göztepe 
Mısırlı caddesi 274 numarada 
Ali Riı:a Akatürk. Efrefj>aşa
da Hiileyin Nuım Altentüğ, 
Şehitlerde altın sokağında be
lediye memuru Ahmet ve kar
deşi Hasan Arpaçay; em
niyette 284 Kizım Altaç, 
Sakarya mektebi muallim
lerinden Ş1tbabettin Ağartekini, 
Karataşta Hamdi Arslan, Be
lediyede Muhittin Ablgan, 3 ncü 
komiser Halil Akıcı, Dr. Ke
mal Aksoy, belediye ressamı 
Seyfittin Arman, Namazkihta 
Hüsnü Arat, Albayrak mağaza
sı sahibi Alihaydar Albayrak, 
Güzelyabda Sıtkı Ayfer, ihra
cat gümrüğü muayene memuru 
F ey~llah Arayıcı, Tapu 3 ncü 
mıntaka muaviui Bedrittin Ars-

rilmiştir. 
•••• 1 ...... 

· Bir Ayda 
Limana Girip Çıkan 

Vapurlar 
Son bir ay içinde limanımıza 

girip çıkan vapur, motör ve 
yelkenliler hakkında ticaret 
odası tarafınnan bir istatistik 
tutulmuştur. Buna göre son bir 
ayda limanımıza 38 adet Türk 
vapuru, 2 Fransız, 14 İtalyan 
11 İngiliz, 3 Alman, 2 Romen, 
3 Amerikan, 3 Sovyet Rus, 1 
Belçika, 2 lsveç, 7 Felemenk, 
4 Yugoslav, 4 Yunan Belçika 
vapuru, 60 Türk motörü, 48 
yelkenli gemi girip çıkmışhr. 

Ölçülerin Tetkiki 
Ölçü ve ayar işleri üzerinde 

tetkikat yapmak için şehrimize 
gelen İktisat Vekaleti ölçü ve 

ayar müdürü bay Bekir Sıtkı 
dün yanında müfettiş bay Lem'i 
olduğu halde muhtelif müesse
selerin ölçülerini gözden geçir
miştir. 

lan gray. Buca belediye reisi Bazı müesseselerin ölşülerinde 
Nazım Atık, Gümrük muha- görülen noksanlann en kısa bir 
fa%a ~emuru Ali Alyıldız, 
izmir vilayet muhasebe maaş 
katibi Bay Hüsnü (Ayken), 
ticaret odası mcmurlanndan 

zamanda tamamlanması mües
sese sahiplerine tebliğ edilmiş
tir. ... __ 

Bay Muhsim (Davran), Kava- Kömürler Geldi 
lalı tütüncü Bay Kemalettin 
ve biraderi oda memurlanndan 
Bay Mehmet (Dalgıç) soyadla
nm kütüğe geçirtmişlerdir. 

Soy adını 
Değı,ttrmeğe Mecbur 

Olanlar 
Sanatlar mektebi muhuebe

cisi Bedri, Tannken, Sümer-
bank yerli mallar pazarı İzmir 
mümessili Bay Ahmet Bakır 
adının daha evelce tescil edil-
mesinden Ô%bakır, Belediye 
baş hekimlik memurlanndan 
Muhlis Kıhnç, kütüğe yazdır
mışlardır. 

Bay AH Ihsan 
f zmir askerlik şubesi muame

lat memuru Bay Ali İhsan Ata
man soyadını kütüğe geçirt
miştir. 

~-·--·-Beledlye Encümeni 
Beledive daimi encümeni dün 

öğleden sonra doktor Beheet 
Uzun başkanlığı altında top
lanmıştır. 

Memmur]ar kooperatifi için 
getirtilmiş olan 300 bin kilo 
kömür memurlara dağıtılmağa 

başlanmıştır. 

Getirtilen bu mıktar memur
ların ihtiyacından fazla olduğu 
için artanı halka ucuzc satı
lacaktır . 

Davet 
Avukatlar Yarın 

Fırkada toplanacak 
20 Kanun Perşembe günü 

saat 18 de Baro inzibat mec
lisi için Fırkada yoklama ya
pılacaktır. Fırkalı Avukat 
arkadaşlanmızın saat 18 de 
Fırkada bulunmalarını dile
rim. 18/12/934 

C. H. F. Vilayet İdare he
yeti başkanı ve Yozgat Say
Javı A. Dogan 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SİNEMASI 

Perşembe günü yeni ve hakiki bir şaheser takdim edecektir 

Kadın Asla Unubnaz 
Tamamen FRANSIZCA· sözlü, Oynıyanlar: 

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

3 hafta gösterilen filim. 
... ~l!!lml~~ ................... em .... ı ........... . 
~ JEANETTE MAC DONALD ve RAMON NO-

VARRO'nun büyük ve eşsiz opereti: 

KEDİ ve KEMAN 
. . 

<' .. 

--~-~---------

lngiliz Sefiri Dün 
Ankaraya Avdet Ettiler 
Sefirin Madamı lzmirdeki Müesse
satımızı Çok Beğendiğini Söyledi 

Foto Ismail -
fJZgilfo ~effri Ve RefiTmlan 

Bir haftadanberi şehkimizde j Karşıyakadaki dilsizler, körler, 
bulunmakta olan İngilterenin ve sağırlar müessesesi ile Kar-
Ankara büyük elçisi dün refi- şıyaka çocuk yuvasını ve daha 
kasile birlikte Afyon yoiile bazı müessesatı gezmiş Türk 
Ankaraye dönmüş ve kendisi inkılabının yarattığı büyük te-
Bamıabane istasyonunda İngiliz rakki hamlelerinin övünç verici 
Geaeral konsolosu ve konso- olduğunu söylemiştir. 
loshane erkim tarafından uğur- Sefir ve -efikalan İzmir zı-
lanmışhr. yaretlerinden çok mütehassis 

Elçi cenaplannın refikalan olduklarını yakınlanna tekrar-
şehrimizde kız lisesi ile Karşı· lamaktan %evk duyduklannı 
yaka kız muallim mektebini ve ilave eylemişlerdir. 

Valimizden ı 
• • •• • 

Dün 
Gelen 

Vilayete 
Telgraf 

Ankarada bulunan valimiz 
General Kazım Dirikten dün 
de vilayete şu telgraf gelmiştir: 

1 - Erkek lisesinin istedi
ği tamirat tahsisatı bustünler
de gönderilecektir . 

2 - Karataş orta mektep 
pavyonu inşaat bedeli 1935 
bütçesine konacakt r. 

3 - Cumhuriyet kız san'at 
enstitüsünün istediği 800 lira
dan beş yüz lirası üç gün 
önce gönderildi. Geri kalan 
bir ayda verilecektir. 

4 - San'at mektebinin büt
çesi için münakale yapılması 
tetkik ediliyor. Aynca bildiri
lecektir. ...... -

Bakanlık 
Bir Milyon Kiloluk Kö

mür Takası Verecek 
Belediye lktısat bakanlığına 

müracaat ederek Bulgakistan-
tan takas suretile İzmir şehri 
için kömür getirilmesine mü
saade edilmesi istenmışti. 

Bakanlık, belediyeye verdiği 
cevapta Bulgaristandan İzmir 
şehri için takas suretile bir 
milyon küsur kilo kömür ge
tirtilmesine müsaade edileceği 
ve ar%u eden alakadarların ba
kanlığa müracaat etmesi lüzu
munu bildirmiştir. -
imtihan lstiyenler 

Kültür bakanlığından maarif 
müdürlüğüne gelen bir tamimde 
yüksek iktısat ve ticaret mek
tebi kısmının altı devrelik ted-
ris müddetini duldurmuş olup 
mezuniyet imtihanlarını verme-
miş olan eski talebenin 1 inci 
kanun 934 ten itibaren altı ay 
içinde imtihana girmek iste
diklerini bildirmeleri icabettiği 
biJdirilmi ~tir. 

Böyle müracaat edenler 1936 
senesinin Eylül ayı sonuna ka
dar imtihanlarını vermek mec
buriyetinde olacaklardır. 

Bu altı aylık müddet içinde 
müracaat etmiyenlerin sonra 
yapacakları müracaatlar kabul 
edilmivecektir. 

Çardaş 
••••• 

Bugün İstanbul 
Radyosunda 

Senenin büyük filimlerinden 
olan "Çardaş,, filmi bugün İs-
tanbulda İpek sinemasında gös
terilmeğe başlanacaktır. Filim 
gösterilirken İstanbul radyosu
na bağlanacaktır. 

Bugün saat dokuz buçukta 
radyolarile lstanbulu bulanlar 
bu enfes musiki parçalarını 

dinliyeceklerdir. Elhamra sine

ması büfesine de bu maksatla 
radyo konulmuştur. İstiyenler 
or~da da dinliyebilirler. 

Ağaç dikimi 
Balediye başkanı dok~or bay 

Bebcet Uz beraberinde Park 
mutahassısı bay Bedri olduğu 

halde dün şehrin muhtelif yer
lerindeki ağaçların vaziyetini 
tetkik eylemiştir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
evvelce dikilen ağaçlardan ba-

zılan her hangi bir anza ile 
kurumuştur. Bunların yerlerine 
yenileri dikilmektedir. Bundan 
sonra yeni açılan caddelerin 
teşcirine başlanacaktır. 

68mRESMI..-..... 
Dairelere .. 

.................... 
Resmi daireler gazetelere 

gönderecekleri ilanların aşa
n, metre sistemine dikkat 
etmemektedirler. Halbuki 
bu hareket kanuna muhalif 
olduğundan resmi ilanlar 

şirketi buna aykırı ilanla
rın neşrine tavassut etmi
yecek ve gazeteler de bu 
gibi ilinları neşredemiye
ceklerdir. 

İşlerin sekteye uğrama
maşı için resmi devairin 
dönüm, arşın ve saire gibi 
kanuna mugayir ölçülerle 
ilanları yazmamalan ilan 
olunur. 

19 ~anunuevveı 1934 

~amazan Keyfi) 

- Zifos -
Yağmurlu havada yollarda 

yürümek aynca bir derd.. Hadi 
göğden akan yağmW'a şemsi

yeyi siper edersin. Souğa da 
paltoyu, pardesüyü falan .. Fa
kat ya şu zifos yağmuruna neyi 
siper edersin. 

Öyle ansızın geliyor. Öyle u-
mu!madık bir şekilde oluyor ki. 
Hani insan yağmurdan iliğine 
kadar sırsıklam olsa bu kadar 
canı yanmaz. 

Hepsini birden ele almıyalım. 
İçinde iyisi de var, kötüsü de .. 
Bazı şoförlerin kasten yaptık

ları bu fena muziplik doğrusu 
çekilir şey değil. 

Bakıyorsun karşıdan bir oto
mobil ve yahut otobüs geliyor. 
Gelmesin deyemeyiz ya. Uslu 
nslu geçecek sanıyorsun. Fakat 
koskoca caddenin içinde sanki 
başka yer bulamamış gibi ge
liyor geliyor da -tesadüf bu ya
tam da yakınındaki bir su biri
kintisinin gözüne basıyor. Su-
yun içinden şapır, şupur geçi
yor geçiyor amma senin tlbise 
de elbiselikten geçiyor. 

Bilmem bunun önünü nasıl 
alınalı. 

Geçende böyle bir.sine ras
ladım, zavallı baştan aşağı zi
fos yağmurile harap ve perişan 
olmuştu. Hele sinirli değilmiş 
yoksa!.. 

• • • 
Yazıyı yukarda bitirip imza-

mı koyacakbm ama tamam ol
mıyacaktı: 

Nasrettin hocanın kom.şusu 
bir gün sabahleyin hocaya: 

- Hoca demiş ak9am sizin 
evde bir gürültü vardı. Ne idi 
o. Kavga falan olmasın? 

- İşte öyle bir şey evlat.. 
Kanm benim cübbeyi merdi• 
venden aşağı atmıştı. 

Diye hoca baştan savma bir 
cevap verir. Eakat komşusu 

hayretle: 
- Hiç yumuşak kumaf gü

rültü yapar mı? Diye sorunca 
hocada takat tükenir. 
· - Canım bu kadar ince ele
yip, sık dokuyacak nevar. Cüb
benin içinde ben de vardım 
işte der. 

Bu zifos yağmuruna marul 
kalan da ben idim. Nefsime 
yidiremediğimden ben idim di .. 
yemedim kusura bakmayınız. 

Tok Dil 
'41 - .. 

Oğluma 
•• 
Oğütlerim 

•••••••••••••••••• 
41 En iyi ve candan 

dostluğu kitabından bekle. 
42 Kalbinin sırdaşlığı san• 

yeter. 
43 - Cemiyete karşı insan· 

lığında, yabancıya karşı milli
yetinde kıskanç ol. 

44 - Gençliğin bir hazine 
oluşu yaşamak ve yaşatmak 
için kudret taşımasındadır. 

45 - Hakkını ararken hak· 
kı çiğneme 

46 - İnkılapların seması 
mefkfıre güneşi ise iradedir. 
· 47 - Medeni}\ t çalışmakla 
doğar: ilimle yürur, ihtisasla 
yaşar 

48 - Çok kimseler görgü· 
yü sadece sabahtan akşaJD• 
kadar gözlerinin açık kalıt• 
zannederler. 

Karşıyaka 

.Jf.u:aff er 

Panayır Komitesi 
935 senesi uluslar arası pa .. 

nayırı komitesi dün doktor 
Bay Behcet U2ün baŞkantığı 
altında toplanmıştır. 

Hazırlanan çalışma prograJ!J1 

tetkik edilmiş ve mevcut işle-
rin tehakkukuna çalışılması 
için icap eden tedbirlerin alıP .. 
ması takarrür etmistir. 



ZiNDAN GÜNEŞİ 
"'C.J"J. u.sa1 :Fi.o m aıı 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'k' aza. n ; ~ebia .l3i.1~·i.n 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İvrem, 
Dedi. 

TAYYARE 
TELEFON 3t5t 

akrabanın parlak düğününden 
uzak etmek, hiç doğru olmaz .. 

Elbet Bayan İvrem de bir 
kaç gün daha kalır birlik 
seyahat etmek sevincini bizden 
esirgemez ... 
İvrem içinden zavallı Oğuz 

dedi, bu acıya da katlanacek ..• 
Sonra hiç düşünmeden : 

-Elbet, elbet sizinle bu dü-
güne birlik gitmek zetkmi ka
çırmam doğrusu, mademki İzmir 
yolu bir hafta sonraya kalmış
tır. Bu gece bol bol uyurum!.. 

Ülgen kocasının bu kat'i ka
rarına hayır diyemedi. lsrar 
etmek onun süphesini arhrmak 
ve kendi kendine güveni olma
dığını göstermekti... Bunun için 
lakayt görünerek: 

- öyle olsun, madamki git-
mek istiyorsınız gideriz dedi. 

Ve kapuya doğrulurken: 
- Haydi İvrem gel sana da 

odanı göstereyim dedi. 
* ... . 

Bu akşam Maçkada büyük 
apartımanlardan birinin önünde 
sıralanmış otomobiller duruyor, 
bol ışık yağmuru apartımanın 

pençerelerinden, açık büyük 
kapıdan sokağı aydın ediyor, 
gelip geçenler, otomobillerden 
inen süslü zarif hanımlara hay
ran, hayran bakıyorlardı 

Kadınlar mantolarını şapka
larını kavalyelerine verirken 
ayna önünde durmadan geçe
miyorlardı. 

Ah bu aynalar ! İçinden ge-
lip ge~en düzgünlü, kırmızılı 
yüzlerin diima güzel, daima 
taze haya1lerini kaybetmese .. 
Bu yüzlerce elektrik ampulü 
altında parıldayan, başka başka 
güzel yüzler bu geceki benzer 
lerine evlerinde de benziyebilse 
ler. Kimbilir kaç gün bu akşam 
için hazırlanmış, ve kaç saat 
Beyoğlu berberlerinin eli altm
da usanmadan bir heykel gibi 
durmuşlardır. 

-- Sonn var -
... Ci!O ... 

Tavzih 
11 tarihli İstanbul gazetele

rine Ankaradan çekilen bir 
. telyazısında Baytar Sıtkı adın-
da birinin, yeni saylav seçimi

.ne namzetliğini koyarak, kon
feranslar vereceğini okuyan, 
dostlarımın ikazı üzerine, isim 
benzeyişi yüzünden herhangi 
bir yanlışlığa meydan bı~akma
mak için gazetelerde çıkan bu 
gibi yazılarla hiç bir alakam 
olmadığını ve Simavlı bir Bay
tar Sıtkı daha mevcut bulun
duğunu Soyadımla birlikte tav
zihederim. 

Dr. Baytar 
Sıtkı Şükrü (Pamirtan) 

SİNEMASI 
TELEFON 3tst 

Yalnız bugün için iki büyük film 

1 - Daktilo Evleniyor 
( Küçük Daktilonun Zeyli ] Oynıyanlar 

Marie Glory - Jean Murat - Armand Bernard 

2 - Bitmemiş Senfoni 
Dahi bestekar Franz Schubert'in hayah ve aşkı 
İlaveten : Foks dUnya Havadlslerl 

Yunan prensesi Marinin Londraya muvasalatı - Futbol 
boks maçları ve güreş müsabakaları - Japonyada küçük 
Tayyareler - Paris sokaklarında uçan tayyare - En 
saç modelleri. 

SEANS SAATLARI: 
Bugün 15 ve 19 seanslarında Bitmemiş Senfoni 

17 ve 21,15 seanslannda Daktilo Evleni ~r 

Eroin K k 1 - Ve - Kadar aça Çf ıgı Sözleri Öztürkçedir 

U.. K d Ol u·· ANKARA, 12 (A.A) - Bu 

çü a ın malt zere Dün Otuz t~~~~- ~!::,b::tibi~~·:~·oJ: 
Do .. rt Kaçakçı Yakalandı menin bir yazısını basmıştır. Necmi Dilmen bu yazısında 

--------------- dilimizde kullanılan (ve bağla-
İstanbul 18 (Hususi) - Bu- duk!arı tesbit ~dildi. Kaçakçı- diğer bazı şahısların da mey- ması ile kadar) sözünün Türkçe 

rada geniş bir Eroin kaçakçı- lardan yirmi dokuz kişi yaka- dana çıkarılması oranlanıyor. olduğunu, bunlara başka kar-
ları şebekesi meydana çıka- landı. Bnnlar arasında kadın- İstanbul 18 (Hususi) - Ya- şılık aramağa yer olmadığını 
rıldı. Kaçakçıların faaliyette lar da vardır. Hepsi bugün kalanan Eroin kaçakçılan otuz anlatmaktadır. Genel katibin 
bulunduklan yerler basılarak sorguya çekildiler. Şebekenin dördü . buldu. Tevkif edilenler- bu yazısı cemiyetin düşüncc-
şebekeye kimlerin dahil bulun- yardımcılan ve yataklan olan den üçü kadındır. lerini göstermektedir. 

·xıh··~·yı;k .. ~~~~iii.t .. hit~;~"·j· ..... M~~;; .. ·M~b;~~;~;~·d~ ...... 
Geçen Yılın Ayni Devresine Naza- Bir İstizaha Başbakan General Göm-

ran 16 Milyon F
1

azladır . böes Cevap Verdi 
ANKARA, 17 (A.A) - Ma

liye bakanlığı içinde bulundu
gumuz mali yılın başlangıcı 

olan Hairandan, İkinci Teşri
ne kadar olan tahsilat yekün
larını geçen yılın aynı devre
sile mukayeseli oJarcak neşret

miştir. 

Yarın müfredatlı olarak neş
redeceğimiz bu listeye göre bu 
yılın ilk altı ayı içinde yapılan 
tahsilat tutarı geçen yılın ayni 
devresine nazaran 16 milyon 
461 bin 326 lira fazlasile 97 

milyon 933.070 lira olarak elde 
edi miştir. 

Geçen yılki tahsilat 81 mil
yon 201.744 lira idi. Tahsilatta 
görülen bu artmayı ülke öko
nomisinin günden güne geniş

liğe doğru gittiğini göstermesi 
itibarile mutlu bir hadise olarak 
kaydediyoruz. Bu mutlu hadise 
hükumetin, ulusun genliği ve 
ülkenin bayındırlığı amacına 
hızal varmak yolunda açmış 
olduğu ökonomik kalkınma sa
vaşının bir neticesidir. 

Tarama Dergisi için 
T. D. T. C. Genel Katipliğine Tebliği 

Dergiden Alarak Sözlük 
Yapmak Çağı Heniiz Gelmemiştir 

·------~-Ankara 17 ( A.A) - T. ~ ~ağı henü7ge.lmemiftir. Cemi-
T. C. genel katipliğinden: yet dergideki sözlerin yanlış-

Osmanlıcadan Türkçeye söz larını düzeltmek, eksiklerini ta-
karşıhkları Tarama dergisi adi- mamlamak, seçimini yaparak 
le T. D. T. Cemiyetinin bas- karşılıklar kılavuzunu hazırla-
tırdığı iki ciltlik kitabın telif mak yolunda çalışmaktadır. 
hakkı kanun yolu ile T. D. T. Klavuz çıkmadan önce bü-
Cemiyeti için alınmıştır. Tara tün karşılıklar karşılaşmış sa-
ma dergisi dilimizde kullanı- yılamaz. Bunun için bir takım 
lan yabancı sözlerin türlü kan- gazetele~in şimdiden sözl.ükler 
şıklıklarını bir çok kaynaklar- çıkarmaga ve bunları takıp kı-
dan toplamış bunlann henüz lı~na sokmağa kalkışmaları ve 

• • ' w bır takım basıcıların bu yolda 
s~çı~ yapılmam~ş o~du~~d~ kitaplar basmalan, hem cemi-
şımdıden dergıdekı sozlerın yetin telif hakkına karşı hem 
hepsi dilimize alınmış gibi gös- de balkı şaşırtıcı bir iş olaca-
terilmesi doğru değildir. Der- ğını göz önüne koymağı borç 
giden alarak sözlük yapmak biliyoruz . ........... 

Von Papen Ve Sar 
Sar' da Bir Alman Komiserliğinin ih

dası Mutasavver Değildir 
BERLIN, 18 (A.A) - Eyi malumat almakta olan mahafil bay 

Fon Papenin Viyana elçiliğini bırakarak Sarrede Alman komi
serliğini deruhte edeceğine dair ecnebi membalardan sızan ha
beri tekzip etmektedir. Bu mahafil Roma itiliflarında böyle bir 
komiserin tayini hususunda derpiş edilmemiş olduğunu söyle· 
mektedir. · 

t.Soyadları 
Yeni Bir liste 

Ankara 17 (A.A) - İç ba
kanlığının tesp~t ettiği köy ad

larından alınan ve soyadı ola
bilecek olan isimlerin yeni bir 
listesi aşağıdadır. . 

Ucum, Yalıç. Uğurlu, Uksul, 

Ulaman, Ulas, Ulus, Umurbek, 
Umut, Uray, Urcun, Urun, 
Urus, Urut, Uygur, Uykur, 

Uzan, Uzgaş, Ülger, Ünüsdü, 
Ürey, Ürüm. Varcın, Yagan, 
Yağbasan, Yağır, Yaka, Emec 
Yalman, Yalım, Yanlak, Yap
lıcan, Yaram!ş, Yaras, Yaşar, 
Yarbasan, Yasılak, Yavı, Ya
vıç, Yavsan, Yavuz, Yaylav, 
Yayman, Yelmer, Y emisen, 
Yesin, Yılmaz, Yuna, Yüregil, 
ZeJrek, 

Bay Hitler 
Lort Rothermerle 

Görüştü 

Ribbeıdrop 

Berlin 18 ( A . A) - Bay 
Hitler Lort Rothermeri kabul 
etmiştir. Bu görüşme esnasın
da Fuhcrerin silahları bırakma 
itinde murahhas olan bay Fon 
Ribbentropta bulunmuştur. 

BU11APESTE, 18 (H.R) -
Meb'usan meclisinde kraliyet 
taraftarlarındaz Grieger hükü
metin dış siyasasında Alınan
yaya teveccüh etmekten sakın
masını tavsiye ederek demiş
tir ki: " Dış bakan Von Kan
ya 'nın cermanofil temayülab ve 
bilhassa Anşelusa taraftar ol
ması dışarda kendisini hoş gö
rülmiyen bir şahsiyet haline 
koymuştur." 

Başvekil general Goemboes 

istizahı yapan mcb'usa ceva
bında demiştir ki: " Macarista· 
nın dış siyasası hakkında be
yanatta bulumayı mevsimsiz sa
yıyorum. Şahsen Vaymar Al
manyasından ziyade bugünkü 
üçüncü rayş Almanyasma te
veccüh beslediğimi saklamıya· 
cağım. Meh'us Grieger'le bir 
!eştiğimiz bir nokta vardır. O 
da İtalya - Macar dostluğunun 
dış siyasamızın temeli olması
dır.,, 

Fransa - Polonya .. ._._,. -
·Polonya Meb'usanı Ha. Encümeni 

Reisinin Beyanatı -·-·-·-Varşova 18 ( H. R) - Po- gut olamaz. Fransa - Polonya 
lonya mebusanı dış işler ko- ittifakını dış siyasamızın temeli 
miayoau .batk.uı Prens Raclze
will .. lnustrovannıy Kurier 

Ksodzienny ,, gazetesine şu bil
dirimde bulundu: 

" Fransa - Polonya arasında
ki ihtilaf tali mahiyette mese

. lelere tealliik etmekle beraber 
tesiratı mühimdir. Polonyada 

. çalışan bazı Fransız firmaları 
matbuatı münakaşalarnda meş
um bir rol oynamışlardır. Le
histanda çalışan Fransız ser
mayesinin zarar etmesi şöyle 
dursun çok iyi iş yaptığı mu
hakkakhr. 

Bununla beraber ökonomik 
zorluklar siyasal zorluklar ya
ratabilir. Polonya Tuna itleri 
gibi bayati menfaatile alaka
dar olmıyan ikinci derecede 
işlerde doğrudan doğruya meş-

iktisadi 

-sayıyenn:. Diğer yönden Po
lonya- Sovyetler ve Polonya -
Almanya anlaşmaları Avrupada 
sulhun durluğu için değerli 
unsurlardır. 

Almanya ile muahedemiz 
Fransa ile dostluğumuzu boza
maz. Berlinle aramızda ant-

laşma olmadığı zamanlarda Al
manya ile eyi münasebetler 
kurmamış bulunmamız yüzün
den Fransanın, Lehistanın müt-

tefiki sıfatı ile tehlikelere ma
ruz bulunduğu Pariste söyle
niyordu. 

Bugün bu tehlike kalınamış
tır. Polonya-Almanya antlaş
ması Fransız noktai nazarında 
aranan muvazeneyi kurmağa 
yardım edebilir. 

Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

UzUm 4 Ş Riza Halef 12 25 12 25 
Çu. Alıcı Fiat 936 YEKÜN 

322 Koo ittihat 11 50 13 75 Zahire Borsası 
237 Alyoti bi. 12 25 18 Çu. Cinsi Fiat 
175 H Z Ahmet 11 75 13 768 Buğday 3 95 4 30 

70 K A Kazım 13 75 14 76 . 11 Arpa 3 37 3J.7 
60 H ve Cevdet 11 50 13 37 16 Fasulye 8 25 -i1J 25 
24 B Alazraki 12 50 12 50 500 P Çekirdeği 2 40 2 40 
14 J Mikridis 11 12 75 2324 KePalamut210 430 
16 1 Rasih 10 62 10 62 187 Bal Pamuk 50 50 
14 L Reciyo 13 50 13 50 7 Harar " 

Selanikte 
Sarbrukta Yaralanan 

Zabit 
Sarbruk 17 (A.A) - Evvelce 

haber verdiğimiz hadiseye se
bep olup ta halk tarafından 
hırpalanan yabancı zabitin ya
raları sathi olduğundan yarın, 

öbürgün hastaneden çıkacakhr. 

Alaylarda seferberlik de
nemeleri hakkındaki C. H. 
F. ının tebliğini sabah 
kadar beklediğimiz hald 
gelmemiştır. 

Roma ~/f ülakatı 
Yılbaşından Sonra 
ı'ARİS 18 (H.R) - Fransız 

dış bakanı bay Laval'ın yılba
şmdan sonra 3-5 ikinci Kanun 
arasında Romayı ziyaret ede
ceği kuvvetle tahmin adiliyor. 
Bay Laval'ın daha önce Roma
ya gitmesine imkan olmıyacak
tır . 

Yurt Sevgisi 
Siirt 18 ( A.A) - Halke

vinde yurt sevgisi hakkında 
muallim Mahmut tarafından 
bir konferans verilmiıtir. 



....... . 
Casusluk Hayatim 

RI r Martha'ın Hallraları 

-66-

Sakınılması Kabil Olmıyan Kaza 
Başgösterdi. . . Otomobil Hen

değe Yuvarlandı ... 
Zozo sordu: 
- Bu Von Kalley de kim 

oluyor? 
- Benim derime göz diken 

adam. 
Von Krohn iç sıkınbsı ile 

kafasını eğdi. 
Zozo endişe ediyormuş gibi 

tekrar ath: 
- Şef siz değil misiniz, 

Baron .. 
Von Krohn sabırsızlanarak 

cevap verdi: 
- Marthe eyleniyor. Onun 

sözlerine bakmayınız. 
Bana döndü ve amirane bir 

tavırla ~ordu: 

- İspanyadaki Alman casus
luk teşkilatının şefi ben değil 

miyim? 
- Elbette ki sizsiniz. Zozo, 

dostum sözüme inanabilirsin. 
Şef Barondur. 

Von Krohn yine Zozoya hi
tap etti. 

- Size inanıyorum. Deruhte 
ettiğiniz işi başaracağınızı umu
yorum. 

- Emin olabilir3iniz. Bu iş 
hoşuma gidiyor. Ona başarma
ğa çalışacağım zira ..• 
Tekrar tethifçilik komedyasını 
oynıyacaktı. Fakat bu teminat 
Baronu tatmin etmel-le bera
ber endiıeye düşürmekten de 
hali değildi. Otomobile bindik. 
Makina hareket etti. Von Krohn 
memnundu. Zozoya karşı hay
retimi celbedecek kadar emni
yet gösteriyordu. lnsanlan çeh
releri ile muhakeme eden bu 
adam Zozonun deli dolu söz
lerine kanarak onu yarı çılgın 
farzediyor, bu tehlikeli ite atı
lacağını umuyordu. Ona göre 
Zozo yalnız para kazanmak 
ııayretile değil, ümitlerini bil
tüıı ordulann hizmetinde arıyan 
bir ıhtililcı nihilist kafası ile 
bu işi görecekti. Yıldırım sür
atile gidiyorduk. Otomobil ge
cenin karanlıklannı yararak 
hududa doğru uçuyordu. Bu 
kadar çabık Fransaya kavuta· 
cak olan Zozoya imreniyordum. 
Tekrar yalnız kalacaktım. An
sızın yolun ağzından başka bir 

otomobil çıktı ve pro jektörlerile 
gözlerimizi kamaşbrdı. Ne olaca· 
ğımızı hissetmiş gibiydim. İçtina
bı kabil olmıyan bir tehlike karşı
sında idik. Arabamız telgraf 
direklerinden birine çarperak 
hendeğe devrildi. Arabanın en
kazı altında bayılmıştım. Göz
lerimi açtıi!'ım zaman acılan
mın şiddetinden kendimi tuta· 
mıyor, feryat etmek istiyordum. 
Karşımda her şey bir duman 
halinde görünüyordu. 

- Nerede bulunuyorum: 
Bir adam üzerime eğilerek : 
- Klinikte dedi. 
Bu sözü söyliyen doktordu· 

Hatıratımı toplamağa çalışıyor
dum. Beyhude gayret. .. Kafam
da her şey siyah, simsiyah bir 
gölge gibi idi. 

- Beni öldürmek istiyen 
kimdi? Kimdi rica ederim di
ye mırıldandım. 

Seyahat yoldaşlanm ne ol
muştu? Hiç bir şey bilmiyor
dum. 

İspanyol operatör: 
- Susunuz.. dedi. 
- Burası Madrit mi? 
- Evet .. 
Az sonra bir sedye içinde 

rontkene getirildim. Doktorlar 
kısık sesle konuşuyorlardı. V az· 
iyeti nazik kördüklerini hisset
miştim. Ameliyat yapmağa lü
zum görmüşlerdi. 

Hasta bakıclar ellerimi, ayak
lanmı bağladılar. 

- Ölecek miyim diye sor· 
dum: 

Operatör cevap verdi: 
- Hayır kızım korkmayınız. 

Kurtulacak yaşıyacaksınız. 
- Neremden vuruldum? 
- Hiç bir yerinizden. 
Nihayet ameliyat yapıldı. İn

lıyor, bağnyor, anamı çağrıyor, 
mevhum katillere lanetler yağ
dırıyordum. 

Bir çok yerinden yarılan yü
zümü bantlarla sarmışlardı. Diz
lerimden biri kırılmıştı. 

- Bırakınız öleyim. Bu hal
de yaşmaktansa ölmek hayırlı 
diye bağırıyordum. 

- So~u V11r -

Garbi A vusturalya 
Avusturalya Camiasından Ayrılarak 

Müstakil Olmak İstiyor . 
Londra, 18 (A.A) - Garbi 

Avusturalyanın fevkalade mu
rahhasları dün krala ve lortlar 
kamarasile avam kamarasına 
bir istida vermişlerdir. Bu isti
dada kendi hükümetlerinin 
idare etmekte olduğu devletin 
Avustaralya camiasından ay
rılma hakkının verilmesi iste
nilmektedir. Malüm olduğu 

veçhile garbi Avusturalya aha
lisinin ekserisi Camberra ka
binesinin tarife siyasetinin ken
di menfaatlarına pek ziyade 

bozmakta olduğuna gülünmekte 
ve Avusturalya camiasından 

ayrılmak niyetindedirler. Hal
buki federal hükümetin tezi 
camia azasından hiç birinin 
diğer aza ekseriyetinin muva
fakatı olmaksızın tam hukuku 
hükümrani olmadığı merkezin
dedir. Şimdi dominyonların 
vücuda getirdiği zamandanberi 
zuhur etmiş en vahim kanun 
esasi ihtilaflarından biri olan 
bu işte hakemlik yapmak kral 
ile parlamentoya düşmektedir. 

Amerikada Pek Geniş 
Bir Bayındırlık Projesi 
VAŞİNGTON, 18 (A.A) -

Pek geniş hazırlanan bayındır
lık pro jeıi her yanda sıcaklıkla 
karşılanmıştır. Bu proje bir 
takım bayındırlık işlerini bir
birine bağlıyactktır. Ulusal 
gelir kayna ki eri çevirgeeliğince 
Bay Ruzveltte sunulan bu pro
jeye göre altı yıla bölünmüş 
genel bir bayıudırlık bütçesi 
yapılacak bazı toprakların iş-

maden sanayii kontrol altına 

alınacak sulama işlerile ak kö
mür işletme işi birleştirilecek 

birde boyuna projeler yapa
cak temelli bir kurum kurula
caktır. Ulusal gelir kaynakları 
kurumunu çeviren Bay İckes 
araştırmalarına geçen yazdan 
başlamıştır. iş, Sü, Kültür bir
de ticaret bakanları bu kuru-

ietilmesinden vaz geçilecek mun üyeleridir. 

Yeni Aaar 

Sü Bakanının Söylevi 
Ulusumuz İçin Tek Esen Yol Biriktir
me Yoludur. Yapacağımız Da Budur 

" Kazancımızın Yüzde 
Milyon Lira 

Onunu Biriktir8ek Yılda Yüz 
Biriktirmiş Oluruz. ,, 

Ankara, 17 ( A.A ) - Sü 
bakanı Bay Zekai bu aksam 
radyoda aşaf;ıdaki konferansı 
vermiştır: 

Bayanlar, Baylar! 
Ulusal ökonomi ve biriktirme 

kurumunun bu yıl için anıkla
dığı konferan~larda altı gündür 
bir çok özlü etütler ve görüşme
ler söylendi. Bunlara bakarak 
ben önceden sayın dinleyicile
rime söylemeliyim ki sözlerim 
yalnız bir iki noktayı incele
mekten ileri geçmiyecektir. 
Şöyle ba~layayım. Paramızın 
korunması niçin ulusal bir yü
kümdür, bir borçtur. Bu öz söz 
götürmez heı· kesçe anlaşılmış 

olduğu bir kongı:dur. (Mevzu
dur) Yalnız bunda bir nokta 
var ki aydınlatılması asıg (fay
dalı) olur. Şöyle açayım. Yıllar
dan beri süren ökonomik dur
gunluk ve onun doğıırduğu sar
sınb epiyce gevşemekle beraber 
ııcunun hemen çok yerinde bu
günde ~endin iaz çok göstermek 
tedir. Yeni bir silkinme ile ileri· 
ye doğru adım atış bir takım 
yerlerde ı;c :dlmekle birlik
te bahada eı:gin duranlar az 
değildir. Bu ayrılıkta her ye
rin ökonomik ve soysal kuru
luşunun değişikliği büyük rol 
oynıyor, Nasılki bu sıkıntı ilk 
başlarkende birtak.im yerlerde 
daha önce bir takımda ise da
ha geç kendini göstermifti. 
Genel savaşın vt\ savaş sonu 
evrensel ökonomik tutumunun 
doğurduğu düzensizlik her yer
de oranın kurulu,una göre 
başka başka oldu. Bunun hı
zıda yer yer değişiktir. Tuta
lım, lngiltereden her yandan 
once duyuldu. Ve yine her 
yandan. daha erken düzelme
meğe yüz tuttu. Fransada ise 
daha geç sezildi. lsede bugün
de sürmektedir. Bu sarsıntı 
önünde ulualann tutumnda de
ğişiktir. Heryer bu acunu saran 
yaranın sargısını kendi kurulu-

. şuna, yordamına, yatgıncıhğma 
göre seçti. Fransızlar daha 
çok ökonomi bir ulustur. İngi
lizlere gelince, onlar biriktir
meyi değil işi severler. Çok if 
yapmalılar, çok kazanmalılar, 
çokta harcamalılar. Buna göre 
İngiliz tutumu ıçın para 
gittikçe inmeğe yüz tutmuş 

olmalıdır. Böyle para kasa
larda durmaz. Ko:kar ka
çar ıse bağlanır. Bu tutu
mun betini benzini bugün
kü düşük İngiliz lirasında gö
rüyoruz. Fransızlara gelince, 
onlar biriktirir, acunun kullan
dığı milyonları dişlerinden art
ttıı mış biriktiriciler onlardır. 
İki yıl önce ulusal biriktirme 
için yine bu radyoda konuşur
ken Fransada yalnız üçer be
şer fran1darın birikmesinden 
toplauan ve milyarla sayılan 

büyük sayıları söylemiftim. Bu 
tutumda olan bir ulusun para 
siyasası da frangın kurunu yük
sek tutmak altında haşhaşa 
yürütmektir. Netekim öyle olu
yor. Çünkü hem biriken para
ların değerini düşmekten ko
rumak hem de yeni biriktirme 
isteği için ulusa inan ve güven 
verebilmek gerektir. Bu iki ör
neği seçip gözönüne koymamın 
neden ileri geldiği anlaşılıyor, 
sanırım. İstedim ki İngiliz tu
tumunu örnek olarak bizde de 
işi çoğaltmak için parayı düşü
rebilir miyiz yolunda bir dü
şüuceye karşılık vereyim. Bu
nun için ilkten \ı:endimizi an-

lıyalım. Biz iş adamı mı yoksa 
biriktirici mi olmak istiyeceğiz. 
Bu iki yönden hangisine ak
malı, hangisi için anıklanmalı
yız. Kuruluşumuzun, tutumumu
zun yönü bu iki amaktan han
gisini seçmelifz ki ulusumuzun 

Sii bakaııı Ray Zekni 
yöndemine uygun gelsin. Ve 
daha verili umutlu olsun. Biz 
ilk önce şunu biliyoruz ki işi 
çoğaltmak için ulusal ürünü 
arttırmak, arttırmak için de 
ona göre düzen kurmak gerek-
tir. Bu düzeni gerek tarım ala
nında gerek başka ökonomik 
alanlarda kurmak için ise önce 
para sonra da teknik gerektir, 
Teknik işi de en son bir para 
işidir. Buna ~öre parayı nere· 
den bulacağız. Bunu ya yurdun 
içinde ulusun ve ulusun birik
tirmeleriyle bulacağız, yahutta 
dışardan ödünç almakla, ödünç 
ise istemekle bulunmaz. Onsuz 
ya'8mak yetikliğini göstermek 
gerek. Yoksa beklemeğe kalın
ca beklemek durmak demek, 
dürmakta geri kalmak demek
tir. Bunu onaylayamayız. Bun
dan ötürü bizim uluıumuz için 
tek esen yol biriktirme, arttır
ma yoludur. Atalar sözüdür, 
işten artmaz dışten artar der
ler pek doğrudur, yapacağımız 
da budur. Ne kadar az kaza
nırsak kazanalım. Gücü onun 
biç olmazsa onda birini arttır
madan başka güvenle tutulacak 
yolumuz yoktur. Günde on 
kuruş kazanabilen bir işçi 
dahi on kuruşunun bir ku
ruşunu arttırmakta büyük bir 
yurt borcunu ödeyor. Askerlik 
gibi kutlu bir yükümü yapıyor
muşcasına kendisine bir sevinç 
bulmalı ve ancak bu güzeyde 
de çocuklannın esenliğini ya
ratacağını bilmelidir. Kazancın 
onda birini harcamıyarak birik
tirmek demek Türkiyenin tu
tum ulusal ürümü bir milyar 
Türk lirası olduğuna göre yılda 
yüz milyon Türk lirası biriktir
mek demektir. Bakın birer 
beşer kuruştan neler doğar. 
F ransızlarınkiside tıpkı böyle 
doğmuştur. Bunu yapmadan 
başka inan ve güdeceğimiz yol 
olmayınca paramız için siyasa
mızın ne olacağı kendiliğinden 
besbelli oluyor. Demek ki bizim 
içinde öz olan ve ilk yapılması 
gerekli bulunan iş biriktirme 
olunca paramızın değerini ko
rumalıyız ki hem biriken para
nın değeri azalmasın hem 
biı iktirivilerin inanı ve güveni 
çoğalsın. Şimdide fırkamızın 

özgü inanı olan demokrasi ile 
ulusal ökonomi arasındaki kar
şılıklı gerekleşme (interdepen
dance) üzerinde daha doirusu 

ulusal ökonomi bakımından 

demokrasi için birkaç söz daha 
eklemeliyim. 

Ulusal ökonomi siyasasının 

amacı ulusca en büyük randı
manı almak için ulusun ayrı 
her kişisinde en verimli çalışma 
yolunu anıklıyan ve ulus bü
tünlüğü içinde birbirini tamam
ln an bir ökonomi yapmaktır. 
Bundan en büyük rol Volote 
dedikleri istek, ırk ve buyııru
gundur. Bu üç Türkçe sözün 
ayrı ayrı anlamalannı seçiyor
sunuz. İradenin hızları ve güç· 
!eri ayrı üç kertesini ayrı söz
lerle daha aydın ve açık an
latmak istedim. İlkönce istek 
ulusal olacak bununla kalmıya· 
cak aksiyon ( irke ) geçecek 
bununla da kalmıyacak gücü 
yetikliği bütün ulusu saran 
ulusun ülküsünü, tarihini, görü
şünü, inanını, akıntısını, yorda
mını her kişiden iyi kavrıyan 
onu dilediği amaca yürürmek 
için ökonomi profesörlerinin 
dediği gibi bilgi yapan bütün 
us özlerinin ayrı ayrı hepsiyle 
aydınlanmış olan bir volonte 
bir önder büyüğü olacak •.. 
Acunun her yanında ulusların 
büyük hamleleri kültür svili
zasyon bakımından büyük de
ğişiklikler hep bu volonte gü· 
cü ve hızı ile oldu, Bu bir 
üründür ki gücü çevresinde 
toplanan enerjilerin tansiyonile 
ölçülür. Böyle olunca aksiyon 
adamları ve onlarla birlikte 
biltiin ulusal dirimi her tuta-
mağı kullanarak soysal yaşa
yışın her yönden ilerlemesini 
sağlamak ve perk.itmek için 
gerekli olan tez ozu bulup 
çıkaracaklardır ki o da bütün 
enerjilenn en yüksek tansi
yonda birleıik çalışma yoluna 
konulması (Collaborationdur) 
ise böyle başlanınca ilk gerek
li nerselerden biri de meto· 
dikman ulusal ökonomiyi tek
nik temeller kurmaktır. 

Söz buraya gelmifken Nansi 
üniversitesi ulusal ökonomi pro
fesörünün prensip olarak ileri 
sürdilğü bir ana düşünceyi de 
söyliyeyim. Uzun uzalar ara· 
sında ucuz ulaşbrma ve tanış
ma için demiryolları olmasaydı 
bugün bir ilim olan ulusal öko
nomi sözün tam anlamıyle ku
rulmaz, yer yüzünde tutuna
mazdı, diyor. Gerçekten bir 
yurdun her yanı demiryollarile 
birbirine bağlanmamış olursa 
onda bütün yurdu saran ve 
birbirini tamamJıyan ulusal bir 
ökonomi kuruluşu yaratmağa 
yol bulunmaz, bizim de on bu 
kadar senedir hep kaygumuz, 
ve savaşımız bu değil mi? 

Ulusal ökonomi profesörleri
nin böyle prensipler koyduk
larını da görünce adam bizim 
ulusal siyasamızın ne kadar 
iyi tartılmış, oranmış olduğunu 
düşünerek öğünüyor. Bütün bu 
varlığı büyük öndere, Atatürke 
borçluyuz. Demokrasiye gelin
ce, onun da amacı ne kadar 
olabilirse o kadar çok ak denk
liği ( hukuk beraberliği ) yap
mak bir yurt içinde yurt se
verler arasındaki geçinme, anık
lık, kültür aynlıklarını azalt
mak her kişiye en çok ve en 
verimli çalışma yordamı ve bu
na göre en eyi yaşama kolay
lığı bulmakıtr. Bunun en kes
tirme yolu ulusal ökonomidir. 
Çünkü bu sistem her yurt se
verin denk kertede benimse
diği ulusa devlet bağlıdır. Ulu
sun ise her yurt sever en yük
sek değerde yetiştirmekte, an
cak asığ ( faydası vardır. 
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Bulgar 
lstikrazlan işi 

Londra, 18 (A.A) - Bulgar 
Maliye bakanı bay Todorof ile 
Bulgar bankası müdür muavini 
bay Bojilof uluslar kurumunun 
himayesi altında yapılmış olan 
istikrazlar komitesiyle görüş
müşlerdir Komiteye bay Osten 
Chabmberlain riyaset etmiştir. 
İki üç gün sürecek olan görüş
meler arasında savaştan önceki 
Bulgar istikrazlarının da mev
zuu bahsedileceği söylenmekte
dir. 

Üç Yılda 
İngiltere (600) Tayyare 

Yapacakhr 
Londra, 17 ( A.A ) - Har

biye nezaretinin yıllık raporun· 
da hemen 600 tayyare ısmar
lanması, bunların da şu üç yıl 
içinde hazır olması salık veril
mektedir. 

İtalya - Habeş 
Vuruşmasında Haheş

lerin Zayiau 
Cenevre 17 (A.A) - İtal

yanın Habeşistan notasına ver
diği karşılık uluslar kunınıu • 
genel katipliğine verilmiştir. 

Bu nota bütün kurum üyelerine 
dağıtılacaktır. 
MOGADİSCIO 17 (A.A) -

Ulualdaki çarpışma hakkında 
en son ve kati malümat şu 

merkezdedir. 
Habeşlerden 110 ölü vardır, 

Bundan başka ulual ile Ado 
arasındaki saha ölü ve yar~ 
doludur. Savaş meydanında 
105 tüfenk, 8000 fişek, 70 
mekkare; 98 kaltak, 125 çadır, 
400 çuval erzak, hır de kam
yon bulunmustur. 

Melburnda 
Kum Savuran Bir Yel 

Melburn, 18 (A.A) -Yığınla 
kum savuran sert bir yel bu 
sabah Viktorya ilinin bir bö
lümünde büyük zararlara sebep 
olmuştur. Binalar hasara uğra
mış damlar uçmuş fabrika ba
caları yıkılmıştır. 

İngilterede 
Boks Şampiyonası 

Leicester 18 (A.A) - Lei· 
cesterli boksör Pat Butler ln
giltere yarı orta sıklet on bet 
devrelik şampiyonluk maçınd• 
Londralı eski şampiyon Harry 
Masonu sayı hasebiyle yenmiş• 
tir. 

LONDRA 18 (A.A) - in· 
giltere ağır siklet şampiyonluk 
maçında Galili Jak Peters on 
raovuntta Avusturalyalı Corc: 
Kooku sayı hasebiyle yenmiştir· 

Çin de 
Amerikalının Kafa-iki 
sını Kesmişler 

Şanghay, 18 (A.A) - Roy· 
ter Ajansı muhabirinden: Anıe· 
rikalı misyonerlerden Stan ile 
kansının Çinli komünistler ta· 
rafından göz önünde kafaları 

kesilerek ölülerinin ortada bı
rakıldığı Pekinden alınan bir 
tel yazısiyle teyit olunuyor. sıı 
işi gören komünistler bunull 
bütün yabancıları öldürmek 
hususunda verdikleri kararın 
birinci tatbiki olduğunu söyle• 
mişlerdir.Madam Sten ölmeden 
evvel küçük kızı Heleni saklı• 
mağa muvaffak olmuştu. Kıı· 
cağız iki gün bir Çinli kadın 
tnrafından emzirilmiş ve Çir: 
nizami kuvvetlerinin gelmesiyle 
kurtarılmıştır. 

Ticaret Borçları 
Londra 17 (A.A) - Ticari 

borçlar hakkında müzakeratt• 
bulunmak üzere gelmiş ollll 
Romanya Ticaret bakanı btl 
sabah İngiliz hükümeti erkiOI 
ile ilk görüşmesini vapmııtır· 
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~ -azıhan Ovasını Saran 
Güneş Tiksine 

Boğucu Taaffün KarşısıJ.j,J.a 
Tiksine Uzaklaşıyordu 

~~~~~~~~~~~ 

;~ihayet Kütahyada kendile
rinin yardımiyle zencirlerini kı
rarak şehrı zapteden ve sonra 
meçhul bir semte doğru çeki
lip giden "esirler ordusu,, nun 
Malatya istikametinde görüldü
ğünü tahkik etmeğe muvaffak 
olabildiler. Şimdi artık Malat
yaya doğru doludizgin beygir
leri sürmekten başka yapılacak 
bir şey kalmamıştı .. 

Burası muazzam bir harabe 
koskcaman bir yanğın yeriydi. 

Burası bir taş yığını idi. 
Dehşetli bir facia oynanmıştı 

Lurada .. 
Kızgın, kararmış taş küme

lerinden hala dumanlar tüten 
şehre girdiler .. 

Ve anladılar ki Malatya şeh
rini saran Bizans ordusu mahv
olmuş, T emistoklis ölmüş, ve 
Kütahyadan gelen "esirler or
dusu,, nun yardımiyle Malatya
War muzaffer olmuşlar ... 

Bu bir rüzgari zaferdi...Harp 
olunca şiddetile berdevamdı. 

Harp Nasıl olmu,ıu? 
Her gün Tanyeri ağarırken 

sıyrılan kılınçlar, ancak gece 
ortalık adamakıllı kararınca 
kınlanna giriyordu .. Geçen her 
gün muhasım saflarda yeni bir 
rahne açıyor, gözünü hayata 
yuman her muharip arkadaş
lanna yeni ve çok zehirli bir 
kin aşılıyordu .. 

Bu halin sonu nereye vara
caktı? 

Galiba kafasını yarıp bir lah
zacık olsun bu ciheti düşünen 
yoktu. 

Uç beyleri, harbın ilk günü 
nasıl mert ve cesur hamlelerle 
ite girişmişlerse el' an bugün de 
o haldeydi. Birer arslan gibi 
çarpışıyorlardı, fakat... Evet, 
fakat bu halde de işin sonu 
ne olacaktı? 
Düşman gün geçtikçe kor

kunç bir kudret haline giri
yordu. 

Tam iki aydanberi geceli 
gündüzlü devam eden harp, 
Bizans ordusunµ yıpratmamıştı. 
Bilakis Bizanslı askerler her 
gün bir kat daha kıymet kesb
ediyorlardı. 

Bu işin kabahatı Uç beyle
rinde idi. 

Muharebe Bizanslılar için 
Adeta askeri ders mahiyetini 
almıştı. Malatyalılar, karşıların

da saf tutan düşmanı her gün 
bir gün evvelkinden daha ce
sur ve eaha kıymetli buluyor
lardı. T emistoklisin askerleri 
için harp bir nevi askeri tat
bikat şekline girmişti. Maama
fih Uç beyleri hala mütefevvik 
döğüşüyorlardı. İçlerinden bir 
kişi tekerlendiği zaman mu
hakkak on Bizanslının canı 
ademe revan oluyordu. Lakin 
ne de olsa bu işin sonu yoktu. 
Bizans ordusu kesilmekle biter 
gibi değildi. 

Harp meydanı iğrenç ve kor
kunç bir şekil almıştı. 

Ölüleri kaldıran mı vardı? 
Her ölü, Atından düştüğü 

Yerde kalıyor, ve onra şu ya
kan kavuran Elcezire güneşi 
altında her ceset dc: rhal tefes
süha başlıyordu. 

Ova pis v:ı iğ re ç bir koku 
içindeyidi. Yazıhanılan ta kuru 
çayla sulanan O\ lara kadar 
berbat bir taaffün teneffüsü 

güçleştiriyor, başlara ağrı veri
yordu. 

Sürü sürü kargalar, insanın 
tüylerini diken diken eden ce
hennemi çığlıklarla havada ka
nat çırpıyorlardı. 

Askerler, bir gün evvel, yanı 
başında gülen, oynıyan konu
şan ve kıllnç sallıyan arkadaş
lannın bir gün sonra kara kar
galann ak gagalariyle didik 
didik edildiğini görüyorlardı. 

Bu ne feci manzara idi ya
rap .. 

Bir gün evvel, Alinin başına 
gelen, bir gün sonra Velinin 
yani senin ve benim de başıma 
gelebilirdi ... Binaenaleyh hepsi 
insanlıktan çıkmışlar, birer 
vahşi canavar haline girmiş
lerdi ... 

Öyle değil miya? Ölmemek 
için öldürmek lazımdır. 

Ölmek demek peygamberin 
şefaatiyle cennete girmekten 
çok ziyade, ve her şeyden ev
vel şu cehennemi ovada leş 
kargalarına yem demek değildi. 

Ve öldrüyorlardı. Harp baş
lar başlamaz, iki ordu birbirine 
ğirişiyor. Satır, halta, gürz ve 
kılınç öne çıkanı ezen, kesen 
ve parçalıyan bir mihanikiyetle 
insan sürülerini tırpanlıyordu. 

. . . . ' 

. . . . . . . 
Bir gündü ... 
Yazıhan ovasını saran· bo

ğucu taaffün karşısında güneş 
tiksine tiksine uzaklaşıyordu. 

Sabah çok erkenden başlı
yan harp, öğleden sonra ta 
ikindiye kadar devam etmiş, 
çarpışmadan sonra Temistoklis 
askerlerini geriye çekmişti. 

Havada ezici bir hararet 
vardı. 

Parasız 
Çocuk Bakımı Hak

kında Öğütler 
Çocuk Esir~eme Kurumu 

( Himayei Etfal ) annelere ço
cuklarının bakılması usüllerini 
göst~~~n öğütler hazırlamıştır. 
Bu ogutler süt çağındaki be
bek_Jer~ birinci aydan başlayıp 
12 ıncı aya kadar ne şekilde 
bakılacağını bildirir. İstiyenlere 
her ay için bir öğüt parasız 
olarak gönderilir. Ankarada 
Çocuk Esirgeme Kurumu Baş
kanlığına bir mektupla adres 
bildirmek kafidir. 

Bay Suat 
lstanbul ağırceza mahkemesi 

başkanlığına tayin edilmiş olan 
Bay SuatGüral bugünBandırma 
ekspresile İstanbula hareket 
edecektir. 

Saylav Seçimi 
İzmirin Nüfusu T esbit 

Edildi 
Saylav seçimi münasebetile 

yapılo.n teshite göre yalnız be
lediye hududu dahilinde nüfus 
miktarı 101,544 tir. Köyler ve 
civar nahiyeler bu yekuna da
hil değildir. 

Bugün kazalardan dagelecek 
olan mazbatalardan sonra tef
tiş heyeti ve idare heyetı bir
likte bir toplan lı yaparak bu 
sene vilayetimizden çıkarılacak 
saylav sayısını belli edecek
lerdir. 

Hemen her gece güneş;n bat
masiyle beraber Elcezireyi ok
şıyan serin rüzgar, bu akşıım 
her nedense Yazıhana uğrama
mıştır. Uç beyleri karargahında 
endiştli bir sükun vardı. 

V andan gelen askerler sırt
sırta vermişler, dinleniyorlardı. 

Hoş... Buna dinlenmek de
nemezdi ya... Her ne hal ise 
çıkanyorlardı. 

Kılınçlan kınlarına sokmağa 

lüzum görmemişlerdi. Çünkü 
hepsi diken üstünde oturur 
gibiydiler .. 

Vanlı Hüseyin bey Ahsenle 
bir kenarda ve ayakta ko
nuşuyorlardı. 

Seslerini yüksltemiyorlar , 
adeta ağız ağıza vermişler, fis
kos ediyorlardı. 

Ahsen bedhindi: 
- Bu İş neye varacak diye 

sordu: 
Vanlı Hüseyin yiğitliğine toz 

kondunniyordı: 

- Ne mi olacak? Olan ola
cak işte ... Harp bu .. Diye söy
leniyordu. 

Bir an ikisi de sustular. Vanlı 
bıyıklannı burarak düşünceye 
daldı. 

Ahsen, gözlerini uzakta tü
ten dumanlar arasında kanlı 

mızraklan ipek bayrakları 

dalgalanan Bizans karargahına 
dikmişti. 

Oh! Ahsen bey fena halde 
bedbin ve ümitsizdi. Maamafih 
böyle olmakta da haksız de
ğildi. 

Malatya uzaktan gözüktü. 
Eğer Malatyanın hangi dağ

larla çevrilmiş olduğunu hilme
seydiler ... Uzaktan görünenin 
Malatya olduğuna ihtimal ver
miyeceklerdi. 

- Sonu var -

1 Ihbariyeler 
Nasıl Verilecek? 

Kaçak eşya muhbirleri hak
kında gümrük ve inhisarlar 
bakanlığından şehrimizdeki ala
kadarlara bir tamim gelmiştir. 

Bazı yerlerde muhbirler ik
ramiyelerini alabilmek ıçın 
meydana çıkmak mecburiye
tinde kalmakta ve bu yüzden 
kendilerinden bir daha istifade 
edilememekte idi. 

Bunu nazarı dikkate alan 
bakanlık bundan sonra muh
birlerin hüviyetlerinin gizli tu
tulması için bir tedbir ittihaz 
atmiştir. llkönce muhbirin elin
den ikramiyenin miktarına da
ir ve usulüne uygun bir senet 
alınacak ve ikramiye, muhbiri 
kullaoan daire tarafından tah
sil edilerek doğruca muhbire 
verilecektir. 

Hurdalar 
Sumaya Çevriliyor 

Bornova müskirat Hayat 
fabrikası suma imaline faali
yetle devam etmektedir. Bir 
buçuk ay zıfında 6 hin çuval 
hurda incirden 100 derecelik 
130 bin litre suma imal edil
miştir. 

Bay AH Rlza 
Adanaya tayin olunan Me

neme sıtma mücadelesi dokto
ru Bay Ali Riza yeni memurine 
tine gitmiştir. 

Sahihi a 

o ki a: 
~.. •• , •• ' - 1 • • •• ''y ·_ .. ;: -

Belgratta Nümayişler 
Belgrat - Zagrep Ve Lubliyana Genç
liği Ulusal Birliğe Bağlantısını Bildirdi .... ~~~~~~~~~~~~~~-

Belgrat 18 ( A.A ) - Bakanlar meclisinin dün yapmış olduğu toplantıda dış bıtksnı arkadaş
larına Cenevredeki mesaisi hakkında malumat vermiştir. Bakanlar meclisi dış işleri bakanının iza
hatından sonra Yugoslavyaya yapmış olduklan yardımdan dolayı dost ve müttefik türelerine min
net ve şükranını izhar etmiştir. 

Belgrat 18 ( A.A ) - Belgrat Zagrep ve Lubliana Üniversitelerinden on hin talebe dün akşam 
Belgrat ulusal tiyatrosu önünde büyük bir miting yapmışlardır. Birer söylev söyliyerek 
Kral Aleksandnn hatırasını tebcil etmişlerdir. Bundan sonra üniversite gençliğinin ulusal birliğe 
ve Kral Aleksandnn eserine sadakatını teyit eden bir karar sureti kabul etmişlerdir. Miting ala
yı Belgrat ahalisinin de iştirakiyle vatanperverane haykırmalarla payıtahtın büyiik caddelerinden 
geçmişlerdir. Bat bakanlık dairesi önünde coşkun tezahürler yapılmış ve birçok söylevler söylen
miştir. 

Yugoslavya Dış Bakanı Bay Y evtiç 
• 

Ve Adliye Bakanı istifa Ettiler 
lstanhul, 18 (Hususi) - Yugoslavya hariciye hakanı Bay Yevtiç istifa etmiştir. 
Paris 18 (Hususi) - Belgrattan bildiriliyor: Yugoslavya hariciye bakanı Bay Yevtiçle adliye 

bakanı bugün istifalarını verdiler. Bu istifa karan nazırlar meclisinde Bay Yevtiçin Cenevre te
masları hakkındaki izahatı üzerine kabine azalannın ihtiyar ettikleri hareket tarzından mütevellit
tir. Filhakika nazırlar meclisinden sonra neşredilen resmi tebliğde Cenevrede Yugoslavya dava
sına müzaherette bulunan müttefik devletlere teşekker edildiği halde Bay Y evtiçin bu muvaffa
kiyeti temin eden faaliyeti sessiz geçilmiştir. 

Diğer taraftan Bay Yevtiç Belgrata vanşında Adliye hakanından başka bakanlardan hiçbiri 
kendisini karşılamağa gelmemişlerdi. Bu keyfiyet te hariciye hakanını gücendirmiş bulunuyordu. 

İstifa haberi Skupçina mahafinde teessürle karşılanınıştır. Mecliste parlamento dışında kalan 
nazırlann istifası suretile kabinenin parlamentar şekilde teşkil edilmesi arzusu mevcuttur. 

Paris; 18 (Husususi) - Gazeteler Yugoslavya Hariciye hakanının istifası bu memleketin dahili 
siyasasinda büyük tesirler yapacağını yazıyorlar. Maamafih Yugoslavyanın Dış sıyasası hiç te 
değişmiyecektir. 

Yunanlıların Akalliyetler için Bazı 
Tekliflerde Bulundukları Söyleniyor 

İST ANBUL, 18 ( Hususi ) - Bugün Romanya vapurile Atinaden şehrimize gelen hariciye ha
kanı Bay Tevfik Rüştli Aras yarın (bugün] Ankaraya hareket edecektir. 

ISTANBUL, 18 (Hususi) - Atinadan gelen haberlere göre; Yunanlılar dış bakanımızla görüş• 
melerinde akalliyetler için bazı tekliflerde bulndular. Bay Tevfik Rüştü Aras ikinci Kanunda tek· 
rar Atinaya gidecektir. 

Barolar A vukatlann Ihtısaslarına 
GöreAyrılmasınaltirazdaBulundular 

İstanbul, 18 ( Hususi ) - Adliya Bakanlığınca hazırlanan avukatlar kanunu hakkında 
barolar mütalealarını hakanlığa bildiriyorlar. Barolar avukatların ihtısaalann:ı göre sınıflara aynl
malarına itiraz ettiler. Bakanlık barolardan gelen bütün mütalealan tetkik ettikten sonra karannı 
verecektir. 

• 
Fransa iki Senelik 

Askerliğe Dönüyor Mu? 
PARIS, 18 ( A.A) - Ayan 

azasından hay Lemeryi hari
ciye bütçeşinin müzakeresi es
nasında iki senelik askeri hiz
met esasının yaniden kabul ve 
tesis edilmesinin mutlak bir za
ruret olduğunu söylemiştir. Mu
maileyh bunun için askerlerden 
daha ziyade pahalıya mal olan 
işsizlerin askere alınmasını il
tizam etmiştir. Kendisinden 
evvel mazbata muharriri hay 
Sarri memleket toprağının mü
dafaasına müteallik raporunu 
izah etmiş ve Fransanın harp
cuyane hiçbir hayal besleme
mekte olduğunu, yalnız uzun si
nırlarını ve geniş müstemleke
lerini mtıdafaa etmek mecburi
yetinde bulunduğunu söylemiş
tir. Mumaileyh şimdiki ordu 
mevcudunun 460,000 kişiye te
nezzül etmiş olduğunu, bunun 
yüz otuz bin kişinin müsteın: 
lekelerde bulunduğunu buna 
mukabil Almanyanın 600 bin 
kişilik bir kuvvete sahip ve 
bunun arkasında seferber edil
meye amade 700,000 kişilik 
talim görmüş efrada ve daha 
yaşlı olmak üzere bir milyon 
400 bin ihtiyat efradına malık 
olduğunu beyan etıniştir. Mu
maileyh ğenel savaştaki doğum 
azlığiyüzünden 1936 senesinden 
1940 senesine kadar ordu mev
cudunun daha zivade azalacağını 
söylemiş ve harbiye nezaretin-

lıraıısııı Huva Bakaııı 

den askerlerin daha iyi talim 
ve terbiye edilmesini istemiş
tir. Bay Sarn maliy~ encüme
einin hiç bir zaman milli mü
dafaa için istenilen tahsisatı 
reddetmemiş olduğunu söyle
miştir. Bunun üzerine ayandan 
Bay Lemeryi söz alarak Fran
sız diplomasının kalkınmasını 
temin etmiş olan reis Bartu 
ile bu yolda onun eserine de
vam eden ve Cenevrede par
lak muvaffakiyetler kazanmış 
olan hay Lavalın zikricemilin
de bulunduktan sonra iki se
nelik askeri hizmet teklifini 
yapmıştır. 

Japonya ...... 
Gerileyecek- Mi? 

Baştaıa/ı ı ınci sahifede 

ret ihtiyaçlarına tamamen yeter 
olduğunu söyliyorlar. 

Amerika Ordueu 
Vaşington, 17 (A.A)-Har

biye encümeni bakanı Bay Dem 
vermiş olduğu raporda 11.750 
olan zahit sayısının 15 hine ve 
117,517 olan asker sayısının da 
165 bine çıkanlmasını istemek
tedir. Rapor 60 milyon dolar 
harcanarak kışlalar yapılmasını 
istemekte ve hava güçlerinin 
bitirilmesi için askeri tayyare
lerin 2300 e çıkanlmasını tav• 
siye eden tayyare encümeni 
raporunu onaylamaktadır. 
FevkaUlde SalAhlyetıer 

NEV YORK, 17 (A.A) -
Reisicumhur bay Ruzveltin kon
greden, diğer devletler arasın
da bir savaş çıkarsa Amerika
nın alacağı durumu tayin ve 
Amerikanın bitaraflığını ne 
suretle muhafaza edeceğini tes
pit etmek ıçın Reisicıım
hura fevkalade salahiyetler ve
rilmesıni istemek niyetinde ol
duğu beyan edilmektedir. 

Romanın NUfusu 
Roma, 17 (A.A) - En son 

resmi istatistiklere ğöre Roma 
şehrinin ikinci teşrin sonunda 
nüfusu 1.333.000 dir. 



254 Yaşında len Çinlinin Hayatı 
Niçin Az. Yaşıyor, Çabık ihtiyarlıyoruz Bilir Misiniz ? 

• 
.Jlütün Memeli Hayvanların Hayatlarına Göre, insanların Da Tabii ömrü 
Ikiyüz Yıldan Az Olmamak lycap Ederdi - Çok Yaşamanın Sırrı Nedir? 

Joumal de la femme "esra
. rengiz ılayat,, başlığı albnda 
şu garip yazıyı basmışhr. . 

"un bet gün evvel, tıp aka
demisi Dr. Gueniot'un 103 ün
cü yıldönümünü kutluladı. Bü
tün gazeteler doktor Gueniot'
un yalnız uzun ömrün
den değil, gençlik ve 
faaliyetinin uza masın
dan da hayranlıkla bah
settiler. Halbuki yine 
bu senenin bahannda, 
Çinin Kai Hsayn şeh
rinde 1680 senesinde 
doğmuş bulunan dün
yanın en ihtiyar adamı, 

· Li Şang Yun'un ölümü
nü, aynı gazeteler, bir 

· kaç sabrla geçittirdi
. ler. 

254 Yatındaki 
Adam 

Li Şang Yung, 254 
bahar görmüştür. Ölü
münde 24 llncil kansı 
olarak 74 yaşında bir 

dul bırakmışbr. Li 
Şang'ın ilk evlenmesi 

1697 de olmuıtur. Yüz 
yıl evveline kadar ecza
cılık mesleğini yapmakta 

idi. O tarihten sonra 
mesleğini terketmittir .. 

Hayabnda hastalık ne
dir bilmemittir. Ölümü. 
de bir mumun sönmesi 
kadar sakin, ve ıstı

rapsız olmuıtur. 

İşte akıllara hayret 
verecek uzun ömür buna 
derler Memeli hayvanlar 
sınıfına mensup olan insa 
nın hayatı diğer memeli 
hayvanlarla mukayese edilince 
dikkata değer bazı milJ&}ıede
ler elde etmek kabildir. Kaza
lar istisna edilmek tarlı ile 
bayvanlann bayatı üç devreye 
ayrılır: 

l - İnkifaf devresi .. 
2 - İstikrar devresi. 
3 - İnhitat ve ihtiyarlık 

devresi. 
Bu sonuncu devre ıun'i ola

rak kısalblmamıısa büyüme ve 
inkişaf . devresine muadildir. 
Hayatın en uzun elan devresi 

_ büyümeye, inkişafa son veren 
istikrar devresidir. Bu nisbet
ler, tabii ömürleri iki yıldan 
ibaret olan farelerden tutunuz 
da çok ömürlü olan fillere ka
dar aynıdır. İnsanlarda istikrar 
devresi, erkekler için 25 ya
şından biraz evvel, kadınlar 
içinse 20 yaşından sonra başlar. 
Gayet normal şerait içinde ya
şayan Li Şang Yungun 250 
yıllık hayatına göre, insanlar 
için 20 - 25 yıllık inkişaf, 160-
20t) yıllık bir istikrar ve 20-25 
yıllık bir ihtiyarlık devresi ka- · 
bul etmek lazımdır. 

Bütün memeli hayvanlarda 
istikrar devresi inkişaf ve 
inhitat devresinin 8-10 misli 
olduğu halde insanlarda da 

vaziyetin böyle olmamasına sebep 
yoktur Bu tahminler genel 
mahiyette olan tahminlerdir. 
Zira inkişaf devresi ırklara, 

: şahıslara göre değişebilir. Hal
buki insanlar diğer 'memeli 
hayvanlara nazaran bir istisna 
tekil ediyorlar.En müsait şerait 
dahilinde bile bugünkü insan 
hayatının dört devreye ayrıldı
iını görüyoruz: 

20 - 25 yıl · süren inkişaf 
devresi, ona muadil olan bir 
istikrar devresi, takip ediyor • 
10-15yılsüren bir inhitat ve niha
yet çok seri geçen bir kocama 
devresi geliyor ... 

Halbuki modem 

:!i>O yil !JU§lt!flt ıı 

hayatındaki yıpratıcı bazı ku
surlar yüzünden inkişafı takip 
eden istikrar devresi daha 
belirmeden inhitatın başladığı 
da vakidir. inhitat, saçların 
renklerini kaybederek ağarması, 
dişlerin dökülmesi, artiritizmin 
veya, karaciğer hastalıkları ile 
başlar. Hayatımızın en verimli, 
en faal devresi ihtiyarlığa yüz 
tutmuş olduğumuz devreye 
rutlar. Bu bakımdan insan 
h ' . 1. h 1 
ayatın n seyrı, meme ı ay- · 

vanlar arasında bir gayri tabii-
lik arzeder. Feci bir gayri ta
biilik ... 

Yedi yaşında, altı nesil üret-
meğe muktedir bulunan 
bir kedi harici gürünüşü 
itibarı iki yaşındaki bir ke-
diden farklı değildir. Fare- · 
leri aynı hınç ve canlılık
la takibe muktedirdir. Ayni · 
zamanda aşk vadisinde de iki 
yaşındaki kediden hiçte geri 
kalmaz. Halbuki yedi yaşın~aki ~ 
bir kedi, insan hayatı ile kedi . 
nin ömrü arasındaki nisbete . 
göre 140 ya,ındaki bir insana· 
muadildir. 

Faka_t •• 
Fakat hayatımızdaki gayrı 

tabiilik sadece tabii olan öm
rümüzün bu kadar korkunç 
şekilde kısallmasından, inhitat 
ve kocama devresinin bu ka- · 
dar çabuk gelip yetişmesinden · 
ibaret değildir. Aynı za-
manda dikkate. değer bir 
ikinci müşahede de · me
deni insanlar ailesi dışında, 
iptidayi insanlar arasında, bil
hassa vahŞilerde hastalıl(Jarın 
daha nadir olmasıdır. Halbuki 
mu~sır insanbim hayatında 
çeşit çeiit hastalıklar tabii 

bir şey olmuştur. Sijzlerime 
daha iyi in~mmak için bu gi
ren kış içindeki hayatınızı sev
diğiniz köpekler veya kedile
rin hayatı ile mukayese ediniz. 
Medeni insanın kurduğu çab
lar altında yac;aması, havati-

Ç'iııli 

yeleri itibari ile bir düşkün
lük olmasına rağuıen, bu küçük 
hayvalann n~zley.e,gripe, başağ 
nlarına, daha birçok kış hastalık 
lanna tutulduklarını görecek mi 
niz?Hayır .. Pek müstesna vaka

lardan başka, bunnları baytara 
göstermek ihtiyacını duymıya
caksınız. Halbuki kıt geldi mi, 
her ailenin küçük bütçesinde 
doktor ve ilaç paralan mühim . 
gedikler açar. Muasır insan, a~ . 

ğı yukarı hasta olan, hastalıkla · 
ünsiyet peyda ~tmiş olan in- · 

sandır. 

LI Şang Yuna Oellnce . 
Li Şang Yuna gelince, Kay 

Hsayn şehri sakinlerinin söz
lerine inanmak gerekse asırları 

('tıı 

deviren bu adam uzun hayat 
iksirini bulmuş,. Çok gizli tut
tuğu bu iksiri kullanarak ha
yahnı uzatmakla imis. Halbuki 
Li Şan Yung gizliliklerden 

hoşlanmıyan bir adamdi. Onun 
tireye üreye Çinin en kalaba~ 

lık ailesini teşkil eden soyuna 
bakarak bu tahminleri yapan
ların bütün deyişlerine rağmen 
Li Şang Yun son günlerine 
kadar hayatında hiç bir sır 

olmadığını, çok yaşamayı ha
yali iksirlere değil, tabiata 
borçlu olduğunu söylemekte 
idi. 

Uzun hayabn sırrı tabiata 
uygun oforak y:ı ta~ak~r, sözü 
Li Şanz Yunun bulu~u sayıla
maz. Eski insa.lların haya~ ında 
bu misa!lei bugünkü kadar az 
değildi. Hint . Y orrileri içinde 
Hatha Yoga adı He talim edi
len bu doktrin uzun yaşama
nın, sağlığın, gençliğin, r;üzelliği 

korumanın sırrını taşımaktadır. 

Tabiata uygun olarak yaşamak 
çok basit görünen bir şeydir • 
Falrnt bu basit g5rünüş alda
tıcı bir görünüştür. Yogiler 
"Tabiata uygun hayattan,, in
san adını taşıyan hayvanın ta-

bii bilojik kanunlara uygun 
olarak yaşamasını kastediyor
lar. Bu bugünkü iptidai kavım
ların veya vahşilerin h~yatına 
dönmek, onlar gibi yaşamak 
değildir. 

Zaten bunla;ın tefes~üh eden 
hayatı ilk iıisanların hayatına 
benzetilemez. Bütün bunlardan 
ben sadece normal ve tatbiki 
kabil olanları ele alacağım. 

Hayat, exstra-normal saha
larda dolaşmağa hacet olmak
sızın büyük imkanlar yaratan 
bir varlıktır. Bütün bu imkan
ları t~p~amak kendi elimizdedi • 

En kıymettar servetimiıi teş
kil eden vi.fcudumuz, 11zviyeti-

evleı·i 

/Jfr Çiu mabcclimleki 
lıe!lkellerden 

miz, bugünkü halile sarfedilen 
gayretin ve enerjinin ancak 
yüde onunu veren bozuk bir 

makinaya benzer. Fakat 
makinadaki kusurlar makinistin 

bilgisizliğinden doğmaktadır. 
Tıpkı tecrübesiz bir pilot etin-

de mütereddit uçuşlar yapan 
bir tayyare gibi. .. Tayyare, is
tao;yonu üzerinde bir kaç de-
fa dolaştıktan sonra be-
ceriksizliğinin cezası ola-
rak düşecek toprağa saplana
c~tır. Usta, becerikli bir elde 

Bir vazı makinasındaki tuşlar
. dan birine dokanınca tuş 
. makinanın rulosuna derhal te-

mas eder . Fakat tuşa 
· dokanmadan harfi elimizle oy

natacak olursanız tekrar klavyesi 
üzerine düşer. İnsan vücudu 

/Ji11lli Jlallm ruı·!ıi 

aynı tayyare bir kuş gibi ose- aa metodik bir antrenmanla 
anlan aşar. Tabiatın bize ruhi hadiseleri iradesine inkr 
verdiği uzviyet makinasına yat ettirmeğe muktedir olabi-
vüzde yüz enerjisini verdirebil- lir. Halbuki bugüne kadar on-
mek bir makimmın va:ılmaz lan kendi irademizin kontrolu 
bir ülkeye doğru yüzde yüz haricinde tutmağa alışmış bu-
verimini temin etmek kadar lunuyoruz. Gençlik devresini 
zor, imkansız olabilir. Fakat bugünkü devrenin çok ilerisi-
insanın elindeki imkanlarla yüz- ne kadar uzatmalı, sağlığımızı 
de altmış verimi temin etmek korumak için bunu istemek 

yeter. Fakat istemeği bilmek 
kabildir? Hathi Yoga1

nın dok-
b d k 

şartı ile ... 
trinleri bizim il iğimiz fizi Muasır insanlık irade· ve is-
ve manevi ayrımları tanımaz. tek ilmini unutmuştur. 'Halbuki 
Bu iki varlık tek bir varlık ha- Yogilerin tatbik ettikleri an-
linde kaynaşmıştır. Hatha Yo- trenman herşeyden evvel ira· 
ga'ya göre insan, zekiveti, denin şahlanması, isteğin di-
iradeıi, duygusu ve ' maddi olan siplin altına alınmasıdır. Çok 
vücudu ile ahenktar bir varlık · uzun yaşamanın, genç kalma· 
teşkil eder. Bu makina- nın, güzelliği kaybetmemenin, 
nın bütün alatları birbirlerine fizik kudretin ve aynı zaman-
mütekabilen kumanda ederler. da saadetin sırrı buradadır.,. ......... •·•••·•••··••·····••••·••···•·····••···········••••············•·•·······•··•· 

Amerika da 
Bankalar Faiz Miktarını 

lndlrlyorlar 

Vasington, 17 (AA) - Son · 
kinuu 1935 ten itibaren bü
tün bankalar banknlara yatı

rılacak paraların faiz miktarını 
yüzde 3 ten yüzde 2,05 e indi-

recaklerdir. Bu işi yapacak 
olan banka1arın tutarı 13 mil-

yar ve faizleri ind\rileceh pa
ranın da 11 milyar dolardır. 

Bu yönkemin (tetbir) bankala
ra para yatıran kimselerin iş 
yapma güçlerini artıraçağını 

ve onları emeklerini daha kar
la işlere yabrmağa isteklendi
receği oranlamaktadır. 

Katolik Gazeteciler 
Kongresi 

Viyana 17 (A.A) - Avus
yalı katolik gazetecilerinin ilk 
kongresi, dün başbakan Bay 
Şuşnigin başkanlığı altında top
lanmııhr. 

Torun Balonu -Kafkasyada Düşen Ba, 
lonun Tayf ası 

Varşova 17 (A.A) - Ser· 
best torun balonun efradı 
Varşovaya dönmüştür. Balonda 
bulunanlardan mülazim Pomas· 

ki, balonun bulutlar üzerinde 
uçmuş olmasıudan ötürü top
rağı görmek mümkün olmadı-

ğını söylemiştir. Balondakiler 
nerede bulunduklarını öğren-

mek için aşağılara indikleri 
zaman Kendilerinin Karadenizirı 
üstünde 10 metre yükseklikte 
bulunduklarını görmüşlerdir. 
Balon safra atılmak suretile 

yükselmiş 80()0 metre irtifa• 
çıkmış ve balondakiler müvelll" 

dülhumuza cihazlarına müra
caat mecburiy~tinde kalmıtlat" 

dır. Malum olduğu veçhile b•" 
lon şimali Kafkasyada kar•Y' 
inmi~tir. 



ta Kanunuevvel 1934 Yeni Asır "'I :sahife 

Güzeller Hayvanlara Düşkündürler 
Ve GüzeilikYSiiilz· · ıns&Ölarcl=- Mahsus Değildir .. 

Dünyanın en 
tanınmış san'
atkarları, sah
ne veya beyaz 
perde artistleri 
genel olarak 
köpek, kedi, 
maymun, ars
lan yavrusu bü
yütmekten zevk 
duyarlar. Ar
tistlerin kendi 
güz ;!llikleri ya
nında hiç te sö
nük kalmıyan 

seleksiyone e
dilmiş hayvan
larla birlikte 
alınmış fotoğ

~afları yeryü-
ünde cidden 

s t vilmiye de 
ğer ltayvanla
rın hiç te aı: 

olmadığını gös
termiye yeter. 
Spinellinin uzun 
beyaz tüylü 
maymunu çır

kin değildir. 

Florel'in, Kristiyan Delinin 
pekleri sergilerde genel hay-

ranlığı üzerler;nde toplıyacak 
sevimliliktedir. Betty Grable'in 
arslan yavrulanna derin bir 
sevgisi vardır. Bu sokulgan 
hayvanlar büyüdükten sonra da 
böyle uslu ve sevimli dursalar 
ne olur? Halbuki onlar büyü
yünce Betty'nin nefis vücudu
nu ne kadar haris bir iştiha 
ile gözetliyecekler .. 

maymuıııı 

Aşk Ve Saadet 
Mae Vestin Nasihatlan 
Amerikanın maruf sinema 

yıldızlanndan Mac W set, vakti
nin darlığına rağmen kendinden 
nasihat istiyen genç kızlara 

cevap vermekten de çekinmez. 
Bir gazete Mae W este gönde
rilen mektuplardaki sualleri ve 
artistin cevaplarını neşrediyor: 

- Bir genç kız geçmiş gün·· 
lere ait hayatını kocasına veya 
nişanlısına anlatmalı "mıdır? 

Orta TBhsil Okullarında · 
• 

Kültür Bakanı Bay özmen imtihan 
Şekilleri Etrafında lyzahat Verdi 

1 
kültür bakan= şimdiye kadar okulların muallim ihtiyacını Ankara 17 (A.A) ~ Kurul

tay bugün Bursa saylavı Esa
dm başkanlığında toplanarak 
değiştirilmesi istenen askerlik 
mükellefiyeti kanunun ikinci 
maddesinin değişimine yer ol
madığı hakkındaki mazbata ile 
mübadil, gayri mübadil göç
men (muhacir) vesair kanunlara 
göre tefviz veya adiyen tahsis 
olunan gayri menkul emva~in 
tapuya baglanmasına dair ka
nun üzerinde görüşülmüş maz
bata ile kanun onanmıştır. 

Meslek Haricindeki 
MUkellefler 

Meslek haricinden alınacak 
Muallimlere verilecek maaş 
hakkındaki kanunun görüşül
mesinde bir sorguya karşılık 
olarak kültür bakanı bugünkü 
kanunla verilmekte olan maa
şın bu iş için yetmediğini ve 
askerlik yapmakta olan mual-

timlerin yerlerini boş bırakma
mak için hariçten muvakkat 
muallim alınmasında zaruret 

. bulunduğunu söyl~miştir. 
Bay Abidin Özmen kanunun 

hükmünün 934 - 35 senelere 
münhasır bırakılmasının sebep
leri hakkındaki sorguda, ka
nunun hazırlanmasında yalnız 

bu yılın ihtiyacı göz önüne 
alındığını, gelecek yıl içinde 
böyle bir durum olursa onu da 
karşılamak maksadiyle 1935 
genel denkleşme kanununa 
bugün knrultayın onayına su
nulan kanunun meriyetine dair 
bir madde konulması hususunda 
oıaliye bakanı ile anlaşmış ol
dukları karşılığını vermiştir. 

Maliye bakanı söz alarak, 

bu gibi dışardan alınacak mu- karşılamak için bu tekliflerin 
allimlere verilecek maaşların yapıldığını söyledi. . Bunda 
yetginsizliğini ileri siirerek bu· zaruret bulunduğu noktasında 
nun artbnlmasınıİı mümkün israr ederek okullarımızda ço-
olup olmadığİnı sorduğunu ve cuklann muallimıiz kalıiıaması 
görülen zaruret karşısında bu için sunulan kanu1;1un onanma· 
muvakkat muallimlere verile- · ıını istemiştir. 
cek maaş miktannm üçte iki imtihan ŞeKlllerl 
nisbetine çıkarıldığmı ve mu· Kültür bakanı ··A. . Özmen 
vakkat mahiyeti dolayısile da- fırsattan istifade ederek okul-
imi bir kanun olarak teklifinde lanmızda okuma programları-
~aruret görül~ediğini bildir- nın verimli olınası .yolunda 
miştir. alınmış korarfa imtihan şekil-

Bütçe encümeni mazbata le'°ri etrafında izahat vermiş 
muharriri Mükerrem Unsal, geçen yıl imtihanlarında lise-

k Ö 1 · !erin son sınıflarında bulunan ü.Itür bakanı A. zmenin i erı 
sürdüğü askerlik yükümlerinin 1260 talebeden 456 talebesi· 
muvakkat olduğunu ve bundan nin sınıfta kaldığını 17 talebe-

nin imtihana girmediğini ve 
sonra kanunla tesbit edildiği geri kalan 789 talebenin de 
gibi askerli'k hizmetlerini gör- geçtiğini orta~ekteplerde ise 
memiş olanların devlet hizme- 2128 son sınıf mevcudundan 
tine alınmıyacağını ve arbk 1110 - nun sınıf geçtiğini ve 
dışardan muvakkat muallim a- mütebakisinin kaldığını söyle-
lımnasına ihtiyaç kalmıyacağını miş ve bu neticenin neden 
bildirmiştir. ileri geldiğıni anJatmıştır. 

Bu görüşmelerin sonunda ka- Kültür Bakanı, yeni okullar 
nun hükmünün 934 - 35 sene- açılırken bina, okuma vasıtaları, 
lerine şamil olduğuna dair mad- muallim gibi ihtiyatçıları göz-
de, verilen bir takrirle kanun- önünde bulundurmakla beraber 
dan çıkanlmış ve diğer mad- her yıl artan talebe sayısı kar· 
deleri olduğu gibi onanmı~tır. şısında mevcut okullarda sınıf 
Orta Uahsll Okulları için adetlerinin arttırılmasından ka-

Orta tahsil okullarına heyeti çınmanın imkanı olmadığını ve 
vekilece tayin olunacak mikta- her yılda bunun tabii bir seyir 
n yani altmış lirayı geçmemek takip ederek artacağmı söyle-
üzere alınacak yardımcı mu- miş 1933 ders yılında 144 ve 
allimler hakkındaki kanunun 934 ders yılında 127 sınıf açıl-
görüşülmesinde de bazı saylav- dığını bildirmiştir. 
larm sorgularına karşıhk ola- Kanunun birinci ikinci mad-
rak Kültür bakanı A. Öı:men, deleri okunmuş busuretle alma-
orta mekteplere almacal< mual- cak muallimlerden liyakat gös-
limler için kflnunda muayyen terenlerin kurslardan geçirile-
şartlar bulunduğunu ve bu rek daiıni muallimler kadrosu-

ı Grable ve çok seı•clifji 
• s ~ • • ... :t 

__ , ___ _ 

- Kadınlaı ıçın geçmışın 
değil geleceğin değeri vardır. 
Bazen bilıiıemenin hayırb ola
olacağına kaniim. Bir erkeği, 
bilmediği feyler asla be~baht 
etmez • . 

- flayahnın en büyük aşkı· 

m tanıyan bir kadın sevdiği 

adamı kendine bağlamak için 
her fedakarlığı yapmalı mıdır? 

·- Fedakarlık mı, elbette .. 
Ancak durumu göz önünde 
tutmak, kendi şerefini veya 
sevdiğinin şerefini sarsmamak 

Krüüyan Del
ııiıı ve k&peği 

şarb ile... Bununla beraber şu
na inanmış bu!unuyorum ki 
fedakarlıkla sevdiklerini tuta
bilmiş kadınlar pek nadird :r." . 

- Bir erkek metresi ile ev
lenir mi? 

- Nadiren evlenebilir. Genç
ler aşkın dekorJanna düşkün
dürler. Fakat evlenmeğe ge
lince iş değişir. 

- Bir kadın sevdiği adamın 
mali yardımını kabul ederse 
onun saygısını kaybeder mi? 

- Bana bu kabil sualler so
ranlardan çoğu karşılaştıkları 
me3efelerin hallini bekliyenler
dir. Bundan ötürü bu suale C.11" 
vap veremiyeceğim. Suali soran 
genç kızın paraya ihtiyacı ol
duğu anlaşılıyor. Fakat yardım 
kabul ederse sevdiğini kayb· 
edeceğinden korkuyor. Buna 
ne cevap verilebilir. Sevilen 
vicdanlı. ince duygulu bir adam 
ise ala.. Aksi halde yardım is
temeb. t m sakınmalı. 

:K ayaKadınlığı Uyanıktır 
Konyada Kadınların Dörtte Üçü 
Çarşaf Ve Peçeleri Atmışlardır 

----------------------------~------------------------------~ 
Kola Fabrikası· Beyşehirde Bir Baraj - Çocuk Esirgeme işleri 

Konya, 19 [Hususi muhabi· myor. Bunda ise, manasız gazetelerine de alınmış; genç 
rimizden) - Türk kadınlığına inatcılık ve geri görüşlülük kız buna içlenmişti. Hatta ba-
soysal ve siyasal haklan veri- değil, darlık ve yokluk amildir. na gücenmişti. O, bu yandan 
lirken Konya kadınJığınında Bu içtimai duruşun (vaziyetin) kendisini teşhir manasını çıkar-
yeni yüküm ve mes'uliyetler yüzü ve içi budur. mıştı. 
önünde payına diişeni yap· Konya kadınlığı bugünkü Kafası olgunlaşan, biraz daha 
mağa amklandığım evvelki değerini ve yerini anlıyacak öğrenen o genç kız, mektep 
mektuplanmda kısaca bildir- kadar soysal rüıte varmıştır. tahsil ve terbiyesi görmeme-
miştim.. Konya kadınlığı, içtimai ha- sine rağmen bugün 22 yaşında 

Diğer şarlarımızdan bazıla- reketin işçilik safında yıllardan olmadığına müteessiftir.Ve dört 
rmda kadınlann peçelerini at- beri didişen, kendini yaşatan yıl evvel bana karşı olan dav-
tıklan, umacı kılıktan çıktık- bir kütledir. Kadın ve kızları- mışından dolayı af dilemiştir. 
lan duyulduğu halde niçin mızın dikiş, biçki ve nakış iş- Dün kılıgiyle erkek olan o 
Konyadan bir ses yükselme- lerinde daimi ve hem de zaruri genç kız, bugün yükümü ve 
miştir? didiniş ve titizlikleri; onları düşüncesile de erkekle denk 

Buna. başlCa manalar veren. maddi hayata ve bugünkü ya- olduğunu anlamıştır. 
sebepler göstermek istiyenler şayış telakkilerine bağlamıştır. Bu hadiseden, ne kadar 
bulunabileceğinden temas edi- Bu da, bu~nkü görüş ve gi- sevinsek yeridir. Ve bunlar 
yorum. dişin tabii ve denk bir tezahü- gösteriyor ki, Türk kadını, si-

Bugün Konyada çarşaf kul- rüdür. yasal hakkını da umduğumuz-
lanan ve peçe koyan kadın Onovluğun ilaniyle kendine dan f a.zla bir kudret ve gü-
sayılacak kadar azalmışb.r. Ka- gelen öz Konya kadınlığı da reyle (enerjile) kullanacaktır. 
dınlarımızın dörtte üçü medeni harf inkılabını tehalükle benim- Fabrika Kurulacak mı? 
kılıklannı çoktan almışlardır. semiş, öğrenmek ve bilmek Konyanın zirai sahadaki kı-
Geri kalanı ise kendilerinin için okumak ve yazmak hare- sırlık ve durgunluğunun do-
dokudukları beyaz örtüyü, (şel- ketine katılarak millet mektep- ğurduğu iktisadi sıkıntıyı gi-
me) denilen kıvratmayı kulla- · lerine devam etmiştir. Artık dermek için Konyada bir kola 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••• K k d lı d b onya a ın ğının özü e u- fabrikasının açılmak istenildi-na alınması için verilen bir 
takrir kültür encümenine ve- günkü yaşayış telakki ve ce- ği hakkında dolaşmakta olan 

reyanlarına uygun vasıfları ik- sözler, kuvvetlenmektedir. Duy-
rildiğinden diğer maddelerin · · b l tısap etmış u unuyor. duğuma göre, vilayetimiz sınır-
görüşillmesi bu yüzden başka İlerisi için onun varlığının ları içinden çıkarak Akdenize 
taplanhya bırakılmıştır. devamından ürkülecek ve en- dökülen Göksudan faydalan-

Kurultay bundan sonra ölen dişe edilecek bir nokta kalma- mak isteniliyor. Bu su üzerin-
Bursa saylavı Emin Fikri Öz- mışhr. deki bir çağlıyamn oniki fab-
alpın Londrada hukuk tahsil Bu içtimai harekete kısaca rika işletebileceği fenni tetkik-
eden oğlunun tahsilini bitirin- dokunmuşken kilçük bir de Jer ve hesaplar neticesinde 
ciye kadar ve üç kızının da misal vermeyi gerekli gördüm. anlaşılmıştır. [Diğer taraftan 
ilk, orta ve liseleri bitirinciye Bundan üç dört yıl evvel ta- sulama işleri üzerinde alınan 
kadar kültür bakanlığınca okut nıdıklarımızdan Konyalı genç son kararlar v~ tedbirler ge-
turulmaları hakkındaki kanunu bir kızın erkek elbiseıoıi giydi- nel bir seyinç uyundırmıştır. 
kabul etmiş ve dağılmıştır.Ku- ğini, boyun bağı taktığını ve Ziraat müsteşarı Bay 
rultay Perşenbe günü toplana- böyle gezdiğini gazeteye yaz- Atif'in son tetkikleri ve 
caktır. mıştım. Bu kısa yazı, İstanbul - Boştaraıı 8 111cı Sahı/ededlf -
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Düğün Yapılırken Ali Vicdanile Çar
pışıyor Göz Yaşlarını Zor Tutuyordu! 

Alnına derin buruşukluklar 
çöktü, aşıkar surette görülü
yordiki cebrinefs ediyor. bir 
şeyde vuzuh arıyorclı. 

ettirdi. Akşam komşulardan ve 
civar yerlerden bir alay deli- ' 
kanlı toplandı. Alinin son be
lcar1ık '!ec.,sını şenlen'.\;,,.,.e ' -

Nihayet kalk- .,,.,.. _ _..._,,..,,,..... ___ ~. --~------ı 

tı, gerindi, es-
nedi ve yavaş 
yavaş kapıya 

doğru gitti: 
- Biraz ha

va alayım, bü
tün gün evde 
kapandım dedi 
ve oradan çıktı. 
Takriben ayni 
zamanda baba
sıda ayağa kalk 
tı. Çubuğunu 
bitirmişti, öteki 
odaya tütün al
mağa gitti içe
riye giripte çu
buğunu doldur
mağa başlayın· 

ca Alinin geçti
ğini gördü. Bu 
odanın pence
releri arkada 
ufacık bahçe· 
ciğe bakıyordu. 
Burada bir iki llalakh Daıııııı Kı:ııııla;ı bir sahııe 
Elma ağacı vardı bahçeçiğin 
öbir tarafında bataklıklı bir 
yer vardı ki ilk baharda burası 
su birikintileri ile dolar, fakat 
yazın yine tamamen kururdu. 
Babası Alinin o tarafta ne aradı
ğına merak etti. Ve gözetlemeğe 
başladı. O zaman oğlunun elini 
cebine soktuğunu, oradan bir 
şey çıkardığını ve bunu batak· 
lığa atbğını gördü.SonraAli kü
çük bahçecikten geçmiş bir 
çitin üzerinden atlamış ve so
kağa doğru uzaklaşmışb. 

Oğlu gözle görülemiyecek 
bir mesafeye kadar gittikten 
sonra babası evden çıkb ve 
bataklığa gitti, çamurların için· 
de yürüdü, yere eğildi ve aya
ğına çarpan bir şeyi aldı. Bu 
en büyük ağzı kınlmış büyük 
bir çakı idi. Suyun içinde du
rarak çakıyı elinde sağa ıola 

çemdi ve dikkatle muayene 
etti. Sonra cebine soktu fakat 
eve gitmeden evvel tekrar tek· 
rar çıkarıp bakb. 

Ali eve geldiği zaman herkes 
yatmışb. Kendisi için hazırlanan 
akşam yemeğine el sürmek
sizin doğruca yatağına gitti. ha· 
basile anası arka odada uyıı· 
yorlardı. Daha sabahın alaca 
karanlığında pençerenin albnda 
ayak sesleri duyuldu, babası 

kalktı, perdeyi çekti ve oğlu
nun bataklığa gittiğini gördü. 
Orada ayakkplannı, çoraplarını 
çıkarmış bir şey anyan biri 
gibi, aşağı yııkan, bataklığın 

içinde geziniyordu. Böylece 
uzun uzadıya aradı, sonra yo
luna gidecekmiş gibi tekrar 
kıyıya yanaştı. Fakat derhal 
geri döndü yine aramağa de
vam etti. Bir saat bir teviye 
babası pençerede durdu onu 
seyretti, sonra Ali eve döndü 
ve tekrar yatağına yatb. 
Perşembe gecesi kına gecesi 

olacaktı. Ali civardan gele
cek bazı misafirleri getirmek 

- üzere arabayı koşuyorlardı .Ko
şumları takarken Avluya ba
ası uğradı: 

- T akımlan temizlemeyi u
nutmuşsun, dedi 

Ve geçti, gitti. Çünkü gerek 
araba, gerek koşmular kirli idi 
ve temizlenmemişti. Ali mırıl
danarak: 
Düşünecek başka şeylerim 

vardı, dedi ve hiç bir temizliğe 
yanaşmıyarak arabayı hareket 

!erdi. Gece yarısına kadar ey• 
lenildi. oynandı zıplandı. bir 
çok içecekte vardı. Fakat Ali 
birine el sürmedi ve kimseye 
ağzını açıp bir söz söylemedi. 
Yalnız oyıına kalkbğı zaman 
çılgın gibi tepiniyordu. Arada 
keskin keskin· çığlık kopanyor 
ve kahkaha ile gülüyordu. Fa· 
kat niçin oldnğunu kimse anla· 
mı yordu. 

Misafirler gece yansından 
sonra saat üçte dağıldılar. El 
ayak çekilince Ali doğruca 
evin arkasındaki bataklığa git· 
ti. Ayağından kunduralarını 

çekti, paçalarını dizlerine ka
dar sıvadı ve suya daldı. Ber· 
rak bir yaz gecesi idi ve ba
bası perdenin arkasından oğ· 
lunu gözetliyordu. 

Alinin ıuyun üstüne eğile
rek, bir gece evel olduğu gibi, 
birşey aradığını gördü. Zaman 
zaman ümitsizleniyor, ve me· 
yıısane tekrar kıyıya gidiyor, 
fakat bir müddet sonra, tek
rar suyun içine dönüyordu. Bir 
aralık ahıra gitti, bir kova ge· 
tirdi ve küçük gölcükleri san
ki suyunu kurutmak istiyor gi
bi boşaltmağa başladı. Fakat 
çamurdan ve balçıktan bir fay
da çıkmadığını anlamış olma
lı ki yine vaz geçti ve kovayı 
bırakb. Fakat çamurdan ve 
balçıktan başka bir şey bula
madı. Ancak gün ağarıp ta 
evdekiler kımıldamağa başla
dıktan sonra idi ki içeriye gir
di. O kadar yorgun ve bitap 
idi ki yürürken sendeliyordu. 
Soyıınmadan kendini yatağa 
attı. 

Saat sekizi. vurur!ı:en babası 
geldi, onu uyandırdı. Ali yata
ğın üzerinde yatıyordu. Elbise
si balçık ve çamur içinde idi. 
Fakat babası ne yaptığını ona 
sormadı, yalnız kalkmak za
manı geldiğini söyledi ve ka
pıyı kapadı. Birkaç saniye 
sonra Ali yeni düğün elbisesi
ni giymiş olduğu halde yer 
odasına indi. Benzi sapsan idi. 
Ve gözleri bikarar bir parlak
lıkla yanıyordu. Fakat onlar 
Aliyi bugünkü kadar güzel ve 
parlak garmemiş!erdi. 

Yüzünün bütün çizgileri ba
tini b:r şule ile aydınlanmış 
gibiydi. O böylece karşılannda 
dikilirken, artık etten ve kan· 
dan mürekkep bir insan gibi 
değil belki yalnız ruh ve irdat
tan yapılmış vücut gibi duru
yordu. 

- Sor.u Var -

•• 
deniş - lpea 

Yurdumuzun Bu Cenı1et Kadar Gü
zel Köşesi Hakkında Bir Tetkik 

~~~-----------------------... ------------------------------1-
; n;uia p reıımı tıırafından, 

vatan ve milletin kültür saha· 
sında yükselmesini istihdafen 
kurulan Halkevleri programı· 

nın gayelerinden biri de mem
leketimizin tarihini aydınlat

maktır. Bıından ilham alarak 
gücümün yet"Jği kadar, bugün 
üzerinde yaşamakta olduğum, 
vatanımızın giizel pı>rçalanndan 
"Ödemiş" hakkında yaptığ:nı 
tetkikatı yazıyorum. Dünyanın 

en zengin medeniyetlerini ya· 
ratmış olan v.-: asırlıırdanheri 
Türk hakimiyeti altınr'a yaşa
yan küçük Asya topraklan 
hakkında, eski rejimin tarihe 
ve arkeoloji ilmine karşı ya
bancılığ:ı ve alakasızlığı yü
zünden bugürı çok az bir ma· 
liımata sahip bulunuyoruz. Hiç 
mesabesinde olan bu maliima· 
tıda maal'esef yabancı Avrupa 
müelliflerinin eserlerinden alı
yoruz. 

işte Ödemişe 4-5 kilometre 
mesafece Dadbey köyünün bu· 
lunduğu yerde bugüne kadu 
muhtelif kitap ve mecmualardn 
(İpepa) namile tanıdıftımız ta· 
tarihi şehir harabeleri hakkın· 
daki maliimab da dilimize çev• 
rilıniş olan Şarl Teksi nam mü· 
ellifin eserinden alıyoruz. Ma· 
hallinde yaptığı tetkikat ve 
müşahedabnı eserinde ayneıı 

nakleden müellif bu haberleri 
bir kaç sene evvel ziyaret ede· 
m.:diğinden dolayı teessüfle 
rini bildiriyor. Devletin alaka
sızlığı yüzünden bu tarihi bel
denin bütün enkazı Rumlar 
tarafından 1840 senesinde Ôde· 
mişte yapılan büyük klise ve 
mektebin inşaatında kullanil· 
mıştır ki Rum mektebine mes· 
net yapılan Venüs heykeli bir 
kaç sene evvel İzmir müzesine 
nakledilmiştir. Cumhuaiyet hü
kiımeti toprak albndan çıka
cak her ıeyin Devlete aidiyeti 
hakkındaki kanunu çıkarmakla 
ne büyük isabet höstermiştir. 

Şan! Teksinin ifadesine na· 
zaran Rumlar bu eserleri tah· 
ripta ô kadar gayret göstermiş· 
dir ki nakli kabil olmıyanlannı 
yerinde parçalarsak kireç istih
sali suretile istifade etmişler· 
dir. Benim bu haraberde yap
tığım tetkikat bazı hakikatlar 
meydana çıkarmışbr, Bu güne 
kadar alakadarlarca bu şehrin 
adı İpepa olarak tanınıyordu. 
Harabelerden çıkanlıp köyün 
muallimi tarafından muhafaza 
edilmekte olan bir kitabede 
eski Yunan yazısiyle şehrin 
isminin lpea olarak yazılı oldu
ğunu gördüm. Diğer bir kita· 
bede de buşehire İyoniyenler
den (İpidoriyen) kabilesinin 
yerleşmiş olduğunu ihsas eden 
bir yazı vardır. Bu kitabeyi 
havi taş Mehmet usta namında 
bir köylünün merdiveninde bu· 
lunmaktadır. Bu şehrin adının 

yanlış tanınmasının sebebini 
önceden dilimize çevrilirken 
yanlış yazılmış olduğunu tah
min etmiştim. Arap harflerinin 
hiyeroglifik şekilleri bu gibi 
yanlışlıklara tamamen müsaittir. 

Fakat mütercim Suat hey 
Şehrin adının ayni zamanda 
!atin harflerile de (HYPPİP A) 
şeklinde yazmıştır. Buna baka
rak yanlışlığın küçük Asya ki· 
tabının aslında olduğunu kabul 
etmek lazımdır. Eserde daha 
bir çok hatalar vardır. Şarl 

Teksi; Türkler bu şehire (Ta
poe) dediklerini ve rumlarca 
hakiki ismi olan İpepa olarak 
söylendiğini yazıyor. Rumlann 

kini bilemeyecegiz. Fakat Ta-
poe kelimesinin Türk şivesine 

uygun bir kelime olmadığı 
meydandadır. Türk ahali bura· 
ya Dabboy diyorlar. Bunun 
vaklile buradaki binalardan 
birinin depo kelimesini ifade 
eden debboy olarak kullanıl
masından ileri gelmiş olması 

muhtemeldir. Ben bu şehrin 

adının İpep:ı olmayıp İpea ol
ması laz.ımgeldiğini daha ha
ra!.elere gitmeden tahmin et· 
miştim. Sebep te şu idi. Bir 
gün ihtiyarlardan biri Datbey· 
deki büyük bina harabelerinin 
eskiden kalma bir at harası 

olduğunu söylemişti. Yunanca 
da atın mukabili İppos dur. 
İpea da bir at meşheri mana
sırıı ifade eder. 

Harabelere giderek yııkarda 
.zikri geçen kitabede İpea ya· 
zısını okuyıınca bu tahminimin 
doğru çıkbğı anlaşıldı. 

Eski Elen müverrihlerinin 
bir İran mabedi olduğıınu bil
dirdikleri binanın bilahare 1 yo· 
niyenler tarafından haraya çev· 
rilmiş olması muhtemeldir. Mü
verrihler İpea şehrinin; kadın
larının güzelliği ve rakıslan 

ile şöhret aldığını yazıyorlar. 
Fakat buranın aynı zamanda 
atlarile meşhur bir şehir oldu
ğu bazı hadiselerden istidlal 
ediliyor. Eski ismi Tmolos olan 
Bozdağ eteklerinde bütün yaz 
mevsiminde yeşillığini ve su· 
laklığını kaybebniyen geniş 
meralar olduğu malumdur. Bun· 
lardan yalnız Gölcük merası 
2000 dönümden fazla bir sa· 
hayı işgal ediyordu. Gölcü
ğün Cumaönü mevkiine eski
den konak önü derlermiş bu· 
nun sebebi vaktile Manisa De· 
rebeylerinin Gölçükte at sürü· 
!erine bakan adamlannın otur· 
masına mahsus bir konak bu· 
lunduı:masındanmış. 

Bundan dolayı İpeanın ta 
eski devirlerdenberi atlarile 
meşhur bir şehir olduğu ve 
adının dahi bundan alınmış 
olduğuna hühmedebiliriz. Esa· 
sen at merakı buralann halkın· 
da çok ileridir. Bu hususta tah· 
kikat yaparken yeni bir haki
kata vikıf oldum ki o da şu
dur: Bozdağ ve Gölcük yay· 
lalannda eskiden atlar sürü 
halinde başı boş geziyorlarmış 
bunlar yalnız çok kış olduğu 
senelerde ahırlara sokulurmuş 
kışın mutedil geçtiği senelerde 
gece gündüz salma olarak do
laşırlarmış. Hatta Bozdağın 

Çavdar yaylasında bugün bile 
bu şekilde başı boş gezen at 
sürüleri vardır. Bunlar bir 
vahşi hayvan taarruzuna uğra
dıklkrı zaman haşhaşa vererek 
kendilerini şiddetle müdafaa 
ederlermiş. Bunları bana anla
tan zat sözüne inanılır şahsi· 

yetlerdendir. Yukarda Şarl 
Teksinin eserindeki yanlışlık
lardan bahsetmiştim. Bu 
münasebetle çok açık bir 
hatasını anlatacağım ki o 
da şudur: Friciya kıtasın· 
daki eski ezani şehrinden bah
sederken vaktile büyük bir kıt· 
lığa uğramış olan bu şehir 

ahalisinin; Ezanideki meşhur 
bir mabuda: Kıtlıktan kurta
rılmaları için hediye olarak bir 
kirpi ve bir tilki verdiklerini 
soylüyor.Ve bundan dolayı ora
daki bir mabede (Yunanca 
tilki ve kirpi manasına gelen 
(Aixaunome) namı verildiğini 
söylüyor. Ve (Exis) kelimesini 
kirpi (Onos) u da tilki olarak 
tarif ediyor. Halbuki Yunanca 

(Aix) dişi geçi ve (Snos) mer· 
kep demektir. Müellifin bunu 
kirpi ve tilki olarak tercüme 
etmesi şaşılacak şeydir. insan· 
larce, cusselerine nazran çok 
faydalı addecilen ve hundan 
dolayı fakir atı, fakir ineği a
dını alan keçi ve meı kebin; 
fakru zarurete duçar olmuş bir 
halk tarafından fakirliği tem
silen he :l ·} edilmesi manbki 
olabilir. Fakat tilki ve kirpi 
gibi hayvzn·ann bir mabuda 
hediye edilebileceğini far.:et· 
mek güçtür. 

Kirpi hakkında bir malGma
bm yoktur. Fakat tilkinin hi
lekarlık timsali olduğunu her 
kes bilir. Buna bakarak Küçük 
Asya müellifinin Yunancaya 
vakıf olmadığına hükmetmek 
lazımdır. 

Bu itibarla İpeadaki mabedin 
bir İran mabedi olduğu ve 
zeybeklerin Trakyalı oldukları 
hakkındaki iddialannın ne de
receye kadar itimada şayan 
olduğunu kestirmek güç olmasa 
gerektir. 
Bozdağ ve Gölcüğün geniş 

meralan Cumhuriyet hükumeti 
tarafından toprağı az olan köy· 
lülere dağıtılmıştır. Buralarda 
şimdi milyonlarca kilo patates 
yetiştirilerek ihraç edilmekte· 
dir. Köylüler bu zengin toprak
lara sahip olmakla fakrü zaru
rete ebediyyen veda etmişler
dir. 

Bu hareket Gazinin ve Cum· 
huriyet rejiminin köylüyü efen· 
di yapmak hususundaki azmine 
çok özlü bir örnektir. 

Bu topraklann dağıdılınası 
köylüyü ve memleketi yalnız 
iktisaden kazandırmakla kal
mamışbr. Anadolunun İsviçresi 
sayılan Gölcük yaylasının eşsiz 
tabii güzelliğini ve manzarası· 
nı bir misli daha güzelleştir
miştir. Bu topraklar Türkiyede 
kadastrosu yapılmış yegane 
arazi parçasıdır. Gölün sima! 
sahilinden başlıyan ve Saraçoğ· 
lu namile 20 metro genişliğin
da ve 5 • 6 kilometre uzunln
ğunda dümdüz bir cadde ile 
ayrılan bu toprak parçası buna 
müvazi diğer birkaç yol ile 
bunlan amuden kateden birçok 
düz ve muntazam caddelerle 
manzarası adeta bir dama tah
taı ıeklini almışbr. 

Yazın ortasında kadife gibi 
çimenle llrtülmüş muntazam 
yollar arasında zümürt gibi 
yemyeşil bir manza: a arze
den patates tarlaları çiçek 
açmağa başladıktan sonra ye· 
şil, beyaz, mor renklerin ka· 
rışmasmdan hasıl olan bak
makla doyıılmaz bir manzara 
teşkil etmektedir. Çünkü pa• 
tatesler akgöz. kırmızı göz ve 
saire gibi muhtelif cinsten ve 
çiçeklerinin rengide muhteliftir. 
Adım başında gümüş gibi ber
rak menba sulannı ve iki taraf 
bayırlardaki kestane, elma, 
ceviz, söğüt, kavak ağaçlan
nın çok güzel manzaraları 
arrsında Saracoğlu caddesinde 
yapılan gezinbler insanın ru
hunda ebediyen unutulınıyacak 
zevk ve neşeler yaratmaktadır. 
Şarl Teksi Ödemişten Salihliye 
giderken Boz:dağ tekke yolu
nu takıp ettiği için burasını 
görmemiş ve kısaca (Cazokl) 
namile bir göl olduğunu zik
retmiştir. : 

Tmolosun müntehasını İsviç· 
re kadar güzel diye metheden 
Küçük Asya müellifi Gölcüğü 
görmüş olsaydı bu eşsiz tabiat 
güzelliği karşısında büsbütün 
meftun ve hayran kalacaktı. 

Ödemiş: 
i:. ~. Slısko 

Konya 
Kadınlığı Uyanıktıı· 

- Baştarafı 7 ncı ~ahi edt -

Valimiz Bay Cemalin An
karad: d son temasları müs
bet bir netice vermiş oluyor. 

Beyşehrinde yeni bir baraj 
yapılacağı, bazı kanalların te
mizleme işinde sulama alanın

daki idareye borçlu köylüleri 
mizin çalıştırılacakları, meram 
suyıınun çc.ğaltılacağı, qel sula
nnı toplamak için Sille' de bir 
baraj vücude getirileceği; Kon
yanın hayatiyeti üzerinde en 
müessir amillerin bir kül ha
linde mütaleası ve yerinde ka
rarlar alınması, Cumhurluk tö· 
rümüze olan yürekten saygı 
ve minneti arttırmış bulunuyor. 
Konyanın zirai ve sinai du· 

ruşu üzerinde bazı şeyler dü
şünüldüğü ne konuşulduğu m~ 
hakkak gibidir. Zamanı11.111 

beklenildiği sanılıyor. Maama• 
mafih Kayhüyüğünde bulunan 
yeni suyıın kudreti anlaşıldık· 
tan. alana çıkarılarak gözle 
görüldükten sonra vaziyetin 
kendiliğinden tebellür edeceği 
anlaşılıyor. 

Zirai ve iktisadi bünyesi son 
yılların mevzii kuraklıklarından 
haylı sarsılmış olan Konyanın 
boş bırakılmıyacağına kuvvetli 
bir inanç vardır. 

Çocuk Esirgeme 
Türk Maarif Cemiyetinin Kon· 

yadaki telebe yıırdunde otu2 
kadar mektepli vardır. Bu ku· 
rumun şanmız kolu yıldan yıla 

biraz daha genişlemektedir. 

"Çocuk esirgeme,, kurumu· 
nun Konya kolunda umulam 
canlılık yoktur. Bugün ilk mek· 
teplerde giyinme, katıklı ve s 
cak yiyime muhtaç yüzlerce 
yavru vardır: 

Şehirdeki ilk mekteplerin 
hemen bir karçı kimsesiz yav
ruları koruyabilecek çalışkaıı 
derneğe ve zengince muhite 
sahiptir. Geri kalan semtlerin 
halkındaki mali kudretsizlik 
mekteplerindeki yoksul çocuk· 
lara yardım imkanını veremiyoı 

Halkevi içtimai yardın ko· 
mitesinin ilk mekteplerdeki ko· 
ruma dernekleri ve çocuk esir· 
geme kurumunun Konya kolu 
ile çalışma ortaklığı yapması 
ve yardım işinin bir kanaldan 
ve yönden yapılarak bir talebe 
pazarı ve aşevi açması ne ka· 
dar iyi olacaktır. 

A. Evren 

Türk-Elen 
Ticaret Anlaşmasının 
Tatbikatı Başladı 

15 Birinci Kanundan itıba· 
ren Türkiye ·Yunanistan tica• 
ret anlaşmasının tatbikikine 
başlanmışbr. Bu anlaşmaya gö· 
re Yunanistana ihraç edeceği· 
miz mahsullerimiz beş kısma 

ayrılınaktadır. 

1 - Canlı hayvanlar, taze 
balıklar. 

2 - Yumurta, hububat, kü· 
mes hayvanları, peynir, soğan, 
jambon, pasbrma, sucuk ve 
etler. 

3 - Pamuk, yün. 
4 - Kömür, tuzlu konserve 

ve balıklar. 

5 - Diğer Türk mahsulleri· 
nin kaffesi. 

Ayrıca iki numaralı liste de 
vardır. Bunda yazılı Türkiye 
menşeli mallar hizalarında ya· 
zılı miktarlarda ihraç edilebi· 
lecektir. 

Birinci kısma giren malların 
Yunanistana ihracından müte· 
vellit alacaklardan yüzde elli· 
sinin serbestçe transferi yapı· 
lacak dövizierle, geri kalan 
ellisi de takas bonoları siste· 
mile ayni kıymette Yunan men· 
şeli ve mevrutlu malların Tür· 
kiyeye bilfiil ithali suretile ta· 
kas edilecektir. 
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Adliyede: \ 

İcra Memuru 
On Dört Aya Mahkum 

Oldu 
Torbalı eski icra memyru bay 

F eridunun dün ağ'ırcezada nak
zan muhakemesine devam edil
miıtir. 

Nakı:ı: üzerine yapılan duruş
mada suçunun ihtilas olmayıp 
zimmet olduğu anlqılmq ve 14 
ay hapaine karar verilmiştir. 

Suçlu mahkümiyet müddetini 
hapishanede doldurmuş olduğu 
için serbest bırakılmıştır. 

Çobanı Boğan 
lzmlrde Muhakeme 

Edilecek 
Değirmendere nahiyesinin 

Palamutarası köyü civannda 
çoban Kimili kuşakla boğarak 
&!dürmekle suçlu Tirebolulu La:ı: 
Salim şehrimiz ağırce:ı:a mah
kemesinde yakında muhakeme 
edilecektir. 

Suçlu bunun için İzmir ha
pishanesine getirilmiştir. 

Tahkikat evrakına göre 
vak'a şöyle olmuştur: 

Çoban dağda koyunlannı gü
perken Laz Salih, aralarında 

eskiden mevcut bir iğbirar üze
rine kendisini yakalamış döv
müş ve kuşakla boğarak öldür
müştür. 

Zabıta Haberleri: 
Kurtun Boru 

Alsancakta Zanbak sokağında 
Cenabın boş evine giren bir 
hırsız tarafından kurıun boru 
çahnmıştır. 

Kıskançhk YUzUnden 
Kağıthane caddeaiııde Mey

dan sokağında Ali oğlu amele 
Mustafa ile Ahmet kın Mak
bule arasında kıskançlık yü

zünden çıkan kavgada Mustafa 
Makbuleyi sol bacağından bı

çakla yaralaDIJfbr. Yarahyan 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Her GUnkU ı,ıerden 
İkiçeşmelikte Kahraman so

kağında zabıtaca yapılan silah 
araşbrmasında amele Alinin 
üzerinde bir biçak, Hasan oğ
lu Cemalin üzerinde bir taban
ca bulunarak alınmıştır. 

Rakı, TUtUn Almı,ıar 
Meninlide Bornova cadde

sinde Tevfik oğla Ahmedin 
dükkanının kilidi açılarak hü
viyeti meçhvl bir hırsız tara
fından bir şişe babacan rakısı 
ve yüıı: paket halk sigarası 
çalınmıştır. 

Anahtar Uydurmu' 
Kantarda Meyveter sokağında 

31 numarali keresteci bay Mus
tafa Faikin mağazasına anah
tar uydurmak suretile giren bir 
hırsız yazıhanede asılı bulunan 
bir pantalon, bir kazak ve elli 
kuruş parayı çalarak kaçmış
tır. Hırsız zab.taca aranmakta
dır. 

HIRSIZ 
Sökede yakalandı 
Knşaduının Şirince köyünde 

bir evden kıymetli qya çala
rak firar eden Kaymakam oğlu 
Yusuf adındaki hırsız Sökede 
sinemada yakalanarak Kuşada
sma getirilmiştir. 

Gayri menkul mallann açık 

arthrma ilanı 
Dosya No: 934/3 
Tire mahkemesi baş katipli

ğinden; 

Tirenin Cümhuriyei mahalle
sinden Hisarlıklı imam oğulla· 
nndan Hasan kızı Fadiye ha
rum ve hisarlık köyünden imam 
Hasan torunları Hasan ve kar
deşi Emin ve anaları Hatice 
hanımların şayıan mütesamf 
bulundukları karyei mezkürenin 
kanlı kavak mevkünde kain 
tarafları garben hacı Aziz ve 
Bektaş bağları şimalen çoban 
oğlu vereseleri şarktan bodur 
ve Affan bağları cenuben ha
cı Aziz ve dondurmacı koca 
Mustafa bağlarile mahdnt 3 
hektar 680 metre murabbaı ve 
yüz lira kıymeti muhammeneli 
bir kıt'a tarlanın taksimi kabil 
olmadığından satılarak şuyuun 
izalesine karar verilmiş olmak
la ber mucibi karar 10-1-935 
tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 de Tire mahkeme
si baş katipliği tarafından sa
tışı icra kılınacaktır artbrmaya 
iştirak için yukarıda yazılı kıy
meti muhammenen n yüzde ye
di buçuğu nispetinde pey ak
çesi veya milli bir banka temi
nat mektubu tevdi edilecektir 
gösterilen günde arttırmaya iş
rik edenler arttırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malü
matı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş sayılır. 

Tayin edilen günde işbu 
gayri menkul üç defa bağınl
dıkta M>nra en çek artlırana 

ihale edilir ancak arttırma be
deli mulıammen kıymetin yüz
de yetmiş beşini bulmazsa en
çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on bet 
gün daha temdit ve on beşin
ci gün ayni saatte yapılacak 
arttırmada bedeli muhamme
nenin yüzde yetmiş beşini bul
madıkça ihale yapılmaz ve alı
cı taahhüdünden kurtulur. 

Gayri menkul kendisine ia
de olunan kimse derhal veya 
verilen mehil içinde parayı 
vermezse ihale karan fesih 
olunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kim
seye verilir razı olmazsa he
men on beş gün müddetle art
tırmaya çıkarılıp en çok artb
rana ihale olunur ilk ihale ile 
son ihale arasındaki fark ne 
geçen günlerin yüzde beşten 
faizi ve diğer zararlar ayrıca 
hüküm istihsaline hacet kal
maksızın müşteriyi evvelden 
tahsil olunur. 

Yukarıda hudut ve evsafı 
yazılı tarla 10-1-935 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 
15 te Tire mahkeme baş ka
tipliğinde satılacağı ilan olu-
nur. 5394 (1101) 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYVA BAHÇESİ Sı\HİPLERİNİN 
Dikkat Gözlerine 

Dört seneden beri seve seve kullandığımz ve aldığınız 
neticeleri takdirle yad ettiğiniır: ( GÜVERCiN ) markalı 
KİMYEVi GÜBRE'lerin IZMİRDE satış yerinin yalnız : 

GAZİ BUL VARINDA YENİ TUHAFIY~CILERDE 
(1) NUMARALI ADADA INGİLIZ KİMYEVi 

GÜBRELER ŞiRKETİ 
Olduğunu Unutmayınız . 

GÜBRELERİMİZİ BAG mıntakalarında ki KÖY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentaları
mızda bulursunuz. 

Adres : İMPERİAL KEMIKAL INDUSTRİS ( Levant ) 
LİMİTED ŞiRKETi İZMIR ŞUBESİ 

P. K. 78 Telefon: 3803 
3-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

Yani Astr 

Bir Şikayet 
Bornova okuyuculanmızdan 

aldığımız bir şikiyet mektu
bunda son zamanlarda zeytin
lerinin heder olduğıınun ve bu
na da aebep kırbekçilerinin dik
katsizliği yüzünden hayvan sü
rülerinin zeytinler içerisine gi
rerek ır:arar verdiği bildirilmek
tedir. Alakadarlardan dikkat 
isteriz. 

Ankara Birası 
' 

Umduğumuzdan Üstün Çıkh 
~~~~~~~~-.. ·~~~~~~~~-

Ucuz -Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Z AY 1 
Altı ay evvel Tınastepe mek

tebinden almış olduğum mektep 
şahadetnamesini zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığı ilan olunur. 

İzmir üçüncü Sultaniye saraç 
Eşref sakağı No. 3 Yusuf 

oğlu Mustafa 
aw•, 

İzmir ikinci Hukuk mahke
mesinden: 

İzmirde Tepecik Koca tepe 
sokak 58 No. da oturan Hasan 
kızı Naciye tarafından İstan
bulda Hacı Husrev mahallesi 
büyük yokuş 18 No. lu evde 
Kavalalı Mutuş oğlu Mehmet 
aleyhine açılan talakın sübutu 
davasına mütedair arzuhal su
reti müddeaaleyhin gösterilen 
adreste bulunamaması ve otur
duğu yerin malüm olm'lmasına 
binaen tebliğsiz olarak iade 
olmakla müddeıye keyfiyetin 
ilanen tebliğini istiyerek bu 
yoldaki tahkika 16 Kanunusani 
935 Çarşamba saat ona bırakı· 
kılarak arzuhal suretile dave
tiye varakası mahkeme divan
hanesine asılmış olduğıından 

tayin olunan gün ve sa:ıtta 

müddeaaleyhin İzmir ikinci 
hukuk mahkemesi tahkikat 
hakimi Mekinin huzurunda 
hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi halde hakkın
de gıyap kararı ittihaz edile
ceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

5444 (1102) 

Meneıuen lcra Dairesinden: 
Menemenin Ahıhıdır mahal

lesinde mukim Arapbaşı oğlu 
Ahmedin Menemende mukim 
tüccardan Pirlepeli Ali efen
diye borçlu olduğu 200 liranın 
temini istifası için borçlunun 
validesi Fatma ve hemşiresi 
Kebire ile müştereken ba tapu 
mutasarrif ve hazinei maliyeye 
olan vergi bo::cundan mahcuz 
ve yoğurtçu Mustafaya birinci 
derecede ve birinci sırada ipo
tekli ve yaminli ehli vukuf ta
rafından heyeti umumiyesine 
1480 lira kıymeti muhammene
si havi bulunan Ahıhıdır ma
hallesinde kiin yemini ve ar
kası Deraliyeli Süleyman ~e 
yesan Manisalı papuççu Emin 
Usta ve cephesi tarik ile mah
dut bulunan bir bap hanede 
24 ı:ehim itibarile borçluya 
isabet eden 14 sehimi açık 
arttırma ile satışa konulmuştur. 
Kıymeti muhammenenin yw:de 
75 ini bulduğu takdirde birinci 
ihale 19/1/935 tarihine müsa
dif Cumartesi günü saat on 
dörtten on altıya kadar icra 
edilecek ve yevmi mezkiırda 
kıymeti ıııuhaınmeneyi bnlma
dığı takdirde artbranın taah
hüdü baki kAlmak üzere mü
zayede on 1>eı gün temdit edi
lecektir. İpotek sahibi ali.Cak
lılarla diğer alakadarların işbu 
gayri ııienknl üzerinde hakla
rında huausile faiır: ve masrafa 
dair olan iddialarım evrakı 
müsbitelerile 20 gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri ve 
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kul, 3. Gömlek, 4. Örtü, " 1 Girdibat - 1. Buruk 2. 
Yarı, 6. zar. Çaykun 3. DaJaz 4. Dola-

Gıybet - 1. Çoğıl, 2. maç 5. Dönelge 6. Esürgün 
Davştu, 3. Emsen, 4. Ho- 7. Hamaz 8. !Usırga 9. Ko
şuntu 5. Karamat 6. Kınayış yan 10. Pütiiriik 11. Talaz 
7. Koğ 8. Koğu 9. KoY 10. 12. Tolkun (Dalga man.) 13. 

Ö 13 Yel çevrintisi 
sek 11. Sek 12 Şor G" "ft tt • · · ) U k ın ,,çıçe gırmıf man. 
şe : l Ç k' ti" 2 1. Birbirine geçmif 2. Bün-

çı - . e " ren . 3 Ç"till" 4 Ç br 5 geşme . ı ı . ı . 
Koğcu, 2. koğucu, 3. kovcu Ç k 6 l . 7 Ka k 
K 1 

. ıtırı . çıçe . rışı 

o çır. 8. Kirinç 
Etmek - 1. Arkadan _ olmak _ ı. Çitinmek 

söylemek 2. Çekiştirmek 3. 2. Çıhrlaşmak 3. Geçmek 
Kınamak 4. Koğlamak, ko- (Birbirine-, içiçe-) 4. İlteş
ğulamak, kovlamak, koğu mek 5. Karışmak, karma
söylemek 5. Koptamak 6. karışık olmak 6. Örçeşmek 
Kovu çekmek 7. Yermek Ahzü (Derdest man.) -

Giran - Ağır 1. Tutma 2. Yakalama 
Baha - 1. Değerli, de- Giriftar - 1. Düşkün 

ğeri yüksek 2. Erdeniliğ 3. 2. Karımış 3. Sanışma 4. 
Erdiniliğ Tutkun 5. Tutsak 6. Tutul-

Gelmek - Ağırsınmak muş 7. Yakalanmış 
Girdap - 1. Aklağı 2. _ etmek _ ı. Darımak 

Aylanma 3. Bağ"raç 4. Bu- 2. Düşürmek 3. Salmak 4. 

kulaç 5. Bulağan 6. Burgaç Tarımak 5. Uğratmak 6. 
7. Burlağan 8. Burlığan 9. Yakalatmak 
Burulgan 10. Çevlek 11. - olmak - 1. Düşmek 2. 
Çevlik, çevlük 12. Çevren- Suklanmak 3. Tutulmak 4. 
geç 13. Çevrik 14. Çevrilti Uğramak 5. Yakalanmak 
15. Çevrim 16. Çevrinti 17. Girive - 1. Aşıt 2. Be
Çoplak 18. Çölek 19. Dö- len 3. Caplum 4. Car 5. 
lembeç 20. Dölenk 21. Dö- Cağı, çağı 6. Çıkmaz 7. Çıl
neğen, döneyen 22. Dönek gıt 8. Dolambaç 9. Dolaşık 
23. Dönekle 24. Dönerge 10. Güçlük 
25. Düden 26. Eğrek 27. Girye - 1. Ağıt 2. Ağ
Eğren 28. Eğrik 29. Eğrim lama, ağlayış 3. Çığırma 4. 
30. Eyrim, eyrum 31. Höm- İnleme, inilti 5. Yoğ (Matem 
beç 32. İğı im 33. İkrik 34. man.) 
lkrim 35. İyrik 36. Opkun - etmek - 1. Ağlamak 
37. Oprap 38. Oyram, Öy- 2. Cırlamak 3. İnlemek 4. 
rem 39. Öyürme 40. Surak Sığtamak 5. Uyvanmak 6. 
41. Yutkım Yı21amak 7. Yoğlamak 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

lngiliz K'- . NZUK Eczanesinin 
Öksürük Pastilleri 

P; sti! Antiseptil-: 
-- ---

RftJ1"11s/J. E8 ilNTl8GPTiQUES "l~f!f'IZUR.,, 

iJ J<.Ş il«]/(. PnS'P. 'A . 
.,,., .... ,,,.-.. .. --u .. ~oiilit>iiyu ;/; 1

' 

Memleke'imizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 
mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 

Pastil Antiseptik neıleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaz 
hastahklannda pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaŞlk nefes yolu 
hastalıklannın önüne geçer. 

. -- -
aksi halde hakları tapu sicil
lerile •ahit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hsriç 
kalacaklardır. 

Teraküm etmiş vergi ve del
lıiliye ı üsumu müşteYiye aittir. 
Talip olanlann yüzde 7 buçuk 

pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ha
mil bulunmaları ve fazla izahat 
almak arzusunda bulunalar 
934-159 dosya numarasını bil
istihsal dairei icraya müraca
at an ilin olunur. 5445 (1103) 
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- i musip - 1. Ökte 2. - i müstevi - 1. Enge-
Tüzsüz 3. Uygunsuz 4. Uy- be 2. Enişli yokuşlu 3. Por 
maz 5. V arışsız 6. Yalan port 4. Pürtük 
yanlış - i müteehhil - 1. Bıke 

- i mutabık - 1. Teltik (Evlenmemiş kız Mademoi-
2. Uymaz 3. Uyuşmaz 4. selle man.) 2. Boydak 3. 
Yalamak, yalamık Delikanlı 4. Ergen 5. Evlen-

- i muti - 1. Canus 2. memiş 6. Poydak 
Dik başlı 3. Dikkafalı 4. - i mtenasip - 1. Biçim
İplemez 5. Kulak asmaz' ku- siz 2. Çaynak 3. Opsa 4. 
lak vermez 6. Söz dinlemez Oransız 5. Uygunsuz 6. 
8. Yaramaz Uyuşmaz 

- i mnv.1ffak - 1. Başa - i mütevazin - 1. Ağ-
çıkaraınıyan 2. Başaramamış man 2. Bir gelmez 3. Çak-
3. Beceremiyen 4. Bulmağan şaşık 4. Çekileri başka 5. 
5. Onmadık 6. Üstesinden Tartılan başka 6. Tartışmaz 
gelmiyen 7. Yapınıyan - i müvazi - 1. Kakkın 

- i muvafık, - i mü- 2. Kıntaş 3. Ters pers 
nasip - 1. Ayığ 2. Cönsüz - i sabit - 1. Caybak 2. 
3. Uygunsuz 4. Uymaz 5. Değişir 3. Duraksız 4. Dur
y akışıksız 6. Yakışmaz, ya- maz dinlenmez 5. Durumsuz 
kışık almaz 7. Yaraınçı 8. 6. Oynak 7. Oynar 8. Sıy
Yaraşıksız 9. Yaraşmaz 10. sıncak 
Yersiz 11. Yöndemsiz, yön- - i siif -safi - 1. Arık-

teınsi:ı: sız 2. Çepel 3. Çepelli 4. 
- i mümasil - 1. Bam- Karışık 5. Katkılı 6. Bo

başka 2. Bazlak 3. Cırlak, zaktığ 
cızzak 4. Çara! 5. Çorak 6. - i sahih - 1. Bozuk 2. 
Dolam 7. Dündenlik 8. Gay- Eğme, eğme! 3. Yalan 4. 
rak 9. Geren 10. Hozan 11. Yanlış 
Kepir 12. Kraç 13. Kırvaga - i salim - 1. Çürük 2. 
14. Kırtak 15. Kırtan 16. Karışık 3. Kurtulmamış (Ha
Kırtıl 17. Melenk 18. San- tadan gayri salim = Yan
gama 19. Tayla 20. Verimsiz lıştan kurtulmamış) 

- i mürettep - 1. Bor- - i tabii - 1. Bülez 2. 
tağ 2. Dizilmemiş 3. Karışık Çomuk 
Karmakarışık 4. Sıralanma· - i tabir - 1. Kirli 2. 
mış. Pırtak 3. Pis 4. Pıyar 

- i müsmir - 1. Kuru 2. - i tannan - 1. Boğuk 2. 
Tal ağaç 3. Verimsiz (Mah- Boğunak 3. Boğunuk 4. 
sulsüz man.) 3. Yemişsiz Çınlamaz 5. Ötmez 6. Sa

- i müstakir - 1. Du- ğır 7. Ses vermez 8. Tınla-
raksız 2. Durmaz, dinlemez maz 
3. Durumsuz 4. Sıysıncak - i vak ı - 1. Olmadık 

5. Yürüii:en 2. Olmamıs 



Sahife tO Yanı A• t9 KAnunuevveı t934 

Bütün lzmir 
yemeklerini Mit~t 

Lo antasın a Yer içer 

Birinci Kordon Liman Şirketi Yanında No. 122 - 2 
Balık Ve lskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile Et Yemekleri 

20 25 15 10 105 kuruş 

~ iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Mnkez ve Fahrık,.sı: l~m rtle Halkapınardadır 

Yerli Pamuğurıdarı At, 1 aygare, Kiipekbaş, Dedlrmen, 
Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevi Ksbot bezı 
ınıal eyltıuıekte olnp malları Avruparıın ayni tip ınenMıı 

catıııa faiktir. 
Telefon Ko. 2211 ve 3067 
Telgraf a.dresi: Ba.:vra.k lzmir 

(H 1) Per. 

lzD'ir ithalat 
dürlüğünden: 

Gümrüğü Mü-

Kilo Gram Eşyanın cinsi 

96 00 M 2 30 Gramdan yukarı sargılık 

Kıymeti 
Lira Ku. 

Kağıt ıo 00 
Cins ve miktarı yazılı eşyanın açık arttırma suretile satılaca

cağından isteklilerin % 7,S muvakkat pey akçesiyle 30/12/934 
Pazar günü saat 13 te lzmir ithalAt gümrüğü aatış komisyonuna 
müracaatları ilan alunur. 14-19-24-29 5373 (1080) 

ŞA_RL. PRIMUS 
Bu ismi lzmirde Ve Ege 

mıntakasında tanımıyan yoktur. 
Son sistem buharlı Amerikan makinelerile 

boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının 
lzmirde eşi yoktur. 

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

ŞARL PRIMUS 
Müessesesine Veriniz 

BAYRAM MUNASEBETiLE 
Fiyatlarda Fevkalade .Tenzilat . 

ADRES • SAMANISKELESINDE 
. • iŞ Bankası karşısında 

KARDICALI ıbrahim Hanında 
Telefon : 3449 

9 - ıs (1068 
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- i vazih - 1. Belirsiz - siz - 1. Emsiz, 2.Gev-
belürsüz 2. Çospar 3. Du- şek, 3. Sırıcga. (Asıl man. 
nuk 4. Kapalı 5. Kapanık Çekirge, mec, gevşek, se-
6. Karanlık 7. Örtülü, üstü hatsız adam man.) 
örtülü - siz olmak - 1. Erin-

Gayret - 1. Astırılık 2. mek, 2. Gevreşmek. 
Cabadak 3. Çaba 4. Çalış- Gayz - 1. Buşma, 2, 
ma, çalışıp çabalama S. Du- Buşug, 3. Dargınlık, 4. Gü
ruşma, dürüşme 6. Emek 7. ceniklik, 5. Gückünlük, 6. 
imek, imkek 8, Kiçemel 9. Günü (Haset man.) 7. Ka-
10. Kıskanma (Eski mana: kırnak, 8. Kızgınlık, 9.Öbke. 
Gayreti akran) 11. Küç 12. 10. Öfke, 11. Yanırma. 
Sınşık 13. Yeğinlik 14. Ye- - beslemek - 1. Buş-
kinme mak, 2. Darılgamak; 3. Ka-

- Etmek - 1. Cavramak kırnak, 5. Öfkelenmek, 6. 
2. Çabalamak, 3. çalışmak, Puşmak. 
çalışıp çabalamak, 4. çam- Gazal - 1. Ceylan, 2. 
!anmak, S. çekçilemek, 6. Elik, 3. Geyik buzagısı, 4. 
çerenmek, 7. Dayanmak, Geyik yavrusu, S. Meral, 6. 
(Tahammül, mukavemet, ma- Yağmurca. 
na.) 8. Didinmek, 9. Dişini Gazanfer - Aslan. 
sıkmak (Mukavemet man.) Gazap - 1. Acığ, 2. 
ıo. Emek vermek, 11. İm- Acıh, 3. Acık, 4. Boşu, S. 
kenmek, 12. Katığlanmak, Çamlanma, 6. İtilık, 7. Kak. 
13. Kınıkmak, 14. Uğraş- 8. Kakığ, 9. Kakım, 10. Ka
mak. kıma, 11. Kakınç, 12. Ka-

- e gelmek - 1. Dav- yıkma, 13. Kıcık, 14. Kıya!, 
ranmak, 2. Dört elle sarıl- lS. Kıyım, 16. Kızgınlık, 17. 
mak, 3. Kalkınmak, 4. Kal- Kızma, 18. Kocunma, 19. 
kışmak, S. Yüreklemek. kuruş, 20. Öfke, 21. Pujılık, 

- e getirmek - 1. Can- 22. Puşma. 23.0gü 24, Öyke 
!andırmak, 2. Davrandırmak, - etmek - ı. Alevlen-
3. Kaldırmak, ayağa kaldır- mf'k, 2. Buşmak, 3. Buşug
mak, 4. Komutmak, S. Yü- ranmak, 4. Büşmek, S. Çe
reklendirmek. !ermek, 6. İncıkmak, 7. Ka-

- Keş - 1. Yal pak, 2. kımak, 8. Kakıtmak, 9.Kak-
Yaltakçı, 3. Yardakçı. şırmak, 10. Kızmak, ıı. Öf-

- li - 1. Acar, acar, 2. kelenmek, ı2. Puşmak, 13. 
Bıkmaz, 3. Calp, 4. Car, S. Sarılmak, 1,,. Yakırmak, ıs. 
Carı, 6· Çalışkan, 7. Eslek, Yiğirmek, 16. Yikirmek. 
8. İşcen, işçen, 9. Gacemer, - (b) a uğramış, Öfke-
Kacemer, 10. Kıskanç, 11. lenmiş. 
Kızık, 12. Pıjı, 13. Sırıs, ı 4. Gazel - 1. Güzelleme, 
Tığrak, 15. Usanmaz, 16. 2. Türkü, 3. Yakmak, (Asıl 
Yegin, 17. Yorulmaz. nazet111ek man. Bundan "ya-

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. 

Tam bir kavehane takımı. 
Yukarıda cinsi yazılı olan 

eşyalar satılıktır. Taliplerinin 
fzmirde Hisar önünde kahveci 
Kazım efendiye müracaatları 

nca olunur: 
3-3 (1093) 

Satılık Hane 

''l""#IW' 

Doktor 

Kemal S8~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) 

Dahiliye 

DOKTOR 
Doktor 

A. Hiza Unle Bomovada Asını 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. 4S Beyler hamamı 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza Ünlen 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
diye müracaat. 5-2 

Elbise T emizlerne 
Ve Boyahanesi SARDA 

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

elbise temizleme ve boyama odası tasdiknamesini haiz ve beynelmilel 
temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından 

S A R Q A Elbise temizleme ve.boyahanesi İZMiR de de 
çok nam kazanmış bir müessesedir 

Tesisatı son sistem. Alman, Amer!kaJ?- makinelerile mücehhez olan bu atelyede bu 
kerre icat edılen yepyenı bır usulle her türlü kadın, erkek elbiseleri 

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

Bayı·am münasehetile Yapılan Miibim Tenzilattan 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

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

Öz Türkçe karşılıklar - 87-

kım,, manzume olabilir. ) 4. Azık, Azuk, 4. Besliyecek, 
Yır (Taganni edilen her şey 5. Katık, 6. Men ( Kuşlar 
man.) için), 7. Yem, 8. Yiyecek, 

Gazup - 1. Buşut, 2. 9. Yiyinti, 10. Yiygi. 
Esirlik, 3, Kaan, bağan, 4. Gılaf - 1. Gara!, 2.Ceft 
Kadır, S. Kahırgan, 6. Ka- 3. Kap, ,,. Kapçık, S. Kın, 
nacan, 7. Keygin, 8. Kızgın, 6. Tağuz, 7. Tahtuk. 
9. Öfkelei. Gıllü gış - 1. Alakara, 

Geda - 1. Cıgay, cı- 2. Katıngı, 3. Yalan dolan. 
kay, 2. Dilenci, 3. Yoksul. Gılzat - 1. İrkiklik, 2. 

Gehvare - Beşik. Kabalık, 3. Kalınlık, 4. Kığ-
Genç, gencine, Ağlık. lık, 5. Sıklık, 6. Yoğunluk. 
Ger - 1. İrse, 2. ise, 3. Peyda etmek - 1. Ko-

se. nurmak, 2. Y oğunlanmak. 
- çi - 1. İse de, 2. se de Gına - 1. Bayıma. 2. 
Gerdan - 1. Abu, 2. Baylık, 3. Bıkma, 4. Doyma, 

Bohah, 3. Boyun, 4. Buğak, 5. Kanma, 6. Usanç, 7.Tok
S. Çanlağa, 6. Enek, 7. Gi- luk, 8. Zengilik. 
dik, 8. Kıdık, 9. Sakak, Gelmek - 1. Kajımak, 
(Çene altı, gapgan man.) 10. 2. Kanmak. 
Sarkak. Getirmek - 1. Bıkmak, 

- lık - 1. Boğmak. boğ- 2. Doymak, 3. Kanıkmak, 
muk, 2. Boyunçak, 3. Boyun 4. Kakınsamak, S. Usanmak. 
kıstı, ,,. Cebek, S. Dizi, 6 (Taganni man ), 1. Gır, 
Katar. cıru, 2. Ezgi, (Nağme, lahn 

Gerdune - Araba. man.) 4. Güğ, 4. lr, S. lr-
Germ - 1. Issı, lssıcak, !ayış, 7. Sarın, 8. Soğum, 

2. Sıcak. 9. Yır. 

- i - l. Jssıcaklık, 2.Hız, Gıpta - 1. Çunma, 2. 
(Kemali germi ile çalışmak Duncuklama, 3. imrenme, 4. 
=olanca hızla çalışmak ) 3. Kıskançlık, kıskanma, 4.Kö-
Kızgınlık, 4. Sıcaklık. seme, 6. Özenç, özenme. 

- ü sert - 1. Issı soğuk, Etmek - 1. Çunmak, 1 
2. Sıcak soğuk. Duncuklama, 3. Eymemek, 

Germabe - 1. Gaşgaz, 4. Ibranmak, S. İmrenmek, 
2. Girme, 3. Sıcak, ( Sıcağa 6. Kayganmak; 8. Kösemek, 
gittim =hamama gittim.) 9. Öksemek, 10. Özenme. 

Geştü Güzar - 1. Do- 11. Yarsamak, yarsımak. 
!aşma, 2. Gezme. Gıriv - 1. Bağrıltı, ba-

Geysu - 1 Kuyruk (Yıl- ğınna, 2. Çığıltı, çığlık, 3. 
dız hakkında: "Necmi gey- Süren. 
sudar = kuyruklu yıldız,, 2. e başlamak - 1. Bağır
Pelik, 3 Saç örgüsü, 4. Uzun mak, 2. Çığlık koparmak, 
saç. , 3. Gürlemek, 4. Haykırmak. 

Gıda - ı. Aı. Aİır, • 3. Gıaa - 1. Cara!, 2.Fua-

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 1435 tarihinden itibaren müştereken 

ha~ta kabulüne başlıyacaklardır 

2639 

Dişlere Hayat Veren Güııeş 

SANIN 
S • • Sıhhidir, dişleri 
anın. temizler, diş etle

rini kuvvetlendirir. 

Sanin: 

San~n: 

Antiseptiktir, ağız
daki mikropları % 
100 öldürür. 

Nefis bir lezzete 
maliktir. Seve seve 
kullanılabilir. 

S • • İnsan için en üzü-
8 DJD. cü bir dert olan 

Sanin: 

ağız kokusundan 
kurtarır. 

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

~~~ 
, ~ 

Diş Macununu··· K ullan'1nız 

• 



Sahibinin Sesi 
475Pict* 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hall1111 we H••• ll!J --------v 1795 Aman heyim. o.et A Kadın kayma capvna ---E.-1 CelAI H•rn :E --
X 1796 Seygilim bu alrpm i 

Hicaz şarla. Ajlaauıg ai•iilı' •iit• : -------•il!•"" Hanim --------X 1797 Ey nadı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır -----------

Müzeyyen Hainim 

AX 1799 Hicaz şarkı. Nazla kadıa 
Hicazşarkı. Sevclamı dilim 
:anlata mu 

Saadet Ha111m 

AX 1800 Upk -şarka. Sevda o kada 
Uşak şarka. Gel gel 

Mahmure Handan Hanım 

AXı 801 Ufak şarkı. Endamına bayıldım 
Şetraban şarkı. Titretti beni 

Süheyla Bedriye Hantm 

AX 1802 fZlllir Bergama türküsü 
Gökçe karga elaydım 

sllh•Jla Bedriye Hanım ve Stlkı 8. 

Cöz Hekimi 

Mitat Oral 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaa91 
yanında - Numara: 23 

~elefon No. 3434 
!'!ml-•16-26 (1019,_ __ 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahklan mUte
hassısı: 

ikinci beyler sokağı No. 6 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

........ ••••••••••••••••••••••a ... ııııı .. ı .. ıaaaıııı•• .. •••••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: • . 
Uaız1uk 

Terizlik 

• • 

-

ııcı Ifiathası 
lr'1t Pazarında A.ulr Solttllttula 

. 
• . . . . . . ,. -. • . . . 
• • . 
• • • • 

Bilgi 
Matbaası 

~ Ege nuntakasının en büyük 1"e en temiz, en seri en ucuz 
j iş yapan matbaasadır. . 

• • • • 

Sür'at 
• 

• • • • • • .. 

• • 
Müşterilerini • • • • • • • • • 

Kolaylık Oeft.er, Kart, Mektup!ak t<iğıt, Zaıf, Makbuz, Fat.n. K'ibıp. Risale, 
Afiı Ve Sair Her Türlü Ewalo Matbaa Ba ' • 

.. 
Memnun 

~ilgi 

Matllutltı 

Pralliir 

• • • . • • • • . . 
• • . . • . . . . 
• • • . 
• • • 

Bir (Jok Şirketlera Bm•• Seaetl•rl B,.ı 
Blatllaasında. Ba•ıl•qtm • 

--------
------

" 2640 " Numaraya 
Telef on EdiJioce Sipariş Kabulü için Meınur (Jöndel ilir • • • • • 

Etmekle 

iftihar 

Eder 
: . .............................................................................................................. 

Eınlik Ve Eyta• hankasından: 
Esas No. 

1008 

109 
410 
459 
467 
475 
502 
516 
520 
521 
il4 
553 
SS4 
557 
55' 
561 
566 
569 
570 
886 
888 
8M 
895 
S97 
898 
899 
896 
893 
900 
903 
904 
912 
910 
525 
914 
915 
909 
889 
916 
531 
917 
985 

1037 

Mewkii No. Cinai 

558 
Petia ....- ile: 
Karutiu tramvay caddesi 
Sekiz taksit1e: 
Karpyaka Alaytley Salilıpaşa caddea 89/91 
Karatq Orlıaniye .okağı 13/17 
Karpyaka Alaybey Süreyya IOkağa 15, 15111 

" " Celilhey •kağı 53]35 
,, " Hengim sokağa 4/41 
,. Doaaamaa maballeai .Corakh so. 78. 6411 
.. O"m""ıade Tarik .1e>kağı 10, 811.811.8 
,, ,, Reşadiye caddesi 24122 
• " Yalı Cumhuriyet caddesi 16811,188 
,. Bahariye mahallea Hafız ef. sokaj-1 14 
., Osmanzade mahaUe.Ji .menıdifer llO. 11711 

"' .. " .,, .. 97 
" ,, ,, Reşadiye caddesi 82 
,. .. ,, çıkmazı 76 

" " " " " 64. 
.. • • .. caddea 35/31 
.. " ,, Ruşen sokağı 26122 
,, .• " " 24120 
,, Alaybey çakıcı sokağı l OJ 6/1 
" Osmamac!e Ziya sokağı 15 
,, " Rq.Uiyc eaddesi 43, 37/l 
" .. " 99 45,37/2 
" .. " it 53/45 
" " " " 31127 
" Alaybcy aimendifer caddesi 45/59 
,. Osmanzade Reşadiye geçidi 41/2J3 

caddesi " " " 411: 7 
,, Alafbey Feryat aokağı 23,25123 
" 0-.amacı M. Şayeste •kağı 6011,74 
,, Y ah caddesi 2,24 
" ()smanude Raten .okağı 12 
,. Dcmiryolu çıkmazı 7 ,57 
" .. Tahir bey sokağı 1,28 
,, • ,. ,, S,24 
~ Soukk11yu Boatanlı çıkmaza 9 
" Oaaanzade mahalleai Şimeaclifer so. 65173,157 
,, Alaybey ş.diye sokaiı 14/2,18/20 
,. Bahariye mahallesi Mektep sokağı 17 
,, Osmanzade ikiDc:i Aydın sokağı 24/1,11 
,, Donanmacı M. Aydoğdu sokağı 24134 

lzmir Dolaphkaya Y usufdede caddesi 14/131 

izmirde İsmetpaşa mahallesi biriaci Asmalı 5,3 
Maçit ukajı 

ev 

.. 
" 713.SO 11.2 ..... 
79,SO • 

908,50 .. 
653 " ms • 

• 243 
195,SI • 
96 

209 
204 
140 
149 
690 

1143 
98 

" 
" 
" .. 
" 
" 

" 
" 

197 
376,75 " 

1830 " 
2655,50 .. 
1548 .. 
5832,50 .. 
348 " 
103,SO .. 

4083 " 
2669 " 
104 " 
920,60 " 

58 " 
51)'22 " 
553 .. 

1693 " 
1520 " 
1939 .. 
3898 " 
132 " 
433,50 " 
80 

544 
ev 

" 
" 

• .. 
" 
• 
• 
• 
" 
" .. 
.. 
" 
" .. 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
il 

" 

evin 617 sehmi 

Depozito lira 

600 

1108 

ı• 
215 

25 
:ns -700 
100 
650 
30 
8S 
82 
30 
30 

110 
300 
20 
40 

120 
200 
270 
320 
600 
70 
45 

210 
270 
45 

380 
40 

160 
25 

350 
230 
25 

200 
40 
90 
18 

170 
30 

260 

Yerleri ve numaralan yukanda yazılı emlikin sekiz tak~tle sabşlan 25/121934 SaL pnü saat 
Ollda ihale edilmek here açık arbrmaya konulmuştur. istek.& olanlann yanlarında y.wh pey 
~=~:~:kznemize yabrmalan ve ihalenin arkumdan hemen ferailan da verileceğinde. nüfus 

. y.........U Wwlarmalan 14• .... 12-17-19 5323 '1078) 

MOTEHASSISI 

Doktor 

Ali Agah . 
lbmeflrihım Birinci Kor

•cla T anare Sineması civa
nncla 2'l2 Numaralı eve nak
letınifti•. Haatalanm eskisi 
p,i Jld.ci Beyler .okağuıda 
84 N-ralı muayenehane
mi.ıe kabul eder. 

Evin Telef.onu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 34S 

H. 3 (25) 

Almanyaaın Türbingen da
rülfnnunu Tıp fakültesi 

muavialerinden 

Ur. Demir Ali 
CHt, Sac, Frengi ve 

BelsoufduOu ve le
nasW hntahldarı 

mütehassısa 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokaj'ı ( Elhamra si
neması arkasında ) 5S nu~ 
maraya nakletmiştir. (1145)h3 

lzmir ikinci icra Memurlu
ğundan: 

Bir borcun temini için evel
ce haczolunan bir piyano ve 
koltuk takımı ve seccade ve 
.sair ev qya!arile bu kerre sa
bfma karar verilmiş olduğun
dan 25 KinunuevYel 934 tari
hine tesadüf eden Salı günü 
saat 15 tc yeni müzayede bit 
pazarında bilmüzayede satıla
cağından takdir olunan kıyme-
tin yüzde 75 ni bulmadığı tak
dirde ikinciJ arttırması da 30 
kia1111uevvel 934 Pazar günü 
saat 15 de yiae ayni mahallin
de satılacaiından taliplerin 
yevmi mezkurda mahallin~ mü
racaatlan ilin olunur, 

5455 l 1104 > 

lilŞ f;Et~DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacımzı temin ediniz 

BüYi~K FIRSfl ... T 
T opan Halis Zon'?uldak 

Sobalar içja ea dayamklı ve en ucuz kömürdür. · 

Bi~ci kalite bu mah h.irıle yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Slllndlr için : Spesiyal Zonpldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglUz Antrasit : Ve kok kôm6rü ibtiyaaam da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tem.ilit 

vardır. Satıf mahalU : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

Bütüa Türkiye için umumi satış yeri lstanbalda Bahçeka
pıımda ZAMAN ecza deposu oh1p tehrimizdeki eczane 
ve ecza depolannm hepsinde nrdD'. 1.-arla daima 
ALOOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Baş
tababetinden: 

Hastaneye satın alınacak 1730 lira tahmini fiatlı 15 kalem 
röntgen malzemesi münakasa.sa l>ir hafta miiddetle taadit ırdil-
miştir. fstcklilenn şartlan görmek iiue ı.t..-. ft &mir ..wI 
merkezlerine ve ihale giinü olan 23-12-934 Pazar p.i aat 15 
te lanir Pasaportta Sahil Sıhluye merkeı:iade toplama komiı-
,.,_ müracaatlan. 5416 '1106) 
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N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 

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 Annrs, 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 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 22 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur

gas, Vama ve Köstennceye 
hareket edebektir 

CERES vapuru 26 kanunu 
evvelden 31 kanunuevvele 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 

Yanı A•ır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHLİYE İÇİN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 
kanonda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna-
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bul lunmuştur 

1 NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PlRE TRİYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
19/12/934 SRBıN 
26/12/934 S.S BEOGRAD 
2/1/935 BLED 
DıKKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

· Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 liyet ka~ edilme:ı:. .....,,.,,,,,,.,,,,,,.,,....... 

Ferit Kuvvet Şurubu 
DROMORE vapuru 22 1 ci 

kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkardıktan 
sonre Burgas, V ama ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

FERNEBO vapuru 21 kanu
sanide Rotterdam. Hamburg 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve İskandi
navya limanlarina yük alacaktır. 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 1 Zayıflara, sıtmalılara, işta
hı olmıyanlara, mide ve si
nirleri zayıf olanlara, vere
me istidadı olanlara 

AUGUST LEONHARDT Garbi Akdeniz için ayda bir 
muntazam sefer. vapuru 25 ilk kanona doğru 

bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkardıktan sonra 
Anvers, Rotterdam ve Ham: 

ALBA JULYA vapuru 21 Kan ve kuvvet 

burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru Halen li

manımizda olup Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXıLONA vapuru 24 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine• mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yoku ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 26 kanunu 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor

donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Bristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiler Burada Bu!uşurlar 

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 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriv mer 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol S_irke-
c • Beyoglunun cıde 

O s;o ....... an·,,. e otelini ta~siye 
· ' · · ederız 

rAllALLUM 
l .1 111tntlaı 1111 ft-ıcılı 

•dırıln iı ı ç hır za 
ı · Hn aldıırııu~ıuıt· 

ı ı ti ı r . 

Çünki: 
f<.Ultı';;t ltıA l ı a;f,l\ 

• n url yııtı 

~ ı lıol yı'giı ııt 
• ınhaılır. 

!in haviılen 

a rnyııı ı z 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

ı i t' klr ı k ll' :\ !7.f'IUt 

tıcarellıan•sı 

Pı Ş'Pnıalcı:ar 

TELEFON 3323 

verir. 
İdrarını tutamıyan çocuk 

ve ihtiyarlara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

U muıni depo : 

S. FERiT 
Şifa 

Ecza nesidir 

Makine Ve lnşaatı Bahriye Mütehassısı 

EI-UP UEllAL 
J\1akine imalathanesi 

Halima t' " 0 
• ••• Nuıoara 50 

Hamur 
Maktnelerı 

Müe8lesemin 
ıııanıulii t ı 

o'Arllk 

IU&h. I CJ 

lzınırde 

faalıyettedi r. 

A liiknılarih· 
rın 1111 ınBkırıP 

ifrlfl fHllil\ t 
l'll~IRll h ·•I 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
) aqhatrn \le lJn De(Jırnıenıerl 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Uaz"zlJen 

Her hııyı.!a v4' tıer 1.uvvet 

hf'r c ''" ıı ahrvk:ıt iizMıne 

Bilumum Deniz işleri 
Dorhıııler, tnluınlıalar 

tesıM:ıtı nııbırnıkıye asan~ör Tt 

v;ııçler vıı s:ıı r ışler Jerııhtt 
~P k~l ı nl •ılılır 

ŞAHk BALI ŞiRICETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIR 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, 
SATIŞ DEPOSU: 

çeşit kazmirleri 
şık ve zariftir. 

Yeni Manif 
cJiıd. No. 8 

turacılarda 3 numar•ll 
Telefon No. 3942 

502 h - 1 

::.~·· .ı: . J· ~ ... ~· . . !it'=·,· ,,ı ~ ' 

O o y ç e Or i ya n t b an k 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZM:iR . 
,\l l<: H h: EZ 1 : HEHLI N 

1 nıanyada J7[J Şubesi Mevcuttur 
ı:;~, ıııaye vo ıbtıyat akçesı 

165,000,000 Raybsmark 
'J ıııl;ıyedo t;>nlıeleri: lSTANBUL ve lZMlR 

Mı~ırda Şubeleri: KAHiRE ve JSKENDERIYE 
Her türlü bankB ınuaıuelatnı ifa ve kabul eder 
cALMAliYAl>A seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

en ehven ~eraitle REOISTERMARK satılır > (h-1) 

t9 Kanunuevvel t934 

·PLATT 
Makina Fabrikasının 

NyMDAR ÇIKRIGI 

En u;ak yelek parça'ari;le beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 234 İZMİR 

Eczacı Kemal Kamil Aktaş 
Hilal Eczanesi 

• 

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

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

1 nşaatınıziçin atideki ihtiyaçların.ızı pek 
temın etmek isterseniz Halim aıta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tioarethaneAinA müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neri çlçekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ldvhalar ve bunlarm 
teferrüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunlafln teferruatı vesaire ..• 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BDtOn Markalar 

En Müaalt Şeraitla 
Mağazamezda Satıhr 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa suzuımu,ıur 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ha.mili Nüzhet 

Sıhhat Eczanesı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


