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Yeni Asır matbaasında basılmıtbr. l 

Cunı1mriyetitı Ve (}unı1ttıriyet Eserinin Bekçisi, :Jal>alı"ları Çıkaı· Siyasi Gazetedir 

Yunanelinde Durum Karışıktır 
Buğdayı Koruma 
Yasasında Değişiklik 
Büyük ulus kurultayı buğ

day koruma yasasında törünün 
istediği değişiklikleri onayla
llııştır. Yeni yasa ekicileri ko
ruyacağı gibi yoksul köylüleri 
de sıkıntıdan kurtaracaktır. 
Geçen yıl onaylanan buğday 
koruma yasası çok eyi bitimler 
•ermitfu. Dört milyon lira ge
lir getireceği oranlanmış. olan 
bu yasadan altı milyon topla
nacağı anlaşılmıştır. 

Durum gelir bakımından 

böyle olduğu gibi iş bakımın
dan da ekicilerin yüzünü gül
dürmüştür. Buğday ürümlerinin 
değerinde satılmaması ekicileri 
dü,ündürmeğe başlamıştı. Eğer 
t3rüce koruma düzenleri kurul
nıamış olsaydı eskiden olduğu 
gibi yine ekmeğimizi Ameri-
kadan almağa başlıyacak idik. 
Geçen yıl içinde beliren du
tum artık çiftci erin buğday 

ekmekten vaz geçeceklerini 
anlatıyordu. Törü, koruma ya-
sasım eline alınca köylülerin 
ayağına giderek dört beş ku-
ruşa buğday satın almağa 

başladı. lzmir borsasında üç 
buçuk kuruşa satılan buğ-

dayın köylerden beş kuruşa 
toplanması ekicilerin çahşma

sım artırdı. Törü bir yönden 
buğdaylan köylünün bir yıllık 
emegım karşıhyabilecek bir 
değerle satın alırken öbür yön-
den elinde toplanacak fazlaları 
ülke dışına satmak düzenlerini 
kurmağa koyuldu. Silolar yap
brmağa başladı. Her iki bakım-
dan da buğday koruma yasası, 
verimlerini.q ulusal ökonomimi-
ze uygun dilştüğü görülüyordu. 
Bu kadar değerli verimler ya-
ratan yasanın büyük prlarda 
ağırlık verdiği de sezilmiyordu. 
Ekmek çok ucuzladığından ko
ruma karııhğı olan vergi anla-
şılmadan ödeniyordu. 

Yalnız köylüler için du-
rum böyle değildi. Onlar 
çok yoksul olduklardan değir
menlerde ödemeğe borçlu ol
duklan vergiden sıkıntı çeki
yorlardı. Bu yüzden sızıltılar ço-
ğalmıştı. Köylüleri kourmak için 
ODaylanan bir yasanın köylülere 
sıkıntı ve üzüntü vermesi ulusal 
törünün gözünden uzak kala
mazdı. Netekim öyle oldu. Son 
kez onaylanan değişiklikler bu 
sıkıntıyı da ortadan kaldırdı. 
Bundan sonra köylülerin değir
menlerinde üyüttüklerı ve evle
lerinde ekmek yaptıklan unlar 
konana yasasının dışında bıra-
kılm. Verginin, içinde on bin
den artık can bulunan şarlar-
da ki fabrikalardan alınması 
onaylandı. Yeni düzenle sıkıntı 
içinde bulunan ekme&"ini evinde 
yapan yoksullar verği ödemiye-
cekler, büyük tarlarda oturan
lar, pişmiş ekmek sabo alanlar 
ekicileri koruyacaklardır. Ülke
ırjzin birliğı, genliği toprakla 
oğraşanların genişliğe kavuş
nıasına baghdır. Bugday koru
ma yasasında yapılan değişik
leri bu bakımdan çok yerinde 
buluyor ve kıvançduyuyuruz. Yal
nız bu yöntemle dilediğimiz bir 
Şey vardır ki o da Ziraat Ban
kasının satan alma duraklanm 
çoğaltması ülkenin her yerine 
Yaymasıdır. Yeni yasamn ban
kaya bu gücü de vereceğini 
Umuyoruz. 

~- C>cak.oğ1u. 

(Onay- kabul) (Bitim - netice) 
(Oranlanmış - tahmin edilmiş) 
(Ürün - mahsul) (Şarlar - tehir
ler) (GenJiii - refahı). 
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Atatürkün Başkanlığında Ulus Evinde lnkilip 

Konferansları Verilecek 
Dil Kurumu Bugün T oplanacakbr K··ı .. 1· k. f T . 1· k 1A -------------.....-..0--- u tur n ışa ını emıne, n ı ap 

Kadın Saylav Namzetler Arasında Dk Kadın Muhtar Mefhumlarını y apmağa Karar Verildi 
Bayan Gül'ün De Bulunacağı Söyleniyor 

Ankara23 (Hususi) -Dil ku- Bayanlar Fırkada 
rumu yeni bir çalışmaya giriş- Toplanıyorlar 
miştir. Asıl sözlüğe (h'.igata BALIKESİR, 23 (A.A) -
başlanglç olmak üzere bir kla- Vilayet içinde C. H. F. ya-
ğuz yapılması kararlqtı. Yarın zılan bayanlan11 sayısı on bine 
(Bugtin) Atatürkiin baıkanlı- yakındır. Bayanlanmız aldıklan 
ğında olarak bu çalı§nıalann siyasal haklardan ötüril sevinç 
ilk toplantısı yapılacaktır. Bu içindedir. Ka-1ardan . gelen 
güdi ile kurulacak olan yeni duyumlara göre oralarda C. H. 
komisyonda Köprülü zade bay F. yürekten bağbbk gösteren 
Fuat ta bulunacaktır. büyük toplanhlar olmaktadır . . 

Kadın Saylavı Denizli 23 (A.A) - Denizli 
Ankara 13 (Hususi) - Fır- bayanları C. H. F. yazılmak-

kanın kadın saylav namzetleri tadırlar. Yazılmak için Fırka 
arasında ilk defe olarak kadın bürolanna gidenlerin sayısı her 
muhtar seçilen ve yükümünü gün artmaktadır. 
utku ile başaran Bayan Gül'le ERZİNCAN, 23 (A.A)- Vi-
İzmirden Kent üyesi Benal layetimiz nüfusunun 139,152 

oldugu anlaşılmıştır. Seçim tef-
Mevzat, Bursada okul çevirge- Ba!Jall Giil tiş heyeti listeleri asmıştır. 
ni Zehra, İstanbuldan kent lav seçimi için yurdun her ta- Bayanların da katıımasile artan 
üeysi Nakiyenin bulunacağı bir rafında dün defterler asılmışbr. I bu mevcuda göre Erziacan vi-
kez söyleniyor. Askı müddeti son Kanun ba- !ayeti bu kez bir fazlasile dört 

ANKARA, 23 (A.A) - Say- şında bitecektir. saylav çıkaracaktır. 

Bomba ardan Sonra 
Muhalefet Reisleri Hükiimeti 
Şiddetle Tenkit Ediyorlar .. 

Atinada Ordu Harekete Hazırdır 
Atina 23 (Hususi) - Pire dirde cemiyet haydutluğun ıeler münasebetile tebliğ neş-

belediye başkanı İstiratigisin esiri olacaktır. ,, retmiyeceklerdir. 
evi karşısında patlıyan bomba- P .Anastasyonun Sözlerl Milli ittihat fırkalen reisleri 
lar hadisesi Yunan umumi ef- M. Papaanastasyo şunlan de yaziyeü dikkatle takip etw 
karını heyecanla işgal ediyor. söylemiştir: ••Geçen geceki zor- mekte ve pek nazik olduğu 
Polisler bombalan alanlan kanaatinde bulunmakta-
hala meydana çıkarama- dırlar. Dahilde vahim karı-
mışlardı,.. Pireden Atinaya şıklıklar çıkması tehlikesi 
giden bütün yollar tutul- vardır. Fırka reisleri hidi-

selerin inkiıafına göre 
muş bulunduğuna göre vaziyetlerini tayin ede-
lethişçilerin kurtulamıya- ceklerdir. 
cakları, nihayet polisin ordu Hareket 
eline düşecekleri umulu- Hallnde 
luyor. Birinci kolordu kuman-
Katandarlsln Sözleri danlığının emri üzerine 

Atina garnizonu hareket 
Muhalafet reislerinden haline getirihnittir. Mezu-

M. Kafandaris bu hadise niyetler geri alınmıtbr.Oto-
münasebetiyle şu sözleri mobil alayının da hazır 
söylemiştir: olması emredilmİfti:'. lca-

- Pire hidise!erlnin M. hında ordu Piraye yürü-
V · yecektir. 
enızelosa suikast yapan- Gece Polia mefrezeleri 

lann muhakemesiyle ali- Pirenin bir çok evlerinde 
kadar olduğu, bu mahke- araıbrmalar yapmışlardır. 
menin önüne geçmek iste- Müddei umumi Poli-
nildiği şüphesizdir. M.Çal- hurono kardeşleri isticvap 

f etmıştir. 
daris, tas iye işinin bir şe- latltanın Sebeplerl 
ref işi olduğunu söylediği ATINA 22(A.A)· Gaze-
gündenberi hükumet vazi- telere göre nazırlar ka-
fesini unutmuştur. Katil- binenin tadilini kolay-
lere yardım için bir kanun lqtırmak için istifa et-
çıkarmıştır. Bununla sui- Polilwı·ouo Çelesiııcleıı J{m·atouasis mişlerdir. Bundan başka 
kastın manevi mes'ulleri örtül- balık hareketile Polihurono çe· ı bay Venizelosa karşı yapılan 
mek isteniyor. Hükumet geçen tesi bütun devlete karşı ayak- suikastın muhakemesine de juri 
gün neşrettiği bir tebliğde ef- lanmış bulunuyor. Bu. çete dağ heyeti azasının ikametgahları 
karı umumiyeyi zorbalar işine haydutlarından daha aşağılık- yakınında bombalar patlaması 

br. Çünki ötekiler tevkif edi- yü:ıündnn büyük bir sinirlilik 
hazırlamak istemişti.Bu tebliğde lince silAhlannı teslim eder, ı ·de başlanmıştır. 
asayiş bozulacak olursa hüku- pişmanlık gösterir. Bütün na- tina 23 ( Hususi ) - Bay 
metin mesuliyet kabul etmiye- muslu v" şerefli yurttaşlar zor- Çaldaris kabinesinde bazı de-
ceği bildiriliyordu. Muhakeme- balığı kökünden kazımak için ğişiklikler yapılacaktır. l•tifa 
nin Pirede yapılması lazımdır. birleımelidirler. " eden kabinedeki nazırladan 
Yunan cemiyeti için bu bir Vaziyet Naziktir bazılan yeni kabinede Wun-
ıeref meselesidir. Aksi tak- Muhalefet reialeri aon hidi- •yacaktır. 

Ulus Evinden Jlir Ourıimif 
-Ulus evleri Cumhuriyet Halk temin eylemek ve C. H. F. 
Fırkasımn kültür kaynaklan oklanmn delalet eylediği mef-
olduğu halde şehrimizdeki Ulus humları yapmak için esaslı bir 
evi şimdiye kadar kendisinden hareket uyandırmak yolunu 
beklenen canlılığı göstereme- tuttu. Bu maksatla bir çok 
mişti. lzmir gibi münevver bir münevverleri Halkevinde top-
muhitte bu hareketsizlik cidden byarak özden görüşmeler yap-
can sıkıyordu. Gerçi Halkevi- tı. Toplantıya iştirak edenler 
nin bazı kolları bazı iyi teşeb- izmire yakışmıyan hareketsiz-
büslere girİfmifler ve baıar- liği bırakarak beraberce çalış-
mışlar ise de umumi vaziyet mak için söz verdiler. 
itibarile bu da tatmiııkir olmak- Haftanın muayyen günlerin-
tan uzaktı. Vaziyeti olduğu gi- de iııkıllp konferanslan veril-
bi gören Cumhuriyet Halk fır- meaine, yüksek kurslar açıl-
kası idare heyeti reisi Bay Av- muına, fırkamn ana prensip-
ni Doğan Ulus evi işlerile uğ- lerinin yapılinasına karar yer-
raşmayı bizzat üzerine aldı. diler. 

Memlekette kiiltür inkiphnı - Baştatatı Bilinci sahitede -

SarbrukendeGösterişler 
İngiliz Askerleri Lil Ve Meçten Ge

çerek Sar Toprağına Girdiler 

Bugünün eu. ·miiltim davcismı te§kil edeu Sar topnığmrn llm·itası 

Sarreburken 22 (A.A) - Bu 
sabah sarbruken den geçerken 
generel Brint ile İngiliz zabit
leri İsveç askerlerinin yerleıti
rilecekleri Mettbah ve Bekin
gene hareket etmi,tir. 

Sarbruke 22 (A.A) - Roy
ter Ajansından: 

Sar hükumeti komisyonu ta
rafından neşredilen bir emir 
bugünden itibaren her hangi 
bir bayrağın çekilmesini yasak 
etmektedir. Alman cephesi bu 
emre cevaben bütün halktan 
protesto makamında Alman 
bayraklan çekmeüi Utemiftir. 
Netice olarak bu sabah blltiln 
Sarbrukende pençerelerde bin
lerce bayrak K6riilmekte idi. 

Londra 22 (A.A) - Sara 
gidecek başlıca İngiliz kuvveü 
dün gece Fransız topraklann· 
dan geçmiştir. Bugün öğleden 

sonra Sarbrukene gelmesi bek
lenmektedir. Kalede İngiliz as
kerleri samimi bir şekilde kar
tılanmışlardır. Birinci Fransız 
kolordusu kumandawıı general 
Mussel ile birçok Fransız za
bitleri İngiliz askerlerini i ıh
bmda karşılamışlar ve kendi
lerine trenin kalkmasın~ "·~~ 
yer bulmuşlardır. Kale beledi
ye reisi lngilizlere bir kabul 
resmi yapmış ve zabitleri ye
meğe alıkoymuştur. General 
Musael lnğilWerle Lile kadar 

- Sonu 6 inci sahi/tdt -



Dün De Soyadı Alarak 
Tescil Edilen Yurttaşlar 

Her ginldi gibi d8- de •- ' dairainde M. Aziz Aktaw, 
bahtan •kpma kadar alfm erkek lisesi mu•ll»1 'ırind• 
daireMde •Y... • ... k iatiP" Ömer Orkun, Kaymalr Raif 
yenlerin mtiracaab tetkik Orgun, lzmir kız lisesi riya
ec:lilmekte ve atenilee isimler ziye muallimi Ocakhlar, Karp
\qka birine verihn r 5ji anla- yakada yemitçi paşa malwL 
..ımca teseil .... 1 ta& k• iı 4 • _..Recep ()r.. 

Polis ~ Di m•w ._, P• '6ııel ko.iseıle-
baaan lmer, 'Tilkilk maliye riD 1 en Abdlı ı • Oram, Si-
pabeei tahkık memuru Ali Hadi neldi cadde.inde veli Oktal, 
lrkilata, 8qturak maliye fU• doktor Osman Behçet Ovman, 
besi memanı Nail lıia, Gazel topçu ylzbqılanndan Hik-
yah tramvay caddesi 1032 nu- met Pekcan, HaW oğlu 
marada Emia t...I, iahilarlar Mehmet Pik kan, Parzar
ialdrilr metB1ll'8 ŞeYket İqi, yeriacle Ahmet Bayan Tosun, 
Ticaret mahkem• odacaı Kahramanlar mektebi muallim~ 
lbralüm ipçi, Etrefpap Za- )erinden Memduh Pamir, Em-
hr mektebi wwltiwlerinclea Diyet 91 Ali Pinar, Emniyet 
Necati bter, baJl:ari lufzıaalıa 173 Yusuf Ziya Pekdemir, 
laberaman midir& Kbım Dmet demiryollan yedinci it
inam, bama melakemai bat- letme mlfettifliji hareket laa
kltiW Hileyia Ani laanç, ia- mı mlfettiflen.dea Mehmet 
M.ar1ar İdllrelilMle memur ŞeYket Padir, Erkek liaeai mu
Haydarloaay, Tanare cemiyeti allimleriadea Hakla Palando
mlnaii Jlastafa lru, defter- pa, Glmriik muhafaza memur
dufak tahsil mlfetliti Nail lçel, lannclan Kemal Palat, Kar
dektm F.ıu.ttia itik. .. tak pyakada maliye tahsil tubesi 
hnh• ...... ıce..ı b- teblif aemana Ali Riza Paç, 
ha, ICarpJ11bda tkcudan De.let demiıyollan yedinci 
........ T... t..ir, sfbarllk ifletme .afettit&ji mahuebe
..waza ...... Hu.. lilade Sile,... Cemal, kardeşi 
lldaci, adliye rela- me- Hatice, Semiye Hatice Por, 
man SaliJa IWa, i kia c i l6mrlk muhafua memarlann
noterlik IMltkltiW Fetlü fren, da 0aman Nuri Palatay, liman 
biriDci lmbk re\lmneliade memurlarmdan Feyzi Pik. 
lbralüm lfd_..., birinci icradan İzmir Memurlan kooperatifi 
Eiaia Ilgar, inhU..larcla sicil sabf memuru Bay Ahmet Ural-
amiri Kınay, villyet mektup- tq soyadım alm11tır. 
çuu Baba KolClq; birinci •y- Oçlncu Maetanttk 
xar teblit memara Vafi Kor- Oçlncü m8stantik bay Ha-
ta), orta meld:ıep talebaiaden ~ { Ece ) yi aoyach olarak 
Halda Kayral. ık doktonı almıfbr. 
Lltfi Kırdar, .at.Jwt miralayı Gazetemize Bildirilenler 
OllllD Kak, Ticaretoclua is
tihbarat ıefi Um Kor
tak, hükimet kalıved.i Ali 
Kodu, ma1iJe ....... ~ 
murlanndan Ruim Kelfut, 
mlllkiye müfettitliii odaCISI 
Osman Kavalak, KlprG tram
vay caddesi 663 nmurada Ma
hir, Kal'flyaka y emitçi pqa 

caddesinde bahriye müteka· 
idinden A~ih Kaplangir, Kes
telli caddesinde 9 namarada 
Rahmi Kalday, Emaiyet 248 
numarah Mustafa Kan, ihra
cat gimrüğti memurlanndan 
Cemal Mengll, inhiurlar tltiia 
kısmında 5605 numarada Faik 
Menderes, gtbnrllk muhafaza 
alaymdan Yunm Fehmi Maıu, 
Kaqıyaka belediye zabıta me
marlannclan Alipn Meram, 
Fob bandosu pallll PYafU 
Abdurrahman Meıyen, Fob 
bandosu efradmclu Fehmi Mak
tav, Fırka sabn .ıma klmiayo
na •za11ndan 8azaffer Noral 
belediye kantar memarlanndan 
Fehmi Mengll, Fatih mahallesi 
355 Fuat Menlik&, liman me
marlanndan c.ler Sadık Mar· 
mara, ikinci Sllepaaiye 41 
numrada llirahim Ethem Mak
taı, Kal'flyaka Şayeste ~ka
ğmda 52 numarada Esat Mar-

. ter, ikinci aoterlik vemedan 
Hlsnl Alpa, Erkek lisesi 
muallimlerinden Cemal Amaç, 
yedinci işletme mlfettişliği 

Bilgi matbua muamele me
murn Abidin Koman, Baca 
&elediye muluuıibi Belıcet(Adq) 
Baca beleii7e veznedarı lbra
him (Karaman), Buca belediye 
zabıta memurlanndan Haşim 
(Bahm), Buca birinci mektep 
bqmuallimi Nafiz (Sevin), Ba
cada mukim gümrük baş mii
düriyeti memurlanndan Naim, 
biraderi Ziraat bankası eski 
memurlarından Niyazi, iç ba
kanhiı vilayetler idaresi midü
riyetinde evrak memuru Cevat 
(Koçer), Doyçe Oryant Bank 
memarlanndan Nabi Aziz, r~
fikua Mahmure, Abdi Vehbi 
sigorta firketinde Kemal Aziz 
ve lıelll.fll'eleri Müzehher Aziz, 
Gizin Aziz, Elekirik firketinde 
Atıf ve refikası ve keri
mesi Aktel, Şaban Ergenegon, 
Ethem Suntu.-er adlannı koy
muşlardır. 

:A- ·-

Her Şivenk 
lzmire Gelmek istiyor 
latan balda F enerbabçe kuli

llünde antren6rlük eden Kar
pyaka kulubOniin eski antre
niri Herr Şivenk Futbol he
yetine bir telgraf çekerek mu
kaYele mGddetinin bittiiini ve 
isteniline lzmire gelecejbai 
bilclirmiftir. Futbol heyeti an
tren6r6n bu teklifini merkez 
heyeti ile birlikte tetkik ettik
ten sonra kendisine cevap ve
recektir. 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SINEMASI 

" HAYA TiM SENiNDiR " filminin sevimli ve değerli 
yıldızlan: 

JOH' BOLE8 ve MARGARET 8ULLEVAN'ın 
Aynı incelik, aynı duyuş ve duyuruşla oynadıklan 

Kadın Asla Unutmaz 
Tamamen FRANSIZCA slzll, bilyük sevgi ve duygu 

filmi. Bu film latanbul'un bilyik iki sinemasında S hafta 
glaterilmittir. 

lllve olarak : PATHE JURNAL No. to 

Seanalar bergb tS - 17 - 19 ve 21,lS te, cuma giia6 
11 ve 13 te lllve seans, pertembe giinü 13 ve 15 te 
talebe se•nu. 

Valiıniz ...... 
BuAkşamAnka
radan Dönüyor 
Yiımi tiin• Neıi Anlmnıla 

bulm lrta •• -1i Gaaeml 
KAzım Dirikten dibı Vilayete 
gelen bir telgrafta Ankaradan 
hareket ettiği bildirilmiştir. 

General Kazım Dirik bu ak
tam Afyon yoliyle gelecektir. 
Kendileri Basmahane istasyo
nunda devair müdiram ve polİI 
müfrezesi tarafından karşılaıaa
cakbr. .......... 

Saylav Seçimi 
Vilayetin Her Yerinde 

Defterler Asıldı 
Vilayetimizin saylav seçimi 

işi viliyetin her tarafında ha
raretle devam etmektedir. Ge
rek merkezde ve gerekse ka
zalania saylav seçim defterleri 
muhtelif semtlere aym yirmi 
ikisinden itibaren ~ftır . 

lntihababn yakında ye belki 
de her villyetten evvel vill
yetimizde bitirilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 
· Vatandqlar defterlerde ad
larım aramakta ve balamıyan
lar belediyeye mlracaat etmek
tedirler. 

- llNll -5 

Evkaf 
41 Parça Malı Sablığa 

Çıkardı 
lzmir evkat müdülüğü tara

fından 55 bin lira kıymetinde 
41 parça mal yeniden satılığa 
çık•rılnmtır. Bu malla• ..aza. 
yede ile sablacak ve bunlaruı 
yerine ırat getiren akar sabn 
ahnacakbr. .... 

Nihayet Başlandı Mı? 
Uyuıturucu maddeler inhi

san İzmir müdirlti tarafından 
müstahsilden Afyon sabll 
alınmasına yeniden başlan
mıştır. 

Tilccardan Afyon alınması 
için henüz bir emir yoktur. 

"' •• 1 •••• 

Kırmızıay 
Fakirleri Parasız Yıkat

mağa Başladı 
Sıkhat miidiirlüjiinilıı teıbiti 

üzerine H lilialıımer cemiyeti 
yeryer fakir balkın paruaz yı
kanması için hamamlar kirala-
llllfbr. Dün ve bugtln Çivici 
hamamı ile lkiç~ımelik ve Te-
pecik hamamlan Hililabmer 
tarafından tutulmuş ve fakir 
halk bu hamaaılarda parasız 
yıkablmıt ve br" ettiıilmişler
dir. Yıkanacak olanlara sabun 
dahi Hililiahmer tarafından 
verilmektedir. ... -~--

Üzüm 
Satışlarına Hararetle 

Devam Ediliyor 
Üzüm satışlan borsada gtin

den gilııe artmaktadır. Enelki, 
gün borsada nç bin kôsur çu
val ve dün de bin küsur çuval 
üzüm sablmıştır. 

Yine alikadar)ann verdiği 
haberlere gire son günlerde 
üzüm fiatlannda yirmi paraka
dara bir yiikseliş görül
miiftür. Geçen tene kanunu
evvelde yirmi gOn zarfında 
on bin çuval nznm sablclıtı 
lıalde busene bu müddet zar
fında 24 bin çuval üziim 
sablnuıbr. 

Hariç piaysalardan yorhılar
dan sonra taleplerin artacajıaa 
dair memnuniyeti mucip ha-
berler .ı.nmaktaclır. 

1 Kubilay Menkü Taşının 
Açılma Programı 

Özel Tren Çarşamba Gini13,1Sde 
Basmabaneden Hareket Edecek 

26 - 12 - 934 Çarşamba gthıil 
uat 14,30 da C. H. F. Kitibi
umumisi Ktitabya Saylavı Recep 
Pekerin elile açılacak Kubilly 
menkütatımn açılma Proğraau 
hazırlaımıbr. Programı aynen 
yazıyoruz: 

1 - 26 - 12 - 934 Çarpmba 
güoi saat 13,lS de Baımaba
neden özel tren kalkacak, Me
murlar. açarlar, fırkahlar bu 
trenle gideceklerdir. Tren Bay
rakh ile K&rflyakada ikİfer 
dakika duracaktır. 

2 - Birliklerle iıçi tetekül
leri otobilalerle yola çıkacak
lardır. 

3 - iki otobla zabitlerimizle 
bandoyu tqnuk için ma.talı-
kem mnki lmmanclaldıjı kar-
1111nda 13,30 da bam buluna
caktır. 

4 - M•niudan kalkan azel 
bir tren MaW., Alqehir, Ka
saba fubhlamu ıetireceldir. 

S Menemen de toplanan he
yetler tam aut on dartte İl-
tqyon kaqumda Menemen 
kaymakamı bay Nilıadın gla
tereceği yerde toplanacak
larcbr. 

6 - 14,30 ela herkes Men
kü taşı çevresinde yer almış 
olacaklardır. 

7 - 14,30 da latiklil martı 
ve ukert m....mü. 

8 - C. ff. F. Katibiumumisi 
ve Kütahya aaylavı Recep Pe-

kerin eJile açılış sayleYİ. 
9 - Ordudan genç bir za

bitin alylevi. 
10 - Memduh Necdetia s&y

levi 
11 - lzmir açarlarmdan bİ!' 

arkadqua aiylevi.Dikkatl Yalı
mz bu üçü onar dakikadır. 

12 - Çelenklerle çiçeldarin 
konulması. 
13 - Menemene .ıann,n. 
Not: Dhllften aonra Kubiliy 

ve şehit Kemal olmllarmda 
toplanacak fubhlarla davetli
lere dileyen arkadaşlar s6ylev 
ve konferanslar vereceklenlir. 
Bunlann tertibi Menemen kay
makamı Bay Nibaclın başkan
hiı altmda çalışan heyete bı
ı:akılmıfbr. 
D&ılfte Tren saat on yedi

de kalkacaktır. 
Memurlar Gidecek 

Çarpmba glln& Menemende 
yaplacak olan Kabiliy menk1i 
tqı açılma merasimine şehri
mizden bltihı rtleayı memu
rin ve memarlann çoğa iftirak 
edeceklerdir. Memurlar namına 
menk6 bfma btıy&k bir çelenk 
konacakbr. 

Bakanlılın Emri 
Maarif bakanlıpdan maarif 

müdiirlüğiine din gelen bir 
emirde Menemendeki Kubiliy 
menktı tqı açılma mera simine 
b:mir ~n en az 
yüz kitinin iftirak etmeleri 
lizumu bilclirilmittİJ'. 

••••• 
Kasa Açılarak Alb Yüz 

Lira Nasıl Aşınldı? .......... 
Hidi8e Hırsızlık Mı, Yoksa Oyun Mu? 
Maltızlarda Y ah caddesinde bunlardan bir tanesini yazıba-

Bay Corcinin 12 numaralı ka- nenin bir çekmesine koymuıtu. 
mtir deposunda bir kasa lur- Anlqıldığma göre hırsız 
11zhtı olmuttur. anahtar uydurmak auretile ka· 
Mağaza kitibi Bay Hayim, pıdaki kilidi aÇllllf, içeriye gir-

sabahleyin mağazaya gittiği mit çekmeceden kasa anabta
vakit anahtarla kapıyı AÇIDlf nnı' almıt ve kasayı açarak 
ve içeri girince g6rduğtı kan-

khktan "-k k h .ı .• _ mevcut alb yilz hra parayı p u.- ere emen yap• .r..-•--·- L-- ki el • qırmııtar. nya ı-ulAUU9 ve u.uı ms erı Zab ta b L. zhk k' .. arak· ı a wru va asma 
ça~ Babı ben timdi pldim. bllyiik bir ehemmiyet atfede-
Bm.da bir lumzhk olmUf, siz re~ parmak izi memuru tara
de fabit olan, demiştir. Yazı- fuadan kasada ve çekmeceleri 
hanenin iki çekmeceainin kı- kınlu yazıhanede tetkikler 
nhmt olduğu glrlllmiiftlr. yaptınlaufbr. Neticede hiç bir 

Kaunm iki anahtan vardı. yabancı iz bulunamamıştır. Tah-
Bunlardan birisi Bay Corcide kikat, Hayımın emniyeti suüsti-

• balunuyordu. Bundan bir mlld- ı mal ettiji neticeaine doğru 
det evvel Corci kaybolmua vannaktachr. Tahkikata devam 
ihtim•lini göz önilııcle tutarak edilmektedir. 

Bomovada 1 Vapurlanmız 
Ziraata Dair Konfe- Portsaide Uğramıyacak 

ranslar Verilecek lıtanbuldan limammıza uğrı-
lkinci Kinunun 14 ilııcü gti- yarak Pire, lakenderiyede dur

nibıden itibaren Bomova Ziraat mak auretile Portsaide giden 
mektebinde çiftçiler ve çiftçi- Deniz işletme idaresi seferle-
liği sevenler i~ f~ydah kon- rinde bdillt yapıl1D1pr. 
feramlar verilmege bqlana-
cakbr. Porbaitte pek az bir müddet 

Konferanalan Ziraat mektebi kalabildiklerinden vapur bu 
midlril Bay Hilmi ile mektebüi y&zden az yolcu ve az eşya 
muallimleri vereceklerdir. almakta idiler. 

Bu konferanslar her Pazar
tesi giinil saat on bette veri
leceli ve bütün istiyenler gidip 
dinli ye bileceklerdir. Konferans
lann mevzuu tunlardır. 

Bağcılık, Tavukçuluk, mahsul 
dütmanl-" ile mücadele itleri, 
ağaç yetiştirme, turfanda seb
zecilik, toprak ve iflemnesi it· 
leri, zeytin bakımı, sa!q ıaz
lan Ye bunlardan koaw ça
releri. 

Vapurların Poris;titte dalıa 

ziyade kalmalanmn şimdilik 

imkinsız oldugu görülmilt ve 
bu sebeple Portsait sefer
leri kalchnlmııbr. 

Portaait hariç olmak üzere 
yiae eskisi pbi lakenderiyeye 
kadar oJ.ıı teferleri muntaza
man yapılacaktır. 

Ramazan Ke·,....:ı•• 

Sokak Aralan ··-Mekteplerin öğle, akşam 
tilincle Peqembe, Cuma gti8 
leri sokak aralan spor saha 
muharebe meydanı, ok mey 
haline giriyor. 

Bir kıyametlir J.par: B. • 
n.e1mn..- MI.başı 
.. , c--lder' mektep talebele • 
tdmi.iain elinde futbol kimİ-! 
sinin elinde taı, kimisinin 
elinde sapan ..• Bulundaldan so
kağı tehlikeli bir geçit yapar
lar. 

Söz dinlemezler, tehdide gil· 
lerler. Koğalanm, kaçtıktan 
sonre basarlar ldifilrü •• Maazal· 
lah korkmayıp bu tq, futbol 
yağmmu arasından pçecek ol
san ansızın ya beline pat diye 
lıürmetli bir tat iner, yahut 
kunetli bir tutla uçup şapkam 
bquıdan ahp gltiren t0p · ka· 
fanda pmşelder çaktırır. 

Y aptıklarmclan atanmamm 
bırak, bir de arkandan keyfli 
kahkahalar işitinin. Hele o eY

lerin kiremitleri, camlan bu ya
ramazlann ellerinden dat bir 
feryat iki neler çekmezler •• 
Kimi tutanm, kimi cezalandı
nrsm, kime ödetinİll. FarmDu· 
bal birini yakalaun: 

- Vallahi, billahi amca ben 
değilim, onu Ahmet yapb kaçb. 

Diye yalvaran yaramaz, ka
bahab bqkuıp atar. kurtulur. 

Sapan taflanmn kiremide ko
nan kuılan öldünnek için vız
ladığı, spor sahasında ganlnk
lerini sokak ortasında tecrilbe 
etmek için dehşetli tutlann çe
kildiği, g1iya taka yapıyoruz 
diye birbirine geleni, gideni 
saymadan; atbklan taşlann ıs· 
lık çaldığı sokak aralanm ae
limete çıkaracak varsa çıksın 
meydana! 

Bu acıkh vaziyeti anlatmak 
için yazdığım ıu yazı ile bu ço
cukalann W.b olacağını asla ha
bnmdan geçirmiyonun. Yalnız 
analara, babalara, muallimlere, 
müdürlere; hiç olmazsa bu teh
likeyi yarıya indirmek için ted
bir almalannı, terbiye verme-
lerini rica ediyorum. Ve bil· 
bassa zabıtadan sıkı bir kont· 
rol ve tedbir dilersem bilmem 
nasıl telakki edilir ve ne de
receye kadar kabul olunur. 

Tok Dil .. -. 
Oğluma 

öğütlerim 
•••••••••••••••••••••••• 

56 - Her ak saça saygı ta
nınmaz . 

57 - Yürüdtlğiin yolda var· 
mak istediğin muhakkak bir 
hedef olsun. 

58 - Kadım yükseltmek için 
kadma saygılı ol. 

59 - Kadın bedii zevklerin 
ve güzeWklerin yarabC111chr. 

60 - Y olda11n ilim oldukça 
korkma. 

61 - En mukaddes ( hak ) 
memleketin (hakkı) en yüksek 
(şeref)te milliyetinua haysiyetidir 

62 - ilim hakikati, fuilet 
hakkı arar. 

Kaqıyaka: Muzaffer 
• 11 1 •••• 

Otobüsler 
Yıl Basında Yer 
Değiştirecek} 

Belediyece yeni sene bida• 
yetinden itibaren otobüs sefer
lerinde yeni ve mlihim deiifik
likler yapılacatı haber ahn· 
m1fbr. 

Halen Bomovaya işlemekte 
olan otobüsler Bucaya ve Bu· 
caya işliyen otobOaler de Bor
novaya ifletilecektir. ....... 

Fidan için 
Bomoda Cumhuriyet parkı· 

na konmak üzere befyüz adet 
çam fid•nının Karpyak•mki 
Devlet fidanhimdan parua 
mukabiliocle verilmelİ Ziraat 
Veklletine yazabmttır. 
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Göz bebekleri yıldırımlar sa

l"'. er, fakat Torgayın yüzüne 
bile b:!k mıyara! ~ ortalığ ı araş

tırıyor. Dans edenler a ·asında 
bir çifti, yalnız beyaz. :ı h>r ha
yali görmeğe çalışıyordu. 

Kulağı dibinde uçan bir ses: 
- Geline bak geline, ne 

kıvrak şey. Kavalyesinin kol
ları arasından hemen süzülüp 
akacak, yahut sel gibi kabarıp 
biranda onunla sürüklenecek 
ıanırsın .. 

Ülgen gözlerini bu taraftan 
ayıramıyordu .. 

Bu nasıl danstı? Aybar bü
tün vücudunu Oğuzun kolları 

arasına bırakmış, adeta onun 
kucağında uçuyordu. O beyaz 
san başı kocasının çenesi al
bnda göğsüne dayanmış, ayak
lan ancak yere sürünüyor, kol
larını gevşetse yere düşecek 
gibi bütün ağırlığı ile Oğuza 
yiklenmişti. Oğuzun yüzü kıp
kırmızı olmuş, belli ki heye
candan renkten renğe giriyor
du, kollan arasında kıvrıla kıv-

. nJ gülen, kah başını yüzüne 
yaklaştıran, kah omuzuna yas
lanan bu kız, şimdi de koca
ıına mı musallat olacaktı? 

Genç kadın içini buran, acı 
acı kemiren bir şüpheyle du
daklarını ısırıyo~du, Kimbilir 
Oğuza bu beyaz duvaklı, be
yaz elbiseli gelin neler duyu
ruyordu? 

Genç kadın başını çevirmek, 
onları görmemek istedi. Asabi 
bir hareketle hızla döndü, ayak 
lan karıştı, Torgayin ayağına 
bastı. Sendeledi. Eğer Torgay 
idare etme eydi, yahut ta biraz 
acemi o-lsaydı, ikisi de yu
varlanacaktı. Yuvarlanmadılar. 

Torgay kollarını kısmış, damı

nı tuzağına tutulmuş av gibi 
gogsune basmak istemişti ..• 
Onun sıcaklığını daha iyi duy
mak, kalbinin tatlı çarpıntısını 
dinlemek, nefesi ile sarhoş ol
mak istiyordu .. 

Eğildi, eğildi genç kadının 
kulağına fısıldadı. 

- Çok heyecanlısın sevgili 
Ülgen!. Neden çekiniyonun, 

yine eskiden olduğu gibi ken
dini bırak, bu sevimli güzel 
vücuda biran sahip olmak zev
kile bir kuş gibi uçalım!.. 

Genç kadın nefretle başını 
çevirdi. 

- Uçmak istiyorsan, elinden 
kaçırdığın kuşu tutmağa uğra

şacağına, elinde olanı uçurma
mağa çalışsan daha iyi eder-
. ' sın ... 

Torgay bu tahkir altında 
ezildiğini belli etmemek için 
karısile Oğuzu işaret ederek; 
manalı bir gülü~le sordu: 

- Kıskanıyor musun?. 
- Kıskanmak mı? Balı. Hem 

• ., kıskanmadıktan sonra .. Bi-

TAYYARE 

lakis Ay'.Jarın b .. r: elin, senin 
de onun kocası olduğunu dü
ş:lnd i.ik ç e, bu sağlam sevda 
yuvanızı bir kere daha kutlu
lam'" k değer do~rusu ... 

Şimdi cazın sesi tıkanmış, 
oyuncuların el şakırtıları din
lenmek istemediklerini göste
riyordu .. 

Ülgen birden sırtını dönmüş, 
kolları yana düşük Torgaya 
baş bile çevirmeden kalabalık 
içinden .~ıynlıp çıkmıştı .. 
Oğuz da bir hayal gibi ka

rısının Torgaydan ayrıldığını, 
yürüyüp bu çevreden çıktığını 
görmüştü. Ah şimdi o da koş
sa, onu bulsa, bir defa da ona 
en resmi fakat en candan bir 
heyecan ve dilekle sarılarak 

dans edebilseydi .. 
Fakat bu sıkı çenberden ay

rılamıyor,bu kadının tuzağından 

kendini kurtaramıyordu.Koluna 
asılmış, muttasıl el çırpan çıl

gın gelini, ortalık yerde yapa
yalnız ka.-alyesiı: bırakamazdı. 

Fakat Torgay nerede idi? 
O da kaybolmuştu . 

İçinin kurdu büyüyor, kolu
na asılmış muttasıl dönen be
yaz hayal, onu yoruyordu. 

Aralarında fasıla bırakmak 
istemiyor gibi asılıyor, başını 

kaldırdı 'c ça yerden kalkan kü
çük ayaklarile büsbütün yasla
nıyor, sıcak nefesi yüzüne, ba
şı çenesi altına gömülüyor, 
adeta kendini zorla taşıttırı
yordu. 

- Oh ne kuvvetli kolları

nız var ... Bu kıllı elleriniz bir 

arslan yelesini andırıyor. Tüy 
gibi beni döndü~meniz öyle 
hoşuma gidiyor ki... 

-r .. 'iorıu Var 

Sarhoşluk 

Birinci Kordonda garson bay 
Mehmet oğlu Ali sarhoş olarak 
başkalarının istirahatını bozdu
ğu için zabıtaca yakalanmıştır. 

~RESMi--. 

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

Resmi daireler gazetelere 
gönderecekleri ilanların aşa
rı, 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 ilanları neşredemiye
ceklerdir. 

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

SİNEMASI 
TELEFON 3151 Bugün TELEFON 3151 

Halk günüdür. Fiyatlar 2s, 30, 40 kuruştur 

Evelki sene gösterilen ve herkes tarafından beğenilen 
" Küçük Daktilo ,, filminin mabadı olan meşhur film 

Daktilo Evleniyor 
Marie Glory - Jean Murat - Armand Bernard 

Ayrıca Foks dünya Havadisler! 

Yarın .. Noel münasebetlle büyük 
program 

1 - FOX dünya havadisleri 
2 - DAKTİLO EVLENİYOR 
3 - İzmir 9 Eylül panayırının açılma resmi. Başbakan 

ceneral İsmetin ve belediye reisinin nutukları. 
4 - AMUK [ Venedik beynelmilel sergisinde birinciliği 

kazanan büyük film 

Yeni Asır 

B. , M. Mec isi Da ğddı .. 
Son Celsede 26 Kanun Onaylandı 
Yeni Mecliste 412 Saylav Olacaktır 

AKARA 23 ( Hususi ) - Dördüncü Büyük Millet meclisi bugün dağıldı. Son toplantıda 26 
kanun layıhası kabul edildi. Altı karar verildi. 

Rıhtım şirketi ile yapılan mukavele görüşülürken Adliye Bakanı Bay Saraçoğlu Şükrü ile Ba
yındırlık Bakanı Bay Ali Çetin Kaya nutuklar söylediler. Ağaçlan koruma kanunu görüşülürken 
gürültüler ol~u. Layıhanın orman kanunu ile birlikte görüşülmesi kararlaştırıldı. Meclis Başkanı 
Bay Kazım Özalp bir nutuk iradetti ve meclis dağıldı. 

Mebuslardan çoğu İstanbula hareket ettiler. Yeni beşinci Büyük millet meclisinin 412 saylavı 
olacağı bildiriliyor. 

M. Yevtiçin Muvaffakıyeti 
Eski Başbakan Dr. MaçekAffedilerek 

Dün Hapishaneden Çıkarıldı 
Belgrat, 23 (Hususi) - Mat

buat Bay Y evticin ilk mııvaf
fakiyetlerini kaydediyor: 

1 - Yeni başbakan birinci 
naip prens Poldan eski başba
kanlardan Dr. Maçekin affını 

ve serbest bırakılmasını temin 
etti. Dr. Maçek siyasal mah

küm olarak hapishanede yat
makta idi. 

2 - Kendi fırkasının idare 

meclisinin muhalefetine rağmen 
hükümete Radikal fırkasına , 
mensup bir saylavın da girme
sini temin etti. 

Yeni kabinenin teşkili dola
yısile Bay Y evtiç ve Bay Lava! 
arasında çok samimi tel yazı
ları teati olundu. Fransa dış iş-

llelrtml l'aı·/11 ıııeıılo Biııa"ı 

leri bakanının telgrafına cevap-~! Küçük antlaşma ve Balkan 
te Bay Yev~ç Fransız - Yu~o- antlaşması Dış bakanlarından 
slav dostlugunu devam ve da Bay Yevtiçe yürekten teb-
inkişaf ettirececini bildirdi. rik tel yazılan geldi. 

Sahife a 

Ziraat Bankası 
Almanya ya 70 Bin Ton 

Buğday Satacak 
Ankara 23 (Hususi) Ziraat 

Bankasının bu ay içinde Al
Almırnyaya 70 bin ton buğıılay 
satacağı bildiri iyor. 

Paris Elçimiz 
Bay Laval İle Görüştü 

Paris, 22 (A.A) - Bay Lava! 
bugün Türkiye büyük elçisi 
!tay Suat ile Sovyetler birligi
nin yeni büyük elçisi Bay Va
ladimir Potemkiai kabul etmiş
tir. Bay Potemkin kendisine 
itimatnamesinin kopyesini ver
miştir. 

Paris Borsasında 
Fransız Rantlaı Yükseldi 

Paris, 23 (A.A) - Esham 
borsasının dün Fransız rantları 
yeniden yükselme göstermiş 

ve yükselme bazı elektrik şir
ketleri eshamı hariç diğer bü
tün mahalli esham üzerinde 
görülmüştür. Beynelmilel esha
mın vaziyeti iyidir. 

Felaket Mahalline 
Koşanlar 

ROMA, 22 (A.A) - Hollan
dalı mütehassıslar Duglas tay
yaresi felaket mahalline do~
ru koşmaktadırları Bunlar üç 
motörlü tayyarelerile dünakşam 
Amsterdamdan ve bugün de 
Romadan harekt etmişlerdir. 

Yugoslavyada 
BELGRAT, 22 (A.A) - Bu 

sabah çıkan bütiin Yugoslav 
gazeteleri yeni başbakanın 

şahsiyetini selamlamakta ve 
iş arkadaşlarının seçiminden 
dolayı kendisini kutlulamakta 
bırleşmişlerdir. 

Japon yanın Notası 
.._.._. ..... -. ..... __ ~~~~ 

Vaşington Antlaşmasının Feshini 
Bütün Devletlere Bildirmiştir 

Kaçakcılar Mahkemede 
Hukuk Talebesinin Teşebbüsü Yu

nanlı Talebeler İstanbulda 
- r 

t 

Paııama 1wııalıııdaıı Aıııerikaıı gemilrı·i geçeı·keıı 

TOKYO, 23 ( A.A ) - Dış şington anlaşmasının feshi hak-
işleri bakanı bay Hirota Va- kındaki ihbar Londra deniz 
şington deniz mukavelesinin müzakerelerinin geriye bırakıl-
feshine dair notanın metnini ması sırasındaki vaziyetinde 
telgrafla Japonyanın Vaşington hiçbir değişiklik yapmamıştır. 
sefirine bildirmiştir. Her üç murahhas heyeti içinde 

Büyük elçi de bunun Ame- vaziyet aynıdır. Her üç hey-
rika dış işleri bakanı bay Hula ette bu günkü sistemin yerine 
vermiştir. hangi sistemin konulacağını 

TOKYO, 23 (A.A)- Japon düşünmektedir. • 
hükümeti Vaşington deniz mu- Japonların istekleri 
kavelesinin feshine ve bu mu- Söylendiğine göre Japonya 
kaveleyi imzalamış olan öteki gemi yapma programlarının 
devletlere de yani İngiltere, bildirilmesini İngiltere ve Ame-
Fransa ve İtalyaya da bi!dire- rikanın hukuk birliğini ve to-
cektir. nilatoların tayini şartlarını 
VAŞİNGTON, 23 (A.A) _ kabul etmeleri şartile tasvip 

Sü bakanlığının yıllık raporuna eeecektir. Bilindiği üzre bu 
göre Panama kanalının bu yılki şart daima Japon heyeti tara-
faaliyeti yüzde 23 nisbetinde fından ileri sürülen fakat Ingi-
artmıştır. Kanaldan geçen eş- liz ve Amerikan heyetleri ta-
yanın yüzde 8,4 ünü Norveç rafından reddolunan şartlardır. 
gemileri ve yüzde 9,l ini Ja- İngillz Teklİflerlnl 
pon gemileri taşımıştır. Bir yıl- Tetkik Edecekler 
lık arı kfm geçen yıla nazaran Tokyodan gelen son haber-
yüzde 50 fazlasile 18,177,103 !ere göre Japon murahhasları 
dolardır. İngiliz tekliflerini yeniden tet-

Notadan Sonra kik etmek için emir almışlar-
Londra, 23 (A.A) - Tok- dır. Fakat bu son talimatın 

yodan gelen haberlere göre diğerlerinden daha ziyade uz-
Japonyanın Vaşington büyük !aşıcı mahiyette bulunduğunda 
elcisine telıı-rafla verilen Va- şüphe edilmemektedir. 

İstanbul, 23 (Hususi) - 23 
Eı oin kaçakçısı haklarında tan
zim edilen tahkikat evrakı ile 
birlikte ihtısas mahkemesine 
verildiler. 

Hukuk Talebeleri 
fstanbul, 23 (Hususi) - Hu

kuk fakültesinde geçenlerdeki 
yoklama hadisesi üzerine ceza
landırılan talebenin affı için 
talebeden 200 imza ile üniver
site rektörü Bay Cemile müra
caat edildi. 

Afyon Mukavelesi 
fstanbul, 23 (Hususi) - Bel-

gratta afyon mukavelesini imza 
eden inhisarlar umum müdürü 
Bay Sami geldi. Mukavelenin 
Metnini Ankaraya götürecektir. 

Tercümanlar Kursu 
İstanbul, 23 (Hususi) - Be

lediyece tercümanlar için ha
zırlanan kurslara yarın başla
nacaktır. Kursa 60 tercüman 
girecektir. 

Yunanlı Talebeler 
lstanbul, 23 (Hususi) - Yu

nan Üniversitesi talebelerinden 
altınış. genç Yılbaşını geçirmek 
üzre Istanbula geldiler. 

Uluslar Arası Barış 
Acun Gazetelerinin Yükümü 

Genel Fikirleri lşıklandırmaktadır 
CENEVRE, 23 (H.R) - Ce

nevre Uluslar arası Barış bü
rosu her yıl başından önce 
olduğu gibi bu yıl da acun 
gazetelerine hitaben bir beyan
name neşretmiştir. Bu beyan
namede deniliyor ki: 

Durumun bir çok korku ve 
inansızlık ka ynaklannı taşımakta 
olmasına rağmsn adamlığın 

Güyandan 
Kaçan Mahkum 

P ARİS, 23 (A.A) - Portekiz 
polisi geçen ayın otuzunda Serj 
Ledski adında birini yakalamış
tır. Ledski Odesada değmuç ve 
hidematı şakkaya mahküm ola
rak gittiği Güyandan kaçmıştır. 
Sorgu arasında Ledski beyaz 
Rus ceneralı Kuiepofun Paris
ten kaçırılması hadisesinde fa
al bir rol oynadığını itiraf et
nıiotir. 

yarınından umutsuzluğa düşme
melidir. Uluslar dernegi, bir 
çok muvaffakiyetler kaydetmiş 
bulunuyor. 

Büro, gazetelerin rolünü şu 
suretle tayin etmiştir: 

"- Gazetelerin vazifesi ge
nel efkarı ışıklandırmak ve 
adamlığın vicdanını uyandır
maktır. Bunda kusur ihanettir.,, 

Uzak Şarkta 
Hadiseler 

Kabarovsk, 22 (A.A) - Ka
nunuevvel ayının başında Sov
yet Mançuri hududunda bazı 
tahrikatçıların Sovyet sınır mu
hafızlarına bir çok defalar ateş 
ettikleri bildirilmektedir. Saha
linde Sovyet konsolosu oradaki 
Mançuri diplomatik Ajanına 

müracaat ederek bu vak'aları 
protesto etmistir.· 
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Zozo İle Yattığı Kliniğin Bah
çesinde Görüşebildim 

Bütün kafamı işgal eden Ba
ronun ölüm suikastlarıoı dur
dnrmaktır, Beni kapıda bir 
uaba bekliyordu.Hizmetçilerin 
ıhtimamı ile arabaya nakledil
dim. 

btirabıına hakim olmak için 
bütün gayretimi sarfediyordum. 
Şoför sordu: 

- Nereye gideceğiz? 
- Calle Barkiloya 
Yolda şoförden Palas otel 

önünde durmasını rica ettim. 
Kuvvetimi toplıyarak seslen-

dim. 
Kapıcı baksana. 
Otel kapıcısı koştu. 

- Postaya birini gönderiniz. 
Bana ait olan postayı alsın. 

Bekliyorum. 
Beni derhal tanıdı. İsteğim 

bir kaç dakika içinde yerini 
bulmuştu. Getirdiği mektuplar 
arasında anamın bir mektubu 

. da vardı. Bu acıklı mektnbu 
okurkan Yon Krohna karşı 

kinim, maddi ıstırabımdan kat 
kat yüksekti. Şoföre: 

- Kal Barkiloda "Mitroir 
aux alouettes,. e çekiniz emrini 
verdim. 

Otel hizmetçileri benim gel
diğimi görünce koşuştular Dört 
kişinin kollarında birinci kata 
çıktım. Bayılacaktım. Alnımdan 

buz gibi ter daneleri akıyordu. 
İrademe yeniden hakim oldum. 
Memleketimin maruz kaldığı 

tehlikeleri düşünerek onlarla 
mücadele için kendimi topla
mıştım. Vaziyetim nazikti. Ken
dimi kaybetseydim hizmetçiler 
beni muhakkak yine Baronun 
evine götüreceklerdi. Bir daha 
dışarı çıkmaklığım imkansız 
olacaktı. 

- Bırakınız .. Eyiyim, dedim. 
Beni yukarı çıkaran kadınlar 

nefes nefese kalmışlardı. Fakat 
yine kollarımı bırakmaktan ür
küyorlardı. 

Bu defa daha sert olarak 
bağırdım: 

- Bırakınız beni .. 
Yalnız kalınca bir koltuğa 

oturdum. Kendi kendime cesa
ret veriyordum. Enerjimin hızı 
ile telefona yapıştım. M ... N. 
Madritte ise kurtulmuştum. Pa
seo Recellotos bankasında M .. 
N'i aradım. Ne banka müdürü, 
ne de servis şefleri bu isimde 

lngiliz Malları 
Alım Kabiliyeti Artmış .. 

Londra, 22 (A.A) - Parla
mento Noel yortu!arı tatiline 
başlamıştır. Avam kamarası 28 
ikinci Kanunda işe başlıyacak
tır. 

Londra, 22 (A.A) - Avam 
kamarasında dün ~öylenıiş o!duğu 
bir söylevde Maliye bakanı 

İngiliz ırall:ırmın alım kab:li
yetinin :ırttığını ve piyasada 
dolaşan bankanotların yeni bir 
rekor rakamı teşkil ettiğini 
söylemiştir. Son istatistikler 
bugün ortada 4J2 milyon İngi
Üz lirası olduğunu göstermiştir. 
Noel yortuları, ticaret için i7i 
bir fırsat ise de bu rakam ge
çen sene bu vakıttakinden 12 
milyon fazladır. bu da ticarette 
iyiliğe yüz tutulmuş olduğunu 

gösterir. 

Bağdatta 
Hava Kurbanları 

Bağdat 27 (A.A) -Tayyare 
kazasında ölen yedi kişinin ce
sedi. İngiliz askeri tayyareleri 
ile buraya getirilmiş ve otopsi 
yapılmak üzere hastahaneye 
kaldırılmıstır. 

bir adam tanımıyoiardı. Hal
buki onu bu adreste bulaca-
ğımı söylemişti. 

84 ÖIU 
Bütün gayretime rağmen iki 

suikast mermisi Fran'a hudut
larını geçmişti. Tekrar kendimi 
Palas otele naklettirdim. Orada 
beni önce tanıyan Fransız ce
nerah Denvinyi bulacağımı 

umuyordum. Gerçi bu surette 
hareketim casusluk kurumu· 
nun itiyatlarına aykırı düşerdi. 
Fakat tehlike kaşısında başka 
çare de yoktu. Fransız atqe
milteri olan bu ceneral Fransa 
hesabına çalıştığımı bilmiyordu. 
Belki beni de Hedilla gibi bir 
Alman casusu sanıyordu. Oto
mobil otel Önür.de durunca 
büyük zahmetle ayağımı ye
re ba:ıtım . Fevkalade isti
rap içinde otelin holun:ı 

kendimi attım. Otelin tablosu
na bir göz abnca Generalın 

otelde olmadığını anladım. Kol 
d'!:ğneklerimle lokantaya gir
dim. General Devinyi orada 
da yoktu. Büsbütün meyus ol• 
mak üzere idim. Nihayet Kili
nikte Zozoyu ziyaret etmeyi 
düşündüm. Kiliniğe gittiğimde 

Zo:ı:oyu bahçede Şeşlonga uzan
mış buldum. Kliniği idare eden 
doktorun sevimli kızı ona İs
panyolca ders veriyordu. Zo· 
zonun bu hayattan hiç te canı 

sıkılmıyordu. Endişelerimi, ıç 

sıkınblarımı anlatınca: 

- Marthe tetbirli olunuz. 
Önümüzde yarın vardır. Onu 
tetbirsizce bir hareketle ber
bat etmeyiniz, dedi. 

Zozo Kapiten Laduya An
tripinle bir mektup yazmaktan 
ba~ka çare görmiyordu. O da 
buna kanii idi ki mektubum 
ellerine çok geç varacaktı. 

Zozo beşinci büroyu zengin
leştirecek olan 200 pesetayı 
kaybettiğine yanıyordu. Fransız 
gazeteleri son hadiseyi yazar
ken Zozodan da bahsettikle
rinden Yon Krahn Zozoyu 
mahvolmuş, artık Fransaya 
dönemiyecek bir vaziyette 
telakki ediyordu. 

- Paraya ihtiyacım var. Ba
ron henüz bana hiç bir tazmi· 
nat vermemiştir, dedi. 

Sonn Vııı -

Sovyetler Ve 
Amerika 

Vaşington, 23 (A.A) - Al
bama ayan üyesi bay Bank
harp borçlannı ödemiyen ülke
lere ödünç verilme~ini yasak 
eden Johnszn kanununun kal
dırılmasını veya değiştirilmesini 
istiyeceği söyien:nektedir.Bank
harp bu kanunun Amerikan 
pamuğunun Sovyet Rutyaya 
satıl:n:ısına da engel olduğunu 
söy:emiştir. 

1 

Romaııyada 
Dahili btikraz 

BÜi<.REŞ, 22 (A.A)-Maliye 
bakam 3 milyar 500 milyon 
dahili istikrazm kapa.ıdığını 
bildirmiştir. Bunu iki milyarı 
ordcı ihtiyaçlarına ve üst tara
fı da kültür, ekim, ve sihhat 
işlerine tahsis edilecektir. 

Japonyada İngiliz 
Menfaati 

Londra 22 (A.A) - İngiliz 
sanayi federasyonunun büyük 
konseyi Bamby heyetinin ra· 
porundan malümat aldıktan 
sonra Japonyada İngiliz mena
fiini alakadar eden meseleleri 
tetkik etmek üzere hususi bir 
komisvon teskil etmistir. 

Veni Asır 

. . : ,. ' - •'- -.. 

Laval-Saymen Görüşmesi Mordovya 
•• 
Ozel Görüşme Şeklinde Olmamış 

Mıntakasında Bir 
Cumhuriyet 

• 
Gene Plan içinde Kalmıştır 

MOSKOV A 22 (A.A) 
Mordovya muhtar mıntakasında 
halkın istediği veçhile muhtar 
Sovyet Sosyalist cumhuriyeti 
kurulmuştur. Orta Volga mın
takasında dahil bulunan bun
ların birçoğu mordovyalı tatar 
dır. İnkilaptan evvel bu mın
taka çok geride idi. Ve hal
kın ancak yüzı!e on ikisi oku
mak ve yazmak bilirdi. Şimdi 

büyük bir ilerleme mevcuttur. 
Ve sanayi genişlemiştir. 1934 
te mecburi okuma kanunu çık
mış ve halen halkın yüzde dok
sanı okuma bilmektedir. Cum
huriyetin merkezi olan Sarans
kada yedi yüksek okulak var
dır. 

/Jay Lır rnl 
Paris 23 (A.A) - Fransız -

İngiliz konuşmaları dün saat 
16/15-te nihayetlenmiş ve ln
giliz dış işleri bakanı bay Con 
Sayınen Parise büyük elçisi 
bay Clerk ve orta elçi bay 
Campbel Fransız dış işleri ba
kanı Bay Lava! ile genel ki-

tibi bay Legerin yanından sa· 
mimi bir s:ırette ayrılmışlardır. 
Konu~ma!a~ avrupa politikası

r.ın halledilmemiş meseleleri 
üzerinde yapılmı,tır. 

P<.:is 23 (A.A) - Fransız
larla İngilizler aras . .ıda yapılan 
rrörüşme!er hiç bir zaman hu
susi biş müzakere şeklini al
mamış ve daim:ı umumi plan 
dahil:nde kalmıştır. Sir Con 
Saymen Parise uğradığı zaman 
kendisine Cenev;ede mülaki 
olmak fırsatını elde edememiş 

old•.ığu bay Laual ile görüş
mek arzusunda bulunuyordu. 
M:ıamafih Cenevrede İngiliz 
mümessili bay Eden Fransız -
İngiliz çalışma beraberliğini 
iyi bi neticeye ulaştırmış ve 
gayet nazik olan Sar mesele
sini iyi bir surette halletmeye 
muvaffak olmuştur. Avrupaya 
ait meseleler tetkik edilmiş 
isede bunlardan hiç biri acil 
müzakerelere mevzu teşkil ede
cek surette Özel bir tetkike 
bağlı tutulmamıştır. 

Habeşistan 'ın 

Hay &ıym~ıı 

Paris 23 (A.A) - Sir Con 
Saymen · ile kansı Cannes'e 
gitmişler istasyonda bay Lava! 
tarafından uğurlanmışlardır. 
Söylendiiine göre Fransız - İn· 
giliz devlet adamları arasında
ki konuşmanın amacı her ıki 
hükümetin barışın korunmasına 
son derece de faydası dokun
muş olan karşılıklı anlaşma ve 
çalışma beraberliği hakkında 

fikir teatisinden ibaret olmuş-
tur. 

Divisı 

lngilterede 
Kalın Bir Sis 

LONDRA, 22 (A.A)- lngil
terenin merkez Şark ve cenubi 
şarkisini kaplıyan sis bugün de 
devam etmektedir. Londranın 
bazı dış mahallelerinde dün 
gözgözü görmiyordu. Yolda 
giden otomobillerin süratı yaya 
giden!erinkini geçmiyordu. De· 
niz seferleri · de çok güçlükle 
yapılabilmektedir. 

Uluslar Derneği Habeşistan'i Bu 

LONDRA, 22 (A.A) - Ka
lın bir sis seyrü"feri bozmuş
tur. Trenler çok geç kalarak 
gelmişlerdir. Şehrin ana cad
delerinden saatlerce geçmek 
kabil olmamıştır. 

Deniz Silahları 
İstiladan Koruyabilecek Mi ? NEVYORK. 22 (A.A) -

- Nevyork Herald ve Nevyork 
Paris, 22(P.S) - Paris-Soir cakbr. Hadise Sar davası veya Paris, 23 (A.A) - Son İta!- Taymis gazetelerinin Vaşing-

Habeşistan mes'elesinden bah- zorbalar işi kadar atesli olma- yan • Habeşistan sınır hadisesi ton muhabirlerine göre Ame-
seden bir yazısında diyor ki: sa bile altın, platin madenleri- ile alakadar olarak Fransız dış rika hükümeti Londra görüşme-
•• Fransa İtalyanın emellerini işleri bakanı Bay Lava! Habeş-le iştihalan uyandıran ve yep- !erinin menfi neticesine rağmen 
hırpalamadan Habeşistanın i,- istan elçisini kabili etmiştir. 
tiklalini müdafaa etmek mec- yeni biyasalar teşkil eden Ha- Bilindiğine göre Fransa ıtalya 31112/936 tarihinden evvel de-
buriyetinde bulunuyor. Bu mes- beşistanı ihtiraslanndan uzak ile İngiltere gibi Habeşistan niz silahlarının tahdidi hakkın-
elenin Milletler cemiyetinde bulundurmak için, uluslar der- hakkındaki 1906 antlaşmasını da uluslar arası bir anlaşma 
tetkiki daha az çetin olmıya- neği, çok yorulacaktır. imza edenlerden biridir. ümidini muhafaza etmektedir. . ••............•.••..•....•.......••...••••..........•.••......••............•..•...•.••••••..•..........•......•••.•...............•......••••.........•...•........••.•..•.... , 

Loit Corç Siyasi Ha
yata Dönüyor Mu? 

Yılbaşında Hükumeti Şiddetle Ten
kit Edecek Bir Nutuk Söyliyecekmiş 

/,ait Gurç \'e 
Londra 23 (H.R) - Sunday 

Dispeç üç yıldanberi siyasal 
hayatından çekilmiş bulunan 
ihtiyar Kurt Loit Corcun 1935 
senesi içinde tekrar siyasi ha
yata döneceğini yazıyor. Loit 
Corç Churt'taki çiftliğinde çift
cilikle uğraşmaktadır. 

Londra siyasi mahafilinde ve 
avam kamarasında bir kaç haf
tadanberi devam etmekte olan 
siyasi konuşmalarda bir çok 
hatiplerin şiddetli sözlerine Loit 
Corç cevap vermemifti. Mu-

~'iıı.~fon ço,.(·il 
maileyhin Y ılbqında söyliyece
ği nutku İngiltere halkı büyük 
alaka ile beklemektedir. Nut
kun en mühim k11mı iktisadi 
işlere ve iş planına ait bulu-· 
bulnnacaktır. Bu nutuk Mak
donald kabinesini şiddetle ten· 
kit edecektir. 

Bir Romen Muharriri ÖldU 
Paris, 23 ( A.A ) - Ro 

men muharrirlerinden Felicien 
Champsaur 77 yaşında olduiu 
halde dün ölmüstür. 

Eski Bir Leh Generalı 
Fransa - Lehistan Münasebatı Hak

kında Neler Yazıyor? 
Varşova 23 (A.A) - Eski tedir. 

savaşçılara yazdığı açık bir Ülkelerimiz arasında düzel
mektupta Leh yurt koruyucu· tilemez hiçbir hadise geçmemiş
ları kurumu başkanı general tir. Bizler Fransa ile Lehista:ı 
Gorecki diyorki: arasindaki ittifaka yeni bir 

Fransa ile Lehistanm müş- atılma verecek mahiyette bir 
terek menfaatları aşikardır. hava ve bütün manevraları si
F okat bu iki ülke arasıodaki lip sünürecek büyük bir fikir 
tesanüt hali tamamen şayanı cereyanı meydana getirmeğe 
arzu bir durum göstermemek· uğraşmaktayız. ......... 
Hindistanda Heyecan 

Son Antlaşma Hindin Vergi Muh
tariyetini De Öldürecektir 

Bombay, 23 ( A.A) - Bütün i:ildürecek bir mahiyet göster
memleket ve ticaret mahafili mektedir. Zira Hindistanın sa
İngiltere ile Hindistan arasın- nayi sahasında genişlemesi bun 
daki ticaret antlaşmasının ya- dan böyle büyük Britanyanın 
kında imza edileceği haberin- Vetosu karşısında kalacaktır. 
den memnuniyatsizlik göster- Bu antlaşma zorla kabul etti
mektedir. Hindistan ticaret rilirse bu hal umumi hoşnut
odaları federasyonunun çıkar- suzluğun artmasına sebep ola-
dığı beyannamede deniliyor ki: caktır. 
Komşularda Hindistanın men 

faatları gözetilmemiştir ve bu 
konuşmalarda Lancachire gu
ruplarının tesiri hakim olmuş
tur. Bu gurupların istekleri im
tiyazlı ithalat hakkı almak ve 
hatta Hindistan müstahsillerile 
rekabet edecek kolaylıklar el
de etmektir. Bu anlaşma Hin
diatanın vera-i muhtarivetini 

Fırka Kongreleri 
Erzurum 23 (A.A) - C. H. 

F~ vilayet kongresi toplanmıf 
kongreye bildirilen dilekler üze
rinde konuşulduktan sonra ye
ni idare heyetine bir üye dışta 
kalma\... üzere eski idare heyeti 
üyeleri seçilmiştir. Yeni idare 
heyeti başkanlığına eski baf
kan Bav Mesut secilmistir. 
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Müthtş Bir Boğazlaşma başladı .. Malatya Kadınları, 
Romalılar Ve Kim Oldukları Meçhul Olan Yeni 

Gelenler, Alabildiklerine Birbirlerini Satırladılar 
~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~--

Birden kaçışanların durduk
ları göründü., 

Bağınşanlar sustular ... 
Sonra gene birden duranla

rın koşuştukları, kadınların kız

ların sağa sola dağıldıkları 

görüldü. 
. . . . 
. . . . 

Aradan ne kadar geçm;şti? 

Burası kestirilemez. 
Romalıların bedmest narele

rini örten ve gömen kahhar 
bir ses .. 

Sonra bir kaç ses ... 
Ve daha sonra bir çok ses-

!er yükseldi: 
- Dinini seven koşsun! 
- Gavurlara ölüm .. 
- Malatyalı kadınlar ... Hay-

daaal 
- Hayda.. Haydaaa! 
Tarihin ender kaydettiği mü

heyyiç hadiselerden biri baş
lamışh. 

İlk şqkınlık devresinden 
canlarını kurtarmak için, uyku
seraemliğile sağa sola kaçışanlar 
birdenbire evlere dalmışlar. 

Sonra gine birdenbire delik-
· ~rden, bacalardan dama fırla

ı şlardı. 
Ob! Bu cidden görülecek 

bir manzara idi. 
Kimi bir balta kapmışb ... 

Kiminin elinde bir sabr vardı. 
Genç bir kız kocaman bir 

palayı kabzesinden kavramıı, 

•açları dağınık bir taze bir 
gelin, kimbilir nereden eline 
geçirdiği oluklu bir bıçağı ha
rada aallıyarak haykırıyordu: 

- Y aklaşınan yakanın haaal 
Zaferden sonra kadın avına 

yayılan Romalılar, birden dört 
taraflanndan sanldıklannı gör 
düler. 

Ani bir hücum karşıııında 
ıa9ılıyarak gerilemek iııtediler. 

Yuvasına el uzahlmış dişi 
kaplanlann hıncile saldıran ka
dınlar, biçbirşey önünde yılını
yan korkunç bir casaretle 
ileriye atıldılar. Kaşla göz ara
.sında bir çarpışma oldu. Karan
lıklar arasında bağrışa, çağnşa 
aaldıranların kim olduğunu bir
denbire nasıl kestirebildilerdi? 

Gerilediler. 
Hücum çok ani olmuş, bir 

yıldırım hızile saldıran kadın
ların yayğaraları Malatyayı 
yırtıcı kaplanlarla dolu bir Hint 
ceııgine döndürmüştü. 

Kocaman demir külçeler için
de, suihazma uğramış birer de
niz kaplumbağasını andıran Ro
malılar birer birer Sonra üçer 
beşer damlardan yuvarlanmağa 
başladılrr. 

İJk saldırışın müsbet netice
leri kadınların cesaretini bir 
kat daha artırdı.Hücum az son
ra daha dehhaş bir şekil aldı .. 

Bu görülecek bir haldi .. Kan

cıkça bir baskından sonra hüd'a 
ıle elde edilmiş, şerefi az bir 
zaferin kadın hırsile sağa sola 
saldıran kahramanları çil yav
nılan gibi dört yana dağılıp 
kaçışıyorlardı. 

Malatyalı silahşorun yapa
madığı şeyi Malatyalı bacı mı 

yapacaktı. 
Buna imkan yoktu. Kosko

caman bir orduyu, bir kaç yüz 
adının elile mahvetmesınin im-

kıiııı mı olurdu? 
Yalnız, tali ve tesadüf ka

dınlara yardım ediyordu. 
Yeni zaptedilmiş bir şehrin 

içinde ve karanlıkta.. Hem de 
ne karanlık, nasıl bir karanlık! 
zifiri bir karanlık içinde kimse 
kimsenin farkında değildi.. 

Harpte kim ölmüş, kim kal
mışh? Bunu bilen yoktu .. 

Romalılar .. Dağınık saçlann
dan, ince seslerinden, saldıran
ların kadın olduklannı fark 
edebilmişlerdi amma ... Ya şehir 
dışandan bir yardım aldı ise? 

İşte bu endişe ile hep bir
den büyük kapıya koşuşmuş· 
!ardı 
Eğer şehir başka bir müsel

lab kuvvetten yardım almamış 
sa ayni kapıdan bir gün sonra 
muzaffer şehire girmek pek 
münıkindi. Lakin hiç kimseden 
emir almaksızın, her Romalının 
kendi kendine düşünerek var
dığı bu netice tatbik edilmedi. 
Evdeki pazarlık çarşıya uy
madı ... 

Çünkü tam bu anda, karan
lıklar içinden dolu dizgin çıkı
veren sayısız süvari bölükle
rinin yalın kılınç ve ani bir 
hücumu ile karşılaşhlar. 

Malatya, süvarilerin ylizlerce 
değil binlerce erkeğin göğsün
den fırlıyan bir tekbir ile akis
lendi: 

Allahüekber .. Allahüekberl ... 

Yürekten Sesler: 

Bunu dehhaş bir gulgule ta
kip etti; 

- Allah, Allah! 
Akabinde biri birinden kor

kunç biri birinden gürlek 
binlerce sesin ardarda attığı 

narelerle inledi etraf ... 
- Hovaaaay bire hovaaaayl 
- Dayanın .. Kaçmeyin bire 

hapi.slerl 
İJk hücum arasında kalan 

Romalılar kılınçlarını sıyırma

dan kellelerinden oldular. 
Arkadan gelen savletin deh

şeti kale içinden gelenin sayı
sız derecede fevkinde idi. 

Binaenaleyh tekrar kaleye 
girmeğe mecbur oldular .. Fa
kat bütiın gayretlerine rağmen 
kapılan kapamağa muvaffak 
olamadılar. 

Gelenler, harpten yıhnıyan, 
kana susamış bir kuvvete ben
ziyordu. 

Müthiş bir boğazlaşma baş
lamışh .. Malatya kadınlan, Ro
malılar ve kim oldukları meç
hul olan yeni gelenler alabil
diklerine birbirini satırladılar. 

Kimse kimsenin farkında de
ğildi. Herkes yanında belireni 
bir düşman sanıyor ve basıyor 
palayı. .• 

- Çat! 
- Çat! 
- Aaahl 
- Vaaaahl 

- Sorıu Vaı-

Türk ( Yenilmezler) ine 
Türk Gökmenlerine, Türk 

avcılarına sunduğum birkaç 
örnek soyadından sonra bunla
rı buldum. Bunları da göbeka
dı Yenilmez olan Türk zabit
lerine armağan ediyonım. 

Yenilmezlerin her koluna ay
rı ve kendi kollanna uyar ad
lar ıeçmoğe ça)ıfhm. 

Bence kendilerine soyad; 
arayanlar uluorta davranmasın
lar. Bu kulağa hoş geliyor, 
onun hecesi kıvrak, şunun an
lamı boyle, bunun belgesi şu 
deyip ad takınmaktansa her 
arayan şöyle aramalıdır. 

1 - Soyadı alırken kökişim 
neydi? 

2 - Kkkişime uygun neler 
bulabilirim? 

3 - Kökişimide, yaşayışım
da, geçmiş yıllarımda - eyi 
kötü - beni çok ilişiklendiren 
bir olgu (hadise) var mıdır ? 
nedir? 

Bu yolda aranılırsa sanırım 

ki hem bulmakta zorluk çekil
mez. Hem de daha uygun dü
şer. 

Soyadları Atatür çağının ye
rinde işlerinden biridir, onun 
için aranırken en çok, göz 
önünde, bu çağın işleri, olan
lan tutulmalıdır. Böyle yapılır
sa ıoyadı bulmak pek kolayla
şır ve şimdiki gi bir adı on 
kişi benimsemez. Sırası geldik
çe bu düşüncelerimi bildirece
ğim. Şimdi yenilmezlere arma
ğanımı sunayım: 

Topçu - ÔnkomazTnrkka
ma - Topsever - Yönkomaz 
Kalkana! - Top•llren - Y6-

nezer - Barutöz - Topateş 

Zorbozan - Ôzütop - Top
tabir - Zorbozar - Gürler 
Gürledi. - Bağrıtop - Zor
bozdu -- Batır - Göğsütop 
Yaylım - Batıran - Vantop 
Yaylımateş - Babrdı - Gö
zütop - Yıldırıcı - Beşmart 
Topserer - Yıldıran - Beş
martın - Yıldmr - Kocate
peli - Topezer - Yıldırdı -
Tınaztepeli - Toperi - Tan
teker - Çatalca - Andıtop 
- Günteker - Çakımdır -
Nnütop - Ayteker - Baş
topçu - Ertopçu - Çelikkun
dak - Onbeşli - Erkama -
Dağçıkan - Yayhmaç - Gün
kama - Belapıı - Çatalaç 
- Turkama - Durdayan -
Durduran - Pekatan - Bo
renca - Ateşsel - Ôzütank 
- Bağntank - Tankeri -
T ankaslan - T opaslan - Top
san - Sanıtop - Türkarda -
Demirmeriç - Eredirne -
Demirkıyık - Çelikçanak -
- İzmirim - Erçeşme - De
mirbodrum. - Türkadalya -
Kenditank - Kenditop -
Gökteçak - Yerdeçak - Su
daçak - Tindeçak -- Günçak 
- Tüııçak - Erçak - Ünçak 
Sauçak Kıryağı - Vuryağı 
- Ezyağı - Süryağı - Dal
top - Dalkama - Dalkalkan 
- Soyutop - Ateşalp - Ateş
li - Ateşeri - Ateşet - Du
manet - Odsavur -. Ye daha 
ve daha. 

Atlılar, yayalar, denizliler 
için de armapnlarım aar. 
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Alman Ordusu Ne Halde? 
Bir Alman Nazisi Ordunun Rejime 
Aleyhtar Olmadığını Temin Ediyor 

BERL1N, 20 (Ua Press}-Al
manya harbiye nezareti başmtl
dürlerinden (Major Foertsch) 
muhafız alayı zabitleri gazino
sunda gazetecilere hitaben bir 
nutuk söyliyerek yeni Almanya
da ordunun vaziyeti meselesini 
izah etmiştir. 

( Major F oertsch ) dikorki: 
"Bugünkü Alman ordusunun 
Alman devletine karşı olan 
vaziyeti hakkında yabancı mem
leketlerde dönen şayialar gü
lünç bir şekil almıştır. Bazı ga
zeteler; Alman ordusunun ve 
onun cenerallerinin, nationalso
zialismin en kuvvetli düşmanı 
olduklarını yazarlarken;diğerle
ri Alman ordusunun baştan aşa
ğı nationalsozialism ile aşılana
rak hakikı orduluktan çıktığını 
iddia ediyorlar. Kısmen oku
yuculann merak ve heyecanını 
körüklemek, kısmende bu gün
kü Almanyayı batlamak niye
tiyle çıkarılan bu şayiaların 
birazda hakikati bilmemekten 
doğduğuna şüphe yoktur.Acu
nun kulaklarına doğruyu hay
kırmak ise bizim vazifemizdir. 
Vaymar kanunuesasisine daya
nan (1918) ve (1918 sonralan) 

· Almanyanında hükiimet, muh
telif fırka menfaatlerinin mü
m~sili gibi olduğundan ordu 
hükiimetten ayrı ve her türlü 
siyasadan uzak bir vaziyet al
mağa mecbur olmuş ve kendisi
ni bütün fırkaların fevkinde 
ilan etmişti. O zaman ordunun 
bu vaziyetini çekemeyip ona 
taarruz etmek istiyenler oldu
ğu gibi, bu vaziyeti anlıyama
dıklan için beğenmiyenler de 
olmuştur. Halbu ki ordu kendi 
hayah için elzem olan intizam 
ve disiplini ancak bu sayede 
temin edebilirdi. Vaymar ka
nunuesasisi Almanyası zama
nında !ntişar ehniş olan "Leit
faden für Trziehung unt Un
terricht " isimli kitap ordu ile 
hükümetin vaziyetlerini izah 
ederken diyor ki: 

" Asker devlet otoritesinin 
bir hizmetcisidir; ve ordu kuv
veti hükiimetin elinde, devlet 
otoritesini içeriye ve dışarıya 

karşı müdafaa etmeğe yanyan 
bir vasıtadır. 

Ordunun 30 ikinci 
Kanundaki Vaziyeti 

1934 seneside basılan "aske
rin vazifeleri,, isimli kitap ise 
ordu kuvvetini milli müdafaa 
vasıtası olarak göstermekte ve 
ordunun millete bağlı olduğunu 
hatırlatmaktadır. Eserin en mü
him bir yerinda deniliyor ki: 

ya orduların müdahalesile bq
ka bir çehre alan veya ordu
lar tarafından durdurulan in
kılaplar ve ihtilallerin sayısı 

pek çoktur. 
Fakat Alman inkılabı ka-

dar ordusuz fakat ordu için 
yapılan inkılap nadirdir. Natio
nal sozyalizmin elde etmek 
için uğraşhğı gayeler: ordunun 
yıllardan beri hasretle özlediği 
şeylerdi. Bu hakikah şerh için 
"eğer ordu national sosyalismin 
gayelerine öteden beri inanmış 
olsaydı, kendi silahının kuvve
tine dayanarak inkılabı yap
mak çoktan elinde idi" diyen
ler unutmamalıdırlar ki yalnız 

ordu ve silah kuvvetile yapı
lan inkılaplar çok geçmeden 
yıkılınış ve bu yıkılış ordu kuv
vetini de beraber götürmüştür. 
Kuvvetli silahlara olduğu kadar 
kafalardaki kuvvetli imanlara 
da dayanan inkılaplardır ki da
ima muzaffer olmuşlardır. 
ATiONALSOZAİLİSM or. 

DUNUN TEMELİDİR 
( Kajor Foertsch) bundan 

sonra ordu ile ( Nsdap ) ara
sındaki münasebetlerden uzun 
uzadıya bahsederek demiştir ki 
( F uhrer - önderlitler ) hükü
metten de, devletten de millet
ten de ayn bir teşekkül ola
rak kenarda kahnış olan Al
man ordusunu içinde bulundu
ğu yalnızlıktan çıkararak mil
letin canı mesabesine koymuş
tur. Bugünkü Alman devleti 
ve bütün Almanlık iki büyük 
direğe dayanıyor. Bunların bi
risi ulusun siyasal iradesini 
canlandıran nationalsozialist 
fırkası diğeri de ulusun silahlı 
iradesini temsil eden ordu 
kuvvetidir. Alınan müdafaa 
vekili (Ceneral Von Blomberg) 
yeni Almanyanın temeli olan 
national sozialismin herkes gi
bi ordu için mukadde.s oldu
ğunu çoktan ilan etmiş buln
nuyor ve ordunun bu fikre iş

tirak ettiğini ispat edecek de
liller bol bol mevcuttur. Mese
lü: Ordu national sozialism 
fırka.sına mensup uniformalı 
efrat arasındaki •elamlama 
tarzı; bir mayıstr yapılan nati
onalsozirli.st ve amele şenlik

leri ile; son baharda yapılan 
hasat bayramına ordunun işti
rak etmiş olması, ve Alman
yada Fürere sadakat yemini 
kanunu üzerine herpesten ev
vel bütün ordunun sadakat 
yeminini vermiş olması bu id
dianın en canlı misallerin -
deddir. 
FUhrere Kartı Sadakat 

TaahhUdU 
Ordu Alman ulu.sunun silah

lanm14 kuvvetidir. Ordu Alman 
yurdu olan Almanyanuı: ve Ordunun verdiği bu yemin 
national.sozializm ülküsü altında doğrudan doğruya Alman uln
birleterek bir tek vücut olmuş ıunun önderinin ıahama olup 
olan Alman balkının ve bu vatan askere ulus ve yurda olan vazi
ve milletin her türlü menfaatleri- felerini hahrlatacak ye anlata-
nin yegane koruyucusudur" Gö cak kadar sarihtir. A.skerliğin 
rülüyorki bu defa ordunun dahi- esası olan (emreden) ve (emri 
)j karsi (yani halka karşı) telakki eden ) mefhumları bu 
istimalinden hiç bahsedilme- yeni ordu yemininde pek canlı 
mekte ve bükiimet batta dev- olarak tebarüz ettirilıniştir:Yeni 
let mefhumlarının yerine ulus sadakat yemini Vaymar kanun 
ve halk mefbumlan konulmak- eaasiaine dayanan eski yeminle 
tadır. Dünkü ve bugünkü Al- kıyas edildiği takdirde görü
man ordusunu mukayese ede- lür ki, eskisinde bir taraftan ka
cek olursak Hitlerin karpten nun esasiye riayete yemin edi
ıonra Almanyada yapılan en liyor, diğer taraftan kendinden 
büyük iş hakiki bir tek tılkü yukansına (amirine) sadakate 
etrafında toplıyan nationalsozi- ahdüpeyman olunuyordur. Şim
alismin doğup büyümesi ve diki yeminde ise yaiııll öndere 
ordunun yeniden kurulması sadakakt yemini veriliyor. 
olmuştur., sözünün ne kadar Eıki yemıne göre eğer 

duğru olduğunu gllrllrlls. Al- amir kanunueauiıinin prt
man inkılibında Alman ordu- hınne mugayir bir emir 
ıunun aldığı vaziyet daima iyi verecek oluna emri telAkki 
aeticeler •erıııittir. Tarihte . eden; kanuna mı, yokta ami
ordular lılrafuıdan xaJ)llua Ye-6 ,.,. '!;!i Jtut etmek IAnııwele-~ 

ceğinde tereddüde düşebilecek 
idi. Şimdiki şekilde ise böyle 
bir karışıklığa imkan yoktur. 

Bu yeni şekil ile ordunun 
bütün fırkalar fevkindeki mev
kinin ve siyasadan uzak tut
mak hususundaki prensibinin 
sarsıldığını iddia etmek doğru 
değildir. Çünkü siyasa ile ala
kadar olmamış hiçbir ordu yok
tur. Eski imparatorluk ordusu 
baştan başa monarhist idi. Bu 
günkü Alman ordusu ise nati
onalsozialisttir. Siyasal işlerde 
faaliyet göstermek imparator
luk ordusuna olduğu kadar bu 
günkü orduyada memnudur. 
Bunun sebebi ise aşikardır. E
ğer ordu efradının siyasal fa
aliyet gösterilmesi menedilmez 
ise şu veya bu ceneralın or
duyu kendi şahsi yük.selip için 
çalışmağa cebr etmesi teblilı:esi 
mevcut olur ki buna hiçbir zama• 
müsaade edilmez. Ordunun fır
kalar fevkinde bir mevki alması 
lafına gelince bugünkü Alman
yada (fırkalar) mefhumu mev
cut olmadığından fırkalar fev
kinde mevki almakta mevzuu 
bahs olamaz. Bugün bütün Al
manlık bir tek ülkü etrafında 

birleşmiş bulunuyor, ve ordu 
bu birlikten dışarıda kalamaz 
kalmamıştır ve kalmıyacaktır. 
N ationalsozialistlik zaten harp 
siperlerinde doğmuş bir pren
sip olduğundan, nationalsoıı:ia
list fırkası ordunun kendi için
den doğmuş bir fırkadır, do
ğuslan bir çalışmaları bir, ve 
ülküleri bir olan nationalsozia
list fırkası ile Alman ordusu
nun biribirinden ayrılması ıçın 
hiç bir sebep yoktur ve ola
maz. 

Zabıta Haberleri: 
Bıçaklı Ve Kamalılar 
lkiçeşmelik caddesinde otu

ran Şoför Ahmedin üzerinde 
bir kama, Ali oğlu Mehmedin 
üzerinde de bir bıçak görüle
rek alınmıştır. 

Hırsız Yakalandı 

Geçenlerde Keçecilerde Ab· 
dullah efendi sokağında rl 
numaralı evde oturan Mazal
tonun evine girerek on lirasını 
çalan geçmişi bozuklardan 
Ômer oğlu Ahmet yakalanmış
tır. 

Yankeslclllk iddiası 
Peştemalcılar başında Şahap 

oğlu Abdülkadır, İbrahim oğ
lu Nihat tarafından yankesici 
lik suretile 17 lirasının çalındı
ğını iddiaettiğinden Nihat ya
kalanmış ve zabitaca tahkika
taa başlanmışhr. 

Bir İngiliz 
Gemisini Yakaladılar 
Kale - Fran.sanın sahil ka

ra sularına sokulmuş olan İn
giliz bandıralı Ciff Golden ba
lıkçı gemisi sahil muhafıı:ları 
tarafından tevkif edilmiştir. 

Tahkikat neticesine kadar ya
kalanan gemi tayfası mevkuf 
bulunacaklardır. 

Çocuklarin 
Sağlığı 
Londra -İngiltere hükümeti 

fazla nüfuslu aileler arasında 

bulunan 10 yaşından yukarı kız 
ve erkek çocuklann kalabalık 
içinde yaşamalarının sıhhate 
aykırı oldugunu nazarı itibara 
alarak her evde aile reislerini 
çocukların sıhhatı için birer oda 
ayırmağa mecbur kılacak bir 
kanun projesi hazırlamaktadır. J 
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Hayat Ve ölüm 
Heredite Davası Hakkında Alimler Ne Diyorlar? 
Morgan Erkek Ve Kadın Tenasül Höcrelerindeki Chromosmes'lann 

Hereditede Eıi Büyiik Rolü Gördüğünü Meydana Koymuştur 
Dolum Plr•nıoeu 

Kadın erkek, bu da bizim 
biklyemiz.. bizim etimizin, tali
imizin lıiklyesiclir. Y eryldnde 
yqayan milyar kifiden hiç biri 
geçmif çailar arumda unutulaD 

veya gelecekteki insanlardan biri
ne tamamı tamamına benzediğini 
iddia edemez. Her adam ken
di tipinin biriciiidir. Tabiat as
la bplu bpkıuna bir ikinci ben
serini yaratmaz. Bununla bera
ber soydan soya hayab 
ıeçiren mek•nizına daima ay
ni •urette ifler. Kaclmın rah-

. mmda ıerpilea cenin, nasıl giz
li bir çahpnanın bitimi olarak 
duyalımayaa, sa.le ıörinmiyen 
fizik brakterl..a.i en Jakm
lan ile aymaun en uzak ata
lanndan ldlnç alıyor? Bir ba· 
loftaki anlam, bir elin Japısı 
80UJD bir kaç Pİ' lnceki ata
lanm ucluabi6r. 

s. Qft Jw,umda Biolaji
nin yıiın yıpa ıanlan vardır. 
"Preformüde" okulundan olan 
bilper, kadıD yumurtuanuı 
çıplak ılse prlnmiyea mik
roabik bir adam tqacbğmı, bu
nun her UDU tam oldupu, 
doğum pibae kadar ana 
rahminde blJldlthll id
dia ederlerdi. Bu deyitin yan
lıt'ığı artık anleplm'fbr. Bu
IÜD bi1tihı ilim dlaf .. , tohu
mun aç:ıht•na ilk•he• Hbep 
oldujıına ve bitihı iakipf hi
diaelerinia bunu takip ettiğini 
biliyor. Olup bitenler mlphede 
ediliyor, çocup kendi kendine 
uzuvlanm yapbjı girillüyor. 

Ketlın Ve Erkek 
Hllcreler 

Batlansıçta kadın ve erkek 
hkrenin birleımeaindea tqek
klll eden ve canlı bir hkreden 
bqka bqey olmayan yumurta 
vardır. Kadın - erkek hkre· 
lerin ld aym olduju halde 
ılrtınlifleri bqka bqkacbr. 
Kadınlarda pribımez klçlk 
bir yuvarhjı adına ovll (yu
mmtacık) ne bir fare yumur
taauıdan blytlk, ae de bir ba
lina yumurtumdaa ldlçiktlr. 
Erkekteki tenull hlcreaine 
İle hunlebini bir laaynneıja 

benzediii için, "Spermatozoide" 
adı veri.lmiftir. Boyu bir mili
metrenin binde altm-. kadar
dır. Bap, vlcudu, kuyruğu 
vardır. Bu kuyruk ylzmesine 
yardım eder. 

Alderler N ... ı 
Çaltfırlar? 

lıte hikiyemizin aktirlerini 
takdim etmİf bulunuyoruz. Bu 
hkreleria oturdukları iç uzuy
lar, yollannı çeviren hkre• 
lerle 6rtllli olup kadmlar 
da her 28 pde bir defa ken
di keacline bir yummtacatı 
clıpn atarlar. Bu ovül ıper
matozoide ıibi kımıldamaz. 
Onun tersine olarak harekf!t· 
sizdir. Sll'UIDa ,are hazan sai, 
bazan da sol yumurtalıktan 
çıkar. Kendi aplıjma, cazi-
be.ine uyarak yolda kendin
den ince gelen erkek hkreye 
rastlamak için yavqça ilerler. 
Kadın yamurtumm bekledi
ği ziyaretçi Spennatozoide'tir. 
Ona nadiren teaac:lof eder. 
Aleleber ovil'&n ( kadın ya-

murtllllbllı) aeyahab aeticesiz
dir. Beklediii ziyaretçiyi bula
mayınca llür, dlfer. Bundan 
derhal haberdar olan döl ya-

Jıevkulatle bug " w .. tıı 
S~itkaleri 

tatı (rahim) dinlenmiye çekilir. 
Hllcreler Nasıl Çolahr? 

Kiiçi1k bir kız doğduğu za
man 50 bin yumurta taşır. Bu 
yumurtalar her kadının en ta
bü hazinesini teıkil ederler. 
Kadm hayabnda bu hazneden 
ancak birkaç yüz yumurtayı 
kullanır. Diierleri yerlerinde 
kalır. Kadın bütün tenasül 
hkrelerini daha doğuştan iti
baren yumunahğında taşıdığı 
halde erkeğin tenaıiil hkre
leri olan spermatazoide 'ler hiç 
durmadan yenilqirler. Erkeğin 
husye guddeleri çok ince ka-
nallardan mütqekkildir. Bu 
mecralann içi culı hacrelerle 
ıriilmnştiir. Höcreler ilinihaye 
b811lııerek çoğalırlar. Sperma
tozoide'ler bu höcre bölüntü
lerindea doğarlar ve bnyük bir 
liirat'la çoğahrlar. Bir milimetre 
mikabı menide 60-70 bin sper
matozoide olcluğuna gire her 
cİnlİ emisyonda 200 milyon sper
matozoide bulunduğ'u tahmin 
edilmektedir. Bnulardan bir kıs
mı dış manialan ıeçerek iç yola 
sokulurlar ze ylzerler .. Saatta 
bir çok milimetre katederler. 
Boylanna ıöre, bu ıtırat 
fazladır. Zira onlar için bir 
milimetre bir kilometreye mua
dildir. 

Erkek höcrelerin, hayvanlar
da oldup gibi, kendisini çe
ken kadın h&crenin cazibe kuv
vetine itaat etmesi şqılacak 
şey delil midir? 

Ye"f 
Bundan daha çok şaşılacak 

bir nokta da bunlann kendi 
aralanada bir yanş yapmak 
ıuretile kadın hicreye doğru 
kOflD&landır .Zira diter taraftan 
gelen ovül ile buluşarak 
birleşmek için birinci gelmek 
lizımdır. iki h6cre arasında 
mutlaka bir çarplflDa olmaz. 
Her iki höcrenin klri\klri\ne 
ilerleyişinde çarpqmadan bu-
lutmalan, birlepaeleri de ka-
bildir. Birlepe vuku bahmça 
ilk Spennatozoide 'in başı der
lllJ oYlll'ün ( kaclm ymnurtası
mn ) içine sokulur. O dakida
dan itibaren ltlmmauz kalan 
vi1cudundan aynlmıf olur. Bu 
bidiae bqghterince, OYi1l ar
kadan relen dijer spermato
zoide 'ler için nllfuz edilmez bir 
kala halini alir. Neslin i1reme
aine bir spermatozoide yeter. 
iki spermatozoide, aynı za· 
manda hedefe vararak ovi11e 

sokulmut bulunurlarsa, bundan 

zannedildiği gibi, ikiz değil 
acip bir maluk doğar. 

ikiz Na911 Olur? 
İkizler ancak iki 6rililn ay

nı zumanda bir ıpermatozoi

de 'le buluşmalan halinde vü
cut bulurlar. O zaman bunlar 
birbirinden tamamen başka 
başka olan çocuklardır. Hiç 
benzeşmez!er. Gerçek ikiz'er 
daiına aynı cinsten olurlar. Ve 
bir Spermatozo"de'Ie temastan 
sonra kazaen ikiye ayrılan 
tek bir övülden vücu~ bulurlar. 

Böylece çocuğun doğacağı 
yumurtanın yansı ana; yansı da 
baba tarafından vücuda veril
lniştir. Cinsiyet ve irsi karak
terlerin nakli gibi muazzam 
bir dava da buradan doğuyor. 

ı.J ... lı ıyvunm ismi yo.~tıcr. ('ıcnku 
ltenı horos het1ı ta-rtikt1cr 

Biolojist'ler beredite (yeraset) 
makanimıasını anlamak için yüz 
yıldanberi bir çok nazariyeler 
kurmUflardır. Son yıllarda Ka
lifomiyah Thomaı Hunt Mor
ıan hayati d~j'erde bir ketifte 
-ıa,uıunmuştur. Nobel 1nükifatını 
kazanan bu bilgin heredite 
muammaaına ıtık 1erpmiştir. 

Canlı celltlles'lerin {h&crele
rin) protoplasma adını alan 
koyu bir mayi içinde yüzen bir 
çekirdeği olduğunu izali etmiı
tik. Bu h6creler çoğalmak için 
ikiye b1Sli1nürler. Bililntil 1111'&

ıında kendi lizerine bilzi11en 
yumak U.V.C. gibi muhtelif şe
killer ahr. Bu yamuklara Chro
moaomea adı verilir. Morgana 
ıire çehremizin ini fizyonomi
linde,vilcudumuzda kara \terle
rimiz yani huletlerimi% veya ku
aurlanmız tiz-erinde bucbromoso
meslar en biiyak mesaliyet pa
ymı tapiar.Nebati veya hayvani 
btıtiln h&creler aynı miktarda· 
Cbromosomea'lan ihtiva eder
ler. Hayvanlann cinslerine gö
re bunlann sayısı değitir. Fa
relerin her höcreıinde kırk, 
anların 32, kedilerin 36, •ta
kozun 200, sineiin 24, insanın 
48 Chromoıomes'u vardır. Höc
re b61Unürken bu sayı 96 olur. 
Tenuül h6crelerinde ise bu 
kanun deiifir. Yani Chromo-

ıomes'lar tenasül höcresi bölü
nürken iki misil olacaklan yer
de 48 Cbromosomea ikiye ay
rılarak her yeni hlcreye 24 
tane isabet eder. Ovül'ler ve 
Spannatozoide 'ler de yirmi dört
ten faz!a Chromosomes bulun
maz. Ovül ve spa:-matozoide, 
cenini yapmak için birleştikleri 
zaman, 48 Chromosomes ayni 
höcrede toplanmış o:u . Cenin 
büyüdü'tce milyarlarla höcreler 
te ekkül eder. 

Hant Morgan bu Ultra Mik
roskopik çubuklann yapılarında 
bazı taneleri ihtiva ettiklerini 
ve tehayyül edemtyeceğimiz 
bir küciikltlkte habbelere ay· 
rıldıklannı iddia etmiş ol
masaydı belki bu iddiamın da 

ı~ruı csoı· Caridroil 

1 değeri olmıyacakb.MorganSirke 
sinekleri üzerinde yapbğı tecrü
belerden sonra bu taneler ve 

Jn.<uıHın lmliltı httylarmdan flıesul 
olan .erl..eğia chroıUOBOtHe&ları 

habbelerin bütiln ini karakter
lerimizi yapbğım ıörmüştür. 
Sirke sineklerinin bGylk sür
atle nesiller teıkil ettikleri 
dlfllnllllne bu tecrllbenin de
ieri inkir edilemez. 

Morgan daha ileri giderek 
bir Chromosomes üzerinde 
16zleria renfİDe veya ber han
gi bir azamızm şekline h6kme
den noktayı bile tayin edebi
lebeğini söylemiştir. 

insan hereditesi (veraseti) 
üzerindeki eti1tler daha çok 
zordur. Zira birletmeler. ayn 
ayn soylar arasında olmakta-

dır. Genel olarak kusurlan 
müşahede etmek kabildir. Göz 
perdesi, geceleri anormal gö
r6,, klttlrümlnk, vakıtsız saç 

sında bu çubuklardan biri bi
rinci tenasül hlScresine, diğeri 
de ikinci höcreye gider. Oviil 
(kadın yumurtası) ile birleıen 
sparmatozoide, tesadüf eseri 
olarak kısa çubuklu chromo
somes'u taşıyor.sa kadın höc
resiude iki uzun çubuklu chro
mosomes' a ras hyacak ve bu 
suretle çocuk erkek olacakbr. 
Bilikin erkeğin Spermatozoidi 
uzun bir chromosomes'u taşı
yorsa kadının uzun chromoso
meslan ile birleşince çocuk 
kız olacakbr. 

şa,ılacak NeUceler 
Kolle j Dö Frans profesörle

rinden Caridroit, hayvanlarda 
cinsiyeti değiştirmek için yap-

ı O bin de{a büplülen bir bit tecri\berden bana balıaet· 
kadın pnıtırlası mİf ve elde ettiği şaşılacak 

dökülmesi, buğu urlan, düzta-
neticeleri göstermİftİr. 

hanlık gibi kusurlar daima 
ana ve babadan tntikal ettiği Profesör bir horosun kamını 
halde bunakhk, sağırhk gibi açarak tavuğun yumurtahğın-
kusurlar yenilebilir ve çocukta dan bir parçayı sokmuş ve dik-
göriinmez. miştir. Ayni suretle tavuğa da 

Cinsiyet Meselası horosun husyesinden bir parça 
Kadın veya erkek olmamız koymuştur. Bir müddet sonra 

tamamen tesadüfün eseridir. horosıuı sesini kaybettiğini, ttly· 
Erkeğin 48 chromosomes'unda lerinin rengi değiştiğini, tavuk· 
erkeklik, biri diğerinden biraz )aştığını; bilakis tavuğun da bo-
kısa iki düz çomakla hususi- roslqbğım görmtlştür. Profesör 
yetini bulmuştur. Chromoso- bu tecrübeyi bir çok defalar 
mes'lann (Kromosomlann) iki tekrar etmiştir. 
24 lük o-ruba bilünmesi sıra· - S n n11 v111 -
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Ulus Evinde lnkilip 
Konferansları Verilecek 

- Başteıaıı birinci s.ıhuede - 1 
· Konferans ve kurslan idare 1 

etmek için av'1kat bay Mus
tafa MUnir, mauif müdlirü bay 
Hikmet, kız liaeai müdürü bay 
Haydar, erkek liaeıi müdürü 
bay Hilmi, erkek muallim mek
tebi mi1dnrii bay Refet, kız 
muallim mektebi müdürü bayan 
Sabiha, muallim bayan Vedide, 
muallim bay Mustafa Rahmi, 
muallim Mitat, muallim Reşit, 
ilk teclriaat mlfettiflerinden 
bay Alım ismet, bay irfandan 
mlrekkep faal bir komite seç
tiler. 

Konferanlara önümüzdeki cu
ma ,annnden itibaren başla
nacaktır. 

28 Birinci Klnun Cuma pnü 
saat on beşte bay Mustafa 
Rahmi Halkçdak mevzuu etra
fında ilk konferansını ve
recektir. 

Mllteakiben verilecek konfe
ranslar ıunlardır: 

11/1/935 Cuma günü saat 
on beşte bay asım lsmet(lnkılip}: 

14/1/935 Pazartesi saat 8,3G 
da bay Hakkı baha (Devletçilik): 

18/1/935 Cuma gtinü saat 
on beşde bay Mustafa Mi1nir 
(Cumhuriyetçilik); 

21/1/935 Pazartesi saat 8,30 
da bay Hikmet (Milliyetçilik) 
mevzulannı anlatacaklardır. 

Yüksek kurslardan maksat 
tahsilleri yanm kalmıt münev
verlerin bilgilerini artbnnak
tır. Ezcümle bir çok hususi ve 
resmi müessesattaki memurlar 
hayata atılmak zaruretile tah
sillerine devam edememijler 
orta ve lise tahsilleri ile kal-

mışlardır. Bu kabil yurttafları 
üniversite ki11tür6ne yaklqtır
mak için umumi kurslar açıla
cakbr. Kurslarda tarih, dil, 
edebiyat,, felsefe, içtimaiyat 
dersleri verilecektir. Neticeleri 
çok verimli olacağı aşikar bu
lundn bu teıebbGaü candan 
alkıtlar, halkımızdan çalıpnla
nn ıevk ve neıelerini artttıra
cak alika ıöstermelerini dile-

31/12/934 Pazartesi saat 8,30 
da bay Refet (Liyiklik); 

4/1/935 Cuma ,Unü saat ıs 
de Muallim bay Mithat (lnkıllp 
tarihi); riz. 

••••• 
SarbrukendeGösterişler 

( Baştarafı 1 nci sahı/tdt) 

gitmİftİr. İngiliz kuvvetlerinin 
metorletmit kısımlan karadan 
gitmifler ve dün Meç Şehrine 
vannJf)ar, samimi bir şekilde 
karşılanmışlardır. 

Sarburuk, 23 [H.R] - Ulus· 
lararau kuvvetler Sara vardı
lar. Bu kuvvetler 1500 lnıiliz, 
1300 ltalyan, 250 Felemenk, 
250 laveç askerinden ibarettir. 

Bundan başka Alman hllk6-
meti tarafından Amerikadan 
getirtilen ne yaz elli Sarb Al
manda Sarburuka vardılar. Al-
man hükümeti bu adaml•nn 
bütün yol masrafını ödemiştir. 

Sarburuk, 2:J (H.R) - Halk 
hükiimet komisyonunun emrini 
dinliyerek bu,Un blitün bay
raklan indirmiştir. Belediyeler 
seçimi için faaliyette durmut· 
tur. 

Su•• MER BANK Y ı· il p Bayram Münasebetile Resmi Ve Hususi er Jma ar azarı MUe•Hut memurlarına kolayhk olmak Uzere 
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Ve saadet Ö) -" bır kudr ... <.e 
onu kavradı ki adeta bundan 
bir acı his etti. Nihayet, mü
teaccip bir sesle kendi kendine: 

- Fakat ben onu seviyorum 
dedi. Meğerse bugüne kadar 
hiç farkında değilmişim. 

Bir şey kayalardan boşanan 

bir çağlıyan kudretile, onu kav
radı. O, onu tanıdığı müddetçe 
bağlı idi. Onu ona doğru çe
ken bütün kuvetleri o ret ve 
defetnıişti. işte ilk defa şimdi 
başka birile evlenmek fikrin
den azade olduğu halde, hür 
ve serbest onu sevebilirdi. 

- Aysel diye haykırdı. Ve 
ona doğru yamaçtan aşağı 

koşmağa başladı. Kız korku
sundan bir sayha kopardı ve 
ona döndü:-

- Korkma ben im. 
- Ay sen belediyeye gitme-

din mi, nikahın kıyılmadı mı? 
- Bırak canım sen de dü

ğün kaldı, beni istemiyor, Ay
sel! 

Aysel doğruldu. Elini kalbine 
bastırd ı ve gözlerini yumdu. 
Bu anda düşünüyordu ki şu 
karşısında dikilen A !i değildi. 
Gözleri, kulakları mutlak or
manda büyülenmişti. Bununla 
beraber hayal da olsa onun 
şöylece görünmesi latif ve gü
zeldi. Gözlerini kapattı. Ve bu 
hayaleti bir kaç lahze daha 
sıkı tutabilmek için, hareketsiz 
durdu. Fakat Ali sevdanın coş

kunluğundan çılgın ve vahşi 
olmuştu. Ayselin yanına iner 
inmez, kolunu onun beline do
ladı ve onu öptü, o da buna 
müsaade etti. Çünkü hayretten 
büsbütün şaşırmış, sanki sar
hoş olmuştu. Öyleya onun şim
di belediyede, yavuklusunun 
yanında olacak yer de gerçek
ten buraya, ormana gelmesi 
ne harikulade bir şeydi. Onun 
bu hayaleti, yahut gölgesi ki 
onun yanına kadar gelınişti. 

Elbette onu öpe bilirdi. Fa
ka t Ali Ayseli Öi)tüğü 
esnada Aysel uyandı, ve onu 
kendinden itti ve şimdi onu 
bir yığın sorguya tuttu. Ger
çekten o kendisimi idi, or
manda ne işi vardı? Bir fela
ketmi olmuştul Düğün niçin 
tehir edilmişti? Gülsum hasta
mı idi? Belediye reisine ın
memi inmişti? 

Ali onunla a ıkından başka 
hiç bir şeye dair konu ;mak 
istemiyordu :· ';at o onu olanı 
biteni anlatma]'a icbar etti. 
Ali söylüyor, o sessiz orada 
oturuyor ve derin bir teem
mülle dinliyordu. Kırık çakının 
lakırdısı gelinceye kadar sö
ıünü kesmemişti.O zaman irkildi 
Ve bunun kendisi Çamlıbelde 
iken daima kullandığı çakı 
olup olmadığını sordu. 

Ali - Evet işte o çakı idi 
dedi. 

- Çakının kaç ağzı kırıktı? 
- Yalnız biri. 
Ayselin beyni işlemeğe baş

ladı. Alnı kırıştı. Bir şey ha
tırlamak istiyordu. Ne olabilir
di. Evet muhakkak, kendisi 
Çamlıbelden ayrılmazdan bir 
gün eve! odun yarmak için 
Aliden çakısını almış olduğu
nu hatırladı. Odun yararken 
Çakının bir ağzını kırmıştı. Fa
kat ona haber vermeğe vaktı 

olmamıştı. O zamanlar ondan 
hep kaçar ve onunla konuş

mak istemezdi. Demek o va
kıttanberi çakı Alinin cebinde 
kalmış ve Ali ajlzının kırıldı-

1;·ın ı L ...rı".. - Jaşını ka! <l ır -
dı. f.:ı'..at A!i h "!ii bu s:ı.bah 
düğün evindeki macerayı 
anlatmakta devam etti. Aysel 
onun bitirmesini bekliyordu. 
Gülsümden nasıl ayrıldığını du
yunca gözüne bu öyle bir fe
laket gibi göründü ki, bundan 
dolayı Aliyi muahazeden ken
dini alamadı. 

- Kabahat hep sl!ncle de
di. Babanla birlikte arabaya 
binip gidiyorsunuz ve müthiş 
habarle birdenbire kızın ödü
nü patlatıyorsunuz, aklı başında 
olsaydı elbette o da böyle ce
vap vermezdi. Ben sana bir 
şey söyleyim mi: O sabahleyin 
dediklerine şimdi mutlak na
dim olmuştur. 

- İstediği kadar nadim ol
sun umrumda bile değil, ben 
onun daima kendi nefsinden 
başkasını düşünmez bir men
faatperest olduğuna şimdi ka
naat getirdim. 

Aysel büyük sırrı ağzından 

kaçırmamak için dudaklarını 
sıktı . Bunda düşünecek çok 
şey vardı. Mesele yalnız Aliyi 
katilden temize çıkarmak de
ğildi , Ali ile yavuklusu arasın
da münaferet de hüküm sürü
yordu. Bildiği şey vasıtasile 
acaba onları barıştıramaz mı 
idi? 

Tekrar sessiz orada durdu 
ve düşünmeğe başladı. Ali 
ona şimdi kendisinden başka 

aklında kimsenin olmadığını 
söyledi: 

Fakat bu Aysele bugünkü 
felaketlerin en büyüğü olarak 
göründü. Faydalı bir izdivacın 
akamete uğraması zaten kafi 
derecede fena idi. Üstelik bir 
de Alinin kendisi gibi bir ka
dınla evlenmeğe kalkışması be
terin beteri idi. 

- Hayır sen bana böyle söz 
söylememelisin, diye haykırdı 
ve olduğu yerden sıçradı. 

Ali - Niçin sana bunu söy
liyemem, diye sordu ve sapsarı 

kesildi. Sakın sen de Gülsüm 
gibi biri olmıyasın? Yoksa sen 

de benden korkuyorsun değil 
'? mı.. 

- Hayır onun için değil. 
Ona bunun asıl kendisi için 

fena olduğunu söylemek istedi. 
Fakat Ali hiç dinlemiyordu: 

- Bir vakıtlar felaketli za
manlarında kocalarının yanın

dan ayrılmı an kadınlar var
mış, fakat bugün artık bu türlü 
kadınlara tesadüf edilmiyor. 

Aysel titredi. Alinin boynuna 
sarılmak istedi.Fakat kendisini 

zaptetti ve kıpırdamadı.Bugün 
makul hareket etmesi lazımdı. 

- Vakia doğrudur. Tam 
hapishaneye gideceğim gün 
seninle izdivaca talip olmamalı 
idim. Fakat ben tekrar hür 

oluncaya kadar senin beni 

bekliyeceğini dü~ünmek acımı 
teskin eder ve bana cesaret 
verir. 

- Seni bekliyecek ben de
ğilim Ali. 

- Herkes şimdi bana bir 
mücrim nazarile bakıyor, kötü 
bir insan ki, sarhoş olur ve 
adam öldürür.. Ah ne olurdu 
bana karşı kalbi sevgi ile 
çarpar yalnız bir kişi bulun
saydı işte her şeyden ziyade 
bana bir kuvvet ve metanet 
verirdi. 

- ~Ollll l'llf -

Kadın Askerler 

İta lya. - Habeşistan arasında
ki kanlı vuruşmalara bilfiil 
iştirak eden Somahdaki İtal
yan milislerinden kadın bir 
asker. 

Avusturalyada sı!;.h atış la

rında şampiyonluğu kazanan 
bir kadın. 

Floridar.ın Miyami şehrinde 
kadınlardan bir polis kolu ya
pılmıştır. Güzel Amerikan kız· 
lan polis kıyafetlerile münaka
latı idare ediyorlar. 

Nevyorkun Müzik HoUerin
den birinde fiküranlar savaşa 
çağırılıyorlar, 
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Hasbıhal - 1. Danışma mak 6. Olmak 7. Yetişmek. 
2. Konuşma 3. Söyleşü 4. - ı kelam - 1. Söz öğüş 
Tokuldaşma 2. Sözün kısası. 

- etmek - 1. Açılmak Hasılat - 1. Bitki 2. Çı-
2. Danışmak 3. DiUeşmek kar 3. Önüm 4. Surgal 5. 
4. Konuşmak 5. Söyleşmek T avşut 6. Örün, ürün ( Asil 

Hasen - 1. Etkü (Edgü, ak renk man. Süt, ayran, 
et~ü ezgü, eygü, . eydi şekil.~ yoğurt gibi ağartı nenen ak 
len .var?ı~) 2. ~yı ,(eyu, eyu renkli mahsulattan teşmilen.) 
ey, ıy, ıyı şekıllerı vardır) _ 1 k Ö k 
3. Ezgü 4. Gelec 5. Gökçek - a ma • nme · 
6 G .. ki'" 7 G"' "ki'" 8 G·· _ Hasır ( Yere serilen ) 1. ,. or u . oru u . u 
zel 9. iyi 11. Yakşı Bayra 2. Cara, 3. Çıpta 4. 

- at - Eyilıkler. Geri 5. Silme 6. Yanak •. 
Hesap - 1. Değer (Zati Y eken,. yiğen 8. Yüğen. 

kıymet man) 2. Dolayı ( bi- Hasıs - 1. Azgar 2. 
hasebillüzum= gerekliğinden Azımsar (her şeyi az görür 
dolayı) 3. Ötürü ( Bihasebil- man. ) ~· Baltay 4. Cıgan 
karabe = h sımlıktan ötürü). ( Asıl fakır man. ) 5. Cındı 

- (b) iyle - 1. Dolayı 2. 6. Cimri 7. Çağmar 8. Ça~ -
Örülü 3. Ötürü. mır 9. Çukmar 10. Ehti 11. 

Haset - 1. Çabı ( Hırs, Ekti 12. Elgin (garip, bikes 
tama man. ) 2. Çekememez- man.) 13. Eli dar 14 Eli pek 
lik, çekemezlik 3. Ducukla- eli sıkı 15. Gınık 16. Girgit 
ma 4. Eğeşme 5. Günü 6. 17. Gümüş göz 18. Hımız 
Günüleme 7. lbleme 8. İr- 19. Hınaza 20. Hızan (Fakir 
demek 9. Kıskançlık 10. Kı- ) 21 1 22 I. · 23 

11 K.. . k"" . 12 man . zgar , mız . 
zırganma . om, um . I' k' . 24 K 
Külün 13. Kün. 14. Küne 15 s ıpçı · adıyak 25. Ka-
Künü 16. Sok ( Hırs, tamah lız 26. Karan 27. Karçanak 
man.) 17. Tebizlik 18. Ya- 28. Karık, kerik 29. Katı 30. 
vuz dileme, kin. Kayak 31. Kepici 32. Keser 

- etmek 1. Azlanmak2. 33. Kıçkaç 34. Kıyga, kıygas 
Çekememek 3. Guçınmak 4. 35. Kısmır 36. Kıntık 37. 
Günnemek 5. Günülemek 6. K t 38 K t 39 K 
K K k ın ıma . 'n ır . ır-ayganmak 7. arıncıma 
8. Karınklamak 9. Kıskan- naz 40. Kıskaç, kıskançlık 
mak 10. Kpnnemek 11.Kün- 41. Kıskıs 42. Kısmık 43. 
ııemek 12. Küyünmek 13. Kısmuk 44. Kısırgan 45. 
Künergemek 14. Tebsemek Kıvırk:ık 46. Kızan 47. Ki-
15. Tebzemek 16. Yerin- netir 48. Kırpinik 49. Kur-
mek. kut 50. Mıkıs 51. Mıkrıs 52 

- ettirmek - T ebsetmek Oğumsuz 53. Pıkılız 54. Pı-
tebzetmek. tırım 55. Pinti 56. Puhluz 

Hasıl (olmak) 1. Bitmek 57. Sakur 58. Saran 59. Sık
(Neşvünema man.) 2. Çık- çıl 60. sıkmar 61. Sıkra 62. 
mak (Yerden çıkmak mah· Sıkrağ s (krağı, sıkavu ) 63. 
sul ve netice man.) 3. Ele Sımsır 64. Soğumsuz 65. 
alınmak 4. Gelmek 5. Kop- Tengir 66. Zıkr~. 

Zeytinyağı 
Geçen Seneye Na- Hariçten Talepler 

zaran Fazladır Çoğalmağa 
Alakadarlarca hazırlanan is

tatisiiklere göı e lkinciteşrin 
ayı zarfında İzmir limanından 
muhtelif memleketlere yapılan 

ihracat 21 milyon kilo ve 4 
milyon 100,000 lira tutarında
dır. 

Geçen sene bu müddet içinde 
17 milyon kilo miktarında ve 
2,200,000 lira tutarında ihracat 
yapılmı ~tır. . 

Bu sene bir ay içinde Izmire 
giren pıaa geçen seneye nis
betle 2 milyon lira fazladır. 

İk:ııcıte~rin ayı içinde üzüm 
ihracatı miktar itibarile 740,000 
kılo ve kıymet itibarile de 
110,000 lira fazladır. 

Tütün ihracatımız miktar ltı
bari!e 2,5 milyon kilo ve kıy

met itibarile de iki milyon lira 
fazladır. 

Arpa ihrac.atımız miktar iti
barile 3 milyon kilo ve kıymet 
itibarile 125,000 lira fazladır. 

Küçük Haberler: 
Sahlık Taylar 

Bursanın Karacabey harasın
da yetiştirilmiş olan 9 dane 
haliskan İngiliz yerli Tayın Zi
raat Bakanlığınca satılacağı 
baytar müdürlüğüne bildiril
miştir. 

Vilayet Encümeni 
Vilayet daimi encümeni dün 

6ğleden eve! toplanmış ve yol 
tamiratı etrafında bazı karar
lar almıştır. 

Sıhhi Teftişler 
Vilayet sıhhat müdürli Dr. 

Bay Cevdet Şakir dün K:ırı1n
tinada lnönü mektebi ile Ke
merde Cumhuriyet hususi 
mektebini ve Emrazi Zühreviye 
dispanserini teftiş etmiştir. 

Beledlyeye Verlldl 
Tirede mübadil Rumlardan 

kalan arsaların Tire belediye
sine devri için dahiliye veka
letinden vilayete bir buyrultu 
gönderilmiştir. 

Başladı 
Zeytinyağ talepleri son gün

lerde çoğalmağa başlamıştır. 

Almanlar yeniden zeytinyağı 

istemişler ve ilk önce 560 
marktan olan tekliflerini şimdi 
580 marka çıkarmışlardır. 

İtalyanlarda ilk teklifleri olan 
265 frangı 300 franga çıkar
mışlardır. 

Tükofis müdürü bay Akil 
EmruUah ile şehrimiz Çekoslo
vak konsolosunun zeytin mın

takasında bir tetkik seyahatı 

yapacaklarını yazmıştık. Haber 
aldığımıza göre son günlerde 
kapalı giden havalar açar aç
m:ız bu seyahat vuku bulacak
tır. 

Hakümetimizle Çekoslovak
ya hüküıneti anJında y~niden 

yapılan ticari anlaşma mncibince 
Çekoslovaklar bizden bir buçuk 
milyon liralık mal almak mec
buriyetindl'dirler. 

Haber alındığına göre bu 
miktarı zeytinyağı alarak ka
patmağa karar verdikleri ci
hetle bay konsol bu zeytinyağ
larının ihraç vasıtalarını tetkik 
etmektedir. 

- - r . -

Bulunan Çocuk 
Gazi bulvarında Sent Marya 

Kilisesi yanında altı günlük 
bir kız çocuğu b:~akıldığı gö
rülmüş ve zabıtaya haber ve

rilmiştir. Zabıtaca çocuğa bir 
gece için Ayten adı verilmiş 

ve o civarda bulunan bir ka
dına emanet edilmiştir. 

Çocuk Karşıyakadaki yuva
ya verilecektir. 

Fuhuşl~ Mücadele 
Fuhuş yüzünden bulaşan 

hastalıklarla mücadele komis
yonu dün Sıhhat müdürü dok
tor bay Cevdetin !'iyasetinde 
toplanmış ve icapeden karar
ları almıştır. 
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- olmak - 1. Artmak 2. Hare - 1. Çizgi 2.Dalga 
Bozulmak 3. Dönmek 4. 3. Dalgır 4 . Kıvrım. 
Çağşamak, çakşamak 5. Do- - lenmek - 1. Dalgalan
şonlanmak 6. Esirgemek 7. mak 2. Kıvır kıvır kıvrıl
Eskimek 8. Kağşamak, ka- mak 3. Yalpnrdamak. 
vuşmak 9. Kül olmak, 10. - li - 1. Dalgalı 2. Me-
Puzulmak 11. Tozulmak 12. nevişli. 
Yablak. bolmak 13. Yıkıl- Hareket - 1. Aylaş (Fır-
mak 14. Yıpramak. dolayı dolaşmak, çepeçevre 

Hararet - 1. Ateş 2.Co- dolanmak man.) 2. Çırpınış, 
ğaş 4. Çoveç (Güneşın ha- çırpınma ( Telaş ve sür'at 
rareti man.) S. Issı 6. Issılık ile hareket man. ) 3. Dav
ıssıcaklık, issilik 7. Kızgı 8. ranma, davranış 4. Depren
Kızgınlık 9. Sıcak, sıcaklık me 5. Devinme 6, Gidiş, git-
10. Susuzluk 11. Yangı 12. me 7. iş, işleme 8. Kalkma, 
Yanma. kalkınma 9. Kımıldanma, kı-

- li - 1. Ateşli 2. Göreli mıltı 10. Kımırtı, kıpırtı 11. 
3. Kavnar 4. Kızgın 5. Kı- Kıybık, kıymık ( Kıymık = 
zık 6. Sıcak 7. Susuz 8. Uç- küçük konga parçaları ) 12. 
kun 9. Yanan yanar. Koskalı, Kozgalan, kozgalgı 

- lenmek 1. Ateşlenmek 13. Köç 14. Oynama, oyna-
2. Güyünmek 3. Isınmak 4. yış 15. Mang 16. Talkasa 
Kızmak, 5. Otlanmak 6. talvasa (Şuraya buraya kı-
Yanmak. mıldanış man.) 17. Talhak 

- ini kaybetmek soğu- 18. Tavuştavış 19. Ter!.:eş 
mak. 20. T erpeniş 21. Yelim 

Haraset - 1. Ekincilik (Sür'atli hareket man.) 22. 
2. Göbek, 3. Tarançlık. Yola çıkma 23. Yörüyüş, yü-

- etmek 2. Ekmek, rüyüş. 
ekip biçmek 2. Pusalamak - etmek - 1. Bıcırmak 
3. Sabanmak 4. Tarımak. 2. Bıngıldamak 3. Cılmak 4. 

- görmemiş (arazi) Bor. Çaymak, çaylamak 5. Çem
Harbe - 1. Artuç ( ar- remek 6. Çirenmek 7. Çı

dıç ağacı man.) 2. Bükte pınmak 8. Dayranmak 9. 
3. Sapkın 4. Sümbe 5. Silme Debrenmek, teprenmek 10. 
sümö 6. Süngü. Depreşmek 11. Gitmek 12. 

Harç - 1. Babet 2. Bi- Irgalanmak 13. Irganmak 
rim 3. Gez 4. Harç 5. Şii- ığranmak 14. lpinmek 15. 
lez, ( Yapı barcı man. ) 6. İşlemek 16. Kalkmak, kal
Taşut. kınmak, kalkışmak 17. Kı-

- (c) etmek 1. Bozmak mıldamak, kımıldanmak 18 
2. Dökmek 3. Elden çıkar- Kıpırdamak, kıpırdanmak19. 
mak 4. Harcamak 5. Say- Kırmaşmak 20. Kıybıktamak 
gamak 6. Vermek. kıybıktanmak, kıyburamak, 

- (c) ırah. Yol akçası. kıvbırmak, kıymanmak. kıy-



Sahife e teni Asır 

• 
Buğday !(oruma işi 

Hükiimete Teklif Edilen Değişiklikler 
KurultayınSon CelsesindeOnaylandı 

Ihtısas ...... 
Mahkemesinde 

Gümrük Memurları Ve 
Saatçıların Muhakemesi 

Gümrük resmi vermeden ve 
kontenjan harici olarak albn 
ve gümüş saat ithalinden suçlu 
olup ihtısas mahkemesinde mu
hakemeleri cereyan eden sa
atçı Hüseyin, saatçı Fehmi, 
paket harici baş memuru Ziya 
ve arkadaşları ile gümrük me
murlanmn dbruşmaJarı dün saat 
on beşte ihbsas mahkemesinde 
yapıldı. 

----------------------------... ----------------------------
Ankara22(A.A)-Kurltay bu 

· :in Esat Sagay "Bursanın,, 

ı.ıaşkanlığmda toplanarak gün
deJiğinde bulunan kanunlar 
üzerinde görüşmüş ve onayla
mıştır. Bu görüşmelerde Tür
kiyede ikametgahı olan bir 
· abancıya vasiyet ve miras 
~ ıretile geçen veya her hangi 
1 edelsiz ve iratsız bir tasarruf 
ile kazanılan menkul ve gayri 
menkul mallardan yurt dışında 
bulunanlardan veraset ve inti
kal vergisi alınmıyacağı hak
kındaki tefsir fıkrasmı beynel
milel telekominikasyon muka
veJesile ve telsiz telgraf ve 

getirilen hertürlü bisküei ma
kamına ve şehriye bugday kc
ruma karşılığı vergisine tabidir. 

Nüfus miktarlarının tayinin
d ! 28 Teşrinievvel 1927 nihai 
nüfus sayımı esastır. 

Şahir banliyo ve sayfiyeleri 
belediye hududu dışında bulun
salar dahi şehir dahilinde sa
yılırlar. Köylülerin Nüfusu on 
.binden yukarı kasabalar için
deki değirmenlerde öğütecek
leri unlar vergiden müstesnadır. 

Vergi, buğday ve çavdar un
larından 72 kiloluk gayri safi 
sıklette birinci nevi un için çu· 
val başına 150 kuruş, bu ne
viden sonra gelen neviler için 
çuval başına 100 kuruştur. 

Birinci nevi unun evsafı ik
tisat ve ziraat vekaJetJerince ' 
müştereken tayin edilir. 

Makama, şehriye ve bisküvi 
fabrikaları kullandıkları unları 

kendile-i yapar!arsa h:ı unlar
dan da birinci nevi itibarile 
vergi alınır. Makama, şehriye, 
irmik ve biskuvileriu vergisi 
kilo başına iki kuru1rur. Ver
giye tabi un, fabrika ve de
ğirmenleri çuvallarını i2 kilo-

luk olarak bazırlam~ğa. mec
burdurlar. Bu mecburiyetin 
tatbikine imkan görülmiyen 
kasaba ve şehirlerde maliye 

vekili hüküm tatbikini münasip 
müddetle geciktirmeğc sela
biyettardır. Bu takdirde 72 
kiloluk.tan arbk veya eksik çu-

valların vergisi yukanki nis
bete göre hesaplanır. ihraç ve 
sevk istasyonlanna ve müba
yea merkezlerine uzak olup 
icra ve illeri heyeti karariyle 
tayin edilen yerlerde vergi nis
betini yüzde elliye kadar in
dirmeğe hükiimet selahiyettar
dır. 

tr ............ 
iktisadi Haberler 

Kontenjan harici sokulduğu 
sanılan 97 altın ve gümüş sa
atm kıymdtJeri11=0 takdiri için 
paket çevirgeni Hüsnü Erdemli 
ve saatçı Gabaydan mürekkep 
bir heyet teşkiline ve maznun
ların avukatları tarafından hak
kı müdafaaya taalluku hase
bile tetkiki istenilen Posta ve 
telgraf defterleri üzerinde tet
kikat icrasına karar verilerek 
duruşma 2-1-935 çarşamba saat 
on beşe bırakıldı. 

Kaymakamlar 
Arasında 

Manisanın Kula kazası kay
makamı Bay Sait Turgutlu ka
zası kaymakamlığına, Kula ka
zası kaymakamlığına da hukuk 

!lefon nizamnamesinin demir
y o 'la rı ile beynelmilel eşya ve 
yolcu nakliyahna dair olan 
mukavelelerin tasdilderine ait 
kanun layihalariJe Ankarada 
yapılan emniyet abidesi hey
kelleri ve teferrüabndan güm
rük resmi alınmaması hakkın

daki kanunu onaylamış ve 
buğday kurumu kanununun bazı 
maddelerinde yapılması hükiı

metçe teklif edilmiş olan de
ğişiklikleri tasvip eylemiştir. 

Buna nazaran değişen birin-

mezunlanndan bay Cemal tayin 

Dün Borsada Y pılan Satışlar 01unmuştur. 
Zabıtaya Hakaretten 

15 50 15 50 Tevkil Kararı Verlldl 
. madde, nüfusu on bin ve uzum 4 Ren Recyo 

daha yukarı kasaba ve şehir
lerdeki umum değirmen ve fab
rikıalarla nüfusu on binden 
aşagı olan yerlerdeki fabrika
larda yapılan veya ecnebi mem
leketlerden getirilen her türlü 
buğday ve çavdar unları ve 
irmik, nüfusu on bind~n aşağı 

olan yerlerdeki fabrika tabiri 
ile işletici kuvveti ne olursa 
olsun vals veya elek tertibatını 
havi olan un fabrika ve değir
menleri kutedilmiştir. 

Çu. Alıcı Fiat 1668 YEKUN Şaşa) köyünden deveci Hü
seyin oğlu Hasan, vazife ha
linde zabıta memurlannı tahkir 
ettiğinden ve bu suçu sabit 
olduğundan üçüncü miistantik
likçe tevkifine karar verilmiştir. 

Memleket içerisindeki fabri
ka ve imalathanelerde yapılan 
veya yabancı memleketlerden 

1608 Müskirat inhi 8 
264 Alyoti bi. 12 50 
236 S Süleymano 1 O 
127 Ş Riza Halef 12 75 
105 Portakal z 12 50 
95 H Z Ahmet 12 25 
67 H Alyoti :3 75 
31 İstiklal 13 25 

6 

10 25 Zeytinyağı 
16 5o 1000 kil Mub alıcı 22 75 24 

~~ B. Sıra vadeli 

14 50 Zahire Borsası 

14 SO Çu. Cinsi Fiab 
13 75 4042 Börülce 4 5 18 
13 50 36 Kendir toh 4 25 4 25 

11 7 Mercimek 8 8 30 F z Mehmet 
30 J Kohen 
20 İ Rasih 

11 75 13 20 Susam 10 50 10 50 
13 50 13 50 600 P Çekirdeği 2 40 2 40 

25 Zahi İbra 
17 Menem Hıfzı 

10 50 10 50 1 BaJ Pamuk SO 50 50 50 
11 11 1215 KePalaınut 225 400 

·-·····-· .. 
Tavzih 

Gazetenizin 23/12/934 pazar 
günü yevmi gazetesinin yedinci 
sahifesinde dolandmcılık mad
desinden asliye cezaya veril
diğim iddia edilmiştir. Halbuki 
mezkur muamele ipotek değil
dir, satışhr. Tavzihini rica 
ederim. 

Vehbi 
. - -. . . . ~ . : ~- - ... · ," -.., . 
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bardaman, kıymandaınak, kı· dışrağı 9. Yabancı (Ecnebi 
mıktamak, kıymıramak, 21. man) 
Kozgalamak 22. Mıdramak, - (c) i - Suret 1. Gö-
23. oynamak T erpenmek 34. rünüş 2. Menzek 3. Sın 4. 
Sökünmek 25. Şiremek 26. Sıyak 
Talbınmak 27. Tavranmak - (c) en - 1. Bölök(Ya-
28 T ebremek, tibremek, bancl man) 2. Böten, büten 
29. Tebrenmek 30 Terpen- (yabancı man) 3. Dıştan, dı
mek 31. Yekinmek 32. Yel- şarıdan 4. Taşhn 5. Taşbrh 
temek 33. Yollanmak, yola Harif - 1. Güz 2. Küs 
çıkmak 34. Y onnak 35. Yü 3. Küz 
rümek. Harifane - 1. Barkana 

- ettirmek - 1. Ağıt- 2. Yığnak 
mak 2. Akıtmak ( Mai- Harik - 1. Ört 2. Ya-
yat hakkında ) 3. Dep- lmlu 3. Yangın 
retmek , tepretmek 4. - zede - Yangına uğ-
Göndermek 5. İrgamak 6. ramış, yangın vermiş 
İşletmek 6. Kaldırmak, kal· Harika - 1. Böğülüğ 2. 
kışhrmak 8. Kamparabnak Dansuk, dansık 3. Kayıkkol 
9. Kımıldatmak 10. Kunrat- 4. Kaykı S. Mungadmçığ 6. 
mak 11. Kıpırdatmak 12. Şaşak 7. Şaşılacak, şaşırtıcı 
Oynatmak 13. Talgatmak 14. 8. Tangulançığ 9. Tansuğ 
Yelbirtmek 15. Yürütmek 10. Tahsuk 

- i mezbuhane- l.Çır- Harikulade - 1. Etingü 
pınmak 2. Devşinmek 3. 2. İnalmaz, inanılmıyacak 3. 
T eprenmek, tepreşmek Şaşılacak, şaşırbcı 4. Tanğ 

- ten kalmak- 1. Du- 5. Tansuk 6. Yavlak 
ralamak, duraklamak, dura- Harim - 1. Çevre (mu-
kalamak 2. Göymüşmek hit. etraf man) 2. Girilmez 

-i arz - 1. lrlantı 2. 3. Gizli yer 4. İçeri 5, T o
T epr~nme 3. Titreme 4.Top- kunulmaz 
rak titremesi 5. Yer dep- Harir - 1. Barcın 2. Ci
renmesi 6. Yer ırgalanması, bek 3. Huz 4. İpek 5. Kutay 
Yer oynaması, Yer ırganhsı 6. Turku 7. Yipek 

Harf - 1. Ujak, uzak, Haris - 1. Bekleyici 2. 
usık, ujık ( harf ve hece Esirgiyen, esirgeyici 3. Ko
man ) 2. Ücük ruyan, koruyucu 4. Osrağucu 

- endazlık - Söz atma 5. Saklıyan 
Harhara - 1. Cemberek Haris - 1. Ac gözlü 2. 

2. Hınlb 3. Hörüme Cimiz 3. Doymaz, gözü doy-
Hariç - 1. Bölek (Ayrı maz 4. Dümük 5. istekli,çok 

müstesna man) 2. Dış, dışarı istekli 6. Kıçalu 7. Kıskıs 8. 
3. Eşik (kapı dışı) 4. Tas 5. Kıvırkak 9. Soğumsuz 10. 
Taş, taşra 6. Taşgarun 7. Sok 11. Sokur 12. Sok göz 
Taşkı, taskarı 8. Teş, dışar 13. Umducu 14. Usuk 15. 
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Yabıhğ 16. Yilbilü dalanmak 
- Jik - 1. Çabı yabı - elbisesi - ÇukaJ 

2. Doymezlık 3. Kıça - malzemesi - Carasun 
- olmak - 1. Sandık- - meydanı - 1. Tokuş-

mak 2. Erikmek 3. Kasır- lağ, tokuşlak 2. Uruş yeri 
ganmak 4. Kısırkanmak 5. - safı - Yasal 
Östikmek 6. Sokulanmak, - sanah - Uran 
suklamak - safını yaran - Sök-

Hark - 1. Ark, Ank 2. mek 
Arna, eme 3. Cargam (Sel - narası - Uran 
yarmbsı man) 4. Cınnak 5. - silah - Yat yarağ 
İğrin 6. Hark 7. Kavar 8. - emri - Ölcer, Olcar 
Öğünt - ah - Aşkar 

Harkafa - 1. Bezdüm Hars - 1. Biliğ (bilgi 
2. Canbas 3. Kalça kemiği man) 2. Ekim haraset man) 
4. Mıkın S. Ona kemiği 6. 3. Ekin 4. Tarıma 5. Tarla 
San, sanak işleme 

Harman - 1. Boğul 2. Has - 1. Bolgı, polgı 
Harman 3. İndır 4. İyertin (mutat man) 2. inak muhtar 
j, Ôğmen 6. Yürtgün (Özbey kabilelerinde) askeri 

Harp -(Muharebe man) kumandan (Buharada) 3.Ver-
1. Boşo, boşı 2. Bozuk 3.Cav gil (verilmiş man)4. Verilmiş 
4. Çabavvul (taarruz man) 5. Hasar - 1. Artak (Ar
Çalış 6. Dagar 7. Döğiiş, tamak=bozulmak, mahvol
dövüş 8. Kavga 9. Savaş 10. mak, kifayet etmek, arda 
Soğış 11. Söğüş 12. Tokuş kalmak, evlit ve ayalini 
tukuş 13. Tutuğ 14. Uğraş kaybederek yaşamak, sur-
15. Uruş 16. Uruşgu 17. U· vivre man) 2. Ekseme 3.Ek
ruşunç 18. Yav 19. Yov süklik 4. Puşman (Zayiata 

- (b) etmek M 1. Boğaz- uğramak man) 5. Yazık 
laşmk 2. Boğuşmak 3. Ağı- - a uğramak - Uzat
lamak 4. Çarpışmak 5. Çer- mak (yenilmek. mağlup olM 
temek 6. Döğüşmek, dövüş- mak man) 
mek 7. Savaşmak 8. Sön- - dide - Artak 
güdmek 9. Sönğüşmek 10. Hasat - 1. Algı 2. Anız 
Sülemek (asker scvketmek 3. Biceri gün 4. Biçim 5. 
man) 11. Tokuşmak 12. Tu- Biçme. ekin biçme 6. Eril
dusmak 13. Tutmak 14.Yağ- me 7. Oruş 8. Ökmen 9. 
Jamak 15. Yulamak, Yav- Yolma 
lamak - etmek - 1. Biçme 2. 

- (b) e teşvik etmek- Oraklamak 3. Oramak 4. 
Yiltemek Ormak 

- Şiddetlenmek - Tu- - mevaımı - 1. Biçim 
tukmak 2. Dergi, derme, deyirgi, 

- ten fariğ olmak-O- deyirme 3. Orak 
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Manisada Yeni Hastane 
Dün ihale Edildi 

İnşaatı müteahhit bay Y ahyaya verildi 

Gifzel .i\fauisadaıı Bir .lıfanzara: İstasyoıı Binası 
Manisa 22 (Hususi) -Umumi } nulmU.ftu. Dün vilayet encümeni 

vilayet meclisi tarafından şeh- vali bay Muradın riyaseti al-
rimizde inşasına karar verilen bnda toplanmış yüz bin küsur 
Memleket hastanesinin inşasına liralık yapma işini fzmirde mü-
yakında başlanacaktır. Hazır- teahhit bay Yahyaya ihale ey-
lanan ve Sıhhat Vekaletince ]emiştir. Müteahhit derhal işe 
tasdik olunan plinlarına tev· başhyacak ve en kısa zamanda 
fi.kan inşaat münakasaya ko- binanın ikmaline çalışacaktır. 

Bazı Sporculara Muhtelif 
Boykot Cezaları Verildi 

Bu Hafta Yapılacak Maçlar 
Dün akşam haftalık toplan

bsım yapan futbol heyeti ku
lüplerden gelen itirazları tetkik 
ve bunlar üzerinde kararlar 
verdikten sonra bu cuma yapı
lacak maçların 1lakemlerini 
tespit etmiştir. 

Birkaç hafta evvel Altınordu 
Şarkspor takımları arasında 
yaptlan maçta hadise çıkardık-

ları için cezalandınlarak ken
dilerine tebliğat yapılan Şark
sporlular bu cezaya itiraz et
mişlerdi. Geçen hafta buı se
bepler dolayısile toplanamıyan 
futbol heyeti bu itirazı tetkik 
edememiş ve bu tetkik dünkü 
içtimaa kalmıştı. Şarksporlula
rın oyunculannın affedilmesi 
hakkındaki talepleri kabul edil
miyerek cezanın keabi katiyet 
etmesi için merkeze bildiril-

Bilal, Ali ve Mustafa hakkın
daki huca kulübünün mektubu 
ile hakem İsmailin raporu tet
kik edildikten sonra kulübü ta-
rafından Bilala verilen bir se
ne muvakkat boykotun yerin
de olduğu ve diğer Mustafa 
ve Ali ile beraber hakem ra
porunda şikayet edilen Necde
te de üçer ay muvakkat boy-
kot cezası verilmesi muvafık 
görülmüştür. Göztepe - İzmir
spor maçında hakem Rızaya 
karşı gelen ve hakarete yelte
nell İzmirspor takımı sol hafı 
İsmail de altı ay muvakkat bor 
kot cezası verilmişti:. 

Saat 

Bu Haftaki Maçlar 
Ve Hakemleri 

mesine ve tasdik ettirilmesine 11 

9 da Buca - Türkspor ( B) ta
kımlan hakem A. Hamdi 

" Altay - Göztepe ( B ) ta
kımlan hakem Altaydan 
Hasan 

karar verilmiştir. Bundan son
ra geçen hafta Buca - K. S, K 
maçında Karşıyakalı oyuncula
ra kasten tekme vurarak oyu
nu çirkin bir vaziyete soktuk
lan kulüpleri tarafından muh
telif cezalar verilen Bucadan 

Tire Asliye mahkemesi hu
kuk dairesinden: 

Tirenin Cümhuriyet mahal
lesinden yazıcı oğlu Emin kızı 
F atmanın lzmirde Alsancakta 
tütün inhisar anbannda fabri
kada mirza kol yanında Isa 
Ruhi aleyhine 1934 senesinin 
31 dosya numarasile Tire As
liye hukuk mahkemesine açbğı 

13 te Buca - Türkspor ( A ) ta· 
kımları hakem Karşıya
kadan Mithat 

15 te Altay - Göztepe ( A ) ta
kımlan hakem Rıza K. S. K. 

Sahlık Piyano 
Aranıyor 

Sablık piyanosu olanların 

marka, fiat ve adreslerini ida
rebanemizde, Bay Kadriye ya
zı ile bildirmeleri rica olunur. 

2 ·2 

boşanma davasından dolayı rek tahkikat 30-12-934 Pazar 
müddeialeyh Isa Ruhi lzmir
deki ikametgihına gönderilen 
davetiyenin ikametgahı meçhul 
bulundugundan tebliğ edilemedi 
ği davetiyeye verilen meşrubat
tan anlaşılmış ve müddeinin 
talebine binaende ilanen teb
ligat yapılmasına karar verile-

1 

günü saat 10 a bırakılmış ol
duğundan o gün Isa Ruhinin 
gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde hakkında 
gıyap muamelesi yapılacağın

dan tebliğ yerine kainı olmak 
üzre ilan olunur. · 5495 (1136) 

Pul Kolleksiyonu 

1 
Koleksyon meraklıları Türk ve ecnebi koleksyon noksan

larını en ucuz fiyatla İzmirde pul sergisinden temin edebi
lirler ve mevcut pullarını da en eyi fıyatla satabilirler. 

Adres : İzmirde Y olbedestanı 40 numarada pul 



.. Kl••H•••nl , .... 
lzmlr Slcll Ticaret Ma

murtuetundan: 
[ İzmir Mwrcılar Birliii Tftrk 

limitet firketi ] ticaret unvanile 
lzmirde Haffm•ğa Ç&l'flSlllda 
52 numarada Mısırcıhk, komia· 
yonculuk ve her türlft mallann 
toptan alım ve sabmı Uzerine 
ticaret yapan ifbu ıirketin ye· 
ni mukavelenamesi ile içtima 
eden heyeti amumiye zabıtna
mesi ticaret kanunu hftküm e
rine tevfikan sicilin 1305 nu
marasına kayt ve tescil edil
diği ilin olunur. 

1 - Mukavelename 
2 - Heyeti umumiye zabtt· 

namesi. 
lzmir sicilli ticaret memur· 

luğu mühür resmi ve F. Te
mik imzası. 
tzMfR MISIRCILAR BİRLIGI 

TÜRK LlMITED ŞİRKETİ 
MUKAVELESİ 

lzmirde Y organcılarda 18 
No. lu yazıhaneyi ikametgah 
ittihaz eden zirdeki imzaların 
sahipleri bnlunan Ak Osman 
zade Hüseyin İzzet ve Meh
met Fevzi ve Molla zade bira
derler Hüseyin ve Mehmet ve 
ıerikleri Dernı ve Nebi zade 
Mehmet Ragıp ve Midillili Ab
dullah Ömer ve Çolak oglu Nuri 
ve şeriki ve Nifli zade Kamil 
ve Serbes oğlu Şerafettin ve 
Kırkagaçlı oğlu Talat beyler 
arasına ifbu mukavelename ile 
ve ticaret kanununun ahkamına 
tevfikan berveçhiati terait da
iresinde bir mahdut mesnliyetli 
"LlMITET" şirketi tesis edil
miftir. 
ŞİRKETİN ONV ANI: MER· 

KEZİ, MAKSADI 
M. 1 - Şirketin unvam: "iZ

MİR MISIRCtLAR BIRLICI 
TÜRK LIMITET ŞIRKETi" dir. 

M. 2 - Şirketin merkezi iz
mirde Yorgancılar ÇIU'flRDda 
"18" No. lı ticarethanedir. Bq
ka yeri ve pbesi yoktur. Ma
mafih gerek Türkiye dahilinde 
ve gerek haricinde başka fU-: 
beler veya fabrika ve imalat· 
haneler aÇabi&r. Bu takdirde 
iktisat Veklletinl keyfiyetten 
malfımattar edecektir. 

M. 3 - Şirketin maksadı, ge 
rek kendi nam ve hesabına 
ve gerek aharın hesabına her 
tftrlti emtai tlccariyeyi dojnı
dan doğruya veya bilvasıta 
mehazından veya piyaçadan 
mübayaa ederek toptan veya 
perakende furuht, gerek dahili 
ve gerek harici komisyonculuk 
ve "Sigortacılıktan" gayri ti
caret kanununun ttlccari adde
debileceği bilcumle muamelat 
ile iftigal etmek ve dahilde 
veya h~te fabrika ve İma· 
lithane küşat eylemek icabın· 
da başka bir şirketle iftirak 
eylemekten ibarettir. 

M. 4 - Şirketin sermayesi: 
"50000 elli bin Türk lirasın-

" dan ibarettir. 
işbu sermayenin: 
9000 dokuz bin liralık % 18 

kısmı Ak Osman zade Hüse
yin İzzet ve Mehmet Fevzi şir
keti namına imzaya mezun Meh 
met Fevzi bey 9000 dokuz 
bin liralık yüzde 18 kısmı 
Molla zade biraderler Mehmet 
ve Hüseyin ve şerikleri Derviş 
firkeıi na:nıa imzaya mezun 
Hüseyin Avni bey. 

7 500 Yedi bin beş yüz liralık 
yüzde 15 kısmı Nebi zade Meh
met Ragıp bey. 

7500 Yedi bin beş yüz lira
hk yiizde on bet kısmı Midil
lili Abdullah Ömer bey. 

Yedi bin beş yllz liralık yüz· 
de 15 kısmı Çolak oğlu Nuri 
ve şeriki şirketi namına imza· 
ya mezun Çolak oğlu Nuri bey. 
3500 üç bin bet yllz li
ralık yüzde yedi kıımı Nitli 
zade Kimil bey. 

3000 üç bin lirahk yüzde 6 
kısmı Serbes oğlu Şerafettin 
bey. 

3000 üç b1n liralık yüzde 6 
kısmı Kırkağaçlı oğlu Talat 
bey tarafmdan vazolunmuttur. 

Şürekai mumaileyhim balada 

gösterilen mebliğın nufuıı nak· 
den ve pefİD olarak tediye ey· 
lemitlerdir. Meclisi idarenin lü
zllam göstereceii zaman tedi
ye edilecek olan nıaıf diğeri 
de mlieniseler tarafından ta
mamen teahhlit olunmllflur. 
Hissedarlar berveçhi bala se• 
kiz kişiden ibarettir. Hissele
rin devir ve funıhtu veya ve
fat gibi her hanği bir suretle 
hissedarlar adedi " beti " teca
vllz etmediği takdirde ittifak
larıyle " beşten ziyade " oldu
ğu takdirde sermayen.in dörtte 
liçü 3/4 " üç rubu " nu temsil 
eden şürekanın muvafakab ile 
şirket sermayesinin tezyidi ca· 
izdir. Keza ayni suretle ticaret 
kanununun " 506 ,. ncı madde
sinde muharrer nisbetten dun 
olmamak şartile şüreki ıerma· 
yenin tenkisine de karar vere• 
bilirler. Bu takdirde eşhası sa· 
liseye karşı sermayenin tenki
si gününe kadar vaki teahhü
datını ifasından dolayı teahhü
dab sabıkalan nisbetinde mes· 
uller sermayenin gerek tezyidi 
ve gerekse tenkisi dolayısile 
vaki olacak mukarreratın ve 
tadilatın tekemmül etmesi ve 
muteber olınası için bu mu
karrerah ittihaz eden heyeti 
umumiye evrak ve vesaiki sa· 
ireyi iktisat vekaletine irsal ve 
lazımgelen izin ve muvafakah 
istihaal eyliyecektir. 

M. 5 - Şeriklerin sermaye
lerini mübeyyin vesaik name 
muharrer olacaktır. Şerikler 

lıiuelerini şirket sermayesinin 
liakal üç ruhunu temsil eden 
sermayedarların muvafakab ile 
diğer şürekaya veya ahara 
devir ye furuht edebilirler. ı,. 

bu devir ve furuht keyfiyeti 
mevzu sermayelerini mübeyyin 
vesaikin zahrına derci ve def· 
teri mahsusuna kaydı ve liakal 
liç rub'u sermayeyi temail eden 
ıerilderin muvafakatlan hasıl 

olduğunu mübeyyin şirketin 
m•~ "Ya mikltırlerile im· 
zayaıaalahiyettar bir azanın şerh 
ve imzalariyle tekemmül eder. 
Bu kabil hisselere tesahüp 
edenler veya halefiyet tarikiyle 
tirket hisselerini ellerine geçi· 
renler aynen ve bilikaydiiprt 
itbu mukavelenamenin ahkamı• 
nı kabul etmiş addolunurlar. 

M.6.- Mukarreratta her bir 
şerikin hissesi adedine göre 
re'yi vardır. Ancak bir hisse· 
dar umum hisse adetlerinin 
ııülüsünden fazla rey' e malik 
olamaz. itayı rey' e vekalet için 
tahriri mezun.i yet lazımdır. 

M.7.- Hisseler firket naza· 
nnda tecezzi kabul etmez. Şir· 
ket her ferikin hissesi için bir 
sahip tanır. Bir hisseye mü,te
rek alikadarlann mümeuil ve 
ya vekilleri olmadığı takdirde 
tirketin gerek hisselerinden 
gerekse sair muamelattan do
layı şürekiya tevdii veya her 
hangi bir suretle olursa olsun 
bildirilmesi icapeden hususatın 
bu gibi müşterek alakadarlar
dan yalnız birisine kartı yapıl
mış olması cümlesi hakkında 
muteberdir: 
ŞİRKETiN TEMSiL VE İDA

REI UMURU 
M.8. - Şirketin umur ve 

muamelatı şüreka adedi beti 
tecavüz etmediği takdirde şir
ketlerin ittifaklariyle, tecavllı: 
ettiği takdirde şirketin liakal 
üç rub'u sermayesini temail 
eden şeriklerin intihabı ile beş 
azadan mürekkep idare heyeti 
tarafından idare olunacakbr. 
idare heyeti dilediği takdirde 
muamelatı hissedarlardan veya 
hariçten tayin olunacak ücretli 
veya ücretsiz bir veya mllte
addit müdürler vaıııtasiyle ve 
imza selihiyeti ile tedvir etti
rebilir. idare heyeti reisi veya 
vekili ile imzaya selihiyettar 
bir aza ve reisler bulunmadığı 
takdirde imzaya ıelihiyettar 
iki ha tirket naaına her nevi 
evrakı resmiye ve 2ayri res-

miyeye ve aenedata maamellt 
ve taahhüdata vu'ı imzaya ve 
ahzü kabza ve ıulhu ibraya, 
huzuru mahakimde tirketi biz
zat veya bilvasıta temsile sala
hiyettarclırlar. Reis veya reis 

ını• • ' • --H ve ının ve vaz ı ınızaya ......,. 
hiyettar azanın iaimlerile imza 
suretleri sirknlerle ilin ve inti· 
hap veya tadilit keyfiyeti si· 
cilli ticarete kadedilecektir. 

M. 9 - Şirketin reis veya 
reis vekili ve şeriklerden bil
fiil şirket umurunda vazifedar 
olanlar vazifelerinin devamı müd 
detince kendi işlerile de meş
gul olabilirler. Vazifeleri mes
uliyet hududtları ve imza sala
hiyetleri şirket heyeti umumiyesi 
nin mukarrerah ile tayin edilir. 

M. 10 - Şirket reis ve reis 
vekili tepdilleri kararında reye 
iştirak edemezler.Reis veya reis 
vekili ve şürekadan bilfiil vazife
dar olanlardan birinin tebdili 
azil veya istifa ve ya vefab 
gibi ahvalde derhal umumi iç
tima akti ile mukarreratı lii.zı
me ittihazı mecburidir. 

M. 11 - Reis ve reis vekili 
ile bilfiil vazifedar şeriklerden 
gayri hissedarlar heyeti umu
miye mukarrerab ile tayin edi· 
lecek zamanlarda bizzat veya 
bilvekile evrak ve defatiri şir
keti tetkik ile umur ve maa· 
melitı şirketi ittıla hasıl ede
bilirler. Ancak bunlann umuru 
şirkete müdahale etmeleri ıu
reti katiyede memnu olduğu 
gibi bunlar şirketin nizamna
mesine muhalif hareket edecek 
olurlarsa tetkik hakkını zayi 
ederler. 

M. 12 - Hiuedarlar reyle
rini tahriren ita ederler. itti
hazı karar için heyeti umu
umuiyenio içtimaı muktezidir Mu 
karrerat ıürekiııın içtimaı ile 
baaıl olan heyette ittihaz edi
leceği gibi muhabere ile de 
istihsal olunabilir. Bu ıon te
kilede şirketin reis veya reis 
vekil muvzuu Nheol•n h~ 
veya mutasavver karan mek· 
tupla şürekanın herbirine teb
liğ ve onların reylerini yine tah
rirr.n tebliğ ederler. Şllreka
dan İzmirde bulunanlar tarihi 
tebliğden itibaren sekiz, taş• 
rada bulımaolar on beş ve me· 
maliki ecnebiyede bulunanlar 
yirmi gün zarfında cevap ver• 
medikleri takdirde mevzuubahs 
teklifi kabul etmif addolu
nurlar. Muhaberat taahhiitlil 
mektup veya telgrafla ifa olu
nur . Ancak heme suretle 
olursa olsun şüreklnın adedi 
yirmiyi tecavüz ettiği takdirde 
hissedarlann heyeti umumiye 
içtimaı ticaret kanununun 
"510" J111CU maddesi mucibince 
Anonim Şirketlerindeki ahka
ma tabidir. 

M. 13 - Mukarrerabn tes
çil veya kayda mahsus olmak 
üzere bir mukarrerat defteri 
tutulur. Bu deftere kararlar 
tarih sırasile derç ve ziri fÜ· 
reka tarafından imza olunur. 
Mezkür defterde aynı zamanda 
hazır bulunmıyan ve fakat tah
nrı rey veren türekinıo ce
vapları ve 12 inci maddede 
zikredilen müddetler zarfında 
cevap vermediklerinden dolayı 
kararı vakıi kabul etmiş ad
dolunan şürekaya reis veya 
reis vekili tarafından g6nde
rilen makbuzlann tarihleri kay· 
dolunur. 

M. 14 - Ticaretkanununda 
ve işbu mukavelenamede ak
sine sarahat olmadığı takdirde 
liakal nısıf sermayeyi temsil 
eden füreklnın müzakere edi· 
len husus lehine karar ita et
miş olması lazımdır. Aksi tak
dirde ittihaz edilmiş olan ka
rar keenlemyek6ndür. 

M. 15 - Berveçhi sabık 
ittihaz edilmit olan mukarrera· 
bn reis veya reis vekili ve İm· 
zaya selahiyettar iki aza ta· 
rafından mllladdak asıl veya 
hiilisası süreka a ve ü üne 

ph••ra da ita olmbilir. 8a 
sllretle verilen asıl veya hu
lhalar firket hakkında her 
nevi moamelltta muteberdir. 

M. 16 - Şirketin reis veya 
reis vekili (lüzüm gördliğii 
takdirde) lıiuedarlan davet 
ile ifa ve ittihazını firketin 
menafii için muvafık gördük
leri hususu müzakere ve bir 
karara raptettirebilirler. Şirke
tin nısıf sermeyesını temsil 
eden hissedarların tahriri ta
lepleri üzerine reis veya reis 
vekili heyeti umumiyeyi davet 
ile mükelleftir. 

M. 17 - Şirket sermayesi
nin nısfının ziyaı takdirinde reis 
veya reis vekili hissedarlar 
lıayeti umumiyesmı davete 
mecburdur. Hissedarlar şirke
tin devamına veya feshine ve· 
yahut tasfiyesine karar vere
bilir. 

,,SENEİ MALİYE VE 
DEFA TIR" 

M. 18 - Şirketin senei ma· 
!iyesi takvim senesidir. Fakat 
senei haliye müstesna olarak 
şirketin sureti katiyede teşek
klilil tarihi ile bin dokuz yüz 
otuz dört senesi kanunevvelin 
sonuncu günü beynindeki 
müddete şamildir. 

M. 19 -Şirketin muamelatı 
hesabiyesi için mevcudat ve 
muvazene, pilanço defteri, yev
miye ve mektup ve kopya 
defteri namile üç defter tutu
lacaktır. Muaıııelab ticariyeye 
dair resen ve cevaben ahzedi· 
len mektuplar ve telgraflar, 
tediyab mutazammın evrak 
muntazaman muhafaza edile· 
cektir. Defteri mezk6re usu
len tastik ettirilecektir. 
ŞiRKETiN iHTiYAT AKÇESi 

VE TEMETTÜÜ 
M. 20 - Şirketin safi te

mettftü ihtiyar edilen kiffei 
masarifin tenzilini mliteakıp 
kalan mıktardan ibarettir. Bu 
mıktann her sene evveli "% 10,, 
yiizde on ihtiyat akçesi olarak 
tefrik olunur. Saniyen bili is· 
tisna hisselerin cümlesine be
deli tesviye edilmiş sermaye 
Uzerinden " % 6,, yüzde altı 
birinci temettü olarak tesviye 
edilir. Mütebaki kalan miktan 
heyeti umumiyeniıı karariyle 
tefrik edilecek ikramiye ve 
aaİrellİD tenzilinden aonra ikin
ci hissei temettüü olarak tes· 
viye edilir. İhtiyat akçesi mık
tan mevzu sermayenin nısfına 
baliğ olduktan sonra tefrik 
edilmez. 

Zarar ve ziyan dahi Şilreka· 
nm vaz'ım taahhlit ettikleri 
sermayeyi tecavüz etmemek 
şartiyle hisselere taksim olu-
nur. 

"ŞiRKETiN MÜDDETİ" 
M. 21 - Şirketin müddeti 

teşekkülü iktisat V ekiletince 
taıtik edildiği tarihten itibaren 
iki senedir. Ancak sermayenin 
üç rub'una malik hissedarlar, 
heyeti umumiyenin kararile bu 
mllddet istenildiği kadar tem
dit edilir. Ve İktisat· vekaleti 
keyfiyetten haberdar edilir. 
"ŞİRKETiN T ASFIYESI,. 
M.22 - Şirketin müddeti hi

tamınd~ veya daha evvel fesih 
ve infisahında, şirketin tasfi
yesinde Şirket sermayesinin iiç 
rub'nnu temsil eden Şüre

kinın ekseriyeti i.rası ile tayin 
edilecek Şirket azasından veya 
hariçten üç kişi memur edilir. 
T aırfiye memnrlan emri tasfi
yede salihiyeti tammeyi haiz 
olup müctemian hareket ve 
emval ve eşyayı Şirketi, ticaret 
kanununun tasfiyeye dair ah
kamı dairesinde nakte tahvil ve 
diiyunat ve taahblldah tirketi 
ifa ve tesviye ederler. 

Umur ve muamellb firketin 
tasfiyesinden bakiye kalan mik· 
tar lıiNeleri nispetinde ılire
kiya tevsi olunur. 

AHKAMI MOTEFFERIKA 
M; 23 - Hiuclarlardan hi~ 

retle oluna olaun uhiedarlar
dan veya menafiinden dola
yı firket aleyhine ikamei dava 
veya emvali şirkete hacız vaz 
edemezler. 

M. 24 - Şürekidan birinin 
vefat veya iflası vuknnda şirket 
münfesih olamaz. Ancak ali
kadarlar, müflis veya mütevaf
famn şirkete tediye edilmif 
sermayesiyle pilinço neticeain
de tahakkuk edecek matlnba
bnı arayabilir. Diğer hissedar
lar beyninde işbu mukavelena
mede muharrer müddet bihak
kın devam eder. 

M. 25 - Şirketin umuruna 
müteferri her meselede iıbu 
mukavelenamede ahkami kifi
ye mevcut olmadığı takdirde 
ticaret kanununun sarahat ve 
delaletleriyle amel olunur. 

M. 26 - İşbu mukavelena
menin tadili şürekimn adedi 
beşi tecavüz etmediği takdirde 
müttefikan ve tecavüz eylediği 
takdirde sermayenin üç ruh
unu temsil eden şürekanın ri
za ve muvafakatlariyle icra 
olunabilir. Her nevi tadilitın 
tekemmülü iktisat vekiletioin 
muvafakatına vabestedir. 

M. 27 - İşbu şirket bu gün
den itibaren faaliyete başlamış 
bulunacaktır. Fakat İktisat ve
kiletinin tastikinden sonra su
reti katiyede mütqekkil adde
dilecektir. 

M. 28 - Şirketin devamı 
ve tasfiyesi ve şürekanın yek
diğeriyle muamelıib şirketten 
mütevellit ihtilifatın halli mer
kezi şirket mahkemesine ait
tir. Alakadarlar ihtilafab vakı
anın taraflarından tayin edile
cek ticari hakemler marifetiy· 
le ihtilaf halledilmedikçe mah
kemeye milracaat etmemeği ka
bul eylemi,lerdir. Hakemler 
arasında tesavii ara vukunda 
ticaret odasından mllntahap bir 
zatın iltihak edeceği tarafın 

rey'i tercih olunur. Berveçhi 
bali sadır olacak hakem karar· 
lannın tebliği tarihinden itiba
ren hiç bir giina itiraz ve tem
yize müracaat etmeksizin infaz 
edilmesi kabul edilmiştir. 

M. 29 - Ticaret kanununun 
ıureti tatbiki hakkındaki ka
nunun 13 üncü maddesine tev
fikan lktısat Vekaleti Şirket 
llıı:erioe mürakabe ve llizum 
gördükçe hissedarlar heyeti 
umumiyesini davet ve kanuna 
ve iıbu mukavelename ahka
mına mugayir hareket vukuu 
takdirinde feshi şirket hak
kında ikamei dava hakkım 
haizdir. 

M. 30 - Bu mukavelename· 
nin yirmi birinci maddesinde 
kayıtlı bulunan şirketin devamı 
müddeti olan iki ııenenin hita· 
mında şeriklerden her biri şir· 
ketten çekilmek hakkını haiz
dir. Ancak şirketten çekilmek 
istiyen şerik şirketin hitamın

dan üç ay evvel şirketi yazı 
ile haberdar edecek ve bu 
müddetin hitamına kadar şir
ketin maksat ye gayesine dahil 
olan muamelat V>! taahhüdatın· 

dan mütehassıl menfaat veya 
zarar ve ziyanlara hisse işti

raki nisbetinde istihkak ve 
mesuliyeti ola_caktır. Bununla 
beraber çekileceğini yazı ile 
haber veren şerik ekseriyeti 
ara ile Şirket temdit edilirse 
yazı ile vuku bulan teklifini 
geri almak suretile şirkete ayni 
şeraitle kalabilir. 

M. 31 - işbu mukavelename 
otuz bir maddeden ibaret bir 
nüsha olarak lzmirde imza edil
m~tir. 

26 Eylül 1934. 
Nebi Z. M. Rağıp imzası. 
Molla zade biraderleri Meh

met ve Hüseyin ve tcriki Der
vİf lzmir firması ve H. Avni 
imzası. 

Akosman zade Hüseyin İzzet 
ve Mehmet Fevzi lzmir firmuı. 
ve M. Fevzi imzuı. 

........ 
oğlu Nuri ve tcriki firması ç. 
Nuri imu.u. 

Midillili A. Ömer imzuı 
Serbes oglu Şerefettin im

zası. 

Kırkagaçlı oğlu Talat lsmail 
Umumi No. 11690 
Huausi No. 13/170 
Mahallinde "Şirketin Yor· 

gancılar caddesinde 18 No. in 
merkez muamelat dairesinde,, 
okunup manası anlablan işbu 
26-9-34 tarihli şirket mukave· 
lenameainde mevzu imzaların 
zat ve hüviyetini bildiğimiz 

bi.s11edarlardan İzmirde Birinci 
Belediye d:ıiresinde 18 No. lu 
ticarethanede tica: et eden "Ak 
Osman zade Hüseyin izzet ve 
Mehmet Fevzi,, Şirketine izafe· 
ten saklı sirküler mucibince İm· 
zaya mezun Şürekidan Mehmet 
Fevzi, ve İzmirde Yorgancılar 
caddesinde 25-27 Numaralarda 
ticaretle meşgul "Molla Zade 
Biraderler Mehmet ve Hüse
yin ve şerikleri Dervit Şirketi., 
ne izafetle saklı sirkliler mu
cibince imzaya mezun Şüreki
dan Hüseyin Avni ve İzmirde 
Birinci Belediye caddesinde 23 
No. lu mağazada oturan Tüc
cardan Mehmet Ragıp ve keza 
birde Birinci Belediye cad
desinde 21 No. lu Mağazada 

oturan tüccardan Midillili Ap
tullah Ômer,ve lzmirde birinci 
Belediye caddesinde 22 No. lu 
mağazada ticaret eden "Çolak 
oğlu Nuri ve şeriki,, unvanlı 

şirkete izafeten saklı sirküler 
mucibince imzaya mezun Şüre-
kidan Çolak oğlu Nuri ve iz
mirde belediye dairesi karşı· 
ımda 18 No. lu mağazada 
oturan tüccardan Nişli Zade 
Kamil ve İzmirde birinci bele
diye caddesinde 13 No. lu ma
ğazada oturan tüccardan Ser
bes oğlu Şerafettin bey ve iz
mirde Yorgancılar caddesinde 
29 No. lu mağazada oturan 
tüçcardan Kırkağaçlı Oğlu Ta
llt lsmail beylerin olup her bi
ri mftnderecatmı tamamen lıa

bul ve ikrar eyledikten ıonra 
bizzat vaz eylediklerini tasdik 
ederiz. Bin dokuz yüz otuz 
dört senesi Eylül ayının yirmi 
albacı Çarpmba günü. 

İzmir Üçüncü Noteri Haun 
Tahsin resmi milhürü ve imzası 

Umumi No. 11947 
Hususi No. 13-170 
Bu mukavelename suretinin 

dairede saklı 26 Eylül 1934 ta
rih ve 11690 Umumi No. lu 
aslına mutabakatı tastik kılın
dı. Bin dokuz yüz otuz dört 
senesi T efrin.İ Evvel ayının 
Üçllncü Çarşamba günü. 

lzmir Üçüncli Noteri Haııan 
Tahsin resmi mühlirli ve imzası 

lzmir Mısırcılar Birliği Türk 
Limitet Şirketinin 31 madde· 
den ibaret olan bu esas mu
kavelesi muvafık görülmekle 
Ticaret kanımunun 505 inci 
maddesine tevfikan tasdik kı· 

lındı. 
İktisat Vekili N. Müııteşar 
Damga kanununun 26 ıncı 

maddesi deliletile 12 inci mad
desine göre alınması lizımge
len binde iki nisbi resim Ve
kalette saklı şirket esas mu· 
kavelesine 100 yüz liralık pul 
yapışbrılmak suretile ahnmış

tır. 

İzmir Üçüncü Noterliğinden 
tasdikli 26/Eylül/ 934 tarih ve 
11690 No. lı mukavelename 
mucibince teşkil edilip tasdike 
iktiran eden "İzmir Mısırcılar 
Birliği Türk Limitet Şirketi,, 
heyeti umumiyesini teşkil eden 
ve yansı pqin olarak verilen 
"50000,, elli Bin Türk lirası 

umı.ımi sermayesinin qağıdaki 
kwmlanadan yarısını ödemeği 
ve diğeryansını vermeği taah
hüt eylemit olan on sekiz rey' e 
ıahip ve "9000" dokuz bin li
ra sermaye koyan "AK OS
MAN ZADE HÜSEYİN iZZET 
VE MAHDUMU FEVZi" adlı 
tirkete izafeten hareket eden 
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Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PJ .AKLAR 

Cöz Hekimi 

Mitat Orel 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında • Numara: 23 

Fahire Hanım ve Hasan Bey 
~ 

1795 Aman beyim. Duet s AX 
Müzeyyen Hanım 

1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicazşarkı. Scvcı:~ı dilim 
anlatamaz 

Telefon No. 3434 
'---:tU-26 (10191,_ __ .. 

Kadın kıyma canıma --------Emel Celil Hanım ---------AX 1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş ------MUferref Hanım --------1797 Ey nazh çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır -----------

AX 
Saadet Hanım 

1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
Uşak şarkı. Gel gel 

Mahmure Handan Hanım 

AXl 801 Uşak şarkL Endamına bayıldım Şetraban şarkı. Titretti beni 
SUheyla Bedriye Han~ 

AX 1802 İzmir Bergama türküsü 
Gökçe karga olaydım 

SUheyla Bedriye Hanım ve Sdkı B. 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları mUte
hassısı; 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

··································~········································································· 

Ucuzluk Bil=:l ftatba.~ı Bilgi 
Irgat Pazarında Azizler Sokal1ında 

Matbaası 

Sür'at 
Ege mıı .. akasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 

iş yapan matbaasıdır. Müşterilerini 

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

• Bilgi Bir Çok Şirketlern Hisse Senetleri B J gi 
Matbaasında. Basılmıştır. 

Etmekle 

iftihar Matbaasının 
" 2640 ,, Numaraya Eder Telef on Edilince Sıpariş Kabulü için Memur (iönderilir . 

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

Dişlere Hayat Veren Güııeş 

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

rini kuvvetlendirir. 

S • Antiseptiktir, ağız- J an 1 o: daki mikroplan % 
100 öldürür. 

S " Nefis bir lezzete a O 11: maliktir. Seve seve 
kullanılabilir. 

S • İnsan için en üzü-
8DJO: cü bir dert olan 

ağız kokusundan 

Sanin: 

kurtarır. 

Ne mine tabakası· 
nı tahrip edecek 
ı 3 dar sert, ne de 
kefeke ve kirleri 
izale etmiyecek ka
dar yumuşaktır. 

SANl1' 
Diş Macununu Kullan ııac~ 

Hl' GEL 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi:K FIRSJ~ T 
Topan Halis Zon2'uldak 

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

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
İngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sat., !RBhalll : Kestane pazannda No. 10 
~\ Telefon 3937 

' .. . .. .. ' 
• ~ . ~ ·~ 1 ' 

Bütün Türkiye iç:n umumi satış yeri İstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Def ter .. al'"lı~ından: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval kanunana tevfi· 

kan haczedilen Ahmet ağa mahallesinde Halimağa Çarşısında 
çakal oğlu hanında kain 16 sayılı dükkan tarihi ilandan itiba
ren yirmi bir ·gün müddetle müzayedeye çıkarıldığından pey 
sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

24 - 31 - 7 5504 (1133) 

TELEFON : 3882 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ha.mai Rii.zhet 

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

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

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

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

Fa.hri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
20- 20 355 S.7 
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. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE 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 Anvt-rs, Rotter
dam Hamburg ve Bremen için 

yük alacakbr. 

TlNOS vapuru 21 son ka

nunda bekleniyor. 23 son ka
ıuna kadar Anvers, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen içiu yük 
alacakbr. 

JOHNSTON LiNE LTD 
Liverpool 

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 

AUGUST LEONHARDT 
vapuru 25 ilk kanona doğru 

bekleniyor. Hamburg ve An

versten yük çıkardıktan sonra 

Anvers, Rotterdam ve Ham

burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXıLONA vapuru 24 birinci 

5nunda bekleniyor. Nevyork 
ıçin yük alacakhr. 

EXMOUTH vapuru 16 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 

isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 1 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 29 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gas, V ama ve Köstennceye 

hareket edebektir 
CERES vapuru 26 kanunu 

evvelden 31 kanunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacakbr. 

UL YSSES vapuru 1 O ikinci 
kanundan 17 kanunusaniye ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg iç' , yük 
alacakhr. 
SVENSKA ORİENT LINIEN 

ROLAND motörü 24 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen

hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 

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

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 21 
kanunusanide beklenmekte olup 

ayni günde Malta, Barselon, 

Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barsefon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yoku ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Brlstol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lök~ 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

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

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

D•kk t • Bütün Egelilere B • l ( Sirke-
) 8 • Beyoğlunun flS 0 cide 

o~"' ani}' e oteli~id!~:siye 

• 
ltElALLOM 

L ııılııtlaı 1111 tı ı ı· 1ı 
ı dı ııler iııı; lıır z:ı 

11 111 ıı aldı.u1ınamı,. 
l ıı ıc lır. 

Çünki: 
J·. ııı :ılı rı e 1111 za 

•Ali tıarf.yaıı 

ı ıt?ı hol Y"gfiııe 
.ı ıı uılııulır. 

Hır hnyicleıı 
a rayırıız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

· i{' ktrık malzernol 
tıcaretharıuı 

Pı•ş'emalcı lıt r 

TELEFON 3323 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
TAHLİYE iÇİN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Livcrpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 

kannnda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna-

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PtRE TRİYESTE VE , 

SUSAK ıÇtN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 

Seyahatm müddeti ızmir 
Triyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa-

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
191121934 SRBıN 
26/12/934 S.S BEOGRAD 
2111935 BLED 

cak ve ayni z<:manda Londra • 
ve Hul1 için yük a1acakhr 

DıKKAT~ vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almayacak
lardır. 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hcımburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu-
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mışhr. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

liyet kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 
- ........ -=- --

Ferit Kuvvet s.ı.-ubu 
Zayıflara, sıtmalılara, işta- -------~ 

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

Kan ve kuvvet 
verir. 

İdrarını tutamıyan çocuk 
ve ihtiyarlara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

Umu mi depo : 

S. FERiT 
Şifa 

Ecza nesidir 

Makme Ve inşaatı Bahrtye Mütehas~au 

-ET-UP (JEJIA.I~ 
.ı\1akine imalathanesi 

M üeıneseını ıı 

mamu latı 

O~Brak 

lzıuırıle 
lan 1 ıytıttod ı r 

Halnıı-• 

A 1 Hrıclrı rlb · 
ıınluunkııı 

lrrııı f.ıalı\ t 
ı ·ıı ı .• a ı • ıf< el' 

• .Numara 50 

e8allll1111811Dll1111111111111111118111111•11111111111 

} at]haııe \te l.Jn Değırmenlerl 
rı ı., 1111111 11• n 'it '' •ı ı>ıf• · v ' ırıınl odılır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ÜaZ'•zyen 

i ; . ı lıcı.)<fa vı• 1 Pr kuvvot 

ht>r c 1111 rı ı nlırıı l,·ıt iiz<ırırıı• 

Bilumum DPnlz lşleri 
Dorhınler, ınlumlıBlar Vf> 

tesisatı mılıırnikiye asanlfi.ir Vt 

v:rı~· ler ve sa ı r ışler Jerıı b tl 
Vt• kı-thııl ıcJılır 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIB 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

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

Yeni Manifatur•c•larda 3 numarall 
cad. No. 8 Telefon •o. 3942 

502 h - 1 

. ·~:. ; "!.... . ····~ :- . . . 

D o y ç e Or i y a n t b a n k 
J)l~ESl>NER BANK ŞURESI 

IZlYliB 
,\1EH1\EZI : BERLf.N 

mangana 17/i Şubf!sl Mevcutiw· 
~:k ı ıııaye ve ıbtıyat akçes i 

16f>,OOO,OOO Hayhı:ımark 

'1 url.ı) ı·tlo Şnbeleri: lSTANBUI.ı vo 1ZM1H. 

:\tuıırıln ~ulıcleri: KAHIHE ve JSKI~NDERlYE 

Her türlii banka ınuarneJ8tnı ifa ve kabul eder 

24 kanunuevvel 193• 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NyMDAR ÇIKRIGI 

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

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Eczacı Kemal Y amil Aktaşın 
Hususi balıkyağı Hilal eczanesinden başka yerde yoktur. İk 

defa süzülmüş hafif bir şerbettir ve ucuzdur da ... 

---lnşaatını?.için atideki ihtiyaçlarınızı pek ucıız f iatlıırla 
temin etmek iHtorseniz Halim atta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRinA miiracaat ediniz 

ÇiMENTO · 
Çubuk demir ve her ne ! çiçakll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalat ve bunlaTLn 
te/euüatı envaı banyolar ve teımosı/onlat ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/etruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yarll Çimentolar, Batan Markalar 

En MD•alt Şaraitla 
Mağezamtzda Satıllr 

iZ Mi R ~ 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve l!"'abrıkuı: lzmırclo llıtlkapırıard ıulır 
Yerlı Pamu4undan At, 1 aygore, Köpekbaf, Det]trmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıavı lıer ııevı l\alıot hezi 
iwal eylflınektc olup malları A vraparıın ayni tıp ıııc>ıı "l ıı 

catmn faiktir. 

Telefon Ko. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

(H 1) Por. 
.. 'J. ... 1~ -1ST ANBUL MİLLİ FMLAK MÜDÜRLÜGNDEN : 

c A Li\1 A .N YA)) A seyahat, ikamet, tahsil ve ıaire için 
en ehven 11eraıtle R [OJSTERMAUK satılır. > {Jı-1) 

Be yoğlunda Şişlide Feri köy birinci kısım mahallesinin Hacı 
Mansur sokağında elyevm Şişli nahiye müdüriyetinin oturduğu 
Sazanof apartmanı denilen altı katta altı daireden ibaret bulu
nan 41 No. lu apartmanın bedeli dört sene ve dört müsavi tak
sitte. nakten ödenmek şartile 13620 lira bedel üzerinden kapalı 
zarf usulile satılacaktır. isteklilerin teklif mektuplarile 1022 lira
lık teminat akçelerini 31/12/934 Pazar gdnü saat 12 bu~uğa 
kadar komisyon riyasetine vermeleri. 

(1085) 16-20-24-38 5306 


