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Gençler için 
Savaş sonrası gençliği şaş

kınlık içinde kalan bir gençlik
ti. Enerjilerini tüketmiş bulun
tnaları yüzünden kendi varlık
larına karşı inanlarını kaybet
ıniş olan milyonlarca adam, sa
~aştan dönünce, önlerinde yı

ğılan zorluklardan ürküyorlardı. 
Adamlığın, soysallığın yarını 
İçin bundan büyük sarsmtı ola
mazdı. Bu darmadağnık du
rumdan ilkin yakalarını sıyı

rabilen uluslar, kurtuluş yolu
nu ülkü birliğinde buldular. 
Bu yola girmek için demok
rasi yönelcesinden büsbü
tün ayrılan komünistler, Fa
şistler yanında, ülkü birliğile, 

demokrasiye zorlukları yenme 
ve yaratma güresini veren Ke
malist devrimi belirdi. Şurası 

bayıktır ki, Türk devriminin 
özelliği demokrasiden ayrılma
mış bnlunmasundadır.Ba bakım

dan ulusal yönelce birliğimiz 
gerçektir. 

Sağa veya sola bakan dev
rimler bütün umutlarını genç
liğe bağlamışlardır. Zira dev
rimleri yaşatacak, soydan soya 
geçirecek olan odur. Komünist, 
Faşist veya Naziıt gençlik 
kurumlan, bu rejimlerin ana 
direkleri sayıhyor. 

Bize gelince, Türk gençliği 
barana, bölük bilmiyen bir 
gençliktir. Devrimi bütün var
lıgı ile sevmiştir, benimsemiş

tir. Layik, ulusçu, devrimci, 
kurultakçı Türk demokrasisi, 
gençliğimize hangi yol üzerinde 
lıızb adımlarla yürüyeceğini 

göstermiştir. Bugüne kadar elde 
edilen utkuların bu köklere 
bağlanbmız güzeydesinde ba
şarıldığını da biliyor. Fakat bu 
bilgi derinleşmelidir. Ankara 
ve İstanbulda 11İnkılap kürsü
leri" bu işi görüyorlar. İzmir 
gibi, Egenin en büyük kentin
dedc bu eksiklik derinden de-
rine dayuluyordu. Bay Avni 
Doğanın basımı bu eksiği 
dolduruyor. 1zmir gençligi 
T ü r k devriminin ötgüncü 
üzerinde bilgisini derinleşti
ren, inanını artıran konf eranları 
sık sık dinliyebilccektir. Böy
lece niçin layik olduğumuzu, 
layikliğin bize neler kazandır-

dığım, niçin ulu!cu olduğumuzu, 
niçin kurultakçı olduğumuzu, 

bunlara karşı sarsılmaz bağlan
hmızın neden doğduğunu daha 
eyi anlayacaktır. Devrim besiıi, 
işlenmesi gereğen en büyük 
işlerin başındadır. Devrimci 
Türk gençleri, böylece, yurdun 
ve ulusun yaratıcı kafalardan 
neler beklediklerini, " Tabiat 
ve madde ,, üzerinde kazana-
cakları utkularla Türkün yüce 
soysallık ötküncünde yeni ünlü 
sepler acmak için ne kadar 
çok çalışmaları gerektiğini du.: 
yacalardır. Gençlerden dileği
miz bu konferanslon kaçırma
ınalandır. 
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Orfi idare Tekz!p Ediliyor 
General Plastiras Ve Pangalos 
Taraftarı Zabitlerinin Hareketleri 
IST ANBUL, 24 (Hususi) -

Atinadan gelen haberlere göre 
Pirede patlıyan bombaların 
uyandırdığı heyecan ve asabiyet 
devam etmektedir. Jüri heyeti 

Gcueral I'laslil'us 
toplanamadığından Venize}osa 
karşı yapılan suikastin maznun
ları muhakeme edilmemiş keyfi
yet tehir olunmuştur. Diğer ta
raftan Yunanistanda Pangalos 
ve Plastiras bıraftarlan zabit
lerin bir hukumet darbesi ha
zırladıkları ve Çaldaris kabi
nesini devirmeğe matuf bir 
hareket mevcut bulunduğu şa-

yialan iki gündür kuvvetle 
dönmektedir. Hatta Yunanis-
tandan kaçmış bulunan gene
ral Plastirasın gizlice Yunanis
tana girdiği de söylenmektedir. 
Maamafih harbiye nazın ge
neral Kondilis bu haberi tek
zip eylemiştir~ Vaziyette hisse
dilmekte bulunan karışıklık do
layisiyle Bay Çaldarisin kabi
nesinde yapacağı değişiklik
ler de kat'i şeklini alamamış
tır. Pire ve Atinede hükumet 
inzibati sıkı tedbirler almıştır. 

Atina, 24 (A.A) - Atina 
Ajansı, Venizelos suikasti maz-
nunlalarının muhakemesi do
layısıle Pirede örfi idare ilan 
edildiği hakkında bazı ec-
nebi radyolarında haberler 
çıkmakta olduğunu hayretle 
görüldüğünü · ve yalnız bü-
tün şehirlerde olduğu gibi 
Pirede de şedit fakat istisnai 
olmıyan tedbirler ittihaz edil
miştir. 

Malum olduğu üzere juri 
heyetinden 14 aza hazır bulun-
madığı için muhakeme talik 
edilmiştir. 

Yeni Bir Bomba Mı? 
Paris 24 (H.R) - Atina'da 

akşamları çıkan Viradini gaze
tesi yazıyor. 

Hır'>"ye nezaretine bugün bir 

l ' 
Gcucwal K'()1Hiilis 

paket ile bir mektup bırakılmış
tır. Paketi alan Kondilisin yaveri 
derhal mütehassıslara müracaat 
ederek bırakılan kolinin mua-
yenesini istemiştir. Paket da
hilinde saatlı bir bomba bulun-
duğu söylenmektedir. Mamafih 
resmi netice bu akşam anlaşı-
lacaktır. 

Türk- Yugoslav Dostluğu Her Fır
satta Kuvvetini Göstermektedir 

Ankara, 24 (A.A)-Bay Y ev
tiçin Yugoslavya başkanlığını 
ve dış işler bakanlığını üzerine 
alması ve işe başlaması dola
yısile kendisile başbakan İsmet 
lnönü ve dış işler bakanı T ev-
fik Rüştü Aras arasında aşa
ğıdaki tel yazıları çekilmiştir: 

Başbakan İsmet İnönü 
Ankara 

Bakanlar heyeti başkanlı-
ğını üstüme aldığım şu sırada 
sizi selamlamayı ve şahsi mer
butiyetimi ve iki memleketin 
samimi dostluğuna olan tam 
itimadımı bildirmeği tatlı bir 
vazife telakki ediyorum. 

-- Yevtlç 

Sar da 
••• 

Alman Mümessi
linin-·Bir Talebi 

. .1/ ııırrn 111 itııırssili Jozrf Biiı·kel 
Noyestat, 24 ( A.A ) - Bay 

Bakanlar heyeti başkanı bay 
Yevtiç 

Belgrat 
İktidar mevkiinin size tevdi 

olunması suretile dost memle-
ket tarafından yüksek şahsını
za gösterilen büyük itimadı 
hakiki bir sevinçle selamlarım. 
Bu münasebetle en hararetli 
tebriklerimin kabulünü rica 
ederim 

Memleketlerimiz ara s ı n d a 
mevcut olan münasebetlerin is
tikbalinden tamamen emin ola-
rak şahsi vefakarlığımı ve Cum
huriyet hükumetinin sadık dost
luğunu tekit ederim 

ismet lnönU 
- Sonu 3 üncü sahııede -

Almanyada Yapılan Ye
ni Tevkif atın Sebebi 

Haziran Baskınının Hadise 30 
Tahkikatının 

Paris 24 ( H. R) 
Berlinden haber 
verildiğine göre 
Almanyada yeni 
ve mühim tevkifat 
yapılmıştır.Yaka

lananların suçla
rı etrafında iza
hat verilmemekle 
beraber bütün na
zırlar Noel mü
nasebetile seya-

hate ç~ık~ıkları~-t: 
dan hadıse mu- · 
him telakki edil-~ 
memektedir. T ev-

icabı Sayılıyor 

kifatın 30 Hazi- Bitler ve Döeriııg 
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Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
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General Kizım Dirik 
Hararetle Karşılandı 

Valimiz Ankara Tamaslarından Ve 
İşlerini Bitirdiğinden Sevinç İçinde 
Yirmi gündenberi Ankarada 

bulunmakta olan valimiz Gene-
ral Kazım Dirik dün akşam 
Afyon yolıyla şehrimize döndü. 

General Kazım Dirik Kar
şıyakada vali muavini bay Fuat, 
Yurttaş, Mektupçu bay Baha, 
Emniyet müdürü bay Feyzi 
Akkor iskan müdürü bay Mü
nir, Ziraat müdürü bay Zühtü, 
Sıhhat müdürü Dr. bay Cev
det Şakir, istatistik müdürü 
bay Nazım, gazeteciler ve di
ğer bazı zevat tarafından kar
şılanmışlardır. 

Basmahane istasyonunda da 
Cumhuriyet Halk Fırkası vila
yet idare heyeti başkanı ve 
Yozgat mebusu Bay Avni Do
ğan, belediye başkanı doktor 
Bay Behcet Uz, daireler mü
dürlerinden bir çokları valimi
zin şahsi dostları ve sporcular 
tarafından karşılanmışlar ve 
istasyonda general Kazım Di~ 
riğin şerefine üç defa şa şa 
diye bağırmışlar ve halk tara-
fından hararetle alkışlanmış
lardır. Durakta polis ve 
belediye zabıtası müfrezeleri 
valimizi selimJamıfbr, 

Vali General Kizinı Dirik 
Karııyakada kendi.ini karııh
yan bir muharririmize fU beya-
natta bulunmuştur. 

Ankarada bütün işlerimi 
başardım çok sevinerek dönü
yorum. 

Sevincimi çok söz ile ifade 
edemem. Pek çok hız aldım. 
Bir yıllık yorgunluğumu deye
bilirim ki unuttum. Uluşun 
( devletin ) ve ulusun bütün İf-

General Kazım JJfrik 
lerini başdöndüren bir hızla 

Ankaraaa gördüm. 
Ve orada anladım ki Cumur

luiumuzun ikinci onuncu yılı 
için bambaşka bir varlıkla or
ta ya çıkacağız. 

Tükenmez kaynaktan aldığım 
büyük hııt burada yalnız ken· 
dim için değil bütün memleket 
için kullanacağım. 

Vilayetimizin kağıt üzerinde 
ve uzun vakit yapılamıyacak 
işlerini büyüklerimizin üzeğinde 
yaptım ve getirdim. 

Sovyet Rusya Ekim 
Borçlarını Affetti 

Türk-Rus 
Etrafında 

Bilgi Münasebetleri 
Akademinin Kararı 

Moskova, 24 ( A.A ) - Kol-
kozlann ökonomik durumlan
nın pekiştirilmesi amac.le ko
münist fırkası merkez komitesi 
ve halk komisorleri heyeti Kol
kozların 1/1/933 senesinden 
evvel olan ve yt:kunü 435 mil
yon 639 bin rubleye yükselten 
ekim borçlarından affedilmele
rine karar verilmiştir. 

Moskova, 24 ( A. A ) - Bay 
Vasıf Çinarın iştirakile Sov
yetler birligi bilgi akademisi
nin dün yapılan toplanbsmda 
akademi üyesinden Bay Sami
Joviçin ikinci Türk dili kon
gresi ve Türk - Sovyet bilgi 
münasebetleri hakklndaki ra
poru okumuftur. 

Kabul edilen bir karar su
retinde genel toplanb iki dos 
memleket arasındaki bilgi ra
bıtalarının pekiştirilmesini kı
vançla selimhyarak Türkiye 
ve Sovyetler birliği arasında 
bilgi münasebetleri komisyonu-
nun faaliyetini tasvip etmiştir. 

Türk ve Sovyet bilginlerinin 
iştirakiyle Türkiye hakkında 
yazılara tahsis edilecek türkçe 
ve Rusça olarak hususi bir 
dergi çıkanlmaıı düıünülmek
tedir. 
Moıkova 24 (A.A)-İzveatia 

Bay ı rası( 

tesinin Rus halk muzikasmın 
nasıl yavaş yavaş ilerlemiş ol
duğunu göstermek için tertip 
ettiği konserden bahsederek 
diyor ki: 

Rus Halk muzikasının bugün
kü modem seviyesini bulmak 
için geçirdiği merhaleleri bu 
konserler açıkça göstermekte
dir. Bu taammülde esas olan 
preneipler Türk muzikasının 
modem bir hale ğelmek için 
takip edeceği prensiplerin ap-

( Güre - irade ) ( devrim -
inkılap ) ( Barana - sınıf ) (ut 
ku - muvaffakıyet ) ( Kurul
takçı - Devletçi ) ( güzeyde -
saye ) (besi - terbiye) ( Soysal
hk - medeniyet) (Bsım-Himmet) 

· Hitlerin mümessili Sar hükfımet 
komisyonuna bir bitik gönde
rerek Sar polisinde vazife alan 
Göçmenlerin çıkarılmasını iste
mistir. 

ran baskımı et.rafında devam ( lüzum tizerine yapıldıiı tahmin 
•den tahkikatm icabettirdiii edilmektedir. ,... · ıaıeteıi So~et Radvo komi- iı yukan aynıdır. 
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fazla kalabalık oluyor. Bilhassa sudiye M. 49 Kamil Aray, ah- L •• k •f K k J"} Al b • A d G • B• 
memurların ay nihayetine ka- kamı şahsiye katibi M. Nedim 0 0ffi0İl arşıya a e ay eyı l3Slll a eçıtte Ir 
dar yeni soyadlarını almaları Alkaş, Gaziler caddesi 44 nu- Arabaya Çarparak Parçaladı Tehlikeli Bir Geçit yeri 
mecburiyeti bu kalabahğın baş- marada M. Ali Akben, asliye 
lıca sebebini teşkil ediyor. Ay- ceza hakimi İsmail Kemalettin 
nı zamanda gizli doğum ve Aksüt, Jandarma kumandanlı-
evlenme ~erinin nüfusa tesçil ğı hesap memuru Rifat Albn 
işleri de son günlerde art- ışık, Karataş aras sokak 7 nu-
mıştır. Dün de Nüfu.sa soy- marada Yaşar Adatepe, Ka-
adlannı yazdıranlar şunlardır: rantina Mansu:ri zade sokağı 6 

İzmir gümrükleri kimyager- numarada Eşref Atakan, sovuk 
!erinden Erdekli Bay Ragıp kuyu 120 numarada Tevfik 
oğlu Bay Hamdi kendine (Bü- Acarkent, Emlak bankasında 
yüksoy) adını seçmiş ye kütüğe Zekeriya Ariu, Belediye riya-
kaydettinniştir. set odacısı Yusuf Bilir, gümrük 

Esnaf ve Ahali bankası sene- muhafaza memurlarından 2078 
dat memurlanndan İrfan Celil, Mehmet Emin Bayar, ahkamı 
alıhat ecuhanesi kuiyeri bayan şahsiye katibi Recep Balkır, 
Nedi ve Yusufoğluhanmdamu- ahkimı şahsiye hakimi Adem 
akkip Mehmet Ali (Akmansoy), Bal Kır, Tilkilik Ali reis so-
Posta ve telgraf M. Abdullah kağında Mustafa Bulu, Foça 
Erhan, İkinci komüer Faik Cumhuriyet Müddei umumisi 
Evereğ, Kethucla zade Suphi Fahri Bozer, Emniyet 24 Şa-
F.min Erkin, Karantina Kuun ban Bora, Karşıyakada baha-
IOkak 2 numarada lamail riyede 15 numarada kantarcı 
Eaenkaya, Gümrük muhafaza İsmail Bal ton, gümrük muha-
memurlanndan 2068 Adil faza memurlanndan 2082 Sab
Edagıp, emniyet birinci. komi- ri Bayezit, merkez muhasebe 
aerlerinden İrfan Görk.er, Be- M. Haydar Bayri, ikinci Ka-
finci. Sultaniye mahallesinde rantina caddesi 271 Ali Ke-
Kapaoizade sokak numara 1 mal Bulur, Emniyet 182 Meh-
Fehıni Günak, Buca orlamek- met Beyaz Kartal, belediye 
tep müdür muavini Hüsnii memurlarından 26 Ali Osman 
Gürdeniz, Servili Mesçit kara Bektır, belediye memurla-
kapı caddesinde 58 numarada arindan 48 Ali Riza Bura, 
Gözüm, Abdullah efendi ma- emniyet 228 Niyazi Çatik, Fa-
hallesinde Kantar memuru Hü- ik paşada İzmirli sokağında Ali 
scyin Gökgör, ihracat gümrü- oğlu muharrem ÇRpatay, avu-
ğil ambar memuru Sami Gün- kat Akif Çetintaş, orta mek-
dür, Dumlupmar mektebi Baı tep müdüdür muavini İzzet 
muallimi Gafur Güneri, 264 Çahi~ Namazgahta uzunimam 
polis memurlarından Cemal sokağında Hikmet Devrin, em-
Gökderi, Dolaplıkuyu mahal- niyet 266 Rifat Payhan, İkiçeş· 
le.sinde 124 numarada Muhtar melik caddesinde Hüseyin diz-
oğlu Y abya İnal, Sabık sıhhiye dar tütün inhisarından Abdül 
merkez doktoru AJi Riza DedeoğJu, gümrük muhafaza 
tmeç, tahrri memurlanndan 119 memurlarından 2096 Süleyman 
Sait irtürk, gümrük muhafaza Daneç, Evkaf tahsildarlanndan 
memurlarından 2063 Mehmet Osman Elecnç, Kılcımescit h.:-
lstem, Ynsuf dede caddesinde mirli ıokak 21 numarada Bekir 
297 numarada hı.an İli, Evkaf Erayınak, emniyet müfettişi 
tahsildarlarından M. Şakir Mut,, Niyazi Erkonay, Basmane M, 
Faikpaşa 21 numarada Cavit Ş, M Ahmet Erartun, Hora-
Mengu, 181 numaralı polis me- sancı sokağında 1 numarada 
murlanndan M. Niyazi Mörey, Hasan Kıbrıs Ertay, Alsancakta 
gümrük muhafaza memurların- tercüman sokağında 4 numa-
dan 201 Mustafa Meleştir Ya- rada Saki Ersağdıç, Karantina 
pıcıoilu yokUfunda 9 numarada iskele sokağı 68 numarada 
Hüsnü ve İbrahim Ethem Mer- Vahap Erginer, defterdarlık 
mercioğlu, vilayet encümeni dairesi merkez varidat kaatibi 
katibi Esat Onayaydm, Güzel- Cemil Eryılmaz soyadlarını nü-
yalı tramvay caddesinde Hüse- fusa yazdırmışlardır. 

yin Okçetin, 9 Eylul sokak 41 o·· demı·şte 
numarada mütekait jandarma 
Avni Şit, Buca belediye tah- Ödemiş Ziraat Bankası me-
sildarı Ahmet Şenyüz, ithalat murlarından İ. H (Ulug), A. 
gümrüğü odacısı Habip Şasi, Eşref (Kızıltan), Cemal (Uysal), 
Birinci Hukuk mahkemesi aza-
sından Ali Riza Şengün, itha- ~ecep (Sayar), Sırrı (Sezen), 
lit gümrüğü memurlanndan Su elektrik idaresinden Hamdi 
1198 Neşet Şerem, Ege paJas (Akalın), Şevket (Şengil), Zira-
memurlanndan Mehmet Uluta- at Badkasından Şevket (Şen-
nır, Posta ve telgraf baş çevir- kal) soyadlarını almışlardır. 

geni Naiın evvelce kabul ettiği Akhı·sarda 
Güneç adı başka biri tarafın-
dan alınmış olduğundan bu 
defa Giileç soyadım almıştır. 

Alsancak gümrük muayene 
memurlanndan Ali Arduç, Ro
ma bankasında Muzaffer Arel, 
dördüncü tapu muhafızlığı ka-

Akhisar kaymakamı bay Ca
vit Tınay, Hukuk hakimi bay 
Akil Önder, ceza hakimi bay 
Naci Akman, sorgu hakimi bay 
Ruhi Moral soy adlarım almış
lardır. 

Çiçekci Macar 
Alsancak Mesudiye caddesi No. 73 

TELEFON : 33&'7 

Her nevi çiçeklerle büyük çelenkler, zarif 
büketler süratla hazırlanır 

KUBLAY 
g ünü için. fevkalade çiçekler hazırlanmıştır 

-----------------------------... ----------------~---------Dün ögle üzeri tam on ikide 
Basmahane durağınde.n Karşı

yakaya hareket eden havali 
treni Karşıyaka ile Alabeyi 
arasında bir kazaya sebebiyet 
vermiştir. Karşıyaka Çocuk 
yuvasına giden ve tren hattı 
üzerinden geçen yolda lokon~o-

tif bir arabaya çarprnL'j arnba 
parçalanın1ş. hayvan ölmü~, ara
bacı İbrahim oğlu bay Hüseyin 
ağır surette yaralammşhr. 

Hadiseye müddeiumumi mu
avinlerinden Bay Rauf el uza
tarak tahkikata koyulmuştur. 
Makinist İsmail oğlu Bay Sü
leyman Alaybeyi arasındaki 
geçitten düdük çalarak geçti-

ğini ve ansızın araba ile kar- Zira Turandan kalkan tren ha-
şılaşınca makineyi tevekkufa fif bir rampa ile karşılaştığı 
imkan bulamadığını ve hadise- için makineye sür'at vermek 
de hiçbir kabahatı olmadığını mecburiyetinde kalmaktadır. Bu 
söylemiştir. sür'atle ilerileyen lokomotif ge-

y aralt çağınlan sıhhi imdat çit yerinde ani bir karşılaşmada 
otomobili ile memleket hasta- tevkif olunamamaktadır. Bina-
nesinc kaldırılarak tedavi al- enaleyh daha feci kazaların 
tına alınmıştır. Müddeiumumilik önüne geçmek için demiryolları 
tahkikatına devam eylemekte- işletme idaresinin burada bir 
dir. Hadise mahallinde fenni kavas bulundurmasına ve tren 
tecrübeler de yapılacaktır. Fa- zamanlarında geçiti kapatbr-
kat bizim tahkikahmıza göre ma~una kat'i ihtiyaç vardır. 
bu geçit yerinde daima kaza- Tekerrür eden kazalar L arşı-
lar vukubulabilmesi büyük bir sında yedinci işletme müfettiş-
ihtiınal dahilindedir. Netekim fiğinin bu mühim noktayı göz 
geçen sene de ayni mahalde önünde tutacağında asla şüp-
Lokomotif bir kadını ezmişti. hemiz ·yoktur. 

!~~~~~:!.1 
•• • 
Olçüler Ve Ayar işle-
rinde ÇıkanMüşkülit ro Heyetini Seçtiler 

Bay Mustafa Münir 
Reis Oldu 

lzmir barosuna dahil avukat
lar dün umumi bir toplanb ya
parak baronun yeni adliye ve
kaletince tasdik edilen dahili 
nizamnamesine göre baro rei
sini ve inzibat meclisi azalarını 
seçmişlerdir • Yapılan tasnif 
neticesinde birinci reisliğe bay 
Mustafa Münir, ikinci reisliğe 
bay mustafa Sıtk.ı, aıalıklara 
Mehmet Emin, Nuri Sıtkı, Na
hit Hilmi, Baha Nasuh, Cemil, 
Kemalettin, Salimin seçildikleri 
anlaşılmışhr. Yeni idare hey· 
etini kutlular, muvaffakiyetler 
dileriz. ---Taksitli inşaat 
Muallim Ve Memurların 
Yaphracakları Evler 
Yangın yerinde iki yüz evli 

olarak inşa edilecek olan mu
;uıimler mahallesi ile aynca 
inşası düşünülen memurlar ev
leri için vali Kazım Dirik An
karada yapı kooperatifi ile bir 
iki defa temasta bulunmuştur. 
Yapı kooperatifinin hazırladığı 
nizamname ve mukavele İzmirin 
muhitine ve şartlarına çok uygun 
görülmüştür. 

Vali Kazım Dirik gerek mu
kavele ve gerekse nizamname
nin basılmışlanm beraberinde 
getirmiştir. Bunlar üzerinde 
burada özenle çalışılacaktır. 

,. ....... .. 
Yeni Nizamname 

Yd Başında Tatbik 
Olunacaktır 

İzmir ve İstanbul nhtım iş
leri hakkında hazırlanan nizam
namenin bakanlar heyetince 
tasdik edildiği Ankaradan ge
len bir haberden anlaşılmışhr. 

Ancak 935 senesinin ilk gü
nünden itibaren faaliyete geç
mesi icaheden yeni liman ida· 
resinin kadrosu ve teşkilatı 

hakktnda maliye bakanlığından 
buradaki alakadarlara henüz 
bir işar vuku bulmamıştır. 

-·-~ 
Köylerin işleri 

Vilayette teşkil edilen köy 
bürosu dünden itibaren eski 
kambiyo müdürlüğü dairesinde 
faaliyete geçmiştir. Büronun 
şefliğine tayin edilen valilik 
maiyet memuru bay Şefik de 
dünden itibaren bu vazifeye 
başlamıştır. Köylere ait bütün 
işler bu büro marifetile görü
lecek ve müstekil . bir şekilde 
çalışılacaktır. 

Zeytinyağların 

Satılmasına 

İhracında Kilo İle 

Ölçü ve ayar işlerinde bazı 
kolaylıklar için ölçü ve ayar 
müfettişliği tarafından bazı tet
birler alınmıştır. 

Bu meyanda itirazlann .şe
killeri şöyle tesbit olunmuştur : 

1 - Zeytinyağı üzerine ya· 
pılan toptan sahşların litre ile 
ölçülmesi müşkildir. Çünkü Av
rupanm alıcılan litre değil, ki
lo üzerine teklifler yapmakta
d1r. Halbuki ölçüler ve ayarlar 
kanunu Zeytinyağı. petrol ve 
benzin gibi akıcı maddelerin 
toptan ve perakende kaydını 
koymadan litre ile satış yapıl
masını amirdir. 

2 - · Yeni kanunla kantar 
takaimab sıfırdan başlamak
tadır. 

Bu şekil kantarla iş gören
leri müşküllerle karşılaı
brmaktadır. Ve kantar kulla
nanlann pratik iş görmelerine 
mani olmaktz.d ·r. 

Ôkonomi Bakanlığı ölçüler 
ve ayarlar müdürü bay Bekir 
Sıtkı şehrimizde karşılaşan bu 
iki mühim itirazla alakadar 
olmuş, itiraz edenleri dinlemiş, 
Ticaret ve sanayi odası ve 
Borsa ile de temaslar da bu
lumnuştor. 

Bay Bekir Sıtkı, Zeytinyağı 

ihracatımız başta olmak üzere 
şikayet mevzulanm haklı bul
muft işile yakından alakadar 
olmuş, kanunun istediği evsafın 
ihracat tüccarım müşkülata dü
çar ettiğini görmüştür. 

Şimdilik memleket içinde 
zeytinyağı, petrol ve gaz gibi , 

İzin Verildi 
akıcı maddeler üzerine yapıla
cak muameleler temamen litre 
ile olacakbr. 

İhracat tüccarlanna bir ko
laylık olmak nzere ancak ya
pilacak ihracat muamelelerinin 
kilo ile satış yapmalanna mü
saade edilecektir. 

Ticaret Odası ve borsa ile 
yapılan temaslarde bu iki ida
re de ihracat işinde tüccara 
kolaylık gösterilmesi fikri ileri 
sürülmüştür. 

Kantar işi hakkında itiraz 
edenlere fazla bir kolaylık 
gösterilememiş, ancak bay Be-
kir Sitkı bu nuktayı not ede
rek bakanlığa arzedeceğini bil
dirmiştir. 

Haber aldığımıza göre ölçü 
ve ayar itleri etrafında ökono .. 
mi bakanlığınca bir nizamname 
hazırlanmaktadır. Nizamname
de bütün müşküllerin halline 
çalışılacakhr. 

Kubiliy 
Menkü Taşına Hazır

lıklar Büyiiktür 
Yarın Menemende yapılacak 

olan, inkılap şehidi Kubilayın 
mcnkü taşı açılma merasimine 
şehrimizden iştirak için büyük 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Şehrimizden merasime esnaf 
birlikleri otobüslerle iştirak 
edeceklerdir. 

Bundan başka İzmir ve Ma
nisa muallimleri de Menemende 
toplanacaklardır. Gerek fzmir 
ve gerekse Manisa muallimleri 
muazzam çelenkler yaptırmış
lardır. 

1 E~!!~~~1ıN~MM~li 
Perşembe günü mevsimin ilk ve harikUlade nefis ope· 

retini takdim. edecektir. 

,SANA TAPIYORUM 
Başrollerde : BİTMEMİŞ SENFONİ filmini yapan büyük 

rejisör : WİLLİ FORST 
Ve dilber yıld•z: MAGDA SCHNEIDER 

Zevkine, güzelliğine ve nefis musikisine doyulmıyan çok 
zengin ve hareketli bir sanat bediası. -Bütün görenlerin mevsimin en büyük filmi olduğunda 
ittifak ettikleri 

MARGARET SULLEVAN ve JOHN BOLES 
Tarafından temsil edilen 

KADIN ASLA UNUTMAZ 

(Ramazan Keyfi) 
Kahvehaneler ---Eskiden Ramazan geceleri-

nin büyük bir kısmını cimiler
de geçiriyorlardı. Şimdi de kah
vehanelerde, gazinolarda geçi
riyorlar. 

Müezzinin birisi, selamsız, sa
bahsız camiin açık kapısından 
içeri girip uzun boyu ile kan
dilleri, avizeleri kınp geçiren, 
halıları berbat eden zavallı, şaş
kın bir deveyi yakalayıp sü-
pürgenin sopasiyle döğerek dı
şarı çıkarırken bir bektaşı bunu 
görmüş: 

- Erenler demiş, ne yaptı 
bu hayvan da böyle dövüyor
sun? 

- Daha ne yapsın; demiş 
müezzin; camiin içinde kırma
dığı bir şey bırakmadı. Orta
lığı pisledi. 

- Erenler yazıkbr! Döğme, 
hayvan olduğu için bilmez, gir-
miştir. Bak ben giriyor muyum? 
· Diye bir tarizde bulunmuş. 
Bektaşinin akidesi bozuk oldu
ğunu biliriz. Fakat şimdikiler 
bu kanaatla değil de üşenmek-
ten cim.ün semtine uğramıyor· 
lar. Hıncahanç kahvehaneleri 
dolduruyorlar. Eğlence de ek
sik değil 1naıallah ... 

Daha dün ıide bir kıraet
hane iken Ramazan girince pen
çerelcrine, kapılarına gazeteler, 
perdeler gerip bir eğlence 
yeri halini alan bu yerlere kim 
girmez ki? Bakıyorsun: Bir ta
rafta yüksek bir yer yaptlmış 

üç, beş çalgıcı, bir iki kadm .. 
Y alellı! Hey heyi 

Hemen her gazinoda, her 
kahvehanede moda olmuş.Çarşı 
içindeki gazinoların çoğu çal
gılı, meddahlı, eğlenceli.. Bu 
merak mahalle arası kahveha
nelerine de sirayet etmiş, a!mış 
yürümüşler, meddahlar mı arar
sın? Sazlar mı ararsın? Hepsi 
tamam, beğen beğendiğine gir. 

Gündüz her eğlenceye imsak 
perdesi çeken Ramazanın acı-
sını; gece geç vakıtlara kadar 
alıyorlar. Gündüzün haramı, ge-
cenin mübahı, helalı oluyor. 
Fosur fosur sigarasını tokur 
tokur nargilesini içen Rama
zana mahsus zevklerini de bu
luyor. 

Ne diyeceksin. senede bir 
geliyor. Onun da dört başıma
mur keyfini almadıktan ıonra 
neye yarar değil mi? Varsın 

Milli kütüphanede kimse olma-
sın ... 

Tok Dil ..... ~ 
Oğluma 

öğutlerim 
•••••••••••••••••••••••• 

63 - Bugünkü vaziyet ve 
mevkiine güvenerek etrafına 

kibir ve hakaret tohunılannı 
serpme, çünkü zaman denilen 
ejder onları muhakkak sana 
biçtirir. 

64 - İlmin öncü olmadığı 
değişiklikler eksik ve vakıtsız 
doğuşlara benzerler, zorla ya
şarlar. 

65 - Bir mefkurenin heye
can ve akislerini taşımıyan ira
deler havaya sıkılmış yumnık
lara benzerler. Ne kadar kuv
vetli ve korkunç ta olsalar in
sanda acıma ve gülme hislerini 
gıcıklarlar. 

66 - Milletler, ruhlaruıa uy
gun değişikliklerin kendileri 
koruyucusu olurlar. 

67 - Yaptığını bil ki sonu 
senin olsun. · 

68 - Memleket söyleyince 
herşey ve herkes susar, dinler 
ve onu yapar. 

Karşıyaka: Muzaffer ... ..,_ 

Teftiş Bitti 
Ökonomi Bakanlığı müfettiş

leri iki haftadan beri ticaret 
odasında yaptıkları hesabat 
tetkikatını ikmal etmişlerdir. 

Müfettişler tetkikat netice
sinde, Ticaı·et ve sanayi oda-
sının hesaplarını gayet temiz 
ve muntazam bulmuşlar ve tak-
dirlerini bildirmişlerdir. 
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Ben kavalyemin beni yorma-

' l · c!a beni taşımasına 
La)"l : ıı. , r.1 < TUSU •. 

Oğuz c kesinden mosmor 
oluyordu: 

- Yalvarırım Aybar, bu ak
şam kendinizi taşıtmak sevda
sından vaz geçiniz. Herke~iR 
saygısı üstüne toplanmış bir 
gelin, gülünç vaziyete düşme
mek için muvazenesini bulma
lıdır sanırım .. Bakınız hep bize 
bakıyorlar .. 
Oğuzun bu taş gibi sovuk 

duruıu onu çıldırtıyordu. Ne 
olursa olsun o, her erkeğin 

kolu arasında bir tesir uyan
dırdığını bilmek, biraz sevilmek 
istiyordu. 

Müstehziyane bir tavırla: 
- Öyle mi sanıyorsunuz? 

Herhalde bizim kadar güvey 
He damına bakanlar da bulu
nur .. 

Başını salonun dört tara{ına 
çevirir gibi yaparak: 

- Fakat nerede onlar? İkin
ci turu yapmadan savuşmuşlar. 
Pek çabuk yorulmuşlar.. Yan 
odaların birinde dinlenmeğe 
ıritmişler .. 

Yan gözle Oğuza baktı; kor
kunç bir sarılık yüzünü kapla
mıştı. Birden kendisini fırlata
cak gibi kolları gevşemişti. 

Aybar, attığı taşın isabet 
ı:ttiğine sevinerek: 

- Ben de yoruldum, haydi 
biz de onların arkasından gi
delim Oğuz ... 

Sesinde, haydi biz de onlan 
gözlemeğe gidelim, demek is
tiyen bir hınç vardı .. 

Ülgen yan odanın kapısın
ıtıı.n başını uzattı, içerde kimse 
yoktu. Ya şimdi Torgay da 
arkasından gelirse, onunla yal
nız bir arada kalmak, tekrar 
söyleşmek .. 

Hemen geri döndü. Korido
ru geçti. Büfeye doğruldu, içi 
de yanıyordu. Serin birşey iç
mek, gerilen sinirlerini düzelt-

Teminat Mektubu 
Verdiğimiz Haberde 
Unutulan Benkalar 
Evvelki günkü nüshamızda 

Ankaradan aldığımız bir habe
re atfen hangi Bankalar temi
nat mektuplarının arttırma ve 
eksiltme ihalelerinde kabul 
edileceğini yazmıştık. 

Maliye Bakanlığının dün yap
tığı tamimde yazdığımız ban
kalara ilaveten Akseki, Akşe
hir, Milli Aydın, Nevşehir ban
kalarının da verecekleri temi
nat mektuplarının kabulü bil
dirilmektedir. Milli Bankalar 
hakkındaki karar neşrettiğimiz 
haberde noksan dizilmiş oldu· 
ğundan keyfiyeti tamamlamayı 
vazife bildik. 

TAYYARE 

meğe yarardı. 

İçeri girince ilk gözüüne ili
şen İvremle Altan oldu, geniş 
bir nefes aldı. 

Onlar bir it' asada oturmuş 

içiyor, yiyor, gülerek münakaşa 
ediyorlardı ... 

Oh bu İvrem ne üzüntüsüz 
yaşıyordu. Onun yerinde ol
mağı ne kadar isterdi .. 

Doktorla, avukat onun yak
laştığını görmediler bile.. Büfe 
salonuna girip çıkanların sayısı 
yoktu .. 

Masalarda oturanlar, ayakta 
birbirlerile kadeh tokuşturan, 

gülen, söyliyen, muttasıl yiyen 
ve yediren bu küme küme in
sanlar arasından yalnızca atıl

mış gibi sıyrıhp geçmek bile 
ona ağır geliyoı du. 

Elini uzattı, arkadan İvremin 
çıplak ensesini gıcıkladı. 

- Ah sen misin, senin de 
mi oburluğun tuttu Ülgen? İn
san dönünce acıkıyor canım .. 
Geç şuraya bakalım .. 

Altan hemen sordu: 
- Ne buyurursunuz efen-

d. ? 
ım .. 
- Teşekkür ederim, birşey 

yiyecek değilim.. Serin bir 
bira ... 

Altan birayı kadehe boşal
tırken; İvrem doktor gözüyle 
onu süzdü. 

- Sen yorgun ve heyecanlı 
gibisin, neyin var? 

Etrafına bakınarak: 

- Yalnız mısın, Oğuz ne
rede?. 

- Onlar daha dansta; be
nim bu gece fenalığım var, ha
şım dönüyor, durup dururken 
sıcak bir alev beynime yayılı
yor gibi oluyor. Doktor baksa-
na ateşim var mı? • 

Elini arkadaşına uzattı. İv
rcm nabızlarını tuttu, saatla 
sesledi: 

- Hayır ateşin yok .. Fakat 
o kadar karışık ki.. Ya çok 
üzülmüş veya birşeye çok si
nirlenmişsindir .. 

- 'onu Vill -

Fakirlere 
Elbise Alanlar 

Şehrimiz tanınmış tacirlerin
den bay Balcı oğlu, şehitFethi 
mektebinde okuyan yedi fakir 
çocuğu baştan aşağı giydir
miştir. Bayram günleri yak
laşmakta olduğundan kimsesiz
leri sevindiren bu hareket bü
tün zenginlerimize örnek olma
lıdır. 

Zabıtaya Tecavüz 
İsmetpaşa bulvarında Alaşe

hirli Mustafa bay İsmailin, ka
ğıtları ile kumar oynatıığı gö
rülmüş ve taharri memurların
dan bay Osman kendini tut
mak istemiş, İsmail, memure 
filen tecavüzde bulunduğundan 
yakalanmıştır. 

SİNEMASI 
TELEFON 3151 Bugün TELEFON a1s1 

Noel münasebetile büyük program 

AMOK 
1934 beynelmilel filim sergisinde birinciliği kazanan 

meşhur film. Oynıyanlar : 
Marcelle Chantal - Jean Yonnel - İnkljlnoff 
9 EYLÜL PANAYIRI : Başbakan general İsmetin ve. be

lediye reisi Bay Behçet Salibin nutukları ve açış resmı. 

Daktilo Evleniyor 
MARİE GLORY - JEAN MURAT ve ARMAND BER

NARD'ın çok beğenilen filmleri. 
Foks dünya Havadlslerl .... --SEANS SAATLARI : 15 - 19 Foks ve Daktilo Evleriyor 

17 - 21,15 9 eylul panayırı ve Amok. 
- Fiyatlarda Zam Yoktur -

C. H. F. 
Umumi Katipliği

nin Tebliği 
İstanbul, 24 (A.A) - Cumhu· 

riyet Halk fırkası katibi umu· 
miliğinden: Kublay abidesi bu 
ayın yirmi altıncı Çarşamba 

günü saat 14,30 da Menemen
de Cumhuriyet Halk fırkası 

katibi umumisi Recep Peker 
elile açılacaktır. Komşu vila
yetler, fırka ve halkevlerinden 
birer ve ikiter arkadaş iştirak 
edecek birer de çelenk geti
receklerdir. 

Adanada 
Ziraat Bankasınin Yeni 

Fabrikası 
ADANA 23 ( A.A ) - Zi

raat bankasının şehrimizdeki 

dokuma fabrikasından başka 

yeniden kuracağı fabrikanın 

etütleri bitmiştir. Fabrika önü

müzdeki yılda şehir dışında 
kurulacaktır. 

Pamuk Fiatlan 
ADANA 23 ( A.A) - Pa

muk satışları iyidir: Yerli kapı 
malı pamuklarımızın kilosu 46 
piyasa parlaklarınınki 44 44,75 
birinci Mısırınki de 45-47 ku
ruş arasındadır. 

Edirnede 
Fırka Kongreleri 

Kamilen Bitti 
Edirne, 24 (A.A) - Vilaye

timizde fırka kaza ve nahiye 
kongreleri bitmiştir. Fırka vi
layet idare heyeti başkanı İb· 
rahim Akıncı bütün kongreler
de hazır bulunmuş fırkalılarla 
uzun boylu konuşmalar yapmış
tır. Kongrelerin dileklerini din
lemiş ve on gün süren seya
hatinden bugün dönmüştür. Vi
layette, fırkada ve belediyede 
saylav seçimi hazırlıkları devam 
etmektedir. Kadınlar fırkaya

üye yazılmıya başlamıştır. 

Bafra da 
Yeni Bir Tütün 
Şirketi Koruluyor 

Bafra, 24 (A.A) - Bafra tü
tüncüler Türk anonim şirketi 

elli bin lira sermayesinin yüzde 
onunu İş bankasına yatırarak 
mukavelesini Vekiller heyetince 
tasdik edilmek uzere ökonomi 
bakanlığına göndermiştir. 

Bafra, 24 (A.A)-Fırka kon
grelerini idareye memur edilen 
Giresun saylavı bay Münir 
Akkaya bugün memleketimize 
gelmiştir. 

~RESMl....ııııııı. 

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 

Yeni Asır .s Sahife 

Bay Recep Peker Ve Arkadaşları 
Bugün Istanbuldan HareketEdiyor .. 
Ağırceza Reisi Geliyor - Belediyemizin Borçları - Bu 
Yaz Zonguldakta Demir Fabrikasının Temeli Atılacak 

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

İstanbul, 24 (Hususi) - cektir. İç işler bakanlığı vilayetlere 
Kubilay Menkü taşının açılma Mebuslar lstanbulda ve belediyelere yaptıgı bir ta-
resmını yapacak olan C. H. İstanbul, 24 (Hususi) - Mec- mimde pahalılığın önüne geç-
Fırkası umum katibi Bay Re- lisin dağılması üzerine sabahki mek için ne gibi tetbirler alın-
cep Peker refakatinde Çanak- trenle bir çok saylavlar istan- diğını sormuştur. 
kale meb'usu Bay Ziya Gev- bula gelmişlerdir. Buradan Muvaffak Olamıyanlar 
her, Kütahya meb'us• Bay tihap dairıelerine gideceklerdir. İstsnbu! 24 ( Husuıi ) - Ma· 
Naşit HakJu ve daha baaı İstanbul, 24 (Hususı) _ Zon- arif bakanlığınca yapılan yeni 
nvat bulunduğu halde yarın guldakta inşa edilecek demir ve son bir istatistiğe göre ge-
(Bugün) şehrinize hareket sanayiine ait fabrikanın iinü- çen yıl mekteplerde yapılan 
edecektir. muzdeki yaz içinde temellerinin imtihanlarda on yedi bin tale-

İstanbul, 24 (H11susi) - İzmir atılaca~·ı tahakkuk eylemiştir. be muvaffak olamamış ve dön· 
Ağırceza reisliğine tayin edi- Bu fabrika makine yapan fab- müştür. 
len temyiz mahkemesi baş- rikaların kuruluşuna zemin ha- İstanbul 24 ( Hususi ) - iz-
müddei umumilik muavini Bay zırlıyacaktır. mir belediyesinin borçlarının 
Süreyya şehrimize geldi. Yarın iç Bakanlığının Sorgusu hazine kefaletine bağlanması 
(Bugün) zmire hareket ede- İST ANBUL. 24 (Hususi ) - esas itibarile kabul edilmiştir. 

Japon Sefiri · Antalyada 
Veda Ziyafeti 

Verdi 
Ankara, 24 (A.A) - Memle

ketimizden ayrılmakta olan Ja
pon büyük elçisi bugün Ana
dolu kulübünde bir veda ziya
feti vermiştir. 

Yemekte Başbakan İsmet 
İnönü ile ôış iç ve ökonomi 
işleri bakanları ve gümrük in
hisarlar bakanı, dış . işleri ba
kanlığının ileri gelenleri ve 
şehrimizde bulunan büyük elçi 
ve maslahatgüzarlar bulunmuş
tur. 

Ocak Kongreleri 
ADANA 23 ( A.A) - Ya

pılmakta olan C. H. F. Mahal
le ocak seçimleri bu akş.ım 
bitti. 

Beklenen Yağmurlar 
ADANA 23 ( A.A ) - Çift

çinin çoktanberi dört gözle 

beklediği yağmur üç gündür 
aralıksız olarak yağıyor. Dün 
gece sabaha kadar yağdı. 

İmparatoriçe 
Tirola Gitmiyecek 
PARİS: 23 ( H.R) - Avus

turva hükumeti sabık imhara
toriçe Zıta ile arşidük Otho
nun Tirolu ziyaret edecekleri 
hakkındaki haberi tekzip et
miştir. 

inkılap Şehidi 
Kubilay Günü 
Antalya, 24 (A.A) - Mene

men kahramanı Kubilayın ölü
münün yıldönümü bugün Halke
vinde zabitler, muallimler:me
murlar ve halktan büyük bir 
kalabalık içinde yaşatılmış, in
kılap ve cumhuriyet yolunda 
her türlü fedakarlığı yapmıya 

hazır Türk gençliğini Kubilayın 
feragat ülküsünde birleşikliği 
tekrar edilmiş ünlü gencin res· 
mi merasimle asılmıştır. 

Yozgat'ta 
Saylav Seçimi Ve Ka

dınların Faaliyet 
Yozgat, 23 (A.A) - Vilaye

tin her yerinde birinci seçici
ler hazırlığı bitmiş defterleri 
yerlerine asılmıştır. T esbit 
olunan nüfusa göre vilayet 
bu defterde 6 saylav çıkara

caktır. 
Yozgat, 22 (A.A) - Kadın

lara siyasal hak verilmesi üze 
rine, kadınlarımız Halk fırka
sına girmekte; ikinci seçici ve 
umum meclis üyesi olabilmek 
için şimdiden hazırlanmakta

dırlar. Yarın öğleden sonra 
kadınlarımtz Halkevinde büyük 
bir toplantı yapacaklar ve 
Halkevinin şubelerine yazıla

caklardır. 

Türk-YugoslavDostluğu 
Kuvvetini Göstermekte 

Baştarafı 1 ınci sahi/ede 

Türkiye Hariciye Bakanı 
Bay Tevfik Rüştü Aras 

Ankara 
Başvekalet vazifesini deruhte 

etttiğim sirada size ülkeleri
mizi birbirbirine bağlıyan dost
luk bağlarının beriki milletin iyi
liği ve balkan barışının kuvvet
lenmesi için müşterek gay
retlerimizle daha ziyadekuvvet 
bulacağı teminatını gönder
mekle bahtiyarım. 

Yevtiç 
Bakanlar Heyeti Başkanı 

ve dış işleri bakanı bay Yevtiç 
Belgrat 

Yüksek vazifenizi deruhte 
ettiğiniz zamanda bana yolla
mak lütfünde bulunduğunuz 
nazik tel yazısıadan dolayı her 
surette teşekkür ederim. 

Türkiye dost ve müttefik bir 
memlektte iktidar mevkiinin 
sizin gibi kıymetli bir devlet 
adamına ve sizin kadar sadık 
birdosta tevdi edilmesini ırör-

mekle samimi surette sevın

miştir. Başladığınız asil vazife

de tam bir muvaffakıyetinizi 

dilerim. Ve eminim ki dirayet
li gayretleriniz iki memleketi 

birbirine bağlıyan sıkı bağları 

daha ziyade kuvvetlendirecek 
ve müsmir bir teşriki mesai ıle 

balkan sulh ve dostluğunu tar
sin edecektir. 

TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 
Yeni Kabinenin Vaziyeti 

Belgrat 24 (A.A) - Stampa 

gazetesine göre eski radikal 
fırkasının n:erkez komitesi Bay 

Stoya Dinoviçin Y evtiç kabine
sine muhalif olmadığını bildir

miştir. Gazete, hatta radikal 
ekseriyetinin Stoya Dinoviçi hü
kümete müzaheret edeceği an
laşılmakta olan fırka ile hüku
met arasında irtibat telakki et

mekte o'duğunu ilave eylemek
tedir. 

Macarlar 
Tekrar Yerlerine 
Avdet Edecekler 

Budapeşte, 24 (A.A) - Rez· 
gel gazetesi, Yugoslavyadan 
uzaklaştırılan ilk Macar ailesi
ne tekrar Yugoslavyaya gir
meğe izin verildiğini bildirmek
tedir. 

Deniz Tayyaresi 
Marsilyada Bekleniyor 

Kazablanka, 24 (A.A) -
Cenup atlasını geçen San
tasdumon deniz tayyaresi dün 
Porlioteyde denize inmiştir. 
Bugün Marsilyaya hareket 
edecektir. 

Ölenler 
Dokuza Vardı 

NOYESTAT, 24 ( A.A) -
Evvelki gün vukubulan şimen• 
difer kazasının üç yaralısı daha 
ölmüş ve bu suretle ölenlerin 
adedi dokuza yükselmiştir. Yol 
üzerinde normal seyahat baş
lamıştır. 

Noel 
Kadını ölüm Ceza
sından Kurtardı 
Paris, 24 (H.R) - İdama 

mahkum edilen Violet Kozier 
hakkındaki karan Noel şere
fine Reisicumhur Bay Lebrun 
tasdik etmiyerek kadının ölüm 
cezasını affeylemiştir. 

Roman yada 
Muhalifler Harekete 

Geçmişlerdir 
PARİS: 23 (H.R)- Bükreş

ten bildiriliyor: Muhalefet hü
hiımete karşı şiddetli mücaae· 
leye girişmiştir. Sabık adliye 
nazırı F opesko hüküm et aley
hinde fevkalade şiddetli bir 
makale neşretmiştir. 

- - il 

Telefonla 
Telgraf Alınıp 

Verilecek 
Bugünden itibaren telgrafla

rın telefonla alınıp verilmesi 
usulü başlamıştır. Abone olan
ların telgrafları telefonla ken
dilerine v rilecek ve abonele
rin telefonla verecekleri tel
graflar da kabul edilerek ma· 
halline çekilecektir. 

Tayin 
Foça ziraat memurluğuna es

ki Seferihisar ziraat memuru 
Nedim tavin edilmiıtir. 

• 



Casusluk Hayalım 
RI ar Marthe'ın Hatıralan 
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Baron Bir Fabrikanın Uçurtulması 
İçin Müthiş Emirler Veriyordu ··-·-·-Bu gezintilerim biraz fazla 

!lürdügünden V on Krohn beni 
sabırsızlıkla bekliyordu. 

- Nereden geliyorsunuz, di
ye bağırdı. 

Gülmeğe, şen görünmeğe 
çalıştım. 

- Zozoyu ziyarete gittim, 
Daha iyidir. Kalkmış, dolaşı
yor. Kendi kurbanınız olduğu
nu unutmuşa benziyorsunuz. 
Onu ziyaret ederek biraz para 
VCrıDL .. idiniz:. 

Ajanlanmza karşı hasis dav
ranıyorsunuz. 

- Doğru malfunat almak 
için biricik yol budur da on
dan. T ecrübelcrimden sonra bu 
neticeye vardım. Bir casus çok 
para kazanmak ümidi olursa 
çok çalışır ve daha değerli 

malumat toplar. O zaman da 
mükafabnı görür. 

- İdam sehpasına sürük
lendiği gün mü? 

- Bütün bunlar harp teh
likeleridir. Mesleğin tehlikeleri . 
azız em. 

Yattığımda fiyevriın vardı. 
Gözlerime bir türlü uyku gir
miyordu. Bu sırada Konsepsi
yon geldi. Von Krohn tarafın
dan kabul edildi. Yavaşça kalk
tım. Ne konuştuklarını dinle
diın. Müthiş emirler işidiyor
dum. Baron uçurtulmasmı iste
diği fabrikanın nerede olduğu
nu anlabyordu. 

- Bayon civarında Buso ba
rut fabrikası uçurtulmalıdır, di
yordu. 
Aynı zamanda şu talimatı 

veriyordu: 
- Lucyo iki cihazı attıktan 

sonra tesirini göstermek için 
biraz beklemelidir. Vaadettiğim 
parayı dönüşünde vereceğim. 

bütün bu işi ay sonuna kadar 
bitirme.i lizımdır. Stilolan sı-

nırdan geçirmek için de e:bi
sesinin astarı arasmda sakla
malıdır. 

Fiycvrden başım yanıyordu. 

Tekrar yattım. Suikastın ya
pılması ibtimalile titriyordum. 
Mamafi. vakit vardı. Henüz 
meyusiyere kapılmak istemi
yordum. 

Ertesi gün yemekten sonra 
Baronu yine rahatsız ettim. 
Dünkü tecrübenin üzeıimde eyi 

tesir yaptığını, bir az gezmek 
istediğimi söyledim. Anahtar
larını verdi. İçim heyecanla 
doldu. Kafamdan binbir fikir 
geçiyordu. Kasanın açılma 

kombinezonu değişmemişti. İn
tikamımı alabilirdim. Bacakla
rımdan müthiş ıstırap çekiyor
dum. Bağırmamak için dudak-

larımı ısırarak yürüdüm. Dışa
nda belki bir Fransız diploma
tına tesadüf edeceğimi umuyor
dum. Halbuki bu halde hiç bir 
yere gidemezdim. Başıma ge
len kazadan beri beni Madritte 
tammıyan yoktu. 

Vaktiyle oturduğum oteli 
ziyaretim de şüpheler uyandı

rabilirdi. Bilhassa Kalleyin ajan
larından sakmmağ~ mecburdum. 
Palas otelin kapısında bir Bel
çikalıdan Ceneral Devinyinini 
Madritte olmadığını öğrendim. 
Başka bir çare kalmayınca Ka-

piten Laduya Antipirinle ya
zılmış bir mektup gönderdim. 

Enstitüye döndüğümde Ba
ronu çok keyifsiz buldum. İsti
rabımı görünce yumuşadı. Şun
ları söyledi: 

- Buenos Airesten bir mek· 
tup aldım. Ataşenaval gönder
diğim kuryeyi halledememiş. 

Fakat aptal olmadığından buğ
day bitlerini ne yapacağını an
lamış. 

Sonn Vaı -

Acıklı Bir Aile Facia
sında iki Kişi öldü 

Balıkesir, 20 (Hususi) - Dün 
öğle üzereri peynirci Mustafa, 
sevdiği Haticeyi evinde tabanca 
ile öldürmüştür. Vak'anın cere
yan tarzı şöyle tespit olunmuştur: 

Bundan dört beş ay evvel 
Balıkesirin Vicdaniye mahalle
sinde Kara Ahmet kızı bayan 
Hatice ile sevişerek bir aile 
hayatı ğeçirmekte olan bay 
Mustafa Ancak üç ay kadar 
mes'ut bir hayat sreçirebilmiştir. 

Bundan sonra kıskançlık 
baş göstermiş ve geçimsizlik 
başlar.ıışbr. Vaka gününden bir 
hafta evvel Hatice anasının 

teşvikile Mustatafayı evden 
kovmuş, karısını çok seven 
Mustafa Bundan muğber ol
makla beraber araya adamlar 
koyarak barışmak tekrar eski 
hayata avdet eylemek arzusu
nu izharla Hadiceye yalvarmış 
yakarmış fakat ha tice ise bu 
rica ve istirhamlara kulak ver
memiş kendi hava ve heve
sinde gezip tozmayı ve yaşa
mayı tercih etmişti-. Nihayet 
Mustafa intikam a!mak için 
dün saat on bir de kimsenin 
bulunmadığı bir sırada Hatıce
n:n evine .gitmiştir. Bu vaıiyet 
karşısında şaşıran Hadice: 

- Nereden geldin, evimde 
ne arıyorsun? .. Diye feryadı 

basmış. Esa.sen kendisinden 
muhabbet ve sevgi bekJiyen 
aşık bu cümle karşısında büs
b jtün çileden çıkarak taban
"asıle Hatice l<albine ateş 

etmiştir, Tam hedefini bulan 
kurşunlar Haticeyi yaralıyarak 
yere sermiştir. Can acısile telaş 
ve heyecan içinde yerden kal
kan Hatice yanındaki komşuya 
kendini zorla atmış ve orada: 

- Beni Mustafa vurdu, di
yerek gözlerini de ebediyen 
hayate kapamışbr. Tahkikat 
için eve gelenler Bay Mustafayı 
kurşunla yaralanmış bu'muş· 
lardır. 

Zabıta feci akibete u2'rıyan 
aşıklardan yaralı Mustafayı 

derhal hastahaneye kaldırmış 
ise de ancak yarım saat yaşa
yabilmiş o da hayata gözlerini 
yummuştur. 

Tahkikata el koyan müddei
umumi muavinlerinden Bay 
HiJmi ve zabıta hadise mahal
linde tetkikat yaptılar. Tahki
kat derinleştirilmcktedir. -
Ticaret Odaları 
Ticaret ve Sanayi odalarının 

Türkofis teşkilah bulunan yer
lerde ofislere bağlanacağı hak
kında Kurun gazetesinde çı
kan bir haber üzerine alaka
darlar nezdinde tahkikatta 
bulunduk. 

Aldığımız habere göre bu 
doğru değildir. Yalnız bazı 

noktalarda Türhofisle ticaret 
odaları şimdikinden daha sıkı 
bir surette birbirlerine bağla
nacaklardır. Bunun için de 
ökonomi bakanlığınca bir ni
zamname hazırlanmaktadır. 

Sulh Bürosunun Tebliği Fransada 
••••• 

Milletler Arasındaki Münasebetler 
1935 Senesi Büt
çesi Kabul Edildi • 

Gergindir, Emniyetsizlik içindedir P ARİS 24 ( A.A ) - Ayan 
meclisi, meclisten dönen büt
çeyi kat'i olarak kabul etmiş
tir. Masraf 47,817,011,976, va
ridat 47,991,968, 737 ve açık 
825,053,949 frankbr. Buğday 
piyasası hakkındaki kanunu da 
mecliste yapılan tadilat veçhile 
kabul edilmiştir: 

-----------~----------... ----------------------
Fransa - Romanya Arasındaki Kardeşlik Sebepleri 
Cenevre 23 (A.A) - Ulus- meselesinde e1de etmiş oİduğu nüshada çıkan yazısında şöyle 

lar arası sulh bürosu Noel yor- muvaffakiyetleri kaydederek diyor: 
tusu münasebetiyle mutat ol- diyorki: Biz Fransayı seviyoruz. Çünki 
duğu gibi neşrettiği beyanna- Emniyeti zaman a.lhna almak tarihinin ~er bir.sa.yfasını hür~i-
mede şöyle demektedir: her türlü şiddete karşı masun yete tahsıs etmıştir ve beşenn 

Avrupa milletleri Arasındaki bulundurmak cihan efkarı umu- hukukuna karşı yapılmış teca-
münasebetler gergın· dir. İhtilaf vüz ve ifratların önüne geçmek 

Meçhul Askere 
miyesini tenvir etm~k ve vic-

mevzuları eksik değildir. İti- danlan uyandırarak onu yenil- için en iyi çarelere baş vur-
matsızhk bir çok teessüfe de muştur. 

Belçikalılar Meş'aleler 
Yaktılar 

ğer anlaşamamazlıklann men- mez bir kuvvet haline getir- Altmış sayfalık olan bu ga- Paris, 24 ( A.A )- Belçika 
şeini teşkil etmekte berdevam- mek herkesin uhdesine düşen . zetenin fevkalade sayısında bir malulleri federasyonunun mü-
dır, Bu beyanname bütün bun- mübrem bir vazifedir. çok Fransız ve Romen ricali- messilleri Fransız eski muha-
tara rağmen ümitsizliğe kapıl- Bükreş, 23 (A.A) - Dış iş- nin yazılan vardır. Bu yazılar- riplerinin refakatinde ve top-
mamasını tavsiye etmektedir. leri bakanı bay Titulesko Ad- da Fransız ve Romen ulusları- lanan halkın önünde dün ak-
Beyannamede uluslar kurumu- versal gazetesinin Noel için nın kardeşçesine birleşmeleri şanı meçhul askerin mezann-
nun Sar meselesi ile Marsilya çıkarmış olduğu hususi bir ehemmiyetle kaydedilmektedir. daki meş'a)eyi yakmışlardır. 
·································································~···················································~··········· ............................................... . 

Fransız Başvekilinin 
Meclisteki Nutku .. 

-·-·--·· Yeni Sene için ileri Sürülen ümitler 
Ve Uluslar Arasındaki Vaziyet .. 
Paris, 24, {A.A) - Bay 

Flanden mecliste kapanış ka
rarını okumadan evel -demiş
tir ki: 

Memleket bu yıl sonunda 
yüksek menfaatlerden mülhem 
olarak ulusal hükUınet arasın
da itimat verici münasebetleri 
m·işahed~ ve te ·bit etmekle 
rahat olacak ve üaıit etmek 
isterim ki normal ökonomik 
faaliyetin tekrar başlaması için 
elzem o!an itimadı görecektir. 

Öbür taraftan hükumette iç 
ve dış barış siyasası ile işsiz-
lik ve sabşsızlığa karşı olan 
birJikte kendini daha kuv• 
vetli hissedecektir. 

HükUmet 1935 mutat top
lantı devresi açılır açılmaz 
kabine beyannamesine uyarak 
yardımınızı ümit ettiği yeni 
projelerle önünüze gelecektir. 
Sene bu suretle bitmekte ve 
yeni yıl ulusal ve uluslar arası 
alanında tesanüt ve terakki-

Bay Ji'lanrliıı 

nin savaş ve sefalete karşı 
galebe çalacağı ümidile başla
maktadır. 
PARİS, 24 (A.A) - Parla

mento 1934 · fevkalade toplan
ma devresini kapamıştır. Top
lantılarına 8/11935 tarihinde 
tekrar başlıyacaktır. ----------H.,_. ____ ,._.._...,.... 

Moskovada Tevkif at 
Uzak Şark Hudutlarında Bazı Ha
diseler Vukubulduğu Bildiriliyor . .._. ......... ~~ ·--

Paris, 23 (H.R)- Moskova
dcn bildiriliyor: Resmi mehafil 
Zinovyefin tevkif edildiği du
yumunu ne tekzip ve ne de 
tasdik etmiyor. Hüklimet Ki-

rof aleyhindeki suikast hidi
sasi etrafında bir teliliğ neşre
rederek vaziyeti izah edecek
tir. 

Paris, 23 (H.R) - Zinovyef 
Kamenef ve Zirdijoff'un tevkif 
edildikleri haberleari üzerine 
Moskova hükumeti bir tebliğ 

neşretmiştir. Bu tebliğ tevkif
leri teyit edecek mahiyettedir. 

Moskova 24 ( A.A ) - Ka
barovsktan bildiriliyor : 

Ussuri nehri kenarında ve 
İman nehrine otuz kile metre 
uzakta bulunan V ernenikolovs
ki köyüne 21/12 tarihinde bir 
bir Japon zabitiyle bir Mançu
ri emirber neferi gelmiştir. Ve 
bir kolközlunun evine girerek 
incecik. bir şey istedikten son
ra zabit köyün ortasında fotoğ
raf ve nefer de kağıt üzerin
de bazı notlar almağa başla

mışbrı Zabit bir kaç gün ev-

vel köyün karşısındaki bir Çin 
evinden kaçan yedi yaşında 
bir çocukla bir hafta evvel 
Sovyet sınır muhafızları tara
fından tevkif edilen biri Kora
lı ve öbürü Çinli iki Mançuri 

köylüsünü aramak içia sınırı 

geçtiğini söylemiştir. Japon za
biti otomobiHe sınır müfrezesi 
karargahına sevkedilmiştir. Tah
kikata devam edilmektedir. 

Moskova, 24 (A.A) - Tas 
ajansından: 

Bir kızıl müfrezenin giiya 
Mançuri arazisine gir~rek be·· 

tonarıne askeri istihkamları 
yaptığına ve bu istihkamların 
üzerinden Sovyel tayyareleri 

uçtuğuna dair Harbinde çıkan 
haberler, Sovyet Japon müna
sebetlerini gerginleştirmek için 
uydurulmuştur. 

Akademi Azası 
PARİS, 24 ( A.A) - Müs

temleke bilgi akademisi gene
ral Mananın yerine büyük bir 
ekseriyetle genral Larrası seç
miştir. 

: Sovyetlerin P aris Sefiri 
• 
ltimatnamesini Verdi 

İki Memleket Dostluğunun Kuvveti 
Nutuklarda Samimiyetle İzah Edildi 
PARİS, 24 (H.R) - Fran

sız reisicumhuru bay Leb
run büyük merasimle Sovyet 
Rusyarun yeni Paris sefirini 
kabul eylemiştir. Saray araba
ları ve teşrifat memurlar: sefiri 
otelden almı,lar, saraya getir
mişlerdir. Sarayda askeri me-

rasimden sonra itirnatnamesini 
reisicumhura vermiş, nutkunda 

iki memleket arasındaki müna
sebetlerin kuvvetinden bahset
miş ve bilhassa Sovyct Rus
yanın Fransa ile olan tarihi 
ve samimi müııasebabmn yeni-
den ihyasında büyük bir mem- Bay Lebrmı.. 
nuniyet duyduğunu tebarüz ettir-} mim\yetle Sefirin nutkuna mu· 
miştir. Bay Lebrun aynı sa- kabele eylemiştir. ........ ,.. 
Sovyet Rusya Sanayi 

• 
istiklalini Almışhr 

Ağır Şartlarla Kredi 
Musiki İnkılabının 

Alamaz 
Seyri 

MOSKOV A, 24 {A.A) - bilir. Sovyet Rusya sanayi is· 
Sanayigazetesi İngiltere tara- _ tiklalini elde etmiştir. Fakat 
fından ağır şartlarla yapılan bu istiklal infirat etmek değil-
kredi teklifini Rusyarun reddet- dir. Biz dışarisile iktisadi mü-
miş olduğu hakkında yszdığı nasebetlerimizi artırmaktan baş-
bir makalede diyor ki: ka bir şey istemiyoruz. Ancak 

Artık Sovyet Rusya yapacağı kredi işlerinde başka!arma ya• 
alışlarda, şartlar işine gelmez- pılanJardan farklı bir muamele-
se, dış piyasalardan vazgeçe- yi kabul etmeyiz. 

·~·~ ••• 14• 
1 De brede Amerika ı 

İhtilal Çıkmamış ithalat Ve ihracat 
Tiran, 24 (A. A) - Arnavut

luk matbuat bürosu bildiriyor: 

Debre mıntakasında ihtilil 
çıktığı hakkındaki haberleri 
matbuat bürosu tekzip ederek 

bütün Arnavutlukta sükun sür
düğünü bildirmektedir. 

Herkes Gibi 
Estonya Da Bor
cunu Vermiyecek 

Talin. 24 (A.A) - Estonya
nın Amerikaya olan oJa.n harp 
borçları için bütçede tahsisat 
olmadığından bu borçların 15/12 
taksitinin ödenmediği resmen 
teyit edilmiştir. 

Plançosu 
Vaşington, 24 (A.A)- 30/VI 

tarihinde biten yıla ait resmi 
istatiklcrc göre Amerikan dış 
ticaretil'?de büyük bir artma 
vardır. ihracat kıymeti yüzde 
42 ve yüzde 18 artmıştır. İtha
lat dahi yüzde 47 ve yüzde 20 
nispetinde fazladır. Yalnız Av
rupaya yapılan ihracat fazlalığı 
yüzde 38 ithalat fazlalığı ise 
yüzde 48 dir. 

Güıniiş Kaçakçılığı 
Nankin, 24 ( A.A) - Çin 

maliye bakanı Şan - Kay - Şeke 
müracaatla gümüş kaçakçılart
na karşı açılan şiddetli müca
deleye ordunun ve polisinde 
yardımda bulunmalarını dilemiş· 
tir. 

' 
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Hayatta Dostlukla Düşmanlık Kucakkucağa Yaşar ... 
Fakat Ölüm Herkese Dost Bir Akıbettir 

1 Dördüncü Kurultayda 
)Son Toplantıdaki Görüşmeler,Başkan 
1 •• 
1 

Kazım Ozalpın Değerli Söylevi 
Hangi Kanunlar Onaylandı? 

Ankara 23 (A.A) - Kurul- okunmuş ve bütün üyelerin onay birlikte onurlu ve değerli ordu-
tay bugün biri Refet (Bursa- sesleriyle ve alkışlanyle karşı- muzun yurdu koruma gücünü 
nrn) diğeride başkan KAzmı Ianmışhr. artbrmakla büyük uyamkbk 
Özalpın başkanlıklannda olmak Kazım Özalpın Nutku gösterdiniz. (Alkışlar) 
üzere birbiri ardınca iki top- Ankara 23 (A.A) - C. Uy- Dışarı siyasada da verdiği· 

----------------------------- lanb yapmışbr. Kurultay bu badın (Tekirdağın) bu toplantı niz öğütlere göre çalışan hüku· 
- Yaşasın reis.. yun uzatan Roma, bir defa da- şehri bir baştan bir başa sardı.. toplanblannda gündeliğinde senesi içinde onayına sunulan metimiz ulus için yarar anlaş-
Evet yaşasın reis... Cafer, ha mağlup olmuştu,. Ellerinde Muhafız boynundaki düdüğü bulunan kanunları onayladıktan işleri bitirmiş olan ve intihaba· malar başarmış, böylelikle dı-

lir defa daha ispat etmişti ki, kesmeğe koparmağa ve parça- dudaklarına götürünce kapılar başka gelen evrak arasında hn yenilenmesi için karar al- şan siyasamız belli ve sağlam 
r.~alatyanın sırtı yere gelemez- lamağa amade baltalan, bol artlanna kadar açıldı... bulunan bütün kanuulanmda temeller üzerine konulmuştur. 
di... şalvarlı, bacaklanm gererek, İki genç, doludizgin şehre gündeliğine alarak üzerlerinde (okay seslen: (alkışlar) 

Malatya bir heybet, bir ma- dam kenarlarından sokaklara daldılar... görüşmüş ve onaylamışbr. Ku- Uluslar derneğine girmemiz, 
r.evi şapsiyetti ki, zaman olur, bakan kadınlar, dar sokakların Şimdi halk ve asker uyan- rultayin bugün böylece onay- Balkan anlaşması barış içersin-
sallanabilir, sarsılabilir, hatta çamurlu kaldınmlannda bi ha- mış, sokaklar ve damlar tıklım lamış olduğu 24 kanun arasın- de ilerlemek isteklerinin do-
yere düşebilirdi.. Fakat yere reket yatan binlerce cesedin tıklım dolmuştu. da İstanbul Rıhbm ve Dok ve ğurduğu sonuçlann başhcala-
d~mekle bu nci. kıymetinden üstünde vakur adımlarlage2inen Cafer abnı oynatarak elini antrepo Türk anonim firketi- rındandır. (Alkışlar) ~ 
zerre kaybetmezdi .. Düşerdi, ara sıra koea kawklannı çıka- göğsüne basb. Bu seraskenn nin mallariyle imtiyaz hakları· Dilimizin özleşmesi işine B. 
fakat düşmesile kalkması bir rarak eIJerile ahnlaından sızan şehre selamı idi.. nın sabn alınması için hüku- M. Meclisinin gösterdiği bağlı-
olurdu... terleri silen bir takım adamla- E aft ıl b' h yih d metle şirket arasında bu ayın lık öğünçle anılmağa değ~r. tr an ç gın ır a uy ur 1_:-.!_ dil 
Güneş doğduktan bir saat nn yahn kılınç nöbet bek- on seıUzi.nde imza e ·en mu- (Alkışlar) 

b~~ k 1 ki sonra idi ki, kaç münadinin lediklerini gördüler. ave enin tasdi 'ne ve bu su- Layik budun tutumuna uy-
- Yaşa Cafer! 

;ehirin ötesinde berisinde bü- Vay anasını! Aceba gecele- retle hükUınete geçen işlerin gun olarak çıkardığınız kılık 
- Yaşasın Taran! li d Jent avazile bağnştıkları du- yin nasıl garip hadisat ceryan ma ·ye bakanlığınca i arcsi için kanunu cumhurluk destekleri-
İki genç şehrin merkezinde aJ<!>L! k ı yuldu. etmişti ? Yoksa üzerlerine Hl- s illllyet veren anun iyiha- nin bütünleşmesi deileğile atılan 

Eeey Malatyahlar J Biz ! Ser dıranlar bunlar miydi? birdenbire gem kasarak atlar- ları ile 1934 yılı umum muva- adımların en başta gelenlerin-
asker Caferin Kütahyadan kur- Bir an şaşkın şaşkın baka- dan indiler. zenesine giren dairelerinin ha- dendir. Bu kandin yönünden 
tardığı esirleriz... Seraskerin kalmışlardı .. Sonra mesele an- Burada ileri gelenler bir safa zılannın bütçelerinden 114 bin kılık başkalığının ötedenberi 
emrile yola çıkmışbk. Gelirken anlaşıldı... Bunlar geceleyin ~izilmişlcr, hep birden boyun liranın indirilerek bunun 78 yaşamakta olduğu aynlık dü-
bir kaç kale vurduk.. Sonra gelenlerdi... kesmişlerdi. bin lirasının yine bu bütçelerin Başkan Öealp Kdsım şünüşü ortadan kaldıracak ve 
haraya ulaşbk .. Daha irkenden Daha doğrusu, günlerce ev- Kütahyadan gelenlerin kol- baş~a fasıllarına konulması ve mış bulunau kurultayın 1 Mart birlik yaratacaktır. (okahay ses-
yazıhanı tutabilir ğ~rek amma vel Kühtahyadan yola çıkıp başı.!ı da bunlann arasındaydı. 36 bin lirasınında yeni açılan 935 tarihine kadar tatile karar leri) (alkışlar) 
düşmanı ansızın boş avlamak Malatyaya yollonanlardL.. Caferin ilk sözü bu oldu: bazı fasıllara fevkalade tahsisat vermesini dileyen takririnin ku- Soyadı kanunu da sosyal 
için bir az geciktik.. Fakat - Yaşasın Cafer! - Babam nerede? olarak verilmesi. rultayca onaylanması üzerine ilerlemede-kıvançla anılacak bir

1 
yanlış hareket etmişiz .. Eğer İhtiyar muharibin yüzü gözü Babam. Türkiye. Yunanistan başkan Kizım Özalp ıu sözle- atılışbr. Türk tarihinin eski ' 
irkenden gelmiş olsaydık .. Düş- kan içindeydi. Ters bir pala Her kes bir an susakalmıştı. Türkiye - Yunanistan ara- riyle kurultayı kapamışbr: çağlannda yaşamış olan bu gü-

4 

man şehrimize giremezdi... darbesi tulgasının zencirini ko- Babası? Caferin babası? sında ikamet. ticaret ve seyri- Sayın arkadaşlar! zel türe, saltanat çağlannda 
Kolbaşımız emreder ki, her- parmış, siperini ikiye bulmuştu. Sonra birden intikal ettiler! sefain muahedesine müzeyyel Dördüncü Büyük M. M. 4 başta hulunanlann ümmet siya-

kes evli evinde olsun.. Raha- Eğer darbe bir az daha aşa- Baba.. anlaşma ile Amerika tabaası- Mayıs 1931-de toplanmıştır. sası güderek ulusal duyguyu 
tinize bakınız.. Seriaskerinde ğıdan yerle~tirilmiş olsaydı şim- Bu adı o, yalnız Eşcaeddin nın istekleri için hükômetimizle Teşkilib esasiye kanunumuza gevşetmeleri yüzünden bir ya-· 
de ise çıka gelir... di, cenabı Vacibülvücudun Ah- beye verdi. Kolbaşının gözle- birleşik Amerika devletleri hü- göre l Teşrinisani 1931·e ka- na bırakmış iken sizin yapbğı-

Bu izahat, Malatya kadinla- dulvahap kulu niyetine cenaze rinde iki damJa yaş belirdi.. kümeti arasında yapılan anlaş- dar geçen günler fevkalade iç- nız kanunla bunu diriltmiş ol-
rını tatmin etınifti. Demek ki, namazına durmak lazımgeJe- Diğerleri de hep birden kafa- malann tasdikJerine ait kanun tima sayılmışbr. Seçimin yeni· ması övünmeğe değer bir iştir 
zafar kazanılmışb.. Amma iş cekti. ]arını öne eğdiler. layihaları vardır. lenmeıi için verdiğimiz karara (Alk.tşlar) 
işten geçtikten sonra... Elinden sızan kanlar, bıyık- Cafer tekrar sordu: Matbuat Kanununda göre birinci kanunun beşinci Dördüncü B. M. Meclisı Türk 

Kaüınlar damlardan kaybol- lariyle sakalım birbirine karış- _ Fakat bu babam nerede? Tadll6t gününden heri bütün ülkede kadınına verdiği onurlu siya-
dular ... Herkes ezine çekildi.. b.rmıştı; pıhbla~mış kan kırmızı Başı yeşil sanklı bir adam, Bugünkü toplantıda Türkiye seçim anıkhğına girişilmiştir. sal orun ile uhısJ çlannın 
Kanlı silahlar bir tarafa abldı, bir tutkal gibi beyaz uzun tel- gence yaklaşarak elini havaya veya yabancı bir memlekette Meclis bu verdiği karardan en büyüklerinden bi 6de· 
Sonra elini yiivünü yıkayan ıo- leri birbirine yapışbrmışb. kaldırdı: çıkan matbuaların dağıtılması sonrada bugüne degin çalışb. miştir. Kurtuluş savaşma 
kağa fırladı.. Maamafih yaşıyordu, ölme- _ o .. -Dedi- rahmeti rah- ve Türkiyeye sokulmasının ba- Gerekmeue beşinci Büyük M. le, kanile girişen Türk kadını-

Şimdi he- ıey unudulmuştu.. r mişti. Derhal sallasırt edip ev- mana kavuştu.~Hüda sana ömür kanlar heyetince menolunabi- M. işe başlayıncaya kadar top- nın ulus işlerinde sözü olması 
Herkese bir başka merak sar- !erden birine soktular .. Vanlı versin Caferi! leceği, dağılanmatbualann ba- lanmıyacakbr. Dördüncü B. M. pek doğru, pek yerinde idi. 
mışb.. ile Ahseni de ayni yere getir- - Ne?. Ôldümü? kanlar heyetinden müstacelen M. 287 toplanb yaparak 801 Sürk kadınımn bilinen yararlı-

Acaba kim öldü? Kim kaldı? · 1 di _Evet,. Gece baskını, onu karar alınmak üzere iç bakan- kanun 33 tefsir çıkarmış ve ğına genişlik vermek ülke için 
d . kül li mış er ... 

Romalı.lann emır çe 1 lıgvının emriyle karardan önce aynca 207 karar vermi!llti.r, Bu çok HJgvh olduguv bellidir. Bu 
k ll kindiye dogv ru ölenlerin kim- ve daha bir çoklarını bizden -. ...,.. 

cesetlerini ellerinden o ann- toplanılabileceın, sokulması ve verimli ralıtmalann çok yüksek yüzden kadınlanmızm köy kent 
arf ler olduğu aşağı yukan tesbit ayırdı... Allaha şükürler olsun 6
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dan sürükleyip bir t a yığ- damblması menolunmuş mat· olan degv erini kıvançla anarım. işlerine oldugv u gibi, bütün ulus 
d k. edilebilmişti. ki, Gazi Vahap ile Ahsen ve 6 " 

yığdılar:. Sekaklar a ı man- bualan bilerek Türkiyeye so- Türkiyenin bütün alanlarda işlerine de bakabilmeleri için 
zara tüyler örpertici ve felaket Maatteessüf DiyaribckirEmiri Vanlı bey ucuz kurtulabildiler.. kan ve dağıtanların 50 liradan erklenmesi ve yükselmesi için yapbğınız kanunlara geçerken 

di. B ft k I k Eşcaeddinin de ruhu rahmeti - Nerede onlar? engiz · ir tara an ° u op- 300 liraya kadar ağır para ce- verdiğiniz emekler hep yurtse- . övünebilirsini2. (alkışlar) 
muş bir ceset göze çarpıyor, rahmana karışanlardan biriydi. ~;:: U:::U~i. adam, büyük zasına çarpılacağı hakkında verlik duygulariyle o:muıtur. Ünlü arkadaşlar, devrenin 
Dada ötede kesik bir kafa, matbut kanununun 51-ci mad- Bunu Türk tarihi öğünçle ya- her yıl toplantısında beni reis 

aklar d · d fı Kargalar Qimdi daha kesif Cübbesini kavuşturarak öne ay arasın a yenn en r- ' Y desinde yapılan değişikliğe ait zacakbr. Bütün acunda alkışla- seçmekle gösterdiğiniz inana de 
lamış bir kaldınm taşı gibi te- bir sürü halinde dolaşıyorlardı. düştü. Dar sokak.lan seri ve kanunda onaylanmış ve devlet nan bu ünlü ilerlemeler, sizin ğerli olmıya çalışbm: (okahay 

Hava sıcaktı.. · dunl 1 mhyarak Ö kerleniyordu. genış a ara arş şiirasında açık bulunan azalık- ve sizden önceki meclislerin sesler, alkışlar) vünç veren 
Uzun ve yorucu çalışma ne- Leşlerden çıkan pis koku kapısı küçük bir evin önünde ların seçimi yapılarak devlet yöndemli çalışmalanndan doğ- işlerinizi sayarken rcisiniz ol-

:ıicesini verkte gecikmedi.Öğle içinde burunlannı bkıyarak do- durdular. şurası umumi katipliğine güm- muştur. Büyük M. M. ulusal maklığım dolayısiyle bende 
üzeri sokaklarda sırtüstü ya- laşanlar nihayet hep birden Kapı açıldı. Ortasında bü- rükler umum müdiirii Cemil Erem ocağıdır. (Alkışlar sonsuz bir gönül sevinci duy-
tanlardan bir çoğunun henüz faaliyete geçtiler.. At, Katır, yücek bir havuz bulunan bir a2aJıkJarada valilerden Musta- Siz bu ulusal eremi cumhur- maktayım. (alkışlar). Bu büyük 
diri oldukları anlaşılmışb. Eşek, el arabası ne buldularsa bahçeyi geçtiler. İç kapmm fa Arif ve Muammer baylar luk tozune en uygun bir yönde işler yapılırken öğütlerinizi en 

Vanlı Hüseyinle Ahsen, bu ~epsini harekete getirdiler... önünde Cafer kunduralannı seçilmişlerdir. yerine getirdiniz. Sizden önce· doğru görüşle kavnyan ve ye-
köşe başında yan yana bulun- Ölüleri bacaklanndcin !fÜrükli- çıkardı gtCll'dıyan ve her adım- Akay idaresinin Kadıköy ve ki B. M. Meclislerinin yolu üze- rine getiren hükiimetin başa-
muşlardı. Ahsen çok kan zayi yerek kaleden çıkardılar.. da bin türlü sesler çıkaran bir Haydarpap yolculan için kiip- rindcfbenzer hızla yürüdünüz.Ba nşlı çalışmalarını övünçle an-
ebnişti. Göğsünde üç büyük Sonra sıra kazmaya, daha merdiven.. rilye yapbracağı bitişik iskele- şudıgınız işler arrsmda ulusun mayı borç bilirim. 
k ı k . .. b sonra küreğe geldi.. Kalenin ıkbl B ı b ı .. k an e esı goze çarpmış · ç er. lere yapılacak masrafların ya- yükselmesine başlıca yarayan- ay ar, aşancı ıgımızm ay-
Vanlı Hüseyn n bir kulağı ke- yolu boyunca uzun, dar fakat Perdeli bir kapı... nsına İstanbul belediyeainin iş- lar pek çoktur. Bunlar ökono- nağı Atatürktedir. (şiddetli al-
silmiş sağ kolu bileğinden kop- derin hendekler açıldı. Ceset- Perde açıldı. tirakine müsaade veren kanun- mik soysal ve ı-ıiyasal kanunlar· kışlar). Onun açbğı verimli 
muştu. leri buraya üstüste gelişi güzel Girdiler.. da bugün kurultayca onayla- la berkitilmişlerdir. Temelini yollar üstünde yürümekledir ki 

Abdulvahap Gaziyi büyük fırlatblar. Ve örttüler... Vahap bir sedire nzaıımı,, nan kanunlardan biri olmuştur. kurduğunuz sanayi kurumunun ülkeye yararlı olduğumuzu söy-
kapımn demir kanatlarından Tam iki ay, geceli gündüzlü başı sanlı kelamı kadinı oku- Bu kanunun maddelerine göre tuttuğu gidişte daha şimdiden liyebiliriz ve kanunla pek ye-
:>irininin yanında bulmuşlardır. karşı karşıya bıçak ve kılınç sal yordu. Caferi görünce, bir sürü belediyenin bu masrafa iştiraki değerli verimler toplamağa baş- rinde olarak övünebilirizki, 

Naralar bağırışlar. Acı acı hyanlar,şimdi bir kanş toprağın sargı arasından bir Ağustos 125 bin lirayı geçmiyecek ve lanmıştır. Bu güzeyde Türk Türklüğe yaptığı sayısız iyilik-
haykınşlar.. altında kırk yıllık eski dostlar böceği ışığı gibi pırıldayan göz iskeleler üzerine yapılacak ki- ulusu yabancıya el açmıyarak lerle hepimizin yüreklerinde 

Nihayet yavaş yavaş tanyeri gibi burun buruna koklaşarak !erinde sevınçli şerare yandı ra yerlerinin bakımı Akaya kendi çalışmasının verimiyle tükenmez günenç yaşatan ulu-
ağarmağa başladı. . yatıyorlardı... - Cafer ... Tanrıya bin şü- geliride belediyeye ait olacak- yaşayacak ve bütün erkinliğini sumuz Atatürke bağlılığımı ve 

Ve güneş, sanki gecenin bu Hayatta dostlukla düşmanlık kür .. Hoş geldin Cafer!.. tır. koruyabilecektir. (Alkışlar) sonsuz saygılarımı.bir daha su-
kanh muammasını halletmek kucak kucağa yaşar.Fakat ölüm Genç serasker, ihtiyar mu- Camii Uybadın Takriri Ulusluk olması gerek demir- nanm, hepinize esenler ve ulu-
istiyormuş gibi bir istical ile her kese dost bir akıbettir. baribin samimi duasından çok Kanunların onaylanmasından yolu, nhbm ve bunlar gibi tü- sal işlerde öktüler dilerim. (sü-
ovan·';l öbür yanından, Murat Bir Elçl... mütehassis olmuştu. sonra kurultayın bu toplantı kel işleri tuttuğumuz ana siya- rekli alkışlar) 
suyunun çamurlu dalagalarını İşte bu hadisatın üstünden Taran Vahabın yanı başında yıJı içinde gelen işler bitirildi- saya uygun olarak uluslaştır- Köm·~ "'ouşUyor 
aydınlatarak doğdu... iki gün geçmişti ki, bir sabah yere diz çöktü. Cafer, kolla- ğinden intihabatın yenilenmeıi- malda en yararlı ulusal bir ül- Son hafta içinde İzmire dışa-

0 zaman.. Ve o zaman bin- büyük kulede nöbet bekliyen nnı göğsü üstünde çarplamıştı. · de kuiü.ltayca onaylanmış bu- küyü yapmış bulunuyorsunuz. ndan mühim miktarda kömür 
lerce kafanın anlamak istediği muhafız, ovadan yana iki atlı- Bir şeyler söylemek istiyordu. lunmasına göre bu devrenin 1 Unudulmaz işlerden dolayı yur gelmiş ve havalar da son gün ... 
şey anlaşılabildi.. nın • çıkageldiğini gördü. At.:eha Fakat heyecan bugazım düğüm· Mart 935-e kadar tatile karar dunu seven her Türk sizleri lerde müsait gittiğinden kö-

Roma, her senede beş ker- bunlar da kim?. Demeğe kal- lemiş gibiydi. verilmeai dileğinde bulunan C. bugün de yann da öğme ve mür fiatlan d'" mi e ba lamı _ 
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Sovyetler Rusyası Konuşuyor 
Kalkhozlarda Bitmiyen Bir Çalışma Yarışı Var 

Rus Kadını Büyük Bir Varlık Gösteriyor - Bir Kolkhozlu Kızın 
Mektubu: "Şen Gençlik Yaşıyor. . . Hayatı Seviyoruz ... ,, 

Vü mecmuası "Sovyetler Rus 
yası,, hakkında Uya Ehrenbor
gun şu satırlarını yazıyor: 

Çatuskls 
Çatuskisler, Rus köylü genç· 

fiğinin şarkılarıdır. Kendilerinin 
yarattıkları dörder mısralı şar· 
kılardırr. Çatuskisler ihtiiilden 
evvel de söylenirdi .. Bugün de 
söyleniyor. Voronej köyü ci
varında duyulanlardan bir ka-
çını manzum olmıyarak buraya 
kaydedeyim: 
Küçuk İsbaya kada 
Bir elektrik teli çekeceğim 
Küçüo esmer ineğimi 
Elektrikle sağacağım 

Yukarıdan, tayyareden 
Görüyorum sevgilim 
Beyaz bir parça kiat atiyor 
Oku, sevgilim. 

korkuyorum dedi. Bu kadar 
güzelliğe karşı biz pancarları

mızdan bahsediyoruz. Fakat 
niçin sıkılsınlar. Her kes muk
tedir olduğu şeyi yapar. Biz de 
çalıştığımızı göstererek onlara 
teşekkür etmek istedik. Gü
zelliğe gelince onu duyyoruz. 
Sen de gördün. Yanında otu
ranlar ağlıyorlardı.,, 

Tenkit Serbestlsl 
Yazda idı. Gorv civarında 

bir Kolkhozludan, arabası ile 
beni de gara kadar getirme
sini istemiştim. Yolda hem diz
ginleri kullanıyor, hem de söy
leniyordu. Kolkhoz reisi yaka
~nndan tutmuş mütemadiyen 
onu çekiştiriyordu: "Ne ahmak 
adam .. Tarlalarda ne kadar 
çalı çırpı bırakıldığını görmü-

Rus koylii 
Ah sevgili yoldaşım 
Saabn küçük yelkovanı 
Gözlerinden okuyorum 
Neşeli bir kız olduğunu 

kızlan §O rkı soyleı·k<>11 

Büyükbaba adamların gerisi idi 
Zira çok fakirdi 
Bugünse Kolkhozda 
Tarlaların müfettişidir. 

Pancar Ve GUzelllk 
Zametçino köyünün muallimi 

şunları anlattı: 
11Moskovanın Maly tiyatrosu 

köyümüze geldi. Uzaklardan 
gelen Kolkhozlularımız artist
leri sevinçle karşıladılar. İhti-

yar Segibnef yanımda oturu
yordu. Hayalında ilk defa ola
rak tiyatro görmekte idi. Tem
silden sonra Kolkhozlular, hoş 

geldiniz söylevleri söylediıer. 
Dediler ki: " Büyük aldörleri 
aramızda görmekten doğan se
vıncımız büyüktür. Yaşasın 
Maly tiyatrosu ... Geçen yıl ken
tallarca pancar elde etmiştik. 

Bu yıl da bir kat fazlasını elde 
edeceğiz ... 

Bu söylevlerden sonra biri 
kulağıma eğilerek: " Sözleri
mizle canlarının sıkılmasından 

yor.,, Sonra kooperatif şefini 
ittiham ediyordu: " A~ağı yu
karı tenkit etmedik kimse 
bırakmıyordu.,, Düzen bu mu-
dur? Hepsini cehenneme yol
lamalı,, diyordu. Kıseca "Evet,, 
"Tabiı,, "Olabilir,, suretinde 
cevaplar veriyordum. 

Ansizın atını durdurdu. Bana 
döndü. Ciddiyetle sordu: "Sen 
kimsin? Kaatların: göreyim.,, 

Bu eni değişikliği anJamıya
rak: "Niein,, dedim. 

- Niçin mi? Sovyetler aley
pinde söylüyorsun da onun için 

Güldüm. 
- S~yliyen ben değil'im. 

Sensin yoldaş .. 
- Ben sôyliyebilirim . Bu 

benim hakkımdır. Zira bir Kolk
hozluyum. Emekçiyim. Hüku-

met benim hükümetimdir. T cn
kit ederim. Sana gelince belki 
de bir düşman, bir casussun. 
Hükumetim aleyhinde tefevvü
hatta bulunmana müsaade ede-
mem. 
Yazıcılar Ve Seçme 

Patatesler Kongresinde 
Yazıcılar kongresinde, adı-

ma bir mektup gönderdiler. 

~ 

Çclyıtsl:iu ve tay/asım bu:lct1· aı·mmıdan kurtamu bii11itk ta!Jycı· 

1·cci Mo1okof ilıfiyaı· anası1c Kolklw:da 11c111ek 11i11or 
Moskova üniversitesinde oku· 
yan bir Kolkhozlunun imzasını 
t:ıııyordu: 

"İlk yazıcılar kongresi m'j

nasebetile sizi tebrik e:leri~. 
Bugün n:! kı:l:ır meımtsunuı. 
Belki de dü:ıyanm en mes'ut 
ada:nlarısınız. B.i!etsiz k~mgre
ye girerek ben de bu s:ı:1det
ten bir pı.çı aldım. Önce 
beni çıkarma.~ iste:l'ler. Fakat 
o kııdıır çok yalvardım ki bı
raktılar. Delegeleri orldorda 
g:>rünce, s?vincimi herkese du
yurmak için bağırmak istiyor· 
dum. B:ıjırmadım. Dostumun 
elini sıkmakia i!di~a ettim. O 
kad9r sevinç idik ki g5zy.ı51a
rımız boğazımızı t1':e1yordu. 
Gorky'nin, on:hn sonra da 
Oleça'nın s5ylevlerini dinledim. 
Istıraplardan bah~ed-rken onun 
için korkuyordu:n. Fakat söy
levmin sonund:.l i:im rah:ıt etti. 
B:r Kolkhtrozlunu:ı selam!a-:-ı
nı da dinledim. Onun anlattık
ları tnmamen ge:ç<!ktir. Tatil
de bir Ko!khozda olan hala
mın yanına gitmiştim. Herkes 
çalışıyordu. Onlar arasında 
dinlenmekten, vaktimi boş ge-

çabyordu. Harmanların dövü
mü ıyı yapılmadığını Heri 

sürerek Kolkhloz reisine ba
ğırıyordu. Herşeyden haberdar 
g:>rünüyordu. Erkekler harman 
işinde fena çalışıyorlardı. Ka
dınlarla çatıştılar. Bu çatışma 
netice vermeyince bakınız ka
dınlar ne oyun oynadılar. Bir 
sabah Kolkhoz reisini sardılar. 
Erkekler de onun yanında bu
lunuyor, sigara içiyorlardı. İh
tiyar Avdotia kalçalarına vura
rak bağırdı: "Tembeller .. Bizim 
d5venle dövdüğümüz kadar 
onlar makina ile dövmemişler. 
Re;s ne güne duruyl)r? Erkek
leri Kolkhozdan kovmalı .. Har
m:m işini de biz yapacağız. 

İki günde has'1t i ini bitiririz. 
Hiç o!mazsa tembelliğe cesaret 
vermemiş oluruz.,. 

B:itün kadınlar bu feryada 
i;tirak ettil...r. Hiç biri erkeği
n;n yüzüne bakm:ıdı. Akşam 
tarladan dönen kadınlar, sa
bahki ihtardan sıkılan erkek
lerin bütün buğdayları dövmüş 
olduklarını gördüler. Erkekler 
kadınlarına dargın dargın ba
kıyor, bıyıkları altında tebes-

}\·(Jylu /:m; çocıılıl<trm<la ince sarıflt :cl'ki 

çirmekten utanıyordum. Evde sümlerini gizliyorlardı. Kadın-
bir günden fazla duramadım. lara gelince zaferlerinden bol 
Halamın takımında çalıştım. bol kahkahalar atarak ilan edi-
Orada 80 yaşında ihtiyar bir yor. şefkatla yemeğe çağırıyor-
kadın gôrdüm. Tarla da çalışı· lardı. 
yor, demetleri bağhyor, buğ- Evet Kolkhozlarda kadın bü-
dayları savuruyor, sonuncu yiik kuvvettir. Geçen gün 
kalmak istemiyordu. Tem bel- otomobillere patates yükleti-
leri kollarından sarsarak, ta- liyordu. Kadınlar seçilmeden 
kımm şerefini kirlettikleri için, patateslerin yükletilmesine iti-

raz ettiler. Şehre fena patates 
göndermeyi Kolhozlarının şerefi 
namına ayıp sayıyorlardı. Oto
mobilleri boşalttılar. Alelacele 
seçme işini bitirdiler. 

işte ne kndar kuvvetli olarak 
yaşadığımızı görünüz. Didiş
meyi, çalışmayı, istirap çekmeyi 
ve gülmeyi biliyoruz. Ağlamayı 
sevinçten ağlamayı da biliyo
ruz. Mavi gök yüzünü, güneşi, 
sonbaharı, ırmakları ve tarla
hrı seviyoruz. Yazıcı Oleçaya, 
yalvarırım şunu söyleyiniz: Şen 
gençlik yaşıyor. Hayatı sevi-
yoruz .. 

Anam 
Anamın söylediklerine göre 

geçmişi muhakeme ediyorum. 
Vaktile onun hayatı ne kadar 
ve kederli imiş. Bir odacık .. 
Kilise ve koca .. 
Bütün hayatı bun
dan ibaretmiş .. Bu
gün ise ne kadar 
başkadır. Şimdi 

kaybolan altmıı 
yılına acıyor. Gö
rüşleri iptidai ol
masına rağmen bü 
tün getirdiklerimi 
okuyor. Tolstoyu, 
Gorky'yi, Turgeni
yef ve Gladkolu 
da okudu. 1925 
te. odasındaki ikon 
lar yüzünden onun 
la çalışmıştım. Ben 
bir Kornsolkayım. 

Dün Molokof ana
nın hatıralarını 
okuyordu. Gözleri 
yaşlı idi. Sordum: 

"Anne ne ol
dun ?,, 

Ne kadar güzel 
bir eser di yordu. 
İhtiyarlığına rağ
nen bu günün ru
hunu ne kadar iyi 
duyuyor. 
DUn Ve BugUn 

amele işkeeceden ibaretti. Ha· 
vadan nem kapar gibi herşeyi 
kendi kendımize öğrenmege 
mecburduk. Zira bize san'atın 

sırrını öğreten, öğretmek isti
yen kims~ yoktu. Bugünse 
gençler dokuz sınıfta mektebi 
bitiriyor. Bütün genç emekçi· 
lere hergün şunu söylüyorum: 

Günün birınde büyük bir 
teknisiyen, bir mühendis veya 
büyük bir adam olmıyaçağını
zı sanmayinız. Hep kontr metr 
olarak kalırsanız cidden yazık 
olur. Gençsiniz Profesör ola
caksınız. Muvaffakiyet, ilerle
leme yollan sizin ıçin açıktır. 
Ben 21 yaşında iken okuyabi
leceğim bir kitap yoktu. Bir 
gün elime san' atımı alakadar 
-::den bir yaprak geçince ne 
kada:- ::ıevinmi~tim. '! aktile 

Moskova elektrik 
fabrikasında çalı
ıan 52 yaşında bir 
şunları anlattı: 

Lıl:•J: kaılm yuııymw ılaluı ~ııı çalı~ll'lat· 

işçi bana içmeyi severdim. Hepsi bu ka

. . . • • ,, Dokuz yaşından 
beri emekçi olar .. k çalışıyo
rum. Fabrikaya kırk çocuk 
birden girmiştik. O zaman bir 
iş terbiyesi mi vardı sanırsınız? 
Hayır.. Maruz kaldığımız mu-

iktisadi 

dar. Şimdi ise okumaktan zevk 
alıyorum. İçimizde metruk bir 
çocuk var. Bakınız ondan ne 
kcdar kudretli bir işçi yarat~ 

tılar. Halbuki buraya gitmez
den evvel adi 1 i · h r z h. Bu
gun şerefli bir insan oıdu.,. 

Haberler 
J?ün Borsada Ypılan Satışlar 

UzUm 21 1sak N Barki 8 25 8 28 
Çu. Alıcı Fiat 53 YEKÜN 

206 S Süleyman 12 50 ıs 50 Zahire Borsası 
164 Ş Riza halef 11 14 75 Çu. Cinsi Fiatı 

127 Müskirat inhi 8 75 10 25 205 Arpa J 50 3 68 
90 Kırk Kazım 12 15 75 4 Nohut S 5 
75 Portakal z M 14 14 28 Kumdan 4 75 S 

10 13 50 
44 Burçak 4 75 4 75 

35 Usta oğlu M 
30 H z Ahmet 14 14 50 148 B Pamuk 47 50 50 

23 
H ve Cevdet 14 14 1010 ken Palamut200 425 

6 Len Recyo 13 50 13 50 Çocuk Kavgası 
3 G Abdullah 10 10 Asansörde Adalet sokağin-

759 YEKÜN da oturan Talat kızı Müjde 

İncir adında yedi yaşında bir çocuk 
Çu. Alıcı Fiat sokakta oynarken kavga ettiği 
32 M J T aranto 6 02 6 62 Orhanı başından yaralamıştır. 

Su•" MER BANK Y ı· 11 p Bayram Münasebetile Resmi Ve Hususi er Jfila ar azarı MUessesat memurlarına kolayhk olmak Uzere 
• 

Bugünden itibaren Yapı la('ak Kredi 
Muamelatının İlk Taksiti 1 Şubat 1935 Tarihinden Başlıyacaktır 
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Ağaç Dikinıi 
Belediye yakında şehrin her 

tarafında teşcir faaliyetine baş-
lamak için icabeden hazırlık
lara şimdiden başlamıştır. 

Belediyenin kendi fidanlı
ğında bu maksatla mühim mik
tarda fidan yetiştirildiği gibi 
fidanlığı olan diğer vilayetler 
den de mühim miktarda fidan 
getirtilecektir. 



Yanı Aaır 
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Veni Eserler 

H AAı· . ''T .. kEd Şanghay 
Sahife a 

Postada Bataklı Damın Kızı 
'Y"azan.: ::ıE-:ı:asan. C:::emi.1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Sen bilirsin ki ben senin 
i ;:n iyilikten başka hiç bir şey 
dJşünemem Ali. 

Aysel çok sak ndi. Alinin 
ricaları adeta takatın fevkinde 
idi. Elinden nasıl kurtulacağım 
bilmiyordu. Fakat Ali va7.İyeti 
anlamıyor ve kendisinin yanıl
dığına zahip oluyordu. Onun 
Aysel için hissettiğini, Aysel 
onun için hissedemiyordu. Büs
bütün yanına sokuldu. Sanki 
içini görmek isbyor gibi ona 
derin derin baktı: 

- Bu kayadan Çamlıbeli 
seyretmiyor muydun. 

- Evet fakat orada bir in
sanı özlemiyorum. 

- Beni hiç istemiyor musun? 
- Ooh .. Evet ... Fakat seninle 

evlenmek istemiyorum. 
- Kimi seviyorsun? 
Aysel sustu ... 
- Çocuğun babasmı D11? 
Aysel - Evet dedi. Ona bir 

kere kendisinden hoşlandığıDll 
ıöyledimdi. Ve hurdahaş oldu. 

Ali bir an kadar olduğu yer
de kaldı, karanlık bir çehre ile 
ona bakb: 

- Öyle ise kal sağlıcakla. 
Şimdi artık senin ve benim 
yollarımız birbirinden ayrıdır. 
Dedi ve üstünde oturduğu taş
tan ilerideki kayaya zorlu bir 
atlayışla sıçradı ve ağaçların 
arasında kayboldu. 

-ALTINCI KlSlM-
Alı henüz gözden kaybolma

mıştı ki Aysel başka bir yol
dan bayır aşağı koşuyordu. 
Damlarının önünde durmadan 
sıçradı geçti. Ve alabildiğine 
koşarak ormanlı tepeyi yuka
rıdan aşağı indi. İlk rast gel
diği bir köylü damına dalarak 
aahiplerinden Madenliye git
mek üzere arabalarını ödünç 
istedi. İşte hayat memat me
selesi olduğunu ve arabanın 
kirasını ödeyeceğini söyledi. 
Köylüler damlarına dönmüşler 
ve düğünün bozulduğunu hi
kaye ebnİflerdi Hepsi merak 
içinde ve alakadardılar.Ayselin 
Madenlidekilere mühim bir ha
ber ulaştıracağını gördükleri 
için yardımdan kocunmadıbr. 

Madenlide Gülsüm yukarı 

katta küçük bir odada oturu
yordu. Gelinlik esvabım çıkar
mıştı. Anasiyle bir kaç köylü 
kadmı etrafını almışlardı. Gül
süm ağlaD11yordu. Fakat son 
d~rece sakin ve benzi uçuktu. 
Sanki her lahza hastalanıp ol
duğu yere yığılrtencek gibidi. 
Kadmlar bir teviye Alinin la
kırdısını etmişlerdi. Hepsi onu 
kınıyor ve Gülsüm için ondan 
kurtulmuş olmağı bir saadet 
gibi görüyorlardı. Bazıları Ali
nin kaynanasiyle kaynatasına 

karşı saygısızlık gösterdiğini 
söylediler. 

Başına gelenleri daha evvel
den haber vermeli idi dediler. 
Bir takımları böyle büyük bir 
devlet kuşıına nail olacak bir 
insanın daha dikkath davran
ması icabedeceğini söylediler. 
Bazıları da aklını kaybedecek 
ve yaptığını bilmiyecek kadar 
sarhoş olan bir erkekle bağ

lanmak feliketınden kurtuldugu 
için Gülsümü tebrik ettiler. 

Bu münakaşaların arasında 

Gülsüm sabırsızlanmağa baş

ladı. Oradan çıkmak üzerere 
ayağa kalktı. Tam kapıdan 

çıkacağı sırada en mahrem 
arkadaşlarından bir köylü 
kızı geldi kulağına: - Aşağıda 

hiri var. seninle konusmak is-

tiyoı diye fısıldadı. Gülsüm: 
- Ali mi? Diye sordu ve 

gözlerinde bir hayat şulesi par
ladı. 

- Hayır fakat zannedersem 
ondan bir haber. Gelen kız 
ısmarlayacağı şeyi senden baş
kasına söylemek istemiyor. 

Gülsüm zaten bütün gün 
orada oturmuş ve biri gelse 
de fU sefalete bir nihayet ver 
ae diye diifÜDmüştü. Böyle 
korkunç bir feliketin tam da 
kendisine isabet edeceğini evvel
ce bir türlü zihninden geçirme
mifti. Bir çare bulup ta tekrar 
tacını duvağını başına takmağı 

düğün alayıle, arabalerla bele
diyeye gitmeği ve nikahının 

kıyılmasını dii~nüyordn. Şimdi 
Aliden haber geldiğini işiclince 
gayrete geldi, acele koştu ve 
karşıda cami kapısı önünde 
bekliyen Ayselin yanına gittı. 

Gülsüm Alinin kendisine haber 
göndermek için bula bula Ay
selimi bulmuş olduğuna taac· 
çüp etti, fakat belki bqka 
bi isini bnlamamışbr diye dü· 
şündü ve Ayseli güler yüzle 
selamladı. Kendisini evin arka 
tarafındaki mandıraya doğru 

takip etmesiçin Aysele işaret 

verdi: - Mahrem konuşmak 

ıçın bundan daha iyi yer 
yok dedi. Evin içinde hala ka
labalık var. 

içeri girer girmez Aysel Gül
sümün yanına sokuldu ve gö
zünün içine bakb: 

- Diyeceğimi demeden, bir 
şey bilmek i!itiyorum Gülsüm, 
Aliyi seviyor musun? 

Gülsüm hiddetten uçukladı. 

Ayselle buna dair hatta bir 
tek kelime taatisine mecbur 
olmak onu şimdiden mustarip 
etti ve gerçek onu kendine 
sırdaş yapmağa hiç haves et
miyordu. Fakat şedit bir ihti
yaç anında bulunuyordu. Ceb
rünefs ederek şu cevabı verdi: 

- Sen ne zannediyordun, 
sevmiye idim onunla evlenmek 
ister mi idim? 

- Yani demek istiyorum ki, 
hali onu seviyor musun Gül
siim? 

Gülsüm taş gibi oldu. Fakat 
ötekinin mütecessüs nazarları 
alhnda yalan söyliyemedi. 

- Onu belki bugünkü ka
dar hiç sevmedim dedi Fakat 
kelimeler ağzından o kadar ya
Vaf döküldü ki söylediğine piş
man oldu zannolunabilirdi. Ay
sel. 

- Öyle ise; çabuk benimle 
beraber gel dedi. Köşe başın
ba benim arabam var sen sa
de üstüne bir şey al, hemen 
Çamhbele gideceğiz. Gülsüm 
sordu: 

- Ben oraya gidersem ne 
faydası olacak sanki? 

- Sen oraya gidip, o ne 
yaptıysa yapmış olsun, yine 
kendisine varacağını ve o ha
piste kaldıkça onu bekliyece
ğini söylemelisin. 

- Böyle bir şeyi ben niçin 
söliyeyim? 

- Böyle söylemelisin ki, ara
nızda hiç bir soğukluk kalma-
sın. 

- Mümkün değil ben hapis
lerde çürümüş bir erkeğe var
mak istemiyorum ki. 

Aysel bir dıvara çarpmış 

gibi bir kaç adım geri sıçradı. 
Fakat anında gene cesaretini 
topladı. insanın Gülsüm gibi 
zengin ve kudretli olunca bu 
tarzda düşüncesini zaruri gördü: 

- So!IJJ. V or -

•• C!O •• asan ının ur e-
h. t e· B k [*] Güzellik Kraliçesi 
ıya ına ır a ışı,, 

Dağıtma işlerinde 
Çabukluk 

Bug:;., tültür kaynağımızın 

djjiinen gen; başlarından, hiç 
~:ipl.esiz, en değerlilerinden 
biri de Hasan Ali adıdır. Türk 
kültür hayatına bir ço!< kıymetli 
eserlerile kend:ni tanıtan ve 
sevdiren Hasan Ali, ~erek dil 
s:ıvaşında ve ge.-ek kültür işle
rimizde değe::i varlıklar gös
termiş ve değerli ese~ler yarat
mağa başlamıştır. Bu eserler
den biri de: "Türk edebiyatına 
toplu bir bakış,, adlı "yeni kül
tür kitaplan" nın birincisidir. 

Bugjn bu kitabı zevkle, isti
fadeyle okurken cidden derin 
ve benzersiz bir sevinç ve övün· 
me duyuyorum. Türk edebiya
tının uzun münakaşalara sebe
biyet verdi2ini herke~ bilir. 
Hatta onun kıymetsizliğini ileri 
sürerek liselerimizden kaldırıl
masına kadar işi ileri getiren
ler bile o!du. Fakat bununla 
beraber Türk edebiyatının bir 
varlığı temsil ettiği kabul edi
lerek proğramlanmı:ı:dan çıka· 
rılamadı. 

Lise sıralarında bulunduğum 
zamanlardaki elimize verilen 
edebiyat tarihi kitap'annı göz 
önüne aldım ve Türk edebiya
tına toplu bir bakışı onlarla 
mukayese ettim. ltiref etmeli· 
yim ki onlardan daha çok gü· 
zel ve onlardan daha çok de· 
ğerli ve toplu buldum. 

Büyük zekaların hususiyet· 
!erinden biri de ilerileri görücü 
gözlere malik olmalarıdır. İşte 
Hasan Ali, bu günkü kültür 
değişikliğinin ön alacağım sanki 
her kesten daha evvel görmüş 
olduğunu, bize bu kitabile 
isbat etmiştir. Yeni bir Türk 
dili ve yeni bir Türk kültürü 
başlıyor. Bu yenilik işleri ara• 
sında, gayet tabiidir ki, eskile
re bağlı bilgilerimiz ancak bu 
işlerle mahsus kalacakbr. Ye
ni kültürümüz her hızını yeni
likten ve ileri hareketlerinden 
alacakttr. Bununla beraber lise 
tahsili, genel bir kültür olduğu
na göre eski edebiyatımız hak
kında da biraz malümat ver
mek icap eder. Bence, bu ki
tap, bu düşünceye en uygun 
gelen olgun bir uğraşmanın 

yavrusudur. 
Hasan Ali, kitabının bir ye

rinde diyor ki: 
wT etkiklerimizin ilk parça· 

sını teşkil eden bu kitapta, 
edebiyatımızın kaynaklarından 
tanzimata kadar olan kısDll 
bulunacakhr. Edebiyat tarihi
mizle uğraşan alimlerin en son 
buluşları esas olmak üzere alın 
mışbr. D1!eğimiz, şimdiye ka· 
dar yapılan tahlilleri, cemiyet 
hayahna göre terkip etmektir. 
Parça parça bilgilerle edebi
yabmızın tarihine lüzumu ka· 
dar ısınamamış olan genç ne
ıile onu, kısa, fakat toplu 
olarak göstermeğe çalıştık. 

Söylemeğe, te•kik edilmeğe de 
ğer cihetleri tebarüz ettirmek; 
henüz meydana çıkanlmıyan 

eserleri araştırma arzusunu 
uyandırmak en büyük emeli
mizdir. 

Her edebi müessese ve her 
edebi hareket, bu küçük ki
tapta canlı bir varlık gösteril
miş, doğumundan ölümüne ka
dar, tam bir hayat şeklinde, 
~üşahhas bir hale getirilmiştir. 
Ölmiyen, hala yaşıyan cihetleri 
varsa onların da istihaleleri 
ayrıca işaret olunmuştur. 

Bunun için "Türk edebiyatı
na toplu bir bakış,, şu veya 
bu şairin hayat ve eserlerini 
tetkik eden bir edebiyat tari· 
hi değil, edebiyatımızın terce
mei halini tespit etmek istiyen 
bir denemedir .• 

S. Behzat 
Hemde anlıyalım ki, Hasan 

Ali, bu denemede çok mu
vaffak olmuş ve Türk kültür 
hayabna en büyük nizınetle

rinden birini daha yapmış ol
du. Yukarıya aldığımız yazının 
bir büyük doğruluğu anlatbğını 
görmek istiyeuler varsa bir defa 
wTürk edebiyahna bir bakış,, ı 
tetkik etsinler .. O zaman inana
caklardır ki genç kafalara arbk 
anlıyamıyacakları bir dilin ede
biyat metiulerinden uzun urun 
balıaetmektense onlara bu ki
tabı tavsiye etmek ve okutmak 
daha çok doğru ve yerinde bir 
İf olur. 

Bu yazılarla eski edebiyah
mızı tarih kitaplarından çıkara
lmı, manas1 kastedilmiyor. Fa
kat arhk nznn nznn o edebi
yatla genç dımağları yormağı 
faidesiz buluyorum. Onlara top
lu ve kafi bir malUmat vermek 
için bu kitaptaki gibi bilgiler 
kafidir, sanıyorum. Yani, dimek 
istiyorum ki, eski edebiyahmı
zın genel vasıflarını ve fahıs
lannı uzun uzadıya tetkik et
mek ifini yüksek tahaile bırak
mahdır. Liae edebiyat tarihi 
kitaplarının sahifeleri N Türk 
edebiyatına toplu hir bakış ,, 
derecesinde aza}hlmalıdır. Ma-

mafih bu bir kanaat meselesi
dir. Bu iflerle uğrafanlar hiç 
füphesiz, daha esuh dÜfÜD
müşlerdir. 

Hasan Alinin wTürk edebi
yabna toplu bir bakıf,, ı yal
nız mekteplilere gerekli bir 
kitap değil, her yaşta herke
sin okuması gerekli bir kitap
br. Onsuz ~er kütüphane ek· 
ailrtir. Bilhassa, ilini bir tetkik 
değil de fÖyle herkesin bilmesi 
lizımgelen feyleri öğrenmek 
hevesini güdenler için bu ki· 
tap değeri biçilmez bir ör
nektir. 

• * • 
,. Türk edebiyatına toplu 

bir bakış" üç kısımdan ibaret· 
tir: Birinci kıcım yalnız halk: 
ikinci kısım yalnız tekke; 
üçüncü kısım yalnız divan ede
biyatlarına aynlmışhr. Fakat 
bu kısımların her birinde muh· 

telif doğuşlara, muhtelif mek
teplere, muhtelif bilgilere ait 
tam ve etraflı izahat verilmi~ 
misaller gösterilmiştir. 

Ayrıca bu güzel kitabın so
nuna Türk edebiyat tarihinde 
geçen belli bqlı şahısları gös· 
teren bir liste ve hele en ao-
nunua, bütün cihanın yaşıyan 
edebiyattan Türk edebiyatile 
karşılaşhnr cetvel ilave edil· 
miştir ki bu çok yerinde ve iyi 
bulıınmuş zenginliktir. Filvaki 
bir Fransızca edebiyat tarihi 
kitabının sonunda da böyle bir 
liste mevcuttur. 

Fakat o listede şark edebi
yatile hiç meşgul olunmamıştır. 

Türk edebiyatına toplu bir 
bakış, gerek herkese lıizım bir 

kitap olması gerk verdiği bilgi, 
ve gerek anlahş bakımından 

çok değerli ve herkese tavsiye 
edilebilir bir edebiyat tarihidir. 

S. BEHZAT 

[*J İstanbul - Remzi 
nesi - 75 Kuruş 

kütüpha-

Geçmişi Bozuklar 
Mıhçılarda geçmişi bozuklar

dan kör İhsan üzerinde dört 
gram esrar bulunmuş, İhsan 
bunu Bekir oğlu Hasandan al
dığını söylediğinden Hasarun 
üzerinde yapılan aramada 17 
gram esrar çıkmıştır. ikisi de 

_xakalanmıslardır. 

Güzellik kraliçeler'.ııi seçme 
İfİ her tarafta devam ediyor. 
Şanghayda da matmazel Lily 
Lee Şanhay güzellik kraliçesi 
seçihııiftir. 

Talebeler Arasında 
Trahom Muayenesi 
Mekteplerdeki talebenin ço· 

ğıında trahom hastalığı bulun· 
duğu Kültür Bakanbğının dik
kat nazarını celbebnİf ve Ba
kanhk verdiği bir emirde eski 
lllıhat miidürü göz hastalıkları 
mütehas1JS1 doktor Lütfi Kır
dar'ı umumi muayeneye me
mur eylemifti. 

Haber aldığımıza göre bu 
umumi muayeneye erkek lise
sinden baflanmış ve bini mü
tecaviz talebe birer birer mü
ayene edilmiştir. 

Dünden itibaren de kız lisesi 
talebesinin gözlerinin muaye
nesine baflanm!fbr. Sırasile 
kız muallim, erkek muallim ve 
orta mekteplerle ilk mektepler 
talebelerinin muayeneleri ya
pılacaktır. 

Erkek lisesinde birkaç tale
be trahomlu bulunmuştur. 

Zabıta Haberleri: 
ipllk Hırsızı 

Keçecilerde Osmaniye cad
desinde iplik ve pamuk tücca
n Salihlili Osman Nurinin dük· 
kanından bir paket iplik çalan 
geçmişi bozuklardan Halil oğ
lu Şükrü yakalanD11şbr. 

Damgasız Kaatlar 
Namazgahta Alaybey cadde

sinde kahveci Şaban oğlu İs
lamın kahvehanesinde inhisar 
memurlan tarafından yapılan 

araşhrmada iki deste damga
sız iskambil kağıdı bulunmuf 
ve müsadere edilmiştir. 

Göz Tabibi 

lotto Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları mute
hassısı: 

İkinci beyler sokağı N o. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

Posta ve 
ve telgraf 
başmüdü

rü Bay Na
im Güleç 
posta ve 
telgraf şu
belerini sık 
sık gez
mekte gör
düğü bi-
çimsiz ve 
no~sa~ ~ş· _ Ba N im aa·eç 
len gozonune alarak lüzumlu 
tedbirleri almaktadır. Bay Naim 
Gül.e~ ötedenberi postahane 
hanemde bulunan gayri mım
tazam posta tevzi şubesini 

postane içerisine aldırını.ş ve 
bu kısımda tevziat memurları 
için ayrı ayrı bölmeler ve göz
ler yaptırtmıfbr. 

Şehir levziatının sür'atle te
mini için de Alsancak, hükU
met, Karantina posta ve bl
graf merkezlerine ayn ayrı 
tevzi memurları göndermiştir. 

Şimdi bu merkezler dahilin
deki mahallata postahane şu
belerince tevziat yapılmaktadır. 
~u merkezlere gönderilen tev
zı memurları kendi merkezle· 
rinin malı olacak ve bu suretle 
tevziat şekli de intizama girmiş 
bulunacakhr. 

İzmir için çok yerinde bul
duğumuz bu tedbirleri takdirle 
karşılarken on bin nüfuslu 
Bornova posta ve telgraf mer· 
kezine daha bir tevzi memu
runun gönderilmesini dileriz. 
Her cihetten ehemmiyeti olan 
Bornova merkezinde bir tevzi 
memuru ile gördürülmekte 
olan işler aksamaktadır. 

Merk-ez postanesinin bütün 
dahili ve harici şubeleri için 
santralli bir telefon tesisatı da 
yapılacaktır. Yapılan proje ge
nel müdürlüğe gönderilecektir. 

Şehrimiz posta ve telgraf 
başçevirgenliği müfettişlerin

den Bay Hadi Bursa posta ve 
telgraf başçevirgenlik müfet
tişliğine nakledilmiştir. 

Bay Hadiden bofalan müfet
tişliğe de İstanbul müfettişle· 
rinden Bay Edip tayin olun
muştur. 

i LAN 
İzmir ithalat gümrüğü ha

mallarına ait kabili tamir iki 
buçuk ton sıkletinde eşya 

nakline müsait bir adet vinç 
maa teferrüat açık arbrma 
ile sekiz gün müddetle sa
tılığa çıkarılmıştır. T aliplerig 
% 10 pey akçesinin hamal
lar veznesine peşinen tediye 
etmek suretiyle müzayedeye 
iştirak edebilecekleri ilin 
olunur. Hammalba:p 

Mehmet Emin 
( 1137) 

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

1 LAN 
Sümerbank Uşak Şe

ker Fabrikasından: 
Terakkii Ziraat Türk Anonim şirketi hisseleri Sümerbank na· 

Dllna şimdilik yalnız Uşakta alınmaktadır. 
50 liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin tamamı 

~8:2la hiasesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek, diğer yans: 
ıçın hisse sahiplerine birer vesika verilecektir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendileri 
veya vekaletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza biz:ı:at mü
racaat lazımdır. 

Bedelin tesellüm ve ibra muameleleri dolayısiyle yalnız mek• 
tup ile tediye yapılamamaktadır. 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde sahn alma işi ileride 
Sümerbank tarafından yapılacak, şekil ve şartları Sümerbank 
tarafından gazetelerle ilan edilecektir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler ço· 
ğalmıştır. 

Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi ve 
müracaat edenlere cevap verilemiyeceği ilan olunur. 

11142) Salı. Cama 
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Bağlarınızdan yüksek ve tam verim a1abilmek için dünya 
bağalığında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gü~resi. . 
nden sizin de kullanmanızı katiyetle tavsıye edenz. Ecnebı 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri .Vll!'abiliyo~lar. _ _ _ 

Pek az masrafla bağlannızın venmı artacagını ve uzuınun 
cinsi de yükseleceği muhakkakbr. . . 

Otuz seneden beri mücerrep gübreınızı kullanmakta olan 
komşularıınız ayn ayn ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemiş Çarşısı Cezalr Han 
19 - 30 Telefon : 3809 l Z M l R 

AlGOPA 
Diş Ve Baş Ağrıla

lçin En F aideli Ve 
Tesirli ilaç 

( Algopan Cevat ) dır 
( 1 - 6 - 12 ) lik teneke kutularda ve orjinal amba

lajda her eczaneden isteyiniz. 

Toptan Satış Mahalli : 
Istanbulda Bahçekapısmda 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Şehrimizdeki Ecza Depolarile Eczanelerde 
Vardır. lsrarla ALGOPANI lsteylnir. 

Yeniden Açılan 

Büyük lınp ryal· t li 
Beyoğlu İngiliz Sefarethanesi Yanında N o. 6 - 8 

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

Bir Dişte 1,000,000 Mikrop ! 
Amerikalı bir bakteriolog bakımsız bir 

dişin üstiinde 11 cins. bir milyon mikro-
bun yerleşi aşayabilece ·ini söylü or. 

Diş!eriııizi 

kADYOLiN 
Kul anarak temizlerseniz bu ınikroplar yaşa

ınazlar. RADYOLiN diş ve diş eti hastalıklarına 
karsı en nıüessir bir çaredir. Dişleri barao eden 
hanıızların muzır tesirlerine nıani olur. Dişleri 
temiz ' eı· ve narıl narı! JJarlatır. 

l\'Iiihim Bir ilan 
Satılık Han 

Başdurak Kestelli cadde
sinde 22 numaralı Mecidiye 
Hanı, Fırın, Kahvehane ve 
dükkanlar satılacaktır. İsti
yenler Arastada 265 numa
rada Saraf KOENKA BİRA
DERLERE müracaat. (1140) 

S-9 Sa. Per. Cu. 

'

, 
Cöz Hekimi 

Mitat Orel 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon N o. 3434 
----21-26 (1019)1--rfll 

Veni Aaır 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYVA BAHÇESİ SAHiPLERİNİN 
Dikkat Gözlerlne 

Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCİN ) markalı 
KİMYEVİ GÜBRE'Ierin IZMİRDE satış yerinin yalnız : 

GAZİ BULVARINDA YENİ TUHAFİYECİLERDE 
(1) NUMARALI ADADA İNGİLIZ KİMYEVi 

GÜBRELER ŞİRKETİ 
Olduğunu Unutmayınız . _ 

GÜBRELERIMizt BAG mıntakalannda ki KOY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentaları
mızda bulursunuz. 

Adres : İMPERİAL KEMİKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESİ 

P. K. 78 Telefon: 3803 
6--26 (10~2) Pa. Ça. Cu. 

Bayram Tebrikleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Tebrik T elgrafnameleri Kullanınız 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından hazırlanan "Lüks., tebrik 

telgrafları sureti hususiyede Viyanada bastırılmış çok zarif ve 
süslüdür. Bu kaatlar her telgraf merkezinde bulunur, Tebrik 
telgrafınızın bu süslü kaatla muhatabınıza verilmesini isterseniz 
arzunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. Telnraf ücretinden başka 
vereceğiniz on beş kuruş maksadınızı temin eder. Bu suretle 
hem çocuk Esirgeme kurumunun bakmakta olduğu kimsesiz ve 
fakir yavruların bakımına yardım hem de telgrafınızı çektiğiniz 
zata karşı da fazla saygı göstermiş olursunuz. 1-10 

KIŞ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüıYi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon!!'uldak 

Sobalar için en dayanıkh ve en ucuz kömü~dür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Pe,rpinyani 

· Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngiliz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınıu da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sab' mahalli : Kestane pazannda No. 10 
885 Telefon 3937 

-108- Öz Türkçe karşılıklar 

- ı kalmak - Gücenmek lık 3. Kalınık 4. Koşuk (Asıl 
- kırmak - 1. İncitmek "Mürekkep., man. Şiirde bir 

2. Gönül kırmak 3. Gücen- nevi nazım, musikide beste) 
dirmek 5. Yel (Rüzgar man.) 

- ı sayılır - Sözü geçer - !anmak - 1. Ağmak 
- sormak - Yoklamak 2. İrtmek 3. Uçmak 4. Yük-
- şinas - 1. Gönül kır- seltmek 5. Yilimek 

maz 2. Onatça 3. Saygılı - alma - İlinçü 
Hatıra-(Zilıni kuvvet man) - açılmak - 1. Ayazmak 

1. Angı 2. Anı 3. Ep, ip 2. Açmak, açılmak 

4. Toğaş, tuaç 5. Üğ 6. Yö- - cereyanı - Ekpin 
rence - dar - 1. Lübcil, 2. Ye-

- (Yadigar man.) - 1. leç, 3. Yeleken 4. Yelek 
Anacak 2. Andaç 3. Annak sırb 5. Y elkimyer 6. Y eles 
4. Humaru 5. Kumaru, im yiles 
markı, kumarku 6. Sağın - i - 1. Başangı 2. Cil-
malık bezek 3. Dulbak 4. Hoppa 

Hatif - Yankluk, Yan- S. Yeleme 6. Yelmeşik 7. 
luk. Y engil 8. Yil kovan 

Hatime - 1. Bitim 2. -i meşguliyet - Eftik, 
Bitirim 3. Ket, ket kit 4. eftileme 
Son - kesesi - Şüşük (Ba-

- çekmek - 1. Bekle- lıklarda) 
mek 2. Bitirmek 3. Sona er- Havadis - 1.. ~ilget 2. 
d' k Çav 3. Çavır 4. Dını 5.0lan 
ırme . biten, olanlar bitenler 6. Sa-

Hatip - 1. Aykaç2.Ay- va 7. Selen 8. Şor 9. Tabış 
kucu 3. Geçen (Natuk man) 10. Ucar 11. Uçma 12. Ul-
4. Sözcü 5. Sözen (C. H. F. car, olcar 
nın suali üzerine U. M. Havale - 1. Belen (Ha
'1. oda Ruşen Eşref beyin vale denilen bir nevi sar'a 
teklifile halk hatibi yerine hastalığı) 2. Bır~~ma, üstü
k b I d'lın' . ) 6 S I . ne bırakma 3. Bolme (Tah-

a ~ .. ~ ı .. ıştir. · öz evçı ta perde man.) 4. Çevirme 
7. Sulonku (Tahvil man.) 5. Kaldırma 

Hatm (Hatim)- 1. Bağ- (Silah darbesi, havale man.
layış 2. Bitim, bitirim 3. 6. Pölünüş . pölgüm 7. Sun) 
Bitir ma (Takdim man.) 8. Tabış 

- etmek - 1. Bitirmek (Asıl kar, kazanç man.) 9. 
2. Sona erdirmek 3. Tü- Tcskerme 
ketmek - etmek • 1. Bırakmak 

Hatta _ B'I üstii.ne bırakmak 2. Buyur-
1 e mak (Emrü havale man.) 3. 

Hatve - 1. Adım 2. At- Çevirmek 4. Çoralamak 5. 
lam 3. Basuk 4. Oda 5. Pı- Eyşemek 6. Puyurmak 7. 
tır 6. Sava Ölçermek 8. Salmak 9. Tap

Hava - 1. iş, eyş, eyiş sırmak, tapşırmak 10. Tap
(Musiki havası man.) 2. Ka- surmak 11. Yüzetmek 

Sahllae 

TENiNiZi 
Fena Havanın ·ı esiratın<lan 

Nasıl Muhafaza Et meli? 

Her havada dışarı 
çıkmağa, rüzgann ve 
yağmurun tesiratına 

maruz kalmağa mec
bur olan bir kadın 

tanırım. Böyle iken 
teni şafanı hayret 
bir derecede ter 
ve taze, cildi yumu
şak ve berrak idi. 
Şaşbm ve sordum. 
Sen ki bütün gün 
tesiratı havaiyt -
ye maruz bulunuyorsun. 
Nasıl oluyor da beşerenin 

kırmızılanmasını ve sertl~mesini 
menedebiliyorsun ? İşte verdiği 
basit cevabı : 

Y atmazdan evvel cilt 
için pek mükemmel 
bir unsur olan pembe 
~engindeki Tokalan 
kremini tatbik ediniz. 
Siz uyurken cild.inızi 
besler ve gençleştirir. 
Sabahları da keza 
cildın bir unsuru olan 
beyaz rengindeki(yağ 
sız) Tokalon kremini 
tatbik ediniz. Cildi 
beyaılatıp, kuvvet
lendireceği gibi açık 
mesamatı ve siyah 
benekleri izale ve gu

dedatın taharrüşünü teskin 
eder. Bu usul dairesinde Tokalan 
kremini kullanan her kadın, te
nine verdiği mat ve yumuşak 
manzaradan dolayı son derece 
memnun ve mütehayyir kalır. 

Tür~ i~e Ziraat Bankası lzmir 
Şubesindeo: 

19/12/934 tarihinde açık artırma ile ihaleleri yapılacağı 
14112/934 te Anadolu 15/12/934 te Işık 16/12/934 ticaret ve 
17/12/934 te Yeni Asır gazetelerinde ilan edilen Yunanlı emva
linin ihaleleri 23/11935 tarihine pazarlığa bır2kılmıştır. Satış gayeri 
mübadil bonosu veya peşin para ile nakden yapılır. Kıymeti 

muhammenesi iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin ibalei 
kat'iyeleri istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait devlet vergi 
ve belediye resim ve sair bütün masrafları müşteriye aittir. 
İstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü 
saat 14,30 da Ziraat bankasına mürucaatları. 5486 (1139) 

Jz u i.- Posta Telgraf Baş Çevir-
genli~inderı: . 

406 numaralı telgraf ve telefon kanununa müzeyyel 1900 nu
maralı kanunun ikinci maddesine tevfikan İzmir telgraf merke
zinde telgrafların telefonla verilme ve alınma muamelesine baş
lanacaktır. 

Abone olmak istiyenlerin kaydolmalan ve izahat almaları için 
İzmir telgraf çevirgenliğine müracaatları 5510 (1318) 

Öz Türkçe karışılıklar 105 -

- lik - 1. Cimrilik 2.Dar - ı nefsetmek - 1. Bağ-
ellilik 3. Eli darlık 4. Kıy- lanmak 2. Kendini vermek 
galanu 5. İntilik 6. Saranlık Hasret - 1. Arman ?. 
7. Sıkılık, eli sıkılık 8. Üzüt- Göyünç 3. İç açısı 4. Mavuk 
lük. 5. Nızkan 6. Sağınç (Endişe, 

- lik etmek - 1. Azlan- düşünce, kaygı man.) 7. Sa
mak 2. Karamdamak 3. ğış 8. Sağu (Ölünün mezi
Karçanmak 4. Kırsanmak 5. yetlerini sayıp ağlamak man) 
Kısınmak 6. Kısırganmak 7. 9. Ökünç, ükünc (Nedamet, 
Kıvırkaklanmak tövbe, sefale,, zaruret man ) 

Haslet - 1. Kılık (Fiil - çekmek - 1. Algaza-
meşguliyet, memnuriyet, va- mak 2. Göreceği gelmek 
zife, hulk, tarzı tefekkür, iti- 3. Göresi gelmek 4. Göre
yat, seciye, cibillet, tabiat sim ek 5. Öğlemek 6. Ökse
sabrii tahammül, terbiye, ne- mek 7. Özlemek 8. Timir
zaket, kıyafet man.) 2. Tus, mek 9. Yaynamak 
tüs. Hassa - 1. Ayırt (Fa-

- sahibi - Tusluk rika man.) 2. Başkalık 3. 
Hasın (Hasım) - 1. Cat Ira 4. Nedeklik 5. Negük 

2. Dayın 3. Dergaş 4. Düş- 6. Öz, özlük 7. Özgelik 
man 5. Yağı, 6. Yağın 7. - ten - 1. Ayrıca 2. 
Yav, yavı Başkaca 3. Oğrağu 4. Onar-

- ane hareket - l.Çav- ca 5. Özene bezene, özene-
lama 2. Y ağıkma rek 6. Alt 7. T oladı 

Hasna - 1. Ece (Muh· Hassas - 1. Culum 2. 
terem kadın man.) 2. Gök· Çok duyan 3. Duygulu 4. 
çek Duysak 5. Eslek 6. İçli 7. 

Hasp - 1. Dolayı 2.Gö- İçingir 8. İnce 9. Kapkın 
re 3. Ötürü 4. Tap 10. Künilfi 11. Sakl2. Ses-

- {b) elicap, -(b) elik- kir 13. Sezek 14. Sizüçen 
tiza,-(b) ellüzum, 1.(-den) 15. Sezigen 
Dolayı 2. Gerekliğine göre, Hasta - 1. Ağrık 2. 
gerekliğind~n dolayı 3. Ağruk 3. Avruk 4. Avrulu 
(-den) Ötürü 5. Avruv 6. Cirli 7. Çor!u 

-(b) elkarabe - 1. Hı· 8. Çökel 9. Çörü 10. Enez, 
sımlık yüzünden 2. Yakın- eneze (Sakat malıi.l man.) 11. 
lıktan, Karabet Erçel 12. İşok 13. lğcil, ile

- (b) etenlilliih- }· Tan- cil, iyci: 14. İğdir, iydir 15. 
rı için 2. Yalsız (Ucretsiz İğli , ikli 16. İğliğ, iklik 17. 
man.) İhlez 18. İnğlu 19. İnize 20. 

- (b) i - l. Gönülden, Resel 21. Kesikli 22. Naçak 
gönüllüce 2. Karşılıksız 23. Nangır 24. Sağlıksız 25. 

- (b) ünallah - Taptanrı Sağsız 26. Sayrı 27. Sayru 
Hasr (etmek) - 1. Bağ- 28. Sergin 29. Sırkav 30. 

lamak 2. Vermek Sırııın 31. Sökel 32. Sökel-
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Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı -Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

Iznıirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
sipar~ini kabul ediyoruz. Ankara Ormarı Çiftliği Müdürlügüne n1üra
caat. Fazla izahat için Jzmirde Ege Palas ve Şehir gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 

Devlet D emiryolları 7 nci iş
letme Müfettişliğinden : 

I LAN 
İzmir - Bandırma yolunun 294 ncü Kilometresindeki Mustafa 

Kamil Paşa ismindeki muvakkat durak 1. Kanunu sani 935 ta
rihinin ilk saabndan itibaren seyri hafif ve seyriseri ve mesa
jeri muamelabna kapadılacak ve oradaki memurda kaldırılacak
tır. Fakat yolcu, muhtelif trenleri durağın bulunduğu noktada 
evvelki gibi durarak yolcu indirip bindirecek ve yolcuların ba-
'{ajlarını da alacak ve verecektir. 24-25 5499 ( 1132 ) 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

İki Defa SUzUlmUştür 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamdi Nüzhet 
• . 
~ Sıhhat Eczanesi 
• . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

Kemal Satir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3055 

Evi Ka;antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

•çocuK--HXST Af.ık.C(Rf 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkahını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

H. 3 (25) 

~::ou:z LW--1-·~'' ~,....--,,:"'~ -~ l Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

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

Dahiliye 

DOKTOR 

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

karşısında. 

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

ŞA~L. PRIMUS 
Bu ismi lzmirde Ve Ege 

mıntakasında tanımıyan yoktur. 
Son sistem buharlı Amerikan makinelerile 

boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının 
lzmirde eşi yoktur. 

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

ŞARL PRIMUS 
Müessesesine Veriniz 

BAYRAM MUNASEBETiLE 
Fiyatlarda Fevkalade .Tenzilat . 

ADRES • SAMANISKELESINDE 
• iŞ Bankası karşısında 

KARDİCALI ıbrahim Hanında 
Telefon : 3449 

14 - 15 

25 l\anunuevveı 1934 

Doktor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. '2 

Doktor Ali Riza Ünlen 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

-106- Öz Türkçe kanlıklar 

cil 33. Sökelli 34. Tivga 35. Haşin - 1. Berk 2. Çöp 
T oğa 36. Urkay 3. Çört 4. Hodman 5. İri 

Öz Türkçe karşılıklar - 107 -

Pitek 5. Yazı Yidemik 
- tat - 1. Bitikçi, bit- - alfıt - 1. Azık 2. Az-

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

-!anmak - 1. Ağırmak ( kaba man ) 6. lrik (Sert 
2. Avurmak 3. Çirlemek 4. man) 7. Kaba 8. Kakı (eşya 
Çirlenmek 5. İğlemek 7. iğ- hakkında) 9. Katı 10. Katkı 
lenmek, iklenmek 7. İğleş- (adam icin) 11. Sarp (ağır, 
mek 8. İklemek 9. Kemle- güç man) 12. Sert 13. Ters 
mek 10. Keselenmek 11. 14. Yiti 
Sökelmek 12. Talıkmak 13. - görünmek - Kazırla-
Talmak mak 

- lık - 1. Ağrığ 2. Çir Haşiye - 1. Attırma 2. 
3. Çor 4. İğ, ik 5. İnğ 6. İy Karayini, kıranı 
7. Kem 8. Kesellik 9. Ölet Haşmet - 1. Kavut 2. 
10. Salım 11. Rayrılık 12. Kut 3. Sotur 4. Suntur(Sun· 
Sökellik 13. Şor 14. Yik 15. turlu= hasmetli) 5. Zontur 
Yiklik 16. Yiyik, yiyici Haşr - (etmek( 1. Birik-

- lığı nükseden - Üz- tirmek, bir yere getirmek 2. 
nük Diriştirmek 3. Koparmak 4. 

- nevbeti - Tinek Toplamak 
- lıktan kurtulmak - 1. Haşyet - 1. Belin 2. 

Eyi olmak, eyileşmek 2. O- Korku 3. Süre 4. Ürküntü 
nulmak 5. Ünsünme 

- hane - 1. Sayru yeri - duymak - 1. Eslemek 
2. Sökü 2. Korkmak 3. Ürkmek 

- yı yoklamak - Sora Hat - ( Çizgi man ) 1. 
varmak Borazna 2. · Çırpı (iple çeki· 

Hasut - 1. Adakarkak len çizgi, hattı müstakim, 
2. Güncü 3. Hınza 4. Huna- sıra man) 3. Çizgi 4. Çizi 5. 
maz 5. Kıskanç 6. Kirtüç Çizik 6. Onğdu 7. Şiyin 
(fena huylu man) 7. Komsoz - tı bala - 1. Bel (dağ 
8. Könçö 9 .. Künürkek 10. beli) 2. Geris 3. Yeleç 4. 
Künşil 11. Öcgel 12. Tebiz Yeli 

Haşa - 1. Bizden uzak - b fasıl - 1. Damak2. 
2. Irak 3. Olmaya Küper 3. Ur 4. Seğir 

Haşak - (Hassü) 1. Çıl- - tı hareket - 1. Gidiş 
hız 2. Çöp 3. Çöpeze 4. 2. Tutum 
Çörçöp 5. Çövür 6. Kuruğ - tı münhani - Gece 
7. Künge 8. Kuğ 9. Süpü- - tı içtima - tı taksimi 
rüntü. miyah - 1. Baduç 2. Bıçak 

Haşefe - 1. Cumalak 2. 3. Çatak 4. Kılçık 5. Koyak 
Kalak 6. Salan 7. Sınır 8. Savıık 

Haşere - (Haşerat) 1. 9. Yivyen, yivlim 
Böcek 2. Böcü 3. Böcü höt- Hat - (Yazı man) 1.B ı · 
rü 4. Cücüler 5. Deprenici çek, biçek, biçik, bit"-': .j. 
6. Yer yurdu , Bitti. bittiii:. bitit 3. Picik 4. 

küci 2. Güzel yazıCJ gun 3. Yanlışlı, yanlış dolu 
- tı dest - Elyazısı - etmek - 1. Aldanmak 
Hat - ( hadd, derece 2. Atlamak 3. llakmak 4. 

man) 1. Değer 2. Kerte 3. Kaypmak 5. Sürmek 6. Ta
Kıdığ 4. Kur (Sıra, dimi yınmak 7. Y angılmak 8. Ya
man) 5. Oran Yanılmak, yanlış yapmak 9. 

- (d) dini bildirmek - Yazmak 
Aşaklatmak - ya düşürmek - Yas-

- ten efzun - (d)dinden tırmak 
fazla - 1. Artıksı 2, Aşın 3. - eden - 1. Yanılan 2. 
Çok 4. Kerinçsiz 5. Oransız Yanlığlı 
6. Taşkın - sız - 1. Bayakır 2. 

- ( d ) di liyıkında - Çek 
Denginde.. Hatap - 1. Odun 2. 

( d ) di kifayet, yeterge Tamduk (cehennemlik man) 
(d) di vasat - 1. Orta çağlığ Hatar - Torluğ, torluk 
2. Ortalama - nak - Korkulu 

- naşinas - 1. Çuvallağı - sız - Esenli 
2. Cepçek 3. Şımarık 4.Utan Hatem - 1. Tamga 2. 

- siz - 1. Bitmez tüken- Tüzgü 
mez 2. Derinsiz (çok man) Hatır - ( Zihni kuvvet 
3. Kalın 4. Kalınğ 5 .. Köp man ) 1. Erk 2. Es 3. Ep 4. 
6. Ölçüsüz 7. Ülgüsüz İp, ipi 5. İs 6. Öğ 

Hat - 1. iti, itik 2.Kes- - lamak - 1. Anmak 2. 
kin 3. Sert 4. Sivri 5. Yan- Anramak 3. Ansıtmak 4. 
gılı (hastalık hakkında) 6. lskermek 5. İsletmek 6. Ko
Yiti lumak 7. Könğlemek 8. Oy-

- halinde gelmek - 1. lamak 9. Sağınmak 10. Üş
Sivirmek, sivrilmek 2. Si- kürmek 
virmek - !atmak - 1. Andır-

Hata - 1. Ağman (Ku- mak 2. Bışkarmak 3. Tü
ııur man) 2. Çarkıt 3. Çüzür şürmek 4. Üşkürmek 
( kusur man ) 4. Devre 5. - a gelmek - 1. Dam
Kamşuk 6. Min (kusur man) mak 2. Dolanmak 3. İçe doğ· 
7. Sır . ocak 8. Suç (cürüm, mak 4. Öğe düşmek 5. Yö
günah, kabahat man) 9.Tel- renmek 
tik, tel tük (eksik, noksan - a g_etiren - 1. Basutçı 
man) 10. Tırbk 11. Yanıl- 2. Yörencı 
çımdu 12. Yanır (Ayıp, ku- - da tutmak - Bellemek 

- dan çıkarmak - U
sur man) 13. Yankuluk 14. nutmak 
. Yanlık 15. Yanlış 16. Yan- - (Gönül man) 1. Gönül 
lışlık 17. Yanılma 18. Yazık 2. Kaıal, kasar, kaeer 3. 
·19. Yazuk 20. Yı.iilık :U:. Slll'Jll -

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

ha~ta kabulüne başlıyacaklardır 

2639 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor Mu ? 

Hemen dökülmesine 
mani olunuz. • 

KANZUK Eczahanesi 

müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek
lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçların 
köklerini kuvvetlendi

rir ve besler. 

KOMoJEN : Latif 
rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza

hane ve ıtriyat mağa

zalanndan arayınız . 
(993) 



Pn sır 

I ,;- t Pazarında Azizler Sokai'Inda 
---------

Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

. 

• • • • •• • •• • • 

e e on ı ın[e ııan~ a u u un emur on erı ır. 



sahife 12 

J• v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
3 UTSCHE LEV ANTE LINIE 

· Hamburg 

MOREA vapuru 27 birinci 

· '"lunda bekleniyor. Anvers, 

; ! 'mrg ve Bremenden yük 

çık. · caktır 

A OLA vapuru 6 son ka
nunda bekleniyor 9 son ka

nuna kadar Anvus, Rotter

dam Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

TINOS vapuru 21 son ka
nunda bekleniyor. 23 son ka

nuna kadar Anvers, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen içiu yük 
alacaktır. 

JOHNSTON LİNE LTD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 
kanunda bekleniyor. Liverpul 

ve Anversten yük çıkardıktan 

ıonre Burgas, V ama ve Kös

tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULOT 

AUGUST LEONHARDT 

ıapuru 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 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 16 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

,:eri üzerine mesuliyet ka
t;u1 edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 29 kanunu 

evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gas, Varna ve Köstennceye 

hareket edebektir 
CERES vapuru 26 kanunu 

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

UL YSSES vapuru 10 ikinci 
kanundan 17 kanunusaniye ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 24 ka

nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen

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

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

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

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, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
dandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Brlstol f»tell 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz O elidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

S~cak ve so~uk akar suyu, . banyolu odaları Marmaraya 
Hahce nazır guzel manzarası ıle .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

Dl.kk'll • Sütü~ Egelilere B 1• t 1 S_irke-
c • Beyoglunun f S 0 cıde 

o~ rrı ani ,.7 e oteli~id!~:siye 

N llALLbM 
! .· Il ı ti ; • 1 t 1. ı l • 1 ( ' t ı 

ı ı llh r t l' t,' tııı Z:I 

u n n l ıl ıı 11 nı anı ı ~ 
ıı ı ılır 

ÇC nl<i: 
J..ıı ıt-:11 il il l ıH Z 

~ •• tm ıt . yaıı 

ıa ı 1ıoı y.·gfı ıı 
. ı ııı ha ılır. 

llı• r lıR yıdeıı 

posu 

-- Yeni Asır · .... 

Oliver Ve Şii. JADRANSKA 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRiNCİ 

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

VAPURLAR 

PLOVIDBA D. D. Susak 
1ZM1R, PlRE TRIYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa-

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. EG YPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 

kannnda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacakbr 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL iÇf N BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapur1ann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

dk hareketler: 
26/12/934 S.S BEOGRAD 
2/1/935 BLED 
9/1/935 SRBıN 

DıKKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 
için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yoku ve navlun için tafsilat 
J. PUSSlCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

1'1akıne imalathanesi 
HRlını~ .. ; ,. · ~· Numara 50 

M iieM3esemj rı 
mamulatı 

o larak 

nıakıı . 

Jzmirde 
faaliyettcdi r 

A lıtkadıula-
rm bu makine 
lerın faalıyı t 
tıuzları hRk ~ ındl\ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l al}hane Ve Un Det]irmenlerl 

lçın l 11 lnm11nı a l:\t vo NIP.vAt 1111111 odilır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazozgen 
Her boy<la ve her kavvet. 

ı e her c! ııs mabrokat üzerine 

Bilumum D"niz lşlerı 
Darbinler, tnlnmlıalıu Vf 

tesisata mihırnikiye asan~i>r vt 
v!oçler ve s:tir ışl*'r Jernhtf 
•e knhol rclı lır . 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAIVIULATI 

IZDllB 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

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

Yani Manifatur•cılarda 3 numaralı 
ca • No. 8 Telefon Ro. 3942 

(502 h - 1 

D o y ç e Or i y a n t b a n k 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZDliB 
.\l EHKEZI : HKHLlN 

A manııadcı 17~ .Şubesi Mevcuttur 
:-.t• ı ıııaye ve ıbtıyat ıtkçcın 

Hlfı.000 000 R14yhsmnrk 

ltırlqyt· t.lo ~n ı.~lerı: lsT4NBUL ve IZMIH 
~lıtıırıln ~ııht>lt>ıı : J\AHlBE ve ISl{ENJ>ERIYE 

Ht•ı tiirlii hırnk:ı ın11a111elıltnı ifa '\'O kaimi edeı.' ~ 
• A L ,\I ,\ ~ \' r\ 1 > ,\ tıeyahat, ıkamet, tahsil ve saire için 

ı: 
~-. - ' 

Bf"(H~TERl\lAHJ\ ~atılır• <h-1) 

Nezleye 
Korizol 
Kemai. 

ı lc l<tr ı k malıe ıu o 
tıcaretban"&ı 1 Size nezleniz var diye Hilal eczanesinin ( Korizol Kemal ) ini 
Pt>Ş'P.ma l cılur göndermişler. 

- Kız Hilal eczanesi dedinde akhma geldi. Kemal Kim.il 

TEL(f ON 3323 Aktaşın ( gönül ) Altınruya, Bahar çiçeği kolonyaları varını ? • 
- Evimizden hiç eksik olur mu ? Sişclerimiz dolu ..• 

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 

Jnşaatnmdçin atideki ihtiyaçlarınızı pek nouz f iatJarJa 
teru1n etmek isterseniz Hnlim aı:ta. çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRinA nıiiracaat e<lioiı 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her netti çlçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erruatı vesaire ... 

fiyatlaı rekabet kabul etmez 
Yerli Çlmentolar, BUtOn •rkalar 

En RIDaaBt Şeraitle 
lllağ•zamezda Satıhr 

"" A.. •• 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve FalırıkARı: lzmırdc Hallrnpınardadır 
Yeril Pamulundan At, 1 aggare, Kiipekbaş, Det]lrmen, 

Geyik ve leylak Markalarını lıu vı lıer novı J(atıot bf\zı 
imal eylf-'ınekte olup malları A vrupanın ayni tıp men1111 
catırıl\ faiktir. 

Telefon Ko. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Ba,.rak Izmiı· 

(H l) Per. 

Dai ı a Tercih Ediniz 
~lerkez Denosu 

FERiT Şif A ECZANESi 


