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SA:Vl'A»la 

: 8897 
Yeni Amr matbaamnda baı•hufhr. 

TUrk Ulkesinde lrticaa Yer Yoktur 
ençlerden 
klediğimiz -·-ÜJkemiz giinden gine deği

ot. Devrimin belgileri yaşa
wn her yüzihıde kendini 

eriyor. Bayık bir devrim
len ne beklenirse hepsini top-

ğa, elde etmeğe çalışıyoruz. 
erit olsun diye yadılımş 

• bir nesne yoktur. Yapılan
bizi beğeiaSİDler, övsünler 

"ye de yapılmıyor. Türkün 
e yapması, uluslar arasında 
.. n bir varlık göstermesi 

bağh oldaju için j-apıh
or. Bu bakımdan gelişi glizel 

'blmıf adımlar, rastgele yapd
llbf itler g6rülemez. Devrimin 

r atunı diierlerini tamamlar, 
1llusal yapımıza sağlamlık verir. 
Bntün bu &zlü çalışmalar ulu
IUD geri yq&)'lftan, yoksulluk
tan, bakımsızlıktan kurtularak 
ıoysallıga,baymdırhğa,genliğe 
•e ••konfora,, kavuşması içindir. 
0Jkeyi bqtanbaşa demirağlarla 
&ren, fabrikalar kuran,Türke ge
niş yapma yollanın amkhyan, öz 
var.Jığıulm.a kavuşmamızı sağ
lamhyan hep bu glSrlştür. Böyle 
olmca, hu ilkenin geaçlikten 
ileler beldediji dlf&nülaiin ... 

&yaklenmlz Jiblen:e yıllık 
gedikleri kaJ*Wı eksiklori 
r~ ~ 
yorlar. Oalardlr ki, ıewçek zen
ginlin anahtadanm eWe tutan 
.. iMlptt,, bilgilerle, Tlrkiyeyi, 
Aflfttildllı •,teiili 11\iii, acu• 
Dun soysallıkta en ileri giden 
uluslannm lstine çıkaracaklar· 
dır. Ba,nae kadar devrim ıef· 
leriniıı kurduklan belgilerle 
&vündak. Bundan sonra da 
aençlerimizin " müspet ,, bilgi 
yolunda utkulanm görmek, duy
ınak, onlarla avtınmek isteriz. 
Adlan acuna yaydan evrensel 
bilginler, bilim alplan arasında 
Türk adlanm ela prmek iste-

KGltlr bakaabğl, geçen yıl 
okullanauzcla OD yedi bin 
gencin aon yokllmalarcla dön
dilderiai biklirmiflk. içimizi 
ıız•mn bumlan k&tl1 duyum 
ola.,., Dev1'imci Ttirkiyenin 
gençleri de bu aCIJI elbette 
duymUf olmahdırı&r. Bundan 
aoma bu çeşı1: acdar1a karşı
laflll8k iltemiyoruz. Gençleri· 
miz çok çahfmahdırlar. Bqka 
uluslar bir çalqayorlana biz 
on ,.hpnahyız. Çahşma tadım 
ülkllettirmeliyiz. Gençler, ka· 
ıandıklan her utkunun ulusun 
iinüne ün katacağtm düşlnerek 
yurdu nasıl seviyorlar, ulusal 
varJıiımızı nasıl bitiln varlık
ların Bstnnde tutuyorlarsa ken · 

dilerine bağl&nan umutlan ger
çekleştirmeyi de CJylece bat 
yükim saymahdırlar. Her ba· 
şarma ulusun seviJlcidir. Bunun 
tersinesi de ~ek acısıdır. 
Gençler, Atatilrke lvet duygu· 
· :ınnw, onun a~jı yollara 
ağlanhmzı göstermek mi isti

yomınuz,çok çahşınız.Atatürkü 
bundan tok ıeviodirecek bit 
nesne olamaz. 

Şevke't El11gl:ıı 

{Acun - Dilnya) (Saysallık -
Medeniyet) (Devrim - lnkılip) 
~giler. - Eserler) (Utku - Za· 
fer) (Evrensel - Aıeıumul) (Yn
ldba ~~lpife) (ÔVet - Ştllmm) 
(AIP ~) (Bilim- bun) 

Bay . Recep Pekerin Pek özlü Söylevi 
~------------------------~----------------------------~--------------~----------------~ 

" Bu Kuvvetli Yağmur Albnda Kubilayın Manetl Varlığı Önünde Gösterdiğimiz Bu Toplu 
Ve Taşkın Manzara Kara Günlerin Bir Daha Geri Dönmiyeceğinin En Kuvvetli Teminahdır,, 

lnandılar,Döğüştüler,öldüler. Bıraktıklan Emanetin Bekçisiyiz 
Dört yıl önce Menemende 

hortlayan irtieaın eon hamlesi 
Kubillym, bekçi Hasanm, bek .. 
çi Şevkinin temiz kanlarile 
yenilmişti. lnkılip fırkası eser
lerini korumak için gözü ka
palı ölüme koşan bu cesur 
T lirk çocuklarını gönüllerimizde 
ya,ayan varlıklanaı ebedileş
brmek için Menemende büytik 
bir menki tap inp ettirdi. 
Bu taşın ulusal heyecammıza 
uygun bir varhkla açılması için 
uzun zamandanberi hazırlıklar 
yapıhyordu. Hidisenin inlolip 
tarihindeki mühim mevküni 
göz önünde tutan gençlik bu 
menkti taşı başında bir kerre 
daha Kubiliyın nurlu yolunu 
güdeceğine dair andiçmek iati
yordu. Merasime C.H.F. genel 
yazana Bay Recep Peker'in 
bizzat iftiraki bu ama v~ he
yecanı bir kat daha arttırdı. 

Olkenin uzak yakın. küçük 
MIJJ11!ii~k...ır.• ~ 
Jeid• wirek-' hefetler 
Menemen yolunu tuttular. Ha
va dibı yağmurlu idi. Buna 
rağmen saat 12 den itibaren 
otomobiller, otobüsler ağzına 
kadar dolu olarak Menemene 
kalpleri inanla dolu halkı ta
şıyorlardı. 

Hususi Tren 
13,15 te hususi bir tiren Bas· 

mahaneden hareket etti. Yedi 
yiiz kiti için hazırlanmış olan 
bu trende ayakta duracak yer 
kalmamıştı. İzmirin hemen bii
tün münevverleri trende yer 
almışlardı. Kız ve erkek lise
leri, muallim mektepleri, mual
limleri ve izcilerile grup grup 
vagonlara y~rleşmişlerdi. Aske
ri ve halkevi bandolan milli 
marşlar ~yorlardı. 

pnel yazanı Bay Recep Pe
k~r istiklal marşını mnteakıp 
gür sesile kal~en gelen heye
'*1ile söylemµ söyledi. Recep 
Pekerin atefin hitabesi bir çok 
yerleriode sirekli -1kıfkrla 
kesildL lnkilip sevgisini aDla• 
ün dzleri yap. •• Haykınflarile 
kaqalaadı. Bay Recep Peker 
nutkmada ezd'mle dedi ki: 

Ôz arkad.,ıanm: 
Bizim Y8f&YlflllUZ için diin

yalar, değer kıymeti olan ve 
bafkalannın ~kiyle de iistten 
değerler ifade eden Tlrk in
lolibmm koranmuı yohmda 
bq vermiş olan koca yijit Ka
billyin ve onun iki ytlce arka· 
dap bekçi Huan ve Şevkinin 
adlarmı saycda:rla anmak için 
burada toplan1m1 bUlunuyom. 

irtica, k6r ta.aaiup Türk in
kalibım yok etmek için ta bat
tanberi biitiia vuıtakmm QDan 
dı.ve lıer carpııta inlolibm ya
lua ve yapt&Q aiinefl. altmda 
eridi w ~. 8Dlann 808. 
d~ve arbklan sap-
bılecepai& wyonla, esrarla 
sadıet eclilmit hiaUç meneri 
,..-. Ak.deniH açdu Ege 
~·iimda, bU topraklar tlze
riDde KabilAyi bopslamak ci
uyetini itlediler .. 

Kabillya ı...tetmek, onun 
batar phmıda bittin uluvarh· 
ğımıza kıymak demektL HIM 
şurada harada inkılip ilerite
melerini hoş görmemekte zarar 
tasavvur etmiyen ve yeni Ttir
kiyenin iılkılipsız yqıyabile
cejini sanan beyinsizlere rast 
geliriz. Onlar kısa akıllarınca 
ulusumuzun erki, diişktln iç 
hayab slirerek yqıyabilecejine 
inanırlar ve bum. dylerler. 

Tren kalpleri dolduran inan 
ateşile Kubiliyin başı ucuna 
kutanlan laıcaklasmı galüıilyor 
du. K&l'flyakada birlraç dakika 
duruldu. Et~ 4obuı olan 
vaganlara buradan ela kadm 
erkek yiizlerce yurttq ıokul
dular. Tren Menemen istasyo
nuna yaldaprken yıldız te-

Ktfbıilay menkü ~na _gü.elerce çelenk Km1ıwken Foto· Kemal 

Bu yalu ve yanlış dlflnee 
yalniz kendilerine bı.& zarara 
belki az olur. Fakat buaa bat
kalanm inudalmak vaziyetine 
geçince, bu fena fikirler ili• 
haliae geliace tepbbis bir ci
_,. olür. 

bay Behcet Uz ve diğer arka- 1 tren JO&leree vatanda11 Mene- 1 Hitabeain .ıtuıda ıu yazılar 
dqlaıqıa rastladı. Bu zevat •ene ~rmifti. Bunlara zami- Yardı: 
otomobilerinden inerek fait\a- 8'etep Menemen halb kamilen "1nandalar, cllriftliler, llclG-
larile tr.endeki halkı selimla- istasyona geJmitti. ler. Bıraktıkları emanetin bek- Bunun hin bir belgesi yar

dir. Yeni Tlrldye geçirdiiimiz 
kurtulut Ava.tının zaferile is-

dılar. Halk yqa ••• I Avazelerile Civar kazalardatn gelen hey çisiyiz." Bunun altında da ulu· 
mukabele ettiler, A ym lllkünlin betler başlannda ilç bando sal savaşın kahramanlan Kubı

BaJJ Recep P, k.eı· söyl ı·o ı soylerken 1 oto-Kemal 
pe civannda otomobillerle )olculannm Y ızdıztepe etekle-
Menemene gitmekte olan fırka rindeki bu karşılapnaları ayn-
genel y•zanı Bay Recep Peker ca görülecek bir manzara teş-
ile lstanbuldan gelen meb'uı- kil ediyordu. Tren Menemen 
lara he1etlere Vali Kizım Dirik, istasyonuna girerken istasyo-
Fırka reisi bay Avni Dojan, nun iç ve elfl ~alıferden bir 
Müstahkem mevki kumandan n&mune tetkil ediyoııdu. Daha 
vekili bay Raaım, belediye reisi evvel M.-clan selen huut 

olduğu halde bu civarda yer 
almıtlarch. Yağmur bir taraf .. 
tan devam ediyordu. Fakat Ku00 

biliym kalplerde yaratbğı inan 
aıkl kimsenin heyecanım dur
duramıyordu. Binlerce halk 
Y ıldıztepenin üzerine çıkmak 
için yola dökilldü. Menkü tap
mn etrafım daha evvelce oto
mobil ve otobGalerle gelmif 
binlercı halk kütlesi ile dol
durmuştu. Y .ıldıztepede ayak 
buıhnamtf bir kanı yer kal· 
mac.ışb. Sağnak halindeki yağ
murun pddetiqe rağmen on 
binlerce insan derin bır saygı 
ve aeYgi ile bu blyük gilnihı 
heyecanını yaşıyordu. Menkti 
taşınm etrafı kordelalarla çev
rilmitti. 

Blt&n nazarlar inlalip abi-
cleal tieriadeki._ Gazinin leaf!'
Jiie ... Uabealni ob,..nlu. 

Bayatı iffet Halim Orua soylevttıi söylerkeH .Jioto-Kemal 

liy, Hasan ve Şevkinin adları, tiklllin btltibı şartlanm temin 
doiuf ve 6ltlf tarihleri vardı. etmit olarak dahi iç inJalibm 
Halk heyecammn ve halk ipa- biri itekine bağh kurtancı zen 
mnm kalpten gelen ba gldel'İfİ cirlenmeai haya •UD1Zda yer al
duygulu kalpleri titretmit giz• madıkça, Ttirkiyenin kurtul· 
lerde nemler belirtmifti. Askeri muş sayılmasına imkin yoktur. 
haııdomm Çalclitı letikW marp iç inkıliplan yayıp yeiltf4 
ile meruime bqlandı. Foka - Sona 'linci sahıttlU -



Sahife 2 

Soyadı Alanların Adedi 
Üç Bin Beş Yüz Oldu 

Bu Münasebetle 
Değiştirenler 

Nüfuslarını 
Çok .. 

Yeni Asır 

Bay 
Nüiu. iduuinde din alqa

ma kadar yeni aoyadJanın alıp 
tesÇil edeale.rin adedi 3500 ü 
bulmuştur. Yeni soyadı almak 
istiyenler eski nüfu.slarını de-

Recep Peker Dün Candan 
Tezahüratla Karşılandı 
L ....................................................... _ ]{aqayakada Muradiyede 37 _ 

numaralı Afi Fehmi Yazıcı. iz- F k G ı y F k v·ı"' t• K d l .... 
mir Halit bey mektebi muallim- il a ene azanı il ayı, 1 aye 1, Uman an ıgı 
Jerinden Kamil Yerge, Hususi Belediyeyi Ziyaret Etti. Samimi Hasbihaller Yaptı 

ğiştirdikten sonra yeni cüzdan
lara ve kütüğe soyadlarını yaz-
dırmakt~ olduklanndan kalem 
odasında müthiş bir kalabalık 
göze çarpıyor. 

Vilayet idare heyeti azasın
dan Neşet Tanyolaç, Emlak 
ve Eytam bankası İzmir şu
besi müdürü Kemal Türkömer, 
inhisarlar başmüdüriyeti vez
nedarı Mustafa Tari, inhisarlar 
baş müdüriyeti muhasebe me-
murlarından Şükrü Tomruk, 
belediye memurlarından 3 nu-
maralı Hamdi Tuğrul, C. H. 
Fırkası başkatibi Zühtü Tü-
züntürk, Nafia odacısı Yusuf 
Teneler, tahliye şirketi muame
lat müfettişi Mehmet Necip 
Türkçü, İnbihisarlar imalat 
amiri Enveri Türksöy, ~İnhisar-
lar takıp amiri Rıfkı Talay, 
Tapu Evrak Memuru Şemsi 
Turhan, Vilayet istatistik 
Başkatibi Kadri Timagur, 
morahane cadde.inde 85 numa
rada Ahmet oğlu Nuri Türkba
şı, şadırvanalb posta şubesi 
Muatafa Tosun Tosun, Emniyet 
281 Hüsnü ve kardeşi Kazım 
Türk genç, Bq Müddeiumumi 
Asım Tunçay, Aydın demiryc
lu merkez imalathane katibi 
Mehmet Durmuş Tulbuk Ka
raman, Akçalı mesçit rumkuş 
ç kmazı 2 numarada Sırma Sai-
me Tanp~rlar, Doktor Reşat 
Toktay, ticaret odası sicil me
muru Fehmi T enirk, ticaret 
odası tahsil memuru Fazlı Ton 
ay, Abajoln matbaası Ahmet 
Hulüsi Tane eli, ihracat gümrü
ğü manifesto memuru Etem T eo
man halilrifat pap caddesi 18 
numarada Hasan Şimş~k,Ulu!al 
Birlik gazetesi dizgenlerinden 
Mehmet Şeran, Karantina De
mir sokağında 17 numarada 
Bedri Şevik, Pazar yerinde 63 
numarada Mustafa Şenkal, Sü
mer Bank muhasebeciai Muhar
rem Şerbet, Defterdarlık tah-
silat katibi Mehmet Şengül, 
Kadri Şencan, Tuzcu soka-
ğında 45 numarada İbrahim 
oğlu Ali Şerbetçi, Erkek lisesi 
muallimlerinden Ziya Şölen, 
Hapishane aşçısı İbrahim Şatır, 
maliye kazanç katibi H. Celal 
Şentekin, 2. H. M. MehmetRiza 
Şipal, gümrük muhafaza me-
murlarından 2127 numarada 
Süleyman Şakarcan, defterdar
lık muhasebe katibi Ahmet 
Şenyol, emniyet 28 Haydar 
Şaşal, ihracat gümrüiu ambar 
aylıkçısı Halit Şenkur, Abaca 
oğlu hanında tüccar Şükrü Şa
fak, Aydın demiryolu kumpan-
yasında eczacı Tahir Şensoy, 
Basmane maliye şubesi sitaj
yer Süleyman Şü, Karan
tina Şehit Nazmi sokağında 
6 numarada Muzaffer Şermet, 

hesaplar baş katibi vekili Ham-
di Yörük, üçüncü mıntaka ta-
pu sicil muhafızı Behçet yetgin, 
belediye fen heyetinden kon
döktör Ömer Yücel, belediye 
tehakkuk memuru vecihi Y otan, 
Erkek lisesi Türkçe muallimi 
Fadıl Yenişey, Nafiz Mustafa 
kutu imalathanesi müdürii Şev
ket Y egül, Devlet demiryollar 
yedinci işletme Halkapınar atel
yesinde Mustafa usta Yalın, 

istatistik kalemi katiplerinden 
Apdürrahman Yarlığan, defter
darlık istatistik memuru Hayri 
Y enigün, Hacı Mehmet mahal
lesi Numan zade çıkmazında 
16 numarada Mehmet Nurettin 
Yurter, Emlak bankası icra işleri 
memuru Ahmet Yadık, hapisha
ne şoförü Şahin ve Mustafa Yurt
man, Bucada Mehmet Saim 
Yengen, Karşıyaka Reşadiye 

sokakta 28 numur:ada ibiş Yi
rik, gumrük muhafaza memur
larından 2114 numaralı Nuri 
ÜJger, Yemiş çarşısı 51 numa
rada M. Sait Ürgen, Mesudiye 
caddesi 117 numarada Meh
met Ali ve 7 kardeşi Üstay, 
Basmahane maliye tahsil tebliğ 
memuru Mehmet Ali Üge, 
Devlet demiryollan muhasibi 
Vasıf ve amcası H. H Ülgür 
Fettah mahallesinde 73 numara 
da Hüseyin Hüsnü Üzümenoğlu, 
Karantinada 2 numarade Hilmi 
Uslu, Aydın demiryolu hekimi 
Mehmet Us, M. M. Ahayri Uluk 
Karantinada 2 inci Kasım 
efendi sokağında 6 numar:ada 
Ahmet Unuk, Mülazım Kemal 
Urayyalım, Karşıyakada Zafer 
sokak 98 numarada Celal 
Uzel, Arap fınnı caddesinde 
Kadri Unutulmaz, Patçi mes
çit 219 da Selim sırn Ugur
tan, Emlak bankası memurla
rından Abdülrefik Ungum, 
Alaybeyi nadir sokağında Yu
suf Zıya Unıltürk, muhasebi 
hususiye memurlarından Des
tan Uzan, Kartal makama fab-
rikası sahibi İsmail Hakkı Ulu
kartal, Alsancak maliye Tah
sil Memuru Mustafa ve 
kardeşi Durmuş Urgu, Fev
zipaşa mektebi muallimle
rinden Şakire Şevgın, Emniyet 
71 Yunus Şakar, Bahariye ma
haUesi Ali Şen Zümrüt, Muha
sebei hususiye 4 üncü şube tah
sil memuru Hamdi Acet. 

~len emen 
Menemen Ziraat banka5ı San

·dık memuru Osman Nurettin 
(Er Doğan), Veznedar Avni 
(Sın Kurd) Muhasip Ha im 
(Öz Kardaş) Mu_akkip Ahmet 
(Kaya) soyadlarını almışlardır. 

i ' . . . ; . . : "'~ ... 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SINEMASI 

BİTMEMiŞ SENFONİ filminin değerli rejisörü 

Villy F orst ile Magda Schneider 
Tarafından büyük bir muvaffakiyetle temsil edilen 

SANA TAPIYORUM 
Çok güldürücü, şen ve oynak musikili, 

senli büyük operet. İlaveten : 
1 - PATHE JURNAL No. 11 
2 -= MIKİ CAZBAND 

zengın mizan-

Seanslar hergün: 15, 17, 
11,30 ve 13 te ilave seans; 
talebe seansı vardır. 

19 ve 21.15 te, cuma gunu 
Perşembe günü 13 ve 15 

Gelecek• 
· hafta • 

- ,_ 

Menemende mürtecilerle dö
vüşerek, vuruşarak kanını akı
tan büyük inkılap Ş:!hidi Kubi
lay namına dikilen inkılap abi
desinin açılma resmini yapmak 
üzere senrimize ge'eceö-ini bil-• u 

dirdiğimiz C. H. F genel ya-
zanı bay Recep Peker dün sa
bah Karadeniz vapurHe f:'C miş 
çok s:ımimi tezahürat i e kar
şı!anmışbr. 

Vapur Y enikaleden içeri gi
rince istikba?cılar bir moför'e 
limandan çıkmışlardır. Motö.:-de 
vali General Kazım Dirjk, 
Fırka vilayet idare heyeti reisi 
bay Avni Doğan, müstahkem 
mevki kumandan vekili bay 

J lu 11. ı 

J'olo Kemal 

,.maf ı e l§çi Bay Recep Pekeri Beklerlerken 

Rasim, belediye reisi bay Beh- külleri muzikası İzmir marşını lamlarım. belediyeci arkadaş-
cet Uz, Fırka vilayet idare çalmışbr, larla şehir meclisi arkadaşları-
heyeti azalan, teşekkülkr mü- Misafirler Karşıyaka vapur mın gözlerinden öperim,, de-
messilleri gazeteciler bulunu- iskelesine kadar ayakla gide- mişler ve bir müddet beledi-
yordu. Vapur mendirek bari- rek istikbalcileri selamlamışlar yede kalarak şehir işleri etra-
cinde durunca romorkör vapura ve burada otomobillere bine- fında görüşmüşlerdir. 
yanaştı, Bu sırada Kubilay rek fırka binasına gitmişlardir. Misafirler öğle yemeğiniİzmir-
menkütaşı açılmasında bulun- Fırkalı arkadaşlarla bir hasbi- palasta yemişler müteakiben 
mak ve gençliğin heyecanını hal yapmış ve bilhassa kadın- otomobillerle Menemene Kubi-
ifade etmek üzere aynı vapurla larımızm fırkaya kayıtlan say- liy ll!enkiitaşmın açılma res-
gelen üniversite gençlerinden, lav seçimi hazırlıkları etrafında mine gitmiflerdir. Dün akşem 
Galata Saray ve diğer liseler izahat almışlardır. İzmirpalasta Fırka Genel yazanı 
talebelerinden müı ekkep yüz Buradan ayrıldıktan sonra şerefine bir akşam riyafeti ve-
kişilik bir grup üç defa yaşa vilayeti, müstahkem mevki ku- rilmiştir. 
diye bağnşmışlar ve İzmirlileri mandanlığını belediyeyi ziyaret Bay Recep Peker bu sabah 
selimlamışlardır. Motördckiler eylemişlerdir. Bay Recep Pek- Afyon treniyle Kütahyaya mil-
de bu selfima mukabele etmiş- er belediyede reis bay Behcet teveccihen şehrimizden ayrıla-
lerdir. Bay Recep Peker istik- Uz'a "İzmirlileri şahsınızda se- cakbr. 
bakileri vapurun merdiveninde 
karşılamış hepsinin ayn ayn 
ellerini sıkarak hatırlarını sor· 
muştur: 

Fırka genel yazanı refaka
tinde gelen Kütahya meb'usu 
bay Naşit Hakkıyı, (Muş) bay 
Hasan Reşidi, İstanbul fırka 
teşkilatından bayan İsmet Ha
lim Ozuz'u, bay Galip bahti
yarı takdim eylemiştir. Ayni 
vapurla Cumhuriyet gazetesi 
yazıcılarından bay Meki Sait 

ve fotograf muhabiri bay Na
mık ta gelmiştir. 

Beş on dakika vapurda gö
rüşüldükten sonra motörle Pa
saporta çıkılmıştır. 

Pasaport önünde fırka te
şekkülleri ile deva:r rüesası 
Bay Recep Peker'i karşılamış
lardır. Pasaport önünden Kar
şıyaka vapur isl:.elesine kadar 
olan kısımda yer almış bu
lunan bUtün esnaf ve işçi bir
likleri ile kesif bir halk 
tabakası Bay Recep Pekeri 
hararetle alkışlamışlardır. Ken
dilerine yUzc yakın büket tak
takdim edilmistir. Esnaf tesek-

Evkaf Halil ...... 
Şartname Ve Keşif
naıneler tadil ediliyor 

Evkaf idaresi tarafından me
zarlık başında inşasına karar 
verilen büyük evkaf ( hali ) nin 

münakasasına şartnamedeki 
nıüşkilat dolayısile hiç bir kim
se talip olmıyordu. Bu müşki
Iatın kaldırılması evkaf umum 
müdürlüğü tarafından kabul 
edilmiş ve keşifnamesinde, ta
dilat icrası için alakadarlarına 
emir olunmuştur. 

Haber aldığımıza göre tedil 
edilecek olan keşifname yakın
da şehrimiz evkaf müdürlüğü
ne gelecektir. 

Vali General Kazım Diriğin 
Ankarada başardığı mühim iş
leı·den biri de budur. 

Evkaf hali; şurada burada iş 
gören bir çok esnafı bir araya 
toplıyacak ve İzmirin en mühim 
ihtiyaçlarından birine cevap :ve
recektir, 

Evkaf ........... -
Alsancakta Cami 

Yaptıracak 
AI.ancakta yeni yaptırılacak 

olan cami için evkaf umum 
müdürlüğünce 1935 bütçesine 
Jüzumu kadar tahsisat konul
duğu haber alınmışbr. tahsisat 
havalesi gelir gelmez inşaata 
başlanacak ve camiin 935 yılı 
içinde ikmaline çalışılacaktır. 

Simendiferlerde 
~tenzilat Marta Kadar 

Uzabldı 
Devlet Demiryolları yeni yap

makta olduj!u bir tarifeye göre 
1700 kilometreden fazla seya
hat edecekler için mühim bir 
tenzilat daha derpiş eylemek
tedir. Bu tarife her kilometro 
ba,ına bir lcuruş otuz para 
alınmağı amir bulunacaktır. 
Sene başına kadar devam et
mek üzere evvelce ilan edilen 
tenzilatlı tarifenin de Marta 
kadar uzatılmasına karar veril
miş ve bu karar alaradarlara 
tebliğ olunmuştur. 

27 l\anunuevveı 1934 

1 (Ramazan Keyfi) 
Evlat Yetiştirmek 
'Bir kaç gün evelki gazete· 

mizin bir köşeciğine sıkışmış 

bir havadis vardı, bilmem oku· 
dunuz mu? Londradan gelen 
bir haber: 

İngilizler, kalabalıkta çocuk
ların yapmalarını sihllata 'lıy
gun bulmamışlar, fazla nüfuslu 
ailelerde çocaklann ayn ayrt 
odalarda yaşamalarını temin 
için; halkı çocuklara mabsu5 
ayrı odalar ayırmağa mecbur 
etmişler. Allah kuvvet versin !. 

Bu haber bana, geçenlerde 
Son Posta gazetesinde gördü
ğüm bir yazıyı habr!attı. Bay 
Enver isminde bir doktor ge
beliğin kız veya oğlan olup ol· 
madığ.mn pratik bir surette 
anlaşılması kabil olacağından 
bahsetmiş ve ayni şerait altın-
da dikilen Buğday, arpa dane
Jerinin kadının idrarile sulan-
masını, kuvvetli neşvünema ha
linde gebeliğin muhakkak, ar-
panın, buğdayın kendine göre 
kuvvetli yetişmelerinde de do-
ğacak çocuğun kız, oğlan olup 
olmadığını anlamak mümkün 
olduğunu yazmıştı. 

Bizim Türk nesli, çocuk ter· 
biyesini - isterse yirmi tane ol· 
sun - pek iyi bilir; sihhatini de 
özlü kanının cevherile pek gü-
zel idame ederler. Heie Ana
doluda tabiat çocuğun en bü
yük ve en kamil hekimidir. 
Oğlan ve yahut kız olmuş bu 
da hakkın verengidir. Nemela· 
zım ilerisi . . Hayırlı, uğurlu ol-
sun da cinsiyet farkı aramağa 
ne lüzum var ... 

İş orada değil, işin burada 
olmad!ğını ben söylemiy~yim de 
ara sıra hedefine isabet eden 
sözle:ile bektaşiye bırakayım: 

Bektaşinin birisi bir çay ke· 
narına oturmuş, dereden su al-
mış almış, toprakla kanştıra
rak ynptığı çamur hamurundan 
elli, kollu insan heykelleri be
cenneğe başlamış, sıra, sıra 

dizmiş .. Oradan geçen bir me
raklı bu hale bakmış ta gülmüş. 

- Yahu! Demiş koskoca
man adamsın. Saçın, sakalın da 
var, delirdin mi çocuk musun? 
Ne bu hal? .. 

- Erenler l Demiş deliren, 
çocuklaşan ben değilim? .. Al-
lah da böylelerini yapıyor rız
kını vermedikten sonra ben de 
onun gibi yapıp yapıp sıralı· 
yorum. 

Tok Dil 
••• 

Oğluma 
•• 
Oğütlerim .. 

-~------- Acız öliimden korkunç-
tur. Onu tanımamak için sih
hatli, bilgili ve çalışkan ol. 

- Bilginin ve iradenin ula· 
şamıyacağı işlerde herkesle be
rabere kal, yenilmiş sayılmaz

sın. 

- Hayat rüzgarı önünde 
gayesiz, mefküresiz kuru bir 
yaprak gibi hışırdayarak sağa 
sola koşma. 

- Milli şeref ve haysiyet 
her vakıt bütün şeref ve hay
siyetlerin en Ü5tündedir. 

- Hakikatın önünde herkes 
eğilir. Asıl fazilet haklun önün
de eğilebilmektir. 

- Hakkın olmadığı yerde 
hakikat olamaz. 

- (Ahlak) ta değişmiyen 
esaslar insanlığın ıstrabına 

ortaklık ve onun iyiliğine ça· 
lışmaktır. 

Karşıyaka: Muzaffer 
. ·-·····~, ... 

Menemen-Manisc 
Yolunu Bayındırlık Ba

kanlığı Yaphnyor 
Menemen - Manisa arasında 

inşa ettirilecek büyük yolun 
tahsisat havalesi Bayındırlık 
Bakanlığmdan vilayete gelmiş· 
tir. Yolun keşfine derhal baş
lanacakbr. 
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izmlrde 
İvrem hastane arkasından 

yavaş yavaş yürüyeıek geçti. 
Kordona gidiyordu. lzmiı:in o 
meşhur atlı tra .waylanna at
ladı. Doktor Batug un kıliniği 
önünde durdu. Saatine b&ktı; 
dokuz.. Biraz gecikmişti.. Bu 
akşam postaya da uğramıştı. 

Ülgen'in kocaman bir zarf için
de gönderdiği mektup, çanta
ıında olduğu için seviniyordu. 

Ülgen kimbilir yine neler 
yazıyordu. Çabuk adımlarla yu
karı odasına çıktı. Şapkasını 
fırlatb, mantosunu karyolasının 
demirine attı. Çantasından 

mektubu çıkardı, geniş bir so
lukla koltuia yaslandı. 

Dudaklannda gezen sıcak 
bir tebessümle: 

- Haydi bakalım, şimdi de 
aeni dinliyelim .. Yanı başında
.Jıi aık güneıine glSz yuman 
Olgen'im, kimbilir hali zindan 
güneıinin doğmasını mı bek
liyor?. 

Genç doktor, birbiri içine 
srralanmıı kiğıtlan görünce 
hayretle: 

- O.. O.. Bayan Ülgen .. Bu 
kadar yazı yazmak için gerçek 
verecek çok havadisler olmalı, 
okuyalım: 

11 Sevğili dokturum; 
.. Kalemi elime aldım, sana 

ne yazayım? Yahut neler yaz
mıyayım? Bu dakika ben ken
dimi tammıyorum. Bazen hay
kırmak, ağlamak ister, deli 
füduğuma inanının. O vakit 
karanlık zindanımın dört bu
cağında, kardeşim İvremin dok
tor bakışlanm aranm. Fakat 
bu sözüm de çılgınlık değil de 
oedir? 

Evimin dört yanı ışık yağ
muru ile yıkanıyor. Böyle zin
dan mı olur? Altınovanın bu 
yüksek havadar yerinde, kum
ru göğsü boyasile göve kanat, ... 
germiş bir güvercin yuvası sa
nırsın. Bu mini mini kulenin 
içinde, bomboş bir kalp ile 
ben önceleri her yeniliğe, her . ' 
güzelliğe kapılan duygumla bu-
rada da hiç sıkılmıyacağım sa
myorduın.. Heyhat!· 

Daima bi11ey b~klyen, ne 
beklediğini bilmiyen, huysuz
lanan bir çocuk gibiyim. Köş
kü içine gizlemiş olan bu ge
niş bahçede, çıldırırcasına sev
diğim gül fidanları, Hele Oğu
zun kendi elile yetiştirdiği, hiç 
görmediğim siyah göbekli kır
mızı güller, çeşit çeşit bulun
maz çiçekler var .. Hiç birine 
dokunmadan, bir yaprak ko
parmak isteği duymadan geçi
time ne dersin? Güzel bir ka
meriye altında hasır kanepeye 
uzandım. Oğuz biraz ötede 
makinesioJe yürüyen parmak
larile, yahut parmaklan kafa
sının yürüttüğü hesap:arı dü
zeltmekle uğraşıyor. Önümüz
de kocaman bir havuza, ser· 
pintili bir yağışla dökülen su
ların tatlı şırıltısı, insana taze 
bir serinlik sunuyor .. Olduğum 
yerin Altınovayı bir baştan bir 
başa kucaklıyan görüşü var .. 
İlk geldiğimiz gün, ne şirin, ne 
güzel bir köy demiştim. 

İvrem; bak o günü sana an: 
!atayım; Ben o ilk gelişi hiç 
unutamıyorum... Hastalığımın 
mikrobu, buradan başlıyor sa-
nırım. Acaba iyileşmek yolla
rını da burada mı aramalı, 
b lmem?. 

Kadın, erkek, çoluk çocuk 
bütün köy halkı beni görmek, 
Baylarının kansını ağırlamak 
dileğile karşıya çıkmışlardı. 

Ben hiç görmediğim hu köy 
ıcnliklerine havran bakıyor-

dum. Oğuzun önünü, ardını 
alan bir küme: 

- Bizi kadınına tanıttır 
Bay. Madamki bir arada dirlik 
kurdunuz, bu kıyak bacımızı 
kutiuhyalım, onu da senin gibi 
sayalım, adıyla kıvançlanalım. 

(İftihar edelim) diyorlardı. 
Ben, şaşkın şaşkın bakıyor, 

ne yapacağımı, ne diyeceğimi 
bilemezken, kırmızı yumuk 
yüzlü, düz patikli, yetişğin bir 
kız kızara bozara yanıma so
kuldu: 

- Bütün köylümüz adiyle 
sayın. Bayımı!la birlik sana da 
mutlu olsun deriz. Bir arada 
çok yıllar unamanızı (mesut ol
mak) ve sevişmenizi dileriz. 
Diyerek koca bir buket uzatb. 

İvrem, İvr~m o dakika ne 
· oldum, bilemezsin?. Ben de 
bilmiyorum. Bu seste, bu söy
leyişte öyle candan bir inan, 
öyle gösterişsiz, temiz bir sev-

. gi vardı ki kendimden geçe· 
rek kollarımı uzattım. Bu genç 
kıza sarıldım.. O kollarımdan 
sıyrıldı, Oğuzla göz göze gel-

. dik.. Sarsıldım, hastalık baş

lamıştı, artık köy kızının söy
lediği her söz iğne ucu ile 
damarlarımdan kan çekiyordu. 
"Sevişmek ve onarmak .. ,, Za
vallı iki temiz dilek... Bizim 
aramızda ne yeri vardı ki ... 

Ben elimdeki kitabın yap
raklarım çevirir gibi yaparak, 
bir düziye çalışan kocama ba
kıyorum ... 

Bu adamı, köye geldikten 
ıonra tanıyorum .. Oğuz bu nü

. mune ç ıftliğinde neler yapma~ 
mış, ,görsen şaşarsın .. 

O en çok köylülere rahat 
aunmağı düşünen bir adam .. 
Bir satış kooperatifi kurmuş .. 
Yalnız çiftliğin değil, yakm 

. köylerin de yüzünü güldürmüş, 
fabrikanın başkanı, köylüsünün 
dayağı hep o... Dış ve iç pi
yasada ne değerli bir varlık 
olduğunu şimdi anlıyorum.. İv
rem.. İvrem.. Böyle bir adama 
ben: .. Beni bırakınız.. Param 
sizin olsun,, dediğimi düşün

dükçe küçülüyor, kendi göz
lerimde eziliyorum.. Ya onun 
gözlerinde? Kim bilir benimle 
nasıl alay ediyor.. Veya nasıl 
acıyor?. 

Acınmak... Of, bu söz beni 
çıldırtıyor.. Ona karşı hıncımı 
artırıyor ... 
· Fakat ne yapsam boş, Oğuz 
oralarda değil. İstanbulda; o 
gece, odamdan çıktıktan son
ra bir kere odama ayak bas
madı. Burada odamı göster
dikten sonra bir kere kapıma 
uğramadı:. Sanki uğrasa gelse, 
bugüne kadar düşüncemi dol
duran, yalvaran, kandıran, 
ayaklara düşen kılıbık erkek
lerden olsaydı, daha mı iyi 
o~acaktı? Bilmem.. Biliyorum 
kı ona kızıyorum. Niye kızı
yorum? İşte onu anlamadım 
ki, anlatayım.. Bazen kendi 
kendime: "Yoksa bu sevmedi
ğim adamı seviyor muyum,, di
yorum ... 

Hayır .. Hayır.. Kend~mi ta
nımıyorum, artık hiç birşey 
bilmek te istemem .• Yalnız ka
famda durmıyan bu sızı dinse .. 
Beni düşündürmese neden bu
ralara getirdi? Zamanlarının 
bir dakikasını kaybctmiyen bu 
çalışkan halk arasında, boş iş-
siz, yalnız tuvaleti, yalnız süs 
için yaşıyan bir kız olduğumu 
duyurdu. 
Oğuzun makinesinden çıkan 

hktaklar beynimde oğulduyor. 
İşte kendimi tartıyorum. 

Bugünedek neye yaradım? 
Ve kime bir vardımım dokun-

• 
Kubiliy için lstanbulda Tezahürat Ankara da 

--··· -Japon Sefiri Türkiyeye Olan Sevgisini Anlattı Biyoloji Enstitüsü 
Bulgarya Vapuru Bugün Geliyor Açılacaktır 

İST AN BUL: 26 (Hususi) - İST ANBUL: 26 (Hususi ) - ki yeden ayrıldığıma çok müte- Ankara, 26 (Hususi) - An-
Kubilay menkü taşının açılması Bcrline nakledilmiş olan Ja- esshim. Çünkü memleketinizi karada bir biyoloji ens itiisünün 

ponyanın Ankara sefiri bugün çok sevmiştim. kuvvetli bir merkezi kar.uluyor. münasebetile yapılan merasime 
gelemiyen inkılapçıların heye
canlarını yüze vurmalan için 
Halkevinde ve üniversitede top
lantılar yapılmıştır. Gençler 

yeni vazifesi başına hareket İST ANBUL: 26 (Hususi ) _ Ziraat bakam Bay Muhlis bu 
eylemiştir. Sefir Türkiyeden Vapurculuk şirketinin Italya- işe çok değer vermektedir. 
ayrılırken gazetecilere demiş- Evvelce Anadoluda araştırma-
tir ki: " Türkiye ile Japonya dan satın aldığı Bulgarya va- larda bulunan profesör Goss-

ateşli söylevlerle inkılaba olan 
baglılıklarını bir kere daha or
taya koymuşlardır. 

arasında ticari güçlükler tama- puru yarın limanımıza gelecek- ner'in başkanlığı altmda mey-
men ortadan kaldınlmışbr. İki tir. Yılbaşından evvel vapura dana getirilecek olan bu kurum 
memleket arasında samimi merasimle Türk bayrağı çeki- bütün ekim bilgilerinin temeli 
dostluk hisleri hakimdir. Tür- lecektir. olacaktır. . ....... . ........ 

Bugün Atatürkün Ankaraya Ayak Istanbu! 
Basımının 15 inci Yıldönümüdür 

Halkevinde Türkiyede İlk Defa (290) Kişinin 
El Verdiği Bir- Musiki · Gecesi Ya~an,Jacak 

Ankara, 25 (A.A)-27 ilk 
kanun akşamı saat 21 de An
kara Halkevinde Atatürkün 
Ankaraya ayak bastığı günün ı 
on beşinci yıldönümünü kutlu- · 
lamak için bir muziksel festival : 
anıklanmışbr. Bu gecede De- ı 

nizli saylavı bay Necip Ali j 
bir söylev söyliyerek festivali , 
açacaktır. Ondan sonra bay j 
Münir Hayrinin yazdığı Taş 

bebek sahneye konacaktır. 
Bayönder de Bayönder rolu

nü hay Nurullah Şevket,bayan 
İzgen rolünü bayan Celile, 
dans ve deli Ozan rolünde 
bay Münir taganni edecektir. 

Baleyi bayan (Loret Herdi
novanm) hazırladı~ Ankara 
Hcılkevleri dans kurlan çocuk
lan oymyacalilar koruyu bay 
Halil Bediinin hazırladığı mu
siki muallim mektebi korusu 
meydana getirecektir . 

Bayönder eski bir Türk irte
kisinin sembolik bir bakımla 
sahneye konmasından mtaya 
çıkan bir destandır. 

Bayönderin müziği bay Necil 
Kazım ulusal Türk motiflerinin 
modern tcKnikle işlenmiş güzel 
bir örneğidir. 

Bayönderden sonra oynana- leşmes.nacn çıkan bir gı up lerinı bay Hami ko ..... lim.eri de 
cak Taşbebek fantastik piye- bay Adnanın idaresinde çala- bayan Perihan çizmiş ve hazır-
sinin Verişli rolünü yine Nu- caktır. lamışlardır. 
rullah Şevket, taşbebek rolünü Bu iki eserin hazırlanması Yurtta ilk olarak bu ölçüde 
bayan Celile Enis~ usta rolünü için 60 orkestra 75 korist, on bir musiki kımıldanışı . Ankara 
bay Avni Ellik, Barım rolünü solist 40 kişilik balesanat ama- Halkevinde yapılacaktır. Heriki 
Güzide Zeki ve Cüce rolünü törü iş almış bulunacaklardır. eserin rejisörlüğünü bay Münir 
de bay Salahettin oynayacak- Sahne arkasında çalışanlar ile HayriBayönder alacaktrı.Taşbe 
Iardır. birlikte bu işe el verenlerin bek 27 birinci kanunda verilecek 

Koroyu musiki muallim mek- tutarı iki yüz doksanı bulmak- ilk temsilden sonra daha iki 
tehi korosu yapacaktır. Heriki tadır. Eserleıin dekor planla- defa oynanacaktır. Temsiller 
eseri Riyaseticumhur filarmonik nnı bay Cevdet Ziya ile bar. Ankara ve İstanbul radyoları 
orkestresi ve bandosunun bir- Mahmut teknik ve makine iş· ile verilecektir. . . ....... . 
lngilizlerin Türk Malla- Gaziantep 
rına Gösterdiği Zorluklar Kurtuluş Bayra-

mını Kutluladı 
Dış Bakanımız 

İşçilerimizin 
Cenevreye Gidiyor 
Adedi Çoğalıyor 

İstanbul 26 (Hususi) - İn
gilterenin mallarımıza karşı 

çıkardığı müşkülat Ankarada 

fena tesir etti. Tüccarın şika

yetleri salahiyettar makamlarca 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
du?. Hiç!. Lüks bir yaşayış ... 
Tüvalet.. Şıklık.. Bu mu bizim 
değerimiz?. Onları al, at .. Öte· 
si ne kahr? Hiç.. Bir boşluk 
değil mi?. 

Dokto~·, bu teşhisle gerçeğin 
yüzünü inkar edememek ne 
acıdır.. Köyü dolaşayım diyo
rum, burada her kol iıliyen 
bir makinadır. 

-- Sonu 'tlQJ -

ehemmiyetle tetkik ediliyor. Bu 

zorlukların önüne geçmek için 
icap eden tedbirler alınacaktır. 

İstanbul 26 (Hususi) - Mil
letler cemiyeti konseyinin önü

müzdeki fevkalade toplantısına 
riyaset edecek olan Hariciye 
bakanımız Bay Tevfik Rüştü 

Aras 6 ikinci Kanunda Cenev· 
reye gidecektir. 

İstanbul 26 (Hususi) - Av
rupa ve Amerikanın bir çok 
yerlerinde işsizlerin sayısı ar
tarken bizde işçi sayısının 
yüzde on iki buçuk çoğaldığı 
•on iatatistiklerden anla11lıyor. 

Gaziantep, 26 (A.A)-Kenti
mizin kurtuluş bayramı candan 
coşkunluklarla kutlulandı. Sa· 
bahleyin C. H. Fırkasında vali 
huınandan ve askeri okullar ve 

binlerce halk toplanarak söylevler 
söylendi ve şehitliğe gidilerek 
çelenkler kondu. Gece yapılan 
toplantıda kurtuluş savaşının 
tarihçesi tekrarlandı. 

Yeni Seçimde 
395 Saylav Çıçacağı 

Anlaşıldı 
Ankara, 25 (A.A) - İçeri 

işler bakanlığına vilayeılerden 
gelen malumata göre esas def
terler her tarafta askıya alın
mıştır. Esas defterlerde teıbit 
olunan nüfusa göre bu intiha
batta bütün vilayetlerden 395 
ıaylav cıkacaktır. 

....... 
TicaretodasıMec

lisi Seçildi 
İstanbul 26 (Hususi) - Ti

caret ve sanayi odası meclisi 
· azaları Bugün seçilmiştir. aza
lar arasında dokuz kişi yeni 
olarak intihap olunmuştur. 

Yeni Tarife 
1 Y1lbaşında Tatbilc 
1 Edilecek 

Ankara, 26 (Hususi)- Dev
let demiryoHarının hal:ırladığı 

yeni tarife yılbaşından itibaren 
tatbik olunacaktır. 

Levhalardan 
Yeniden Damga Resn1i 

Ahnmıyacak 
Ankara, 26 (Hususi) - Soy

. adı do!ayısile değiştirilecek olan 
! levhalardan yeniden tamga res

mi alınmaması Maliye bakanlı
ğınca defterdarlıklara bildiril
miştir. 

Denizli Valisi 
Ankarad.a Çalışıyor 
Ankara 26 ( Hususi ) Birkaç 

günden beri burada bulunmak
ta olan Denizli valisi bay Fuat 
Denizli vilayetinin ihtiyaçlarına 
ait işler etrafında alakadarlar
larla görüşmüştür. 

Fırka Büroları 
İstanbula Nakledileceği 

Söyleniyor 
İSTANBUL, 26 (Hususi)

Atatürkün pek yakında şehri
mizi şereflendirmelerine intizar 

edildiğinden fırka !Derkez bü
rosunun da yakında İstanbula 
geleceği Ankaradan bildiriliyor. 

Samsunda 
Yangından Çıkanlar 

Camilere Yerleştirildi 
Samsun, 25 (A.A) - Buge

ce Kokçoğlu mahallesinin üst 
yanındaki tek katlı tahta ev
lerin birinden yangın çıktı. İt
faiyenin vaktinde yetişmesine 
rağmen ondan fazln ev yandı. 
Pek az eşya kurtarıldı. Yan
gından çıkanlar camilere yer
leştirildi. 

C.H.F. 
Kayseri Vilayet Kon· 

gresi l'oplandı 
Kayseri, 25 ( A. A ) - Cum

huriyet Halk Fırkası vilayet 
kongresi, kongre başkanlığına 
seçilen vilayet idare heyeti 
başkanı ve Kayseri başkanı 
Bay Reşit Özsoyun başkanlı
ğında toplanarak General is
met İnönüne kongrenin saygı~ 
lannı bildiren tel yazıları çe
kilmiştır. · 
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Delikanlı sakin ve itidalli : -

Bilakis sana bunu temamen 
afiediyorum dedi artık bir da
ha lakırdısım etmiyelim 

Kız titredi. Gözlerini aşağı
ya eğdi, Bir şeye intizar edi
yor gibi idı. Delikanlı: 

- Bu ne büyük saadettir 
ki Gülsüm dedi ve ona yak
laşb ellerini, ellerinin içine 
aldı. 

- Artık aramızda herşey 
söndü, çünkü bugün anladım ki 
ben başka birisini seviyorum, 
zannedersem ben onu çoktan 
seviyordum. Fakat ancak daha 
bugün farkında oldum. 

- Sevdiğin kimdir Ali ? 
Bu sual Gülsümün dudakla

nndan sessiz döküldü. 
- Ne faydası var onunla 

evlenemiyeceğim ki.. Çünkü o 
beni sevmiyor, fakat ondan. baş· 
ku1D1 da ben almıyacağım. 

Gülsüm başını kaldırdı. için
den neler geçiyordu, bunu söy· 
lemek güçtü yalnız şu anda 

his ediyordu ki, o, şu zengin 
köylü kızı, bütün yosmalığile, 
bütün malı mülkile Alinin na
zarında bir hiçti. Ve o mağ
rurdu. Bunun için, her türlü 
zevahire rağmen o da içinde 
kıymetli bir cevher sakladığını 
göstermeden Aliden ayrılmak 
istemedi. 

- Ali bilmek istiyorum ki, 
sevdiğin kız Bataklının Aysel 
midir, bunu bana söyliyesin .. 
Ali sakit durdu: 

- Çünkü eğer Ayselse, ben 
biliyorum ki, o seni seviyor, 
Aysel bana geleli ve aramızm 
düzelmesi için ne türlü hareket 
edeceğimi bana öğretti. O se· 
nin masum olduğunu biliyordu 
fakat bunu sana kendui söy· 
lem~den, evvela bana haber 
verdi. 

Ali sabit nazarlarla kızın göz
lerinin içine baktı. 

- Bundan onun beni derin 
bir sevgi ile sevdiğinimi çı

kardın? 
- Bundan emin olabilirsin 

Ali. Buna ben şahidim, seni 
dünyada ondan baıka kimse 
sevemez. 

Ali acul adımlarla odanın 

içinde yürüdü. Sonra Gülsümün 
önünde durdu. 

- Fakat sen? Sen niçin bu
nu bana söylüyorsun? 

- Alicenaplıkta Ayselden 
aşağı kalmak istemiyordum da 
onun için. 

Delikanlı: 
- Ah Gülsüm, Gülsüm .. De-

di ellerini kızın omuzlarına 
koydu ve teessürünü heyeca
nını dağıtmak için onl! sarsa· 
ladı: 

- Bilmezsin, hayır bilmezsin 
şu anda sana karşı ne kadar 
iyiyim, bilmezgin beni ne ka
dar bahtiyar ettin. 

Aysel yol kenarında oturu
yor ve bekliyordu. Orada çe
nesini eline dayamış, oturuyor 
ve yere bakıyordu. Gözlerinin 

önünde Ali ile Gülsümü ~örü
yor ve şimdi onların ne kadar 
mesut olacaklannı düşünüyor

du. O böylec orada otururken 
Çamlıbelden bir rençper gelip 
g eçti, rençper AyseJi görünce 
durdu: 

- Alinin eşinden haber var 
mı Aysel? 

- Evet var dedi 
- Meğer hepsi asılsızmış , 

hakiki katili hapsetmişler 
Aysel:-Ben ilk haberin doğru 

olamıyeceğini biliyordum dedi 
bunun üzerine rençper yürüdü. 
Fakat Aysel yol kıyısında ol-

orada ıimdi herşeyi biliyorlar
dı . O halde vakayı anlatmak 
için kendisinin Çambbele git
mesine lüzum kalmam.ışb. Ken· 
dini son derece atılmış hissetti. 
Biraz evvel beyni ne kadar iş· 
liyordu. O kendi nefsini hiç 
düşünmemiş, yalnız, yalnız Ali 
ile Gülsümün düğünlerinin mut
lak olmasına çalışmıştı. Fakat 
işte şimdi kendi kendisinin ne 
kadar yalnn.:, ne kadar kimse
siz olduğunu, gözlerinin önünde 
görüyor gibi oldu. Ve insan, 
sevgilisi için hiç bir şey 

olamamak, ne kadar, ne kadar 
güçtü. Şimdi Alinin ona ihtiyacı 
yoktu. Ve kendi ciğerparesini, 
anası kendine evlat etmişti. 
Bunu bile o kıskanır gibi oldu. 

Kendi kendine - Kalkıp eve 
gideyim dedL Fakat tepeler 
gözüne çok sarp ve aşılma.!ı 

çok güç göründü. Bunlan na
sıl tırmanıp aşacağını .bilmiyor· 
du. Bu esnada Çamlı Belden 
bir araba geliyordu, Ali ile 
Gülsüm içinde idiler. Banşhk
lannı haber vermek üzere şimdi 
Madenliye gidiyorlardı ve ya• 
rın düğün olacakh. 

Onlar Ayseli görünce dur· 
dular. Ali dizginleri Gülsüme 

verdi ve arabadan atladı. Gül· 
süın başiyle işaret etti ve ara-

bayı sürdü. Ali bunun üzerine 
Ayselin önünde durdu: 

- Burada olduğuna sevin· 
dim Aysel dedi. Seni bulmak 
için Bataklıya kadar tırmana
cağımı sanıyordum. 

o bunu şiddetle, adeta hu
şunetle söyledi ve ayni zaman
da elini öyle sımsıkı tuttu ki 

Aysel şu anda vaziyetinin ne 
olduğunu da delikanlının göz
lerinden okudu. 

Şimdi artık elinden kaçamı· 
yacaktı. 

-Son-

Mücadele 
Yakında Başlıyacak 
Bumova haşarat enstitüsü 

tarafından yapılan tetkikler ne
ticesinde görülen zeytinlikler· 

deki sineklerin mücadelesine 

önümüzdeki ay içinde baılana· 

caktır. Mücadele mıntakaları 
tespit olunmuştur. Karaburun, 

Foça, Kuşadası zeytinlikleri 
mücadele mıntakası içindedir. 

Bergama 
Ceza Dairesinin Planı 

Adliye Bakanlığınca tetkik 
edilen Bergama ceza evinin 

keşif planları tasdik olunarak 
vilayete iade olunmuştur. Ya
kında tahkikat havalesi gele
cek ve derhal inşaata başla

nacaktır. 

~RESMi~ 

Dairelere .. 
·········~········· 

Resmi daireler gaı:etelere 
gönderecekleri ilinların~şa
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 ilenları neşredemiye

ceklerdir. 

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

•• 
Universiteler Kongresi Havalarda 

• ı••. 
Yeni Bir Acun 

Rekoru Jean Painleve Bu Kongrenin Ne 
• 
ile Uğraşacağını Anlatıyor 

Istres 26 ( A.A ) - Tayya
reci Dclmot kapalı devre üze-

____________________________ .... ________________ ,_, ________ __ rinde saatta 502-465 kilometre 
ile yeni bir sür'at rekoru elde 
etmiştir. Tayyare sür'ab dön· 

Yüz Binlerce Üniversitelinin Mümessilleri 
Kongrede Buluşacaklardır 

PARIS, 23 (P.S} - Fransa- ler bütün derslere, istinaınz 
nın genç bilgilerinden Jean girmek mecburiyetjndedirler. 
Painleve Üniversiteler kongresi Kanada ve Yugoslavya kayt 
hakkında şu bildinmde bu- ücretlerini çoğaltmıştır. Alman-
lundu: ya ve Lehistan yahudi talebe-

- Acunda yüz binlerce üni- lere üniversitelerinin kapılarını 
versiteli durumdan hoşnut de- kapamışlar ve azlık ar için buna 
ğillerdir Serbest meslekte işsiı:- benzer tetbirlcr almışlardır. 
lik çoğalıyor. Sanayi için mah- Almaoyada bu üniversite dı-
reçler tikanmışbr Diğer yön· şında bırakma tetbiri kadınlara 
den üniversiteli gençlerle tah- da teşmil edilmiştir 
sil hayahnda onlan besliyen Bir çok memleketlerde ya-
babalarının vaziyetleri müşkül- hancıların üniversitelere kabul 
laımiıtir. Her memleket üniver· ve kursları takip etmeleri güç· 
site kadrolanoın haddinden leşmiştir. Mesela Fransada üni-
fazla kabarmasına mani olmak versite talebelerinin miktarı 
için tahsil rejimini aiJrlaştm- azalmııbr. Diğer taraftan ya-
yor. hancı memleket~erde alman 

Fransada imtilıanlar gittikçe diplomaları tanımıyan memle-
müıkülleşmiş, tahsil müddeti ketler vardır. Lehutanda böy-
uzablmıştlr. Türkiyede talebe- lece açlıktan ölen yüzlerce üni-

versitel ye tesadüf edilmiştir. 

Cihan üniversiteJerindeki ta· 
!ebeleri temsil edecek olan 
kongre diplomalarını yarını 
pek acı olan bu meseleye bir 
bal çaresi bulmak kabil olup 
olmadığını tetkik edecektir. 
Kongreye Belçika, İngiltere, 
Hindistan, İskandinavya, İtalya 
Irlanda, Kosta Riga, Poto-Ri
go, Arjantin, Avusturalya, Çin, 
Japonya, Almanya, Avustarya, 
ispanya, Birleşik Amerika, 
Kanada, Eebistan ve çekoslo
vakya üniversitelerinin mümes
silleri iştirak edeceklerdir. 

Böylece üniversiteliler ara· 
sında bir teavün kurulacaktır. 
İngilizler Alman, F rausızlar 
Balkan murahhaslarının mas
raflarını ödeyeceklerdir. 

melerinden birinde saatta va
sati 514-280 kilometroyu bul
muştur. 

!stres 26 (A.A)-Tayyareci 
Delmot tarafından kırılan eski 
acun çabukluk rekoru 4/9/933 
taa ihindenberi Amerikalı Vad
delde idi. 

Bir Bilgin 
94 Yaşında Öldü 

Roma 26 (A.A) - Meşhur 
kadın hastalıkları mütehassısı 
ve birçok bilgi eserlerinin mü
ellifi ayan azasından Ernesto 
Pestalozzi 94 yaşında ölmüftür. 

Mürebbiyenin 
Şahitliği 

Nevyork, 26 ( A.A ) - Bay 
Lindbergin çocuğunun müreb
biyesi Bayan Beny Gon .Hopt
menin muhakemesinde şahitlik 
etmek üzere Akitanya vapu
riyle buraya gelmiştir. • ....• ....... 

Flanden 
--••...-.00 ... 

20,000 Çocuğa 
Uyuncak Dağıttı 

lngiliz Kralının 
Radyoda VerdiğiNutuk 

Saylav 
Olmakİstiyenlerin 

Müracaatları ··-. -·-
Pans, 26 (A.A) - Dün, 

Paris civan işsizlesinin 20,000 
çocuğuna Bay Flandenin önün
de oyuncak dağıtılmışbr. 

Acunda Karışıklıklar Sürüp Gidiyor Ankara, 25 (A.A) - Saylav 
seçilmek isteyip te C. H. F. 
yüksek reisliğine veya umumi 
katipliğine bu isteklerini yazı 

Ve Gökte Bulutlar Yükseliyor 

Çocuklar Gran Palcnin bü
yük salonunda sırk, tiyatro, 
sinema ve eğlencelerden isti
fade elmişler ve radyoda ço
cukça sözlerle sevinçlerini bil
dirmişlerdir. 

intizamı erkek ve kız izciler 
temin etmişlerdir. 

Efgan 
Asilerjnin Yaptıkları 

Zararlar 
Kazımı Han Cenevreye 

Geliyor 
Tahran, 26 (A.A) - Efgan 

asilerinin Zurabada taarruzları 
üzerine olan l:iiteni yerinde tet· 
kik etmek ve ölenlerle bera
ber zarar ziyan n blançosunu 
yapmak üzere yüksek zevattan 
müteşekkil muhtelit bir komis
yon teşkil edilmiştir. 

Tahran, 26 ( A.A ) - Dıı 
işleri bakanı Kazımı han ile 
Iran heyeti Irak müracaahmn 
müzakeresinde memleketlerini 
temsil etmek üzere Cenevreye 
hareket etmişlerdir. 

TAYYARE 

LONDRA, 25 (A.A)- Kral 
Noel yortulan münasebetile 
bütün imperatorlukta radyo ile 
yapılan tebrik nutkunda di
yor ki 

Acunda karışlklıklar sürüp 
gidiyor. Ve gökte bulutlar yük
seliyor. Bundan haşka bjz bir 
çok kendi kaygularımııla kar• 
şılaşmış bulunuyoruz ki onlara 
gögüs germek gerektir. Bunu 
birleşik aile düşüncesiyle ya· 
parsak kaygulardan kurtulabi
leceğimize inanım vardır. Çünki 
fırka ve fert menfaatları yer· 
lerini genel menfaatlara bıra
kacaktır. 

İspanyada . -
Tam Bir Sükun 
Elde Edilmiş 

Madrit, 26 · (A.A) - İç iş· 
leri bakanı memleketin her 

köşesinde tam bir sükun oldu

ğunu söylemiştir. 

İç işleri müsteşarı Bay Bcn

zonun istifası kabul edilmiştir. 

SİNEMASI 
TELEFON 3t51 BugUn TELEFON 3HH 

1934 beynelmilel filim sergisinde birinciliği kazanan 
meşhur film. 

AMOK 
Marcelle Chantal - Jean Yonnel - lnklJlnoff 

İZMİR 9 EYLÜL PANAYIRININ açılma şenliği [ Ba$
bakan general İsmetin ve belediye başkanı doktor Bay 
Behcet Uz'un nutukları ] • 

Foks dünya Havadisleri 
Yunan prensesi Marina ile İngiliz kralının oğlunun dü

ğünleri - Almanyada kış sporları • Nevyorkta hokey müsa
bakaları - kar eğlenceleri - Pariıte noel hazırlıkJan vesaire. 

............................. ~ın 
SEANS SAATLARI: 15 -19 Foks ve Daktilo Evleniyor 
17 - 21,15 9 eylfıl panayırı ve Amok. 

- Fi atlarda Zam Yoktur -

Otel 

ile bildirecekJerin ikişer ufak 
fotograflarını da birlikte gön
dermeleri, Daha önceden is
teklerini bildirmiş olanlardan 
bu fotografı göndermemişler:n 
de göndermeleri C. H. F. 
umumi katikliğinden dilcnınek
tedir. 

Sarhoşlukla 
Mahalleyi AyağaKaldırdı 

Evvelki gece Karantinada 
Şükrü öğlu bay Halil kafayı 
çekerek etrafa sarkıntılık yap
mağ başlamış ve bu meyanda 
Azmi sokağında Ahmet oğlu 
bay Ahmet Hamdinin evine de 
taarruz etmiş kapıyı tekmele
miştir. 

Bay Halil evine döndükten 
sonra da kapıdan girer girmez 
silah atmağa başlamış komşu-

_....,.___ ları korktuklanndan karakala 
Başbakanlık Dairesi şikiyet eylemişlerdir. Polis ge-

Y apılacakhr ıerek kendisini karakola davet 
eylemiş, sarhoş daveti dinle-

Paris 26 ( A · A ) - Resmi miyerek evinden çıkmamıştir. 
gazete Matinyaon otelinin baş- Halil sabahleyin işine gider-
bakanlık icin satın alınması ve ken zabitaca tutulmuş ve bak-
döşenmeıi hakkındaki kanunu kında tahkikata başlanmıştır. 
neşretmiştir. Flllntayı çalmı,ıar 

Tenis Müsabakaları Halil Rifat paşa caddesinde 
Milano 26 ( A. A) - İtal- oturan yüzbaşı Bay Raşidin 

yanlarla Fransızlar arasında evinden içeri giren hırsız tara-
dostça yapılan bir tenis maçı- fından bir filinta çalınmıştır. 
nı 5/4 ltalya kazanmışbr. Hırsız aranmaktadır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hizmetçi Sporcu Olunca 

Bayan - Kızım, bu nasıl iş.. Dün üç tabak kırmıştın . Bugün 
ise üç vazo kırdın .. 

c.--ı...ıL;.-.-"--"---""'~· -- ' ------- ----1-.: L-•. .-.... 
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Bunu Ben de Tahmin Ediyordunı. Çünkü Kutlunun At Uşağı 
Tavahil Bu Mel'unu Tepelemek için Biran Bile Tereddüt Etmedi 

Bir saniye sonra, ana oğul 
kucaklaşıyorlardı. 

Taran baka kalmıştı. Bu ka
dın da kimdi? 

Hele arkasında duran ikinci 
kadın .. Kim olabilirdi? 

Başile, gözlerile, kiraz 
renkli dudaklarile, ince beli, 
gergin göğsü ve herşeyile gü
zel olan bu kadın.. Yahut bu 
genç kız Zeynepten başka kim 
olabilirdi? 

Cafere alıcı gözü ile bakıyor, 
ara sıra bir kızarışla kulaklan · 
nın ardına kadar pembeleşi

yordu. 
Ana oğ'ul bir müddet biri 

birlerinden ayrılamadılar. Sonra 
ana oğluna yandı: 

- Bilsen ne sıkıntı çektik: 
Ve serencam.JDı anlattı: 
Harbın son günlerine doğru 

çiftlik tehlikeye girmişti. Bir 
sabah Tavabil geldi ... 

- Tavabil mi? Fakat.. 
- Cafer, büyük bir alaka 

ile sordu: 
- Fakat nerede o? 
Ana hu suale cevap verme

den devam etti: 
- Bizi aldı. Orada emniyet 

altında bulunamıyacağımız için 
bizi buraye getirdi. 

- Peki amma Tavabil ne
rede? Burası neresi? 
Kadın gene sualin ilk kısmı

na cevap vermeden anlattı: 
- Burası mı? Cafer sen de 

adamakıllı ihtiyarlamışsın a oğul 
burası bizim evimiz... Daha 
doğrusu senin konağın .. 

- Benim konağım mı? 
- Çok düşünme canım! Ser-

askerlere mahsus olan konak 
içinde doğduğun konak işte bu. 

- Peki anne.. Fakat niçin 
cevap vermiyorsun bana? Ta
vabil nerede? 
Kadın nihayet bu suale ce

vap vermeği kabul etti .. 
Evet, nihayet kabul eder gibi 

oldu. 
- Gel, dedi .. 
Elini uzatmış, genci kırmızı 

atlaslı yeşil cepkeninden yaka
lamıştı: 

- Gel! Diye tekrarladı .. 
Taran kadının bu teklifsiz 

muamelesine bir mana vermi
yordu. 

- Kim bu kadın? Demek 
ister gibi göz kırptı .. 

Delikanlı yüzünü buruşturan 

hallan bir an için silen tatlı 
bir tebessümle: 

- Hah, dedi .. 
Ve annesini işaret ederek 

Tarana Rumca söyledi: 
- Annem .. 
Ahmet Taran olması, şehadet 

getirip müslümanlaşması, T e
mistoklisin oğlunu Bizanslılık

tan uzaklaştıramamıştı. Derhal 
bir dizini yere değdirerek 

eğildi. Kadının sağ elini par
maklarından tutup dudaklarını 
uzattı. 

İnce bıyıklı dudaklar, bir 
gelebelr hafifliğiyle ele değince 
anası Cafere sordu: 

- Bu kim? 
- Benim arkadaşım.. Daha 

doğrusu dünya ahiret kard-a 
şım ... 

- Yaaa! .. 
Hayret ifade eden bu tek 

heceli kelime, Caferin tuhafına 
gitmişti ..• 

- Niçin böyle sert sert ba
kıyorsun anne! Dedi. Sonra 

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

bu hayretin sebebi ne? 
- Hiç .. 
- Kadının çatık kaşlar al-

tında Tarana bakan gözle
rinde yırtıcı bir Pars canavar~ 
lığı yanıyordu. 

Cafer gene sordu: 
- Fakat, niçin böyle sert 

sert bakıyoroıun anne? 
O ana kadar sıkı sıkı elinde 

tuttuğu cepkenin kolunu kadın 
birdenbire bırakarak bağırdı: 

Kimdir bu? 

- Cevap versene? 

- saçlarının sarılığına, bizim 
dilden anlamamasına bakılırsa .. 

- Evet, diye kekeledi Cafer: 
- Bunun bir yabancı olması 

gerek .. 
- Belki, diye söylendi Cafer. 
- Belki.:. Değil .. Muhakkak 

ki böyle.. Bu bir yabancı .. 
- !? ... 
- Arap olmadığı yüzünden 

belli .. Kürt? Ermeni? Hayır 
hayır.. Bu milletlerden değil .• 
El öpüşünden, kibar duruşun· 
dan, nezaketinden anlamak pek 
mümkün ki bu bir ... 

- ? ? ? 
Seraskerin gözlerinde istif

hamkar bir şimşek çakmıştı: 
Bu.. Diye tekrarladı kadın 

bu ... 
Bir saniye kadar sustu. Sonra 

gök gürültüsünü andıran sesle, 
bir dişi kaplan homurdanışiyle 
haykırdı: 

- Bu bir Rum delikanlısıdır. 
Ve dişlerini asabiyetle gıcır

datarak müstehzi bir kahkaha 
fırlattı: 

Belki de bir asilzadedir. Fa
raza şu yerde yatan adam gibi 
asilzade .. 

Taran, kadının sözlerinden 
hir şeyler anlamıyordu amma 
söylenen sözlerin pek tatlı bir 
mihmannevazlığa delalet etme· 
diğini anlamakta da güçlük 
çekmiyordu. 

Kadın daha hırçın bir hay
kırışla devam etti: 

- Sonra .. Anlıyamadığım bir 
nokta daha var seraskerim, 
yutkunarak elini kalbine bastı, 
asabiydi. Pür heyecandı : 

- Demin sen ve bu, şu ce
sedin üstüne kapanmış hüngür 
hüngür ağlıyordunuL Acaba 
Malatyayı harap eden, binlerce 
T_ürk ve hatta Eşcaeddin gibi 
bır kahramanı kılınçtan geçir
ten ve nihayet, senin doğdu
ğun evin bahçesinde, yalın kı
lınç ananın üstüne saldınrken 
öldürülen bir adamın matemini 
tutmak neden lazımgeliyor? 

Cafer anasının tabiatını eyi 
bilen bir evlattı. O kocasını 
çok seven bir kadındı. 

Kutlunun ölümünden sonra 
Romalılan bir türlü affedeme
mişti. 

Şarki Romalı, karşısına çıkan 
her kim olursa olsun on
dan ancak bir düşman mua
melesi görürdü. 

Anlı yamıyordu: 
Oğul, nasıl oluyorda bir 

Romalının dostu, Romalı bir 
kumandanın matemini tutacak 
derecede garip bir dostu ola
bilirsin .. 

Cafer onun sualini cevapsız 
bırakmak istemedi: 

- Evet ... Dedi, şu cesedin 
üstüne kapanıp ağlıyanlardan 
biri bendim... Çünkü ... 

Sustu. 
Kadın, ısrarla sordu: 
- Çünkü.. Eeeey? Devam 

etsene! 
- Çünkü ... Fakat bunu size 

Tavabil benden daha eyi izah 
edebilir ... 

- Hah hah hah ... 
Kadın güldü: 
- Tavabil mi? Deme o bunu 

eyi tanır .. Öyle mi serasker? 
- Evet anam .. 
- Bunu ben de öyle tahmin 

ediyordum. Çünkü Kutlunun 
At uşağı Tavabil bu mel,unu 
tepelemek için bir an bile te
reddüt etmedi: 

- Ne? Bunu Tavabil mi öl
dürdü? 

- Evet serasker. 
- Tavabil öldürdü ha? Peki 

nerede şimdi o mel'un? 
Kadın müsterih bir eda ile 

başını geriye çevirerek evi işa
ret etti: 

- Nah işte orada ... 
Vay mel'un vay .. Çağırın bu 

haibsi buraya! 
Kadınla Zeynep. başlarını 

önlerine eğerek sustular.Sanki 
seraskerin emrine muhatap 
olan bunlar değildi. 

Cafer dehhaş bir hiddetle 
yerinde tepinerek haykırdı. 

- Tavabil 1 Tavabil 1 Bre 
mel'un herif nerelerdesin, Ta
vabil 1 

Taran hayretten hayrete gi: 
rerek şaşkın şaşkın ona ba
kıyordu. Cafer cevap alama
yınca dehşetli bir nara atarak 
bağırdı: 

- Tavabiill havaay bre Ta
vabiil 1 

Naralar, haykırışlar, geniş 

bahçelerin sükütu içinde dal
ları diplerinden tırpanlıyan bir 
dehşetle uçup yükseliyordu. Fa
kat ne bir ses cevap veriyordu 

ne de evin sarp duvarları arasında 
birer manda gözü gibi aptal 
aptal bakan pençerelerde bir 
hareket süzülüyordu. 

Caferin yüzü kıp kırmızı ke
silmişti: 

- Faeat niçin cevap ver
miyor bu civan? 

Diye homurdandı. 
O zaman kutlunun karısı 

hafif bir sesle şunları söyledi: 
- Tavabil artık tehditlerinin 

ulaşmıyacağı derecede yüksek 
bir mevkiin adamıdır. Bu de· 
receye vükselenleri görmek 
istiyedler, onlann ayaklarına 

kadar gitmeğe mecburdurlar. 
- Ne demek istiyorsun ana? 

anlı yamıyorum .. 
- Anlamak istiyorsan, ar• 

kamdan gell 
Ve oğlunun cevabını bekle

meksizin yürümeie başladı. 
Güzel Zeynep bir gölğe gibi 
onu takip etf: 

Taranla Cafer bir an göz 
göze geldilar .. Sonra onlar da 
ymuşak toprakların üstünü dol
duran dut yığınlarını çiğniyerek 
yürümeğe başladılar. 

Kapıdan karanlık bir taşlığa, 
sonra bir merdivenden boş bir 
odaya ulaştılar. 

Bir sedirin üstünde beyaz 
bir çarşafın altında garip bir 
kabanklık göze çarpıyordu. 
Kadın tıpkı bir velinin tür

-b_esine yaklatıyormuı ll~bi hu.ıı 

Son Dakika: 
• 
Italya Faşist Fırkasında Değişiklikler 

Roma, (H.R) - İtalya Faşist fırkası idare heyeti azilarında mühim değişikliklar yapılmıstır. 
On kadar aza idare heyetinden çektirilmiş yerlerine yenileri geçirilmiştir. Fırkanın genel yazanı 
Stacce mevkiini muhafaza eylemiştir. Roma resmi mahafili bu değiğişikliğin siyasal manası ol· 
madığını söylemektedirler. Hadise Mussolinin ana prensibine uyğun olarak idare adamlarının 
ara sıra değiştirilmesi lüzümundan neşet eylediğini ilave eylemektedir. 

Siyasal Mahkumların Affı 
BELGRAT: 26 (H.R) - Saltanat niyabet meclisi kararile 14 siyasi mahküm affedilmiştir. Bun

ların ekserisi son intihaplarda karışıklıklara iştirak eden müslüman boşnaklardır. Af kararı Yugos
lavyanın iç yer vaziyetinde çok iyi tesirler uyandıracaktır. Yevtiç kabinesinin milli birliği tamamie 
kurmak için fırkalarla anlaşmaları bu siyasi aflar dolayısile kuvvet bulmaktadır. 

Almanyada Kanşıklıkların Sebepleri 
Paris, 26 (H.R) - Fransız gazeteleri Almanyada yeniden vukua gelen kanşıkliklarla yapılan 

büyük mikyastaki tevkifatın sebeplerini araştırmaktadırlar. Bu gazetelere göre Almanyada karı
şıklıkları yapanlar sosyalist elemanlardır. Sosyalistler Bay Hitleri ekonömik sahadaki nasyonalizm 
prensiplerine karşı durmak arzusundadırlar. Almanyada dahili vaziyet hiçte emniyet verici olma
makla beraber Sarda yapılacak reyiamdan önce hiç bir hareket vukubulmasına ihtimal verilme
mekte Sar davasını müteakip Almanyada dahili kavgalann harekete gelebileceği düşü

nülmektedir. 

General Kazım Özalp Dün İstanbula Hareket Etti 
Ankara, 26 (Hususi) - Büyük Ulus Kunıltayı Başkanı General Kazım Özalp bualqam lstanbula 

hareket etmiştir. İstasyonda vekiller, mebuslar, vekiletler erkanı ve bir çok dostları tarafından 
hararetle teşyi olunmuştur. 

--------------.-----~-·~~~~~~~~!ı----

Ökonomi Bakanlığımızın Memurların 
yeni Çalışma Sistemi Ve Muallimlenr 

Yaptıracağı Evler 
işler Kırtasiyecilikten Kurtarı1ıyor 

Eski devirlerden miras kalan rilmiştir.,, gibi izahatla müra
ve ulus mubayyelesinde bir caatlanna müsbet veya menfi 
radyo paraziti kadar kötü te- vaktinde cevap alamıyanların 
sir bırakan tabirlerden biri de bu kartla bakanlık teftiş heye
,,yeni teşkilat" dı .. Meşrutiye- tine, muamelat müfettişi adre
tin taklidci karakteri kör bir sine müracaatları rica olunur,, 
Avrupa hayranliği ile garbin notu vardır. 
nevi şahsına münhasır, orjinal Bakanlıkca iş sahibine bu ce
işlerini çekip aldıkça: devlet ma- vap verildikten sonra; karto
kinesinde esassız ve manasız bir teks usulile çok basitleştirilen 
çok değişiklikler yapılır ve bun- " varide, sadire ,, ye geçen ev
lara da " yeni ta~kilat,, ismi ve- rakın ait olduğu kısma gider
rilirdi. Cumhuriyetten sonra ken; 10 müsavi kısma bölün
ulusal ihtiyaçların zaruri kıldt- müş bir kağıda raptedilir. Bu
ğı değişiklikler ve ilavelerle; nun üzerinde sıra numarasile 
yeni, iyi üstün demek olan havale edildiği yer ve tarih vardır 
"yeni teşKilat,, da değerini ve ki evrak kısıma; daireden da
yerini buldu. ireye hatta masadan masaya 

Bugün bakanlıklarımızdaki dolaştığı zaman derhal saatı 
yeni teşkilatın ana amacı bü- ile işaret edilir ve imzalanır. 
rokrasıden kurtulmak, ulusun Muamele müfettişi masaları 
işlerini mümkün olduğu kı: dar dolaşarak bn kağıt sayesinde 
çabuk başarmaktır. Bunun için zaten kendi kendini kontrol 
de pratik ve tatbik kabiliyeti eden işi sık sık tettiş ede
olan kurallarla bu işlerin iste- bilir. Aynca bu kağıt sayesin
nildiği gibi çevrilmesine çalı- de imza zamanında amir de 
şılmaktadır. Bu yönden Öko· evrakın kaç günde çıkabilece
nomi Bakanlığımızın bir örnek ğini; nerelerde sürüklenmiş 
olmaya değer çalışması bakan- olduğunu kontrol edebiliyor .. 
lıklanmızdaki kırtasiyecilikle Yerlerinden sormak, araştı
savaşma işinin artık ulusal bir nlmak, tetkik edilmek gibi 
iş olduğunu bize çok güzel zaman istiyen işlerin dışında 
anlatacak değerdedir. kalanlara günll içinde kartılık 

Ökonomi Bakanlığı gereksiz vermek gerektir. Bir şikayeti ve 
sorgu ve karşılıklan, her çeşit dileği olanlar doğTııclan doi
kırtasiyeciliği koyduğu yasalarla ruya muamelat müfettişliğine 
kökünden kaldırmıştır. işlerin baş vuruyorlar .. 
en az zamanda; fakat abayla Acele işler müstesna iş ve 
bir sonuca varmaları için ge· ziyaret saatleri tesbit edilmiş
reken tetbirler tamamen alın- tir. Saylav ve devlet memur
mıştır. "Havale aidiyeti cihe- lan hariç herkes müracaat oda
tile takdim, mütaleanızın inhası ıı 11n tavassutunu istemeie 
gibi kirtasiyecilik dövizleri tüm
den atılmıştır. mecburdur. Müracaat odasında 

şu şekilde bir kağıt doldurul
maktadır: 

En orijinal köşelerden birisi: 
muamele ve evrak müfettişli
ğidir. Bakanlığa gelen kiğıt- Müracaat edenin: Adı, adresi 
!ar ister resmi bir daireden; kimi ğörmek istediği, niçin 
ister yurttaşlardan biri tarafın- görmek istediği, imzası; kabul 
dan gönderilmiş olsun derhal edileceği gün ve saat, kabul 
evrakça posta ile sahibine bir edenin imzası ve not ... Bu kaat 
karpostal gönderilmektedir. müracaat memurunca kabul 

Bu kartpostalda "evrakın edileceği gün v~ saat işaret 
havale edildiği daire ile.. tar· edilerek müracaat sahibine ve
rih.. numara.. bugün alınmış rilir. Müracaat sahibi ziyaret 
ve .. numara ile .. dairesine ve- edeceği zabn yanın bu kaatla 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
içinde ilerledi. girer ve çıkarken imza ettire-

Örtünün bir ucunu hafifce rek müracaat memuruna iade
kaldırarak başını geriye çe- eder. 
virdi: Şimdiye kadar bu usulpren-

- İtle serasker.. Tavabil lip itibarile Bükük Erkanıhar
bura.da yatıyor. • Diye mırıl· biye ve Milli Müdafaaca tat
dandı • bik edilmekte idi. Ôkonomi 

~-- -:::::.Soııu_.. Var_:-::::.ı"""°~"''akanlıtuzıız bunu kendili de 

Şehrimizde inşa edilecek olan 
muallimler ve memurlar mahal
leleri için vali General Kazım 

Dirik dün vilayette bil'umum 
daire müdürleri ile görüşmüş 

ve Ankara yapı kooperatifinin 
nizamname ve mukavele örnek
lerini kendilerine vermiştir. 
Memurlara yaptınlacak ev için 
tetkikat icra etmelerini iste
miştir. 

Maarif müdürü bay Hikmet 
muallimlere yapılacak taksitli 
evlerin inşaatı etrafında tetki
kata başlamıştır. 

Şimdiki halde memur ve mu
allimlerden taksitle ev yaptır
mak issiyenlerin adedi tespit 
edilecektir. Yapı kooperatifinin 
yapacağı evlerin parası her ay 
muntazamen ödenmek üzere 
on beş senede kapatılacaktır.' 
Haber aldığımıza göre bu su
retle ev yaptıracak olan mual
lim ve memurlann adedi hayli 
çoktur. İzmirin yangın yerinin 
mühim bir kısmı muallimler ve 
memurlar mahallelerile süslen
miş olacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tatbik etmekle diğer bakanlık-
lara da iş yönünden pek ıyı 
neticeler veren bu alanda bir 
öncülük yapmış oluyor. 

Yeni kurumlarını böylelikle 
ulus işlerinde üstün sonuclar 
almak için çalıştıran Ôkonomi 
bakanlığımızın üstüne aldığı 

ulusal ökonomi işlerini karşılıya
bilmek için diğer kısımlannı da 
tamamen modem bir hale sok· 
tuğu malümdur. Bakanlık için
de her memurun yükümünün 
derecesini belli eden ve en ince 
kısımlanna kadar izahat veren 
İçyasalar hazırlanmış ve tatbi
kine başlanmıştır.Bundan başka 
tatbikine geçilen birçok yeni· 
likler arasında ; Yazış tarzı 

itibarile standard; dış teşkilat 

tel adresi ve kartları itibarile 
standard, dosya usulü itibarile 
standard; vazife ve mes'uliyet 
esası üzerinden imza salahi
yetleri gibi muamelelerin hızını 
arttıracak işler de vardır. 

Kırtasiyecilikten tamamile 
kurtulmak morem esaslara gö
re tanzim edilmiş kurallarla iş 

görmek alanındaki savaşında 
Ökonomi Bakanlıgımıza mu
vaffakiyetler diler; bugüne ka
dar aldığı üstün snoucların ya
nn için güven veren birer bel· 
g:e oldu2:una iııaret ederiz. 



.. 
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Genelik V , Güzellik Reçeteleri ... 
Kadında Aranan Şel Kuru Güzellik Değil Manadır 

Kadının Faziletini Yapan. V aktını Kullanış Şeklidir : Güzellikten Başka 
Yapılacak Bir iş Olmazsa Günler Ne Kadar Can Sıkıcı Olur .. 

.lfal'in ('rıslı s 

Gençliği,Güzelliği korumanın 

sırrı hakkında bu sütunlarda 
sık sık yazılara tesadüf edil

miştir. Geçen hafta pek çok 
tanınmış aan'atkarlann düşün

celerini yazmıştık. Bugün de 
aynı mevzua devam ediyoruz. 
Josephine Baker diyor ki : 

- Sahnede hareketsiz du
ramam. Fasılasız hareket ha
lindeyim. Benim sporum da 
budur. 

Herşeyi yerim. Ekmek veya 
hamurlu şeylerin şişmanlık 

verip vermiyeceğini düşünmeğe 

vaktim yoktur. Yalnız şuna 

kaniim ki vücudun inceliğini 

kıvraklığını, çevikliğiO: koru
mak için eksersize ihtiyaç var
dır. Beden kültürü ihmal edil
memesi icap eden sağlık ted

birlerinin başında bulunmalıdır . 
Bizim gibi sanat hayatında 

olanları klasik dansların ağır 

kuralları, canbazlıklar korur. 

Küçüklüğümden beri yaşayı

şım hep böyle geçmiştir. 

Güzelliğe gelince, kadında 
aranan şey güzellik değil ma
nadır. Kadın çehresi bir şahsi

yeti yaşatmalıdır. Bazan bir 
erkeğin çok güzel bir kadını 
terkederek bize göre çirkin 

bir kadına vurulduğunu görü
rüz. Buna şaşanz. Halbuki bun
da şaşılacak bir şey yoktur. 

Bir çok kadınlar erkeklerini 
tutmak için hoşa gitmenin yet

tiğine inanırlar. Bu yanlıştır. 

Kadın daima mücadele etme
yi hergün yeni bir çehre al

tında görünmeyi bilmelidir. Ya
ni kadında güzelliği canlandı

ran onu yeknesaklıktan lı urta
ran kudrettir. 

Bir erkeğin neyi sevdiğini 

an!amağa çalışmak, bir iştir. 

Yuvanın dirliği. saadeti için 
elzem bir iş ... Kadın bütün bun

ları, mubalagaya düşmeden ya

pacaktır. Her kadın, kendinde 
teshir edilmeğe, anlaşılmağa, 

keşfedilmeğe muhtaç bir nok
ta bırakmalıdır. Hayatın düzeni 

ıadece aşk ile temin edilmez. 
Düşündüklerim bundan ibaret
tir. 

Josephine, okurlarınıza yeni 
yılı tebrik ederim dedi ve bir 
kuş gibi sahneye uçtu, gitti, 

Arkasından baktım sanatını 

çıldırasıya seven bu kadın ba
na şu ilhamı verdi: Gençli!ri 

korumanın bir sırrı da aşk ile 
yaşamaktır. 
Mary Cos'tun Fikirleri 
Meşhur Fransız tayyarecile

rind-!n Costes'in karısı, tanın
mış bir sanatkar olan Mary 
Costes fikirlarini kısaca anlattı. 

- Gençlik ve güzellik sağ
lıkla sıkı sıkıya alakadardır. 
Bir vücut sıhhatini kaybedince 
gençlik ve güzellik tara vetinide 
kaybeder. Şu halde gündelik 
fizik kültür, her gün duş ve 
buna imkan yoksa banyo za
zaruri bir ihtiyaçtır. Ben duş 
yapmadığım günler önce çok 
sıcak, Sonrada da çok souk 
bir banyo alırım. Yaz, Kış ılık 

pençere ile. Yatarım... Yürü
medigim gün hasta olmuş gibiyim. 
Vücudumu, saçlarımı fırçalarım. 

Jfnrie LaıTeıı8 
Apartmanımda kışın da mute
dil bir hava içinde yaşarım. 

Şişmanlık gibi, haddinden faz

la zaifliğe de düşmanım. Ma

nevi tavsiyelere gelince size 

ne söyleyim: Önce şen ve sa
kin olmağa bakmalı. 

Hatta çok sakin . ., Şinirlen

mek kadar hayatı zehirliyen 

birşey yoktur. Gündelik me
saisi içinde yorulan, bir çok 

tehlikelere göğüs geren erkeğe 

dinlenmek imkanını veren bir 
hava hazırlamalıdır. Erkek eve 
gelince bırakınız içini döksün 

Anlatsın. Can sıkıntılarını gi
dersin. Hatta sinirlerini ani bir 

infilak ile yatıştırsın. Bu husus
ta erkeğe ön vermeyi bilen 

kadın kendini daha eyisaydır

masını bilen kadındır. 

Fazilet telekkilerine gelince 
sadeligin en sağlam fazilet bel
szesi oldui!unu sanmayınız. Ba-

na göre vaktın kullanış şekli
dir ki kadının faziletini yapar. 
Güzellikten, başka konuşacak 
düşünecek bir iş olmazs:ı. gün
ler ne kadar uzı;n v~ u~andı-

ncı o ~ur 

jorlos Lrıwı-cn~~ n(} 
d! or'! 

Major:es Law,ence d::.1:ı:ı baş
ka usul!cr bilıy.:ır Par:se kon
servatuvara de~a'll ir:u ~\,;1 !n. 

bu Avu~hra'y:ılı k .ı n an ıZ!n 

Operada göründü. Gürültüsüz 
ve patırtısızca büyük umutlar 
uyandıran bir şantöz oldu. Ma
jories Lawrence güzellik, genç
lik reçetesi için bakınız neler 
söyledi. 

- Ben ancak kendi haya
tımdan bahsedebilirim. Haya

tim piyanodan ve musikten 
ibarettir. Hiç durmadan bu sa
hada bilgimi arttırmağa çalışı
yorum. Bir artist için sevgisini 
birşeye bağlamak, fedakarlık
lar yapabilmek cesaretini nef
sinde görmek lazımdır. 

Muvaffakiyetle başarılan bir 

1 

mez. Ben şarkı söylerken ken
dimi caşka bir alemde saya
rım. Herşey: unuturum. Halk 
ta!tdil'1~r:nde o kadar hü3nÜ 
n!yet e hareket eder ki o da
ki'mda ben'-ıı nazan mda yal

n:z halk var lır. O nun alkışlar: · 
ru!ıu:nu be · "r. Bu duygu ile 
ev;me d~n1nce derhal uykuyti 
rı.ta:, tatlı ta =lı llyurum. Ertesi 
gün }rcnide:ı :::.yn: muvaffakiye
te ha7 '· • · ı :o:ım<l!~. Bunu:1 

• 

Mi.~' .ıı 

için de insanın kendi varlığına 
inanı olmalıdır. 

Bana gençliği ve güzelliii 
korumanın sırrını sordunuz. İş
te o sır bu muvaffakiyetleri 

sürdürmekte, onun heyecanı 

içinde yaşamaktadır. Kadın 
şahsiyetini buldukça hu ülkü
ye yaklaşmış, güzellik davası 
da daha tabii bir şekle girmiş 
olur. 
Mlstinguette Ne Diyor? 

1 Kadın olmak çok ağır 
bir şeydir. Ve her zaman ho
şa gitmez. Fakat biraz cesa
retle zorlukları yenmek kabil-

• 

( i"; ' I 1 .';' 

defa kendi kendime sordum: 
Kadın hayatta yalnız bir şey 

:çin mi yaradılmıştır? Yoksa 
ondan aynı zamanda bir eş, 

bir ana ve bir işçi olması iste

nebilir mi? Herşeyden evvel 
şuna inanmış bulunuyorum ki, 

kadın sevgisini vermek için 
yaratılmıştır. Sevecektir. Buna 

ihtiyacı vardır. Ben hayatımda 
istirabı, kederi tanıdım. Fakat 
can sıkıntısı nedir bilmedim. 
Zira çok çalıştım. 

Colette Ne Diyor? 
Tecrübelerimden istifade 

etmek istiyorsanız şunları yazı
nız: Sakin bir uyku için n~ 

yapmak icap ederse yapılmalı
dır. Topuksuz kundura giyme
lidir. Ben uzun topuklu kundu
raların düşmanıyım. Yuvada 
neşeyi hakım kılmalıdır... Ka
rı - Koca aynı zamanda neşe
li olmalıdırlar. Hırçınlık, hayat
tan zevk duymamayı icap etti
ren neşesizlik hep kadının ken
di yarattığı şeylerdir. Onları 
dağıtmak elimizdedir. Kadın
lık lıeyatın en zor mesleklerin
den biridir. Bunda muvaffak 
olmak için kendimizi tanıtmalı 

~ iş mükafatını vermekte ~ecik- dir. Hayatımda bu suali çok .Jozeplı iııl' flakPı' ve idare etmeyi bilmeliyiz,,, .......... lkiisa<li ...... H.ab·e~ıe~ ............. Yüiüst.avya·ıvııııt·Takiiiii 
Dün Borsada Ypılan Satışlar Bulgarları 4-3 yendi 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 
318 Alyoti bi. 12 62 13 50 
137 H Z Ahmet 13 13 25 

83 H ve Cevdet 12 75 13 50 
65 Ş Riza Halef 12 50 13 
24,5 D Arditi 13 75 14 25 
8 T Debbas 12 75 12 75 
8 J Mikridis 11 12 

643 5 YEKÜN 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 

391 P Paci ve Muh 4 25 4 25 

Bomba 
Altı Kişiyi Ağır 

Yaraladı 
Küba Santiyagosu: 26 (A A) 

Noel eylencesi esnasında bir 
bomba patlamış ve altı kişi 

ağır sorette varalanmıstır. 

120 Jiro ve Şü. 11 14 
511 YEKÜN 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi 

868 Buğday 
196 Arpa 

131 Bakla 

Fiat 

3 70 4 25 
3 37 3 75 
5 5 
6 25 
2 35 

2 Mercimek 

150 P Çekirdeği 

153 Fasulye 7 86 
405 118 Palamut 

6 25 
2 35 
8 25 

405 
51 45 Pamuk 51 

Italya 
Haheşistanda ilerle
diğini 'rekzip Ediyor 

Paris, 26 (A.A)- İtalya el
çiliği, İtalyan kıtaatının Habeş 
toprağında hareketi hakkında
ki haberlerin tamamen asılsız 
olduğunu bildirmektedir. 

Atina, 25 (A.A) - Balkan 
müsabakasının ikinci müsaba
kası Yunanlı hakem Asproge
rakasın idaresi altında Yugo
slavya - Bulgaristan milli ta
kımları arasında icra edilerek 
4-3 Yugoslavyanın galebesile 
bitti. 

Birinci haftayımda vaziyet 
4-2 idi. Oyunun sonuna doğ-

Japonya 
Cumartesi Günü 
Notayı Verecek 

Vaşington, 26 (A.A) - İyi 
malumat alan mehafile göre 
Japon elçisi Saito Japonyanın 
Vaşington antlaşmasından vaz
geçtiğine dair olan Japon res
mi notasını cumartesi gunu 
dış işleri bakanı bay Hull'a 
verecektir. 

ru Yugoslavya kalecisi Culiç 
yaralanmış ve yerine diğer ka
leci geçmiştir. Takımlar oyunun 
onuncu dakikasında kral Alek
sandırın hatırasını tebcil için 
bir dakikalık bir sükut yap
tılar. 

Gelecek Turne Haziran son
larında Sofyada yapılacaktır. 

Bir Vapur 
Tehlike İşareti Verince 

Anvers 26 ( A.A ) = Halif
kas açıklarında bulunan Emil 
F runki ismindeki vapur bir kar 
fırtınasında dümenini kaybede
rek S. O. S tehlike işareti ver
meğe başlaması üzerine Hanri 
Jaspar Belçika vapuru yetişe
rek Emil vapurunu yedeğe al
mıştır. 

Dün burada kalan iki gemi 
de bu sabah vak'a yerinde ola
caklardır. 



Bay Recep Pekerin ozlü Pek Söylevi Pr. Malşın 
••••• 

( ı ıı '"' . fı 1 "" sa~ı/eae) 
tirm~miş Türkiye, hangi siya
,;al v.ız: yette c>·ırsa olsun ye
niden düşmiye ve mahvolmıya 
mab.kfıır..dur. 

Arkadaş!ımm, ör.ünde a~·ak
ta durdu2"umuz b!u!§.p kur
banı ya.nız Kubilay olaralı 
Türk h:ı k çocuklarından biri 
idi. F a!rn t o, ayni zamanda 
omuz:arnıda cumhuriyet ordu
su üniforması, kafasında inln
lap ışığı ile bir zabit ve bir 
muallimdi. Onun bu iki 
varlığı üzerinde de ayrıca 

durmak gerektir . Türk 
cumhuriyet ordusu yer yuzu
nün bütün orduları içinde sa
vaş değeri bakımından üstün 
bir varlıktır. Fakat o Türk 
topraklarını kurtarıcı olmak 
büyük vasfından başka Türk 
inkılabının uyanık ve onurlu 
koruyucusu olmak vasfına da 
malik bulunuyor. 

Yeni hiç bir rejim ve devlet 
sistemi yapılan inkılabı kendi 
resmi ordusuna, milletin özü 
demek olan orduya emanet 
edememiştir, edemiyor. 

Her yeni rejim bu yükümünü 
ordu dışında bir takım milis 
kuvvetlere veriyor. Biz, her 
bakımdan ulusal varlığın, onur 
ve haysiyetin korunmasını uüce 
Türk ordusuna, güvenerek ver
mişizdir. 

Cumhuriyet ordusu, geçirdi
ğimiz zorlu günlerde dış düş

manlara ve içte ayaklanan mür
teci asilere karşı benzersiz 
hatırlık ve şeref imtihanları 
vermiştir. 

Arkadaşlarım, size bu ko
nuşmadan faydalanıp söylemek 
istediğim, bir başka ve ince 
hakikat vardır. Her soysal 
bünye, fiziyolojik bünye gibi
dir.En yüksek sağlık halindeki 
vücutlarda bile bazı zararlı 

mikroplar yaşar. Fakat bünye 
toptan sıhhatlı olunca sağlığı 
koruyan müspet mücadele un
surları bu mikropların zarar
larını örtmesine meydan ver

mez. Bir soysal bünye içinde 
yanlış düşünüşlü, kara görüşlü 
bir avuç insan büyük varlığın 
temiz ve ileri yaşayışındaki 

kuvveti bozamaz.Biz soysal varlı
ğımıza bu genel görüşle bakarız 
ve bu bakış bize varlığımızın 
sağ, esen ve içinde her fenalığı 
yok edecek kadar kuvvetli 
olduğunu gösterir. 

Arkada ~larım. yakın bir geç
mişte bu t'.l.,•aklarda yıldırım
lar çaktı, go":er yıkddı, yer
lerin sarsıntısı içinde istila yan
gınının ateşleri bu ufukları bü
rüdü. Dört yıl önce yine bu 
topraklarda Kubilayı öldürenler 
o vakıt susuyorlardı, susmakla 
da kalmıyorlardı , bu geri zih
niyet kurtuluş iç!n ayaklanan 
yurttaşları susmaya teşvik edi
yor ve düşmana te~lim olmaları 
için fetva çıkarıyorlardı. 

Arkadaşlar, bu kuvvetli yağ· 
mur altında Kubilayın manevi 
varlığı önünde gösterdiğimiz bu 
toplu ve taşkın manzara, kara 
günlerin bir daha geri dönmi
yeceğinin en kuvvetli temina
tıdır. Yurdun her köşesinde 
fışkıran yeni ileri hayat ayni 
teminatın tamamlayıcı birer 
parçasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu
gün bir mezarbaşında yas için
de, tasa ile diz çö . üp ağlıyaa
la gibi küskün, betbin değil, 
biz Ege göklerine yükselen bu 
yuca kaya ve tunç sütu-
nunun etekleri dibinde bü-

!eten Atatürkün içime doldur-
duğu ateştir. 

Sizi bu kerte urunçlandıran 
Atatürkün kanınıza döktüğü 
kordur. 

Biz üç ürünlü bir yanğınız. 

Jliilciziııı Ba!J Alıııı et .söuleviııi 8öyleı·keıı r ufo -J, eııuıl 

Işıtır, Isıtır ve yakarız. Ülkü
müzü aydınlatan bu yanğının 
ışığı, yurdumuzu koruyan bu 
yanğının sıcağıdır. Yakma gü
cümüzü alevleyen Atatürkün 
nefesidir. Bu nefesle yanıp ya
kacağız. Bizden olmayan, ül
kümüzü kocunduran her şeyi 
kül edecegız. Bu yurtta. şu 
Kubilay abidesi gibi, tek bir 
şey ayakta kalacaktır: Cumhu
riyet... Başka her şey siline
cek yokolacaktır. 

kanın inkılap düşmanlarına yapan gençlikten cumhurluğun 
karşı kinimizi ve ihtirasımızı korunmasını istiyen büyük ön-
besliyen kokusile mest olarak derimizin ulu önlerine bir Ku- Arkadaşlar, 
başımız dik, gözlerimiz önde bilay örneğile çıkıyoruz. Ölmek, öldürmekten değer

lidir. Öldüren varlığından bir 
nerse yitirmiyen kimsedir. Ölen 
İse varlığının tümünü veren yi
ğittir. 

ve ileride, ayakta duruyoruz. Ulusumuz ve ordumuzun da-
Son söz olarak Kubilayın ba- ha nice binlerce Kubilayı bu 

şı Menemen topraklarına düş- uğurda can vermiye hazırdır. 
tüğü zamanlar bu eseri yap- Bize bu duyguyu ve bu diri· 
mak içia Öz Alp'in başkanlığı liği veren Atatürkümüze yü- Kubilay, ülkümüzün kurbanı

dır. Gömeği üstündeki bu men
gütaşt:ı batırlığının tanığıdır. 

altında kurulup çalışanlara, yar- rekten saygılarımızı sunar ve 
dım teşvikleri yapan Cumhuri- büyük şehidin ulu önünde son-
yet gazetesine, bu yolda övü- suz saygılarımla eğilirim. Mezarların toprağını iki se

bepten ötürü tümsek yaparlar. 
Birincisi : Göze çarpmaları, al
tındakilerin yüreklerimizde yer 
etmeleri içindir. 

lecek teşebbüs alan Nadır İffet Halim Oruzun 
Nadiye, eseri yapan Türk sanat- Heyecanı 

karı Ratıp Aşire ve işin başa- Çok alkışlanan bu söylevden 
rılması için kafaları kolları ve sonra İstanbul heyeti namına 
ve paraları ile bütün emek ve
renlere ayrı ayrı teşekkürleri-
mızı sunarım. 

Kubilay için sızı duyanların 
şu anda bütün acılarile çarpan 
yüreginle onun adını ve batır
lığını uzun yüz yıllar yaşatacak 
olan eseri, bizim neslimizin ve 
yakın çocuklarımızla ve uzak 
torunlarımızın ibret gözlerine 
açıyorum. 

Bay Recebin 
hitabesi sürekli 
ken söz yerine 
Ahmet geldi. 

bu heyecanlı 
alkışlar toplar 
mülazım Bay 

Mülalm Bay Ahmedln 
Söylev! 

Bayanlar, Baylar. 
Büyük savaştan euvelki ulus 

ve yurdun halinden ve istiklal 
savaşındaki Atatürkün başar
dığı ve başarmakta olduğu 
yüce ve yüksek işlerden söyle
necek değilim. 

Dedikten sonra menemen ir
tica hadisesini açmış ve demiş
tir ki: 

Bugün bizlere yok gibi gö
rünen pek eı· Kubilay bütün 
Türk ulusunun ve yurdunun bir 
menkü taşı gibi yüreğinde dün
ya durdukça yaşıyor ve yaşa
yacaktır. 

Bütün yurttaşlar bu duygu 
' ve varlığın yüreklerinde yaşa

dığına bütün imanlarile kanık
sadıklasını her an ve zaman 
için, yurt ve ulusa en ufak bir 
zehirli parmağın uzatıldığına . 
dayanamıyacak kadar güçlü 
olduğuna büti\n acun şahit ola
bilir ve olmuştur. 

Büyüklerim, arkadaşlarım, 
kardeşlerim: Bütün acun ve biz 
bilmeliyiz ve inan göstermeliyiz 
ki ulusumuza ve yurdumuza dış-

tan gelecek salgın ve içten kıpır
damak istiyen kötü düşünceli
ler ulus ve onun süleri tara
fından göz açtırmadan yok 
edilecektir. 

Yıllarca etrafına saygıçlar 
saçmış, esenli, varlıklı, sarsıl
maz Türk ordusunun göbeğin
de alçakça kımıldanmak istiyen 
bu soysuzlar, ayni günde süle
rimizin süngüleri altında ceza
larını buldular ve her zaman 
için bulacaklardır. Bunlar da 
az eve! söylediklerime yüksek 
bir örnektir. 

Bize bu varlığı ve daha yük· 
sek varlıkların kökünü benzeri 

Bayaıı Iffet Ilaliın Oı·ıız 

Bayan İffet Halim Oruz tara
fından aşağıdaki heyecanlı söy
lev söylenmiş ve hitabe birçok 
yerlerinde alkışlarla kesilmiş 
hıçkırıklı gözyaşlarile karşılan-

saygı sunar, sana saygı sunar .. 
Ey bağrımızın parçası : ey 

ülkümiizün can vereni. bilki 
senin arkanda bütün bir ulus 
senin yolundadır. 

Senin gibi baş kaldıracak 

senin gibi can verecek, ancak 
yolumuzdan bir adım bile dön-
miyeceğiz. 

Çok alkışlanan ve gözleri 
yaşla dolduran Bayan İsmetin 
bu söylevinden sonra Manisa
lılar namına operatör Bay Nec• 
det söz almış ve hulasatan 
demiştir ki: 

Bay Necdetln Söylev! 
mıştır. Sevgili yurttaşlar: 
Ey Ölmİyen Genç Bundan üç yıl önce burada 

Dört yıl oldu. Şu çepçevre kanlı bir savaş olmuştu. Han 
topraklar bir gün senin başını ve sultan uşakları İnönünde 

İkincisi: Birer erek basama
ğıdırlar. İsteklerine kavuşama
dan ölenler topraklarının çı
kıntısını arkadakilere o erei!'e 
basamak o!sun deye bırakırlar. 
Bundan dolayıdır ki biz Kubi
layla arkadaşlarının gömekle
rini daha kalkık, daha dik yap
tık. Ve üzerlerine ölmiyen bir 
taş diktik. İstedik ki bunları 
görenler kendilerini ülkü uğ
runda düşünmeden ateşe at
sınlar, Atatürkün dileğini ye
rine getirsinler. 

Kubilayın gövdesi yerde ise, 
angısı yüreğimizdedir. O bize 
tükenmiyen koçyiğitlik örneği
dir. Aradan nekadar çağ geçerse 
geçsin onu unutmıyacağız, and 
içerim ki unutmıyacagız. 

Beni dinleyenler; 
Görüyorsunuz ki hepimizin 

ortak olan düşmanı birdir. Öyle 
ise gelin toplanalım. Evren bizi 
irticaa karşı şaha kalkmış tek 
bir yığın halinde görsün. Cum
huriyete saldırmak isteyenler 
bu yığına bakınca anlasınlar 

ki Türk ulusunun okutgan or-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bir kara kargı üstüne geçmiş, döktüğümüz kana, Sakaryada 
fakat yine havaya başkaldırır- kazandığımız sana saldırdılar. Ziyaretler 
ken gördü. Atatürkün bize armagan ettiği riyetin önündedir. Önü devril- C. H. F. genel yazanı bay 

dusu, Türk ulusunun sü ordusu, 
Türk ulusunun kendisi Cumhu-

Kara eller inancına uzanmış Cumhuriyete çullandılar. Sanı- meyince arkası yıkılamaz. Recep Peker ve yanındaki 
kollar, bagrında vuran yüreği yorlardı ki Türk bir hödük, Şimdi gelin ülküdeşler, şu zevat doğruca Menemen fırka 
durdurmağa savaşıyordu. Cumhuriyet eğesiz bir çocuk- sözleri bir ağızdan hep bera- binasına gittiler. Burada misa-

Bunlar düşünmediler duran o tur. Ussuz bir ulus gibi gel ber bağıralım. firlere çay ikram edildi. Daha 
yürek,milyonia türkün bağrında diyenin arkasından gidecektir. Atatürk ülkümüz, Kubilay sonra kaymakamlık ve beledi-
vuracak senin göklere uza- Zağlı yatağan, önünde çelik- bayrağımızdır. Nerede, ne hal- ye daireleri ziyaret edilerek 
nan başın milyonla Türkün ten kalkan buldu.Üç genç, bin de, nasıl olursak olalım onlar dönüldü. Bir kısım halk ile he-
gövdesi üstünde yine göklere yobazı karşıladı. Sayılarına için çarpışacağız. Ülkümüz yü- yetler Kubilay mektebinde top-
erişecektir. Sen şöyle bir var- bakmadan üstlerine atıldılar. regimizde, bayrağımız elimizde lanarak inkılap ve inkılap şe-
lıktın Dinç bir gökte, Kenttaşlar: can vereceğiz. bitleri hakkında söylevler söy-
eğilmiyen bir baş, kıvrılmıya- Yürek silahtan keskindir. Son söylev olarak İzmir lediler. Saat 5,35 te hususi 
cak olan bir kol! Silahı tutan el ise onu işleten namına muallim bayan Vedide trenler halkı tekrar yerlerine 

Bu gücün yüz binini. beş yüz yürektir. Öldürmek yok etmek de bir hitabe irat eyledi. Nu- getirdiler. istasyonda C. H. F. 
b ıini düşünmeli. değildir. Ölüm, daha gür fış- tuklardan sonra çelenkler ko- tarafından inkılabı koruma yo-

Ey içinde bir akrep taşıyan k d nuldu. 1·1k çelengı· ı·zmı'r fırka !unda ölenlerin açılmış angacı ırsın iye bir ülküyü buda-
kara düşünce. Şaşarım sana olarak basılan bröşürler hal-

d ? 
maktır. vilayet idare heyeti rei~i bay 

nasıl uzandın, neye uzan ın kna dagı· tıldı. 
B d k . b' · k Kubilay, bundan bir ülkü; Avni Doğan koydu. Müteaki-

u inç güç ı yuca ır ın ı- Yavrularımızın Andı 
Jabın kuruyucusudur. Biz ki biz bu ülkünün fışkıran filizle- ben birçok teşekküller ve ka-
içimizde hepimiz bir Kubilay riyiz. Budağı güçlü olan bir zalar. köyler namına getirilen Gazetemize gönderilen Mani-

! b 
ag· acın filizi cılız olur mu?... çelenklerle abidenin etrafı dol- sa yüksek duygulu gençlerinin 

taşıyoruz. Genç er u varlığa 
bürünmüş, analar bu varlığı Hep Kubilayı öldüren ülküden duruldu. Mübalegasız beş yü- telgrafını aynen dercediyoruz: 
koynunda yetiştirmektedir. güç alıyoruz. Bu ülkü, gövdesi zü mütecaviz çelenk konul- Kubilay menkü taşının açıl-

Biz ki baykal!ardan, Altay- çelik gibi sağlam olan bir ağa- muştu. Merasim devam ettiği masından ötürü bu dakikada 
!ardan esmişiz, Ege sularında cm yemişidir. Hep ondan çıkı- müddetçe mütemadiyen fotoğ- inkılap ateşile çarpan bizler kalp-
köpürmüş Ak<:lenize kan olarak yoruz. Budak da, dal da, fi- raf makinelerinin objektifleri !erimiz büyük Ata türkün armaga-
çağlamışız!. !iz de onun parçasıdır. çalışıyor, sesli filim makineleri nını sonuna kadat korumağa and 

Ey Türk anası! Çocuğu- Kubilayı ölüme karşı yürüten hadiseyi filme alıyordu. Bir içtiğimizi gazetenizle bütün 
nun bu toprağa göğüs ger- Atatürkün yüreğine koyduğu manga askerin havaya attık- acuna duyurmanızı dileriz. 
diğini, gönül verdiği bu yer oddur. ları üçer el nöbet ateşi ile Man lsa: Sakarya 
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o Haftalık Vaziyeti o 

Mahsullerimizin Sabş aziyetinde Değişiklik Yoktur 
züm De On Para Yükselmiş Olmasına 

idir. Pamuk Rekoltesinin Çoğu Sabldı 
Zeytinyağ Sabşlan Neden Borsaya Kaydettirilmiyor.. İncir, Bakla Rekolteleri Kamilen Satıldı 

Şehrimiz ticaret ve zahire 
bonama• Btfll'9Jledlii glbadelik 
Abf fiat Mdtealeriae fire 19-
12 - 934 tarilüaclen 25 - 12 - "4 
alıp_. kadar honada ubl
llllf ola ticaret ..,....... ...,_ 

talak -- miktan ile baalarm 
- ....... - ,...... fiatlan 
applald tekilde ....... edil-.... 

sm1n frı ~ fi1 f:!ı 
!':;~ f .. ,- iıı. 
latclay 7088 ç...ı 5,80 4,60 
Arpa 9' • 3,75 S,69 
ÇaYdar 50 • S,GO S,00 
8'qak 47 • 4,75 4,75 
lhardan 194 .. !,25 S,375 
Akdan 89 • 4,75 5,SO 
Fualya 120 • 8 10,25 
Blrllce 47 .. 4,50 5,25 
Nolaat 2m • 4 75 5,00 
Mercimek 7 .. 1,00 8,00 
Kadir to. 36 • 4,25 4.25 
Siam 20 • 10,50 10,50 
P .. ak P. m BalJaS0.00 sı.oo 
lci bam 
Pamuk P. 545 • 50,00 51,00 
1 cinde& 
P....UP. 16 • 40 47 
2ci ...... 
P•.ıc b. 53 laarar 5t 1t 
ba ı ci 
Pamuk 117000 kilo 2,40 2,40 
çekinleji 
palamatT.2475 keatal S70 425 
Par-watk.aı29 • 20S 21.0 
,... 64 .. .210 210 
k. .... 
Palamt R. 244 • 199 200 
Kam •eri 38CJO adet 45 45 
• .te. la. 7080 • SS.SO 35,SO 

Siıala ... 52S ç.. 9,58 9/j/ 
Ra... • 19 • 12,50 12,SO 
Z. Jlliı Sıra 10T•2'l,75 24,00 
N,. 385 klo 785,5 785,S 

•• .......... mm- ..... .,... .. .--1111111r,. 
........ ,.,,. • .... Wa-....... ,, ,.... '-'"-"'• .................... 

ihracat -ddelel••• ... 
Wta iPndeki pipa YUiyet-
lerile haalann ıeçea Ufta ve 
pçea MMDin .. Wtumdaki 
YUiJetleriwi .-.,... edelim: 

Arpa 
Yakanda d.ııeııcemıttiiHıı. •• lıb!'• ce~ 

Yelde dfa ........ elacajl lze
n wa Wta içWe laiir hor-
•-~ olaw ...ıate-
lf arpa ..ı., .... n 396 p-
Yaldan i1aaret ......... ...... 
SJ75 • $.69 .... anamda 
•••ele ......... G~ 
hafta =w=llılıri .. 189 p-
raldu a....ettL Ve &atlar da 
S.'75 ile S,3625 bnt arum
cla ~-"'"t*L 

Geçen MMW .. Wtum
cla da bonap ,............ olu 
arpa ........ 4'I pini yerli 
malda ibaret elap ha miktar 
1,7SS ile 1,U ..... aramda 
ma-ele ..... tL 

Son ı.ıta,. ........ m W-
ta ...,. ............ oWakça 
- c 1 •• k ....... ecfilwit 
.. .. iki .......... iri fi-
atler mwr .... ,.. ••• bir 
f.m .. 'I ı \Uı. 

i8e bu hafta lehine olarak 
1,60- 1,80 kunt gıDi memnu
wiyete f&J&D rakkam qap p
kan bir mUil demektir. 

lleftim iptidal'ad•n bugine 
kadar ,apdm&f olan arpa ilara
cata iae 4500 tmaa ,akm bo
hmmaktachr. Rekolteden heniz 
elde kahnıı olan miktar 
7eni mabnhm idrakine kadar 
...... urfedilerek lnlmllz
deki rekolteye bu 1e11e malı· 
aal denedilmİJ.... •t
maktadv. 

Şimdilik Arpa piyuapna 
uilam mariyle haW..lda ve 
fiatler ele ma..it telAlrlrt edil
mektedir. 

Bakla 
Son ve pçea haftalar içiDde 

borada Balda lnrİDe ·-
mele olmamqbr. Gepn IDe!-
Diıı ba laafbimada ile .._ 
S,12-3.30 brai arumda .-. 
teBf 6atı.rla 49 çayal ... 
.. h ...... 

Geçm haftaki aepiyatmu• 
da zikre1lediiimiz pDi reblfe 
18 .... , .. Uıf .. iltihllk ..... 
~l-.......... ..... 
lDulcf.-lilal k .......... ve ddlll-
detı ara IU'a selen klçtlk ., 
e\emmiyeYiz aiiktardUi Ba)Q. 
lalar da a.lüb fhtiyaçlar ~ 
hemen mlbayaa edilmekteclli. 
Halm Balda ~ ...._ 
•eJU4k.~J-.i 
lene İçİD dlİ mikyasta Bakla 
.Wılrlan ve fimcli&k Balda eki
llliain e,i beladajm .a,lea
mekteclir. 

Pamuk: 
Son hafta lçiDcle l&blap m~ 

amelelm bonaya 1udmLmt 
olan malatelf pemnk •nımele
lerl qaiıJa pbnlaubr. 
Nevi Miktarı F1ab 

Balya 
Preae laaar 
Wriaci 486 50-"Sl 
Pneftclell 
Wriacl 545 50-51 
Prae bam 
...... 26 40-47 y..... 1057 
.... Wr laafta enel İle 

bonada ,.,. ... pwalc .... 
lan aeYi miktar ft ftat wekta
lanada p ıwette taWt olu-
-.t& 
Nevi lliktan fiab 

Balya 
Pre.e laam 
birinci 760 48-50 
Preae ham 
ildvaci 
Preae laamr 
lçladl 
PNM-..rn-

257 44 46 

3 36--36 

•e1 Wriacf 1785 49,50-50 
,.... eMi 
laltt birialli 
Kaba ..... 

8 47-47 

hiriaci 9'l harar 50-50 
Yekin 2813 92 harar 

Geçen amenİD ha haftamda 
boruda cerey- etmif olan pa
mak tatlflan apjlda ,a.teril
mekteclir: 
Nevi lliktan 

Balye harar 
Faab 

Bana ha- 5S3 28,86 28,86 
• Wriaci 

a1127 

" "lçiacl4 23:40 23,40 
Kaba lauar 'D 28,86 28,86 

" " 
14 27,30 'D)O 

ikinci 
Yekin 541 41 

Pamuk fiatıeri Kinmenel 
•JllllD ilk laaftua 1'ütde 48 -
48,5 lmrq arumcla temenlç 
eylemekte ile- ihraeatplarm 
miibayaat ........__ slsferdı1'
leri iftilaah hareket ba &aba 
reçen hafta içinde el& bnp 
çabaamu intaç eJlemif ve 10n 
laafta içiacle de 51 kanlt lze
n.dea ...... o ....... 

Fiatlerla lııa tereffHae rat
mm alaalu Jine iftihah laare
ket etmektedir. ..... ..... 
hafta içblde ~ m...ıe
ler ıer-wtMW.. w. 
baBi oı._...,. ile.te ~ 
..... ha haftam abflarma 
aiipetle yine eht-qetl bir 
yekin anetmektldir. 

icra eyJediiimiz 10D tabld
bta......., t.a..lnle ••Kal 
iki memaaat faliffkUlnm ml-
ha,..tı - .. .,,.,. tecadl 
eba.ekte o19P ~~ mu
~ -...c1a,.. 
yekina, w; or..ktachr. 

1954 -- ..... nlmJ.. 
teif oba'.,_ .. w,. ta1mUn 
edilft!l'lme gire" •• yeri mea
mcat fabriblarUe ı&raeatçaıar 
..ı..1eat ~ ~22 bia .......... ıe..,,,.... .. 
lire rekolteden elde Wun
makta eJaa mOrtar 10-13 hia 
~ ....... daclar. Halldd se
çen sene rekolt-iein aobu
hjma rajmeli ba tarihlerde 
elde hahmmut olu miktann 
handan pek çok fazla .,...__ 
.... mMakbldJr. 

Şimdilllc pamak "'-
mutedil ,ar&haekteclir. Mua-
melat lahit seyrini takıp eJle
mekte İ8e de fiatlann alacalı 
vaziyet laaklanda bti bir b
kanaat izhar eylememektedir. 
Fula talep nltımıda fiatlarm 
bir ..mtar daha,abeldik ,a.
terecefi tabii olarak ,..._.k
teclir. 

Palamut: 
Hafta içiacle lmir ~ 

yudmlmq 8Jan muhtelif pala
mut ....... apfldaki -ette 
taplaaaufbr: 
Netll Keatal Az fiat Çok fiat 
Tanak 2475 570 00 425 00 
Kaba 2129 205 00 280 00 
.. ensin 64 210 00 210 00 
Rofoz 244 199 00 200 00 
Yekin 4912 

Geçe11 Wta içiacle yar.dml
•• , oJaa •bflu' beneçlai iti 

Tırnak 3448 370 430 
Kalta 1883 210 295 
Refoı: 12 185 185 
Yekta 5343 

Geçen aenenia ba haftamda 
ile boruda yapdu palamut 
•taflan afaiıdaki 1arette cere
yan etmişti: 
Tırnak 710 308 356 
.. ..... s 270 270 
Tıraakh 1g 221 221 
Kaha 6~ 200 250 
• eaıin 219 190 19'J 
Rafos 225 154 l75 
Yeldıa l"" 

Son hafta iPııde palawat A· 

bflarmcla feYkallde bir hal gl-
rllleme-ittir. Piy- vuiJetiD
de de ~ Wta1a llill»etle 
ele ~ bir fark yoktur. 

Geçen sene ile bu 1e11enin 
•JDI haftalan fiyatleri arum
ddi fark iki --- rekolte
leri ......... iri kalite ....... 
rajMea ela..-,.& ,...._e
mektedir: Avrapadan teklif 
edilen fiJatlar bqalmda pala
.. .-, .. _a Wr miktar da
da twldf elleceji QıtjmM 
me.clt .,-, ... 

Afiyon 
Soa llafta iPnde bonaya ka,........ olaa afiyon ub-

p 303 kilo ve 300 ıramdır. 
Bq ... Jlzde 11.25 IDGl'6nli 
olap ..... kilon 787,5 kunt 
lzeriadea a"'-fbr. 

Geçea ltafta in borsaya 208 
kile afipa l&bp tacil ettiril-
.. " ...... &,.ti de 7fr1,5 ........... ,.............. 
G.- ·-1114•··· ......... da ... ,. ebb'mo .. ,..._ 

ft .... M6 - 858 ...... 
12'6 klo .,_ ..... bJ~ 

-ı., .... dllltlllıll 'dlil!llm ... 

ella devam etmektedir. Tlcair ....... ----- ........ 
Pi ., ........ maddeler --
WI M ..... mabaJeata ~ 
·-ıkhdir. 
ltırfl&~peea..,. 

l&i ...,.._ ..Wm elmlelı--
t• .. ~~lar eadife icinde 
••• • ..ktadll'lar. 

Zeytinyağı 
PiyaHa ziytiya;ı &zerine 

lamr ve vadeli olarak bayb 

---- ............. aha 
•- raj1Dea '-anaca U,d-
eltİrilllil Ola •Jth?•: .... .... .. .-..:Zw.-
'ZJ.75'-24 -.. ........ &at
larla OD toaclan ibaret oWa
p anlaplmıfbr. Geçen laafta 
İle bonaya ,.mmlmıt olu 
zeytiayaiı abllan benePi ati 
llll'ette tople•mıfb: 
Neti kilo ton 
Yemeklik 600 11 22 23,50 
s...a 400 28 21,75%1,SO 
Sah-'ek 6SO 10 21,50 23,50 
Sara uld 955 55 23 24,875 

605 106 
Geçe. ...... ba haftumda 

iae ham olarak 100 toa ve 56 
kilo mra malı zeytin~ 21,06 
ile 21,25 lmnq arallllda abl-
Bllfb. Piyuada flyi ola ft 

ruete dtmlarmda ........ 
mlait Awapa teldifleriae rat
._ ._ hafta içinde tle JİD9 
...... mibayuta ...., edi
lememiftir. 

lh,.efj), eaaebi ,...lıeketler 
tarafında .. ,.. .tileceii 
~ekte oJu J'kMk mik
tardaki zeytlnyajlarmm mlba-
1eam• b.tllınclıtı takdirde fi
atlerde ylkae)me huule gele-
~ •e muamellba hararet 
kespedeceği auhakbk ıibi 
,artlhne)ded r. 
Şu kadar Yar ki, piyasada 

yapbjnlllz tahkikat netieelinde 
herglln yapılan seytinyafv mu
amelelerinin ayni tarihte bor
AJ• kaydettirilmediii anlapl-
mlfbr • 

Binlerce m&at•haili alakadar 
ed• zeytinyağı piyuamn• 

..... lllltenlrincl• takip -
---- İlltaç .,.,.. ... 
... AMma 

cut olap mllait llir ---ya 
iatiar eden tapa ~ 
•ltkil bir vaziyette bualmaak-
tadar ..... _ ... ha noktadan 
iktia ... tedbirleri ..... 

=:a-:-~gln-ı; 
bonap tacili Ju.mwmn temi
lliai DJtiıaplt mlataw .. ri 
•ı • twewiJe deler hir 

aenaıı.. lııcir 
1934 ..-illdr ..-...aa 

IPür .... .,. ara tarilünd,a 
25112J9Sıi •kpnuae kaUr bııtr-

;r.:-;;;,,-;-.::: 
lardaa 153060 çanı. incir olu 
ld&o..S-19 ve 4857 çnah ._,cı: 
olup kilom 3,25-4,S ........ 
..... ....... ı••lftlr. 

Geçen sene aym tarihe kadar 
bonaya 146102 çUYal incir mu-
ameleli b deflirilmitti. Bun
lardan 1323~ çunl mcirS-19,s 
ve 137ı9 Çllftl hanla !,12-5,46 
........... ldllmıtbr· 

Son hafta içiade bonaya 
indirilvait olan iacir miktant 75 
çanldır. .......... 32 pwah 
eleme HYİatlen olap 8,25-9 
.. paçal ..... bahta• 143 
pnM. 5.$-7,s-.. arumc1a 
aabhmfbr. 

Geçen llafta ise kilo1U 17 ,5 
kUl'Uflu 156 pval paçal incir 
m111P11elai bJd~ 

Geçea 1enenin bu W....dıa 
l8e bona1a J.nlınllmt olan 
İaCİr Abf auktar Ye ftatlan 
apjlda sWenlmektedir. 
Neri Çnal Fiat 
Silme 890 10,14 19,50 
Elleme 2425 6,04 12,09 
pap1 3438 s,m 8,58 
Nabnl 4M 4,875 6,435 
Hanla 559 4.07 5,49 

.. eakiaabf 1745 3,51 3,705 
Yelda 13551 
............ seç

.. ye larac:atm arkam ........ 
pbictir. Eauen piy-cla ilara
cata el•erifli mal meYcat ol
madapdew ,.,.._ afak tefek 
......,._ ... ilatiyacat içia
dlr. Ba aoktadaa iacir pİJ-
mna 19S4 yıla için • .,. .... 
waıiJe MlghW •• 

Ea ... .. ........... ...... 

.. - ı..w- ...... --
leketlere ilarac ...... olan 
İllcİr miktarı :rimi altı hia tona 
hali ... huhuunaktadar. 

SebeD bia çual ... 
....... olu ....... ile kl-
-!1- ._._. !.l-~.-!--- -· ......... 1111111!'1.1' ~ ~-

... ,.. ecfflmit ..... m,e... 
idnal mtablarmda mevcat 
mahaalla pekb W..cap 
llyleamektedir. 

Ozüm: 
1934 aeaeai çeldrcleJaia 

1z1m aaalmaltbtla ilk pir-ya 
an tarihinden 25 -12- 934 
akpmma kadar bonacla aati• 
hp .... ..._..tacil ettirilmif 
olan ~ ~ miktarı 
250- 973 çaval ve 955 torba-
dan ibaret olup itba miktar 
neme gire 5 ile 25 kurut 
aruıında Ablna'fbr. 

Geçen ... •JDİ mlddet 
içiade Bonada çekirdekaia 
izim Abp 5,625 ile 25,43 
........... fiatluJa 246,648 ca
al •• 2505 \orlla ........ 

Şu laeaapla bu 1e11e geçen 
1eneye nazara 4500 ç11ftl ka
dar fula mal •bhmt tle
mekbr. 

Son hafta içiwde bonada 
;rapdmıt olu çekirdebia izim 
maameleleri lleneciati Wa
mtlfbu'. 
N....,. cmt Flat 

5 465• 7 00 9 80 
6 U91 900 1050 
7 591 1115 12 
8 '12 12 00 12,625 
9 3494 12 50 13,625 

10 1862 ıs so 15 
11 228 15 17 
12 24 18 21 
Yelda 8972 
Geç. haftwa çekirMk•ı 

izim m.....ıaen iae 11"8 idi: 
5 266 6 7S 8 75 
6 1181 9 00 10 625 
7 174 11 00 11 75 
8 598 12 00 12 375 
9 1602 12 25 13 375 

10 891 13 14 75 
11 150 15 17 
12 77 19 20 
YekOn 4939 
Geçea llıNWljp bu baftumda 

bonaya kaydettirilen çekirdek
• .... •bflaniae ~ 
surette icmal ed'heifti: 

Ne. ,.__ ç.. As. fiU Çek fiat 
5 197 5 46 6 72 
6 259 6 6S 6 63 
7 25 998 663 809 
8 2495 7 80 8 87 
9 1397 8 58 9 95 

10 146 689 9 36 12 .. 
11 172 64 11 70 13 74 
12 60 oo ıs '° ıs 60 

403 fJl1J1 Yekin 
Haftalık Atlf Jekaalanna 

DUarU IOD laafta içiacle çekİr-
dekaiz .... aabflıuıada taı:la 
llAraret ........... labf ilik-
tan ·~ lraftama Wr Dilli ......, .... ~ . 

Son Wta ubtlan .. seçen 
HDeDİa ha laafta Abfianadaa 
da ........ 

Soa laafta .. benada 
.... 6atleriain ıeçirdiii ..,._ 
laata ......... iPa ftlireti 
t1J1e HM• edeWlm: 

FIATLER 
181121934 2Sl12/934 

No. As Çok Az Çok 
6 9 10,50 9,25 10,75 
7 10,75 11,75 11 12,00 
8 12 12,25 12,25 12,25 
9 12,50 13 12,75 13,75 

10 13,50 14,SO 13,75 14,75 
11 15 17,50 15,25 17,75 

Yakanda ipretleaea fifat
larla 18ll2l934 ... ..,... 
fi,atlua 19.20 •• 2'U12l934 ta
ıilaleriade •JD• c~reyu etmit 
ve 23 tarilabade • pua bir 
tenffa ka,wtleıek 23,24 .. 
25 tarilalerWe .. ... ... , 
.. fiJatlu lwindea ........ . 

t lıı• !.l--~ L-h- • • ILJIU' ....... IOn Wlll lpll• 

de yiQe piyaadaa maha,..tta 
hulnmnllftar. Meı:klr iclanwia 
21121934 tarilüaclea 251121934 
akpı- bdar lı:mir pi,...
mnclan aidatı Çekinlebia izim 
miktarı 6000 çuvala yalaa olap 
&,atlar aprt6,7Su..ı 10.25 
arumclaclar. 

Noel yortalan miauebetile 
laaftanm IOD iki 11nthide mD• 

aellt bir deıeceJe kadar se•· 
.-U. ile de ffatler ~-- •• 
............ .Apaa,. ...... 
...... ::IH)I __ _ 



~ Kan••••vel •••• 

Staviski Rezaleti 
Fransa' da Gazeteciliğin lçyüzü 

Staviski tahkik komi.yonu 
üyelerinden A. Bmıi, bu ko
misyon tarafından Fransada 
gazeteJer ve gizli tahsisat hak
kında bir rapor vermeğe me
mur olunmuştur. Bu alika ve
rici raporun başlıca parçala
rını 14 iıkkinun tarihli "Lu" 
gazete.sinden ahyoruz: 

Staviski rezaleti. Fransada 
gazetelerin kolayca sabn alına
bildiğini meydana çıkarmıştır. 

Bununla beraber şüphesiz, 
bir ülkü takip eden, hakikate 
bağlı, temiz gazeteciler de 
vardır. Eğer bu gibi gazeteci
ler çalıştıkları gazetelerin sa
hipleri olsalardı, gazeteleri bi
rer doğru haber kaynağı, bi
rer tenkid mektebi Ye birer 
terbiye ve ögretme ileti addet
mek kabil olabilirdi. Fakat ga
zetelerin çoğu acaip adanıla..rm 
ellerindedir. Bunlar yüzünden 
de gazetecilik, en tehlikeli ku
ramJardan biri olmaktadır. 

Söylediklerimiz mübaleğalı 
bir şekilde herkeae tqmil et
meksizin, Staviski komisyonu
mm tahkikatından şu hakikati 
;tkarabiliriz. Bazı gazetelerin 
söylenmekten hOflandıklaları 
gibi, gazetecilik artık tam bir 
huniyete malik değildir. 

Gazeteler, yaşay1flarını te
min eden plıaiyetleria •eya 
teşekküllerin emri alhndadırlar. 

Kulağı delik okuyucular en 
fazla aylık veren gazete sahi
binin hizmetine geçen maqh 
yazıcıların yazılarında göıter
:likleri ilicenabaııa bir hidde
tin veya sıcak bir heyecanın 
altında ekseriya hususi men
faatlar, bayağı bir takun 
hesaplar gizli olduitJnu eyi 
bilir, Bugün buna aldanan hal
kın saflığı yann banan kurba
nı olacaktır. 

Bu suretle, timdiki ahlik bo
zukluğu kriz.inin en manalı bir 
vakası karşısında bulunuyoruz. 
Gazeteler Nasal Haftan 

Çıkanllr? 

Bir gazeteyi baıtan çıkaran
lann birincisi, on\lll çıkması 
için gereken parayı veren 
kim.,edir. Gündelik gazete, 
sınai ve tıcari biyük bir mü
essese, hakiki bir idare de
mektir. Bunun kurulmaşı, ifle
tilmes i için büyük bir serma
yeye ihtiyaç vardır. Buna de
lik olarak da, tahkik komisyo
nunun meydana çıkardığı bir 
vak'ayı, Staviıkinin gazetesi 
olan La Volonte'ye 1932 yıh 
sonunda ve 1933 yılının ilk ay
lannda verilen milyonlarca fran
ğı gösterebiliriz. 

Şahsi bir servet, gazete çı
karmağa her zaman kafi gel
mez. Omm için şirketler, te
ıekküller kurulur. Fakat ne 
inanlar, ne de böyle kurumlar, 
gazeteye yalnız alicenaplık ba
kımından para vermezler, onun 
takip edeceği mesleğin ana 
çizgilerini de tespit ederl~r. 

Staviski'nin gazetecilik üzerin
deki nufuzu çok azdı ve bu 
nüfuz onun mali kudretine bağlı 
idi. Fakat buna kal'fl, dinledi
ğimiz bazı şahilerin sözleri, 
Fransız gazeteciliği üzerinde 
sınai ve mali kudretJerin icra 
ettikleri b~yük nüfuzu göster
au~tir. 

İIAn Acentaları 
Bir gazetenin ikinci sahibi, 

yani onu. baştan çıkaranların 

ikincisi gazetelere reklam da
ğıtan acentedir. Buna da As
trük adh ıabidin sözlerinden 
ve Havas gibi büyük ajanslar 
hakkında verilen malumattan 
öğreniyoruz. Bir gazete, ilinsız 
yafıyamaz. Siyasal bakımdan 
en hür olan gazeteler bile, ilan 
ararlar ve kabul ederler. 

Gazetenin iç sayfasına yazı 

yazanlar, orılamı bir nevi kür
Sİİ.IÜ olan bu gazetede çok de
ğişik ve çok acaib muhitlerden 
imanların bulunmasını, "gerek
li bir fenalık" gibi telakki 
ederler. Paranın nereden gel
diğini pek arqtırmular, gel
diği yeri az çok bilseler bile 
al~ etmezler. 

Reklamcıhğın büyük sanayi
cilerinin,, elinde başlıca üç va
sıta vaıdır: 

Bunlardan birincisi piyasaya 
çıkanlan her hangi bir mal 
için gazetelerde reklam maka
leleri, sokaklar duvar ilinlan ve
ya radyoda reklamyaptırmaktır. 
Nitekim Staviski Eyfel kulesi 
radyosunu elde etmeği dene
mifti. 

İkincisi, mali reklamcılıkbr. 
Bunun maksadı, halkın birik
miş paralannı ele geçirmek 
istiyen müesseaelerin tanıtılma
sını, yürütülmesini temin et
mektir. 

Ba da, Staviskinin kurduğu 
firkeUer hakkmda yapılan 
araftınnalarda meydana çık
mııbr. 

Bu biçim reklimcılık, mali 
sayfaları olan veya olmıyan ga
zetelere gönderilen tebliğlerle, 
yahut bu işte ihtisas sahibi 
olan gazetelerde. bu gazetenin 
kendi mütaleasile veya müta
leasız olarak çıkan ilanlarla 
yapılır. 

Üçüncüsü de havadis biçi
minde, yani haberleri yayarak 

yapılır. En az para getiren bu 
üçüncü şekildir. 250 den fazla 
gazeteyi hükmü altına alabilen 
büyük bir ajans kazancından 
en fazlasını, dt!diğimiz şekilde 

kavadislerden değil, reklamcı
lıktan çıkarmaktadu. 

Reklam dağıtan kimsenin bir 

tarife bu kadar tehlikeli bir 
iştir. Staviski çok defa başka 

adamalar vasıtasile iş görmesi
na rağmen bu yüzden epey sı
kıntılar çekmiştir. 

Reklam dağıtan kimsenin bir 
tarife mucibi, mutad şartlar 

dahilinde çalı~bğı gazetelerden 
başka reklam istiyen ve veril
meyince tehlikeli olabilenler de 

vardır. Bunlarm hepsi, çok pa
ra isterler. 

Baı.ıları önceden para alıp ga

zetesinde hiçbir ıey çıkarmazlar. 
Bazıları ise aç gözlüdürler, teh

ditler savururlar. Bunlan da 
susturmak gerektir. Kimisi ise 
parayı aldıkları halde bile gü

rültü etmeğe, diılerini göster
meğc devam ederler. Staviski
nin bazı gazeteleri bir türlü 
susturamadıgı sıralarda, ileride 

onun kurbanı olacak kimseler, 
gazetelerin yazdıklarına aldınş 
etmiyorlardı. Eğer efkira umu

miye veya hükümet Sartori, 
Menv~ gibi gazetecilerin yaz
dıklannı dinleselerdi Staviski
nin dolandırıcılığı daha az za
rar verir, daha az kişi buna 
kurban giderdi. 

as;; 'W *' w: ; • o = ::sı&Mif5' 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
lkametkihını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa-
nnda 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) 

v ... a .. r 

Sovyet Rusya Bilgini 
Profesör Mar'ın ölümü 

Miifeııeffa ın·ofcsör .l\Jarn J:nıir HaUwinda kou/eranstan çıkarken 

ANKARA, 25(A.A)-Sovyet kümetine en samimi tuiyetle-
bilginlerinden profesör Mar'ın rimi sunarım. 
ölümü dolayısile dış işleri ba- Tavftk ROstU Aras 
kanı bay Aras ile bay Utvinof Dıt işler bakam ıon ekselans 
arasında aşağıdaki telgraflar T cvfik Riiftii Aras 
teati -.ı:ı-:-tir: 
~ Ankara 

Dış işleri haJk komiseri son 
ekselans bay Litvinof 

Moakova 
Çok sevdiğimiz büyük bilgin 

Mar'ın öldüğü haberini derin 
bir acı ile duydum. Bu müna
sebetle dost Sovyet Rusya hü-

Mu'ın öliimil ile memeleke

timizin ve ilmin uğradığı acı 

ziya münasebetile gönderdiği
niz taziyetlere memleketim na

mına candan teşekkür ederim. 
Lttvlnot 

B '"" ı ''' agcı ar ..... 
Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

.. bilğcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

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

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

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi IRıllanmakta olan 
komtulanmız ayn ayn ve canlı 'Şahitlerimizdir. I 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHM 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemi' Çarşısı Cezalr Han 
20 - 30 Telefon : 3809 l Z M 1 R 
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- lik göstermek - Bel- (Çok gevezelik etmek man) 
denmek 8. Sentermck :, Unlamak 

Hercü merç - 1. Allak (Tafrafunışluk etmek·mao.) 
bullak 2. Altüst 3. Alan ta- Hesap - 1. Alacak ve
ran 4, Arak tarak 5. Baş recek 2. Kesmen 3. Ôlçfim 
ayak 6. Buruı katıf 7. Çalka (Bir şeyin her cihetini dü-

d v 9 K şünme man.) 4. Pöğün 5. 
8. Darma agın · argaşa p d 1 6 Sav 7 S k o o gon . gış . a ış 

kargaşalık 10. Karışıklık 11 8. San 9. sanağ 10 Say 11. 
Karışmuruş 12. Karmakarı- sayı 12. Sayma 13. Tolom 
şık 13. Karmakudal 14. Kar- 14. Yitit. 
sambalık 15. Targalav. - a çekmek- 1. Sorgu-

- Olmak - 1. Dağıl- lamak 2. Sorgu albna almak 
mak 2. Karçışmak 3. Kar- 3. Sormak. 
gaşmak 4. Karışmak 5. Kar- a katmak - Sağışla-

maşmak 6. Yirmirmek. mak. 

H _ 1 Ç"kü" 2 - Etmek - 1. Çağlamak erem . o f . . 
Kağşama kavşama 3. koca- 2. lıkermek 3. Ölçümlemek 

ık k 1 k (mülahaza man.) 4. Oranla-
ı ocamış ı . 

Hergele _ ı. Cılkı 2. mak (Tahmin man.) 5. Sa-

p t 1 3 Ö v k 4 s·· .. t ğanmak 6. Sağışlamak 7, ay a • gre . uru, a 
·· - ü - .. b (B" v 1 Sanmak 8. Saylamak 9. surus suru a ınege ge -

saymak 10 Ütemek, ütcn-mcz) 5. Sürük 6. Yılgı yılkı. k · 

Herze - 1. Alakın 2. me _· (b) ına gelmek- ı. 
Boş lakırdı, boş söz 3. Saç- Elvermek 2. Uymak. 
ma, saçma sapan 4. Sayağ _ çı- Sağışçı. 
5. Sümülgün. d ft K d k - e eri- un a . 

Herif - Bayağ;ı. - laşmak, 1. Sataşmak 
- gii, lAygak (Abeı 

2. Sayışmak. 
' ve abesiyatla meşgul man ) 

.. ·• - lı 1. Çok, pek çok 2. 
2. Boşboğaz (Asıl purgu 

0
.. .. . 

3 
K k . 4 ) 3 Ç 1 4 D 

uşuncesız . erge sız . 
man. . a çene . an- .. 

k 5 G 6 H ld d k 
Olçüsüz 5. ansız 6, Sayılmaz, 

sa . en . a ır a 
7. Kolmaş 8 Kuluduk 9, sayıya ~elmez 7. Sümiye. 
S 10 ş· .1.k Hcstı- 1. Bulgu 2. Var-
açmacı . ıpı ı . lık. 

- güluk etmek, 1. At- Hetk (i ırz) 1. Bozmak 
mak. atıp tutmak 2. Bıljıl- 2. Yarmak 3. Yırtmak. 
damak 3 Böltremek 4. Kı- Hevam - 1. Böcekler 2. 
tılmak 5. Saçmalamak 6. Böcü 3. Börtü. 
Sanrımak. sandırmak (He- Hevenk (Avenk) 1. Askı 
zeyan man.) 7. Satulamak 2. Çom 3. Salkım. 

....... 
Aydın Dcmiryolu Umum Mü

dürltiğllnden: lspartada 
Isparta 25 (A.A) C. H. F. 107S Numaralı Hususi Un 

Tarifesidir. Vilayet kongresini akdetmiş ve 
idare heyetini seçmiştir. Bu 
yılki idare heyetine bir de ka
dın üye seçilmiıtir. Fll'kaya, 
kadınların yazılmalan günden 
güne artmaktadır. 

Denizliden Söke, Tire, Öde
miş pbeleri dahil Burhaniye 
İzmir arasındaki istasyonlara 
bil'Ümum un!arını münhastran 
Aydın Demiryolu vasıtasiyle 
nakletmek. üzere taahhütname 
ve teminat verenler berviç.hizir 
şerait dahil'nde aşağıda ki ya-

~ ..... 
Çorap HırSlzı 

Balcılar caddesinde çorapçı 
Hasan oğ!u bay Süleymanın 
dükkanından iki fanila çalan 
Mustafa oğlu bay İsmail zabı
taca tutulmuş ve Adliyeye 
verilmiş tir. 

zıh hususi tarifelerden istifade 
edeceklerdir. 
istasyon İstasyona neher tonu 
lardan Kuru~ 

Dcnizii Burhaniye 25'J 

" 
" 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 

,. 

ve Hor,. ·;'u 
Kuyucak 260 
Nazillı 300 
Atça 335 
Sultanhisar 350 
Çiftekahve 370 
l' ö.;k 400 
Umurlu 420 
Aydın 455 
Karapınar 495 
Erbeyli 515 
Germencik 535 
Söke 645 
Ortaklar 570 
Aziziye 610 
Selçuk 645 
Tcpeköy 700 
Tire 750 
Ödemi~. De- 750 

. rebaşı, İlkkurşun 
Bayındır, Çıp- 700 
lak, Arıkba~ı 
İZMIR 800 

1. - Bu tarife 27.12.934ta-

rihindan 15.12.935 tarihine ka
dar mcriyette kalacaktır. 

2, - Bu tarifeden istifade 
etme < istiyen mürsiller şirket 
ile bir teahhütname yaparak 
imza etmesi lazımdır. 

3. - Bu tarifelerle taşına
cak ualar, miiraeliileyb istas
yonlarda 15 gün müddetle am
bar aniye muafiyetine tabi tu
tulacakbr. 

Aywu Demiryolu Umum Mü
dürlüğünden: 

1069 Numaralı Kepek tari
fesidir. 

26.12.934 Tarihinden . ' 
ııan 

ahire kadar yiiklendiği vagon 
üzerinde yazılı hacmi istiabisı
nin 75 09 şı doldurmak şarti
le Denizliden İzmire taşınacak 
Kepeğin beher tonundan 700 
kuruı ücreti nakliye alınacak-
tır. 

Kırk Beş Dakikada 
3, 6, 12 Aylık 
Ve)'a Elektrikle Daimi Ondüfa~yon. 

Alnıanyatlan Ve Hül<reşt ·n Husu..;i ())arak 
Getirilen .. \1ü:ssir ilaçlar. Yıl Başı 

Ve Hayranı Hazll"hklan 
Güzelliğinizin on kat daha artmasını isterseniz o'ndüle

nizi ve maky~jınızı mutlaka diploma!: M 1 N 1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. 

Adres: Keçeciler caddesi 122 No. lı 
iiç katlı yeni binasında B. Sıtkı 

1-15 (1149) . . .. -~ 
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Hazine - 1. Ağı 2. Öndül 12. Puta 13. Tekiş 
Gizlenci 3. Gömü 4. Gömüç 14. Uğrak 15. Umaç 16. Ü!-
5. İrkin 6. Kömçü 7. Suvat kü 17. Varak 18. Yönter 
(Su hazinesi man.) - ittihaz etmek - Emeç-

- dar - 1. Ağıcı 2. İm- leınek 
ga 3. Tutkavul (Muhasebeci - inden taşmak - l. Ke
defterdar, veznedar gibi bir lemek 2. Şaşmak 3. Yayın-
makam sahibi man.) mak 

- yeri - Ağılık Heder - Savsı 
Hazm (Hazım) - 1. Ek- - etmek - Yoymak 

seme 2. Eritme 3. İksime 4. - olmak - 1. Araya git-
İlime 5. Sınırına 6. Siğinne mek 2. Elden gitmek 3. El-
7. Şiğiştirme 8. Sindirme 9. den varmak 4. Kıcımak 5. 
Siniklik 10. Sinkiklik 11. Si- Yazık olmak 6. Yoyulmak 
ninneklik 12. Sinme 13. S - Hediye - 1. Açı 2. An-
nürme 14. Yotma daç, andıç (Yadiğar, hatıra 

- etmek - 1. Eksetmek man.) 3. Andaş (Yadigar 
iksimf'k 2. Eritmek 3. Öğüt- man.)4. Angı (Yadigar man.) 
mek 4. Sindirmek 5. Sinir- 5. Aratma 6. Arça (Geline 
rnek 6. Sünürınek 7. Yot- verilen hediye man.) 7. Ar
mak mağan 8. Artut 9. Başlık 

- edilmek - 1. Sinmek (Geline verilen hediye man.) 
sinirmek 2. Sinişmek 10. Belek 11. Belen (Geline 

- ı kolay - 1. Singi 2. verile•ı hediye man.) 12. Be-
Singin leyik (Geline verilen hediye 

- sızlık - Kargınlık man.) 13. Benek 14. Serme 
Hazın (Hazim)- 1. Say- 15. Bırakıntı 16. Biğü 1°/. 

gı 2. Tetiklik 3. Uran 4. Bilek 18. Boğ 19. Bölek, bü-
Uyanıklık lek 20. Buşuğ (Bir elçinin 

Hcbe - Boş, boşuna huzura kabulünde verilen 
(Arapçada heba "Toz,, de- hediye ve caize man.) 21. 
mektir. Bu manayı vermiş- Caba 22. Cabba 23. Çaba 
lerse de bizdeki kullanışta 24. Çeki çekki (Düğün he
bu mana yoktur.) diyesi man.) 25. Çekim 26. 

- olmak - Boşa gitmek Çölük 27. D:ıkı, takı (Geli-
- etmek - Boşuna kul- ne verilen hediye man.) 28. 

lanma k Dürü (Geline verilen hediye 
Heca (Hece) - l. Ujak, man.) 29. Emence 30. Ertit, 

ujik, usik 2. Üçük, Üjük ertüt 31. Gafın, kalın (Ge-
- lamak (Hecelemek) - line verilen mihri muaccel 

Örenlcmek man.) 32. Goııce, konca 33. 
Hedef - 1. Amaç 2. Görüşük (Düğün hediyesi 

Belgi :J. Buta 4. Çaptuk 5. man.) 34. Halta 35. Holat 
Emeç 6. Erek 7. Erişek 8. 36. İye 37. Kadak 38. Ka
~üt q Mav 10. Omaç 11. rm 39. Kıhvan 40. Kırkın 
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Et Yemekleri Bal•k Ve lskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesi!:-

20 25 15 10 105 kuruş 

YERLİ MALI 

GISLAVED 
Dünyanın en Sağlam 

LASTİKLERj 

Ve son moda 
KADIN-ERKEK-ÇOCUK 

~OSONLARI 

GISLAVEU 
yerine bafka 
marka veriyorlar! 
Aldanmayınız. 

GISLAVED 
markasına dikkat 

ediniz! 

Türkiyenin Yerli Mallar Pazarlarında ve umum kundura 
satan mağazalarda arayınız. (1148) 

İzmir ithalat Gömrüğü Müdür 
lüğijnden: 
Kilo Gr. Cins eşya kıymeti Tira Kş. 
2 250 Matbu konişmento 3 00 
2 040 ,, adresli kağıt zarf 2 00 
O 190 İpel mensucat 3 00 
O 365 yüzde elliye kadar ipek mensucat 4 00 
O 140 Pamuk örme çocuk gömleği 1 00 
6 350 Resimli yazılı mukavva kağıt reklam 2 00 
Yukarıda cins ve miktan yazılı eşyanın açık arttırma suretile 

satılacağından isteklilerin 12/1/935 Cumartesi günu saat 13 de 
İzmir ithalat ğürügü satış komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

27 - 5 5536 ( 1147 ) 
. 

. lzmir Defterdarlığından: 
lzmir körfezi dahilinde geçmiş seneler bedeli 1000 ve şimdiki 

rı ·ı·ıammen bedeli 800 lira olan Çakalburnu dalyanında 1 mart 
0 15 t;ırihinden itibaren dört sene müddetle balık avlamak hak
kı a çık arttırmaya çıkarıldı. Şartname sureti istiyenlere varidat 
ın i<lürlüğünce bedelsiz olarak verilecektir. 

A ~ık arttırma 935 senesi ikinci kanun ayının 12 ini cumarte
si g.inü saat 15 te İzmir defterdarlığında toplanacak komisyon
d:ı yapılacaktır. 

Muvvakkat teminat o· 7,5 tur. Hükümetçe tayin edilecek 
b1"1kaların teminat mektupları ve devletin muayyen tahvil ve 
Lonoları da kabul olunur. 

27 - 30 - 3 - 6 5540 (1146) 
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Geline verilen hediye man.) 5. Ölüm 
41. Kişilik 42. Kolançı 43 - etmek - 1. Y okat-
Kümet 44. Küybet 45. Muş- mak 2. Yok etmek 
tuluk (iyi bir haber getirine - olmak - 1. Çatılmak 
verilen hediye man.) 46. 2. Duncukmak 3. Gebermek 
Ökelge, ükelge 47. Ötüğ 4. Kakşalmak 5. Kırılmak 6. 
48. Özde!, Özden 49. Perü Öçülmek 7. Ölmek 8.Ükmek 
50. Saçı (Geline verilen he- Helal - 1. Açukluğ 2. 
diye ve düğünde koltuk Arı 
merasimini müteakip dağıtı- - !aşmak - Esenleşmek 

lan hediyeler man.) 51. Saçık Heyecan - Yürek oy-
saçılık 52. Sağırdak(düğünde naması 
verilen hediye man) 53. Sa- Helya - Tatlı 
van 54. Savgat 55. Savrın Helezoni - 1. Burma 
'i6. Sevis (düğünde verilen 2. Çevgen 3. Dolambaç 4. 
hediye man) 57. Sıy 58. So- Ulunç (dolambaçlı yol ve 
ğat, soka~ 59. Soyurgal, sı- her eğri büğrü şey man) 5. 
yurtgal 60. Söğüş 61. Sö- Yılankavi (yabancı dilden
yünçi 62. Sunma 63. Sunu miş gibi yılankavi diye uzun 
64. Sunuk 65. Süyüzgal 66. okumağa sebep yoktur.) 
Tanşu, tanşuğ 67. Tartığ Heman - (hemen) l.An
tartık 68. Tenek 69. Tepe- dak 2. Arası7. ( bilainkıta, 
~k 70. Tirki 71. Tuta 72. bilafasıla, gayri kabili tefrik 
Tuzgu 73. Udül 74. Ülü man) 3. Bayağı 4. Bayah 5. 
(Geline verilen hed;ye man) Bir düziye 6. Bir teviye 7. 
75. Yanut (Mükafat, ücret, Çabucak 10. Gibi 11. Hinci 
ıvaz man) 76. Yarlığaş 77. 12. Osunğ 13. Sanki,sankim 
Zını 14. Şimdi, şindi 15. Şoluk, 

- etmek - Bağışlamak şuluk 16. Terk 17. Tergin 
2. Çekmek (Pişkeş "Peşkeş terkin 18. Timin 19. Uk 
çekmek) 3. Kannnamak, ka- - heman - 1. Aşağı 
rındamak 4. Kolonçlamak 5. yukarı 2. Derman 3. Gibi, 
Saçu saçmak 6. Tatmak 7. gibice 4. Sanki, sankim 
Tuzgulanmak (misafire bir Hem - - daş - dfş
hediye vermek man) (Aşağdaki sözlerin başına 

Hedm - (etmek) l.Bert- geierek bereberlik anlatır) 
mek, birtmek 2. Yıkmak - ayar - Denk 

Hekim - 1. Atasağun 2. - ayar olmak - mertebe 
Bahşı (sihirbazlık, üfürükçü- olmak - paye olmak - Kur
lük, kökçülük ve tabipliği daşmak 
nefsinde cemeden man) 3. - cins - 1. Kökdeş 2. 
Kam 4. Kan arıyan 5. Otacı Sınar (bir kabileden olanlar 
7. Otçu 8. Sağbilge man) 

Helak - 1. Bitme 2. - civar - 1. Arkadaş 
Qüşme 3. Gebenne 4. Ölme 2. Edeş 3. Enük 

Doktor Almanyanın Türbingen da-

A. Hiza Unlen 1 o~~;O~~it.ıA.ıi 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
uayenehane Nakit 

Doktor 

Cilt, Saç, Frangı ve 
Belsoukluğu ve te

nasUI hastalıkları 
mütehassısı 

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

Kemal Sa~ir Ankara Birası 
' Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3055 

Umduğurrıuzdan Üstün Çıktı 
~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~-

Evi Kai antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 Ucuz - Tem iz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Satılık Hane Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
Bornovada Asım bey sok-11 

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

lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ormarı Çiftliği ~1üdürlügüne müra
caat. Fazla izahat için lznıirde Ege Palas ve Şeh r gazinosu nıüstecir! 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 

dive müracaat. 5-2 

İzmir Birinci İcra Memurlu
ğundan : 

İzmirde ütücüler çarşısında 
25 numaralı evde iken bu 
gün oturduğu yer bilinmiyen 
Salamon Levi tarafına 

Akşehir bankasına olan 5900 
lira borcunuzdan dolayı ipotekli 
tütüncüler çarşısında 25 N o.lı 
ev altındaki iki dükkan ve 
üzerilerindeki birer odaya bu 
kerre satılığa çıkarılmak için 
hepsine birden 1750 lira değer 
biçilmiştir. Eğer bu biçilen 
değere bir itirazınız varsa bu 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 
üç gün zarfında dairemize 
müracaatla itirazınızı kaydet
tirmeniz ve aksi takdirde ipo-

Mühim Bir llan 
kiralık Han 
Başdurak Kestelli cadde

sinde 22 numaralı Mecidiye 
Hanı, Kahvehane ve dükkan
lar kiraya verilecektir. İsti
yenler Arastada 265 numa
rada Saraf KOENKA BİRA
DERLERE müracaat. (1140) 

S-9 Sa. Per. Cu. 

tekli malınızın sa t ılacağı icra 
ve iflas yasasının yüz üçüncü 
maddesine tevfikan ilanen 
tebliğ olunur. 5542 (1145) 

Öz Türkçe karşılıklar - 111 -

- derd - Ta~a ortağı Cubul 6. Essik 7. Gömülgeç 
- dest - Elele 8. Hark 9. İnavlı (hayvan-
- dil - Gönlü bir !arı dü,ürmek üzere kazılan 
- efkar - fikir - rey - 1. hendek man) 10. İrim 11. 

Gönüldeş 2. Temeş Kanın 12. Kazamak 13. Ke-
- Hal - 1. Benzer 2. Eş sik 14. Kırım 15. Koçu 16. 
- hiza - Koşa (müvazi Oğluk 17. Or, ör (Kale du-

man) varları önünde istihkamı tak-
- hudut - Sınırdaş viyeye yarılan hendek man) 
- meslek - Yoldaş 18. Ordu 19. ürkerim 20. 
- nam - 1. Adaş 2. A- Ür 

daşık - kazmak - Kırılmak 
- pa - 1. Ayakd:ış 2. Hengam - 1. Adak 2. 

Denkteş 3. Sıvar Çağ 3. Oğur 4. Sira 5.Ucur 
- rah - 1. Eş 2. Koldaş 6. Uçur 7. Uğur 

3. Yoldaş Henüz - 1. Ancak 2. 
- ser - 1. Arkadaş 2. Daha 3. Şimdi 4. Uş 5.Yeni 

Karı koca 6. Yenile, yenileyi 
- sin - 1. BaJartı 2.Çağ- Her - 1. Bütün (ken-

daş 3. Taydaş 4. Yaşdaş 5. dinden sonra isim cemilenir: 
Yaşıt "bütün evler = her ev.,) 2. 

- sınıf - Hocadaş Değme 3. Düğeli (kendinden 
- şehri - 1. Bir ellik 2. sonraki isim cemilenir) 5.Ka-

lldeş 3. Sardaş 4. Uz muğ 6. Olur olmaz 7. Say 
- şire - L Aba, Abla sayın "isimden sonra gelir 

(büyük hemşire man) 2. Bacı "kişi sayın =herkes., 8.Sa-
3. Cice 4. Ciye 5. Eci, Eçi yır ( isimden sonra gelir: 
6. Eğeç 1. Eğ~çi 8. Ekece, "Tün sayır = : hergece.,) 9. 
ekeci 9. İçe 10. İci 11. İğeç Tu (Tü türlüğ =her nevi) 
iğeci 12. Kele 13. Kız kar- - çibadabat - 1. Kaç 
deş 14. Meğeçi 15. Öke 16. nen erser 2. Ne olursa 
Sini 17. Sini! (büyük hemşire olsun 
man) 18. Sinli 19. Tir 20. - dem - 1. Ulaşı 2. 
Tumga 21. Tuvduk 22. Üke Yeni 
23. Üye 24. Yece - halde - 1. Basa 2.En-

- şire zade - Yeğen gücü, üngücü 3. Gaz 4. Ge
(Umumiyetle kardeş çocuğu nez 5. Kaysı 6. Ne de olsa 
man) - kes - 1. Algu 2.Değ

- ta - 1. Denk 2. Ben- me 3. Kırk kıran 4. Öteki 
zer. 

- zeban - 1. Ağzı bir 
2. Dildeş 

Hendek - 1. Arık 2. 
Ark, erk (iatibkim man) 3. 
Baz 4. Cip (Siper man) 5. 

beriki 5. Yeten 
- nevi - 1. Adruk, aruk 

2. Öngi 3. Türlü türlü 
- vakıt - zaman - T ori 
Hercai - 1.Şuşan 2.Ya

nar döner 3. Y anaz 

Bayram T ehrikleri 
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 li:aatla 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. 3-10 

Yeniden Açılan 

Büyü~ lmperyal Oteli 
Beyoğlu İngiliz Sefarethanesi Yanında No. 6 - 8 

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

Toptan Satıf 
Mahalli: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 



Sahibinin Sesi 
...-"':Jf&?-1& ıı . ,,. 4 p • 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müze)' .ı. -·' Hanım 

AX 1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

;: AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
: HicazşarkL Sc.vdncı dilim -E anlatamaz 

Emel Celil Hanım : Saadet Hanım --Ax 1796 Sevgifün bu akşam E 
Hicaz şarkı. Ağlamış giil.ııüş E AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 

Uşak şarkı. Gel gel 

PAOşerret Hanım 

A V 1797 Ey nazlı çiçek 
{-'\.I'\. Seviyorum ayıp mı dır 

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

Mahmure Handan Hanım 

AX1801 Uşakşarkı.Endamına bayıldım 
Şetraban şarkı. Titretti beni 

Süheyla Bedriye Hanım 

~ AX 1802 İzmi~. Bergarra türküsü 
: Gokçe karga olaydım 
§ Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. 

•Yenı Asır 

Cöz Hekimi 

Mitat · Orel 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokaği?' Ahenk- matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
'---23-26 (1019) __ _.i 

Göz Tabibi 

Lüttü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

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

Ucuzluk Ril=-i Jlatha,~ı Bilgi 
Irgat Pazarında Adzler Sokal]ında 

~tatbaası 

Sür'at • 

Ege nııntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 
iş yapan matbaasıdır. Müşterilerini 

- --

Kolayıık Defter, Kart, Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuı;, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair rl er 'l ürlü Evrakı Matbua Basılır. 

Memnun 

Bilgi • Bir Çok Şirketlern Hisse Senetleri Blgi 
Matbaasında Basılmıştır. 

Etmekle 

iftihar Matbaasının 

Pıensi~idir 
" 2640 ,, Numaraya Eder 

Telefon Edilince Sıpariş Kabulü için Memur (iönderilir . 

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

Dişte 1,000,000 lV ikrop ! 
Amerikalı bir bak terio!og bakımsız bir 

dişin üstünde 11 cins. bir milyon mikro
bun yerleşip yaşayabileceii"ini söylüyor. 

1,;;~ cı •••İZİ g~ıııde ıkı del a 

ı ADYOLi 
Kul anarak temizlerseniz bu mikroplar vasa-- ' 

nıazlar. RAOYOLiN diş ve diş eti hast:ılık'aı ına 
karsı en müessir bir çaredir. Dişleı i ba ı an t den 
hanıızla rın nıuzır tesirlerine nıani oluı·. J)işleri 

tenıiz'er Ye narıl narı! parlatır. 

·····································································: 

SIHHAT BALIKYAGI. 
Norveçyarun halis Morina balıkyağıdır 

İki Defa Süzülmüştür 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ra.mui :Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

ha~ta kabulüne başlıyacaklardır 

2639 
1-15 (9090 

AZ PARA iLE BOL 
IŞI:K: 

YAl.NI~ IÇC GAZLI 

La .. balat'ı Tem~, nEder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telef on 

PEŞTE~1 ALCIL1\R 

Dahiliye 

Malzenıesi l)eposu 
Tel. 3332 

DOKTOR 

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

karşısında. 

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

KRE ' 
f· ' 
ı . ı 

,,; 

. •. ,,anuıı 

.~anzuk 

Yegane cid<li • 

zellik kremidir. 

taze'.iğini ) ,.,., 
yalnız l<RE~t 

BALSA~llN 
K~>rursu· 

• -· 
İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 

Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

TELEFON: 3&82 

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

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

TÜRKlYENIN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'l AZA AMiL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ita 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
5- 20 355 S.7 

KIS GEJ.;01 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRS . 
Topan Ha~is Zong-uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satış mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 



gahlle ta Yeni Asır 27 kanunuevvel t934 1 
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N. V. Fratelli Sperco Oliver Ve Şii. 1 JADRANSKA 
"'' F H Van Der Acentesı· LfMlTET PLOVIDBA o. o. susak " . . . v A . ıZMıR, PıRE TRİYESTE VE 

Zee & Co. ROYALE NEERLANDAİS apur centesı SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 1 KUMPANYASI CENDELİ HAN BİRİNCİ HAFTALIK POST ASI 
ULYSSES vapuru 29 kanunu KORDON TEL. 2443 Seyahatin müddeti 

Hamburg evvelde beklenmekte olup ha- DHE ELLERMAN LINES LTD. Triyeste 5,112 gündür. 
MOREA vapuru 27 birinci mulesini tahliye ederek Bur- T AHLIYE İÇİN BEKLENİLEN Her Pazartesi günü muvasa-

kanunda bekleniyor. Anvers, gas, Varna ve Köstennceye VAPURLAR lat ederek Çarşamba günleri 

d k hareket edebektiı- . E~ Y~SIAN vapuru on bi- öğleyin hareket edecektir. Hamburg ve Bremen en yü k- d L 1 
CERES vapuru 26 kanunu 5ncı adun a ıverpoo ve ılk hareketler: 

çıkaracaktır evvelden 31 karıunuevvele ka- wansea an . . . 26/12/934 S.S BEOGRAD 
AVOLA vapuru 6 son ka- THURSO vapuru 25 bırıncı 2111935 BLED 

dar Anvers, Rotterdam, Ams-
nunda bekleniyor 9 son ki- kannnda Hull Londra ve An- 9111935 SRBıN 

terdam ve Hamburg için yük versten gelip tahliyede buluna-
alacaktır. nuna kadar Anvt-rs, Rotter

dam Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

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

UL YSSES vapuru 10 ikinci 

ı 
kanundan 17 kanunusaniye ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

JOHNSTON LİNE L TD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 
kanunda bekleniyor. Liverpul fi 
ve Anversten yük çıkardıktan 
sonre Burgas, Varna ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru halen limanımızda olup 
Anvers, Rotterdam ve Ham-

burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 24 ka

nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copeıı
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 MARITİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 21 

kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXILONA vapuru Halen li

manızda olup Nevyork için 
yük alacaktır. ' 

edecektir. 
Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 26 kanunu 

EXMOUTH vapuru 16 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lük3 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirJiler Burada Buluşurlar 

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

Müsteciri : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteJi miisteciriu mer • 
Lütfü beydir. 

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı·slol s.irke-
• Beyoglunun cıde 

Osnı ani J'e oteıi~id!~vzsiye 

Eczacı Kenı.al Aktaş 
Eczanesi Hilal 

KOLONYA VE ESANSI .. Al<l 

( G "nül ) Baharçiçeği, Altmruya, Fulya, 
Menekıe, Sonhabra, Ak,amgüneşi, Amber. 

l "Y' k . _ .... n, ~- .a , 

cak ve ayni zamanda Londra 
ve H ull için yük alacaktır 

DıKKAT: vapurlar Çarşam-

ha günü sabah yük almıyacak
lardır. 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL iÇİN BEKLENiLEN 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl- , 
VAPURLAR 

ARTA vapuru 2 birincı ka
nunda Hamburg, Breınen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

mışbr. 

Yolcu ve nav.un için tafsilat 
J. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

NOT: Vürut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine mes'u 
liyet koıbul edilmez. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

" Mol:ı 111> h· /11şaatı Bahrı11e Mütehassısı 

1~1
1 lyP (,t~ItlAI~ 

ı\iak ıne imalathanesi 
1-fnlıııı·• ~.. '' · ..... .. :q Numara 50 

M iif'ı:nesemııı 
mamuhttı 

olarak 

ad ot ıııak ıı . 

1 ımi nle 
faaliyettedir. 

A lakl\darhı-
rın bu makıne 
Jorm fa:ılıyı t 
tıuzları tu\k1 ırıdıl 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
laqhane Ve Un DeiJirmenlerl 

lı·ın hı l urııııııı nlfıt l'~ Nlf'VAI ııııııl cıtlılıı. . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaznzyen 
Her boyca ve her kuvvet. 

her c'ııs mahrukat. üzerine 

Bilumum DPniz işleri 
Dorlıınler, tn l unılıal~r vı 

tesisatı mihanikıye RS ılrı"liir vı 

v!nçlor ve sair ı~l"r JHrnhtı 
çp knlıııJ H)ılır 

ŞARk BALI ŞiR 
HALKAPINAR FABRiKASI lllAMULATI 

IZMllt 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

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

Yeni Manifaturac1ılarda 3 numaralı 
cad. No. 8 Telefon llo. 3942 

,, 

(502) h - 1 

D o y ç e Or i y a n t b a n k 
Dl~ESDf\EI~ BANK ŞUBESi 

IZMiR 
,\ 1 J·. H 1\ EZ l B f1:1{ L 1 ~ 

r.. man11<uJa 175 Şubesı .Mevcuttur 
~··• ıııay~ çe ibtıyat akçeııı 

1 n:,,ooo ooo R:wlı~mark 
Tıirl.ır~ılo :-'ııtı<'lerı: İS'JA~BUL ve IZMlH - . 

J\l ı,..ı r.l:' ~11 hrlı>ı ı : I\ AH 1 HE ve 1 Si\ EN U ERİ r 1ı: 
Ht•ı tiirlii h:ınk-ı ıııııaınel:ltnı ıfa ve kahul oder 
• AL\lı\~\'Al> \ ı-ı~)ıthııt, ilrnnrnt, tahsil ve saire için 

1 •. ,. "1ı \' • .. , .. , :ı • , • • H r o ı ~ T Jı~ R ~ l A H K M ı • ı ıı· • c h - t) 

Yzn.ir Def terdariığından: 
İssisinin vergi borcundan ötürü tahsilı emval kanununa teufi

k&in haczedilen karşıyakada donanmacı mahallesinde Fahrettin 
pasa caddesinde yanmış 64 sayılı ev arsası tarihi ilandan itiba
ren yirmi b:r gün müddetle müzayedeye çıkarıldığından pey 
sfümek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

""- ""'- 35465 (1112) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NyMDAR · ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Jn~aatını?.için atideki ihtiyaçlarınızı pek ucuz f ia.tlo rla 
temtn etmek iRterseniz Halim atta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcaretbarıesinf\ müracaat e<linız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne~ 1 çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhi}'eden ldv/zalar ve bunlaTtn 
te/errüatı envaı banyolar ve teı mosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunla11n teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BlitUn Markalar 

En Müsait Şaraitle 
Mağazamızda Satıhr h 3 - ' . "' ,. \;~ ': ~r •: a • • •• • ' • 

~,~·, ·~: •• '~"". - : .. ,~ ··~ . ...... . .. ~ . -'. ' .. ,4 ' 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şiıketin :Merkez ve .Fahrıkı\Al: fzmırıle Hnllrnpınar<l:uhr 

Yerli Pamuğundan At, 1 aygore, Kiipekbaş, Def1lrmen, 
Geyik ue Leylak Mar!.·alarmı lıa vi Jıer nevı J{abot be;ı:ı 
ınıııl e}'IMuekte olup malları A vrupamn ayni tip ıııeıurn 

catırıa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

(H 1) Per. 

Daima l~ercih Ediniz 
~lerkez Denosu 

FERiT ŞiFA ECZANESi 


