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ita ya Ha eşi Yutm k Sevdasında 
Devrimci Ülkeler 

Propaganda işlerine 
Eyi Bakmalıdırlar 

Acun içinde kentsel bir ya
şamaya kavuşmak isteyen ulus
lar, gerilikleri bırakmağa, acu
nun gidişine ayak uydurmağa 
borçludurlar. Hızla ölüme ko
şan Türk ulusu bu bayıgı 
ulusal bir savaş yaparken 
sezmiş, başına buyurmak için 
kan dökerken kendini içten 
içe kemiren eskilikleri de 
yıkmaktan geri durm:ım.ştır. 
Savaş alanındaki utkusunu 
menküleştirmek için durmadan 
çalışmış, gerilik anlatan düşiln
ccleri yıkmış, i!erilemes:ne cn
gd olan her şeyi yok etmiş 
yepyeni varlıkla acunun önüne 
çıkmıştır. Sözle kolay anlatıla" 
bu işler acunu şaşkınlık içinde 
bırakmıştır. 

Türk devrimin:, verimleri 
önünde bizi hiç ııevmiyenlerin 
bile ağızları açık kalmıştır. Bu 
böyle olnıakla beraber ulusun 
geriliğindün kazancı olanlar, 
ii'kenin ışıklanmasından sevin
memişlerdir. Devrimin acarlığı 
o•ı'arı ancak sindirmiştir. Eğer 
u'.usal birlikle devrim yo:unda 
çalışmamız olmasa yobazların 
yine nice kaytaklılara baı 
vurncaklarında işkilimiz yo!{
tur. Inanlı Türk çocukları
nın batır davranışları, devrim 
üzerinde titreyişleri kaytaklık 
öncülerine göz açtırmamakta
dır. Ve açtırmayacaktır da. 
Buna böylece inanımız olmakla 
beraber yine devrimcilerin uya
nık bulunmasını devrimi içe ve 
dışa yaymak yerleştirmek için 
çok çalışmalarını gerek saya
rız. Bu uğurda ne yapıyoruz 
deye kendi kendimize bir sor
gu açsak; övüncle verecek kar
şılığımız yoktur. Gerçi okulla
rımız devrimin verimleri önün
de ona çözülmez sevgi ile 
candan bağlanıyor. Bunlar or
tada alanda olan işlerdir. Biz 
bunlarla işin bittiğine kanmı
yoruz. Ülkenin kültür serpilme
sine acarlık vermek, okuyan 
ve okumıyanların devrime bağ
lılıklarını çözülmez bir duruma 
koymak için inanlarını arttıra
cak çalışmanın durmadan ileri
lemesini isteriz. 

Yeni rejimler kuran ulusla
rın nasıl çalıştıklarını görüyo
ruz. Radyoların•n nasıl ısabah
tan gece yanlarına kadar &ur
madan dinlenmeden üfüülerini 
içe ve dışa yaymak için iş'e
ti!diğini işitiyoruz. Bu çalışma
lar didinmeler bo1 :;ey!er de
ğildir. Bizden i'.eri ulu~lar böy
le çalışırlarsa bizim devrim 
yolunda ne kadar sonsuz bir 
emekle ulusal bit savaş aç:na
mız gerek oldağ'J!lU anlamak 
güç deaild;r. Devrimin kültür 

• o 1 ' 1 l ve ınan kayn:ı :.n··ı o.an u.us 
evleri bu:rüne k:ıdar gö~üsle
rimize g"nış!ik verecek bir 
1-ımıldam:: içmde bulunmıyorlar. 
İstanbul ve Ankara radyo!arı
:1m bu ugurda savaşları işitil
miyor. Daha tıım bir düzen!c 
başına buyruk olamıyan Mısır 
radyosunun memleketimiz içine 
din propagandası sayılacak 
çalı?malarını yayarken Türk 
radyolarının s~~i çıkmıyor. Acar 
birer istasyon olmıyan Türk 
telsizleri bulundukları şarların 
dışma sesini işittiremiyor, veya 
güçlükle dinleniyor. 

Propaganda çalışmalarının 
temeli sayılan bu varlıkların b_ir 
düzenine konulması gerekt'r. 
Ulusevleri devrimi içe yaymak 
ve yerleştirmek için durmadan 
dinlenmeden çalışmalıdır. Devri
mi candan seviyorum demek 
yetmez. Onu sevdirmenin yolla
rında yürümesini bilmelidir. 

C. H. F. Genel yazanı bay 

Sekiz Kafalı Mussolini Yılın Kapısında Yeni 
Savaş Mı, Italyan Askerleri Habeşistanda 

Yakarak Yıkarak ilerliyorlar 

Barış Mı? .. 
M. Mac Donald Diyor Ki: " Son 
Savaştan Yenenler De Aradıkları 

Sağlamlığı Bulmadılar ... Cenevrede Neler Görüşülecek ? 
• 

Londra' 27 (A.R) - Başve
kil Ramsey "fac Donald "New\ 
Letter ., r.h .. ;muasında " Sulh 
ve müdafaa ., başlıgı altında 

yazdığı bit makalede diyor ki: 
"Bir harbın manevi kazanç

ları ve b.' r zaferin siyasal fay
d::!arı ü::erinde inanların 'ge
neleşmiş olduğu günlerdenberi 
yirmi yıl geçmiştir. Bugünse 
acunun sırtına çöken vahim 
siya~al ve .nali kariŞıklıklarla 
birlikte kararsızlık ve ulusların 
endişeleri bu inanı bir enkaz 
yığını halinde deneme kıyıları
na atmıştır. Bugünkü nesil geç
m:~ günlerin fedakirhklnrına 
rağmen barışa kavuşmamış, ba
rış yolunu henü~ bulmamış

tır. Son savq yeni-len ulus
ların ne hoşnutsuzluğunu, 
ne hınç alma isteğinden doğan 
tehlikeyi yok etmiş ne de ye-

Londra, 2ı (H.R) - ıJaily kımmdan değeri. o'.an •• o'..ta- Neler GarUşUlecek? nenlere bir sağlamlık duygusu 
I/lı!J .. lfac JJrıııuld 

döndüğü ve Büyük Britanya 
acunu silahsızlandırmak için 

son gayretini de tüketmiş bu

lunacağı gün barış her zaman
dan daha ziyade uzaklaşmış 
bulunacak ve büyük Britanya-

Express'in Adis Ababadan al- !arı bombardıman ediyorlar. Cenevre, 21 (H.R) - Ulus- verebilmiştir. 
dığı son duyumlara göre İtal.: Ölenler ve yaralananların sa- !ar kurumu konseyinin 84 ün- Uluslar arası düşüncelerin 
yan süleri (askerleri) yürüyüş- yısı belli değil ise de ileri gidi- cü toplantısı Türkiye dış ba- bugünkü durumunda silahların 
ler!ni kesmiş değillerdir. Top- şin durmamış bulunması Adis kanı Bay Tevfik Rüştü Arasın bırakılması bir barış yolu ola-
lar ve tanklerle güçlendirilmiş Abbeba'da büyük kaygular ve başkanlığında alarak Sar ple- rak görünmemiştir. Mesela son 
bulunan İtalyan ordusu Valual heyecan uyandırmıştır. Habeş bisltinden bir gün önce yani İngiliz zırhlısı Oseanları bırak-
cıvarında ilerlemekte devam ordusu da geniş bir döğüşe 11 ikinci kanunda toplanacak- tığı, son İngiliz bombardıman 
ediyor. Tayyareler askerlik ba- anıklanmaktadır. - Sonu ,; ıncı ahı/cd• _ tayyaresi kat'i olarak karaya - Sonu 5 ıncı Sahiıede -
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13 ikinci Kanun Neler 
Doğuracak Bilir Misiniz? 
Almanyayı Heyecandan Heyecana 

Siiriikliyen Hadiselerin 
Eşiğinde Bulundıığumuza İnanıl-yor 

'l ~ // 1 pı•l/ı /J/ Ilı il 
ROMA 27 ( H. R ) - Pa

risten bildiriiiyor : Rayşver ko
mandanlığı önünde milliyetçi 
sosyalistlerin muhtemel teca
vüzlerine karşı kuvvetli askeri -
Recep Peker'in daba dün dev
rim yolunda can veren Kubi
layın menkütaşı başında söy
lediği şu sözler kulağımızda 
çınlamalıdır: 

" İç inkilapları yayıp yerleş
tirmemiş Türkiye, hangi siya
sal vaziyette olursa olsun ye
niden düşmiye ve mahvolmiya 
mahkümdur ... 

lliı· r;oı'iiHıi; 

müfrezeler dolaşmaktadır. Ma
ten gazetesi bütün Almanyada 
derin bir heyecan mevcut ol
duğunu, bütün Alman milleti-

- Sonu beşinci sahiedc-

Yaşamak için çalışmak, ça
lışmasını bilmek gerektir. 

:F.C. C>cakoğ1u. 

(Kentsel - Med ,ni) ( Bayığı
Hakikatı ) ( Başına buyurnıak
İstiklal) (Utku - Muvaffakıyet) 
(Menkü - Ebedi) (Batır - Cesa
retli) tKaytaklık - İrtica) (İşkil
Şüphe) (Okul-Mektep) (Şarlar
Şehirler) 

Bay Recep Peker Dün Sabah 
lzmirden Kütahyaya Hareket Etti 

Fırka Genel Yazanı İzmir Ziyaretinden Büyük Bir 
Memnuniyetle Ayrıldığını Arkadaşlarına Söyledi 
Kubilay , 

menkü taşı

nın açılma 

resmini yap
ma!: üzere 
şehrimize ge 
len C. H. F. 
genel yazam 
Bay Recep 
Peker dün sa 
bah Afyon ta 
rikiyle Kü
tahy:ıya mü
teveccihen 
şehrimizd e n 
ayrılmıştır. 

Kendisine 
Muş mebusu 
Bay Hasan 
Reşit ve Kü
tahya meb'u
su Bay Naşit 
Hakkı ile da
ha bazı zevat 
refakat et- <Jeııel yazan Izmil'deıı aynlıl'keıı ista~yoııda tı-.~yiıle b11/ııııımlar araNıılllıı 

mektedirler. Bay Recep Peker tarafından hararetle teşyi edil- Aynı trenle Bay Avni Doğan 
Basmahane istasyonunda Vali mişlerdir. Bay Recep Peker genel yazanı Menemene kadar 
Kazım Dirik, Fırka vilayet idare Basmahane durağında büyük teşyi eylemiş ve oradan Berga-
heyeti reisi Bay Avni Doğan, bir neşe içinde arkadaşlarına maya gitmiştir. Bay Recep 
müstahkem mevki kumandan veda etmiş, ayrılmanın verdiği Peker doğru Kütahyaya gide-
vekili Bay Rasim belediye reisi teessürü yakında yine kavuş- cek bugün akşama kadar mün-
Bay Behcet Uz, Fırka vilayet manın heyecaniyle teselliye ça- tehipleriyle temasta bulunarak 
idare heyeti azaları Kubilay bıtığını ıöylemittir. Genel ya- akşam Ankaraya dönecek ve 
meraıimi dolayııiyle şehrimizde zan İzmirdeki temaslarından Pazar günü Ankara inkılap 
bulunan Istanbul ve Balıkeıir fevkalide memnun kaldığını kürsüsünde derslerine devam 
heyetleri ve daha bazı zevat "" bütün sarahatiyle anlabyordu. edecektir. 



ürk ,, Ne Demektir? 
Hepimiz, Türk doğmakta, 

büyük ve engin kıvançlar du
yuoruz. Türklüğü yücclbnek, 
Türklüğe yaraşık adamlar ol
mak için gücümüz yettiği ka
dar ve gücümüzden üstün ça
lışma ugrunda andlar içiyoruz .. 

Bu arada "Türk" ne demek
tir; bu KÖZ ün anlamı; manası 

ne olabilir? diye düşünmemiz 
ve bilmemiz de gerektir, de
ğil mi? 

Dilimizin öz tutumunu doğru 
tekniğini ve makanizmasını göz 
önüne ve ele alarak bir bilim 
deneği ilmi tecrübe yapmak, 
bu dileğe varmak istedim. 
Okuyanlarım, bu yazıma abay

la bakarlar•a, elde ettiğim so
nucu onayla karşıhyacaklardır, 
deye umuyorum .. 

Şimdi, bu yolda anlaşmaya 
savaşalım: 

Türk sözünün ( ökü - aslı 
menşei ) " Tür " dür. Böyle 
olunca, bu öke dayanarak 
üredilen ve bu güne kadar 
konuşma ve yazı dilimizde 
yaşıyan eklemli sözlerden 
"Tür" ün anlamına ermek güç 
değildir. 

Türkçemizde bütün diriliğini 
koruyan bir ,, Türe" sözii var
dır. Türeyi: Ürf, ldet, nizam 
ve kanun diye anlıyoruz. Bu 
ıö:ı: dilimizin öz kurallanna 
uygun olarak yapılmıı ,,zarf 
ifade eden bir ismi mefuldur" 
önce ,,Türeğ" olmak gfırkken 
söyleme yordamına yaraşır bir 
değişme ile incelerek ,,Türe" 
olmUJtur. 

Bir de: Türeme kısa maatarı 
ile "Türemek" mutannı bili· 
yoruz. Türeme izdivaç ve nesil 
yetiştirmek diyebiliniyor. "Üre-

Memurlar 
Kooperatifi 
İnşaat İşini Görüştü 

İzmir memurları iatihlik koo
peratifi idare heyeti dlbı akşam 
vali general Khım Dirik'in 
başkanlığında toplaD.ID.lf ve me· 
murlara yapılması düşünlilen 
memurlar mahallesi ile koope• 
ratifin diğer işleri etrafında 
görütmelerde bulunmuştur. 

Yugoslavyadan 
Yeniden 181Aile Geldi 
Dün Selanik yolile şebriıniz:e 
181 aile muhacir gelmiştir. 

Bu millettaşlarımu: yurdun 
muhtelif yerlerine gönderile
ceklerdir. 

Baytarlar Toplandı 
iki aydan beri devam et• 

mekte olan ruam mücadeleai 
münuebetile diiD Tiliyet bay· 
tar müdürlüğlinde baytarlar 
bir toplantı yapmiflar ve "mü
cadele işlerinin son aafhalannı 
ırörüşmüşlerdir. 

Evlenme 
Dizicilerimizden Bay Bayram 

Bayan Rağbet ile evlenınİftir. 
Kutlu olsun. 

me,, ise doğum yolu ile çoğal
mak demektir. Bu bakıma göre 
"Türemenin öz anlamı bir kadın 
ile bir erkek arasında döl ye· 
Hştirmek üzerinde bilerek ve 
diliyerek kurulan bir türedir. 

Derin düşününce anlar ve 
buluruz ki, adam oğlu ve ada
mın kendisi ilk önce, sürekli 
olarak, türeyi bir kadın ile ara
sında temelleştirmiştir. 

Böylece türeme: " Aile teş
kili sureti ile yapılan devamlı 

işe ,, ad olunmuştur; yavaş 

yavaş boylar, oymaklar ve ulus· 
lar arasında da başkaca türeler 
ön almıştır ... 

Türk sözüne gelince: Bu da 
" Tür " sözünden doğma bir 
" ismi mevsuftur ,, İlk doğuşu 
" Türük ,, olmak gerektir. Bu
gün bile, Tatar Türkleri ara
sında "Türk,, sözü " Türük ,, 
diye konuşulmaktadır. 

Türkçemizde, bir sözün so
nunda, seslinin ardınca, yalnız 

bir sessiz harf gelir Arapça 
ve Farsçada olduğu gibi birsi 
"sükun,, diğeri "cezm,, ile bi
rinci sese bağlanmış sessiz iki 
harf gelmez. Türk sözünde ise 
bu tutuma aykırı olarak (R) 
sakin ve "K,, meczumdur. De
mek ki "R. K,, harflan ara· 
sındaki "Ü,, seslisi ortadan 
kaldırılmıştır. 

Türk sözü "Tür,,ün ismi 
mavsufu olunca: Anlamı "Tü
reye uymuş olan, Türe yarat
mış olan,, kimse olur. Ürf, 
nizam ve kanun ile yaşıyana 

"medeni,, denildiği için Türk 
sözü "Medeni,, nin tam kar
şılığı demektir. 

27/12/934 
Avni Ulusay 

Küçük llaherler: 
Slbhat Meclısl 

Viliyet hıfzısıhha meclisi ya· 
nn saat onda sıhhat müdürlü
ğünde Vali General Kazım Di· 
riğin başkanlığında toplanarak 
şehirin sihhat işlerini müzake
re eyliyecektir. 

Ankaradan DöndU 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunmakta olan hükümet dok
toru Bay Necmettin avdet et
miştir. 

Tayin 
Çeşme belediye doktorluğu

ğuna eski sıhhat müdürü Bay 
Ahmet Hilmi tayin edilmiştir. 
Bro,urıer Hazırlanıyer 

935 yılı ulualar arası İzmir 
panayınnda dağıtılmak üzere 
mahsulatımızın reklimına ait 
broşürlerin hazırlanmasına Türk 
ofia müdürlüğünce şimdiden 

baılanmı,tır. 
Heyet DöndU 

Kubiliyın menkü taşı küşat 
merasiminde hazır bulunmak 
üzere İatanbuldan gelmiş olan 
heyet dün Ankara vapuru ile 
dönmüştür. 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SINEMASI 

BİTMEMİŞ SENFONİ filminin değerli rejiaörü 

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

SANA TAPIYORUM 
Çok güldürücü, şen ve oynak musikili, zengin mizan

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

Seanslar hergün : 15, 17, 19 ve 21.15 te, cuma gunu 
11,30 ve 13 te ilave seanı; Perşembe günü 13 ve 15 te 
talebe seanıı vardır. 

G~~{~;k: Karnaval 

H. Evin e 
Bugün Mühiın 
Konferans Var 

' 

1 elediye Reisi Şehirde 
Umumi Teftiş Yaptı 

Muhtelif Şekilde Tecziye Olunanlar 
Halkevinin İnkılap ve kül- Aelediye reisi doktor Bay Temizlik işi amelelerinden 

tür faaliyeti bugün başlıya- Behcet Uz, beraberinde baş- on beşi, tanzifat muakkiplerin-
caktır. Muallim Bay Mustafa mühendis ve tanzifat müdürü den üçü, iki zabıta amiri riya-
Rahmi öğleden sonra saat olduğu halde Mirali, Ballıkuyu setçe yapılan teftişler netice-
15 te Halkçılık mev~uu et- ve Eşrefpaşa semtlerini en sinde vazifelerini hakkile yap-
rafında ilk konferansını ve- hücra köşelerine varıncıya ka- madıkları görüldüğünden muh-
recektir. Münevverlerden ve dar dolaşmış ve oralardaki ba- telif cezalarla tecziye olunmuş-

:-; gençlerden bu verimli hare- zı mezarlıkların çocukların oynı !ardır. 
kete alaka göstermelerini yabilecekleri şekle kalbi için ,. * • 
dileriz. , tetkikat icra eylemiştir. Bu Evlerinin arkasından sokağa 

,07,a'.;l!/A///L////7/////777/fA, mezarlıklar te~çir edilecektir. süprüntü attıklarından yedi ki-
Menemende Bunun çin a'akadarlara icap şi, yerlere tükürenlerden beş 

Atatürkün Büs:\ 
Y aphrılacak 

Menemende hiiküınet ön 
deki meydanda Atatürkün bir 
büstlerinin yapılmasına Mene
menliler karar vermişler ve 
bunun için Menemendeki ala· 
kadarlar Kubilayın menkü ta
şını yapmış olan heykeltraş 
Bay Ratip Aşirle evelki giiD 
Menemende müzakereye giriş· 
mişlerdir. 

Büst Atatürkün tabii halin
den iki veya üç misli büyük ve 
bronzdan olacaktır. -----· 

Emir Geldi 
On Senelikler Birden 

Verilecek 
Maliye bakanlığından defter· 

darlığa gelen bir emirde eski 
tekaüt kanununa göre maaş 

bJğlanmış olan tekaüt, yetim 
ve dulların maaşlan üç yüz 
kuruşa kadar olanlar ile yeni 
kanunun mer'iyete girdiğinden 
sonra yeni ve eski kanunlara 
göre bağlanmış olan maaşı 
:ıoo kuruş ve ondan daha az 
olanların istihkaklarının defa· 
ten verilmesi bildirilmiştir. 

Çalınan Bonolar 
Bir Kısmı Da Kayseride 

Bulundu 
İskln müdürlüğü kasasından 

çalınan mübadil bonoları tah
kikatına üçüncü müstantiklikçe 
devam olunmaktadır. 

Çalınan bonolardan bir kı.s

mının evelce İstanbulda ziraat 
bankasına satıldığını yazmıştık. 
Kayseri valiliğinden İzmir va
liliğine gelen bir haberde bu 
bonolardan bir kısmının da 
Kayıeride bulunduğu bildiril
miştir. Keyfiyet vilayetten de 
adliyeye bildirilmiştir. --
Zeytin Bakımı 

Bakanlıktan Alb Memur 
Gönderildi 

Ziraat baklanğlığından zira· 
at mintaka müdürlüğüne gelen 
bir emirde lzmir mıntakaaı 
emrine zeytin bakım memur· 
!arından altı kişi verildiği bil
dirilmiştir. Bu memurlar ka
nunusani ayını Bornova ziraat 
mektebinde tatbikatla geçire
cekler ve ondan sonra bu me
murlardan üçü Muğlaya gide
rek orada çalışacaklardır. 

Saşalda 
Bazı tesisat yaptırılacak 

Şaşa! membatnda otuz kişi
lik ve otuz yataklı, apartman 
şekilde onbeş bin lira sarfile 
bir köy evi inşaası tekarrur 
etmiştir: Vilayetçe bu işin 

tetkikı sıhhat müdürü doktor 
Bay Cevdet, doktor Bay Ka
miran ile diğer bazı mütehaa
ıızlardan mürekkep bir hey
ete havele edilmiştir. 

eden emirler verilmiştir. 
Yukarı mahallelerin bazile

rine suların kol:ıyca akabilme
sini lemin için lağıma yakın 
olan yerlerde baca tertibatı 
yaptırılacaktır. 

Eşrefpaşa yo'.undaki iki me
zar arası yerinin bulvar halin
de yirmi metreye genişletil
mesi ve bunun için caddeye 
isabet eden birkaç harap evin 
belediyece istimlaki kararlaş
tırılmıştır. 

kişi, tinamada sigara İçenler
den üç kişi belediyece para 
cezasına çarptırılmışlardır. 

* "'"' Süratle giden iki taksi oto· 
mobili şoförü belediyece on 
lira cezaya çarptırılmışlardır. 

İki otobüs sahibi, şoförlerini 
dokuzar saatten fazla çalıştır· 
dıklarından ve vukuatları da 
tekerrür ettiğinden on beşer 
lira cezaya çarptırılmışlardır. 

Bu Sene Yaş Üzüm 
Sevkiyatı Arttırılacak 
Yapılan T ecriibe 
lsveç veliohtını şehrimize ge· 

tirmiş olan İsveç bandıralı 
Volant vapurile şehrimiz yaş 
meyve ihracatı kooperatifi ta· 
fından Göteburg ve Hamburga 
vapurun soğuk hava tertiba
tındıın istifade edilerek külli
yetli miktarda yaş üzüm gön
derilmişti. 

Gelen haberde bu üzümle
rin yerlerine muvaffakıyetle 
ve hiç bozulmadan taze bir 
halde gittiği öğrenilmiştir. 

YAZICILAR 
Kzanç Vergisi Vermiye

ceklerdir 
Maliye bakanlığının defter

darlıklara gönderdiği bir ta· 
mimde kitap, risale, makale, 
tefrika, fıkra, forma, nota ve 
resim halinde telif ve terceme 
yapanların kazanç vergi.si ver· 
memeleri lazımgelirken bazı 
yerlerde buna riayet edilme
diği bildirilerek bu işlerden 
dolayı kazanç vergisi alınma· 
ması emredilmiştir. 

Büst 
Bay Ratip Aşire Verildi 

Doktor Mustabey caddesi· 
ne dikilmeıi kararlaştınlan 

doktor Bay Muatafanın büstü· 
nün yapılması Kubiliy menkü 
taşının açılması merasiminde 
bulunmak üzere şehrimize gel
miş olan heykeltraş Bay Ratip 
Aşire verilmiştir. Büst iki ay
da ikmal edilecek ve başaçık 
olacaktır. -· 

Bir Genç 
Tahsilini Sovyet Rus yada 

Bitirerek Döndü 
Sümer bank tarafından men

sucat tahsili için Sovyet Rus
ya ya gönderilmiş olan gençler
den belediye tanzifat müdürü 
bay Hasan Fehminin oğlu bay 
Rüştü Rusyanın muhtelif sana
yi merkezlerinde mensucat 
tahsilini bitirerek evelki gün 
avdet etmiştir. 

Bu gence tahsil sahasında 

olduğu gibi hayt sahasında da 
sonsuz muvaffakivetler dileriz. 

İyi Neticelendi 
Bunun üzerine yaş meyve 

ihracatı kooperatifi önümüzdeki 
sene bu faaliyetini arttırmağa 

ve muhtelif Avrupa memleket
lerine soğuk hava tertibatlı 

vagonlarla yaş üzüm sevkiyatı 
yapmağa karar verilmiştir. 

Geçenlerde bir soğuk hava 
vagonları şirketi Türkofis mü
dürlüğüne bu maksatla müra
caatta bulunmuştu. 

Ofis kooperatifin son kararı 
üzerine mezkğr şirketin sevki
yat şartlarını sormuştur. 

KIZLAR 
Erkek Lisesinde de Oku

yabilecekler 
Maarif bakanlığından kültür 

müdürlüklerine yapılan bir ta
mimde kız lisesi olmıyan yer
lerde kızların erkek lisesinde 
okumalanna izin verildiği bil
dirilmiştir. ······-· Saylav Seçimi 

Bütün mahallelere asılan in
tihap cetvelleri halkımız tara
fından araştırılmaktadır. Cet
vellerde adlarını göremiyenler 
heyeti teftifiyeye müracaat 
ederek itira:ı: edeceklerdir. 

Belediyede Görüşme 
Su, Havagazl Elekrlk 

ltlerl 
Belediye bqkanı Dr. Bay 

Behcet Uz ile Bkyındırlık mü
esseseleri komiseri Bay Hiimi 
dün belediyede bir saat kadar 
görüşmüşlerdir. 

Haber aldığımıza göre gö
rüşmeye mevzu olan mesle
ler elektrik havagaza ve su 
işleridir. ....... --.. 

Kooperatif 
Halka Kömür Satacak 

Memurlar İstih'ak koopera· 
tifi 1 Kanunusaniden itibaren 
halka kömür satışına başlıya

caktır. Kooperatifçe bunun için 
tertibat alınmaktadır. 

imtihan Talimatnamesi 
Kültür bakanlığının yeni ha

zırladığı imtihan talimatnamesi 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

1 Ramazan Keyfi; 

Vaizler 
Giden varsa görmü~lerdir. 

Camilerde vaizler çoğaldı. La· 
kin imamlar teravihi zor kıldı· 
rıyor diye; camiye uğramayıp; 

namazını evde kılanlar da var. 
Vaktile imamın biri teravih 

namazını kıldırırken zammisüre
de İnna erselna nuhan .. Aye
tini okumağa başlamış, fakat 
bir türlü arkasını getirememiş. 
Cemaattan sinirli bir oruçlu da 
bu mütemadi İnna erse!na nu
han ... Tekrarını duydukça kız
mış, namazını bozmuş ta: 

- Yarabbi demiş, Nuhu in
diremiyorsun, başk bir peygam• 
her gönder de şu imamdan bi
zi kurtar. Şimdiki taravihlerde 
böyle olduğunu zannetmiyorum. 
İş adamı gece de çalışmaya, 
yahut eğlenceye muhtaç. Hani 
şimdikiler şuna benziyor. 

Köylünün birisi namaz kılar· 
ken adap, erkana riayet etme
den veriştirmiş yatıp kalkma
yı ... Bir gün camide, bu te· 
pe taklak namazı gören imam 
bakmış bakmış ta namazın so
nunda: 

- Yahu! demiş Bu nasıl na
maz, hani adabı, hani erkanı?. 
İmamın yüzünü acıklı bir ha· 

kışla süzen köylü: 
- A h h hoca demiş sen be

ni gençlikte görmeliydin. Bu da 
bir şey mi! O zaman tekbir 
almamla selam vermem bir 
olurdu. 

Şimclikilerde köylünün kıldı

ğı namazdan kıldıran hoca arı
yorlar. Fatihasını süreye, süre
sini fatihaya karıştırıp şöyle 

acele bir ibadet., Ondan sonra 
ne olursa olsun ... 

Fakat her ne suretle namaz 
kılınırsa kılınsın, namazdan son
ra veya evvel yapılan vaizlerde 
vaizlerin vazifesi çok mühim ... 
Din; hurafelere karışmış kor
kulu bir hivelii. gibi görünür· 
ken Cumhuriyetin anklaması, 

ayıklaması ile özünü buldu. Va
izlerın en büyük borcu bunu 
anlatmak olacak. Bu borcunu 
ödemezsse camilerde işi yok. 
Zira camilerde safsa! anın işi 

kalmadı. Camilere gelip koyu 
koyu vaiz dinliyen cemaata: 

- Resimli kitapları okuma
yınız küfürdür. İlim öğrenme
yiniz şirktir din; cehennem ka· 
rasına bürünmüş menfeat ho
calarının paslı ağızlarından dö
külen sözler bizden çoktan 
uzaklaştı. Oku deye tavsiye et
tikleri kitaplarda; bu cennetin 
resmidir, bu cehennemin, bu 
hazreti Hamzanın arkasından 
dağların geldiğinin resmidir gi
bi malayani uydurmaların yeri 
dinç Türkiyenin kafasında de
ğildir. Varsın kim isterse onun 
olsun. 

Vaizlere en büyük vaazım şu 
olsun ki : Vazını cana lazım 

olacak bilgi ve duygulara isti
nat ettirmelidir ve dinin ahlak 
için, ahlakın zaman için oldu· 
ğunu unutmamalılardır. 

Biz sabah isteriz, sabah .. O uzun 
Geceler naimine haber olsun 

Tok Dil 

6 Yunanlı 
Karasularımızda 
Yakalandılar 

Karaburun civarındaki kara
sularımızda balık avlanmak is
tiyen 6 Yunanlı balıkçı gümrük 
motörümüzdeki muhafızlar ta
rafından yakalanmışlardır. Bun
lar Y orgi oğlu Yuvani, Pinati, 
Dimitri oğlu İstefani, Nikola 
oğlu Ponayi, Mihal oğlu Kosti, 
Dimitri oğlu Y orgi Mari'lki ve 
Y orgi oğlu Dimitridir. 

Yunanlı balıkçılar İzmire ge
tirilerek adliveye verilmişlerdir. 
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"Siz İse Daha Beİıi Bile Tanı-
n1an11ş Bulunuyorsunuz .. ,, 

- 22 -
Düne kadar bilgi~i zliklt:ıine 

dudak büktüği;müz köy kadını 
toprak kazıyor, halı dokuyor, 
genç kızlar gelinlik çamaşırla
rını ellerinden çıkanince bü
rümcük bezlerden yapıyor, 

hem kendilerini, hem bütün 
Türk ulusunu kendi emekle-

rile doyuruyorlar. 
Şimdi anlıyorum ki bugüne 

kadar bütün okuduklarımı ka
fam içinde bir sandığa kitler 
ııibi doldurmak başka.. Onları 

kullanmak, yapmak ve yapa
bilmek yine başkadır. 

Sana ne kadar İmreniyorum 
!.rem bilsen ... 

ikinci aun 
"Ne o? Şaştın değil mi? Bir 

mektubu bile iki günde yaz
mak!.. Fakat dün yazdıklarımı 
okudujıum vakit, bu ıatırlan 
grçek benim yazdığıma ina
namadım... Bugün de sen, 
Ojıuzla geçen münakaşamızı 
okuyunca, benliğimin üstüne 
doktor elini koyabilmek için 
yanıma koşacağını umuyorum .. 

Biliyorsun ki biz aramızda 
bir yabancı yokken... Bu sö
ze güldün değil mi? O halde 
biz iki yabancı arasında bir 
tanıdık olmadan diyeyim, he
men hiç konuşmaz gibiyiz. Bu
na rağmen Oğuzun evden çıktı 
ğı vakit büsbütün yalnız kal
dığımı sanıyorum ... 

Makinesinin kapağını örttü, 
kiğıtlannı topladı, bana baktı: 

- Ben gidiyorum, dedi. Fal>
rikaya uğrıyacak, ıonra mek
tebe gideceğim. 

Ben hayretle: 
- Mektebe mi.. Ne mekte

bi, dedim .. 
- Sahi siz bilmezsiniz Ül

gen... Köyümüzde bu yıl köy
lünün emeğile yapılmış, ne gü
zel, düzenli bir ilk mektemiz 
var. Ben de beşinci sınıfı 
ründe iki saat okutmaiJ üze

rime aldım, bakalım nasıl ola
Jaeak. İki muallimimiz var ama 
ihtiyaca yetmiyor. Daha bir 
olsa o vakit .... 

İvrem, biranda aradığımı bul· 
mUftum.Demekki burada benim 

için de"Çalışmak,.imkinı vardı. 
Hemen cevap verdim: 
- O eksiği giderecek, hatta 

yerinizi tutacak birini tanıyo-
rum .. 

Yüzüme, 
baktı. 

"kim,, der gibi 

- Onu siz de tanırsınız, bel
ki anladız, dedim. 

Evet bakışlarından anladığı
nı anlamıştım, fakat beni söy
letmek istiyordu.. Anlamamış 

görünerek sordu: 
. - Ben de tanıyor muyum? 
Eğer böyle birisini bilsem, he
men durmadan yerimi almasını 
yalvarırdım. Çünki benim için 
iki saatı kazanmak çoktur .. 

Ben ciddiyetle: 
-O halde o iki saatı bana 

veriniz, çocuklarınızı okutarak 
hem biraz vakit geçirir hem 
de ... 

Sesim boğazımda kısılmış 

g!bi tamamladım: 
- Hem de bir işe yaramış 

olurum ... 
Evet ben, Şişli yıldızı.. Bu 

sözü söyledim, söyler söylemez 
de yüzüm kıpkırmızı kesildiğimi 
hissettim .. 
Oğuz cevap vermedi. He

yecanla bekliyordum. Ne di
yecekti?. 

Kağıtlarını topladı, bir iki 
dakika düıünür gibi durdu; 

Sonra gözlerini gözlerillJe dik
ti, galiba vereceği cevabın üs
tümde yapacağı tesiri anlamak 
istiyordıı. Dudaklarından iki 
söz çıktı: 

- Hayır, olamaz .. 
Yüzüme sille yemiş gibi sar

sıldım. Bütün gururum ayak
landı. Kocamın önünde dim
dik durdum. Sanırsam biraz 
da alaylı bir sesle ıöyledim: 

- Olamaz mı? Niçin? Fa
kat bilmelisiniz ki, ben bu köy 
mektebinde değil daha yüksek 
bir mektepte de derı verebi
lirim.Yalnız Size, hoca olmak 
için bir vesika gösterıneği 
unutmuşum .. 
Oğuz acr acı güldü: 
- Öyle bir vesika da boş 

olurdu Ülgen. Ben sizin İngi
li2ce, Fransızca gibi iki yaban
cı dili de öz diliniz gibi ko- -
nuştuğunuzu, liseyi çok iyi bi
tirdiğinizi bilirim ve istemiş 
olsaydınız üniversiteye gider, 
arkadaşınız İvrem gibi bir 
doktor, arkadaşım Altan gibi 
bir avukat çıkabilirdiniz. Fa
kat ... 

Bu sözlerle öfkem biraz geç
mişti. 

- Evet, fakat, dedim. 
Sözünün alt yanını getirme

sini bekledim. 
- Fakat, dedi, bu pek geniş 

ve yorucu bir iştir. Haydi 
okutmak, dinlemek ve dinlet
mek birşey değıl diyelim. Ya 
bergün yağlş, sovuk, kar, ça
mur doemeden, ekmeğini kazan
mağa çalışan işçi gibi bilgi ve 
anlayış işçisi olmak kolay mı? 
Sonra çocukların ders kaçırma
malarını gözetmek var. Bakar
sınız küçük Emine bugün gel
memiş, niçin? Hasta mı? Ha
yır değil.. Bu kimsesiz yavru
nun ihtiyar bir ninesi var; ha1-
talanmış, onu bırakamamış .. 
Haydi onun kulbesine koş .. 
Eminenin ninesine konu kom
şudan, işsiz bir bakıcı bul, kü
çük kızın mektebe gelmesine 
çalış. Çocukların sağlıklanm 
gözet .. Mektep içinde aldıkla
rını mektep dışında yadırga

mamaları için her çocuğun 

evini, barkını bir hecanın araş
tırma gözüyle ışıklandırmıya 
çalış... Bunun için bu özsoylu, 
fakat bilgisiz köy kadınları ile 
içli dışlı olmak lazım ... 

Ben, susmuş dinliyordum. 
O, biraz durdu, sonra yine 

söyledi: 
- Görüyorsunuz ki bütün 

bunlar yalnız bilgi işi değil, 
anlayış ve seziş işidir de. 

Görüşlerini hasis bir para 
meselesinin ötesine çıkaramı
yaıılar, bu sızlıyan yüreklere 
de bir avuç akçe fırlatınca ıstı
rabı ge~ireceklerini sanırlar .. 

Ah Ivrem, bu sözlerde ne 
acı bir ima vardı: 

- Hayır, hayır, dedi. Onlar 
sevilmek ve kaynaşmak ister
ler. Ancak sevinçlerini payla
şan, tasalarını duyan kalplere 
dayanmak isterler. Siz ise ... 

Dedi ve sustu .. Dik bakış
ları yüzüme dikildi: 

- Siz ise daha beni bile 
tanıyamadınız .. 

Paranızla kalbimi satın al
mak istediniz, der gibi durdu. 

Bu bakışlar keskin bir ok 
halinde yüreğime saplandı. Ses 
çıkaramadım. 

- Hayır aldanıyorsun Oğuz, 
ben seni anlıyor, suçumu ba
ğışlatmak için onlarla kaynaş
mak istiyorum, desem belki 

Yenı Asır Sanıre a 

Kaçakcılıkla Mücade e Ermenilere 
. -

Şeker Kaçakcılığı Görüşüldü- Mek
tep Kitapları öztürkçe Hazırlanıyor 

Madalya Verildi 
İstanbul, 27 (Hususi) - Tay

yare cemiyetine nakdi yardım
da bulunan Ermenilere madal
yalar dağıtıldı. 

~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~ 
Arnavutlukta 

isyan Yoktur 

lstanbul, 27 ( Hususi ) -
Memlekete seyyah celbi için 
Turingkulüp bir proje hazırlı

yor. Bu projede memleket Or
ta Anadolu, lstanbul ve Bursa 
cıvarı ile lzmir havalisi olmak 
üzre üç mıntakaya ayrılıyor. 

üzre komisyon toplandı. Bil- dırlar. İstilahların tesbiti işi 
hassa Bulgaristandan yapılan bitince kitapların hazırlanma-
şeker kaçakçılığı işi görüşüldü. sına başlanacaktır. 

Ankara, 27 (Hususi)- Kül İstanbul, 27 ( Hususi ) - ATINA, 28 (Hususi) - Ar

navutlukta Kral Zogoya karıı 
bir ibtilil çıktığı hakkındaki 
haberleri Amautluk mehafili 
tekzıp etmiş ve hiç bir yerde 
asayişin bozulmadıgını bildir
_miştir. 

Posta- Telgraf teşkilatında is-
tür bakanlığı nümüzdeki okul lahat_ devanı ediyor. Genç me-
yılı başlarken bütün ilk okul- murla.r Şark vilayetlerine tayin 
!arda okutulacak istilahların edileceklerdir. 

Ankara, 27 (Hususi) - in
hisarlar bakanlığında kaçakçı· 
lıia karşı yeni tedbirler almak 

tesbit edilmiş bulunmasına ça- lstanbul, 27 (Hususi) - Bü-
lışmaktadır. İhtisas komisyon- yük Kurultay başkanı General 
lan bu güdü ile • uğraşmakta- Kazım Özalp Ankaradan geldi. 

C. H. F. Genel Yazanı 
Bay Recep Peker Bugün Kütahyada 
Bekleniyor - Yeni Kütahya Valisi 

Bay ReOl'p Pekeı· Ye Ba11 Aıui DıJ!/Ull J:ıı i ·ıl ,ı .Aynlı•krıı 

Kütahya 27 (A.A)- C.H.F. Kütahya 27 (A.A) - Yeni 
genel yazanı saylavımız bay 
Recep Pekerin Cuma günü 
buraya gelmesi bekleniyor. 

valimiz bay Haıım bur2ya geldi 

ve i:;ine başladı. 

Saylav Seçimi İşinin 
Bugünkü Safhası ... 

Bu Seçimde 395 Saylav Seçilecek, 
Saylav Sayısı 78 Artacaktır 

ANKARA, 26 (A.A) - Vila- fazlasile 8, Kırşehir 1 fazluile 
yetlerden iç bakanlığa gelen 4, Kocaeli 1 fazlasile 8, Konya 
haberlere göre saylav seçimi 4 fazlasile 15, Kütahya 2 faz-

işinin bugünkü safhası şöyledir: !asile 9, Malatya 3 fazlasile 9, 
Nüfus defterleri teftiş heyetle- Manisa 2 fazlasile 11, Maraş 1 
rince bitirilmiş ve cetveller ül- fazla1ile 5, Mardin 4 fazlasile 
kenin her bucağınde 22112/934 7,0rdu 2 fazlasile 7, Seyhan 4 
günündenberi askıya çıkarıl- fa:ı:lasile 8,Samson 2fazlasile 8, 
mıştır. Esas defterlerden elde Siirt 2 fazlasile 4,Sinop birtaz-
edilen nüfus yekfınlarına göre: !asile 5,Sivas 3fazlasile 10,T.dağ 

Afyon vilayeti eskisinden bir bir fazlasile 5, Tokat 2 fasilesile 
fazlasile 7, Ankara 4 fazlasile 7, Trabzon 2 fazlasile 9, Urfa 
13, Antalya 1 fazlasile 6, Aydın 3 fazlasile 7, Van 1 fazlasile 3, 
1 fazlasile 6, Balıkesir 2 fazla- Yozgat 1 fazlasile 6, Zongul· 
sile 12, Burdur 1 fazlasile 3, dak 2 fazlasile 8, Muğla lfaz-
Bursa 2 fazlasile 11, Çanak- !asile 5, Muş 1 fazlasil4, Niğde 
kale bir fazlasile S, Çankırı ı 3 fazlasile 7 saylav çıkaracak-

lardır. 
fazlasile 5, Çorum bir fazlasile ~7 vilayetimiz 931 seçiminde 
7, Çoruh 2 fazlasile 8, Danizli 301 saylav çıkarmıştı. 
2 fazlasile 8, Diyarbekir 3faz- İlga edilen Artvin, Hakkari, 
!asile 7, Erzincan 1 fazlasile4, Şarki Karahisar, Cebl'libereket 
Erzurum 2 fazlasile 9, Eskişe- Aksaray, Mersin vilayetlerinin 
hir 1 fazlasile 5, Gazian•ep 3 931 seçiminde çıkardıkları 16 
fazlasile 7, Giresun 2 fazlasile saylav da ilave edilince, mev-
7, Gümuşhane 2 fazlasile 5, cut saylav adedi 317 oluyordu. 
İçel 3 fazlasile 5, lzmir 2 fazl~- Bu seçimde 395 saylav seçile-
sile 13, Kars 2 fazlasile 7, Kas- ceğine nazaran saylav sayısı 78 
tomonu 2 fazlasil 9, Kayseri 3 artmıştır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
herşeyi unutacaktı. Kimbilir acısile boğuluyorum .. 
bu karanlık zindanda da bir Oğuz benim cevap vermedi-
güneş doğacaktı.. ğimi görünee başını salladı, 

İvrem bu anda senin bildi- şimdi daha tabii ve yumuşak 
ğin kızdım ben .. Yaşlarımı içi- bir sesle: 
me akıtırken dudaklarım çalı- - Size ğerçeği anlattığım 
şıyor, en çok yaklaşmak iste- için belki biraz ileri gittim, bu 
diğim bir gerçeğe göz yumı•- suçumu bağışlamanızı dilerim. 
yor, içimde kırılan bir şeyin - SonL ~ar -

Rum Patrikhanesi Is
tanbuldan Gidiyor Mu? 
Bu Duyumu Tekzip Ettiler - Rum
. ların Soyadları Meselesi ... 
ISTANBUL: 27 (Hususi) - Kılık kanununun kabul edilmesi 

üzerine Patrikhanenin Aynaroza kaldırılacğı hab::ri tekzip edil
di. Patrikhane mehafilinde böyle birşeyin ati ünüimediği söyle

. niyor .. 
ATINA: 27 ( Hususi ) - Messager D' Athenes gazetesine 

göre İstanbuldaki Rum azlıklarının soyadları meselesi, Türkiye 
dış bakanı bay Tevfik Rüştü Aras'ın Atinadan geçerken gaze
telere vukbulan beyanatına uygun olarak halledilecektir. 

Ankara Sovyet Elçili
oinde Bir Ziyafet 

_!ııkarcı Rıı1:1 .'ıe/'a1Tllırrı11•sı 

Ankara, 27 ( A. A ) - İzinli !eri bakanı ve genel katibi Nu-
olarak memleketine gidecek man Rifat ve saylavlardan Bay 
olan Sovyet büyük elçisi Bay Necmettin Sadık, Necip Aii 
Karahan elçilik binasında bu ve muhafız kıtaatı kumandanı 
akşam bir ziyafet vermiştir. Bay İsmail Hakkı hazır bulun-
Ziyafette Başbakan ile dış iş- muşlardır. 

Deneme Seferberliği 
Anadolu Ajansının Tebliğini Tahrif 

Eden iddialar Yalandır 
Ankara, 26, (A.A)-Ankara 

cıvanndaki bir alayın deneme 
seferberliği dolayısiyle Anadolu 
Ajansı tarafından gazetelere 
verilen havadisin bir ecnebi 
Ajansı tarafından bize atfen 
yanlış bir tanda neşredildiği 
buraya gelen Avrupa gazete-

TAYYARE 
• 

!erinden anla~ılmıştır: 
O haberimiz de 12 ada kar

şısında asker tahşit etlildiği şek 
!inde hiç bir fıkra mevcut ol
madığı gibi esasen bu yoldaki 
havadiste hiç bir hakikata is
tinat etmiyen musanna bir iddia 
olduğundan keyfiyetin tavzihine 
lüzum görülmüştür . 

SİNEMASI 
TELEFON 3151 Bugün TELEFON 3151 

1934 beynelmilel filim sergisinde birinciliği kazanan 
meşhur film. 

AMOK 
Marcelle Chantal - Jean Yonnel - İnktjlnoff 

İZ MİR 9 EYLÜL PANAYIRIN iN 
bakan general İsmetin ve belediye 
Behcet Uz'un nutukları ] 

açılma şenliği [ Baş
başkanı doktor Bay 

Foks dünya Havadisler! 
Yunan prensesi Marina ile İngiliz kralının oğlunun dü

ğünleri - Almanyada kış sporları - Nevyorkta hokey müsa
bakaları - kar eğlenceleri - Pariste noel hazırlıkları vesaire. 

n11111--• 
Seans saatları hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 - 17 talebe seansı 
Cuma 13 ilave seans 

I 
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Bu Deniz Gezintisinde Bir Sır 
Saklandığını Hissediyordum. 

bulunan küçük bir ada idi. De-Kızıl saçlı adam sordu: 
- Yaran bazı dostlarla 

deniz gezintisi yapacağız 

de gelmek ister misiniz? 

bir niz sakindi. Hava çok sıcaktı. 
Siz üç yüzücü yarı yolu geçince 

sahile koşarak kızıl saçlı ada-
Yoldaşlarım benim gibi 

ker kaçağı bir Fransız.la 
İsviçrelidir. 

as- mm cebinden mektubu çektim. 
bir Çantama koydum. Zarfı yine 

Esas itibarı ile bu teklifi ka
bul ettim ve yarın sabah bu
luşmak üzere ayrıldım. 

cebine yerleştirdim. Uzaktan 
bu hareketimi göremezlerdi. İs
viçreli yanşı kazandı. Muvaffa
kiyctin mükafab olarak küçük 

Deniz banyosu saatında 
lara iltihak edebilirdim. 

on- bir hediye vaadettim. Banyo 

Erte~i sabah otel kapısında 

yeni dostları bekledim. Ansızın 
kızıl saçlı adamı hatırladım. 
Onu Miroir Allouettes'te gör
müştüm. Bombalarla dolu olan 
bavulu taşıyan adamdı. Von 
Krohnun eski bir ajanı idi. 
Şimdi Baronun niçin onunla 
görüşmekten, onun yanında 

bulunmaktan beni mennetiğini 

anladım. Bu firan kimin hiz
metinde bulunur? Belki de Von 
Kalleyin ... 

Fransızca konuşan iki adam 
yaya kaldırımında dolaşıyor, 
bana bakıyorlardı. Kızıl saçlı 

adam daha geç geldi. Soluk 
soluğa idi. Beni arkadaşlarına 
tak tim etti. Bu gelenler tama
men tahmin ettiklerimdi. 

Kızıl saçlı adam taktim res
minden sonra: 

- Madam dedi. Size deniz 
gezintisinde refakat edemiyece
ğime müteessifim. Bugün tren
le bir dostum geliyor. Kendi
sını istasyonda kar.şılamağa 
mecburum. 

Bana bu izahah verdikten 
sonra cebinden bir mektup çı
kararak arkadaılanna göster
di. Böylece bu mektubun hu
susi bir ehemmiyeti olduğunu 
anladım: Zarf üzerinde Fransız 
pulu vardı. O dakikada bu 
mektubu ele geçirmek hevesi
ne kapıldım. 

P. F. adını tqıyan kızıl ••ç
h idamda deniz banyolarına 
kadar birlikte gelmeğe razı 
oldu. Plajdan biraz uzakta 
kayalıklarda oturduk. Mektubu 
ceketinin sağ cebine koymuştu. 
Burada soyunduk: Ben takım
lanmı P. F. nin elbiseleri ya
nına koydum. 

Denize koıtuk. Üç adam yü

züyorlardı. Beni hareketsiz gö
rünce faş& kaldılar. 

- Yüzmeyi bilmiyor mııınız? 
--Hayır ... 
Nezaketen yamında kaldılar. 

Bense onları uzaklaşbrmak için 
bir yarış teklif ettim. Yarışın 

hakemi ben olacağım, dedim. 
Mü~terek hedef önümüzde 

iktisadi 

saab geçince şehrin yolunu 
tuttuk. Otele yaklaşınca ayrıl
dık. P. F. ile iki arkadaşının 
öğleden sonra beni bulmağa 

gelmelerinde mutabık kaldık. 
Odama çıkar çıkmaz mektubu 
açtım ve şu sabrlan okudum: 

"iki çocuk ta hastadırlar. 
Tedavileri için herşey yapılmış
hr. Bu akşam saat dörtte Han
da ye' de V. T.,, 

Aralarında mutabık kaldıkla
rı bir parola idi. Belki bizim
kiler imzadan birşey çıkarabi
lirlerdi. Benimle temas halinde 
olmak için Kapiten Ladudan 
emir a1mış bulunan M. B. ye 
telefon ettim. Cevap alamadım. 
M. B. nin oturmakta olduğu 

Kontinental otelden öğrendiği
me göre Fransız mukabil ca
susluk. teşkilatının ajanı Parise 
gitmiş bulunuyordu. Mektubu 
bir zarfa koyarak Kapiten La-

duya gönderdim.Sonra Barona 
telefon ederek arabasını ve şö-

förünü göndermesini rica ettim. 
- İruna gideceğim. Eksprese 
bir mektup yetiştirmek isterim: 
Bana refakat lütfünde bulunur 
muaunuz? 

Baron bu teklifimi kabul 
ederek otomobille geldi. Yol
da öğleden sonra bir Fransız 
asker kaçağı ve bir lsviçreli 
ile denız. gezintisi yapacağım

dan kendisini haberdar ettim. 

- Belki size bir hizmetim 
dokamr. Zemini yoklama)dığımı 
ister misiniz diye sordum. 

- Hayır. Bundan çekininiz. 

Fransa asker firarileri hizmeti
me hiç yaramazlar. 

Zira F ı ansa ya dönemezler. 

Diğer tarahan burada yeni ta .. 
nışmalar temenni etmenizi de 

istemiyorum. Tatilde olduğumu
zu ..biliyorsunuz. Ben de müte-

reddit bulunuyordum. Maama
fih bu deniz gezintisi altında 
bir şey saklı bulunduğuna emin
dim. Zira bu üç adamdan hiç 
biri bana kur yapmıyt'rdu. Za
ten içlerinden hiç birini sempa
tik bulmuyordum. 

- Srırn vm 

Haberler 
Dün Borsada Ypılan Satışlar 

~~~-----......... ~,-·~-------- -Uz Um Zahire Borsası 
Çu. Ahcı Fiat Çu. Cinsi Fiat 

l 038 S Süleyman 11 14 37 46 Arpa 3 98 3 68 
250 Alyoti bi. 12 50 18 50 10 Burçak 4 62 4 62 

90 H ve Cevdet 12 75 14 25 2 Kumdan 4 25 4 25 
68 Y i Talat 11 50 13 75 18 Börülce 4 4 50 
59 Ş Riza Halef 12 50 14 50 43 Fasulye 8 25 8 25 

30 Trifonidis D 13 25 14 25 300J P Çekirdeği 2 50 2 50 
26 E Krispin 13 25 13 37 980 Palamut 195 425 

9 Koo ittihat 11 25 . 11 25 50 Pamuk 51 51 
7 P Pac 11 75 11 75 

6 D Arditi 13 75 13 75 

2 Yemiş Enver 16 75 16 75 

1575 YEKÜN 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

100 B Franko 4 25 4 25 
80 E Krispin 4 25 5 25 

16 P Paci ve Mah 9 50 9 50 

196 YEKÜN 

---
Sil~h Ambargosu 

Paris, 27 ( H.R ) - Sa
ko savaşına son vermek için 
milletler cemiyeti tarafından 
vukubulan tavsiyelere 14 ikinci 
kanuna kadar Bolivye ve Pa
ı,.guvay hükümetleri muvafa
kat cevabı vermezlerse silib 
ambargasu kat'i ol:ınlc L::foik 
edilecektir. 

aa ıuınunuevveı 1934 

Rusyadaki Suikast ... Amerika da --...---..... a--
Kirofun ölümünde Elleri Olan Diğer 

13 Suçlu Hakkındaki lttihanıname 

Silah Ticaretini 
Tetkik işleri 

Vaşington 27 ( A.A ) - Si
lah ticareti tetkik komisyonu 
reisi Bay Ney] Reisicumhur bay 
Ruzveltle görüştükten sonra 
hükumetin komisyona tamamilc 
müzaheret etmcğe söz verdi
ğini bildirmiştir. Bay Neyi tah
kikahn ilerlemesini temin için 
lazımgelen tahsisatın verilme
sini Reisi cumhurun tasvip et
tiğini bildirmiştir. 

MOSKOV A, 27 ( A.A ) -
Tas Ajansı bildiriyor: 

Nikolaef ile Kirofon öldürül· 
mesinde methaldar diğer onüç 
suçlu hakkındaki ittihamnam~ 
neşredilmiştir. İlk tahkikat şu 
neticeyi vermiştir! 

Zinovyef eski Sovyet düş
manlığı grubunun mutavaat 
göstermesine rağmen bu b!o
kun en faal azasının gizli ça
lışmaları durmamış ve son za
manlara kadar sünnüstür. Bu 
çalışma bilhassa 1933-34 yılın-
da şiddetlenerek Liningratta Sovyet lUroli 
eski azadan müteşekkil bir dar eden yüzlerce iş hakkında 
gizli ihtilil gurubu teessüs et- haber vermiştir. 
miştir. Nikolaef 20-12 tarihinde 

Bu grubun faaliyeti mutlak verdiği ifadesinde diyor ki: 
surette karışıklık çıkarmak Konsolos Sovyetler birliği 
içindi. Grubun istediği şey, içinde olup biten şeyler hak-
Sovyet hükiimetinin idaresinde kında kendisine doğru malii-
bozgunluk yapmak için iktidar mat vermeğe dalına hazır bu-
mevkiindeki adamlara karşı lunduğnmuzu söyledim ve kon-
korkutma hareketlerinde bu- solosun paralı yardımını iste-
lunmak ve bu suretle şimdiki elim ve alacağımız parayı mali 
siyasada .Zinovyef Troçki fik- durumumuz değişir değişmez 
rine göre bir değişiklik yap- iade edeceğimizi bildirdim. 
maldır. Konsolos bana beş bin ruble 

Grup~ Kirofa indirilecek verdi. Ve grup tarafından T roç-
darbenin memleket içinde bir kiye hitaben kendi.sine bir 
harekete işaret olamıyacağına mektup getirebilirsem T roçki 
inandığından bazı ecnebi dev- ile münasebet tesis edebileceğini 
letler tarafından silahlı bir mü- söyledi. Kontolinofu konsolosla 
dahale için dışannın yardımına görüştüklerimizden haberdar 
güveniyordu. ettim ve aldığım paradan 

Sovvet iktidarını devirmek 500 ruble alakoyarak 4500 
için en eyi çare olarak silahlı rublesini kendisine verdim. Bu 

tarihlerde Leningratta iki tetmüdafaa ümidi Nikolaefin ya-
hiş grubu çalışıyordu. Bunlar-

kın ahbaplarından gizlemediği dan birine Leningrat merkezi 
düşüncelerinden açıkça anla- azasından Kotolinof bakanlık 
şılmaktadır. Niko!aef Leningrat ediyordu. Nikolaef, Zvezdof, 
merkezi azasından Kontolinof Antonof, Skolof, ve Yovskin 
ile önceden anlaştıktan sonra bu gruba dahil bulunuyordu. 
bir kaç defa Leningratta bir Diğeri Troçkinin bakanlığında 
konsolosu ziyaret etmiştir. İt- idi. Nikolaef cinayetinin hakiki 
hamnamede bu konsolosun ismi sebeplerini gizlemek için cina-
ve mensup olduğu memleket cinayetin şahsi kinlerle yapıl-
bildirilmektedir. mış bir hareket olduğunu gös-

Nikolaef bu konsolosla mu- termeğe çalışıyordu. 
maileyhin grubuna yardımda Bizzat Nikolaef bnlarm cına-
bulunmaaı i.mkinlan hakkında yeti şahsi bir hareket gibi 
konuşmuş ve kendisini alaka- gözetmeğe karar veren grup ........ 

llfr A rada .. 
iıasile anlaşdıktan sonra uy
durulduğunu söylnmiştir. Bu 
suretle sabit olmaktadır ki Ni
kolaef kendisine iş verilmesi 
için yapılan bütün teklifleri 
ya ahvali sıhhiyesini veyahut 
tahsil ihtiyacını veya diğer se
bepleri vesile göstererek mut
tarit bir suretle daima redde
diyordu. Birçok şahitler ve bu 
arada Nikolaefin annesile ka
rısının ifadelerinde bu sıralar
da Nikolaeha paraca sıkınhda 
olmadığını göstermiştir. 

Nikolayef tamamen suçlu ol
duğunu söylemiştir. Kotovinof 
şeflerinden biri bulunduğu gizli 
mukabil ihtilal gurubuna gir
mekle suçlu olduğunu söyle
miştir. 

Kotolinof cinayetle doğrudan 
doğruya alakası olduğunu in
kar etmekle beraber gurubun 
bakanı olduğundan cinayetin 
mcsuliyetini kabul ettiğini söy
Jemiıtir. 

Satzki suçlu olduğunu söyle
memiş ise de şahitlerin ifadesi 
suçunu göstermektedir. 

Sokolof, Zvezdof, Bumaant-
say, Tolmosof, Tevin, Kanik, 
Miasnikof ve Sositzki cinayete 
iştiraklerini reddetmekle bera
ber gizli teşkilata intisaplarını 

itiraf etmişlerdir. 
Bütün maznunlar Sovyet bir

liği temyiz mahkemesinin as
keri kollejine sevkedilecekler
dır. 

Bu tahsisat 50 bin Dalardır. 

Petrol Hattı 
Beyrut 26 (A.A) - İkinci 

Kanunun o:ı dördünde Ker
külde Musul Petrol havzasını 
Hayfa ve Trablusa bitiştiren 

hattın açılma merasimi yapıla
cakbr. Bu merasimde Irak kralı 
ile Fransa namına bay Heryo 
ve İngiltere namına da Lort 
Stanhop bulunacaklardır. Bu 
hatbn boyu 1200 mildir. 10 
milyon İngiliz lirasına malola
caktır. 

Noel Kurbanları 
Nevyork 27 (A.A) - Noel 

günü Amerikada vukubulan 

kazalarda ölenlerin yekünu şim
diye kadar sayılanlar 166 ki
şiyi bulmustur. 

Serbest Ticaret 
Devleti 

Panama 27 (A.A) - Hazi

ran 935 tarihinde meriyct mev

kiine girecek oJan kanun 600 
kalemden fazla eşyayı ithalat 

resminden muaf tutacağı için 

Panama Cumhuriyeti fiilen bir 

serbest ticaret devleti olacaktır. 

Buzlu Denizde 
Bir Uçuş 

Yeni Zelant, 27 (A.A) -

Buksin kutep ıeyahata heye

tinden Ellecvert ile Neol Balet 
yortisi ferefine seyahati ikmal 
edeceği tahmin olunan buüu 
ceniz üzerine bir uçuş yapa
caklardır. ........ 

Kızıl Topraklarda Bir Ja- Hitler: "Arlık F ransaya 
pon Casusu Yakalandı Düşman Olamam,, Diyor 
Çantasında Haritalar, Notlar Elinde 

Fotoğraf Makinası Vardı . 

llfr .Jr11Jo11 'f'll!f!/ı ıı·ı·si 
Moskova 27 (H.R) - Tas 1 bir fotoğraf makinası bulun-

Ajansı Kızı) orduya mensup makta idi. Zabitin çantasında 
bir müfrezenin Mançuri topra- bulunan Rusya-Çin haritası ile 
ğına girdiği ve Mançuri asker- bir çok notlar casusluk etmck-
leri tarafından sarıldığı hak- te olduğuna şüphe bırakma-
kmdaki haberlerin baştanbaşa mışhr. Japon zabiti bir hafta-
uydurma olduğunu bildirmiştir. dan berı evden kaçan yedi 
Diğer taraftan İman şe-hrinin yaşındaki bir çocuğu aramakta 
cenubunda bir Japon zabiti oldugunu iddia etmiştir, 
bir Mançu neferile birlikte tev- Zabit otomobiJle Rus hudut 
kif edilmiştir. Zabitin elinde karakoluna 2'Ötürülmüştür: 

Mein Kampf Adlı Eserinden 
Fransa Aleyhindeki 

Bütün Sözleri Söküp Atıyor 
Paris 27 ( H. R ) - Hitlerle 

Fransanın eski muharipler ce
miye inin mümessilleri arasm
daki anlaşmaya göre Hitler 
( Mein Kampf) eserinde Fran
sa ya düşman olan bütün cüm
leleri ve sahifeleri çıkartarak 
bu eseri yeniden basbracaktır. 
Rayşführer bu kitabın başlan
gıcında Fransaya karşı duygu
larmdaki değişikliği icap etti
ren sebepleri anlatacaktır. Ay
ni zamanda 1924 te tanıdığı 
Fransanın bu eseri yeniden 
bastırmağa karar verdiki za
mandaki Fransadan tamamen 
başka olduğunu izah edecek
tir. Bu eser Fransızcaya da 
çevrilecektir. Fransızca çevir
menin ba§ında eski Fransız 
muhariplerin bir başlangıcı ola
caktır. 

1 

/liflt·ı· 

••••• 
Giritte 

Büyük Fırtına 
Atına 26 (A.A) - Girit mın

takasmda büyük bir fırtına ol

muştnr. Beş kişi ölmüş 100 ev 
yıkılmııtır. 

Nişan Vermiş 
ROMA, 27 (A.A) - ;talyan 

kralı Napoli başpiskoposu Kar

dinnl Askcleciye Sait Moris 

ve Lazar nişanının büyük kor

donunu vermiştir. 
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')rada, O Köşede, 
Kavuşturmuş 

Ellerini 
Bir Genç 

Memeleri Üstünde 
Kız Duruyordu 

.er, birdenbire müthiş bir 
heyecan sar'asına tutulmuş 
gibi eğildi: 

- Tavabil! 
- Bağırma!. Sus!. O artık 

tehditlerin üstünde yaşayanlar
dandır. Büyük zaferin ulu şe
hidi önünde diz çök.. Diz çök 
5eraskerl Diz çökünüz muha
ripler. 

Ak sakallının gözleri kapalıdı. 
Yarı açık ağzından sızan ince 
bir kan, kırmızı bir şerit gibi 
boynuna iniyordu. 

iki genç yere çömelerek bağ
daş kurarlarken, ana yavaş ya
vaş, tane tane anlatmağa baş
ıadı. 

- O gece Tavabil, yanla
rından ayrılmamıştı. 

( kaleyi muhafaza edecek ba-
ayiğit çoktur! - Demişti - be

nim vazifem, seraskerin eşiğin
de başlar .. ] Ve kılıcı çekmiş, 
sadık bir köpek gibi, kapı 
önünde beklemeğe başlamıştı. 

G ?ce zifiri karanlık içinde 
b ş:ıyan boğa:ı:laşma, ilerliye 
ilerJ;ye oraya kadar ulaşmıştı. 

Seraskerin kapısı önünde on 
beş yirmi kişilik bir düşman 
müfrezesi geliverince, Tavabi
lin kılıncı şimşek çakmağa baş

lamıştı. 
Kadınlar, evin bir köşesine 

sinmişlerdi. 
Sabah .. Gün doğunca, pen

cereden başlarını uzatmışlardı. 
Gözlere ilişen manzara feci 

ve canhıraş olmuştu. 
Bahçenin adeta bir harp ova

sı gibi ölülerle dolu olduğunu 
görmüşlerdi. 

Etrafı dinlemişler, gözetle
mişlerdi. Pusuda bir düşman 
bulunmadığına kanaat getiriııce 
bahçeye fırlamışlardı. Kutlunun 
uşağını, orada erik ağacının 
altında bulmuşlardı. 

Cafer, büyük bir alaka ile 
dinliyordu, buraya gelince ana
sının sözünü kesti : 

- Hangi erik ağacının al
tında? 

Ana, kaşlarını çatmadan söy-
ledi: 

- Demin senin gözyaşı dök
tüğün yerde.. O erik ağacının 
altında.. Orada yatan zehirH 
düşman cesedinin üstünde . , 

Taran .. Artık dayanmamıştı. 
İzahat almak istedi ... 

Cafer ne diyebilirdi? Arka
daşına [babanı öldüren adam 
işte budur!] Demekte bir fayda 
mı vardır? 

- Hiç - dedi - bu adam, 
hani karargahtan Kütahyaya 
yollanacağımız gün, atlarımızı 
getiren askerdir. Çok severdim 
harpta ölmüş .. 

Sonra ayağa kalkarak itiraz 
kabul etmez bir sesle şunları 
söyledi anasına: 

- Bu genç o ağacın dibinde 
yatan adamın oğludur. Ovada 
o gün karargah kurmuş olan 
Roma ordusuna kumanda et
miş olan Emirdi.Malatyayı zap
teden orduyada kumanda eden 
gene oydu .. 

Sustu, kadın alaka ile dinli
yordu. Cafer, acul bir hare
ketle kolunu sıvayarak devam 
etti: 

- Şu bazubendin hikayesini 
elbette bilirsin ana ... 

Beli diye mırıldandı ka-
dın. 

- Bu bazuhent ki ... 
Eliyle Tavahilin cesedini işa

ret ederek anlattı? 

- Şu adam tarafından sana 
getirilmiş ve senin elinle benim 
koluma takılmıştır. Mert bir 
cengaverin alçakca bir cinayet 
karşısında duyduğu nefret ve 
hüznün alametiydi. İşte orada 
yatan adam tarafından veril
miş ve gönderilmişti. Gözlüri 
dumanlanmıştı: 

- Hayat ne kadar garip cil
veler yapıyor. dedi. Bir tesa
düf beni onun oğluna dost etti. 
Gene bir tesadüf onun civan
mertliğini bana anlata anlata 
hitiremiyen bir takdirkarın elile 
onu ademe yolladı.. Nasıl ki 
gene öyle mel'un bir tesadüf 
babamı onun gözleri önünde 
ve onun arzusuna rağmen al
çak bir katilin kurbanı etmişti 

Kadının gözlerinde şimdi bir 
tatlılık, bir anne şefkati belir
mişti: 

- Eğer - diye devam etti 
Cafer - harp geceye tesadüf 
etmeseydi ve eğer Tavabil 
onunla karanlıklarda karşılaşmış 
olmasaydı, emin ol ki Kutlu
nun uşağı ona kılınç kaldıra
mazdı ... 

Hava kararmıştı. Minareler
den ezan sesleri geliyordu. 

Taranın yanına gitti kadın .. 
Temistoklisin oğlunun omuzla
rından tutarak ayağa kaldırdı. 
Ve onu kolları arasına alarak: 

- Şimdiden sonra -dedi
sen benim öz evladım gibisin .. 

* . " 
Kutlunun karısı, Taranın al-

nına şefkatlı bir öpücük kon
durduktan sonra sedire yak
laştı. 

Beyaz örtüyü çekerek Tava
bilin soğuk ve artık her şeye 
hissiz duran vücudunu örttü. 
Bu sırada serasker hey başka 
bir şeyle meşguldu. İki elinin 
baş parmaklarını kılıncının ka
yışına geçirmiş gözlerini oda
nın bir köşesine dikmişti. 

Taran kadının kendisine gös
terdiği ana şefkatından pek 
mütehassis olmuştu. Sevinç yaş
lariyle nemlenen gözlerini Ca
fere döndürdüğü zaman bu göz
ler delikanlının nereye haktı
ii'ını gördüler. 

Orada o köşede, ellerini me
meleri üstünde kavuşturmuş 
genç bir kız duruyordu: 

Zeynep .. 
Evet Cafer Zeynebe bakı

yordu. 

Amma öyle bir bakıyordu ki, 
sanki genç kızı yemek istiyor
muş gibi bakıyordu. 

Gözlerini kırpmıyordu, burun 
delikleri açılıyor, büyüyor, hu 
deliklerin kanatlarında garip 
bir titreyiş seziliyordu. 

Taran dalgayı çakmıştı. 
Gülümsiyerek başını başka 

bir tarafa çevirdi. 
Kadın şimdi Tavabilin yanın

dan ayrılmış Cafere dönmüştü .. 
- Serasker! 

Cafer! Sana söyliyoruın duy
miyor musun beni.. 

- Emret ana .... 
Kadın, olğun kadınların tek 

bakışta her şeye intikal eden 
insivaktan doii'mus. tecrübe ile 

kaşarlanmış bir anlayışla, bir 
Zeynehe haktı .. Sonra, kaşlarını 
çatarak ciddi bir tavırla: 

- Hikayen -dedi- bana şöyle 
bir fikir verdi.dinlemege Ta
hammülün varsa ... 

- Elbette ana .. Söyle! 
- Bahana karşı gösterdiği 

erkeklik, hu gencin babasına 

karşı ihtirama icbar ediyor .. 
Yalnız beni mi ya? Seni de ... 

- Elbette ana ... 
Kadın, Tarana bakarak ilave 

etti: 
- Bu hürmet, şu genci de 

bize abediyen hağlıyacak bir 
eser olacaktır. 

- Söyle ana; ne istiyorsun? 
- Maktul düşman cenerala 

muhteşem bir mezar yaptırmak 
istiyorum. Bu mezar onun öl
düğü yerde kazılacak. 

- Güzel ... 
- Bir asker, kaderin ken-

disine tayin ettiği yerde gömül
melidir. Ne dersin? 

- Mükemmel.. 
- Onu olduğu gibi gömdü-

rürüz. Yalnız kılıncını ebedi bir 
hatıra olarak saklamak istiyo
rum. Bu kılıncı Tavabilin kılın

ciyle yanyana, senin divan oda
na asacağım ... 

Bu son sözü söylerken, Ca
ferin gözleri, kendiliklerinden 
Zeynebe dönmüşlerdi. Zeki ka

dın hafifçe öksürerek: 

- Artık - dedi - gidebilirsi
niz... Daha doğrusu serasker 
artık evimden çıkmalısınız!. 

- Fakat.. Anne .. 
- Fazla söz istemem.. Artık 

gitmelisiniz buradan ... 

- Demek ki, hala hu eve 
girmek hakkını haiz olamadık. 
Kadın kapıyı işaret ederek: 
- Evet -dedi- hu hakka he

nüz malik değilsiniz .. Çünki Kut
lunun intikamı henüz alınmadı. 
Tavabil ölmezden evvel bir defa 
daha tekrar etti hana.. Ti
mostoklisin eski bir çavuşu olan 
katil, fakat sonradan büyümüş .. 
Yüksek bir rütbeye ulaşmış .. 
Bizanstaki saray hassalarına 
kumandan olmuş.Ceneralolmuş .. 
Bizans melikesinin döşeğinde 
yorganla yastıktan sonra gelen 
adam olmuş .. 

Cafer Tarana baktı .. 
Taran 
- General... T eodos.. Diye 

mırıldanarak bir an düşündü. 
Sonra ani bir hareketle gen

ci kolundan kavrıyarak sarstı. 
- Kardeş! -Dedi- Teeodos 

melunun adından nıçın 

bahsediyordu. Ve birden hay
kırdı: 

- Babamın en büyük düş
manıydı bu! 

Cafer cevap verecek zamnı 
bulmadı. Anası iki delikanlıyı 
göğüslerinden iterek haykır

mıştı: 

- Haydi delikanlılar! Evim· 
den uzaklaşın! Cafer! Babanın 
katili hala yaşıyor! .. Bu ne zül
dür! Uzatma vazifeni!.. 

Merdivenlerden inip bahçe
nin ortasına ulaştıkları zaman 
Cafer yumruklarını sıkarak söy
lendi: 

- Babam .. Babam .. intikam, 
intikam, bıktım artık .. illallah 
yahu! 

- Sonu Vor -
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Son Dakika: 
Fırkanın Saylav Namzetleri Şubatın 

ilk Haftasında ilan Edilecek .. 
İstanbul, 27 (Hususi) - Kurultay başkanı Kazım Özalp yeni seçim hakkında beyanatında: Ka

dınların Saylav seçilmesi memleket için faydalı olacağını saylav sayısının fazlalığı Türkiye nüfu
sunun artmasından ileri geldiğini, fırkanın meh'us namzetleri şubatın ilk haftası içinde ilin olu
nacağını söyledi. 

Dahiliye Bakanı Kaymakamlarla 
Seçim işleri Etrafında Görüştü -İstanbul, 27 (Hususi) - Dahiliye Bakanı Bay Şükrü Kaya vilayet makamında kaymakamlarla 

seçim işleri etrafında görüştü. Kendilerine icap eden talimatı verdi. Sonra Ulusevinde maarifciler, 
hililiahmer, şehir meclisi azaları ile fakir talebenin gıdası meselesi etrafında hasbihalde bulundu. 

Dış Bakanımız Atinaya Gidiyor 
IST AN BUL, 27 (Hususi) - Dış Bakanımız Tevfik Rüştü Aras İkinci Kanunun ilk haftasında 

Atinaya giderek Yunan Dış Bakanı Bay Maksimos ile görüşecektir. Bay Tevfik Rüştü Atinadan 
doğruca Cenevreye gidecektir. 

Ankara'nın Atatürk' e Bağlanhsı ... 
Ankara, 27 (Hususi) - Atatürk'ün ilk Ankara'ya geldiğinin yıldönümü münasehetile Ankara 

valisi Nevzat'ın reisliğinde bir heyet Çankaya'ya giderek Atatürk tarafından kabul edildi, Heyet 
bu mes'ut yıldönümü münasehetile Ankara halkının şükranını ve bağlığını bir kez daha öndere 
sundu. 

Bütün Türkiyede 
İnkılap Şehidi Kubilay Ve Arkadaş

ları Saygı Ve Sevgi ile Anıldılar 
Ankara 26 (A.A} - Bugün 

Ankara halkevi Kubilay için 
büyük bir gün yaptı. T oplanh
yı Kubilay abidesinin kurulma
sı teklifinin sahibi halkevi Dil 
tarih ve edebiyat komitesi baş
kanı Hıfzı Oğuz açtı. ve veciz 
bir söylev söyledi. Sonra bay 
ızzet Ulvi Bay Kazım Nami 
Bay Enis Behiç Bay Aziz ve 
Enver Behnan heyecanlı söz
ler söylediler. Toplantıya bü
tün münevverler ve gençlik iş
tirak etti. Ve inkilap şehidi 

Kubilay ile arkadaşlarını saygı 
ıle andı. 

Bilecik 26 (A.A) - İnkıla
bın büyük oğlu Kubilayın Me
nemende dikilen abidesinin 
açılması münasebetiyle halke
vinde toplanan yüzlerce halk 
ve genç büyük önder Atatür
kün gençliğe emanet ettiği in
kılabın muhafazası için and iç
tiler. Bütün halk Kubilay 
adinın soyadı olarak yalnız Ku
bilay abidesine verilmesi için 
C. H. F. vasıtasiyle Kurultaya 
teklifte hulunmağa karar ver
rni ıtir. 

Diyarıbekir 26 (A.A)- Me
nemende Kubilay abidesinin 

açılması münasebetiyle halkevi 
müsamere salonunda başta va
li olduğu halde yftzlerce halk 
toplanarak inkilap kurbanı Ku
bilaym ruhu önünde bir daki
ka saygı ile ayakta durulmuş 

ve inkılap mevzuu üzerinde 
söylevler verilmiştir. 

Çankırı 26 ( A. A ) - İn
kılabın yüksek kurbanı Ku
hilayın abidesinin açımı dola
yısiyle bugün yüzlerce kadın 

ve erkek ve mekteplilerin iş
tirakıyle büyük bir tezahürat 
yapıldı! Kubilay için ağıtlar 

yapıldı. 
Erzincan 26 (A.A) - Hal

kevinde inkilap Kurbanı Kubi
layın hatırası tazelendi. Uğuru
na söylevler söylendi. 

Amasya 26 (A.A) - Yaşa
yan ölü Kubilayın ölümünün 
dördüncü yıldönümü münasebe
tiyle halkevinde büyük mera
sim yapılmıştır. 

Isparta 26 (A.A) - Bugün 
halk evinde inkilap kurbanı Ku
hilayın angısı için bir toplantı 
yapıldı. Ve ateşli söylevler söy
lendi. 

Ispartalılar yobazlığa karşı 
duydukları öz duygulariyle cum
hurluğu korumak için yaptık-

ları antlarının Menemende di
kilen bitik taşı önünde anılma
sını hem şehrimiz pekerden 
dilemişlerdir. O kurlardan bin
lercesi oradan cümhuriyet ala
nına gelerek değişimci layik 
ulusa karşı derin hağhlıklazını 
göstermişlerdir. 

Halkevinde hu bakımdan ak
şam bir toplantı yapılacaktır, 

Yozgat 26 (A.A) - Bugün 
halkevinde yapılan kalabalık 
bir toplantıda inkllap kurbanı 
Kubilayın adı anılmış, onun 
Ulus uğruna verdiği başı say
gılamıştır. 

Söylenen söylevlerde yurdun, 
ulusun yükselişi ıçın bütün 
gençliğin Atatürkün izinde çe
lik bir perçin olduğu söylene
rek hu yoldan dönülmiyeceği
ne and içilmiştir. 

Yozgat gazetesi bugünkü baş 
yazısında şunu yazmıştır! 

Menemende dikilen andaç 
büyük devrimlerin yarını işa
rettediği bir belgedir. Onun 
üstüne kazılan yazı Türk 
gençliğinin inan andıdır. Ata
türkün (!ğüdüne bağlı olan her 
Türk genci bu remizden duy
duğu yarınları koruyacaktır. -. •..............•.•••..•.•.•••.••..........•......••.••....•..............••...••.•.•..••...........•••....•....................••• , 

13 ikinci Kanun 
Neler Doğuracak? 

- Baştaraıı Biıinci sohi/ede -

nin 13 İkinci kanunda Sar ple
histinin neticesi öğrenildikten 

sonra ne olacağını endişe ile 
düşündüğünü yazarak diyor ki: 
Bu yıl Noelde Alman nazırları 
Berlini terketmemiş bulunu
yorlardı. ,, 

Figaro diyor ki : " 13 İkinci 
Kanundan sonra milliyetçilerle 
sosyalistler arasında son döğüş 
yapılacaktır. Bunda da milli
yetçiler kazanacak, Nasyonal 
Sosyalizm tam bir tasfiyeye 
tabi tutulacaktır. Böylece Rayş
ver henüz kendisine karşı mu
kavemette bulunan son mevki
leri de ele geçirecektir. ,, 

Bütün tayyare istasyonları 

RllYsverin kontrolu altındadır,_ 

Yeni Yılın Kapısında Savaş Mı, Barış Mı? 

- Baştarafı 7 nci sahi/edt -

nın bu ülküyü gerçekleştirmek 
için yardımları, çalışmaları hoşa 
gitmiş olacaktır. 

Şayet silahları bırakma• kon
feransı silahları bırakma işi 
yönünde bir antlaşma yapamaz
sa ve Avrupanın bugüngü ka
rışıklık kaynağı olan Almanya 
ve Japonya bu antlaşmada yer 
almazlarsa büyük Beritanya 
nerede olduğunu ve barış gü
den gayretlerini hangi yollarda 
takip etmesi icap ettiğini dü
şünmeğe, tayine mecbur ola
caktır. Son yılların denemele
rinden sonra uluş adamlarının 

karşılaştıkları dava budur; ulus
lann barış isteğini bir barış 
ve silahsızlanma siyasasına na
ııl çevirmelidir. 

Benes'ln Söylevl 
Prağ 27 (H.R) - Çekoslo

vak D_ış bakanı M.Benes .Yeni 

yıl m1na9ebetiyle şu kısa s)y• 
levi söylemiştir: ,. 

- Yeni yılın kapısında bü
tün acun ,u sual ile karşılaş
mış bulunuyor: 

Savaş mı, barış mı? Bu suale 
cevap vereceğim: Ben barışı 
korumak kahil olduğuna ve 
onu koruyacağımıza kuvvetle 
inanmış bulunuyorum. Son Ce
nevre hadiseleri barış düşün
cesinin ilerlediğini göstermiştir. 
Avrupanın yazgısı (mukadde
ratı) ve gelecek serpilişi için 
kat'i mahiyette bulunacak olan 
1935 yılı içinde Avrupa ulusları 
girmiş bulundukları yolda yü
rüyecek ve uzun yıllar döğüşü 
imkansız kılmağa muktedir ola
cak barış sever bir birlik kur
mak için elden gelen her şey 

yapılacaktır.Çekoslovakya ulusu 
ile müttefik uluslar barış isti
yorlar. Bunun için azimle çalış
makta devam edeceklerdir. 
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Ne Yapmak istiyorlardı? 
~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~-

Kundakçılar Son T eşebbüslerile Bir 
aha Sukut Etmiş Bulunuyorlar 

Troçki • Zinovyef Ne Yapmak istiyorlardı? 

Troçki 
Tan gazetesinin Moskova 

hususi muhabiri de Kirofun 
öldürülüşü tahkikatı hakkında 
gazetesine yazdığı telyazısında 
diyor ki: 

Bazı gazetelerde çıkan ma
kaleler, bilhassa birkaç gün
denberi devam eden Radek'in 
yazıları Smolni cinayetinin 
mesuliyetini eski muhalefet 
azasından Zinoviyefe yükleti
yor. 

Neşredilen iptidai tahkikat 
neticeleri, şimdiki hükılmetin 

belli başlı azalarına suikast 

yapmak suretiyle hükiimet teş
kilatını bozmak için bir tethiş
çi grupunun mevcut olduğunu 
gösteriyor. Bu grupun maksa

dı, şimdi Kremlinde takip edi
len siyaseti değiştirerek Zinov
yef ile Troçkinin görüşüne da

yanan bir programa göre ha
reket etmektir. 

Kotolinov adında birinin em
riyle iş gören "Leningrad mer
kezi,. serj Kirof'un öldürülme
sini üzerine almış bulunuyor. 

Zinoviyefin düşüşünden sonra 
Kirofun bu muhalefeti tama

miyle mahvetmek için aldığı 
vaziyet, kendi katline sebep 
olmuşutur. Buna intikam duy
g-uları da ilave edilmektedir. 

Nikolaiyev'den başka maliim 
olmıyan daha on üç kişi tevkif 
edilmiştir. Bunlar evvelce hr
kadan çıkanlmışken, suçlarını 
itiraf etmiş kimselerdir. Niko-

Jloı<?:orcıılcııı Bir Gri1·11ıii'.~ 

layev 1934 son Kanununda fır- Troçkl Ve Zıacvye1 I'' 
kadan çıkarılmış, iki ay evvel Vapma!t lstiyo;o!ardı? 
tekrar alınmıştır. Moskova, - Yoldaş Ki .. o-

Sovyet mehefilinde Zinovye- fon öldürülıresi mes' e!esi hak-
fe karşı büyük bir şüphe hasıl kında yapıian tahkikat sür'atle 
olmuştur. Eski ihilal reisi fırka- ilerlemektedir. Suikast suçuybı 
dan çıkarıldıktan sonra tekrar şimdiye kadar tevkif ve hapis 
alınmış bulunuyordu. Üç ay- edilenlerin sayısı 153 dür. Bu 
danberi, merkezi komitenin 153 kişiden 103 kişinin muha-
gazetesi olan "Bolşevik,, risa- kemesi nihayetlenmiş ve hep-
lesinden çekilmiye mecbur ol- side kurşuna dizilmiştir. 
muştu. Yapılan tahkikattan anlaşıl-

Radek, İzvestiyada yazdığı dığma göre Kirofu öldüren Ni-
pek şiddetli bir makalede: kolayef, uzun müddet Zin<iv-

"Riyakirlar, fırkaya tekrar yefin yanında çalışmıştır. Bun-
girdikten sonra, fırka reislerine dan başka gene Zinovyefin ya-
atacakları taşlan koyunlarında nında çalışmış olan 13 büyük 
saklıyorlarmış. memur daha tevkif edilmiştir. 

Bu ordusuz generaller, kay
bolmuş apoletlerine bakıyorlar 
yalnız tarihe karışmış olan ta
lihlerine İman ediyorlar.,, ... 

Diyor. Kremlinin salahiyet 
sahibi bir adamı da: 

"Kundakçılar bir defa dah 
sukut etmiş bulunuyorlar. Bu 
şarlatan siyaset hiç bir zaman 

fırkayı sarsamıyaktır. ,. 
Sözlerini söylüyor. 
Bundan başka, Sovyet ma

hafili, Yugoslavyaya sığınmış 
olan beyaz Rusları da suçlan
dırmakta, Kirof cinayeti için 
bunların tahriklerini kaydet
mektedir. 

Bunlar tevkif edildikleri za-
man tezahürat yapmak ve ba
ğırmak istemişlerse de zabıta 
müsaade etmemiştir. 

Söyleddiğine göre Zinovye
fin, halen Pariste Polisin neza
reti altında yaşamakta olan 
Troçki ile muhabere ettiğine 
dair vesikalar elde edilmiştir. 

ıhtilal teşebbüsü tahakkuk 
ettiği takdirde Rusyada Zinov
yef ve Trotski'nin idaresi a'.
tında bir nevi fzşist idare te
şekkül edecekti. 

Zinovyef Leninle bP.raber 
mücrdeleye atılmış bir ihtilal
cıydı. Lenin öldükten sonra 
Trotski'ye taraftarlık ettiği 

Belgratta çıkan ,,Rusya için" halde bilahare Trotski memle-
gazetesi, birinci kanun nüsha- ketten çıkınca Stalin taraftarı 
sında taraftarlarını, Sovyet olmuştur. 
ittihadı aleyhinde bütün kuv- Fakat Ktalin kendisini pek 
vetlerile çalışmağa teşvik edi· sevmezdi. Nitekim onu çıkara-
yordu, ,,Kirofu öldürmek la- rak yerine Kirofu tayin etmiş-
lazımdır." Diyordu, aynı za- ti. Bu suretle ihtilalin ilk çık-
manda diğer memleketlerin tığı Leninğradla ihtilali ilk çı-
tethişçileriyle münasebette bu- karan Zinovyefi birbirinden 
lunmayı tavsiye ediyordu. · Ayırmıştır. 

--~~~~-......~~--·~- ~----~~~~~~-~~~ 

SekizKafalı Bilecikte Üç Azılı Cani 
Mussolini Ağırcezada Muhakeme Edilerek 

- Başteratı birir.ci sıılıiıede -

tır. Ruznamede 27 mesele var-

dır Bunların en değerlisi Ar

navutlukta azılıkların korun

ması, Habeşistan meseleleri

dir. Mali komite 7 ikinci ka

nunda toplanarak konseye ve

recei?i raporu hazırlıyacaktır. 

Bu toplantının eu büyük ehem

miyeti bir gün sonraki Sar 

plebisiti ile aynı zamana rast 

gelmişlerdir. Plebisit neticesi 

Cenevrede 13-14 üncü gecesi 

ilan edilmiş bulunacaktır. Zor

balar içinde Macaristanın tet

birleri etrafında meclise malü

mat verilip verilmiyecegi belli 

değilse de bu işle uğraşan 

hususi komisyon raportörü 

Bay Edenin Macaristan tara

fından yapılan bir teşebbüşten 

konseyi habeder etmesi muh-

Ölüm Cezasına Çarptırıldılar 
Bilecik, 26 (A.A) - Silahlı 

ve maskeli üç kişi bir gece 
Y enişehirin Kozdere köyünden 
Şerif oğlu ihtiyar Halimin evi

ni, ev sahipleri uykuda iken 
basarak Halim'e ve karısı Ay
şeye işkence yapıp küp içeri
sinde yere gömülü paralarını 
almışlar ve bu mücadelede teş
his edildiklerini anlıyarak Ha

limi ağzından çifte kurşunu ve 
müteaddit yerlerinden kama 
ile öldürmüşlerdir. Karısı Ay
şeninde ayaklarına bıçak sap
layıp ve başındaki baş örtüsü 

ile boğarak öldüğüne kani ol
duktan sonra savuşmuşlardır. 

Halbuki Ayşe ölmeyüp bayıl
mış ve katiller yakalanmıştır. 

Bunların muhakemesi Bilecik 
Ağırceza mahkemesinde görü

lerek nihayet bulmuş ve bu 

tüyler ürpertici cinayeti yapan 

Y enişehirin Cihadiye köyünden 

Hüseyin oğlu Mustafa, Hasan 

oğlu Halim ve Mehmet oğlu 
Hüseyinin suçları belli oldu

ğundan bu üçü de ölüm ceza
sına çarpılmışlardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
temeleir. 

Mussollnl 
uhte edecektır. Bugünkü müs

Daha Bir temlekat nazırı general Erey-

Nezareti ÜzerineAldı 
Roma 27 (H.R) - Bay Mus

solini bugüne kadar üzerinde 
bulunan nezaretlerden başka 
müstemlekat nezaretini de der-

tire Defono ve İtalyan somalisi 
umumi valiliğine tayin edile

cek ve mumaileyh şarki Af
rika umumi valisi adını taşıya
caktır. 

---------- .......... 

Almanyada T evkiflere 
Niçin Devam Ediliyor? 

Lokantalarda Ve Eğlence Yerlerin
de Bir Çok Taramalar Yapıldı 

Noye Viner Jurnal gazete
ı;İne 20 ilk kanun tarihile bil
diriliyor: 

Tekliflere devam ediliyor. 
U'.usn kas:;ı düşmanca bir zih
n:yct L: dıkları sanılmakta 

ola!'l b:ı:?.ı muhit!~re l!ar:;ı bir 
hı; h:::bd.a"l beri bütün Al
mıl'ıya harekete geçmi~tir. 
Tcvki·i edilenler arc:.sında, mo
ııarşist o!anların ekseriyette 
bu'.m:duklan muhafazak&r cle
nil~:ı r.::uh~tin de bir stlrü üye ... 
lcri \ a:rdı:. 

Bu işle ba~:;rı'.n'·cn muhal:f
!e::e münasel:ıe_ 'e Lu!undukları 
:ını~a!l .5. A ku:·um:ar nın fır

ka üyaleri d~ tevkif edi!mi.ş
lerd:r. Yığın halinde yapıl n 
bu tevkifierin birbi inden ayrı 
sebeplerden dolayı olduğu sa
nılıyor. Bu böyle olmakla bera
ber, Polis:n bu işte!d faaliye
tinin mahiyeti birdir. Bilhassa 
son günlerdeki yeni tevkifler 
de ispat etmektedir ki bu ha
reket henüz daha sona ermiş 
değildir. 
Sağda solda yapılmakta olan 

tevkiflerin yall!nda tekrarlanan 
lokanta ve eğlence yerlerindeki 
taramalarda, daha bir çok kim
selerin aranılmakta olduğunu 

göstermektedir. 
Polisin, Bu tarama ve araş

tırmalarına bazı tesadüfler de 
yardım ediyor. Nitekim Kontes 
Benthaym'ın ilkkanun başların
daki tevkifinin tafsilatı henüz 
bugünlerde öğrenebilindi. 

Kontes Benthaym ekzantrik 
temayülleri ile ta~ınmış 23 
yaşında bir bayandır. Kontesin 
evinde sabaha kadar süren bir 
sosyete toplantısında yalnız 

pek aşırı gidilmekle kalınma
mış, dikkate değer daha başka 
şeylerinde olup bittiği anlaşıl
mı ktadır. Sabahın saat be~ine 
dcğru birçok şeyler ve bun
ların arasında koca b:r saksıda 
pencereden sokağa fırlatılınca, 
ho~is, konuklardan pek azını 
sosyete uygun bir kılıkta b ~ı
duğu eve girmiştir. 

Aralarında bayan o!arak yal
Dl:! kontes bulunuyormuş, "eri 
kalnnı çoğu genç kimseleı· ol
mak üzere hepsi de erkek imiş. 
Toplantıda bulunanların topu 
birden tevkif edilmişlerdir. 

Tevkifler yapılırken, Polisi si
yasal bakımdan yakından ala
kadar eden bir çok resimler 
de bulunmuştur ki, bunlar da 
muhaliflere karşı başlanan ha
reketin genişlemesine imkan
lar vermiştir. 

Söylenildiğine göre, ulus düş
manları ile uğraşmak için ba
şında gizli polis kurumunun 
başkanı Himler'in bulunduğu 
hususi bir komisyon yapılmış
tır. Bu komisyonda general 
Fon Rayşnav da bulunmakta
dır. Muhalif kılığına girmiş 

olanlara karşı yapılacak olan 
büyük harekete yeni yılın baş

larında ve Sar plebisitinden 
sonra başlanacaktır. 

Roma Ziyareti 
Bay Laval 3-5 ikinci Kanunda 

Romada · Bulunacaktır 
Paris, 27 (H.R) - Tempis 

gazetesi orta Avrupada baş 
gösteren son hadiselerin Fran
sa - İtalya arsında yakınlık 
uyandırmağa müsait olduğunu 
yazıyor. 

Muğla' da 
Dereler Taştı 

Muğla, 27 (A.A) - 24 Sa
attır yağmur yağmaktadır. So
kaklar sularla dolmuş ve de
reler taşmıştır. Yağmur devam 
ediyor. 

Buğday Mubayaatı 
SAMSUN, 26 (A.A} - Zi

raat bankasının bu çevreden 
satın aldığı buğdayın tutarı 8 
bin tona varmıştır. 

Birinci Genel Müfettişi 
Diyaribekir, 26 (A.A) -

Birincı genel müfettişi bay 
Hilmi bugün Diyaribekirer 
gelmiş memurlar ve halk tara
fından kaışılanmıştır. 

JtPBmRESMI~ 

Dairelere .. .......... -........ . 
Resmi daireler gazetelere 

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

şirketi buna aykırı ilanla
rın neşrine tavassut etmi
yecek ve gazeteler de bu 
gibi ilanları neşredemiye

ceklerdir. 

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

Paris, Suar'in Roma muhabi
rine göre, ( Lava! ) m seyahati 
3 - 5 İkinci Kanunda vuku bu
lacaktır. Umumi kanaate göre 
ise bu ziyaret 10 ikinci Kanun
dan evvel yapılacaktır. 

Bir Çoban 
Kadın Yüzünden 
Adam Öldürdü 
Gönen köylerinden birinde 

bir çoban kadın yüzünden ar
kadaşını öldürmüş yakalan
mıştır. 

Çocan Süleyman oğlu F ey
zullah, kör İbrahimin kızı 
Hayriye ile birlikte yaşa
maktadır. Hayri ye bir gün, 
aşıkına dağda beraber çobanılk 
ettikleri sırada Lütfünün zor
la kendisin tecavüz ettiğini söy
lemiş, bundan hiddetlenen F ey
zullah, bir gece arkadaşı Lütfüyü 
sokakta teravih namazına gi
derken yakalayıp silahla vurup 
öldürmüştür. 

Silah sesini duyup köy oda
sından fırlayan bekçi, katili 
elinde silahı olduğu halde ya
kalamış adliyeye vermiştir. 

Bir Karakolda 
Vuruştular 

Malta 27 (H.R) - Mindana 
adası müslümanlarından bir 
çete Avsan mıntakasında yerli 
polis kara \oluna saldırmışlar
dır. Bunlardan 16 kişi ve ka
rakola yakın köy halkından da 
beş kişi ölmüştür. 

Kolomboda 
Malarya Salgını 

KOLOMBO, 27 (A.A) -
Malarya salğını bütün şehri bu
laştırmak üzeredir. Hastane
ler şimdiden dolmştur. Bazı 
yerlerde salgın ortadan kalk
mail:a başlamıştır. 

Roma da 
Bir Dörtler Ant

laşması Mı? 
20 ilkkanun tarihli Deyli 

Meyi gazetesi şu başyazıyı ya
zıyor: 

Fransa dışişleri bakanı Bay 
Layal'in geçen hafta senato
sunda söylediği söylev bütün 
Avropa'.ılar tarafından gayet 
iyi karşı:undı. Fransız hak~ı:ıı 

bu s5ylevinde Almanyayı, biran 
eve! halledilmesi lazımgelen 

meseleleri konuşmak ve bir 
an~bşma yapmak üzere doğ

rudan doğruya müzakereye 
çağırmaktadır. 

B. Lava! gayet samimi ola
rak u:uslar arası siyasasının 

guktirdigi şekilde bir Alman 
-Fransız yakınlaşmasına taraf

tar o'.duğunu söylemiş ve böyle 
bir davranışın acun barışını 

sağlamlaştıracağına inandığını 

ortaya sürmüştür. 

Bu şekilde bir siyasa güt
mek; böylece dost duyguları 
beslemek her halde tutulacak 
yolların en sağlamıdır ve bu 
duygular Almanyda da gayet 
iyi tesirler bırakmıştır. 

Aynı zamanda Alman gaze
teleri Bay Laval'e eğer tesirli 

bir surette Almanlarla Fran
sızların işbirliği etmeleri la
zlmgeliyorsa bunun her iki 

tarafın silahca müsaviliğini ka
bul etmek esası üzerine ku
rulması icapettiğini hatırlatmış

lardır. Bay Laval'in işe bir 
kere böylece başladıktan son
ra bu hakların müsaviliği nok

tasında işi noksan bırakması 

pek güç olur Çünkü Alman 
genel fikri bunu dirimlik 

(hayati) bir gerek olarak ka
bul etmektedir. 

İngilterede esasen Almanya

nın üzerinden on beş yıl geç
miş eski bir muahedenin bo
yunduruğu altında kalarak öte

ki devletlerin istedikleri gibi 
alabildikleri silahlardan şun" 

kul!anmamağa, bunu yapmam:ı.

ğa mecbur edilmesini doğru 
bulmaktadır. 

İtalya da İngiltere gibi Al

manyanın devamlı surette bir 
hukuk müsaviliğinden mahrum 

edilmesinin imkansız olduğunu 
anlamıştır. Eğer bay Lava! bu 

yolda İngiliz ve İtalan di
lomasisinin tuttuğu yolu tu
tacak olursa o zaman yürü

mek istediği yolda yürümesi 
bir hayli · kolaylaşacaktır. Bay 

Bitl.:rin ise bu meseledeki dü
şüncesi gayet açıktır. Alman 
başkanı Vard Prays ile yap
mış olduğu bir konuşmada 

" biz Frans;; ile savaşmak is

temiyoruz. Dileğimiz, onurlu bir 
ulusa yaraşır şekilde bize hu

kuk müsaviliği verilmesinden 
ibarettir. ,, Demiştir. 

Eğer Almanlara bu hak ta

nılır ve bugünkü şartlar için

de muahedenin bağları gevşe
tilirse o zaman Avrupanın üze . 
rinde dolaştığı söylenen savaş 

bulutlarından hiç bir İz kalmı
yacağına inanabiliriz. 

Eğer Bay Lava! İngiliz ve 
ltalyan sıyasal görüşlerile bağ
laşacak olursa yakında Alman
ya, İngiltere Fransa ve İtalya 
arasında bir paktı müzakere
sine girişeleceğini •umabiliriz. 

Bu, ucu bucağı bulunmıyan 

bir kazanç olacaktır. Bu 
uluslar arasındaki gerginligi 
kaldıracak ve iyi dilekleri, 
barışı kuvvetlendirecektir. 

Eger bu yapılmaz da bütün 
devletler birbirlerine kuşkula

narak bakmakta devam eder
se bunun neticesinde başımıze 
yeni bir savaş çıkabilir. 



• 
ınema 

Ka 

1 - uuşL;.nceJı Anna, küçüklüjünde 
Rusyada geçirdiğin noelleri, yılbaşıla
hatırlıyor musun·/ 

Büyük Kazak yarışları !.IÖzlerinde tü
tüyor mu? Hele ihtilalcı Rusyanın bu
günkü coşkunluğuna hasret çekmiyor 
musun ? 

2 - Marlen.. Pomeranyanm kızı.. Bir 
noel gibi bir yılbaşı gecesi de sana neler 
hatırlatır ? 

Not - Marlen Dietrich önümüzdeki 1935 
yılı içinde Almanyaya dönerek arbk Alman 
stüdyolarında çalışacağı hakkındaki haJ>erleri 
tekzip etmiştir. 

Büyük Alman san atkin hiç te angajmanlannı 
bozmak niyetinde olmadığını söylemiıtir. 

A. ıv.ı: C> K ... 

Veni Asır 

e ~an'a 
I<aliforn;ya kıyııa.mın k:n!Jn'~rı b:ı1:ıa"m 

ılık havasını ya-:ailr. Halbu d orada \in-;:ıbn 
a ·f st~erden, yı'dızlardan b':- çoğu ş'mal ül
ke.erin:n ev "..::ındır. Onlar bu so ayda, 
N :>e!i veya yı ~a~·m do~u. büyüdj' .lcri ken~
lerin souk havası içinde kızıl alevleri dalga
lanan ocaklar başında yandanyana uçuşan 
karları seyrederek geçirmeğe alışmışlardır. 
Pa.,ifik denizin ılık havalı kıyılarında bilin
miyen şeylerden biri de budur. Hollivod'ta 
kar pek nadiren görülür. Daha iç ş~hirlerde 
şiddetli kışlar olduğu h:ı '..le burad:.ı t:ıbint 
daima yumuşaktır. Fakat bu kadar açık ha
va'ı ve sıcak bir Noel veya yılbası gecesi 
adeta hayal inkisaı ı veren bir şeydir. Dün
yanın dört tarafından gelere' b~yaz perde 
payıtahtmda yerleşenler palmiyeler.e sarılı 
olan köşklerinin taze bahar kokan havası 
ic'nde böyle d1şünü• or, bu yumaşak çehre-

ları aNoel 
den bık tınlık göster:yorlar. Tabiat bira 
s~rtleşse, biraz hırçınlık gösters .... diyorlar. 

Soluk bsnizli Greta, hayalperest Marlen, 
Ukrayna kızı Anna, Londranm sisleri ar:ı 
s nda yeti~en D:ana, Meksikanın esmer kı .. -
ları bu ganlerde neler düşünmezler? Dolo
res del Rio, Lup~ Velez Meksikonun ate-,ii 
muhitine koşmak isterler. 

Bu iç çekişleri arasında sevinçte olan'"· 
da vardır : Şarl Bovaye karısı Par Paterso'1 
Buvaye ile birlikte olduğundan mesuttu 

Gabi 1Vforley Noel gibi yılbaşını da ş:ma 

Afrikad geçirecektir, Bu sevimli yıldız b:r 
film çekmek için orada bulunuyor. Madlcn 
Ozeray Noeli Ana yurdu olan Belçik~d 
geçirmediğinden çok müteessirdir. Mad ... 
d ·yor ki : " İnsan Belçika da olmadıkça N:: 
lin ne demek olduğunu bilemez. ,, 

Görüliiyorki Yıldızlar 
Y urtlarınııı Jlasret · · 

,,, <1111 ıı c.-;-

a rCn!fiZ kadını 
.Marletı Dielriclı 

Çekiyorla-e·, 

Okranycılı mad
len Ozera11 

Sana Tapıyorum İftihar 

Sahlla 7? 

1 - Hayır Gaby 
Morlaz, Noel de ol
duğu gibi Yılbaşın

da da köşkünün pen
cerelerinden kar gö
remiyeceksin Olsa ol-
:a Fas şehirlerinin 

beyaz elbiseli arapla
r Aı görmekle iktifa ede
ceksin. 

2 - Ya sen melan
kolik Madlen Ozeray .• Yıl
başı gecelerini süsliyen tath 
Flaman şarkılannı işidemi-

yeceksin. Hollyvodun ılık ha
vası için yurdunun hasretini 
duyacaksan. 
Madlen on yıldır Hollyvood-

ti çaliııyor. Beyaz perdeye fi
gtlran olarak g rmif, kudretli 
bir sanatkir olmuştur. 

Ederiz 
1934 Beynelmilel Filim Sergisinde 

Birinciliği Kazanan Filim 
iki hafta evvel Tayyare si· 

nemasında güzel ve klasik bir 
filim görmüştük. Mevsimin yük
sek eserlerinin başında gelen 
bu filmin ismi " Bitmemiı Sen
foni ,, idi. Son günlerde her 
zamandan ziyade terakki eser
leri gösteren Alman sinemacı
hğı klasik eserler tecrübesine 

Aysel Filmimiz Londrada Gösteriliyor 
Bu hafta Tayya

re sineması, . bize 
senenin en yüksek 
filmlerinden birini 
daha göstermeğe 

başladı. Bu filim 
Amok'tur. 

Hiç şüphesiz oku
yucularımız bu ismi 
işitmişlerdir. Aylar
danberi İstanbul ga
zetelerinde bu filim 
hakkında bir ç~k 
yazılar yazıldı. Av
rupada ç:kan bin
lerce sin ""~ · 

1 • 
mua ve ::;a ~.! e.erı 
müteaddit nüshaJ:ı
nnda bu filmden 
bahsettiler, sütunlar 
sahifeler doldurdu
lar. 

Venedikte yap.-
lan 1934 beynel
milel filim sergisin-
de birinciliği kazanan bu fllim bir doktor t.ı avvur ediniz. 
için pek tabiidir ki, sütunlarla, Hassas ve bir kadının a"'a yti.-
sahifelerle yazı yazılacaktı. zünden inziva/-ı çekilm;, <lüny -

Geçenlerde bu film İstan- ya küsmüş biı· dokto . ·Sene' er 
bulda gösterildi. O vakıt Is- ce bir tek beya·~ gJrır.em·ş biı· 
tanbul gazeteleri Amok filmini adam. Birgün b:.ı l.üye gelen 
oynıyan " Sümer ,, sine- ve kendisine mür2c:ı:ıt eden 
masındaki izdihamı dikkate müstesna güze'!; de bir kadın 
şayan bulunduklarını kaydet- görüyor. Zaten bozuk olan 
mekten kendilerini alamadılar. asabı bu güz.!llik karşısında 
Bu izdihamdan bahsederler- büsbütün sarsıhyor ve (Aınok) 
ken Amok'un busene ~örülen baş gösteriyor. 
filimlerin en yükıeği olduğu- Kadın, bir sene evvel seya-
nu da müttefikan ilave ettiler. hata çıkan kocası geJmeden 

Amok'u bizde gördük. Bu evvel bir zaif nnında teslim ol-
filmin ismi Malezyada hiiküm duğu bir erkc'{:cn kazandığı 
süren ve tutulanı kuduza çe- çocuğu düşürmesi için dokto.ra 
viren bir hastalığın ismidir. müracaat etmi~tir. Ona mühım 

(Amok) bir nevi cinnettir. bir para teklif ediyor. Doktor 
Senelerce Malezya yerlileri mütekabilen a ?lctan bahsed:-

--~~-ar~a~s_ın_d~a_y_a_ş_ıy_a_n_ı_v_e_y_ü_z_le_r_c_e__.__,Y'-o_r_. _K~a_d_ın_m~a\! urdur. D_okto~-

giriımiştir. Bu hafta Beyoğlu 
sinemalannda geçirilmekte ol
duğu ilan edilen "Şopen,, isimli 
filimde bn nevi Alimlerin ikin
cisidir. " Bitmemiş Senfoni ,, ile 
bu büyük tecrübeye girişen 

A!man!arın eyi bir artisti ve 
kıymetli bir rejisörleri olan 
[ Willy Forst] olmuştur. Willy 
bu mühim filmde yalnız zeki 
ve kabiliyetinin eserini göster
m;ş, kendisi rol almamıştır. 
Dünyanın her ucunda değerli 
bir ::anat eseri olarak alkışla

ı nan " Bitmemiş Senfoni ,, fil
minde karşımıza çıkmıyan Willy 
Forsi:'ı bu hafta Elhamra sine · 
ması bize tJkdim ediyor. 

Bu sinemanın dünden itiba
ren göstermeğe başladığı " Sa
na Tapıyorum ,, filminin baş 

e:l·ek roJünü " Bitmemiş Sen
foni ,, n"n kudretli rejisörü al
maktadır. Filim kuvvetli bir 
operet janridir. H\!r sahnesi 
mevzuun güldürücü ve eğlen-

dirici mahiyetinden kuvvet al
mıştır. Musiki fevkaladedir. 
Esasen şimdiye kadar hiç bir 
Alman filminde değersiz ve 
zayıf musikiye tesadüf etmedi-
ğimizi söylemek bir kadirşi
naslık olur. Baş kadın artist 
Magda Schneider ba~lı başına 
bir kıymettir. Bu genç yıldızın 
sempatisi ve güzel sesi baş 

erkek artist ile hem ahenk 
gitmektedir. FH;m musiki, ses 
ve fotoğrafı itibarile de Alman 
tekniğinin güzel bir parçasıdır. 

....................................................................................... 
yo.... Doktor c;nneti fazlalaşı
yor. Kadm şehre iniyor, dok
tor takip ediyor. Fakat bu 
arada kadının çektiği azap, 
doktorun çektiği ıstırap bütün 
acıkhğı ile gözler onünde can
lanıyor. 

Nihayet kadm doktoru an
lıyabiliyor. Doktor kadına acı
yor. Fakat ne çareki kadınm 
dediği gibi, doktor bir dost 
değil bir erkektir. 
Kadın bir Çinli kadının ilaç

larını kullanarak zehirleniyor. 
Doktor onu kurtarmak için her 
çareye baş vuruyor. Fakat ölüm 

ken bir tesellisi var sırrı mey
dana çıkmıy:ıcak. 

Doktor bu sırnn meydana 
çıkmaması için hayatmı feda
dan çekinmiyor. Çok ince ve 
çok hisli bir mevzu. Serapa 
heyecan. 

Filimde oynıyan Marcelle 
Chantal ile Jean Y onnel İnki
jinoff, ve diğer bütün artistler 
o kadar muvaffak olmuşlardır 
ki en küçük, en ehemmiyetsiz 
bir aksaklık bile yapılmadan 
filim ikmal edilmiştir. Biz bu 
filmi okuyuculan~ıza ço~ sa-

-·-·-·· Üç haftadanberi gazetemizde 
tefrikasını okuyuculanmıza tak
dim ettiğimiz [ Aysel, Bataklı 
damın kızı] iıimli roman ma
lum olduğu üzere ipek film 
stüdyosunda değerli rejisörü
müz Ertuğrul Muhsin tarafın

dan filme çekilmişti. 
Henüz piyasaya çıkmamıı 

olan bu filmin mevzuuna ve fo
toğraflanna bakarak, ciddi mev
zuları seve•ı İngiltere muhitin
de iyi karşılanacağını hesap 
ede 1 Londrad:ı " Film SoJyeti ,, 

isimli film ticarethanesi tarafın
dan satın alınmıştır. 

Haber aldığımıza göre " Ay
sel " İkinci Kanunun on beşin
ci gününden itibaren londranın 
büyük bir sinemasında halka 
gösterilmeğe başlanacak ve 
londranın bir kaç sinemasın

dan da geçirildikten sonra İn-

derilecektir, 
Şimdi Ertuğrul Muhsin bu 

yeni filmin müteaddit kopye
lerini yapmakla uğraşıyor. Bun
lardan bir kaçı İngiltereye gön 
derilecek. biri Beyoğlunun iki 
sinemasında birden, diğeri de 
şehrimizde Elhamra sinemasın
da bayram günleri umuma gös
terilecektir. 

lngilterede ilk defa olarak 
gösterilecek bu orijinal Tür fil
mine muvaffakiyetler dileriz. 

AT!'"' ·ı ·1 'l '?. K. O sirketi 

hesabına "Pompe~nin son gün
leri,, yeniden filme alınmağa 
başlanmıştar. Tarihin eşsiz vak
alarından birini· canlandıracak 
olan bu filmin mümkün olduğu 
kadar tarihi hakikatlara uya 
bilmesi için hesapsız emek ve 
para sarfedilmekted r. Bu mev
zu bundan evvel iki defa daha 

ilmaiti. __ _ 



Sahife o 

Ek•"••;mıze .. .. d ı·k Dün De Birçok Yurt· 
••m~~ .. ~~ ~~~ .. m, ~im~~!~.?•· 1 daşlar Soyadı Aldılar .. 

müdürü Bıı.y Nihat Ankarada bilgi Avrupa içinde pek eski 
iken Radyo ile bir konferans değildir, Elli yıl önce doğmuş {( 

türk, Gaziler mahallesi Arslan 
Pute, Berber Salih Ay Yıldız 
Parlayan, hususi hesaplar bi
rinci şube tahsil memuru M. 
Galip Pekün, emlak bankasında 
Memiş ve kardeşleri Platin, 
gümrük muhafaza memurların
dan 2067 Vasfi Polge, deniz 
yolları acentesinde memur Meh
met Dursun Pamuk, ithalat 
gümrüğü anbar memuru Ziya 
ve kardeşi Tahsin Pakman, 
birinci Karantina 2 Kasım so
kağında 508 evde H.Halil oğlu 
Ali Pekmen, 3 numaralı bele
diye memurlarından Mehmet 
Pesen, gümrük yolcu salonu 
muayene başmemuru Hayri 
Pundıık, Alaybeyi 1 numarada 
Ali Pazan, Darağaç. Demirhane 
sokağında iplik fabrikasında 35 
numara:la Mehmet oğlu Hasan 
Pav. 

vermişti. Bu konferansı Çiftçi ve onu bize Cumhuriyetimiz 
o!<urlarımızın dikkatle okuma- hediye etmiştir. 
lan için kaydediyoruz: Ekim ya keyf veya para ka-

Sayın dinlerlerim, bayan ve zanmak için yapılır, her iki-
baylar. sinde de esenliksiz bitki ve 

Türk tarihi kuşkusuz ki bir bunun verecegı cılız ürüm 
çok yararlıklar ve sükdemlik- kıvanç kaçırır, kese do!dur-
lerle doludur) Fakat tün bu maz. 
ünlü utkalardan sonra; o gün- Ham maddelerimize güvene-
lerin olsun geremegine uygun rek başardığımız güçlü zanat 
düzenli bir yasa ve varlıklı bir kurumu arasında yürüyebilmek 
ökonomik kurum yapılmadığı için çiftçimizin ekim işlerini 
ı~ın akıdılan Türk kanı bu tüke! olarak bilmesi ve esen-
tüzün ulusu gönenç ve genlige likli ürüm yetiştirmesi gcrek-
ulaştıramamıştı. mektedir. 

İşte bu günkü Ulusçuluk yö- Ürümü hastalarındıran sebep-
'· ·:ninin eskilere benzemiycn !erin başında iklim şartları var-
a yırt noktalanndan birisi de dır. Çok ısı iklimlerin bitikle-
budur. rini souk ve az ısı Ülkelerde 

Atatürk ve onun yetiştirdiği üretmeğe çalışmak, her ürüm 
güçlü şefler; büyük utku ve için özgü alanların çevrimini 
genel baysalı elde edince iç genişletmeğe uğraşmak bitki-
ve dış yasaları ve soysal du- nin hastalanması ile sona erer. 
ruşumuzu bütün acun ulusla- Evrenin bütün dirikleri gibi 
rında özenç uyandıran bir gi- bitkiler de tükenme~ bir 
dişle başarmışlardı. Başanlan boğuşma içinde yaşadıkların-
işler ökonomi planlarla pekiş- dan tıpkı hayvanlarda olduğu 
tirildi ve hiç durmadan önür- gibi bitkilerde ematozoer, bak-
mededir. teri, mantar ve böcülerin sal-

Bu planın güzeyi altında gını ile de hastalanırlar. 
Türk genci ökonomik işlerin Ekim işi ne kadar eyi bilin-
her parçasında gücünü göste- se bitkinin esenliği ile ilişiği 
rerek eserler yarattı. Bu gün olan bu ince noktalar bilinme-
artık ökonomide her Türk az dikçe ökonomik çiftcilik yapı-
çok bilgilidir, bu bilgi durma- lamaz. Çifcimizin bu noktadaki 
dan üreyecek ve üredikçe gö- cılızlığını anlayan Uluş; bu ek-
neç ülkenin en ıssız bucakla- sikliği tükellemek için_ yeni 
rına kadar yayılacaktır. kurumlara başlamıştır. Bu yeni 

Kaynağı Ankarada fışkıran kurum Türk çifciliğine büyük 
bu tatlı ve çevrimli dalga bu umgular veren kuvvetli bir 
sene belli başlı ürüm alanlan- belgedir. 
mızda ilk derin izlerini çizdi. Dur.ışu bu yeni bilgi ile de 
O alanları gezip tozarak Utka pekiştirilecek genel ekim iş-
taşına yüz sürmek için buraya !erimiz ökonomik kurumumu-

! b ·k· li b. b d .zun güzeyi altında yeniden çok gc en en ı ı ev ır o a an 
kuvvetli adımlar atacaktır. En 

bile bu izlerin yaptığı gönenç zorluklu savaşları başaran Türk 
Ve Sev neı. saymakla o··vünç du- k 

köylüsü bütün soysal yenili -
yarım. 

Şevro'.e acentesinden Osman 
Kurtay, yeni maliye şubesi ka
zanç memuru Halim Kortum, 
Sa'hane Şetaret 5okağı 104 
numarada Haydar Karagöz, lz
mirpa!~s ote!i sahibi Ahmet 
Şükrü Kil[mci, Buca a~ağı ma
halle uzun sokak 31 numarada 
Kızıltan, Karantina Mahmudiye 
sckağı 15 num::ı,a1a Bekir 
Karo!, beled;ye muha3ebecisi 
Sami Kut:uk, orman mühen
dislerinden Ihsan Kop, Baştu
rak maliye tahsil ~ulıesi me
muru Mehmet Kamil Kcyutürk, 
sıhhiye memuru Abdülka
dir Kaynar, emniyet 156 
numarada Hasan S2hri Ku
şaksız, birinci icra :la Lütfi 
Kaya, Ba!cılar içinde saatçı 

Mehmet Kaş:ı, Nafia başmü
hendisi Mehmet Kuran, İnhi
sarlar şubesind<! Cavit Koca 
Sıhhiye formül memuru Mul.lis 
Kılınç, Yapıcı oğlu Orhaniye 
mahallesinde Kamil efendi so
kak 35 komiser Şevket Kurt 
demirci Sulh ceza mahkemesi 
katibi Hüseyin Kemal Kızılışık 
İkinci Mahmudiye Postacı Ali 
Riza efendi sokağında yirmi 
numarada Ali Kenüz,Alsancak 
maliye şubesi tahakkuk me
muru Feyzi Kincal, Olti mek
tebi hocası Abdulkadir Kara
han, enstitü muallimi Ali Münif 
Karson, mülkiye müfettişi Ha
sip Koylan, Bayraklı ikinci 
komiseri Mehmet Lütfi Kurum 
Buca orta mektep dikiş hocası 
Fatma Nazmiye Köknel, tütün 
fabrikasında Adem Kor ikinci 
Karantına Mısırlı caddesi altı 
numarada Ziya Kolak 

p 
Emniyette 83 İbrahim Pulat-

T 
İhracat manifesto katibi Şc-

rafettin Tibet, Tütün inhisar 
memurlanndan Cemal Tosya, 
Evkaf müdüriyeti müeccele me
muru Riza Tunçel, Devlet de-

miryollan yedinci işletme fab-

rikası tesviyecilerinden Refik 
ve bütün ailesi Taran, İhtisas 
hakimi Hamdi Türe, Karanti
nada Ferah sokak 20 numarada 

Türkeri, Birinci Süleymaniyede 
16 numarada H. Mehmet Ta-

can, Karşıyakada Mağripli so
kağında 2 numarada Karabu-
run civa madeni müdürü Mah
mut Tarhan, avukat Ömer Fu
at Coruk soyadlannı almışlardır. 

Düzeltme 
Miralay bay Eminin 

Dalkılıç olacak iken 
dizilmiştir. Tashihi 
olunur. 

soyadı 

Palkılıı; 

keyfiyet 

Dükkan -Ticaret Evleri 

AdJiye Haberleri: 

Katil 
Nefsini Müdafaa 
MevkiindeKalmış 

Bucada oturan Arnavut La
tifi Eşrefpaşada öldürmekle 
suçlu Eşrefpaşada mukim bay 
Arap Mehmet Alinin muhake
mesine dün Ağırcezada baş
lanmıştır, Suçlu demiştir ki: 

- Latifle kumar oynadık. 
Kaybettiği paradan kendisine 
yarım lirayı iade etmemi istedi. 
Ben buna razı olmayınca kü
für etti. Ben sarhoştum. Bunun 
üzerine kavga ettik bizi ayır
dılar. Ben yine kahvede bir 
başka masada otururken o 
tekrar bana küfür etti ve üze· 
rime hücum edere< yaraladı. 
Ondan sonra ne oldu bilmiyo
rum. Suçlunun bu ifadesinden 
sonra dinlenen şahitler maznu
nun ifadesini teyit ettiler. 

İddia makamı maktulün fena 

bir tabir kullanmak suretiyle 

suçluyu tahrik ettiğini söyle

miş ve Türk ceza kanununun 

51 inci maddesinin birinci fık
rası ve 448 inci maddesile 
tecziyesini istemiştir. 

Mahkeme suçlunun sabıkası 

olup olmadığını ve vak'a ma· 
hallinde keşif yapılması ıçın 

celseyi b~ka bir güne bıraktı. 

Gazete Müvezzii 
Ağıl"cezaya Vel"lldl 

Gazete müvezzii T evfiki satış 

yüzünden aralarında çıkan bir 
kavga neticesinde karnından 

bıçakla yaralıyarak öldüren 
gazete müvezzii Hasanın bu 

suçu tahrikle yaptığı ve T evfiki 
öldürmek maksadile yaralama-

dığı anlaşılmış ve Türk ceza 
kanununun 452 nci maddesi 

mucibince üçüncü müstantiklik

ten Ağırceza ya sevkedilmiştir. Ülkemizde hiç durmadan ge
nişleyen ökonomik bilgiler ara
sında eyi bir yer tutan ekim 
bilgisine karşı bütün ulusun 
gösterdiği istek oranlayabildi
ğimizden çok aşırıdır. 

!eri nekadar çabuk benimsedi 
ise çiftçilik yolunda da tutula
cacak düzgün yöndemler altına 
kolaylıkla girerek ökonomik 
savaşlarda da utkular yarada
caktı:. 

Soyadına göre Değiştirilen Tabelalar Gayri 

Suçlular 
Mevkuf Muhakme 
Edilecekler 

Eskiden çiftçilik düşkün bir 
iş,çifçi de görüşülmek istenmi
yen bir insandı. Atatürkün her 
fırsatta söz ve işle yaptığı işa
retler ekim için herkeste bir 
kıvanç uyandırdı. Bu gün ül
kenin her yanında çiftcilik ya
pan pek çok saylav, doktor, 
avukat ve bunlara benzer yüz
binlerce insanlar vardır. 

Çiftçiler arasına katılan bu 
bilgili insanlann ve bir yan
dan da gözü açılan köylümü
zün istekleri karşısında ekim 
işlerimiz oldukça büyük bir 
önürme gostermiştir. Fakat 
bu ileriyişin biz gibi ekim 
ve zanat ülkesi olan bir yurt 
için çok eksik olduğunu açık

ça söylemek zorluğnndayız. 
Çiftcilik ile uğraşan ve uğ

raşmak istiyen halkımızın bu 
çok geniş bilgide göze çarpan 
en büyük eksikleri ekim ve 
ürümde esenlik işidir. 

Her çiftci veya çiftci olmak 
istiyen eyi bilmelidir ki tıpkı 

insanlar ve hayvanlar gibi bit
kiler de yaşar, ölür ve bu 

arada birçok sebcplerdee 
hastalanırlar, nasıl ki insan ve 
hayvanlar yaşayışları İçinde 

hastalandıkları vakıt; bakım 

tedavi ve doktora istek gös
t ~rirlerse bitkilerde bu istek 
içıııdedirler. Yalnız bunların 

dirikliği insanlar gibi olmadı
ğından söyleyemez, vakıtsız 
sararup solar, işe yaramaz cılız 
ürüm verirler. 

Para kazanır çiftçilik yapa· 
bilmek için bitkilerin esenlik
sizliğini ve çaresini az çok bil
mek ve bilinemiyenleri Ürüm 
hekimine göstermek gerektir. 

Ürüm hekimi sözü sizi sa>ırt-

---- -
Futbol 

Alsancak Ve Halk 
Sa halarındakiMaçlar 

Bugün Alsancak sahasında 
Lik maçlarına devam edilecek
tir. Sabahleyin birinci ve ikinci 
maç (B) takımları ara~ında ya
pılacak öğleden sonra da (A) 
takımları müsabakaları olacak
tır. Fiküstüre göre bu:::-ünkü 
maçlar: Saat 9 da Buca - Türk
spor (B), Saat 11 de Altay -
Göztepe (A) takımları. 

Birinci takımlar arasında ya
pılacak maçlardan birincisi o!an 
Buca - Türkspor müsabakasın
da ot t ece her iki takımında 
ayni kuvvette olması dolayı
sile şimdiden tahmin edilemez. 
Altay - Göztepe maçına gelince 
geçen hafta İzmirsporu mağ:f:p 
eden Göztepelilerin bu Cuma 
da Altaya karşı aynı muvaf
fakiyeti almak için takımlarında 
bazı değişiklikler yapmak su
retile kuvvetli bir şekilde çıka· 
cakları s5ylenmektedir. Altay
lılar da Göztepeliler kadar bu 
maça ehemmiyet verdiklerinden 
herhalde geçen haftaki gibi 
yanlış teşkil edilmiş bir takım 
çıkarmıyacaklarını ümit edi-

yoruz. 
Halk sahasında 

Uzun zamandanberi devam 
etmekte olan Halkevi gayrife· 
dereler likleri bu haftaki maç
lardan sonra neticelenecektir. 

Bugünkü Maçlar: 
Saat 11 Hacıhiiseyinler - Park

spor 
Saat 13,30 Altınordu ecnebi 

takımı - Şarkspor birinci ta
kımları 

Saat 14 de Aydın demiryolu -
Kahramanlar 

Saat 15,30 da Bornova - Te
pecik Türkvurdu. 

İçin Damga Resmi Alınmıyacaktır. 
Ankara 27 (A.A) - Dükkan 

ve ticaret evl-!rinin tabelelerin
deki adların soy adı kanununa 
göre değiştirilmesinden dolayı 
yeniden tabele damga resmi 
alınmağa teşebbüs edıldiği hak
kında gazetelerde bazı neşri
yat görülmüştür. Bu tabelalar-

Yeni ,.f eşkilat 
Yılbaşında Tatbik 

Olunacaktır 
B:ı kan:ar heyeti İzmir liman 

ve rıhtım umum müdürlüğüne 

c!ok'.or bay Hulusiyi, İstanbul 
rıhtım ve liman umum müdür· 
lüğüne de İstanbul vali muavini 
bay Ali Rizanın tayinini tasdik 
etmiştir 

Rıhtım ve liman idaresi yeni 
şeklile 935 yılının ilk günü fa
aliyete geçecektir. 

Heber aldığımıza göre kad
roda değişiklik yoktur. Yalnız 
umum müdür muavinliğine şir
ketin umumi katibi bay Haş
met tayın olunmuştur. 
Yılba91 MUnasebetlle 
Yılbaşı münasehetile eczacı 

Kemal Kamil Aktaş meşhur 

Hilal eczanesi kolonyalarının 
etiketlerini daha zarif bir şe
kilde yenilemektedir. Türkiye
nin en büyük kokuculuk üsta
dı Bay Kemal Kamilin İzmir 
umumi efkarında yarattığı; ko
ku deme!• Hilal eczanesi, ko
lonya demek te Kemal Kamil 
Aktaş demektir kanaatini bir 
darbımesel h line koyduran 
bu çalı~kan arkadaşımızı tak
dir ederken Kemal Kamil aya
rında kokucularımızın yalnız 

İzmirde değil yurdun bertara
fında yetismesini dileriz. 

da sayadı kanunu mucibince 
yalnız adların değiştirimesi 

tabelaların değiştirilmesi mahi
yetinde olmadığından tabela

lardaki adların yasaya göre de
ğiştirilmesinden ötürü yeniden 

damga resmi alınmıyacaktır. 

Tatiller 
Bll"blrl Uzel"lne Geldi

ğinden Kısaltıldı 

Bayram ve yılbaşı tatilleri 
birbiri arkasına geldiğinden 
Maarif bakanlığı mekteplerde 
sekiz gün tatil yapılmasını emr
etmiş idi. 

Son gelen bir emirde bu se
kiz gün ara tatili esnasında 
muallimler memuriyet mahalle
rini terkedemiyeceklerdir. Aynı 
zamanda dün binden fazla nü
fuslu olan şehirlerdeki mektep
ler bu tatilden istifade edecek 
kısa tedrisata tabi olan köy 
mektepleri bu tatilden istifade 
edemiyeceklerdir. 

Holandanın 
HUkOmetlmizeTeşekkUl"U 

ANKARA, 26 (A.A)- Lon
dra-Melburn hava yarışlarına 

iştirak etmiş olan Uivel adın
daki Hollanda tayyarecisine 
memleketimizde iken hüküme
timiz tarafından gösterilen yar
dımdan ve kolaylıklardan dola
yı Hollanda sefareti hüküme
tinin teşekkürlerini bildirmiştir. 

Yoksul Çocuklar' 
Erzincan 25 (A.A) - Hal

kevi mekteplerde okuyan yok
sul çocuklardan allisine ders 
senesi sonuna kadar yiyecek 
verecektir. 

Bayan Hacer Münevver na

mında bir kadını izdivaç vadi

le İzmire getirerek kendisini 

başkasına teslim etmekle suç

lu bay Cel~ ve küçük Musta
fanın dün sulh cezada muha
kemelerine başlanmış ve mu

hakemenin gayri mevkuf olarak 

devamına karar verilmiştir. 

Mühim Bir ilan 
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. 

Tire İcra memurluğundan: 
Tirede mukim Mustafa ve 

Neşet . ve Arif ve Zahidenin 

şayıan mutasarnfı oldukları 
Tirenin İbrahim ağa konağı 
mevkiinde kain şarkan ve şi
malen yorgancı Mehmet ve 
kısmen Müftü veresesi cenu
ben ve garben dere ve yol ile 
mahdut ve beş yüz lira kıy· 
meti muhammeneli bir bap 
bardak imalathanesi taksimi 
kabil olmadığından, bilmüza
yede satılarak şuyuun izale
sine karar verilmiş olduğundan 
her mucibi karar 26 ili 935 
tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat onbeşte ihalesi yapı

lacaktır, Talip olanların gün 
ve saati mezkürdu ıcra me
murluğuna müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

1155 (5549) 

Zabıta Haberleri: 
Yatacak Yel" MI 
Bulamamış? 

Sarhoş olduğu halde hükfı
met konağı kapısı önünde yat
tığı görülen Himmet oğlu Kadri 
yakalanmış ve karakola götü
rülürken " Böyle adalet mi olur 
böyle hükümet mi olur ,, diye 
hükümete dil uzattığından hak
kında kanuni muameleye baş
lanmıştır. 

DUkkt\nı Soymuşlar' 
Şehitlerde evvelki akşam bir 

hırsızlık hadisesi olmuş ve Ali 
oğlu Şükrünün 6 numaralı bak· 
kal dükkanının camını kırarak 
içeriye giren hırsızlar 13 şişe. 
36 kuruşluk rakılardan ve iki 
kilo muhtelif siğaralardan aşır
mışlardır. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Birinci İcra Memurluğundan: / 
Hikmet Besim ve Y omelaki 

evlatları şirketine borçlu Ke
mal beyin tahtı hacze alınan 

İkiçeşmelik caddesinde 198 
yeni numaralı kapıdan içeri 
girilince bir koridor dahilinde 
iki oda ve koridorun karşı 
cihetine tesadüf eden camlı bir 
kapu ile arka kısma bir mer• 
divenle inilir hanenin bahçe 
kısmını teşkil eden bu mahal-' 
de mutbak ve hala ve mutbak
tan bir kapu ile bodrum kata 
inilir bodrumda kızma hamam 
mevcut ve birinci kattan mer
divenle ikinci kata çıkıldıkta 
burada bir hayat ve iki oda ve 
mütbakın üstüne müsadif çinko 
döşeli bir taraçadan ibaret üç 
bin iki yüz lira kıymetli bir 
hanenin mülkiyeti açık artırma 
suretile ve birinci artırmnsı 

29/1/935 Salı günü saat 11 de 
yapılmak üzere satılığa konul· 
muş bu artırma neticsinde satış 
bedeli tayin olunan kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulursa en 
çok artırana ihalesi yapılacak 
aksi takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 
satış on beş gün daha uzatıla
rak ikinci artırması 14/2/935 
Perşembe günü şaat 11 de 
yapılacaktır. Bu arttırma neti
ceei satış bedeli ne olursa ol
sun müstedinin icra olunan 
emre muharrer senetteki bor
cun ödenmesi tarihi 2280 nu
muralı kanunun meriyete gir
mesinden sonraya müsadif ol
ması hasebile kıymetine bakıl
mıyarak en çok arttırana iha
lesı yapılacaktır.işbu gayri men• 
kul üzerinde her hangi bir şe
kilde hak talebinde bulunanla
rin yetlerindeki resmi vesaik ile 
birlikte yirmi gün zarfında 
birinci icraya müracaatları la
zımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilince malüm olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 15/ 
1/935 tarihinden itibaren şart
name herkese açık bulunduru• 
lacaktır. Müşteriden satış be
delinden maada başkaca yüzde 
iki buçuk dellaliye alınır. Ta
liplerin yüzde yedi buçuk te• 
mlnat akçesi veya Bank itiba•, 
mektubu ve 33/17237 dosya 
numarasile Birinci İcraya mü• 
racaatlan ilan olunur. 

(5550) 1154 --
İlan 

Tekaüt maaşı almakta oldu
ğum tatbik imza mühürümü 
kaybettim. Yenisini kazdırdı
ğımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim. 
Salihli mahkeme başyazgan

lığından mütekait Mustafa Sıtkı 
Er baykal 

1157 (5558) 

----~· --
Zayi 

İzmir İthalat gümrüğünden 
almış olduğumuz 2/17 numara 
ve 19/8/1933 tarihli ayniyat 
makbuzunu kaybettik, yenisini 
alacağımızdan eskisinin hüküm
süz olacağını arzederiz efendim. 

Abdiş zade Mehmet Nuri ve 
Hasan Şevki ve şeriki İzmir. 

( 5557 ) 1152 
J 

1 
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Ağrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devH•, ambalaj ve komprime
lerinde EB allmeıi farikasını la~ıyan h;ı
kil.1 ASPIRINdir 

İsrarla t#\SPİR• 
2 ve 20 komprımel ı k amba ı aı ıarela buı unur . --=-.... 

Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde GJ 
markasının mutlaka 
bul unmasına dik 
kat ediniz 1 

Ki~ GEl.1DI 
. mdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı tt:min ediniz: 

BiiYi~K FIRSJ!_ T 
Topan Halis Zonsruldak 

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. 
İnglllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etıniyecek derecede tenzilat 

vardır. Satıt mahalli : Kestane pazannda No. 10 
88S Telefon 3937 

iLAN 
Sümerbank Uşal:: Se

ker Fabrikasından: 
Terakki Ziraat Türk anonim ıirketi hisseleri Sümerbank na

mına şimdilik yalnız u,akta alınmaktadır. 
50 liraya kadar hisseye sahip olanlann hisselerinin tamamı, 

fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek, diğer yansı 
için hisse sahiplarine birer vesika v.-.rilecektir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendi
leri veya vekiletnameli vekilleri tarafından fabrikamıza bizzat 
müracaat lizuadır. 

Bedelin teıellüm ve ibra muameleleri dolayisile yalnız mektup 
ile tediye yapılamamaktadır. 

İıtanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde sabo alma iti iler'de 
Sümerbank tarafından yapılacak,şekil ve şartları Sümerbank ta
rafından gazetelerle ilin edilecektir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler ço
ğalmııtır. 

Bundan sonra beyhude müracaat zehmetine girilmemesi ve ı 
müracaat edenlere cevap verilemiyeceği ilin olunur. (1142) 

Tire Ziraat Baı>kasından: 
Köyü Mevkii Cinsi Yeni metremurabbaı 
Eğriazmak çiftliği Eğriazmak Tarla 7352 .. " .. " 3676 
Burgaz Çınarlı .. 147040 .. Miller .. 

297756 .. Sazlık 
.. 

147610 
Tire Ziraat bankasına borçlu Tirenin D!re mahallesinden ve 

Burgaz çiftliği mutasarrıflarından hacı Şerif z:ade ölü Rüştünün 
yukarda köy, mevki ve miktarı gösterilen arazi borcunu vade
sinde vermediğinden dolayı bir buçuk Ay müddetle 14/11/934 
tarihinden itibaren açık arttırma ile SJ!ılığıı çıkarılmıştır. Keyfi
yet mııhallö belediyesince mümerri nas mahallerde ilan ettiril
miş olduğundan bedeli haddi layık görüldüğü takdirde ihalesi 
29/12/931 Cumartesi günü saat 14 buçukta bankamızda yapıla
caktır. Şerait ve eraz:inin hudutları mezat kaymesinde yazılıdır. 
Alıcı olanların yüzde yedi buçuk pey akçesile bankamıza müra-
caatları. SS6S (11 S8) 

iz mir l\r ıntaka Orman Müdürlü
ğ;-nden: 

Muhtelif yerlerde bulunan kömür, odun çıra, çalı çam kabuğu, 
kereste, ceviz kötüğü Anadolu otu ve baltalara yapılan müza
yedede talip zuhur etmemesinden müzayede 23/13/34 tarihinden 
itibaren 1 O gün müddetle uzadılmışbr. Taliplerin orman idaresine 
mtiracaatları ilin olunur. 1156 (5569) 

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

· bağcılığmda muvaffakıyetle kullanılaa 

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

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

Otuz: seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayn ayn ve cıınlı şahitlerimizdir. . 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMi 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemı, Çarfısı Cezalr Han 
21 - 30 T e!efon : 3809 l Z M l R 

AZ r ARA iLE EOL 
:ı: ş ı: :K: 

YALNI"' IÇC GAZLI 

La bala.-ı Tem! nEder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, Telefon 

PEŞTEMALCILAR 

Malzenıesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

lzmir ithalat Gümrüfcü Müdür
lüğünden: 
Kilo Gram Eşyanın cinai Kıymeti 

L. K. 
40 000 El siperi altın yaldızlı Yunan zabitlerine mah-

sus demir kılınç "36,, adet 180 00 
6 SOO Nikel yaldızlı Y uoan zabitlerine mıthaus demir 

kılınç "6,, adet 30 00 
Yukanda cins ve miktarları yazılı eşya ecnebi memleketlerine 

götürülınek şartile açık artbrma suretile satılacağından 8-1-935 
Salı günü saat 13 de ithalat gümrüğü satış komisyonuna müra-
caatlan ilan olunur. 5508 (1150) 
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Açu 7. Açuv 8. Azı 9. Ba- Hiffet - 1. Açıklık, açık 
vur 1 O. Buıı Buşu 11. Çız- saçıklık (Hiffeti meşrep, if
kırma 12 Çukul 13. Derk fetsiz:lik man.) 2. Hoppalık 
14. Dutlak lS. Guda 16. (Hiffeti mizaç, temkinsizlik 
Hart 17. Höndür 18. Horsa man.) 3. Yeğnilik 4. Yelik-
19. Horsa 20. Ilgar 21. Ka- lik 5. Yivnilik 
kım 22. Kakıma 23. Ka- Hiffet göstermek - Sav-
kınç 24. Kesinlik 25. Kı- ramak 
zaklık 26. Kızgınlık 'n. Hiffet getirmek (Aklı

Kiç 28. Kirkik 29. Naz:a na-) - 1. Çıldırmak 2. De-
30. Öfke 31. Öpke 32. lirmek 
Öyke 33. Sertik Hikaye - l.Boy 2. Çür-

Hiddet etmek, Hiddet- çek 3. Dinlemece 4. Erteği 
lenmek - 1. Acığı tutmak (Eski, kadim, kadimi ıöz:, 
2. Açıvlanmak 3. Açulanmak efsane, destan, tarihi men-
4. Acılamak S. Buşlağlan- kabe man.) S. Höçek 6. İr· 
mak 6. Buşmak, buşurgan- teki 7. Kuçm (Esatir) 8. 
mak 7. Büşmek 8. Çamlan- Öküocük 9. Ötük 10. Öt
mak 9. Çelennek 10. Çu- künç 11. Ötük 11. Nartpak 
kuldamak 11. Danlınak 12. (Kahramanlık masalı man.) 
Kakımak 13. Kakınmak 14. 13. Sanaka (Hurafe man.) 
Kanıkmak lS. Kanıksamak 14. Sav (Söz, ata sözü, ta-
16. Kannanmak 17. Kayık- rih ve tarihi hikaye man.) 
mak 18. Kırçurmak 19. Kız- 15. Serçek 16. Sürçek 17 . 
mak 20. Köpürmek 21.Öcük- T eydik 18. Oranlama, ozan
mek 22. Ôkünmek 23. Öf- lama (Nazmen hikaye söy
kelenmek 24. Örlemek 2S. !emek man.) 19. Soy 20. 
Öykelenmek 26. Puşmak 27. Uzaklama 21. Yomak 22. 
Sanlmak 28. Serilmek 29. ( Y :me, öykünme 
Sıdalamak 30. Talpınmak Hikiyeci - 1. Kaycı 2. 
31. Tarınmak 32. Tersinmek Kuçıncı 3. Ozan, uzan (Şiir 
33. Tomuruktanmak 34. To- ve musiki ile menkabe irat 
zalamak 3S. Yarsımak eden man.) 

H'dd r 1 Ç 2 Hikaye etmek - 1. An-

ç . 1

1 3 etDı - · arg~ . · !atmak 2. Kotarmak 3. Ku-
ıngı . argın 4. Esırık d k 4 Ötk" 5 

5 H" d" 1.. 6 K d K çın ama . unme . 
· on uru · a ır 7. a- Söylemek 6. Yomaklamak 

ğan 8. Kakığan 9. Keskin Hikmet - 1. Bilik 2. 
er 10. Kızgın 11. Öfkeli 12. s·ı· b'I' ı·k b'l"l"k 3 B"· 
S t 

ı ım, ı ım ı , ı u u . o 
er ğüş 4. Sağbili 

Hiddeti zail olmak - Yu- Hilaf _ ı. lkit (Haki-
muşamak kate muhalif man.) 2. Kartı 

Hiddetlendirmek - 1. Ka- 3. Savşurma, taıru, ıaşuru 
kıtmak 2. Kazırlandırmak 3. 4. Ters 5. Yalan 
Kızdırmak 4. Öfkelendirmek Hilafgir - Yat (Asıl ya· 
S. Ôrletmek hancı man.) 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYVA BAHÇESİ SAHİPLERİNİN 
Dikkat Gözlerine 

Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 
neticeleri tak_dirle yad ettiğiniz ( GÜVERCİN ) markalı 
KIMYE~i GÜBRE'lerin İZMİRDE sabş yerinin yalnız : 

GAZI BUL VARINDA YENİ TUHAFİYECiLERDE 
(1) NUMARALI ADADA İNGİLİZ KİMYEVi 

GÜBRELER ŞİRKETİ 
Oldoğunu Unutmayınız . 

GÜBRELERİMIZİ BAG mıntakalannda ki KÖY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentalan
mızda bulursunuz. 

Adres : İMPERİAL KEMIKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LİMİTED ŞİRKETİ IZMİR ŞUBESİ 

P. K. 78 Telefon : 3803 
9-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

Kıı·k Beş Dakikada 
3, 6, 12 Aylık 

Buhar Veya Elektrikle l)aimi Ondülasyon. 
Almanvadan Ve Bükresten Hususi Olarak , , 

(ictirilen ,\lü :ssir llfıçlar. Yıl Başı 

\' e Ba yranı Hazırlıkları 

Güzelliğİ!ıizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle
nizi ve maky:;jınızı mutlaka diplomalı Mİ N 1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. 

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

2-lS \1149) 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci BeyJer Sokağı 20 Nunıarada 
1 Kanunusani 193S tarihinden itibaren müştereken 

ha.•ta kabulüne başlıyacaklardır 

2639 
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Heves - 1. Bağ, bak Coşmak S. Esirmek, eırimek 
(Rabıta man.) 2. Beğ (Ra· (Sarhot olmak man.) 6. Kı
bıta man.) 3. Gıcır 4. İstek zışmak 7. Talpınmak 8. Tir
(Arzu man.) 5. İyik (Tema- benmek 9. Yüreği oynamak 
yül) 6. Kınış 7. Kışoıat 8. 10. Yütkünmek 
Kızık (İhtiras man.) - 9. Kol- - a getirmek, - landır· 
gak 10. Kösüş (Şehvani hırs mak - 1. Garsıtmak 2. Ti
man.) 11. Özen (İtina man.) likmek 
12. Suk 13. Şergi - kapılmak - İkelmek 

-e düşmek, -etmek, - lı • 1. Coşkun 2. Çay· 
-lenmek - 1, Amrukmak kamdu 3. Kız:ık 
2. Çunmak 3. Göpçümek 4. Heyelan - 1. Dağ gö
İlkmak S. İkenmek 6. İste- çümü 2. Dıilıne 3. Kayşak 
mek, istek etmek, isteği ol- 4. Kopuş S. Lığlama 6. Ob
mak 7. Kımınmak 8. Kıvan- rulama 7. Sürçme 8. Uçma 
mak 9. Özenmek 10. Sipsi- 9. Umrama 10. Yer göçme
mek 11. Taslanmak 12. Yar- si 11. Yer kayması, yer 
sınmak 13. Yeltenmek sürçmesi, yer ürkmesi 12. 

- lendirmek - Yilemek, Yıkılgan 
yiltemek -a uğramak • 1. Çöçük 

- ini tatmin etmek- Ti- 2. Kayransı 3. Oynak 
!eyisin almak - etmek - 1. Göçmek 2. 

-i soğutmak - Y oşumak Kaymak 3. Sürçmek 4. Up-
-kar - 1. Gıcılı 2. Kı- mak 

bıcı 3. Tığrak - mahalli - Çökelge 
Hevl - 1. Korku 2. Heyet (Şekil man.) - 1. 

Korkma 3. Ürk, ürkülük 4. Biçim 2. Duruş 3. Görünüş 
Ürkme S. Ürkü 6. Ürküntü 4. İtik 5. Kesim 6. Kılık 7. 
Havilmak, Korkuç Körg, körk, görk (Görünüş 

Heybet - 1. Aybar 2. ve gözle görülen güzellik 
Boy bos 3. Hökelek, höke· man.) 8. Kuruluş 9. Kurum 
nek 4. Hökerek S. Korkunç- 10. Menzek 11. Püdüş 12. 
luk, korkuturluk Sinçi 13. Tırığ 14. Turak 

- li • 1. Boylu boslu 2. lS. Turuş 16. Yaraşı 
Kayır 3. Sunturlu -i mücesseme - Bunuğ, 

H!yecan - 1. Azbuy 2. bunuk 
Cusu 3. Co1kunluk, coşma - (Cemaat man) - 1. 
4. Çarpıntı S. Esirme 6. Ku- Ökür 2. Takım 
muma 7. Naza 8. Öınüt 9. -i mecmuası - 1. Düke
Sadrama 10. T orluğ 11. licükleri 2. Hepsi 3. Takımı 
Urunç 12. Yürek oynaması, 4. Topu 
yürek oynama - i ihtiyariye Ulu uslu 

-a düşmek, -a gelmek -i murahhasa - 1. Dö-
-lanmak - 1. Aldarmak 2. ğünüşü 2. Salgım 3. Salgut 
Belinıı:lemek 3. Carsımak 4. -i ruhaniye - Buraansr 
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Et Yemekleri Balık Ve Iskaralar Seb2eler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Me.zcs!le 

• 1 • 

20 25 15 10 105 k ruş 

Diş!ere Hayat Veren Güneş 
SAN ~ 

S • . Sıhbidir, dişleri a 1) • o. temizler. diş etle
rini kuvvetlendirir. 

·Sa n i 0 • Antiseptiktir. ağız-
• daki mikroplan 00 

100 öldürür. 

San ~0• Nefis bir lezzete 
• maliktir. Seve seve 

kullanılabilir. 

'Sanin: İnsan için en üzü
cll bir dert olan 
ağız kokusundan 
kurtarır. 

Sanı·o· Ne mine tabakaıı-
• nı tahrip edecek 

kadar sert, ne de 
kefeke ve kirleri 
izale etmiyecek ka
dar yumuşaktır. 

SANIN 
Diş Macununu K ujlan•nız 

GELDi 
Bursa Süt Tozu: Fabrikası mamulatından 

Memedeki Çocuklara Mahsus GJakloz 
Büyüklere 6ı1 .a BEB 

Mahsus ~ .l1l. 
Sütleri Çok Nefis Ambalajlarda gelmiştir 
Ege Mıntakası Deposu L• 

Türkiye 100 
Çikolata Fabrikası İzmir mümessilliği : Osman Zekinin 

Şekercilerde İstanbul pazan. Telefon : 2441 

Ve Heryerde Arayınız 
2-4 (1121) Cu. 
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-iyle - 1. Hep birden 2. dırgı 10. Sınma 11. Tezgi 
Olduğu gibi 3. Takımile 4. Hezimete uğramak - 1. 
Tümden Basılmak 2. Basırganmak 3. 

Heyeti vekile - Bakan- Bozguna uğramak 4. Bozgun 
lar kurumu vermek 5. Bozulmak 

Heyetıinas - Yıldız bil- Hezimete uğratmak - 1. 
gısı Basırmak, baslamak 2. Bas-

Heyhat! - 1. Ah 2. Ha- mak 3. Bozmak, buzmak 
niva 3. Irak, vırak 4. Kani, Hezl - (Hezil) 1. Şaka 
kaniya 5. Nerde?, Nerede? 2. Yansu 
6. Vah!, Vahvahl 7, Yazık Hezelgü - 1. Köngeç 

Heykel - 1. Abak (Sa- 2. Şakacı 
nem man) 2. Annak (Hatıra Hıfz - (etmek) 1. As
yadigar man) 3. Balbal 4. ramak 2. Ayamak (siyanet 
Sarkıt 5. Burçak 6. Burkat etmek man) 3. Barumak 
(Sanem man) 7. Hoyuk 8. 4. Beklemek 5. Çaşırmak 

Kılık 9. Korçak 10. Kurçak 6. Esirgemek 7. Güdezmek 
11. Oyuk, uyuk 12. Önge 8. Korumak 9. Kurgamak 
13. Sınsın 10. Kütmek 11. Kütmek 12. 

Hezarfen - 1. Becerikli Sakınmak 13. Saklanmak 14. 
2. Bilgiç 3. Her telden çalar Yumuşatmak 

He2eyan - 1. Abük sa- Hınzır - 1. Çalak 2.Do-
buk 2. Alakırı 3. Serinleme muz 3. Tonguz 4. Yiye 
4. Bu!tak 5.Kakparma(Hum- Hırka - 1. Arkalık 2. 
mi hezeyanı man) 6. Saçma Beşmet 3. Böz 4. Deldek 5. 
7. Vamarına, samırma, sam- Hapak 6. Kabama 7. Kapa
rama, samurtlama 8. Sandı- ma 8. Kürde, kürdek, kür· 
rak 9, Sandırma 10. Sanı- dük 9. Küstü 10. Uturak 
ranma 11. Santetme 12. Hırs - 1. Açap 2. Aç 
Sata~u 13. Sayağ, sa yığ 14. gözlülük 3. Dümük 4. İstek 
Sayıklama 15. Sümülgen 16. 5. Hov 6. Kıça, kıçanan 7. 
Tiyik 17. Yamrama 18.Yel- Kılcanak 8. Kıyanak 9. Kız
dirgeme 10. Yönsüz söz gınlık 10. Soğunsuzluk 11. 

Hezeyan etmek -1.Çay- Suk, sukluk 12. Süğüm 
lamak 2. Munmak 3. Saç- Hırslandırmak - Cikit-
malamak 4. Samarmak, sam- mek 
ramak 5. Sandıraklamak 6. Hırslanmak - 1. Cilkin
Sanrımak 7. Sanrışmak 8. mek 2. Hoyurlanmak 3. Kız
Sayıklamak 9. Sayramak 10. mak 4. Suklanmak 
Syraşmak 11. Sentermek 12. Hırsla yemek - 1. Sü-
y amramak mürmek 2. Oratmak 

Hezimet - 1. Basgu 2. Hırsız - 1. Arçığan 2. 
Basılma 3. Busunma 4. Boz- Çakacı 3. Çakucı 4. Çalan 
gun 5· Bozgunluk 6. Kaçkı çalıcı 5. Çulguş 6. Eli uzun 
7. Kıran 8. Sındık 9. Sın- 7. Hırsız 8. Kadran, kad-

Doktor Almanyanın Türbingen da-

A. Hiza ünlen D~~:Ot~i;:ıi'ıi 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza Ünlen 

QOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

uayenehane Na 1 

Doktor 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

naaUI hastalıkları 
mütehassısı 

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

Kemal ~a~ir Ankara Birası 
' Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3055 

EviKa.antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

·umduğuırıuzdan Üstün Çıktı 
~~~~~~~~-ım~~~~~~~~-

U c uz -Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
i;ocÜK-HASTALIKCARi' 

MÜTEHASSISI Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
Doktoı· 

Ali A~a~ 
lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 

siparişini k~bul ed_i:>:oruz. .An kara Ornıarı Çifti iği ı\1üdürlügüne müra
caat. Fazla ızahat ıçın lznıırde Ege Palas ve Şeh : r gazinosu müstecir! 
Türkmenoğlu l\1urat beyden alınabilir. 

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

H. 3 (25) 

Satılık Hane 
Bomovada Asım bey sok-1? 

ğında 2 numaralı hane satılık
tır, Görmek için Kürt Vmer 
sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen-
dive müracaat. 5--2 

ZAYi 
26/6/934 tarih ve 579 numa

ralı ithalat beyannamesile güm
rükten çıkardığımız eşya mu
kabilinde gümrük idaresinden 
aldığımız 136952 numaralı ve 

21161934 tarihli gümrük mak

buzunu kazaen za)i ettik Ye
nisi alınacağından eskisinin 

hükmü olmadığı ilan olunur. 
Senetti ve Pariente 

(5556) 1153 

Öz Türkçe karşılıklar -115 -

rançı, kapkı, kapkışçı 9. Ka- Hicap duyma, Hicap et
rak 10. Karakçı, karakşı 11. mek - 1. Çekinmek, 2. 
Karmakçı 12. Kögön 13. Çeklemek, 3. Elekimek, 4. 
Oğn' oğru 14. Uğru 15. Elikmek 5. E>:menmek 6. 
Yulgas İğmenmek 7. Imenmek 8. 

Hırsızca, Hırsızcasına-1. lsırganma 9. Körlenmek 10. 
Oğurlayın 2. Ogrun 3. Oğ- Utanmak 11. Utlanmak 12. 
run oğrun 4. Uğurlayın Yacanmak 13, Yacınmak 

Hırsızlık - 1. Çakucı- Hacabı hacız - 1 Çöz 2. 
!ık 2. Karaklık 3. Oğruluk Gergin 3. Karın zan 4. 
4. Uğruluk Uykuluk 

Hırsızlık etmek - 1.Çal- Hicapsız - 1. Kınışmak 
mak 2. Kadrandamak 3. O- 2. Utanmaz 3. Yırtlaz 
ğurlamak 4. Uğrulamak Hicran - 1. Acı 2. Ay-

Hısım - 1. Dünür 2.Dü- rılık 3. Ayruk 4. Dokunmak 
nürşü 3. Hısım 4. Kadaş 5. 5. Yanıklık 
Kayaş 6. Kuda 7. Sınar 8. Hicran çekmek, yanmak 
Uruğ, turuğ 9. Uruk derik Hicret - 1. Göç 2. Göç-
10. Yanyavuk. rüm (Ürküntü ile hicret man.) 

Hışm (Hışım) - 1. Ka- ~· Göçüm 4 Köçrüm 5. 
kınç, 2, Kalkma, 3. Kız- Ürkülük (Hezimetle hicret 

gınlık, 4. Öfke, 5 Öke, öy- man.) 
ke, 6 Ökke, Hicret etmek - 1. Ağıl-

Hışımlanmak -1. Kakın- mak Akılmak 2. Bosmak 3. 
mak, 2. Kızma; 3. Öfkelen- Göçmek, Göçetmek 4. Kan-
mek, 4. Salçımak. gımak 

Hıtta - 1. Avıl, 2. Ercin, Hicv (Hiciv) - 1. Taş-
3. Ölke, 4. Ülke, 5. Yer. lama 2. Yirme 

Hıyaban, Beki. Hicvetmek - 1. Karga-
Hıyanet - 1 Eğrilik, 2. mak 2. Kınamak 

Keleçe, 3. Sözünde durma- Hicviyeci, heccav - 1. 
k 4 T b 1 Köngeç 2. Kınmasık ma , . ay a u. 
Hızp - 1. Barana, 2. bö- Hidayet - 1. Bosut 2. 

lük, 3 Takım. doğruyu bulma 3. Salık 4. 
Hibe - 1. Bağışlık, 2. Yol göstermek 5. Yüreğe 

Bağşış, 3. Emence. doğma 
Hibe etmek - 1. Bağış- Hidayete ermek - 1. Er. 

lamak, 2. Pağışlamak, 3. mek 2. Gönmek 3. Onlan-
Vermek. mak 

Hicap - 1. Buyuk 2. çe- Hidayet etmek- 1. Bo-
kinme, 3. Gerim, 4. İmanç, autmak 2. Buldamak 3. Dü-
5. Küşüm, 6 Püsüldeme, 7. zermek 4. Kündgürmek 5. 
Ubut, 8. Ud, ut. 9. Utan, Onlamak 
10. Utangaçlık, 11. Utanma, Hiddet-1. Acığ 2. Acıh 
12. Uvut, 13. Uyat. 14. Yat. 3. Acık 4. Aç 5. Açığ 6. 

Bayram Tebrikleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

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

telgrafları sureti hususiyede Viyanada bastırılmış çok 2arif ve 
süslüdür. Bu kaatlar her telgraf merkezinde bulunur, Tebrik 
telgrafınızın bu süslü kaat!a muhatabınıza verilmesini isterseniz 
arzunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. Telnraf ücrı.;tinden 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 say ı östermiş olursunuz. 4-10 , 

Alameti F arıka 

Algopan Cevat· 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancıları 

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

neden arayınız. 
Bütün Türkiye için umumi satış yeri İstanbulda Bahçeka

pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolanmn hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Dahiliye 

DOKTOR 

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 



Yeni Asır ."ıı Sahife 

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

1795 Aman beyim. Duet 
. Kadın kıyma canıma 

Emel Celal Hanım 

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

Müşerref Hanım 

Ax 1 ·\ 97 Ey nazlı çiçek 
ı Seviyorum ayıp mı dır 

Müzeyyen Hanım -~ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın · 
:E Hicazşarkı. Sevdamı dilim 
:: anlatamaz 
:: Saadet Hanım .. ----= ---------------------------

A}{ 1800 Uşak şarkı. Sevda o kadar 
Uşak şarkı. Gel gel 

Mahmure Handan Hanım 

AXl 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldım 
Şetraban şarkı. Titretti beni 

Süheyla Bedriye Hanım 

Ax 1802 İzmi~. Bergama türküsü 
Gokçe karga olaydım 

suheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. 

Cöz Hekimi 'I 

Mitat Orel 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
ı.:c.ıııııııma24-26 (1019)_.._. 

Göz Tabibi 

Lütlü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

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

Ucuzluk 

Temizlik 

Sür'at 

Dilci llatba.sı 
lrgat Pazarında Azizler Sokai}ında 

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

Bilgi 
Matbaası 

Müşterilerini 

....................................................................... 
Kolaylık Defter, Kart, Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 

Afiş Ve Sair Her 1 ürlü Evrakı Matbua Basılır. 
Memnun 

SIHHAT BALIKY AGI 

Bilgi 
~,atbaasının 

Bir Çok Şirketlern llisse Senetleri Blgıl 
Dlatba.a.sın.da Basılmıştır. 

• 

.• • • 

Etmekle 

iftihar 

,, 2640 ,, Numaraya ~ Eder 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
İki Defa SUzUlmUştUr 

Yegane Deposu 
Başdurak 

Hamai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
Telefon Edilince Sıpariş Kabulü için Memur (iönderilir. i 

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

• 
Esnaf Ve Ahali Bankası iz mir 

AKTİF 

KASA: 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLİ MUHABİR BANKALAR 
SENET CÜZDANI : 

Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 
Borsa.da kote olanlar 

AVANSLAR: 
Esham - Tahvilat mukabili avanslar 
A) Borsada kote olanlar 
B) Borsa.da kote olmıyanlar 
Emtia. ve vesaik üzerine avanslar 
Sair mütenevvi teminat üzerine avanslar 

HESABI CARİLER : 
Açık kredi 

BORÇLU 

Kefalet mukabili kredi 

SAİR MUHTELİF BORÇLULAR: 
Hiuedaran 
Muhtelif borçlular 

MENKULLER: 
Makineler 
Kasa.W
Tesisat 
Mefl'llfat 

GAYRİ MENKULLER : 
Diğer gayri menkuller 

iLK TESlSA T MASRAFI BAKİYESİ : 

NAZıM HESAPLAR : 

Tahsil aenedab ve diğer nazım hesaplar 
Kefaletten dolayı borçlular 

T. L. 

109987 
504 90 

496381 70 
33705 7% 

10328 83 
8920 61 

140569 60 
133592 41 

11363 32 
269503 07 

205589 65 
157125 70 

2419 87 
6279 41 
2581 36 

10498 31 

202929 50 
392496 39 

İZMİR ESNAF VE AHALİ BANKASI 

meclisi idare reisi müdür U. vekili 

Hamdi Atıf 

T. L. 

110491 90 
18224 59 

530087 42 

22557 40 

293411 45 

280866 39 

362715 35 

21778 95 

14537 47 
21697 82 

595425 89 
2271794 63 

27 Kanunu.evvel 1934 

lzmic Esnaf ve Ahali Bankası mühürü 

30 Eylôl 934 Tarihli Blançosudur 
PASİF 

SERMAYE 
iHTiYATLAR 

Fevkallde ihtiyatlar 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

MUHABİR BANKALAR 
MEVDUAT: 

CARİ HESAPLAR 
TASARRUF TEVDIA Ti: Vadesiz 
Vadeli: 

Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

SAİR MUHTELiF ALACAKLILAR 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜLER ve KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR : 

Tahsil senedab ve diğer nazım hesaplar 
Kefaletten dolayı Alacaklılar 

Kayıtlarımıza uygun olduğunu tasdik ederiz. 

Murakıp Murakıp Murakıp 

T. L. 

16697.51 
41623.61 

213778.20 
182921.39 

50817.41 
488.40 

202929.50 
392496.39 

İzmir Liman Şirketi umumi 
ınüfettişi Fikri imzası 

İzmir Lisesi Riyaziye F orbes şirketi Alaşehir 
muallimi A. Nazmi müdürü Kamil imzaları 

T. L. 
1000000 

58321.12 
22695.95 

448005.40 
74760.75 
72585.52 

595425.89 

2271794.63 

• 



san He 12 _ ................... _.,......,. .......... ==-------....--------=-----Y_e_n .. ı .. A.;.s.:.•,.. ....... ..., ____________ ~..., ...... ...,. ........ ...., ............ _.::.28 kanunuevvel 1934 

ı '. v. 
\"\r. F. H. Van Der 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

Zee & Co. 

1 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 

MOREA vapuru 27 birinci 

kanunda bekleniyor. Anvers, 

Hamburg ve Bremenden yük 

çıkaracaktır 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

CERES vapuru elyevm lima
nımızda olıp 31 kanunuevvele ka 
dar Anvers, Rotterdam, Ams

~ terdam ve Hamburg için yük 
;. alacaktır. 

A VOLA vapuru 6 son ka

nunda bekleniyor 9 son ka-

nuna kadar Anvt-rs, Rotter

dam Hamburg ve Bremen için 

yük alac-aktır. 

TINOS vapuru 21 son ka

nunda bekleniyor. 23 son ka

nuna kadar Anvers, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen içiu yük 

alacaktır. 

JOHNSTON LİNE L TD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 

r UL YSSES vapuru 28 kanunu 

evvelde beklenmekte olup h1-

mulesini tahliye ederek Bur

gas, Varna ve Köstennceye 

hareket edebektir 
UL YSSES vapuru 10 ikinci 

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

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
FERNEBO vapuru 10 kanu-

1 
nusaniden iki şubata ka
dar Rotterdam. Hamburg, 
Copenhage, Dantziı;, Gdynia 

Goteburg, Oslo ve İskandi"canunda bekleniyor. Liverpul 

·ıe Anversten yük çıkardıktan 

1 
sonre Burgas, V arna ve Kös

tence için yük alacaktır. 

navya liman!arina yük a'.ı:.caktır. 

için yük alacaktır. 

SAMLAND rnotörü 19 kanunu 

saniden 21 kanunusaniye kadar 
Rotter.dam, Hamburg, Copen

hagen, Dantzig. Gdynia, Go

teborg, Oslo ve İskand;navya 

ARMEMENT H. SCHULDT 

AUGUST LEONHARDT 
vapuru halen limanımızda olup 
Anvers, Rotterdam ve Ham-

burg limanlarına da hamu!e 

a!acaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 

EXİLONA vapuru Halen li
manızda olup Nevyork için 

yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 16 son 1 
kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

is;mleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No.5 

2007 - 2008 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 21 

kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 

Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Y o!cu ve hamule kabul eder. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

ıliindaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Bı·i~tol 4Dteli 
Istanhulun En Ten;.iz En Lüks 

Ve Ucuz OJ.elidir 
Bütün lznıirliler 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 otelciiik yapan tecrii!>eli 
lzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli mü>tec!•·iv mer 
Lütfü beydir. 

Dı·ırk'lt . Bütü~ Egeliler~ B ı· ~t 1 s.:r:,_-
!I. c • Be yogi unun r ;:;> 0 • c de 

ÜSJti""anİ,·e ote!i~ic1!~~siye 

R.IJ.S '/iıfs EJ ~t{T 'SEPTIQl.I 'l{f!_,l"f:J t 
01(8~f ii~ fp~•"TU~ 

Nezle , t1 • i 

ônle<" 

'RP}lu 

'(c~yt.'.,_ 

• L __ 

lngiliz Kı. NZUK Ecza e. in:~. 
öksürük P a~tilleı i 

P(: stil Aniiseptil_. 

' 
• 

Memleketimizde mümasil Avrupa müstahz~~atını aratmıyac:ı'.• 
mükemmeliyette yegane müessir pastil!erdir. 

Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögü~, huraz 
hastalıklarında k aptesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Yolculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, l>•şın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastalıklarının önüne geçer. 

Oliver Ve Şii. JADRANSKA 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRiNCİ 

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

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PiRE TRİYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti 
Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 

THURSO vapuru 25 birinci 

kanonda Hull Loııdra ve An
'crsten gelip tahliyede buluna-

26/12/934 5.S BEOGı;.AD 
2/11935 BLED 
9/11935 SRBıN 

DıKKA T: vapurlar Çarşam

. ha günü sabah yük almıyacak
lardır. 

cak ve ayni zamar.da Londra 
ve Hull için yük a'acaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
T AHMiL İÇİN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

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

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

• 

inşaatı Bahr:ge Mütehassısı 

~ ~Jl.il. I~ 
ı\lakıne lnıalatbanesi 

11 ;\ 1 IJ • • , •• , ... ıa, ~umara 50 

Miiet•ırsemııı 

ınnnıuliı.tı 

olar:ık 

u1akı11 

T zınirde 
laalıyettcdi r 

A lakadarlı. 
rın bu makinP 
le r ırı faa lı p t 
tarzları lı• 1d.ınh :t 1 1 • ı ' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} aijhane Ve Un Deflirmenleri 

lçııı lııiııınuııı :ıl;İt Vf' PilPv•t ııırnl ~ılılır. 

~··············································· 
Gaznıegen 

Her boyı!a ve her ı, uvvet

her ciııs mahrukat üzerine 

Bilumum Denl:t lşlerl 
Durbınler, tnluınlıalar 

tesisatı ınibanikıye asan•iir vı 

v!nçler ve sair ışlıır Jerıılıtı 

v" kRhnl rılılir 

ŞARk HALI · ŞiRKE'l'i 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZMIB. 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

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

Yeni ı.~anifaturac~l•rd• 3 numaralı 
cad. Ho. 8 Telefon No. 3942 

,, 

502) 

Doyçe Or i y a n t b an k 
D!~ESD. ·~ ~ BAı 1K ŞUBESi 

I MiB. 
_,ı ı ıud .. z ı , ın:ın.ı :'.'i 

nn!J<•<.rı Iitı ŞufJl!Sl lltevcultıı• 
~ .. 1111:1\1, \'O ıhtıyat nkc;t>"il 

ıı ; . IJ(lll 1)00 lhylısmark 

,. ı , . . _,,,, .• ,.,,: l~IA:-.BUL '" IZ\llı: 

''"' ı ı ,, 11 l\AllllıE ve ISl\E:'.'il>l'Hlrı·: 
al ı ı ıı rl11 1 an " ıı1tı!llUt1!Mı111 ıfa \'C kahul eder 
• ,\ L ı.,ı :-. \ ,ı il , .ı'\:ılıar, ılrnııwr, ı:ı!ısıl 

ınf•h\•ı ti' 1 

• 

• l' • ~"'::~~Z:E~~E'.'.:~~:iZ:~~ .-........;:.ı__:~~ ... ~ ·----

STAı~EUL f'.7.LL- r .~LAK ~lÜDÜRLÜGNDEN: 
Beyo";:ı;-:t'..::. Ş:~:ice f eriköy birinci kıs!m mahal!esinin Hacı 

r · -ı~u;· ı:o::aJm!!:ı c y.;v.n Şiş!i nahiye müdüriyetinin oturduğu 

~ :ı~:ı~::i :ı;:a. ~ın:ı;ıı <len:: en anı katta altı daireden ibaret bulu
mn 41 No. hı ap:>. !ır.::!l·n bedeli dört sene ve dört müsavi tak- 1 

~· '! na\'-cn ödc1're'.• ~artile 13620 lira bedel üzerinden kapalı 
;: .f u•• 'i~;: ea~ı 1aca!,L·. isteklilerin teklif n:cktuplarile 1022 lira
hk teminat ::.Y.çc'.e ·ini 31112/934 Pazar ı;ünü saat 12 buçuğa 
kadar komosyon riyasc<ine vermeleri. 

16-20-24-38 5306 (1085) 
-·-. 

ıfzmir ltl1alat Gümrüğü Müdürlü-

1 

ğünden: 
Ki!ogra:n Eşyanın c;nsi Kıymeti L. K. 
96 00 M. 230 gramdan yukarı sargılı kağıt 10 00 
C:ns ve miktarı yazılı eşyanın açık arttırma suretile satıla-

cağından isieklilerin ~;, 7,5 muvakkat pey akçesile 30 /12/ 934 
pazar günü saat 13 te İzmir ithalat gümrüğü satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

14 - 19 - 24 - 29 5373 (1080) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NyMDAR ÇIKRIGI 

1 ' .. . )/0 ;>:ti JJJ~i..Zc...,~~ .... _ .......... ~~- ,.,,.,. ....... ~ 
En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 

UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 
Adı-es : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

lıı~aatını:ııiçiıı atideki ihtiyaçlarınızı pek uc~A 
temin etmek ister~oniz Halim ai!;a çarşısımla 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneRinA miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nfl . çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden Lavhalar ve bunlarm 
teferrüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon tçın demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BütDn Markalar 

Eırıı Miisalt Şaraitle 
Mağazamızda Satıhr 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Mnko;ı; ve Fahrıkası: 'zmirıle Halkapınardadır 
Yerli Pamuğundan At, 1 aggar2, Köpekbaş, Dedlrmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıavı her nevı Kabot bezi 
inıal eylı-mekte olııp malları A vrupaııın ayni tıp ıııen•U· 
catıııa faiktir. 

. Telefon N o. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Ba.7ra.k Izmir 

(H 1) Per. 

Dairr a Tercih Ediniz 
- h1erkez Deoosu 

FERiT Şif A ECZANESi 


