


Sahife a 

Soyadlarını Tescil Etti
renler Pek Çoktur 

ii!iillım ·--·-· Dün nüfus dairesine soyadı 

1 

Numarada Yahya Çırpıcı, 
almak için çok baş vuran ol- Mesudiye caddesinde 147 nu-
du. Beğendikleri soyadlarının ınarada Mümin Dırama, Bele-
ba~ka biri tarafından alınma- diye caddesinde 3 numarada 
dığ'ı anlaşılınca kütüğe kayıt- Hasip Daday, sulh hukuk yez-
Lırı yapılanların adJannı aşağı- ganı Fahri Dcmirtaş, Karşıya-
ya yazıyoruz. ka Salih Paşa caddesi 131 nu-

Polis memutlanndan 258 İb- marada Galip devrim, sıhhat 
rahim Alpaltay, Dibek başında müdür vekili odacısı Kemal 
morahane çıkmazında 228 No. Deneç, gümrük muhafaza ala-
Salahattin Acırgan, etfaiye ça- yı anbar memuru Emin Benli 
vuşu Mustafa· Akkaplan, Ke- Polis 214 Ahmet Dikili taş, 
mer caddesinde 21 numarada Devlet demiryollannda anbar 
Hasan Asma, Polis 70 numaralı kaleminde Cemal Davgan, be-
Mehmct Aydoğdu, Dibekba- lediye baş hekimlik katibi Mü-
ımda 228 numarada Ramazan min Pe Bir, 9 EylUl baharat 
Adlım, Göztepe caddesinde deposu sahipleri Fahri ve Fa-
869 numarada Nurullah Akün, dıl Dokuz Eyliil, İhracat güm-
Zafer mektebi muallimlerinden rüğü amelesinden Mustafa oğ-
Cemal Ayman, ziraat bankası lu Hasan Durmaz, sanayi mü-
memurlerından Cemal Akalın, fettişi Mustafa Nazım dövenci, 
20 numaralı belediye memurla- 549 numaralı polis memurların· 
rmdan Celaleddin Alpagut, dan Cenan Dirik Kan. 
Bornovada çay mahaUesinde İzmir sulh hakimi Ahmet 
67 numarada H. Hüsnü Akpı- Cevdet Ertözün, Karşıyakada 
nar, Selimiye mahallesinde mü- Muradiye caddesinde 16 nu-
tekait alay katibi H. Nedim marada Nihat Erkınay, yetim 
Ak.saç, gümrük muhafaza me- mektebi muallimi H. Hüsnü Ercan 
murlanndan Ali Şükrü Akis, Belediye merkez memuru Fah-
Karantinada mektupçu soka- ri Erduman, Askerhk şubesi 
ğında 18 numarada İbrahim reisi kaymakam Mustafa da-
Arkaş, askeri hastanesi göz dok- madı Osman Nuri Ertiman, 
toru İsmail Akgündüz,Aydm de- Jandarma mıntaka mülhaki 
miryolunda kazancı Mehmet A· Şemsi Ergü, Çayırlı bahçede 
karçay, Bumova askerlik kalem değirmen sokağında on üç 
dairesi memuru Ahmet Ayyıldız numarada Mehmet Erzurum, 
Burnovada topçu alay kumandan Bayraklı muradiye caddesinde 
muavini kaymakam Fahri Ateş- 61. numarada Yustafa oğlu 
alp, Moralı Ali bey ve efradı Hüseyin Ertenk. 
ailesi Akınıu. Birinci hukuk mahkemesinde 

Çangırı çarşısında M. Beşir hakim namzedi Necmettin Ge-
Birecikli, Hacı Hasan otelinde lişkcn, ihracat gümrüğü mu-
52 numarada emlak sim.sarı hafaza memurlarından Yaşar 
Beşir Boğlan, Tepecik Tilrk Günal. Sanatlar mektebi mu-
yurdu reisi Mustafa Bayra, Ga- allimlerinden Refik Baha Gür-
ziemirde Abdullah Bağan, Kar- Soy, Sanat mektebi müdür 
şıyaka Alaybey şimendifer cad- muavini Ali Riza Gür kan, 
desinde 59 numarada Ali Hay- Tapu sicil mahzen memuru 
dar Büyükbarbaros, Selimiye Kamil Güllü, Çivici hama-
mahalle · 42 numarada Refik mı Turna sokağında 14 numa-
Barkın, Borovalı tütün şirketi rada İbrahim Vehbi Gülmüş, 
müdilrü Memduh Bayer, Bozya- Karataş maliye şubesi memur-
kada 204 numarada Ahmet farından İsmail görgün, İhracat 
Bozyaka, Hatuniyede Dellilbatı gümrüğü muayene memuru 
sokağında 40 numarada Şefik Mustafa Gürman, Aliağa ma-
Berik. hallesinde Demir Gökdemir, 

Hakimiyet Milliye mektebi Kahramanlar mektebi mualfim-
müdürü Nazif ve kızı Zehra lerinden Nurettin Göktug, na• 
Coşpınar, İkinci Osmaniyede fia baş mühendisliği fen me-
Cami sokağında Alaettin Çoı- n:uru Hüseyin Gençay, belediye 
maz, Dördüncü Sultaniye Ku- memurlarından Şevki Gün, ma-
yu sokağında 11 numarada Jiye memurlarından Fuat Göz 
Ferhat oğlu Recep Ceyhan, tepe, 
belediye bat mühendisi Ca- Sarıhafız mahallesi hacı Mah· 
hit Çeçen, Göztepc tramvay mut sokağı 7 numarada Kemal 
caddesinde 980 numaralı evde Hekimoğlu, 67 numaralı polis 
Süleyman Çavu~, Merkez tel ·, İsmail Hınç, Tophanede kapıcı 
graf memurlarından Hamdi Cemil Hoşgel, inhisarlar tütün 
Çelik.kanat, Namazgahta gece fabrikası memurlarından Hü-
bekçisi 93 numaralı Mevlüt seyin Zekai Helvacıoğlu, Devlet 
çcltek, Müze hesap memuru demir yollarında tesviyeci Ali 
Galip Çuval, 19 numaralı be- Holcılt1 Devlet demir yollarında 
lediye memurlarından Kemal depo muhasibi Edip Cemil 
Çandır, Gümrük muhafaza Herinsev, Karantinada Azmiağa 
memurlarından 2175 Kadir sokağında Mustafa Hamuryıdan 
Çörekçi, Defterdarlık muha- Karşıyaka maliye şubesinde 
sabe katiplerinden Şahabettin Ömer Has Türk, Hilal tamir-
Çoluk, Defterdarlık muhase- hanesi odacısı Halil Hoş Bak, 
besinde Bilal Çokçetin Ziraat Posta seyyar memurlarından 
bankasında Ahmet Şevki Çav· Mustafa Hepgüler, yüzbaşı Ali 
dar, Değirmendağı caddesinde Rıza Höyük, Hacı İbrahim ma-
83 numarada M. Raif Çakır- hallesi 18 No. Ahmet Hiç durmaz 
lar, Dev et demiryollarmda Bornova han ardı sokağında 2 
İsak Çokyaman, İzmir liman numarada M. AH ve kardeşi 
memuru Muammer Çeri, Baş- belediye veznedarı Tahsin ımğa, 
torak sokağında 179 numarada dibek başında yüksek sokakta 
Necmettin Çelen, Güzelyalı 27 numarada Hamdi İlgaz, 259 
tramvay caddesinde 1024 numaralı Polis Hüsnü Ildız. 

Yeni Asır 

Soyadları 
Hakkında Bir 
Tamim 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

bakanlığından soyadları hak
kında valiliğe dün aşağıdaki 
bildirim gelmiştir. 

1 - 2525 sayılı kanun mu
cibince alınan soyadı; bakan
lıkdan ileride verilecek bu
yuruga kadar sıhhat ve içti
mai muavenet müdürleri de 
dahil olduğu halde bütün 
doktor, diş doktorları, ec
zacılar, küçük sıhhat memur
ları, ebeler, hemşireler ve di
ğer bütün sıhhi memurlar ta
rafından yazışta ve imzada 
öz ad önde, soyadı sonda ol
mak üzere bütün harfler ya
zılarak kullanılacaktır. 

2 - Bundan sonra yazılar
da adı geçen memurların sicil 
numaralarının da mütlak ya
zılması gerektir. 

3 - Hükumet doktorları 
tarafından verilen raporlarda 
iDizanın altına sicil numarasının 
yazılması da usul ittihaz edi
lececektir. 

f.-.....-ı. ~ 

Muallim Tayinleri 
Çeşmenin eski Genniyan 

mektebi muallimi bay Doğan 
IJıcaa köyü muallimliğine tayin 
edilmiştir. 

Orta ticaret mektebi Fran
sızca muaJlimliğine ayni mek
tep muallimi bay Vecdi, Orta 
ticaret mnktebi müdür muavin
liğine İngilizce muallimi bay 
Mehmet,Büro kommersiyal mu
allimliğine Fransızca muallimi 
bay Sait Emin tayin edilmiş

lerdir. •....... -
Bir Zavallı 
Elektirikle Öldü 

Şehitlerde İplik fabrikası 
amelesinden İzmir çocuk yuvası 
yanındaki barakada oturan 
Konyalı Hüseyin oğlu Recep 
makine dairesinda üçüncü ocak 
kazgarunın :ılt kısmını temizler
lerken seyyar elektrik lamba
larındaki kablonun kontak ne
ticesi çıkan elektrik cereyanına 
kapılarak bayılmış ve tedavi 
için hastaneye kaldırılmış ise 
de yolda ölmüştür. Bu hususta 
zabıtaca tahkikata başlanmışhr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
34 numaralı itfaiyede Ziya Işıl
dak, uzak adada İsmail 1şık 
saçan, Musa Işık salan, halka
pmar tamirhanesinde usta İs
mail Hdaş. 

Balcılar içinde şapkacı Fik
ri İrik, Binbaşı Kemal lke, 
Balıkesir saylavı eski fırka rei
si Hacim Muhiddin Kezer, 
Konyalı arabacı başı Abdullah 
Kalfaoğlu soyadım almışlardır. 

Cumhuriyet gazetesi İzmir 
ve Ege mıntakası mümessili 
Bay Nevzat Ekrem ile oğlu 

gazetemiz tahrir heyetinden 
ve Cumhuriyet gazetesi mu
harrırlerinden Arslan Tufan 
diğer oğulları Selim Cavit, 
Zakup Kadri kızı Meral ve 
anneleri Refika Nevzat soyadı 
olarak [Aslan] soyadmı almış
lardır. 

Nüfus .... :- . -
Sayım işleri 

Yanlışlığa meydan verilme· 
mesi iç.in her vilayet, kaza ve 
nahiyede umumi nüfus sayımı 

işleri namile hususi dosya tu
tulması ve bu dosyada yapıla

c;:ık · işlerin h ula=-asını gösterir 
bir de fihrist buluncluru~ması 

dahiliye bakanlığından valiliğe 
tamim suretile bildirilmiştir. 

Yamanlarda 
Tetki iat 

Be1ediye Reisi doktor Bay 
Behcet Uz ve belediye mühen
disleri bayramın birinci günü 
Yamanlardaki kaynaklara gi
derek tetkikat yapmışlar ve 
bayramın ikinci gücü de Sovuk 
kuyuda Değirmen tepedeki bü
yük havuzu gözden geçir
mişlerdir. 

·-··•••V'• 
MualJim Vekille

rinin Maaşı 
Muallim vekili olarak tayin 

edilenlere bundan sonra aşağı
daki kanun mucibince üçte iki 
nispetinde ücret verilecektir. 
Kanun şudur: 

1 - Gerek devlet işlerinde 
kullanılan memurlardan, gerek· 
se dışarıdan bir muallim vekil
liğine tayin edileceklere vekil
liğinde bulundukları kimseye 
verilen aylığın üçte ikisi ve
rilir. 

- Bu kanunun hükmü neşri 
tarihinden muteberdir. 

••••••• ffr 

Nevzat Eşref 
Dün Afganistana Gitti 

Memleket hastanesi asabiye 
şefi doktor Bay Nevzat Eşref 
Afganistanda Üniversite fakül
tesi asabiye profesörlüğünü 

deruhte ettiğinden Afganistana 
müteveccihen dün şehrimizden 
ayrılmıştır. Bu münasebetle dün 
öğle üzeri memleket hastanesi 
doktorları kendisine Egepalasta 
bir öğle ziyafeti vermişlerdir. 
Ziyafette memleket hastane.si 
şefleri de asistanları ile birlikte 
buludmuşlardır. 

. ·-·····--Muallim Vekilleri 
Muallimlerin yerlerine tayin 

edilen vekillerin altı aydan fazla 
vekalet vezifesi bir seneye çı
karılmıştır. 

KÜTÜPHANE 

Burnovada -·-Bir Ayda Ne Kadar 
Hayvan Kesildi 

Birinci Kanun ayı içinde Bur
nova mezbahasında 298 koyun 
ve keçi, 216 sığır, 2 tane do
muz olmak üzere 516 hayan 
kesilmiştir. ' ........ , .. 
İntikal V erg~si 
Türkiyede ikametkahı o!an 

b!r yabancıya vasiyet ve miras 
suretile geçen veya herhangi 
bedelsiz ve ivazsız bir tasar
rufla kazanılan menkul ve gayri 
menkul mallardan yurt dışında 
bulunanlardan veraset ve inti
kal vergisi alınmıyacağı Mali
ye Bakanlığından valiliğe bil
dirilmiştir. -

Ağıı-~zada 
Bir Senede Kaç Dava 

Görüldü 
Şehrimiz ağırceza mahkeme

sinde bir sene zarfında 367 
davanın hükmü verilmiş ve 73 
dava yeni seneye devredılmiştir. 

~-·-
Piyango 

Türkiye İdman cemiyetleri 
ittifakının 15 Mayısta çekilmek 
üzere tertip ettigi piyangoya 
vilayetin müzaheret etmesi Da-
hiliye Bakanbğından bildiril
miştir. -
Maliye Bakanı 

Dün Vilayeti Ziyaret Etti 
Bayramı geçirmek üzere şeh

rimize gelmiş olan Maliye Ba
kanı bay Fuat dün vilayete 
gelerek vali muavini bay Fua
dı ziyaret etmiştir. Bakan bu
gün İzmir vapurile İstanbula 
gidecektir. 

Ziyaretler 
Şehrimizde bulunmakta olan 

maliye bakanı bay Fuat dün 
belediyeye gelerek r~isi ziyaret 
etmiş ve reis te izmirpalasa 
giderek bu ziyareti iade etmiş-
tir. Belediye reisi Behç~t Salih 
Uz dün yeni Yunan konsolo
sunun da ziyaretini iade et
miştir. 

•••••• •• 
İktisadi Sahife 
Bayram münasebetiyle bu 

hafta borsa kapalı bulunduğun
dan iktisadi sahifemiz ncşrolu
namamıtbr . 

Şimdiye kadar yapılan TÜRKÇE 
çok sevileni ve ço~ üstün o!anı : 

AYSEL Bataklı Damın Kızı 
ı:uRKÇE sözlü ve ,arlolı memleket filmi devam ediyor. 

Yazan : H. Cemil, Yapan : Muhsin fa·toğrul, Be.ı;te: C. Reşit 
Oynıyanlar : Talat, Cahide, Feriha, İ. Galib, Belızat, 

Hazım, Sait, Müfit, Nafia, köylüler v. s. 
İlaveten: PATHE JURNAL No. 13 

~~~~~~~SElmlliim:?!l!!ll1m._IBl .. aısms:o::i~~ 
Seanalar hergün 15 - 17 - 19 - 21.15 te, cuma gü-

nü 11.30 ve 13 te ilave seans, Perşembe günü 13 ve 15 
te talebe seansı vardır. 

to ~anunusanı 193& 

Tirede ...... 
Asayiş işleri Yo
luna Konulmuş 

Tire (Hu
susi)- Yeni 
jandarma hu-
ma ndanımız 
Bay HalitAri-

fin kazamız 
inzibat işl c -

rind~ çok 
cez!·i hnrekct 

ettiğini ve 
bekçi teşki

latına, jan
darmanın in-
tizam1na uy- 7ıa11 Jfrrfil .1.111( 

gun bir veçhe verdiğini, bir 
takım yeni icraata giriştiğini 
daha önce yazmıştım. Son gün
lerde hu yeniliklerin çok fay
dası görülmüştür. Bay Halit 
buraya geldiği zaman eski dos
yaları yoklamış ve bir sene 
cvvelkisine ait bütün evrakı 
gözden geçirerek bir kısımları 
üzerinde tekrar tahkikata ko
yulmuştu. Bu tahkikat sonunda 
bir kaç gizli suç meydana çı
karılmıştır. Bu suretle gizli ka
lan suç sahipleri cezalandınl
mışlardtr. Yorulmaz çalışkanlığı 
ile kazamız halkının pek kısa 
bir zamanda içinde teveccüh 
ve muhabbetini kazanmağa 
muvaffak olan bu genç kuman
danımızı kutlular ve muvaffa
kıyetlerinin artmasını dileriz. 

M.HulOsl --- ... 
Aile Harcırahı 
Kimlere Verilir ? 

Harcırah kararnamesinin on 
üçüncü maddesine bir fıkra 

ilavesine dair kabul edilen ka
'!;'Un vilayete gelmiştir. Kanun 
şudur; 

MaC: ~ - 15 Mayıs 925 
tarihli ı.an:ırah kararnameıinin 
birinci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilave edilmiştir: 

Ancak bu maddede gösteri
len aile efradından maaşının 

· tutarı 20 liraya kadar olanlara 
( 20 dahil ) aile harcırahı veri
lir. Ondan fazla maaşı olanla
ra aile harcırahı verilmez. 

IJir .. t\ ylık Biitçc 
Liman ve ri1atım umum mü

dürlüğünün bir aylık muvakkat 
bütçasi maliye bakanlığınca ha
zırlanmakta olduğundan teşki-
lata dahil olan memurların bir 
aylık D\aaşlarının tutan ile ida
renin bir aylık umumi masrafı 
sorulmuştur. 

Bay Kemal 
Ankara Ziraat Bankası mer

kez müdürlüğü kontrol memur-
luğuna tayin edildiğini yazdı
ğımız İzmir Ziraat bankası kon
trol memuru bay Kemal dün 
sabah yeni vazifesine başlamak 
üzeı·e Ankaraya gitmiştir. Ke-
mali Basmahane istasyonunda 
banka arkadaşları uğurlamıştır. 

tltl 1 .,,,,# 

Göztcı~e l(ono-resi 
rı 

Bu akşam icrası mukarrer 
Göztepc spor kulübünün yılhk 
toplantısının önfüı:üzdeki 17 
Kannnsani Perşembe günü ak
şamına tehir edildiği haber 
alınmıştır. Kulübün nizamname-
sine göre gelecek hafta mev
cuda bakılm1yarak kongre her 
halde toplanacak diğer yıl i~ 
adamlarını seçecektir. Gençle
rimize yeni yıl toplantılarında 
muvaffakıyetler temenni ederi;z. 







~~~~~=a~n;l~ı~_•;3~5~~~~~~~~~~~~!!!!!!999!!!!!~----------------~Y~e~n;ı~A~•~•~r~~~~~~-=---:-~~~~~~~~~~~~~~ Sahife IS 

1 

AZI 
Yazan: NIZAMET.flN NAZlF 

-75--

Harzenl Ellerinden Ücretle Toplanan Askerler, Sağda 
. Bir, Solda Bin bir Zaferler Kazanıyorlardı 
~----------~----------~~ .... ---------------------------Acaba niçin sapmışlardı.Ne

den sapmışlardı; bunun kendi
ıeri de bilmiyordu. Sonra sol 
tarafa bir ikinci sokağa daldı
lar. Tekrar sağa, tekrar sola 
saptılar .. 

Birden zaif ,uzun boylu bir a
damın bir kapıdan koşa koşa çı
kara~, soka.ğın ortasında elle
rini havaya açarak vurduğu 
(Örüldü. 

İki genç. onu ezmemek için 
atların gemlerini kasmağa mec
bur oldular ... 

Zaif uzun boylu adam bağı
rıyordu: 

- Hoş ge1diniz efendilerim! 
Hoş geldiniz: Emir hazretleri 
benim için, hanım için ve kız
larım için ne şeref!. 

Ve bir clilc Caf erin, bir elile 
de Taranın dizginlerine yapı
şarak çekmcğe başladı .. 

Taran: 
- Bu da kim? Diye sordu .. 
- Bir hancı olacak.. 
-Fakat nereden tanıyor bu 

bizi? 

- Nereden mi tanıyor? Ne-
reden tamyacak? Yüzsüzlü-
ğünden:. 

- Eccy ... 

- Eyisi meyisi bu işte ..• Bu 
ıaatta bilmediğimiz bir şehirde 
ıokak sokak dolaşıp, yatacak 
bir yer anyacağımıza burada 
kalırız, olur biter .. 

- Ali .. Demek burada ya-
tacağız? • 

- Herif bizi yağh müşteriye 
benzttti ~aliba .. 

- Hah hah hah ... 
Uzun boylu, zaif adam bu 

sırada atları handan içeriye 
doğru çekiyordu. 

Büyük kapıdan geçtiler.Fiıki
Yclerinden sular fışkır.o koca
nıan bir havuzun yanıbaşında 
iki genç atlardan indiler. Baş
larlDdaki ipekli kefyelrin ke
narlanndan siyah saç türreleri 
•arkan iki genç çocuk athların 
lcoUarına girerek tat bis mer
divenden çıktılar.. Kubbeli bir 
odadan içeriye dalınca, karşı
lıklı iki sedirde yer göster
diler. 

Biri sordu: 
- Emirzadeler yıkanmak is

terler mi? 

Öbürü göz kırparak ilave 
etti: 

- Hamamımız pek temiz ve 
nıeşhurdur.. Alelhusus bu saat
larda pek tenha ve elverişli 
olur .. 

Cafer kahkahayı basarak 
ıordu: 

- Elverişli mi olur. 
- Evet ya seyit.. 
- Ayol, hamamın elverişlisi 

olur mu? Neye elverişli imiş 
bakahm bu hamam .. 

Kihküllü çocuklar bir ağız
n cevap verdiler: 

- Her şeye ya seyit.. Her dest alırlar. Mermer merdiven-
,eye... )erden cev!z kapılı camilere 

Ve koşa koşa odadan çıka- dalarlardı. Bu camiler günde 
rak uzaklaştılar... beş defa dolup dolup taşardı. 

Fakat bu ıehrin ihlfl.ı ile rabbc 

Bağdat. .. 
Şarktan garba, garptan şarka 

ve dünyanın bilinemez ne tara
fından, ne tarafına giden ve 
gelen bilinemez hangi bucak
tan gelen binbir kervanın uğ

rak yeri ve cihanın en meşhur 
ticaret yerlerinden biri olan 
Bağdat, bu devirde refah ve 
zevkin en yüksek ve erişile
mez şahikalanndan biriydi. 

Bağdat, halifeler diyariydi. 
Halifeler diyarı demek 2ühtün, 
takvanın, Allah ve Peygambe
rin diyarı demek değildi. Bu 
Bizansın bir tekli diğeriydi. 
Bağdat uykusuz gecelerin 

zevklerin ve şehirayinlerin di
yariydi. Burada neler, neler 
yoktu.. Ve neler, yapılmazdı. 
Bağdat çalışanların yaşadığı bir 
tehir değildi. Burası, her ka
ıancın dibine darı ekenlerin 
yeriydi... Suriye ve Irak, İran, 
Mısır ve biladi Berberiyenin 
zengileri, buraya, tıpkı cennete 
revan sevabı çok bir müılüman 
gibi gelir ve burada temizlenip 
dönerlerdi. 

Kaç yüz kerre görülmüt ve 
nihayet görüle görüle kanıku
nılmıttı ki, ıehrin bir ucundan 
elli develi bir kervan ile gelen 
muhteşem bir Suriye Emiri, 
ıehrin öbür kapısından bir hır .. 
sız gibi taşlanarak, yalın ayak, 
başı kabak koğulmuı, çöle, ça
lün yakan ve kavuran cehen
nemine sürülmüştü. 

Baidat. .. 
Bu tehir, yer yürinün en 

dalavereci bir nesline mesken 
olmuştu. 

Dünyanın ulaşabildikleri her 
yerinde din ıimsarlığile uğra
şan belleri kılınçlı mtiılüman
lann yaş:adığı diyardı burası .. 
Burada, inci, cimaı, albn ve 
gümüş, bitmez tükenmez bir 
kaynaktan ıelalelenir ~bi pen
çerelerden l'Okaklara taprdı .. 
Müslüman dininin dünyevi bir 
aaltanab vardı.. Bu ıaltanabn 
makam olan Bağdat, oh .. Muh
teıem bir şehirdi doj'nuu ... 

Burada, sefil Ye berbat bir 
insan aramak abesti. 

Muntazam caddeleri ve bu 
caddelerin etrafını çeviren mü
keJJef ebniyesiyle Bağdat bil
tün cihana nümune veren bir 
giizellikteydi. Filvaki ıehrin 
bir çok ibadethaneleri vardı. 
Hemen her köşe başında bir 
mescit. hemen her mahallede 
bir büyük cami g6ze çarpbrdı. 

Muazzam şadıraanlar etra
fında rengarenk ipekli gömlek
leriyle birer yabani ördek gü
z:elliii gösteren sebirliler. ab-

dua ettiği yer buraları değ;Jdi. 
Baidat ibadetini hamamlarda 

yapanların ıehriydi. 
Bu da ilk kuruluşunda böyle 

olmuf, böyle h&flamııb.. Böyle 
gelip b6yle gidecekti. [1 J 

Güzel hamamlar vardı bu 
tehirde .•. 

Kibk6llü, sGlüfJü delikanlılar 
1edef nalınlarla ıoğukluklarda 
dolaıırla?", geceleri göbek taı
lannda dart kol çengi, yataı 
namazına mümin davet eden 
müezzinlere meydan okurdu. 

Bilha11a .\~iudıjunız tarihte 
şehir adam zıvanadan çık-
mış bulunuyordu. 

F aıilet ve namu.s her defter
den silinmişti. 

Kad!n kaclmL. Erkek erkeğe 
bir Alemdir ıidiyordu. 

Bu itin ıonu ne olacak, bunu 
düıllnen mi vardı? 

Harzem ellerinden ücretle 
toplanan aıkerler, sağda bir, 
ıolda bin bir ıaf er kazanıyor
lardı. Batdat itte bu zaferleri 
iıtiımar eden muhtekir~indar-
lar ıehriydi. 

- Sonu Yat -

(1) Netekim bili da öyle 
lmif. -·-Cuma Maçlan 

Din a)qam futbol heyeti 
feykaJAde olarak taplanmıı Ye 
yann yapılacak lik maçlarının 
hakemlerini Hçmiıtir. Oyun
lann projramı 16yledir: 
Saat 
9 Ttlrkıpor-Altınordu;Bay 

Hikmet 
11 Göztepe -K. S. K. : Bay 

Mustafa Şenkal 
13 Tlrlupor-Albnordu;Bay 

Riza · 
15 K. S. K. - göztcpe: Bay 

Mustafa - fotbol heyeti 
baıkam-
Halkevl Llklerl 

12,30 Kahramanlar- Hacıhüse-
yinleler Turnuva 

14 Bayrakh·-Demiryolu ,. 
15,30 Bornova-Hilil " 

Keresteci Zade 
... -

Öldü. Cenazesi Bugün 
Kaldırılacak 

Keresteci zade bay Haıan 
dün herayi maslahat gittiği 
Ka-.bada vefat etmittir. Ce
nazesi 10111935 Perıembe 

(bugün) saat 11,30 da Gü
ıelyahdaki evinden kaldın

larak cenaze namazı öğleyin 

Kemeralb cimiinde kılındık
tan sonra Koklice altındaki 

uri mezariıtana defnedile
cektir. 

86yük Allah kederdide 
Ailesine aabn cemil ihsan 
etsin. 

Bay MuSsolini Diyor Ki: 
ltalyan - Eransız Anlaşması Kimsenin 

Aleyhine Mütevecciµ Değildir ... ,, 
~~-------------... 

Düçe Anlaşmanın Ana Hatlarını Anlattı 
Roma 8 ( A . A ) - Stefani 

Ajansından: 

da muhtemel vaziyetlcı· karşı
sında Fransız-İtalyan müşterek 
hattı hareketini. tc-spit ettik ki 
bu çok mühimdir. İki ulus ara
sında hattı hareket tayin eden 
bu anlaşmanın ehemmiyeti çok 
geniştir. Genel meseleler üze
rindeki Fransız-İtalyan anlaş
maları hiç kimaenin aleyhine 
değildir. Ve bu anlaımalar Av
rupa hayatının ufuklarını kı

saltmak için deyil, bilakis ge
nişletmek ve çok uzun zaman
danbcri uluslan düşmüş olduğu 
ümitsiz vaziyetten kurtarmak 
için yapılmıştır. Nihai beyanatı
mın ruhu da sarihtir.Şimdi bize 
li zım olan feykendimizi müba
Jegab bir nikbinliğin daiına 
tevlit ettiği tehlikeden kurtar
maldır. Her ıeyi olduğu ve ar
hk yapılacak başka bir şey 
kalmadı diye düıünmemeliyiz. 

daha kolaydır. 
Beyanatımı bitirmeden önce 

Bay Lavalın açık zekasına, 

pratik ve geniş düşüncesine 

ve mükemmel müzakere usul
lerine karşı olan hayranhğımı 
tebarüz ettirmek isterim. Bay 
Laval ile münakaşa ayrıca bir 
zevktir. Zannediyorum ki ara
mızda şahsi sempati de mev
cuttur. Çünki mücadele ile 
geçmiş olan gençliklerimiz ara
sında bir müşabehet vardır. 
Çünkü matlubumuz da birbiri
ne benziyen siyasal tecrübeler
le bizi azçok hayali ilham 
ile kanşık olması tabii bu
lunan bir evrenselcilikten de
rin ve yıkılmaz ulusal haki-

Fransız - İtalyan anlaşmaları
nın imzasından !onra bay Mus
solini ~e hay Laval Fransız -
İtalyan matbuat mümessillerini 
kabul etmişlerdir. Bay Ma!!lso
lini Fransız matbuhtı mümessil
lerine demiştir ki : 

Son günlerin en mühim hi· 
disesini yakından takip etmek 
üzere Romaya gelen Fransız 
ıazetecilerile konuştuğumdan 
dol•yı çok memnunum. Fran
sız - İtalyan yakınlaşhrmasını 
kolaylaştıracak bir hava yarat
mak maksadile gösterdifiniz 
faaliyetten dolayı teşekkür ede
rim. Bay Laval ile tarafımdan 
imza olunan anlaşmalardan ıon
ra iıtikbal için daha verimli 
bir faaliyet göıtereceğinizi ümit 
ederim. · 

Önümüzde iki türlü mesele 
vardı. Birinci, yalnız Fransa ile 
ltalyayı alakadar ediyordu. Di
ieri ise umumi meselelere, 
yani Avrupa ile dünya veziyet
lerine temas etmekte idi. Bay 
De Jonvenelin aefirliğinden 
Bay De Şambronun sefirliği 
zamanına kadar bu iki grup 
meselelere ıayet bariz esbap 
dolayısile ıureti haller aramak 
lazım geldiğini diifündük. 

Genel ıavaştan beri sürüp 
aitmekte olan Fransız - İtal
yan meselelerini haJJedilme
miı bırakarak yalnız genel 
meeeleler llzerindde bir an-
latma 'riicuda fıetirilmiı ol
Nydı eaaah, yani devamh bir 
anlqma temin edilmiı olınu
dı. Dij'er taraftan ıenel me
aeleler &zerindeki ihtilifJar 
olduğu gibi bırakdarak yalnız 
Franııı: - Italyan meseleleri 

halledilmiı olsaydı, bu da gay
ri kifi bir anlaşma olurdu. 
Her iki ınrette kıymebiz bir 
it yapılmıt bulunuyordu. Bu
nun için hem genel meseleler 
üzerinde hemde Fransız - ltal
yan mueJeleri üzerinde tanı 

bir anlatmaya vasıl olmak eme
lile it• bqladık, ve buna da 
muvaffak olduk. Böyle bir ne
ticeye varmak için ihzari ça
hımalara ihtiyaç . haıd oldu. 
Cu nazik il,zari çalışma!ar nor
mal diplomatik yolla baıladı. 

Bay Laval ile benim aramız
da ve müteha11ıılar arumdaki 
uzun ve mühim Roma müla
katları ile tekimUI etti ve 
uıulii dairesinde imza edilen 
protokollarla nihai ıureti hal
lere miin.cer oldu, Bu çalııma
lar pratik ve maddi ç.a.lıımalar 
idi. Ve bu anlqma gibi zıt 
iıtekler araıında mütekabilen 
memnuniyebahı bir ahı verit 
mukavelesi demektir. Çünkü 
diploması fryda ve hikmetini 
uluslar arasında doıtluk ve İf 
birliği için lüz:um)u muvaıene

lerin haddı zabnda mevcudiye
tinde değil fakat aramhp vü
cuda getirilmesinde ıBaterir. 

Gene) ve Avrupai diyebile
ceğimiz alanda da itilAflar elde 
ettik. imıa edilen bu itiliflar-

Bilakis ulusların ve bunların 
menfsatlarının tabii inkişafiyle 
hemahenk olabilmek için dost
luğun da daima tenmiye edil
meye ihtiyacı vardır. 

Dostluk diplomatik protokol
Jarda mumya halinde kalmamalı, 
fakat hayatta yaşamalıdır. Bu 
şanlı müşterek bir medeniyetin 
ve son defa geçirilen büyük 
imtihanların tecrübesini yaşayan 
memleketlerimiz arasında çok 

katlara isal eden bir tekamül 
yazılı bulunmaktadır. Eaima bu 
hakikatlerden hareket lazımgel
mektedir. Fakat bilhassa halen 
yaşamakta olduğumuz zamana 
benziyen karıtık zamanlarda 
daha geniş İf birliği ve tesa
nütler aramaktan bizi mcnet-
m~ti~ . 

l 935 Senesi Fransız - ltaJ-
yan anlaşmalarının verdiği bir 
saadetle baılıyor. Şimdi böyle 
bir zeka ve azimle çalışalım ki . 
hu anlaşmalar dünyanın kendi
lerinden beklediği semereleri 
versm. 

••••• 
önümüzdeki pazar Günü 
Sarda Plebisit Vardır 
2200 Memurdan Yalnız 2010 u 
Dün Reylerini Kullanmışlardır 

...... 
Sarbrukın, 9 (A.A) - Ge

lecek Pazar ıünll reylerini ver
mesinde gtlçllik olan bazı me
murJann reylerini iatimaJ eyle
melerine tahıiı olunan günde 
2200 rey sahibine mukabil 
2010 kiti reyini i8timal et
mittir. 

Bunun sebebi memurlar ara
ıındaki ademi memnuniyettir. 
Zira Viıbadende Sar memur
Janmn vaziyeti hakkında d~vam 
etmekte olu müzakereler daha 
biç bir neticeye vaııl olmamıı
br. Bu ıuretle Sarın Almanya
ya avdeti halinde memurların 
iltikballeriain n• olacatınm belli 
olmamaıı bltibı idarede bllyik 
itil' aılunb tevlit etmektedir. 
llamafi yakında bu müzake
relerin bir ıaeticeye Yaracaiı 
tahmin edilmektedir. 

Vatikan, 9 (A.A) - Papah
jm reımi aazetHİ .A..ervatore 
Romano remai mahiyeti haiz 
olarak ne9rettiji bir teb.liide 
Papalıj'm Sar p!ebiıitinde bita
rafhjmı mubafaıa etmediğine 
dair olarak deveran etmekte 
olu 9ayialan tekzip etmekte
dir. 

Sarbruk, 8 (A.A)- Dtın Bu
kingende bet memur bir inti
hap bftrosuna ıirerken fatiıt 
1.11altl selim vermiıler, reyia.m 
komiıyonunun emirnameıi ma
elbinn re.vlerini Y•naektea 

mahrum edilmiılerdir. 
Bir hastahanede bulunan ih

tiyar bir kadın şunları söyle
mittir: 

Ben Almanım ve Alman 
olarak ölmek istiyorum. Bu 
sözle hangi tarafa reyini ver
mek istedigini gösterdiği için 
o da rey vermekten mahrum 
edilmiştir. 

Alman cephesi bu mahrumi
yetleri reyiam komisyonunun 
nezdinde protesto etmiştir. 

SARBRUK,8 (A.A) - Sar 
reyiamına ait ilk pusulalar dün 
ıandıklara atılmıştır. 811 reyler, 
polislerle hükumet memurları
nın ve hastane ile hapisha-
nede yatanlann reyleridir. Bu 
auretle reye iştirak ih
tiyari olduğundan ve dün rey 
atmıyanlann bu işi pazar gü
nü de görmeleri caiz olduğun
dan rey vermek hakkını kul
lananlar az olmuştur. 

Macar Milli 
Bankasında 
Büdapeıte, 8 (A.A) - Maca

riıtan milli bankası umum mü
d~ Bay Popovios istifa et
nııştır. Bay Popovios eski ma-
liye mektebinden bulunmakta 
•e mali siyasanın c9asını Pen
günün altın mikyasından tutul
muında görmekte idi. Yerine 
eıki maliye nazırlanndan ve 
Macariıtanın en iyi maliyecile-
rinden Bay Bela lmredi tayin 
lllU1UDu1tur. 

.. 



Si hHe e Yeni Asır 

1. Kız Lisesinden Yetişenler Yurdu· 
Istanbulda Açılan Yurt Büyük Bir ihtiyacı Doyurdu 

Üniversiteye Devam Eden lzmirli Kızlarımız Nasıl Yaşıyorlar Kadının 
Saylavlık Hakkı ile Askerlik Vazifesini Nasıl Karşılıyorlar? 

İstanbul, 8 (Poıta ile) -
Geçen sene yine bu sütun
larda İzmir kız l.iseai müdüril 
Haydar beyin teıebbüsile İs
tanbulda okuyan yüksek tah
sil kızlarına bir yurt açılaca

ğmı yazmııbk. Fakat böyle 
b:r yurdun açılmasının ne de
mek olduğunu, nasıl fedakar
lıklar iıtediğini bizden ziyade 
onu kuranlar çok iyi bilirler .. 

İıte bir sonedenberi, kuru
lacak... kuruluyor... Dediğımiz 
yurt nihayet kuruldu .•• Bu ha
ber. herkesten evvel kız lise
ıinde, kızı olup ta "lıtanbula 
tahıile nasıl göndereceğim,, 
diye acı acı dllşünen anne ve 
babalara bir müjdedir. 

* * • 
lzmirli hemıirelerimin yur-

dunu ziyarete karar vermiştim. 
Daha kapıyı çalarken içerden 
şen sesler kulağıma ğeliyordu. 
Yanımda fotoğrafçı vardı.Gün~ 
lerden cuma idi. Üdveraiteli 
bayanların hemen hepsi yurtta 
bulunuyor, yemek yiyorlardı. 

Mükemmel bir sofra kurul
muş.. Tabaklardaki çorbadan 
belli ki yemeğe henüz başlan
mış ! 

İzmirli kız arkadaşlar bizi 
kendi aralarına almakta adeti 
rekabete girişmişlerdi. Bu kar
oaşlığa f ıtanbullu arkadaşım 
bile şaşh. Kulağıma hafifçe 
eğildi : 

- Siz bütün lzmirliler, bir
birinize ne kadar bağlısınız!. 

Yurdun GUzellljil 
Size evvela yurdun mevkiini 

söyliyeyim.. Üniversiteden bir 
kaç yüz adım ötede ... 
Şehzado başında caddeye 

hakan binaların en güzeli.. 
Mükemmel boyalı üç katlı bir 
apartman, yurda girer girmez 
antreden itibaren beyaz, bem
beya:ı duvarlar.. Üç büylik so
banın ısındırdıiı ılık bir hava 
mükemmel bir sofra ve niha
yet çorbaaiyle ve tatl11iyle en
fes bir tabldotl.. 

lıte ıimdiye kadar gördü
iüm manzara hep bu!.. 

• • • 
Arkadaşım İstanbulun sayılı 

ayar ediyor, hep entresan poz
lar yakalamağa çalışıyor .. Ba-

yanların hemen hepsinde hu

susi bir heyecan var. Bu he
yecan: 

" - Bay Kadriyi babamız 

gibi seviyoruz, Biz gerçi şimdi 

baba şefkatinden, ana kucağın
dan ayrı düştük amma, o bize, 
onların yokluğunu hissettirmi-

Yemekler çok mükemmel, 
bunu biz:1:at gördüm. İyi bir su, 

haftada bir banyo, çamaşır ih

tiyacı da mi.kemmel, bol elek
trik ziyası ve üç büyük soba! .• 

i nüıcwsitede okuyan lttzlanmızm bfr i.ısm1 
- Objektife güzel aksetmek yor.,, Yurdun ilk idare heye- Yurdun hm:usiyetlerind n bi-

isteğinden doğuyor. ti şu arkadaşlardan teşekkül rini şurada hemen söylemek 
Bayan, doktor da olsa, ha- etmiş: lazımdır: 

kim de olsa, kimyager de ol- Hayrünnİ'Ja (Hukuk), Kamı- Bütün bu nimetlerden yalnız 
sa, bayan, yine bayandır .. Ben- ran (Hukuk), Lütfiye (Tabiiye), İzm kız lisesinden yetişenler 
ce duğrusu da budur. " Gü- Emel (Kimya).. değil, civar vilayetlerden ve 
zellik onlara yaraşır ,, !.. 

Yurdun idaresi 
Şimdi idare odasında kahve

lerimizi içiyoruz. Diğer bayan-
lar odalarına dağılmışlar.. Biz 
yalmz idare heyetile beraber 
kaldık. Yurdun idaresi hakkın
da izahat alıyoruz. 

" - Efendim Yurdun dört 
kişilik bir idare heyeti vnr. Bu 
dört kişiyi aramızda gizii rey-
le seçiyoruz. Bay Kadri de bi
ze fahri başkanlık ediyor ,, . 

İzmirli ve hele Kar~ıyakalı . 
olup da bay Kadriyi tanımıyan 
yoktur. O, senelerce İzmir er
kek lisesinde muhasebecilik yap- ı 

mış bir zatt;r Tutum noktasından 
İktisat ve Tasarruf kuruır.una 
başkanlık yapabilecek kabili-
yettedir. Kızı Behire, Üniver
sitenin kimya şubesine girdik-
ten sonra bay Kadri de, yurda 
kendisini vakfetmiş bulunuyor. · 

}°ıırclllıt irfurr. lıC!/f'fİ 'tlllf/lmTfrimi:r. i:m/ınt 'l'f'l"İ!fOI' 
Yurdun BugUnkU memleketin her tarafından tah--

Saklnlerl sile gelmiş ve İstanbulda barı-
Yurdun bugünkü sakinlerini · nacak bir yeri olmıyanlu da 

sordum. Şu listeyi uzattılar: istifade ediyor. Bu ıuretle İı-
" - Tıpbiyede 9 talebe var: mir kız lisesi bütün memlekete 

Halide, Vedia, Nigar, Şemsi- hizmet eden bir müesaeH kur-
malı, Ferilia, MRkbule, Naz- muş oluyor. . 
miye, N::ıhide, Necmiye.. . idare h~yetinden Lütfireye 

Hukukçular 7 kişi: Kamran, sordum: 
Hayrünnis:ı, Mevhibe, Vedia, · - Burada İzıııirden mada 
Naime, Sebııhnt, Nebahat.. lınngi vilayetlerden arkadaşla· . 

Kimy:ıker1cr: Behire, Sadiye, rmız· var? 
Emel, Sabahat, Emine.. •• _- Adanadan, Konyadan, 

Eczacılar: Halise, Mükerrem, Meraştan; Afyondan, Ödcmiı-
Mchrure, Zehr:ı, Nebihe.. . ten, Ant~pten, · Bandırmadan, 

· Fen faküıt-esiııin tabiiy"c kıs- Bursadan hatta İstanbuldan bi-
rnmda: Lütfiye, Münire.. rcr arkadaşımız var. Yurtta · 

Tarihte: Zahide, Şecaat. ayrıca Romanyadan gelmiı bir -
Ve · nihnyc.t felse~cde: fvlc- talebe ele var. Fakat tabii ço-

dilıa.,, ğumuz İzmirliyiz.,. 
•'* • Şu vaziy~te göre bu yurt · 

)'Hnltın bfr köşesinde 11111:il: Şu Şeraite Bakın yakın bir gelecekte çok büyü-
fotografçılanndan biri.. Huıu- Bu iş için adeta "biçilmiş Yurdun şu şeraitine bir göı yeceğe benziyor. Şayet ıimdiki 

Kimıran 
ı,;iyle meıleğine lflk bir genç.. kaftan,,!.. 
Önüne ıfirülen roıtolara bak- idare · heyetinden 

gezdirin. Ayda 18 liraya yemek, gibi iyi idare ediJirse bir kaç 
içmek, banyo, çamaşır, elektrik seneye kadar İzmir kız lisesin-

mıvor bile. o fotowrafını !lÖzüne sövledi: ve teshin!.. den yetİ$enler kurıımu Türki-

veye büyük ve bayırlı bir mü

essese kazandıracak demektir. 
* • • 

Şimdi yurdu ge:ıiyoruı: 
" - Efendim burası müta

lea salonumuz.,, 
Baktım köşede iki bayan, 

biri medeni kanununu, diğeri 

ceza kanununu açmış madde
lerin derinliklerinde dalmışlar .. 

Sol tarafta bir tıbbiyeli iske
letin önünde latince bir takım 
isimler sayıyor. Ortadaki ma
ıııada kimyaya ait tüpler. Du
varda şemalar, ve vücudu 
beşere ait levhalar, haritalar 
nihayet kara tahta.da bir takım 
muadeleler, formüller.. Belli ki 
burası bir mütaJea salonundan 
ziyade bir laboratuvar .. 

Oradan orta salona geçtik. 
Soba başına iki Karşıyakalı, 

doktor bay Hüsnü Muhittin 
kızı bayan Vedia ile, riyaziye 
muallimr bay Abdülvahabın 
yeğeni Emine kurulmuşlar, ör
gü örüyorlar.. Mevhibe de 
kendisini al bir kord~Ia ile 
süslüyor. Karşıyakalı Zabidcde 
elbiselerini ütülüyor.. Burası 
istirahat salonu .. 

Ayaklarımızın uçlarına basa
rak üçüncü kata çıkıyoruz. En 
önde fotoğrafçı tabii! 
Sağ odada Halide annesin

den gelen mektubu sevinçle 
okuyor ve arkadaşlarına bir 
şeyler anlatıyor, bu manzarayı 
objektife bırakarak karşiki 
odaya geçtik. 

BUlbül Yuvası 
Burası çok kalabalıktı. Hazır 

bulunanlardan birisi odayı tak- · 
dim etti: 

" - Efendim burası { Bülbül 
yuvası)!. .. ,. 

Bu ismi almasınm sebebini 
çabuk anlattılar. 

" - Bu odanın bu ismi al
masının iki sebebi var. Birinci 
sebep odanın çok havadar ve 
ziyadar olması,,. 

- İkinci sebep?? 
- İkinci sebep te bu odada 

yatan arkadaşlarımızın hepsinin 
seslerinin güzel olması!... 

Odada mükemmel bir caz 
kurulmuıtu. Behire kemanının . 

aratmıyan sesleri mükemmel 
bir melodi vücuda getiriyordu. 

Kanunla, kimya ile, fizyoloji 
ile, f els fe ile yorulan dimağ
lar:ı serpilen bu senfoni, büyük 
bir ihtiyacın karşılığı değilmi?. 

Saylavhk Hakkı Ve 
Kızlarım iz 

Muzikten sonra büyük salo
na oturduk. Yurtta bizden baı
ka üçüncü bir misafir de var : 
Namık Kemalin torunlarından 
ve İstanbulun açık fikirli ba
yanlarından Nermin Muvaffak. 
Yurdu :ziyarete gelmiş .. 

Kızlardan biri kadınlara !Say
lavlık hakkı verilir veri mez 
duydukları heyecanı anlatı
yordu : 

11 
- Büyük kurultayda Türk 

kadınına saylav olmak hakkı 
verildiği günün gecesi yurtta 
aramızda büyük bir eğlence 
tedip ettik ... Arkadaşların biri 
kürsüden inerken öbürü çıkıyor
du. Nutuklar söylendi.Tezahürat 
yapıldı. Neticede gizli reyle 
iki saylav seçtik,, şaşırdım. 
Birdenbire sordum: 

- Ne saylavı??? 
11 

- Basbayağı saylav, biri
si üst kat saylavı, o biri de 
orta kat say.avı!?!.,,: 

Hep güli\ştük. Kız arka-
daşlarımız meğer ilk heyecan
la aralarında birden. saylavhk 
seçimi nümuncsi yapmışlar! 

Huilukçularla Doldorlaru, 
Münakasası . . 

Otedcn beriden konuşurken 
anladım ki yurtta rakip iki 
kitle var: Hukukçula,r Tıbbi
yeliler! .. Her mevzu üzarin
de muhakkak ikt noktai na
zar çarpışıyor. Mesela birisi 
misalini ' 1mahkiimdcn kanun
dan,, getirirse o biri mutlaka 
"hastadan, fenden,, getiriyor. 
tam saylavlık üzerinde görü
şürken iş "kadının askerliği,. 

ne dökmek çok zevkli ola
caktı: 

- Saylavlıktan sonra kadın
ların yapacağı bir vazife daha 
kalıyor!.. 

İçlerinden biri zbldı: 
"- Diplomasi hayata gir

mek, kadınlar çok iyi diplomat 

Yemekle ... 
yayını çekerken, kitara da tel- olurlar!.,, 
lerini titretiyordu. Bu sırada - Niçin?'?. 
"Bülbül yuvası,, nm sakinleri- .. _ Çünki zaten, fıtrat• 
nin 11 Jeenete Mac Donald ,, ı - Sonu 7 ınci alıiftdt -
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Kız Lisesinden 
Yetişenler Yurdu 

Çok Sefalet Var,· Açlıktan ölen Yok! Angaryada 
Kullanılan lşs~!:.vA.z Yiy2r C.o~!stır~ Çekiyor· 

İstanbulda Açılan Yurt Büyük 
Bir İhtiyacı Doyurdu 

••••• 

" ft .. çlıktan Gebersek Te Çok Büyük Bir Konfor İçinde Can Vereceğiz!,, - Baştarrfı 6 rnca Salıifede -
diplomat doğarlar!..." 

de eğildiği Atatürk - Hitler ve 
Mussolini askeri elbise giydik
leri halde - o ünifonnaıız ge
ziyor. Bu, herp istiyen dünya
ya en büyük bir derıtir." 

Bertin, 8 (Hususi) - Alman
ya "l '\ olup bitenleri öğrenmek 
iste,·seniz, şoförlere sorunuz. 
Meyhanede herkes susar; Ev
lere giheniz sizi vergi memuru 
•anıp açılmağa cesaret edemez
ler. Şoföre gelince, söyler de 
s:;ylcr. 

- Allah belaamı versin şu 
Y.tşadığımlz zamanın! Vakti!e 
ihtiyar beygirimi sürerken te
rakkinin bizi bu kadar sef;l
leıtireceği aklıma gelir miydi? 
En iyi günde, yani bugünkü 
fibi sağnakla yağmur yağsa, 
•liınizde en çok beş on mark 
geçiyor. Bunun üçte biri bizim 
Ücretimizdir.Günde 1 mark 75 

:Santim ile 3 mark arasında bir şey 
Halbuki ev kirası umumiyetle 
ayda 30 marktır. Beş on mark 
ta vergi ve sigorta için aldı
lar mı, elde 40, 50 mark aylık 
kalır. Bununla yimek, giymek, 
ısmmak ve gezmek lazım, be
kar hayatında ne ise ne. Bir de 
aile, cehennemin ta kendisi. 

- Sizden kötüsü yok mu? 
- Olmazını ya? Yol yapmak, 

k~.nal açmak, bataklık kurut
mak için kuHanılan işsizler 
va.r. Bunlara hiç öğrenmedik
leri bir ış yaptırılır.Çok yimez
ler ve hakikaten iıstırap çeker
ler. 

- Ben Bcrlinde işler düz .... -
iiyor, sanıyordum. 

- Elde ka1acak bir şey 
satın almak liizım gelince öyle. 
Fakat taksiye binip te sonunda 
bir şey kalmıyacak bir seyahat 
:c;in 2 mark tasarruf ctmeği 
düıünüyorlar. Öyleleri var ki 
İyi y.ir, iyi giyinir de yağmur 
altında yayan gitmeği taksiye• 
binrneğe tercih eder. 

Şöyle konuşarak ziyaret ede
ceğim iş adamının dairesine 
geldik. Bu memleketin en bü
yük kumpanyalarından birisi. 
Çok debdebeli koridorlardan · 
geçerek it adamınm koskoca 
bürosuna giriyorum. Bu şirket, 
Yalnız yabancı memleketlerde 
senede 100 milyon marktan 
fazla iş yapar. Adını vere
ıniycccğim. İş adamı bana so
ruyor: 

- Berlindo kimi gördünüz. 
- Bir taksi şöförünü. Milli 

· · ~onomin = -ı: h-ı'ı::kııd:ı b:ı:1a pek 
• •• 1::ı. hab~r!~t verdi. 

--Sizde Almanyanın batmak 
Üzere olduğuna hükmediyorsu• 
•:unz. Hiçte öyle değil. Öyle 
çarelere baş vuruyoruz ki bu 
sayede felaket bizim semtimize 
uğramıyacak. Sakın, yeni icat 
falan sanmayın. Sadece aklı 
Selim iti. Diinya niçin betbaht
hr? Zira teknik alanındaki 
görülmemiş serpilme sayesinde 
istihsali misli geçmemiş bir 
dereceye çıkardıktan sonra, 
soyıaJ kurumunu da bu muaz
Zölm inkişafa göre uyduraydı. 
Müstehlikler yaratmak lhım
dır. Almanyada gittikçe artan 
bir muvaffakiyctle bizim yap· 
tığım~% it budur. Güniin birin· 
de bilmem açhktan ~ebarir 
miyiz? F--.kat ö•l• da ot.a cok 

büyük konfor içinde olacak. 
Belki yemek dolabı dolu olmı
yacak ama, banyo salonu, rad
yo, telefon, şofoj birinci cin
sindan olacak. Bu da bir teselli! 
Belki ilk maddelerimizin eksik 
olacağmı düşünüyorsunuz. Ben
ce bize lazım olan asgari mik
tarı her zaman bulacağız. Zira 
evvela dünyanın bize mal sat
mağa ihtiyacı vardır. Alman 
piyasası silinemez, sonra biz de 
dışarıya hoşa gider,göz kamaşh
rır,işe yarar öyle eşya gösterece
ğiz ki bize satışlarının karşılığı 
olarak bu mallarımızla ödenmeği 
bir bahtiyarlık sayacaklardır.Si
zin gibi iyi yemek yiyeceğiz amma 
yaşayacağız. işte bu kış bunun 
deHli hani bu kış yıkım kı,ı 
olacaktı ya? Etrafmıza bakınız 
kursağı sıkan insc..nlar var, 
doğru sizin taksi şoförü bir is
tisna değildir. Fakat ölenler 
yok. Ben işçilerime, erkekler 
ıçm saatta bir mark, kadınlar 
içhı de 60-75Pfennig kadar ve-

küm vermemeli. 
- Almanyada mala karşı 

mal siyasasına dönmüşsünüz. 

- Görünüşte bu bir gerile
medir! Amma, beJki sonunda 

Doktcrr Sclıaht 
bir ilerleme çıkar. Düşününüz 
ki mesela Cenubi Afrika biz6 
yun satmak istiyor "iyi diyo
ruz amma karşılık olarak size 
mal veririz.·~ Bu bir hesap 
meselesi zaten para ile olarak 
yapddığı vakıt bile, ende !'ton-

ruz yok .. 
- İşte siı Fransızlar hep 

böylesiniz. Kasada milyarlar, 

evde para çıkmı filan olmazsa 

insan mahvolur sanırsın!%. Eyi 

ya, iıte bizim ihtiyat paramız: 

yok günü günü • e yaşıyoruz. 

İnsan, ihtiyat akçesi olmayınc1t. 
ne yapar ? Ondan V.lZ geçer. 

- Şu 1935 yılt bir yakınlık 

yılı olacakmı, dersiniz ? 
- Böyle derin kökleşmiş 

karşılıklı emniyebizlisri ortadan 

kaldırmak adeta insan gücüniiıı 

üstünde bir iştir. Amma buna 
muvaffak olacak adam asıl si· 

zin memleketinize hesapsız eJİ• 

lik etmi, olur. Sizin hiç bir 

işe yaramıyan ilıtiyaçlarınız var, 
Emniyet olsada siz bazı mem• 

leketlere kredi açsanız, para• 
nız ytlzde dart getirse, senede 
iki üç milyar taze para kaza
nırsınız. 

- Rir memleket kendi ken-

liı·ı·f iurleıı bfr mrm:ora llitlerin sağ 1.-olu Ba11 t.s 

Bu cevap hepimizi güldürdü. 
Fakat askerlik bahsi de kay
bolmak tehlikesine uğradı. 
Doğrudan doğruya sormaktan 
başka çare yoktu: 

Eczacıdan Halise - Doğru 

söylediniz, sulha hep tarafta-
- Kastim askerlikti. Ka- rız. Fakat hücuma karşı, teca

dınların askerliği ... 
Mecliste bir fırtına koptu .. 

Kadının askerliği!.. Herkes 
mutlaka bir şeyler söylemek 
istiyordu. Söylenmek istenen
leri sıraya koymak yine bu 
suali ortaya atanın üzerinde 
kaldı: 

- Mese!a siz söyleyin Ka
mıran hanım!.. 

"- Bence kadınların saylav 
olınası bir ihtiyaçtır. Zira 
öyle ihtiyaçlar vardır ki on
lan ancak kadın gözü, ka
dın sözü lcanunlaşbrabilir. As
kerlik meselesine gelince. Ka
dınlar öldürmeği değil, yaşat· 
mayı düşünmelidir. Harb deı
ğil, harbı ortadan kaldırmai'ı 
gaye edinmelidir,, Bir hukuçu
nun bu sözüne yine bir hukuk
çu hayrünnisa şunu ilave etti: 

11 
- Kadın ruhu öidürmeğe 

mütemayil el "'1°ildir ,, Bu iki 
cevaptan son. ıbbiycden Mak-
bule dayanamadı : 

•• - Harp, lıarphr arkadaş-
lar, icabmda biz de mcvzHerde 
sünQ'a ile dövüşmeye haz!r bu
lun;alıyız. Saylavlığı aldık. 
Askerliği de istemeliyiz !. " 

Bütün gözler misafir ( Ner
mi.t Muvaffak ) a çevrildi. Oı 
bu hu·mstaki reyini söyliye
cekti: 
AtatUrk, Hitler, Mnssolini 

.. - Biz kadınlar h:ırba de
ğil, sulha hizmet etmeliyİ:!. En 
büyüğümüz bile bugün bunu 
düşünüyor. 
Dünyanın en büyük a3keri 

Atatürlde aısker olduklarını id
dia eden Hitler ve Mussolini 
arasında bir mukayese yapı
mr. Bugün dünyanın, ku
mandanlığı ve askerliği önün-

vüze karşı Türk kili da Türk 
delikanlısı kadar yurdu koru
mak için hazırlanmış bulunma
lıdır. 

Son sözü hukuktan Hayrün
nisa söyledi: 

••- Askerlik bir vazife, say-

lav1ık bir haktır. V azifclero 
ehil olan, haklara da ehil olur. 

Askerliği vazife sayar, saylav
lığı hak diye isteriz .. ,, 

* 
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lzmlrln Yardım 
Etmesi Llızım 

Kendi yağilc kavrulmağa 
cabalıyn bu yurdJJn en büyü1' 
kusuru ihtiyaca göre dar ve 
küçük olmasıdır. 

Bilhassa be~ altı ay sonra 
kız lisesinden yeni talebeler 
geldiği zaman bunları bu bina-

ya kabul etmek imkansız: ola
caktır. Bunun için İzmir, gerek 
kızlarm ve gerek erkeklerin 
açtığı hu hayır müesseselerine 
yardım etmelidir. Dirik valimi
zin delatetile Hususi muhase
benin bu yurtiara her sene yap
ması lazım crelen ufacık yar-.., 
dımlar bunların idamcsi için 
elzemdir. Keza fırkamız da"fi~
yır cemiyetlerine,, ayırdığı yar
dımdan ufacık bir kısmını mem
lekete eleman yeti~tiren bu mü
esseselere tahsis ederse bu 
yardım, amacını bulan yardım
ların c.1 hayırlısı olur. 

" liJ. 4 

Bugün yoksuzluklara rağmen 
her zorluğa göğüı gererek &ser 
lan bu sevimli yuvadan çıkarken 
başarılan bu büyük işden her 
İzmirli kadar kendime de bir 
iftihar hissesi ayırdım. 

T-u.fan. ~.!::11an.. 

rırım. Para biriktirmezler ama da bile denkleşmek lazım harp dine yaşayamaz mı? 
rahat ev!en.le otunıdar. Sizin borçları işinde bunu gördü- - Sizinki aç kalmaz amma, ' 
işçileriniz gi:>i y~mcğin iyi,ini nüz ya. Ne siz, ne biz bun- orta çağ yaşayışına döner. Ec: 

iktisadi Haberler 
yemezler. Hani sizde herkes Jarı ödeyemedik, zira bir mal nebi işçileri kovarsanız, kcndı 
etin iyi tarafım arar da et pa- hareketinin karş1bğı değillerdi. sanayi işçilerinizi tekrar top~ 
halı olur. Bizde, et pahalı olun- Şimdi, Cenubi Afrika Al- rağa bağlamağa mecbur· kalır-
ca, sucuk yerl" ·.Ç=fti 15 Pfen- m:m mah yutmağa mecbur smız. Aç kalmazsınız amma 

nigdir. Knnı memleketinizde konfordan eser 
balık, ınta- da kalmaz. 
tes, . fasu;j'o, _ Ya siz? 

lahna yerler. 1 _ Biz başka. Kendimizi 
Sizin bir Fran kendi toprağımızla beslemek 
sız işçinizin aklımızdan geçemiyeccğı için 
yalnız lokan- ya satmalı, ya geberme!iyiz. 

ta masrafilc O halde, sanayiimiz harikalar 
bütün hir AI- yaratıp memleketimizde şöyle 
man ailesi gc böyle bir yaşayış .seviyesi tut-çinebilir. Size 
göre bizim
kilH. bundaıı 
ötürü acına- /,'o,ıı:;rı ı · 

cak haldedirler. Sizin tcJekki
lcrinize göre doğru amma, bi
zimkiler bir Francnz işçisinin, 
mükemmel biryemekten ve ne-
fiı bir şaraptan sonra yatmağa 
ııttij'i evi görseler, sefaletin 
Franıada olduğunu söyliyecek
ler. Görüvoraunuzva. acele lıü-

tal. <ı ıı1 l:tlw {,, ry 
olunca, bize rekabet eden 
fabrikalara yapmaktan da j-eri 
kalacak. Böyle otarşi denilen, 
her memleketin her ihtiyacını 
kendi içinden bulunması de
mek olan manasızlığın önüne 
geçilt:cek. 

- Amma siıin ihtivat oara-

malıdır. 
- Harba in<!-nır mısınız? 
- Harp nekadar menhus 

bir şey olursa olsun, kazana
cağına emin olsa hiç bir mem
leket kendini tutamaz sanırım. 
Bereket kimsede bu emniyet 
yok ve hiç şüpheşiz artık ola
mıyacak ta. Bu bizim biricik · 
banş teminatımızdır ve bütün 
muahcdclerden daha sailamdır. 

Dün Borsada Y pılan Satışlar 
uzum 47 E Krispin 14 50 

Çu. Alıcı 

697 K A Kiıım 
447 S Süleyman 

. 365 H Z Ahmet 
230 Riza Halef 
220 Alyoti bi. 
165 F Solari 
150 Jiro ve ŞU. 
124 Ş Remzi 
112 Y ı Talat 
88 D Arditi 
86 H Alyoti 
72 M J Taranto 
51 M Alberti 
50 Za. H 'ibra. 

Fiat 38 P Paci 12 
12 50 15 37 32 Vitcl 14 25 
12 50 16 12 S Emin 15 37 
11 50 14 25 12 AJbayrak ti. 15 
13 15 10 J Taranto M 12 75 
14 14 50 3014 YEKÜN 
14 14 25 Zahire Borsası 
14 14 25 Çu. Cinsi Fiat 
13 15 75 72 Arpa 4 
13 13 75 2 Mısır 3 50 
13 13 75 6 Yulaf ~ 
14 25 16 350 Palamut 205 
14 75 l8 228 Pamuk ka. 48 
12 13 50 96 kilo Ce. içi 29 
14 14 502 ° K. ceviz 11 

-------~~ ............ ~ ..... ----;.,_._.. __ __ 
Bir Kaza Olmu' Topuz Ahmet 

14 50 
13 25 
14 2S 
15 37 
13 
12 75 

4 
3 50 
5 

390 

29 
11 

Kemerde kiiıtanc cadde
sinde Hüseyin oğlu Recep, 

idaresindeki arabasile ev eş

yuı taşırken ef yalar üzerine 

bindirdiii Adem kızı Saniye 
arabadan dUtıerek yaralanmıı
br. 

İsmetpaşa bulvarında sabı
kalılardan Topuz Ahmet, peh· 

levan ıürcşini seyreden Mus

tafa oğlu Hüseynin yankesicilik 

surctile 19 lirasını çalarak kaç

tıj'ı iddia olunduğundan aran
makta.dır. 
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C. H. Fırkası Kongresi Toplandı 
F.Şefi Atatürkü Tazim lçinBir DakikaAyaktaDuruldu 

Baştarntı Bıı ıııci sahaede -
Cumhuriyet Halk Fırkasının 

vilayet kongresini açıyorum. 

Konutmağa başlamadan önce 
ulusun en deierli adamı ve 
dünya tarihinin gelmit geçmiş 
evlatlannın en büyüğü olan 
fırkamızın tefi Atatürkü tazim 
için bir dakika ayakta durma
nızı rica ediyorum. 

Çok yerinde olan bu teklif 
hararetle kabul edilmiş ve her
kes ayağa kalkarak bir daki
ka durm\lfbır. 

Müteakiben bay:Avni Doğan 
nizamnameye tevfikan bir reis, 
bir reis vekili ve iki kitip se
çileceğini a6yliyerek demittir ki: 

- Şimdiye kadar vilayet 
kongreleri için mutat merkez
den mansup bir reis talep et
mekti. Fakat ben kırk iki bin 
fırkalı arkadaşın mümessilleri 
müvacchıinde manaup bir reis 
talebinden uzak durmağı tercih 
ettim. Birinci ve ikinci reisleri 
de ıiz ıeçecekıiniz. 

Seçimde uıul rey haf idir. 
Fakat kongrenin üçte ikisi 
reyi it'ariyi kabul ederse böyle 
de yapılabilir. Rey usulünü 
reyinize koyuyorum. Reyi iş'a· 
riyi kabul edenler ellerini kal
dırsınlar: Teklif mllttefikan 
tasvip edildi. 
Şu halde namzetlerinizi gös

teriniz diyen hay Avni Doğana 
kongre birinci reİlliğe kendi
sini, ikinci reislite de Ödemiş 
azası doktor bay Mustafayı 
namzet gösterdi ve ittifakla 
seçildiler. 

Kltiplildere de avukat bay 
Ahmet Ştıkrü ve Cumhuriyet 
bankası vcznedan bay Cemal 
Ahmet intihap olundular. Ri
yaset divanı baylece tcıekk&I 
ettikten sonra bay Avni Dofan 
IÖZÜDc devam etti: 

- Şimdiye kadar fırka kon
greleri milzakerab sizli yapılı
yordu. Halbuki fırkamız mem
leketi içine almıt tek bir fırkadır~ 
Memleket itlerinin gizli konuıu
lacak tarafı yoktur. Bunun 
için bu ıckafın albnda sizli 
İfİ olmadıgı, fırkemızıa malı 
ve memleketi içine almıtbir fırka 
olduğunun herkcı tarafından 
.......... için fublı fırkasız 
bütün yurltaflan kongreye 
tuvibinize iktiran edeceiinden 
emin olarak da~et ettim, key
fiyeti reinize arzcdiyorum. 

Bay Avni Doğanın teklifi 
müttefikan tasvip olunduktan 
ıonra konıre reiai vilayet ida
re heyeti faaliyet raporunu 
bizzat okudu; raporu ayuen 
yazıyoruz: 

Hoı geldiniz arkadaflar! 
Yurt itlerini liatibıe alanlar 

-günü gelince- ulua önünde he
sap verirler. Bu beup rünü, 
bizim için ıelmit bulunuyor, 
idare heyetimizin vereceği he
saptan ahn aloyla çıkacaiJna 
inancı ve yapbia işlerin yüksek 
kabnızda onaylanacağına gti· 
venci vardır. 

Sayın arkadqlerl 
Son dakikaya kadar, olduiu 

gibi ıörilnen, pründiiü ıibi 
olan Ye birbİrİllİ berkiten bir 
heyet olarak cah,blr. Nizam· 

1 

namemızın buyurdnğu yumuş

ları elimizden geldiği kadar 
yapmıya özendik. Yapamadığı
mız, beğendiremediğimiz işler 
varsa, onlar bizim gücümüzün 
yetmiyeceği, yapılması elimiz
de olmıyan işlerdir. 

Nizamnamemizin idare he
yetlerine verdiği yumuşlann 

karşılığım birer birer sayıyoruz: 
Aza Kaydetme 

933 kongresi yapıldığı gün 
fırkalılann sayısı 34423 idi. Bu 
gün bu' sayı 42 bine varmış 
bulunuyor. Türk kadınının ıi
yual işlere girişi, fırkalılann 
ıayısını daha çok artıracakbr. 
Şimdiden 1260 kadın üyemiz 
vardır. Acunun en temiz, en 
ince, en deicrli kadmı olan 
Türk kızı inkılip fırkuının 
içinde kendine uyan yeri almıı 
bulunuyor. 

Bu 42 bin fırkalının değeri, 
son belediye ıcçimind~ denen
miştir. Bu değer daha yukarı 
kurumun, ıcflcrin alkıtm~ almq 
ve örnek deye g&sterilmiftir. 

Ocak, nahiye, kaza kurum· 
lannm batında bulunan arka
daşlann bitmez, tiikenmcz, 
derli toplu, yarlı yakıııklı ça
lışmalannı ne kadar lğsck 
yeridir. 
Fırka Paralarını Toplama 

Fırka (Geliri) nin ilk ve ana 
kaynağı üyelerin teahh&t ak
çeleridir. Bu akçelerin toplan
masında bir güçltlk g&rllltlyor. 
Verdiği sözü yapan, slzOnde 
durmaiı iyi bilen fırkalılardan 
bu taahhiit akçesini istenildiji 
gibi almayı beceremedik. Ta
ahhütlerini yapmıyanlara ni· 
zamname saygısız adını veri-
1or. Hiçbir fırkalı bu a;ır 16-
zün altında kalmalı İltemeı. 
Belki iıtemeği bilmiyoru. Yi
ce heyetinizin bu itle uirqa
rak bize yol g&ıtermelini di
leriz. 

Masrefl•M Yapma 
Dokuz bin liralık bir biltçe 

içinde çalıftık. Halkevimizle 
birlikte büttln gelirimiz 1 S bin 
liradır. İzmir fibi yüksek ve 
orta tahsil görmüşleri, binleri 
aşan bir yerde, faydalı olmak 
ve çalı1111ağı geniıletmck için, 
bu gelir kaynağım genişletmek 
gerek. Kazalardaki halkev!e
rimize yardım edemiyoruz. Bu
nu düşünen idare heyetiniz, 
önilmtızdeki yılın btltçeaini (17) 
bin lira üzerinden yapb. Böy
lelikle Ödemiş, Bergama Urla
daki halkevlerile lzmir evimize 
yardım yapmak kolay ola~k
br. Umumi meclis v'e belediye, 
bu dileğimizi yerinde g6rdük
lcrinden bunu onaylamağı şim
diden ıöz vermişlerdir. Yüce 
heyetinize mUftulanm. 

Gideri gelire uygun olarak 
yaptık. Para işlerimiz temiz ve 
yolundadır. Hiç bir yere bor-
cumuz yoktur. Seçeceğiniz hesap 
encümeni, bütün bu hasa plan in
ceden inceye eleyip soruştura
cak ve bir raporla size bildire
cektir. 

Kongre Kararlarını 
lcr~ 

Geçen konırede kenuıulan 
dileklerin bir çoğu yerine sre-

tiri lmemiş bulunuyor.Bu,iyi ele
nip yapılabilecekle yapılmıya
cağın ayrılmasından, bir de 
dileği yapacak olanların bu iş

leri gereğı gibi üstüne alma
malarmdan ötürüdür. Bizim di
lek işleri için düşündüğnmüz 
yol şudur: 

1 - Belediyece yapılacakla
rı şehir meclisi arkadaşları· 

mıza, 

2 - Umumi meclisce yapıla
cakları umumi meclis üyele
rine, 

3 - Hükümetçe yapılacakla
caklan, iş başında bulunanlara, 

4 - Devlet merkezinde ya
pıiacaklan hem genel kitipli
ğiınize, hem de aaylavlanmıza 

Yereccjiz. Her ay bu itleri, 
soruşturulmalıdır. Böylece ıe
çenler seçilenleri kontrol etmit 
olacaklardır. Ulus işlerinde ol· 
dutu gibi fırka işlerinde de 
kontrol yerinde olmuu, fay
dalı itler yapılacağına iaamla· 
mu. Her Tirk, lıer fuk.ah 
it hqmdakilerden hesap ara
dıiJ, itlerinin auıl yapıldıpn 
ıorup ıoruşturduiu fiİD itler 
yoluna girmit demektir. 

Geçen konırede kon...ıa• 
dileklerden hllktmet merkuin
cle yapılmuı ıereaenler için 
ıenel katiplikten hir ""7nk 
aldık. Bunu da dilek enclme
Dİlle ıunacajız. Ocak, nahiye, 
kazalardan gelen dilekler de 
maya konulmut olarak enci· 
mene Yerilecektir. 

Belen Emlrlerl Tldlllk 
Genel kltiplikten ıelen bu· 

yunaklar' puı ıtınOn-= fırka 
lmrumlanmıza yayı)mıı Ye bil
clirilmiftir. Biz• dllfenleri de 
yerine ıetirmekte gecilmedik. 

lnflhepleM K_...IU 
lzmir fırkahlan,epiz ve bea

zeniz bir hızla bltlln aePnieri 
bqarmlf bulunuyor. Ônlmlz· 
cleki ay içinde yapılacak UJ· 
lav ve umumi meclis ıeçiml~
rininde iatenildiji gibigeçece
iindcn kufkulanmıyoruz. 

Helkevlerlnl idare 
Urla, Bergama, Ödemiş ve 

lzmir halkcvlcri faydah ol
mağa çalışmışlardır. Yalnız, 
fırkamızın halkevlerinden bck
lediii, şimdiye kadar ya
pılandan çok ileri, çok öte bir 
amaçtir inkılap ateşinde ısınan 
uJ sal duyguyu, günlük istek
lerin çok üstünde tutan bir 
gençlik ordusu bu evin içinde 
doğup büyüyüp yannan ıt ve 
ulus adamı olmalıdır, Buraya 
varmak için gereken yolu, da
ha bulduğumuza inanamıyoruz. 
Şimdiye kadar yapılanlar bek· 
lediklerimizi karşılamağa yet· 
mez. 

Dil, tarih, güzel san'atlar, 
köycüler ıuhelerini yeniden 
kurmaja çalışıyoruz. içtimai 
.vardım şubemiz için usanma 
va candan yardımlarını gördüğtl 
mnz Hamdi Firuz, Suphi Eınin, 
Kırkağaçlı Klzım, Salihcttin, 
Politi, Manisalı Mehmet, Dok
tor Mitat, Avukat Müair, 
Balcı Oilü Hakkı, baylara : 
hele cömert lzmirlilere tqck· 
kür etmeli borç biliyoruz. 
Verilen emek boşa 2ibnedi. 

(758) Orta ve Lise tale
lebesi sıcak yemek yiyor. Hi
maye heyeti olmiyon se
kiz ilk mektep çoculdarma 
elden geldiği kadar yiyecek 
veriyoruz. Okullara bin beşyüz 
liralık kitap aldık. Şimdiye ka
dar fakir tale~leya yaptığımız 

yardımın yekunu 5485 lira 78 
kuruştur. 

Hililiahmere, Maarif, Öksüz
lere yardım, Cocuk eıirgeme, 

Verem mücadele derneklerine 
iki ay içinde 7587 lira yardım
da bulunduk. Memur arkadaş
lanmızda bütçelerinin darlıj'ını 
göz önOne almadan bu hayır 
itlerine katıldılar. Her işde ol 
dutu gibi, bu işde de, vilaye
tin deierli yardımım ıöylemeğe 
borçluyuz. ilk taksitlerini top
ladıj'ımız bu hayır ışının 
hu seneki blltçui (31000 li
radır. 
Yardım ıörcn talebeden bir 

çoju, İzmir kazalarından gelmit 
çoeuldardır. Burada yapbİJmız 
bu kurumun, kazalarda da ya
pılmuı için kongremizin bir 
karar almuam ve bu ite gere
li gibi bir gcniflik verilmesini 
dileriz. 
lntlhaplar Ve Namzetler 

için Fikir Yoklaması 
Bu,nne kadar yapılan ıe

çimlerin hemen hepsinde yok
lamalar yapbk, Fırka kurumu· 
mUUD başında bulunan arka
tlaflanmızm deierlerine inan
dıİJDUZ için, onları kendi istek
lerimize doğru çekmekten zi
dyade biz, -çalı9bk. Gllvcnci
mis bot çıkmadı. Kurumumu
ma oldup, uıl seçimlerin yok
lamaya uyguolup ile kendini 
ıaaterdi. Son baro inzibat 
meclisi yoklamuı, bunun giizcl 
bir lrneğidir, 

Oç Arlık Raporlar 
Kazalar idare heyetine 

dotrudan dojruya baih na
hiyeler, bu raporlan, ör
nejine uypn ıhdcremiyor· 
lardı. Buuun için kendilerine 
yazdık. Aylardanberi yolunda 
ve yerinde raporlar alıyor ve 
yukanya hildiriyonaz. 

Kongrelere Tevas•ut 
Dilek ve hesaplardan batka 

kongreye ıunulacak bir İf ıör
miyoruz. Yüksek kongreniz, 
gereken bir İf vana onu, doi
ruian doğruya eline alabilir. 
ltçl Ve Esnaf Blrllklerl 

Bu birlikler yua ılzlle 
buıhna, belki ıiyual bir var· 
hk sibi priinmiyebilir. Y ahuz 
fırkamu, bu birlikleri içine al
llllf ve onlara yine kendi fay
clalan için 6acllhlk yapmak ia
miftir. lzmbocle Esnaf Ye ltçi 
olarak (34) birlik Yardır. Oye
leri elli hini buluyor. Bu 
ftbıe kadar bu birlikler, iye· 
lerinden toplaclıldan akçeler· 
le idare laeyetlerİllİD ve umu· 
mi kltiplerinin maqlanm ver
mekten 6tcye geçmiı deiiller· 
dir. Birliklerine para Yeren it· 
çiler bu paranın fırkaya veril
diğini ve bu para kartalıiı 
olarak fırkamn kendi itlerini 
yapmak itin taabhilde girdiği
ni unıyorlarclı. Sizim ona 
fırkamız, bir (ellô adile) taki-

bi mesalih idarehanesi yerine 
indirilmişti. Halbuki bu para
lardan bir tek metelik bile 
fırka kasasına girmez ve gır
mcmiıtir. Birlik üyelerinin haa
talanna bakmak, çahımadıkla
rı zaman onlara yardım etmek, 
kredi ve istihlak kooperatifleri 
kurmak, mesleki yardım san
dıklan açmak gcrekdi. Bu ek
siği görerek bütün birliklerin 
hesaplanna baktık. Birlikler 
için devletin ko ,. dutu yasaları 
nizamnameleri topladık Vilaye
tin büytık yardımile biri antma 
öbürü düzeltme ile uğraşan 
iki komsiyon kurduk. Salon 
sandalcıları, deniz itçileri, pu
vantörlerle babkçılann hesap
lannı temizledik. iki ıenede, 
üyelerine yardım adile, doksan 
lirayı pçlükle bulan bu birli
ğin bu seneki bütçesinde yar
dım akçesi 800 liradır. 

Her birliğin yardım faslın
dan ve yıJda bir kez gündc
liklerinden toplanan paralarla 
aralannda ıağbk kurumu ya
pıyoruz. Bu kurumların en az 
(30000) liralık bir sağlık ba
kımı yapacağını söylersek elde 
edilen fayda için küçük bir 
örnek vermit oluruz. İleride 
bu birliklerin bir yapıda bir 
araya toplanarak giderlerini 
azaltmalan iıtcnilen bir iştir. 

Sayın arkadaılar : 
ikinci kinunun on ikisinde 

ikinci mibıtehip aeçimi baılı· 
yacatı için, 6nümiizcle çok dar 
bir zaman vardır. Dilek ve 
hesap eİlcilmenlerinin gece 
gündüz çalışarak it başında 
buluDJDUJ gereken mümessil 
arkadqlanmızı bcklctmemelc
rini dileriz. 

Seçecejiniz yeni idare he
yetinin bizden 1stiin İf gör~
bilccek değerde olacatım uml
rak l&ıl yüce heyetinize bıra
kıyoruz. 

Y apacajuuz itler yurt için 
uplu, ulus için kutlu olsun. 

Rapor okunduktan 10nra mü 
nakapya arzolundu. ilk sözü 
Menemen azası avukat bay 
Kemal aldı ve dedi ki: 

- lzmir Halkevinin uhdesine 
düşen vazifeyi ifa etmediğine 
kani bulunuyorum. Hattl oka
dar ki lzmir Halkcvi en yakın 
bir kiye kadar fitmek zah
metini de ihtiyar etmemiştir. 

Halkcvinin vezaifi mühimmc
lindcn biri halk arasına ka
blmak, onlan yükaeltmck, on· 
lara içtimai yardımlarda bulun· 
malı, vellluıl nizam•amesinin 
kendUiae tahmil ettiji vazife· 
lerini yerine ıetirmektir. Her 
tGrlll eyaafı haiz münevver ar· 
kadqlan Iİnesin•e harındıran 
İzmir Halkevi bu iti bqara· 
mazsa me•cudiyctleri daha ha· 
fif olan kualarm Yazifelerini 
yapamaclıldanna muhakkak na• 
zarile bakmak lbımdır. 

Bay Avni Dotan - Halkevi· 
Dİll reiai bay CeYdet Ak Ömer 
burada bulummyor. Eauen bu 
yazifeyi ben herime aldıtım 
için ben ceyap Yereyim: Ha&· 
eYlerinin en birinci yazifelİ 
aacak, yaloa bir at.... d&Ye
nk yannın ad .. mı yetiftir-

mektir. Buraya varmak için 
ulusu irfan en yükseltmek ve 
kültür evinde toplamak gerek
tir. Halkevinde çok değerli ar-
kadaşlanmız vardır. İmkin da
hilinde . çalışmıflardır. İstenilen 
noktaya yctişmcmit olmalarına 
rağmen elden geleni yapmış
lardır. Bilirsiniz ki bu işler biraz 
da para meselesidir. 

Dil şubesini ele alalım. Bu 
şubedeki arkadaşlar parasız 

çalışamazlar. Son üç sene zar
fında dil savaşı &zerinde neır
edilen eserlerin tutarı aşağı 
yukarı 1500 lira eder. 

Tabii Halkevi bu maddi var
lığa sahip değildi. Mesele ayni 
zamanda külttır ve ıeviye işidir. 

Ben bir defa dil ve edebi
yat ıubcsindcki mukayyet ar-
kadaılan bir toplanbya çağır
dım. Ynz elli mevcudu vardı. 
Aralannda BakkalMehmet, Ko
lonyacı Abdullah ta mevcuttu. 
bakkal ve kolonyacı demekle bu 
meslek mensuplarim istihfaf 
etmiyorum. Bilikis bunları ken
dimden iistün bulurum. Amma 
gece dersleri almak, bilgilerini 
artırmak mevkiinde bulunanla
nn kültür işilc meşiul olacak 
bir teşkilatin başına geçirilme
lerini anlamıyorum. Halkevi 
açmak kapıya bir lcyha asmak 
demek değildir. 

Dökme su ile deiirman 
dönmez. Halkevlcri irfan ba
kımlan bu sene daha iyi bir 
hareket içinde yaşatılacaktır. 
Bunun için umumi vilayet mec
lisinden, Şehir meclisinden 
daha yüksek tahsisat aynlma
aını kongrenizin tasvibine ikti
ran ederse istiyece;iz. Kaza
lardaki Halkcvlcrinin kifayet
sizliği ve hatta lağvedilmesi 
mevzuubahistir. Bu hususta 
arkad•tlar mtitalealannı söyle
melidirler. 

Bay Haluk (Bergama)-Bcr
gama Halkcvi açılalı henüz bir 
sene olmamıtbr. Binası tamam
lanmadan açılmıtbr.Bunun sebebi 
gençli;in iştiyak göstermesin· 
den, acele etmesindendir. Pa
raya tevekkuf eden itleri ba· 
taramadık. Kültür işlerini pa
raıızlıktan ilcrletemedik. Bizim 
yapabildiğimiz halka muayyen 
günlerde konferans vermek, 
Fransızca, Tilrkçe kunlar aç
mak ve milli piyesler temsil 
etmektir. parasızlık içinde ya
pılan bu işlar •z değildir. 

Halkevlcrinin yapmHı lüzu-
k .. • 

muna anıım. 

Bay Selim (Ôdemif) - Ôde
lllİf Halkevini bu ıene yeni 
açbk. Kazalarda biz gllcümüz 
yettiği kadar çallflyoruz; ıckiz 
tubemiz faaliyettedir. Motkü
IAtm ltqı parU1zhktadır. Diier 
mllüm bir nokta da fırkacı ar
kadqlanmızın halkevine ıarıl
mamıt olmalarıdır. Fırkab ar
kaclqlar anu ile bu işe urıl
..ıar daha mllfit olabiliriz. Bay 
Kemalin fikrini yanlıt buluyo· 
rum. 

Bay Kemal - Fikrinin yan
lq anlqıldığını, HalkevleriniD 
lityına taraftar olmdıp tak· 
Yiyui llzum•ada ıırar ettijini ..,._. 

Ba7 Ani Doiaa, koaıre 

. 
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VE 
llEYVA BAHÇpl SAHiPLERiNiN ......... 

Dld aenedeD hen seve eve lmllaadıjuu ve aldığınız 
n~ taktllrle ,.,. ~{ GOVERCIN ) markalı 

KlitYDI CilBR!ı.m ..... ,....... yalım: 
GAZI BULVARINDA YENi TUffAFIYEclı.ERDE 

(1) NUMARALI ADADA INGILIZ KiMYEVi 
G08RELER ŞiRKETi 

OWajw U.11b1MaJmJZ • 
GOBRELERIMIZI BAO mmtakalarmda ki KOY ve 

KASABALARDA IİZce aclresleri belli olan aeeataları
azda~ 

Aclrea : IMPERIAL KEMIKAL INDUSTRIS ( Levaat ) 
ıJMITED şlRKETI IDtlR ŞUBESi 

P. IC. 78 TeWoa: 3883 
12-26 (1092) Pa. ~ Cu. 

Y eaiclen Açılan 

lmperyal Oteli 
Beyoilu lngiliz Sefarethanelİ Yanında No. 6 - 8 

ffalC. fevkalide maazaruı olan, banyolu, çok temiz 
•e illll ........ •e ..ıoniara malik olan yegine bir otel
dir. FiJatlar ıDk ~ 

.. 

abibi 

Lütfü Kr~ar 

IÇestelli caddesi No. '2 
Doktor Ali ~ 
DO&UM VE 
DDIN HA.stALIKLARI 

MUTEllA88İ81 

• 

Ankara Birası 

-Ucuz-'); miz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür •• 

lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukan her ticarethanenin 
siparişini kahbl ediyoruz. Ankara Ormarı Çiftliği Müdiir11güne tfttita .. 
caat. Fazla izahat İçin lzmirde ~ge Palas ve Şeh ·r gazinosu müstecjri 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 

bin talebeler yetiftirilir. 
ıdare mldlrllltGmlze mlra-

caat edilmelidir. 2-10 



' ,o Klnunlsanı ,._ 

Pir Dişle 1,000,000 Mikrop 1 

Dişlerin izi günde iki defa 

f..ADY.OLi 
Ir ullanarak temizlerseniz hu nıikroplar yaşa-

111azla r. RAOYOL;N di'j ve diş eti hastalıklarına 
karsı en müessir bir çaredir. J)işlcri harao eden 
iıan11zlann nıuzır tesirlerine 1nani olur. Dişleri 
b:!nıizler ve oanl parıl n<ıı·;ntır. 

r.ıstol 
lstanbulun En Ten iz En Lüks 

Ve Ucuz ( elidir 
Bütün J7n1irliler Burada Buluşurlar 

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

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

Dikkat : :~~~ı~!:~ilere Brislol ~~:e-
os~anı·,,e otelini taysiye 

.. •" ' edcrız 1541 \ 
~ ı~ . ~ 

tlJ:-ı. -... ! . ~· ~ ....... ~"'~... ·... . !.~;~ ~ ·.:' .-" ......... =~·· :.j ..... . ",.... •• ; •. • :;._ . 

zmir ithalat Gümrüğü Mü
dü lü~Ônderı; 

Kilo Gr. 
o 615 
o 700 
o 580 

1895 

Cins eşya 
İpek mensucat 

" " 
Pamuk yatak çarşafı 

Kıymeti 
L. K. 
20 00 
6 00 
1 80 

27 80 
Yukarda cins ve miktarı yazılı eşyanın açık arttırma suretile 

satılacağından isteklilerin 16/1/935 Çarşamba günü İzmir İthalit 
gümrüiü s:ltış kcmisyonuna müracaatları ilan olunur. 
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M. SIRRI 

Zeytinyağcı 
. · 1ın·, Satım Ve Komisyonculuk Evi 
Başturak Karaman Sokağı Ağzında No. 17 

İZ Mi R 
Ayyahk ve Karaburunun En Nefis Yt:~ıek ile 

Yağlarını Her Zaman Mağazamızda bulabilirsiniz 

O o y ç e Or i ya n t b a r k 
Dl~ESJ)NER BANK ~-t 'HES' 

IZMiB 
l\J EH I~EZI : B EHLi ~ 

ı an11ada, 17/j Şubt!si Mevcuttu 
~ı·ı ıua~·e vo ilıtıyat akçesi 

165,000,000 Hayhsm:uk 
l ııı ") ıı<le ~nheleri: lSTAKBUL ve 1..% 

,\Jıı-;ırda Şalıl'leri: J'AHlHE ve JSKENlJLHll"E 
Her türlii banka muaıoelatnı ifa vö k:\hul eder 
c .A LMANY.AVA Mflyı\lıat, ikamof, tal.ısıl vı· l"air.- iı:iıı 

ı>n elıvı·ıı H~ınıt f\ REHJRTERl\1.A RK ı;nt1Jır. > tlı -1) 

Toptan Salıf 
Mahalll: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DE.POSU 

Yeni A•lr 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
Ierdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isteyiniz. 

AZ PARA iLE EOL 
J:SI:K: 

Y ALNI?- iÇi GAZLI 

La baia.-ı T em~n Eder 

Mehmet 
Elel<trik, Telef on 

PEŞTEA1.ALCILAR -
Tevfik 

Malzemesı Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

ıZ Mi R 
Pamuk Mensucati Türk 

Anonim Şirketi 
~· ı ketın l\l<'rkı·z ve l."a lırıkası: t ımı rılo H :ılkaprnaı d ıu1ı r 

Yeril Pamuğundan At, 1 aygare, Köpekbaş, Det}lrtnen, 
Geyik ve Leylak Markalarını havı lıer ııovı KatJot bezi 
ımal eyltıtuekte olup malları A vrnpıırıın a.r:ıi tıp ıııeu!'IU 

Ciilllll\ faiktir 

Telefon !lo. 2211 ve 306., 
Telgraf a.dresi: Bayrak Izmir 

(il 1) Por. 

ır· B ş aki a 
3, 6, 12 Aylık 

Buhar Veya Elektrikle Dninıi Ondülasyon. 
A1nıanyaılan \ le Biikresten Hususi Olarak 

~ > 

(ictirilen ~iüessil' IJtıçlaı·. Yıl Başı 
\' c Ba vran1 f-lazırlıkları ., 

GüzeHiğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle
nizi ve maky~jınızı mutlaka dip!omalz M İ t-1 1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. Telefon : 3101 

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

~?aliZ':~B ıo-15(1149) 

Sahife tt 

Aydın Demlryolu Umum MUdUrlUğUnden: 
10/1/1935 tarihinden 31/12/1935 tarihine kadar aşağıdaki is

tasyonlar beyninde taşınacak mersule ve mevrude eşyanın tibi 
olacağı tarif eler berveçhi zirdir. 
Nereden Nereye Eşyanın cinsi Yaz Kış Şeraiti 

tarife tarife 

İzmir Kuyucak mersule eşya 
Kuyucak ızmir manifatura 

Kr. Kr. 
900 1200 bilumum nakliyata ıi~ 
900 1200 mendifer ile yapmak 
600 800 üzere taahhütname ve-Kuyucak Aydın manifatura 

fzmir Sarayköy mersule eşya 
İzmir Sarayköy mersule eşya 
Sarayköy İzmir manifatura 
Sarayköy İzmir manifatura 
Denizli İzmir manifatura 

1550 1550 rilmesi lazımdır. 

Denizli İzmir 
İzmir Denizli 
İzmir Denizli 

fzmir Söke 

1450 1450 taahhütnameli ve te-
1450 1450 minatlı 
1550 1550 yalnız taahhütnameli 
1450 1450 taahhütnam.cli ve te-

minatlı, 
manifatura 1550 1550 yalnız taahhütnameli 
mersule eşya 1550 1550 yalnız taahhütnameli 
mersule e,ya 1450 1450 taahhütnameli ve te• 

minatlı 

manifatura,tuha 850 
fiye, züccaciyc 
kavafiye, mo-
bilye mualecat 
ve mü:skirat 

850 taahhütnameli 

İzmir Söke diğer eşya 750 750 taahhütnameli 
İzmir Ortaklar manifatura,tuha 700 1300 taahhütnameli 

fiye, züccaciye, 
kavafiye, mo-
bilya, mualecat 
ve müskirat 

lzmir Ortaklar diğer eşya 550 850 taahhütnameli 
İzmir Ortaklar tuz, çimento 500 650 taahhütnameli 
İzmil' g "rmencik manifatura, tu- 700 1300 taahhütnameli 

hafiye, zücca .. 
ciye, kavafiye 
mobilya muale
cat ve müskirat 

İzmir germencik Diğer eşya 550 850 taahhütnameli 
İzmir germencik tuz, çimento 550 850 taahhütnameli 
İzmir Erbeyli manifatura, tu- 700 1300 taahbütnameli 

h:ıfiye, züccaci
ye, mobilya mu
alecat ve mü!
kirat 

İzmir Erbeyli Diğor eşya 550 850 taahhfitnameli 
İzmir Erbeyli Tuz çimento 500 850 taahhütnameli 
İzmir Karapınar manifatura, tu 700 1300 taahhütnameli 

fiye, züccaciye, 
kavafiye, mobil
ya, mualecat ve 
müskirat 

~zmir Karapınar diğer eşya 555 850 taahhütnaıneli 
iz.mir Karapınar tuz, çimento 500 650 taahhütnameli 
lzmir Aydın manifatura tuha · 700 1300 taahhütnameli 

fiye, züccaciye, 
kavafiyc, mo
bilye mualecat 
ve müskirat 

lzmir Aydın diğer e~ya 
fzmir Aydın çimento 

550 850 taahhütnameli 
500 700 taahbütnameli 
850 1400 taahhütnameli lzmir Umurlu manifatura, tu

hafiye, züccaci
ye,• kavafiye mo-

İzmir Umurlu 

" " 
" Köşk 

bilye, moalccat 
ve müskirat 
Diğer eşya 

Tuz, çimento 
manifatura tu 
hafiye züccaci 
ye kavaf iye mo 
bilye mualecat 
ve müskirat 

lzmir Köşk Diier eşya 
" " Tuz, çimento 
" sultanhisar manifatu 

ra tuhfiye züccaci 
ye kavafiye mo 
bilye mualecat 
ve müskirat 

İzmir sultanhisar Diğer eşya 
İzmir sultanhisar Tuz çimento 
İzmir Atça manifatura, tu 

hafiye züccaci 
ye kavafiyc mo 
bilye mualecat 
ve müskirat 

650 1000 tahhütnameli 
600 750 taahhütnaıneli 
900 1500 taahhütnameli 

675 1000 taahhütnameJi 
600 7 50 taahhütnameli 

1000 1500 taahhütnameli 

675 1000 taahhütnameli 
600 750 taahhütcamcli 

1000 1500 

İzmir Atça diğer eşya 675 1000 taahhütnameli 
Atça Tuz, çimento 600 750 taahhütnameli 

Nazilli Manifatura tu- 1000 1500 taahhütnameli 
hafiye zücaciye 
kavafiye mobil 
ye mualecat ve 
müskirat 

!zmir NaziUi Diğer eşya 700 1000 taahhütnam r 
lzmir Nazilli Tuz çimento 600 750 taahhütn el~ 

1 - Bu tarifelerden gaz, benzin, mamul tütü a~t 1 

deler, ve nakli husu~i şerite tabi eşya istifade ~i!: ayıcı mad-
2 - Kış ayları kanunuevvel iptidasından z. 

ve yaz ayları nisan iptidasından teşrinisn . maı-t soknuna kadar 
berdir. a.nı sonuna adar mute-

A 3 - Ta~hhütn~me imza etmek istiyenler ve daha fazla tafsi-
lat almak uzere şırkete müracat t 1 . h 
olunur. e me en mu terem halka ilan 



DEUTSOIE LEVANTE LINIE 
Hamb~ 

~ALI)- ~n 
ı· 11....,...h oJiap 11 ._ W-
ıaw -k8'-• Aa•en, Rotterdam 
Hamhurr ve Bremen içlu yük 
alacaktır. 

NORBURG YapurU" IOD 
hi.•••d• klduiyor. ffambUrg 
ve Anenten yük çıkanp Ret
terdam ve H&mburg içan ;ek 
alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXMOUTH vapuru 16 IOD 

lclaaada bekleniyor. Nevyork 
iPa ,. ..t&caktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 Şu
batta bekleniyor. NeYJork.BcPı
toa, Filadelfiya ve Norfolk 
için J1k alacaktır. 

Varut tarihleri ve vapurlann 
isimleri &zerine menliyet b
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon T elef•n No. 
2001 - 2008 

• iZ 

LJMITET 

apur Acente! 
CENDEi.J HAN BiRiNCi 

KORDON TEL 2443 
QHt: nı.ıRMAN LINES LTD. 
)\İU.IYE iÇiN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kinuada LiverpooJ ve 
Swanaeaclan 

THURSO vapuru 25 biriaci 
kAnnnda Hd Loadra ve An
venten g~p talhliyec:le buluna-

cak ve ayni ....... Londr,a 
ve Hull için yak alaeakbr 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 
TAHMiL iÇiN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birina ka

nunda Hamburg, Bremen Ye 
An•entea gelip tahliyede bg.. 
lunmuttur 

NOT: Vürut .tarihleri ve 
~ iaimleri herine mu'u 
.ret kabul edilmez. 

' YIDBA ıZMıR, PıU --~~tt 
SUSAK ıÇıtf' MUNTAZAll 

HAFrAt.IK 'POST ASI 
Seyahabn mllddeti ıuür 

T_ılJeate S,tfl gindlr. 
Her Pu:artm ~ mu• -

lat ederek ~ lbleri 
atleybı hareket edecektir. 

dk hareketler: 
2/1/935 BLED 
9/1/93S SRBıN 
16/1/935 S.S BEOGRAJ) 
DıKKAT: vapurlar Çaqam-

ba gün& ubah y6k almıyacak
lardar. 

Pire ve Triyeste yolculan 
için fiyatlarda tenzillt yapal
llllfbr. 

Yolcu Ye anfun İçin tafsilat 
J. PUSStCH acentesine mi· 
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

PLAT 
Makina Fabrikamn 

AMDAR ÇIKRIGI 

Yeni ManifaibraaJar Pl'flll Wfet ..ır+ No. Ş 
Telefon No. .... P. K. • •• IZMIR 

lngiliz KJ. NZUK Eczaoesinın 
ök örük Pastill ri 

Pa stıl AnhSeptıE 

Ciciden Cicisine 

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

i SIHHAT 
• • • • . 
• • . 

Noneçyanm halis Morina bahkyağıclar 
iki Defa Sllzlllmllfllr 

Y eglne Deposu 
~ .... 

Sıhhat Eczane& 

.. 
• . .. 

• 
• • • .................................................................. ,. .. 

Umum Hastalarm azarı Dikkaüne 
En ıon sistem mide, kana ,baiu'_aak, babrek ft ~· 

neticesi Kil1m a.teıilea pilotla, -pilotau kaaC1lk konilail 
kalak ı.tıan, f lztalMmlar ~ taLa\ı . korMfara ı•Jri tab
doiu ~ ricatlanndak! iplikleri ft!!!• ci-
hazlan, k..UC hata\ld*a netlceei la.... U.'-
•=:i:.:lıalt .. k için kcmtar ve._.. · olan 
m el Ye ayaklar. ta~ çıllsp11 enamda~ 
layu ldlrek kemiklerinin p,n tabiileflDefine mani olmak 
için konalar. 

TORKIYENIN YEG>.NE-llOWE$ESı VE ESERi.ERi 
iLE RAGBET ve trlllAT KAZANAN SuN'ı AZA Ala/ 
ve MuTEHASSISI 

Fa 


