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Saylav Seçimi 
-. -· 

Son belediye seçimi ulusu
nıuzun demokrasiye olan sevgi 
ve bağlılığının afizcl bir dcne-
nıe .. 6 

b .... 0rncği oldu. Kadın erkek~ 
I utun yurttaşların reylerini kuI
dnrn_aları, seçime koşmaları 
h ev~~ adamları ile birlikte 
k epırnızi sevindirdi. O günlerin 
b ıv~~cını yüreğimizde taşırken 
'} ugun daha büyük bir deneme 
o~· karşı karşıya bulunuyoruz. 
t kn Yerli işlerin seçimini yap
] ı~·· Bugiin demokrasinin var-
ıgını anlatan hüyiik ulus ku
bul:ayının ~eçmc iştne başlamış 
t 

u unuyoruz, Bu seçimde rrös~ e.. w• • o 
r ·.~c~öımız candnn yakınlık 
eıımı sağlnmlıyacak bir dav
ranış olP.caktır. 

~tatürkiin elile yoktan vnr 
jdılen tiirk ulusu devrim yo
l unda ba<; dündürücü çabuk
.~Ha en i!el'i kentsel ulushmn 
o .. d d nun c yer almıştır. Bir çok 
li emokrasiler kadın için siyasal 
•ak tanımadıkları, kadından 
s~ylav çıkarmadıkları halde 
turk devrimi bu eksiklikleri 
hızla bütünleştirmektedir. Bu 
secimde kadınlarımız da reye 
karışmakta ve kadınlarımıza 
büyük ulus kurultayında san
dalyalar ayrılmış bulunmak
tadır . 

• oı. lkerniz için genlik ve ge-
nış ık ·ı . d h veren ı erı avranışlar 
kep. devrimin açarhğından ül
h enın birlik ve bütünliğindcn 
kız alrnaktadır. Biz bu güç 
~}'llaklarını ne kadar arttırır

sbaK geleceğe o kadar inanla 
ak b"I' · l a ı ırız. Rejim, açarlıimı 

~I usun kendisine olan yakınlrgw ı 
1 c ··1 

1 ° Çer. Bu yakınlığı anlatan 
s·a~a ~oyan da seçim i~leridir. 
t eçım ışleri törüye inanı anla
ba~ g.jdişin ulusça be2"enilip 

egl enılmediğini bildiren dene-
me d" B er ır. u denemelerin va-
r.~:trı iç ve dış siyasa için yeni h ~r açar. Ulus bu yıl Cum
urıyet Halk Fırkasının büyük 

~ene~ kongresinin toplanacağını 
d~ goz önünde tutarak Bele
.1relerde oldugw u gibi genel 

vıı~ k . ayet urultaylarmı savlav sc-
rırnl . . ' J -.. crını yeniliyerek içe ve dışa 
~ahşı ulusun inanını bir kez 

t~a a .ortaya koymak istemiş-
ır Zıra ~ · · ı · .. 
1 

· o verecegımız rey erı 
0 Çerek, geçmişte yapılanların 
ulusca nel~erte bcyenildiğini 
nnanlıyacak aelecekte daha 

• ' o 
~erımli işler görmek iç:n bun-
aan hız ~!acal:tır. Bunu y.tp
~ak bu yükümden kaçmm~mak 
u Usal bir borçtur. 

Uluı-;al toplantılarda, ulmml 
rayramlarda, büyük ulusal gün
erd~ seeimizin yettigi kadar 
~~vrıme olan bağlılığımızı, Ata
b~.rke olan sevgi ve saygınım 

uyük bir kıvançla ortaya ko
Y1 uyoruz. Bunlar dille anlatılan-
ardır. 

. Atntürkün en çok sevineceği, 
ınanacağı !iCVtrİ onun açtığı d . o 
cvrım yo!unda yürüdüğümüzü 

anlatan davranışlardır. Bunun 
ba~ında da seçim işlcl"ine gös
tcrılecck yakınlık gelir. Bundan 
Ötürü saygı değer ulusumuzu 
~andık başlarına koşar görmek 
ısteriz. Bu atılıt Atatürke ve 
onun açtığı yola sevgimizin 
ve inanımızın en güzel belıce
sidir. 

Cıcmhıct'i!fetia Ve 

K. Antant Dış ·Bakanları 
Cenevr~de Toplanacak Ve Roma 
Anlaşmasını Tetkik Edeceklerdir 

rüşeceklerdir. 
Londr,a Ziya'9etl 

Londra 12 ( 1·A ) - Paris 
ve Nevyork'dan gelen malfı
mata göre, Fransız Bakanları
nın Londrayı ziyaretleri esna
sında Fransa ve· İngiltere ara
sındaki para işine dokunuldu
ğu takdirde müzukereler yal
nız faydalı bir görüş teatis;ne 
münhasır kalacak ve bugün 
için İngiliz lir:isınm istikrarı 
neticelerini ver~;yeccktir. Bu
nunla beraber bu müzakere
lerin ecun p&wa sisteminin 

ila!I JJ111·a/ Ha.1 .. llttssolım bu1ıdan sonraki ahengine ze-
iST ANBUL, 13 (Hususi) - nın da girip girmi)ccekleri gö- min hazırlıyacağmı Londra ma 

Cenevreden bildiriliyor: Küçük rüşmelerden sonra anlaşılacak- liyecileri ümit etmektedirler. 
Antant Dış bakanları Cenev- tır. Mamafih Küçiik Antant İstikrarı, ancak lfızım olan 
rede toplanaı ak Roma antlaş- çavresinde Lava! - Mussolini şartlar tahakkuk ettikten san-
masını tetkik edeceklerdir. Or- arasında imzalanan antlaşmanın ra erişilecek bir gaye olarak 
ta Avrupa Antlaşması adı ve- eyi bir tesir bıraktığı muh~k- telakki eden bu maliyeciler 
rilen bu antlaşmaya Yugoslav- kaktır. Balkan Dış bahanl:ırı bugün için bu vaı.iyetin böyle 
ya - Romanya ve Çekoslovakya- da ayni mesele üze?'inde gö- olmadığmı düşünmektedirler. --- - ____ ... _.,..._,. ' ____ ...;;. __ ~------

Sar' daki Plebisit .. 
Almanyada Ayinler Yapıldı .. Kor

kunç Vakalar Beklenmiyor 

' 

Londra, 13 (H.R) - Bugün 
Almanyada Sar plebistinin Al
manya lehine neticelenmesi 
için kliselerde dini marasim 
yapıldı. Çanlar bir saat çaldı. 

Sarda bugün fevkalade bi
bi.eler olmasına ihtimal veri-

~ru .. ~ 11111 

ı..".ardakı J\' tc ma !Ji-~lerdeu 

liyor. Fakat bütün tahminler 
hilafına olarak vuruşmalar olur, 
korkunç vakaJar baş göıtcrirae 
Milletler Cemiyeti pa:ıar olma
sına rajmen derhal f eYkallde 
toplanacak ve icabeden ka
rarları alacakbr. 

ilk duyumlar mühim biç bir 
hidise bildirmemiıtir. Öğleden 
sonraki durum hakkında henü:ı 
haber yoktur. Mamafih ufak 
tefek nümayiıler olduju :aa•
nedilmektedir. 

- Sonu 7 inci ahlftde --

... ..._ .. ___ ., .. -····· ... 

1 il 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

• 

• 

Çocuk Tiyatrosu 
Tiyatroyu Rejisör Ertuğrul Muhsin 

idare Edecektir 
İstanbul 13 (Hususi) - Be

lediyemiz şehir tiyatrosunun 
bir şube.si o arak bir de çocuk 
tiyatro.su kurmayı kararlaştırdı. 
Temsiller mekteplerin tatil bu
lundukları Perşembe günü öğ-

leden sonra \'e Cuma sabahları 
verilecektir. Çocuk tiyatrosunu 
Rejisör bay Ertuğrul Muhsin 
idare edecektir. Oynatılacak 
eserler büyük bir itina ile se
çilecektir. 

ı,abeşistanda İtalyaya 
Karşı itimatsızlık .. 

İtalyaı1lar İşgal Ettikleri Yerleri Bo
şaltmazlarsa Görüşmeler Duracaktır 

J...,..~ ... 

,\oıı t "iıtlo Jlal!Jaııloıııı y.l'li ıııı!I ııı ıı /lcılgııı l.ıımıwdn.11 

Paris, 13 (H. R) - Romadan devam etmektedirler. İtalya 
gelen son haberlere göre İtlll- hükumeti hudut ihtilaflarmı 
yanın siyasi mümessilleri Ha- halle çalışırken iktisadi mahi-
beş hükumeti ile görüşmelerine <:;or111 7 mrı <:.almede -

--~----------~~===========----=====~====== 

- Hay aksi şeytan.. Bu me-'um adam da d k 
kt ? -r nere en arşımıza 

çı 1 •• 

- Neden meı'um oluyor? 

- Neden olacak .. Yüz lira borcum var .. 



ISaylavSCçimi Bütün Ha
Borsachıüararet1i raretile Devam Ediyor 
Sabşlar Oluyor 

Boaaa l1llınl aabp .. Wr 
1raç ... 1ç1ac1e oldukça .. ,... 
retli bir surette devam eyle
mektedir. 

Dtbı de 3500 ıuval muhtelif 
numarada izim zablm:• ve 
borsada kim •abş faaliyeti 
heyecanla bir manzara arzet-
~. 

s.kis ;in itinde borsada a
blan izim miktarı (8,000) çu
valı INhnpm. 

Flktlar, mealinin en yubek 
fıabnı 20 para geçadftir. -
Panayır -

Bütün Sandık Başlarmda ~ 
mız Erkeklerden Fazla Göriilüyo~ 
Saylav seçimi teftif heyeti lanmızm tehaltlkll cidden g&t

diin atleden sonra belediye silmkü kab.r.tacak d•eeeyi 
re.iai doktor Bay Behcet UJ-'ua INh-.tar. Zira atılan r•tl-rin 
riyasetinde toplammı ve fııti• mecmuuna nazaratı Iıer'1Btlhap 
hap faaliyeti etrafıada &Öl'Üf· md.mnda kaclınlann erkek-
melerde bulunmuştur. · ·•• 

Saylav 1~ bitin 111111~ ler.dej fazla olduğu ilk na 
kalanla bay'fik alAka ile kaı- a ~ ~ 
planmış ve kadın erkek -halk vetlidir. Ôhimiizdeld Cuma g&• 
feYc fevc intihap andıldarnlın nü intihap tenlilderi yapılaeak, 
bqina gelerek reylerini kul- lialk tezahliratla sandık ba,Ja
Janmaldadırlar. Bilhassa kadın- nna kopcakbr. 

, t 

·· ·· i;~n tcfafwsi 

$.mila Ri'fat gı'W dil ~ "' 
blJıiein çabflllw ~ 6'o ........... ıc..,..~ 
lbek lbek ufıqaıalardaa ._ 
kaç senedir çekilen bin emek
ten SODra vüCade pleia tara-
- dirsili,...... - J T SA 
ima deiil - • le Jisat Fi 
..Vor, ı.k.t •ce .. bir 
16gat olmaktan ziyade bilgi 
kitabımr. Orada Wr kelimeaia 
pek çok karşıllklanm görebilit
yoruz; lıkin aradığımız keBme 
için her birimh ayrı ayn kar
şılıklar kuBanacak olur.ak di
lw1•9 • ~ k--..ç bir 
lalnplihk olacafuu diifiW&a&z 
ve neteldm de öyle oım.ya 
b'tflada. 
Allb~ ~et buoUD 

önüne geçmek, her Anado:u 
şehir ve kasabalarında arn 
ayn buhmup &JDI ...._,_ de-
Jat.t ................... . 
yurdun adını vermesine rat
men tek kelime kullanmak kar
şılığını kaldırmak ifin aten 
tawJanan w.vuzun çikmaNM 
intizar tavsiye etti. 

Bununla beralter yazı ,._.. 
lana aram.da. yerbıde mfol. 
llll)'an kelimeler kuDanarak, 
minuı l>qka te-Ylere clelllet .. 
eden kelime -acemilikleri ,.,_ 
hklan g&rllliyor. lzafı ~• llİllW 
(ya) için sal ve .ı konalmat
kea aiabiyet ve izafeti ohmyad 
ke&melere de bu milli eUtı. 
kullanddıi.-ı ok'1duk. 

Meaeli: Yalnız [ tcatbe r 
f deneme.el ) d..._, 





....... 
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Casusluk Hayabm 
:-_:..,....:.r Marthe'ın Hatandan 

-79-

Bu Mujika Sakın Uydurma 
Bir Şef Olmas1n Diyordum 

M.B ... nin son sözlerinden 
sonra Zozodan bir mektup al
dım. Arkadaşım Madride gider 
gitmez kapitenin göndereceği 
yeni adamla karşılaşacağımı 

bildiriyordu. Von Krohna tele
fon ettim. ikinci teşrinin ilk 
günlerinde Madritte olacağ'ımı 

bir mektup yazarak izahat İs• 
tedim. Aynı mektupta rande
yunun bizzat Mujika tarafından 
tesbit edilmesini istemiştim. 

Aldığım cevap şu oldu: 
Madam, 
Madrittcki büromuzda namı· 

nıza gelen iki mektup vardır. 
Mektuplanmza cevap Yerilme· 
miı olmasından sakın endifede 
olmayınız. Zira beklediğiniz 

cevaplar buradadır. M.N ... nun 
Parise hareket etmiş olması ce
vaplann burada kalmuım intaç 
etmiştir. Bugftn de bana hitap 
eden mektubunuzu aldım. Ran
devu yerini bizzat seçmemit 
olmanıza teeHüf etmekteyim. 
Tarafınızdan ikinci bir iş'ar 
vukubuluncaya kadar sizi ya
nnki Çarşamba akşamı saat 
yedide Baja Eskiderdada Ro
mco binasında bekliyeceğim. 
Yukarı çıkmak için üç basa· 
mak vardır. Zili çahnız ve tele
fon ediniz Beni derhal haber· 
dar edeceklerdir. 

bildirdim. Arhk Palas oteline 
inmek istemiyordum. Başka bir 
otelde mi.inuip bir oda bulma
sını rica ettim. 

İstediğim gibi oldu. Baron 
Angleter otelinde bir oda tut
mUfh. Orada yalmz iki giln 
kalabildim. Zira otelin sahibi 
48 saat sonra odayı boplt
mamı istedi. Memleketine iha
net eden bir Fransız zanne• 
diliyordum. Ve bu zan albnda 
biç llyik olmadığım halde ha
karete maruz kalıyordum. Bun 
dan atürft hiddetim bir kat 
eaha artmıştı. Bir kaç gün 
bayi• geçti. Günün birinde şu 
mektubu aldım : 

" Madam; 
Martinden ve Paristen gelen 

diğer bazı haberler hakkında 

ıörüımek here bir dakika 
evvel bulutmamız llzımdıclır. 

Madritteki mutat muhabiriniz 
Parise gittiginden boa bir 
randevu vermenizi rica ede
rim. Zira onun yerine geçmit 
bulunuyorum. f stedijiniz saat• 
ta ~e yerde size mtlliki ol
map hazınm. Sai ellinde 
mendilimi tutacaj1m. Zaten 
sizi phıen tanımaktayım. Ce
vabımzı beklerim. 

" Calle Mayerde Tunaiye 
lokantasında Sor Don Ramon 
Mujika adresine yazınız. 

Hafiye - M. N .. hareket et· 
tiiioden keneli kendimi takdi

m• mecbur kalmaktayım. 

Bi mektupta prulacla11 bah
sedilemiyordu. Niçin bana 
Aluet diye bitap etmiyordu. 
Bu mektuptan bllsbntln f&fll'• 
dım. Bu hareket tarzı uçma 
idi. Bana çalapuk imkinmı 
•ermiyordu. Hakiki hiiviyetini 
bilmedijigim Mujık•nan möıleri
ni kontrol etmek UZUIU ile 
yine Madritte M. N .. adresine 

Saygılarımla ... 

Hiçbir karar vermiyord&m. 
Bu Mujika adh adam bakika· 
ten Kapiten Ladu tarafından 
ıöndarilmipe niçin adımı bil
miyor, bana "Aloet., diye hi
tap etmiyordu. 

O akpm Barenla birlikte 
yemek yiyordum. Baron heye· 
canlı bir haber verdi: 

- Fransız mütekabil cuua
luk dairelİDİD tefi Maclritte 
bulunuyor. 

- 8a nasıl bir adamdır, di
ye sordum. 

- Uzun boylu, ukalbdır. 
Filhakika Kapiten Ladunun 

aablı vardı. Von Krolm• bu 
kabil mal6mabndan şilphe edi
lemezdi. Hayrette idim. Kapi· 
ten Ladu Madritte Ha .. Bu ina• 
nılmaz bir ıeydi. Şu halde ai
datım son mektuplan bana f&ı· 
deren Kapiten Ladu detiJdi. 
Bu Mujika ukıa ahte bir pi 
olmasın eliyordum. Dlpnanla
nm aleyhimde yeni bir tuzak 
mı hazırlamıtlardı. 

Ne oluna olsun tehlike 
ile karşi karşıya bulunmağa 
karar vennitfua. Randevuye 
ıidecektim. 

- Sona Var -

Bulgar Muallimleri Bir 
Kooperatif Kurdular 
1926 Danberi Bulgaristanda Uk 

Nüfus Sayımı Yapılmıştır 
Sofya. 12 ( A. A) - Adedi ikonomik aebehlerden ötliril 

92500 e balii olan ve şim- geciktirilcliğ'i için ba sayım 
di)e kadar ayn birçok kurum- 1926 birinci kinundanberi ya· 
J .... a dalmıt bulunan Bulırar palan ilk •yımdır. Matbuat sa· 
ı ıallim ve profca&leri ıenit yamın tam bir intizam ve inzi· 
bır kooperatif (Birlik) kurmuş- bat içinde yapıldıimı ye balkın 
lardır. Birlik halen Sofyada ıösterdiii telaallldi kaydet· 
bir konıre akdetmiştir. mektedir. 

Nüfus S•pnı Yahudi Ale'htarlılt 
Sofya, 12 (A. A) - 31 lıkki- S.fy-, 12 (A.A) -1,ç bakaDI 

nunda Bulıariatanda genel BÜ· Makedonya gençlik ve aatiae· 
~' sayımı yapılmıtbr. 1930 mit temayülib milliyetpener 
d lllm p&.a •JUB brumlanm .._ılll• . . 

Yeni Asır 

~ -~ "" ~ -'. . .... ·,,. ,, 

Fransız Başkanı 1 Yahudiler 

Fransa'nın iç Ve Dış Siyaseti hak
kında Uzun Beyanatta Bulundu 

Almaııyada Medeni 
Haklardan Mahrun~ 

Edilecek 
Berlin 12 (A.A) -İç baka

nı bay F rikin Amerikan gaze-
P ARiS 13 ( A • A ) - Bay Flanden Radyo- Neticeye hiç bir enflasyon ohnaksızın varılac.k lelerine yaptıj-ı beyanat Alman 

daki söylevinde amacının, ulusun ökonomisin ve frankın istikrara muhafaza edilecektir. yahudilerinde şiddetli heyecan 
tahrib ve kurumlanm babrmak tehdidinde bu- Hük6metin icraatı itimadı iadeye ve bütün uyandırmııtır. Bay Frik an 
lunan iki tehlikeden kurtarmak olduğunu bil- Fransızları teşebbüslere sevke matufdur. ırkına mensup olmiyanlarır. 

•dirmiş, hükUınetin beyan· Baı bakan, adliye pro- ilçüncn rayı devletinin kati tf:ş-
namesinde yazılı vaidJeri·· jesiyle baıhyan devlet kilit kanununda medeni Lak-
nin ifa edilmif olduğunu ialahahndan bahıederek larını kaybederek ecnebi te· 
habrlatbktan sonra demİf· demittir ki: likki edileceklerini bild~rmiştir. 
tir ki: K l f • C [ 

Bir taraftan Marsilya lik ih~:':'s!;:s~n': ::: enevreye Joğru 
ıuikuti ile vahim bir ıe- yeye tam istiklil verecek- VARŞOVA, 13 (A.A)- Dı-
kil alan harp tehlikeleri tir. Bu müfettiş tayin ve şan işleri bakanı Bay Beck 
bertaraf olurken diğer ta- terfilere memur olacak ve dün Clğ'leden sonra Cenevreye 
raftan yeni yıl banş ufku istinaf ve temyiz tnahke· hareket etmiftir. 
üzerine •çmıı bulunuyor. meıerinin yüksek hakim- Kadın Tayyareci 
Dünkü Roma anlapnalan leri tarafından seçilecektir. 
ve yannki Londra garüı- Adliye muvazeneleri Kalif orniya Yolunda 
meleri ancak bunu pekif• fazla skandal kaydetti ve Honolulu, 12 (A.A)- Kadın 
tirmek içindir. bu muvazcnelerde yanlıt tayyareci AmeJiya Earhartd 

Bq bakan tenkitlerden tevil edildi. Tiksinti ve aat 3/15 de SeJerfileden Ka-
bahıcderek tasarladıit ic· hiddet içinde olan halk liforinyaya dofıu uçmuştur. 
raabm zayıflatmamak hak- mesuliyetleri aramaktadır. Tayyareci yalnız bapna 3875 
kındaki kat'i karannı bil- Hikimlerin bu mesuliyet- kilometre uçarak Oakland'da 
dinnit ve şu suretle, si- leri ortaya çıkarmakta ik- karaya inmek niyetindedir. 
züne devam etm ştir: tidanızlıklan bize şu dersi Saat 5115 de tayyareden alınan 

Açıktan yapılan sanayi veriyor; bir telsizde seyabatm iyi bir 
anlafmalan mevcut ve giz- Mücrim meselesinden surette geçtiği bildirilmektedir. 
lic• akdedilen anlaşmalar- ileride adliyenin tensiki 8······ ···· ·M·······h ............... E ........ . 
dan daha az tehlikelidir. JJaı Bakaıt Bay JılmıdPU usulleri meselesi vardır. ay a mut sat 
Ökonomi buı sanayilerin kartelize edilmit fi. Adliyeyi sıyasal nufuzlardan kurtarmak mevzu- Mugv la'da 
yatlannm tqkilitlanmamıı uuayilerde aefaleti, ubabiadir. 
ipizliği tevlid eden pahalıbja kurban olmama- Devlet yakında hazırhyacafı diier bir islahat Sabık Adliye Bakam Bay 
hdır. Ôkonomi hlrriye6ne riayet, ne sermayenin projcsiylede meclis dahili nizamnamesini tadil Mahmut Esat Aydından Mut-
aaye kaftı rüçham ne de tuarruf sahipleri ıer- edecektir. laya ıitmiıtir. Muğlada bir iki 
mayeainin ulusun akonomik teıekkülün idare id- Bay Flanden, nihayet dlfUı siyasadan bah· pn kaldıktan sonra dönecek 
diası ile kanşbnlmamahdır. Her ıeyden evvel sederek, Bay Laval ile birlikte barq ve ulusla- ve Aydında iki gün kalacakbr. 
htikümetin çıkarmlf oldup istikrazlann kıymc- nn birbirine yakınlaıması siyasasına devam ~ Bay Mahmut Esadı trende 
tini dilf&nmeksizin ve ulusal ökonomi teıkillbnı edecej-ini soylemiı ve ıu suretle dewam etmiştir;J Aydın• ceza hakimi ist}kbal 
yıkan uzun vadeli faizlerin yükselmesini mucib Ve buna ihtimam edeceiim. Fakat yine i etmiı :birkaç dakika konuftuk-
olmabızın bütçe ve hazine ihtiynçlannı tatmin biliyorum ki uluslar arası münasebetlerde itilaf:. l tan onra aynlmıılardır. 

etmek lizımdır. perver ve realist ~;1mak llzımdır. . . ·~ ~ ~Müddetleri' Biten 
Bay Flanden, ilk aafda bulunan esham sahip- Baıbakan son soz olarak, sefalet ve ışsızlige 

lerinin salim ve ameli iıkcvıto ve avanslarla her karşı mücadeleye devam edeceğini .aylemif ve~ Muhtarlar Yeniden 
ne para tedarik edebilmeleri lüzumuna ipret phsi ve ne de fırka olmaksızın bittin hllsnü ni-4 Seçileceklerdir 
etmiı ve dalıa sonra demiıtir ki: yetlere müracaat edeceiini bilclirmittir. E ki hta · ti.h b k s mu r ın a ah a-

Sarbruk'ta Plebisit 
Istatuko Taraharlan Zorluk Gör

Şi]4yet Ettiler düklerinden 
Sarburk, 13 (H.R) - Plebisit 

tiındiye kadar hidisesiz geçti. 
Ôğ'leden 80lll'& saat on dokuza 
kadar Sarburk ıehrinde rey 
verenlerin nisbeti yüzde dok· 
san beftir. Sann diğer tehir· 
lerinde ayni nisbet dahilinde ' 
rey verilmiıtir. Statuko taraf-
tarlan yani aoayali•tler ve ko· 
mllniatlerin teıkil ettikleri ser-
best cephe plebisit komisyonu· 
na müraca•t ederek atatuko 
taraftarlarına gisterilen :ıor
haklan bildirdiler. 

Sarbruk 13 (A.A) - Din 
lapa lapa yağan kar bugtln de 
rey sandıklannı tqıyacak olan 
kamyoaliara, hele kiy lmm•nda 
enrel olacaja benziyor. Git-. 
side artmakta olası coıkunlatu 
rabftırmak kaygun ile Sar 
hlkMet lwrmiia laaıt- içia 

1 
Sar ülkeaiııin her bucajmda 
ıazete ile benzerlerinin çıka
nlmuını yuak etmiştir. 

Sarburk 13 ( A.A ) - Bu· 
fÜD bqyiiz elli bin Sarlı Ka
dın ve arkek reylerini kullan
mak hakkına malik bulunuyor
lar. Plebisit neticesinin ne ola· 
caiını ve fırkalardan her biri
nin toplayacatı reyin ni•betini 
ıimdiden kestirmek mimkiiD 
deiildir. Tekmil fırkalar bllyük 
bir faaliyet p.termekte ve ıoa 
kozlannı oynamap hazırlan• 
maktadırlar. 

Sarbruk 13 (A.A) - Plebi· 
ait, bu abalı aut 7,30 ela bq
lamlfbr. Bllylk bir kalabalık 
intihap dalreleriai dold..-.1'
tadar. Saat ona kadar hiçbir ...... ........ . 

Londra, 13 (A.A) - Bü
tün lngiliz matbuab plebiıitin 
Almanye lehinde netice!enme
sile Sar itinin acun banıının 

menfaatine uypn olarak halle
dileceji mlltaleaımda bulun
maktadır. .. 

Maksimos Cenev
reye Gidiyor 

ATINA, 13 (A.A) - 0.pn 
ifleri bakam bay Mabimoa 
Balkan antanb konaeyine bq
kanlık etmek ibere bup 
Cenevr•y• llareket edecektir. 
Yan r ... ı maltmata 16re Ro-

.. a ... alanadaa .lota• 
yeai duna kowy tarafıacln 
tetkik olunacaktır. 

nunu mucibince iki sene müd-
. detle seçifinit olan muhtarlann 

sonradan muhtarlık müddeti
nin 4 seneye iblağ edildiğine 
dair olan kanuna göre vaziyet
lerinde tereddüt hasıl olmUf 
ve viliyetçe intibababn neft· 
kıt yapılacajı içeri itler bakan
hiJn.dan sorulmllflu. 

Gelen cevapta vaktiyle aeçi
leo muhtarlar eski kanuna göre 
seçilmiı olduklan için yeni ka
nundaki dört senelik müddet
ten istifadelerine imkln olma
dığı ve iki senelik müddetin 
bittiii yerlerde yeniden muhtar 
intihabahna baılanması bildi
rilmittir. 

işçi Kadınlar 
Pollse Hakaret Ellller 

Dün Gazibulvannda Ameri
kan tütün kumpanyasına amele 
ahnma günü olduğ'undan ora
daki izdibami daiıtmak üzere 
fiden polis memuruna lzmirli 
Ahmet kansı Rukiye, kızı Has
biye, Muıtafa kızı Firdes Ye 
Ali kızı Nazife adındaki ka
dualar: 

" Namussuz, terefsiz," de
mek •uretile hakarette buhm
da1danndan haklanilda kanuni 
maa•ele batla•llUfttr . 
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LCAZI 
Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

-- 78 --

Bir Taraftan Taranla Cafer Kapıya Doğru İlerliyorlar, 
Diğer Taraftan Müstakbilin Onlara Karşı Geliyordu 
- Gel buraya Cafer, diye 

ıcs~cndi. Gel de senin hancıya 
bak, yağlı müşteri gördü de 
nuı) köpekleşiyor teres .. 

Cafer Taranın yanına gitti. 
I e aşağıdaki manzaradan 

o kadar ho,landı ki, ciğerleri
nin bütün kuvvetiyle kahkahayı 
bastı ... 
Hanın içinde iÜmbür güm

bür gümliyen bu kahkaha aşa
iıdakilerin başını yukarı kal
dırttı .. 
Hancı şimdi dizüstü çökmüş 

Yah·anyordu: 
- Ya büyük Halifenin bü

yük Veziri... Şu huzurunuzda 
gülmek küstal.lığını gösteren 
serseriden halis et beni.. Bu 
gcrseri sözü Cafcrin gene ka-
nını başına çıkarmıştı. Yukarı
dan aşağı kendini attı hancı ile 
Vezirin ortasına iki ayak üstüne 
dikilip durdu .. 

V czir neye uğradığını şaşır
t . 

ı :afcr, hancının kulaklarını 
ç ... erek ayağa kaldırdı sonra: 

- Ulan kerata, diye haykır-
~ .. Sen kime serseri diyorsun .. 

en Uç beyleri reisi, şimal or
dusu seraskeri Harzem beyi 
Kutlu Hüıeyinin oğlu, sütbesüt 
erkek, gözünü daldan budak
tan sakınmaz eroğlu Alparslan 
Cafer'im .. 

Cafer daha sınıfları saymağı 
bitirmemiıti ki sırmalar, inciler 
\•e ipekler içindeki Vezir, yer
lere kadar eğildi.. 
. -:- Hoş geldin, safalar ge

hrdm Bağdada, hoş geldin sa-
fa!ar getirdin Halifeyi ruyize
nıın Harunureşide, hoş geldin 
Ya büyük serdar, demişti. 

Hancı, Caf erin demir par
makları atasında sıkışan ku
laklarının acısını unuttu. Hay
retten dona kaldı. 

Cafer de bu istikbale bir
denbire şaşmıştı, doğrusu .. 
Hancının kulaklarını bıraktı. 
Y ukanya seslendi: 

- Gel buraya Taran, hele 
ıükür, bize bir hoş geldin di
}'en oldu .. 

Yukarıdan, aşağıda ceryan 
edenleri seyretmekte olan Taran, 
gülerek indi. Cafer onu V ezirc 
takdim etti: 

- Bunun ismi T arandır .. Şi
mal ordusunda bir anılır bu 
iaim .. Dedi. 

Vezir tekrar eğilerek yerden 
elaın aldı: 

- Taran iami her yerde bir 
anılır. Dedi, sizi üç gündür an
Yoruz, çok tükür Allaha ki, 
bulduk. Halifemiz, Caferle Ta
ranı bir an evvel görmek ister. 
Hemen gidelim. 

- Gidelim, yalnız ıu han
cıya söyle, biıim beygirleri ha
ı:ırlasın, dedi. 

Biz sizin için At getirdik .. 
lıte sizi tqımak için ubınıı
lanıvorlar .. 

' 

.... ----------~-----------------Ca ferle Taran Vezirin gös-
terdiği tarafa baktılar.. Kapı
nm önünde Vezir gibi sırmalar, 
inciler, altınlar ve ipeklilerle 
donatılmış iki Arap Atı duru
yordu. Cafer, daveti bir kerre 
daha tekrar ettirmeden, hay
vanlardan birinin üstüne sıç
radı. Taran da öbürüne bindi 
V czirle askerler de kendi bey
girlerine atladılar .. Tam avlu
nun kapısından çıkıyorlardı ki, 
Caferin gözüne hancı ilişti. Ve 
ani bir hareketle Vezirin boy
nundaki inci gerdanlığı kopar
dığı gibi hancının önüne fırlattı. 

- Al köpek, dedi, iki gün
lük yatak, yemek parası ... 

* • • 
Şehrin sokakları kalabalıktı 

çok... Halk yollara dökülmüştü. 
Her kes Halifenin misatirlerini 
seyre çıkmıştı. Qnde suvari 
münadiler gidiyor ve: · "Halife
nin baş misafirine yol açın .. 
Şimal ordulan seraskeri Caferi 
selamlıyan ya ahali! ,, Diye 
bağın yolardı. 

Caf erle Taran sırma püsküllü 
atlarını şahlatarak •• Bağdadı 
Bihiştabadın ,, sokaklanndan 
geçiyorlardı.. Gürültü, patırtı, 
renkler, kokular, sırmalar .. Şah
lanan Atlar.. Kafeslere düşen 
kadın başları .. 

Nihayet saray gözüktü .. 
Yüksek duvarların içinden 

Altın kafeslerle donanmıı bi
nalar görünüyordu ... 

Sarayın kapısı önünde mu
hafızlar bekliyordu. Bunlar pa
lalannı sıyırmış, iriyarı, simsi
yah zencilerdi. Belden yukan 
çırılçıplaktılar. Ayaklannda ıır
ma işlemeli kırmızı ıalvarlar 
vardı .. 

Sanki bütün Bağdat halkı 
sarayın kapm önünde toplan
mıştı. 

Yerli Araplar, Hintliler, Çin
liler, Rumlar, Yahudiler ve 
Türkler, hep diJJerinde bağrı
ıarak konuşuyorlardı. Her kes 
biri birini çiğniyerek Halifenin 
misafirlerini daha yakından 
görmeğe uğraşıyor .. 

Ve alayın önünde giden mü
nadiler: 

" - Baidat! Baidat, Hali
fenin misafirlerine yol ver" diye 
haykınyorlardı .. 

Cafer, böyle merasimle, iti
barla, lüzumundan fazla bir ik
ramla saraya doğru yaklafllla· 
lanndan bir az taıırmıt gibiydi. 
ismini münadiler andıkca, yüzü 
kızararak adeta utanıyordu. 

ikide bir Tarana: 
- Yahu, bu ne it? Üç gün 

ıemtimize u;rıyan olmadı .. Han
cının esiri olduk.. Şimdi b&tiin 
ıehir bizi ~örmek için yollara 
daktılmlif .• 

- Benimle kon ... ca;ıaa et
rafı•• hakla.. iste artık ..... , 

kapısına adamakılh yaklaştık .. 
- Saray da saray hani, Ta

ran değil mi?. Bizans sarayla
rının tuhaf bir mermer kabalığı 
ve hantallığı vardır. Halbuki 
Harunureıidin sarayı, oya gibi .. 
Şu kafeslere bak.. Ne ince iş 
bunlar be! .. 

Alay artık kapıdan girmek 
üzereydi .. 

Kırmızı şalvarlı, belden yu
karı çmlçıplak zenci muhafız
lar selam verdiler. Misafirlerin 
vücudunu ilin eden davullar 
çalındı .. 

Caferin gözü yukarıdaydı .. 
Altın işlemeli kafeslere bakı

yordu. Atının gemlerini bırak
mış saray kapısından farkına 

varmaksızın giriyordu. 
K~fcslerin bazı kısımları 

fazla aralıktı ve bu aralıklar
dan Caferin keskin gözü, gökte 
uçan Turnaya nışan alabilen 
gözleri, içerisini görebiliyordu. 

Anlaşılan bu kafesli daireler 
sarayın harem tarafıydı. 

İşte kafeslerin arkasına kadın 
başlan üşüşüyor .. 

Cafer kendisine tepeden 
baktıklannı hissettiği bu bir 
yığın kadın gözünün pırıltılan 
içinde çok uzaklara gitti bir
denbire ... 

Aklına uçsuz bucaksız por-
takal bahçeleri geldi. 

Kütahya yolu .. 
Port kal atan icnç kız ... 
Genç kızın eli, portakalların 

içinden bakan iözleri.. Kle
romen .. 

Cafer kafeslere dalgın dalgın 
bakarken bir an içinde bütün 
bu manzaraları o kadar görür 
aibi oldu ki, ~ayri ihtiyari Kle
romen diye mırıldandı. Fakat 
bu mırıltı az daha bir çığlığa 
inkılap e~ecekti ... 

Evet az daha Cafer, Klero
men! Kleromen diye nara atar
ken ... Çünkü ... 

Çünkü... Onu orada gör
müttü. Kleromenin gözlerini 
kafesin arkasından farketmişti. 
Cafer bu gözleri, yüzlercesi 
arasında görünce, tanıyabilirdi. 

- Sorıu 'Var -
•• 181 ... 

Hakaret Davası 
Beraet Karannı 
Temyiz Bozdu 

Neıren hakaret auçile Asli
yecezada muhakeme edilmit 
olan lzmir Ticaret Postaıı $&

bibi Bay Halil Rafit beraet 
etmiıti. Fakat davacı olan 
Hocazade Ahmet, Sabri Sü
leymanoviç, Kırkaj'açh Kazım 
•• Şerif Riıa halefleri namına 
Sellhettia, bu karan temyiz 
etmiflerdi. Temiz muhakeme1i 
Aaliyeceza mahkemeıinin be
raet karanm nakıetmiftir. Y •-

akl .. mulaakemeye ayın 19 unda 
Atliyeceıacla hallaaacakbr. 

son Dakika: 
Cenevre Görüşmeleri 

mııııı .. ..-...... E:D=-:ı..a ................................................. ....,.. 

Bay Laval lngiliz Ve Sovyetler Dış 
Bakanlanna izahat Verdi 

~----------------~------~--~------------~----------~ 
Roına Atnlaşınasındaıı Baı·ış Siyasa ı 
için Büyük neticeler Bekleniyormuş 

CENEVRE 13 \A.A) - Bay Laval dün uzun müddet Sir Con Saymon ve bay Eden ile ve 
sonra da bay Litvinof ile görüşmüştür. Bay Laval akşam yemeğinı bay Titulcsko ile birlikte 
yemişlerdir. 

İngiliz resmi mahafili bay Lavalın İngiliz devlet adamlarına Roma anlaşması hakkında izahat 
verildiğini ve bundan ban~ın pekiştirilmesi için mühim bir amil gören Sir Con Saymonun kendi
sini hararetle tebrik ettiğini bildiriyorlar. 

Sar meselesine gelince, lnjiliz murahhaslar meselenin Avrupa müsalcmatı ncf'ine olarak bu 
devrenin ıonundan evvel kat'i olarak neticelenmesi mütaleaıında bulunmuşlardır. 

Nihayet Bay Laval ve Flandenin bu ay nihayetine doj'ru Londraya seyahatleri hakkında 
görüımüştür. 

Cenevre, 13 (A.A) - Marsilya suikasb mcs'uliyetleri hakkında Macar muhtırası Fon Eckbardt 
tarafından bu işin raportörü olan bay Edene tevdi edilmek üzere uluslar kurumu genci katipliğine 
verilmiştir. Bay Edenin raportörü gelecek hı.fta hazır olacak ve orta Avrupa hakkındaki Roma 
anlaşmalarının tatbikini kolaylaştırmak için bu devrenin nihayetinden evci işin tufiyesine 
çalışılacaktır. 

Bay Laval, Bay Tevfik Rüşü Aras 
ile Uzun Müddet Görüştü 

Cenevre, 13 ( H. R ) - Milletler kurumu konseyine başkanlık eden Türkiye dış bakanı Bay 
Tevfik Rüştü Arası bugün Fransa dış bakanı Bay Lava] 7jyaret ederek uzun müddet görüşmüştür. 
Ulus kurumunun konseyi ~arın (bugün) saat 15,30 da toplanacaktır. Plebisitin neticesi ancak Sah 
günü (yarın) belli olacacağından yarınki (bugünkü) toplantıda ruznamcnin diğer meseleleri görü
şülecektir. 

Bağrıyanıklara Yardım 
AYVALIK, 13 (A.A) - Marmara adaları ve Erdek çerçevesi yer sarsantısı f eJaketzedelerin• 

Ayvalıktan ikinci partı yardım olarak yüz elJi lira Balıkeıir yardım komitesi• e gönderilmiştir. Fe
laketzedelere yardım teberrüatı devam ediyor. 

Plevne Muharebesi • 

Hakkında Bir Bulgar - Romen 
Münakaşası-Tarihi Nasıl Yazıyorlar 
Plevnenin sukutu yıldönümü 

münasebetiyle Bulgaristanda 
ya pılını~ olan şenliklerde bu 
muhasaraya iştirak eden Ro
men kıtaatının mevzuubahae
dilmeıi Romen ve bulgar mat
buatı arasında münakaşaya 
mucip olmuştur. 

Bu meyanda Bul~aristanda 
tarih nasıl yazılır başhğı ile 
L'INDEPENDANCE ROUMA
İNE gazetesi neşrettiği maka
lede, Bulgar gazetelerinde bu 
muharebeye dair verilen tafsi
latta yalnız Rualardan bahse
dilerek Romen ordusunun ifti
rakinin sükütle ıeçiştirildij'ini 
İf&J'et ederek bunun bir kast 
eseri olup olmadığını kendi 
kendine ıorduktan sonra diyor 
ki : 

" Halbuki hakikat başka tür
lüdür ve bunu tesbit eden ve
sikalar da mevcuttur. Oaman 
Paıanın müdafaasını ezemiyen 
Çar Alekauandr Romanya 
Prensi Şarl'a derhal yardıma 
ıitab etmesi için ricakir bir 
mektup yazmıt ve eauen Oı
man Pap lohncını Prenı Şar-
1' a tealim •tmiftir. Tarih bun
lan J..aydetmiftir. 

Bupa Bulrarlar ltm pnk 
ıuetelerde renk n-1 auhak
larda .akitJe ~.. i.-

tiyorlarsa bu hal tarihi de
j'iştinnez fikat ancak şayana 
teessüf bir baleti ruhiyeyi gös
terir. ,, 

Sofya'da çıkan Mir ~azetesi 
buna verdıii karflhkta hadise
nin Romen muhitinde iyice aılla-
.f&lmamıt olduj'unu yapılan ıen
lilderin Scnt Nikola kiliıeainin 
ymüacü yıldönümü Plevne ala
yının zaferi ile birlikte PJeme 
ıehrinin Türk boyundurupn
dan kurtuluıunun lrutlulanma
sından ibaret olduğu şeklinde 
tevil edertk diyor ki: 

Bulgarlann katiyen iyiliği 
unutur insanlar olmadıj'ığını 
ıöyliyor ve PJeme muharebc
ıine Romenlerin imrlkini hiç 
kimsenin unutmadığım tcbaruz 
ettirdikten ıonra diyor ki: 

Romenlerin 1878 de Bulgar 
vatanının kurtulmaıı ipa yapbğı 
kahramanlıklardan dolayı Bul
l'arlar Romenlere, aonradan 
vatanımıza kartı ~öıterilen 
emelleri hiç nazarı dikkate 
almadan, daima medyunu ıük
ran bulunmaktadırlar. Biz Ro
men komşulanmızı bazı ıinıi 
hareketlerinden dolayı bej'en
miyebiliriz. Fakat bu vaktiyle 
yapbklan iyilikleri u1aubnak
bjımııa bir aebep teıkil et
.. z. Tarihi hiçbir t•Y deiiftire
ınez. A11rlar ıeçer, hıralar 1•
vatlar ve laakilıat kahı. Bia 
eaiaiz lô İltikbalde l>u laarp 

. habralan yadedilcliji , .... 

Romanyalılar bir daha unutuJ
mıyacaklardır. 1878 de yap
tıiı büyüklükler için Romen 
ordusuna tükran borcumuz 
vardır. Fakat bu kahramanlık-
ları takibeden badi.elen de 
daima teessürle yadediyoruz. 
Bu müessif hadiselerin babra-
sını ancak her iki taraftan 
yapılacak yeni kahramanca ~• 
asilane hareketler unutturabj-
lccektir. 
Yunanlstanm Zeytlnyagı 

lstlhsall 
Yunanistanın birçok havali

sinden alınan rakamlara daya
narak neşredilen istatistiklere 
göre Yunanistanda zeytinyağı 
iıtih:sali bu yıl aşağıdaki mik
tarları bulmuştur: 

Gitit adası 22.000.000 oldca (l] 
Midilli " 24.000.000 u 

Mora 20.000.000 " 
Ege Adaları 3.500.000 '' 
f onien '' 6.500.000 .. 
Ôbe ve konti 7.200.000 .. 
tinatal Yunanistan 
Diğer mınta. 1.800.000 .. 

Y ekfın 85.500.000 
Bu rakamlardan da anlaşıJ

dıiı üzere umumi istihsal bu 
Hne 109 ili 110.000 ton ol- • 
muftur. -

(1) Yan•niıtanda okka ~ 
luaJ..ııt.dar. 

' - ..Jllllıl...-.... . . LttLı:. nın 
- -- · . .aL. • ..._,.'t:Ttt.- -- Y'M. ...... -
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Bulgaristanda ökonomik 
Bölümlerin T eşkilitı -·-·-·· . Yeni Bulgar hnkibneti bu- 76,8 milyon umulmakta olup 

gün mevcut olan ikonomik bö- 106 milyon tutan 1933 rekol-
liimlerin teşkilituıa dayanacak- tuinden ve 177 tutan 1928-
br. Bu ökonomik b61tlmler şun 1932 ortalamasından pek çok 
lardır: Bulıar tacirleri birliği, geridir. 
Sanayiciler birliti, Esnaf bir- MISIR: llkkinunda yapılan 
lifi, muhtelif amele kurumlan umulma Sontetrindc yapılan-
Ye saire. Blitnn akonomik b&- dan 1 milyon kental fazla olup 
lümler tefkilibnın prensibi tlye- 351 milyon tutmaktadır. Bu 
lerin maddi, mealeki ve öko- rakam 597 milyon tutan 1933 
nomik menfaatlerinin korunma- rekoltesine göre çok geride 
mdır. Bunun için yakında ame- ve 651 milyon tahmin olunan 
lenin kollektif mukaveleleri yö- 1928-1932 ortalamasından da 
nünde bir kararname çıkanla- pek• çok qaiJdadır. 
cakbr. Patronlarla amele ara- Kuru Meyva 
sındaki bağlar bu kanun ile Birletik Amerika devletle-
tanzim olunacaktır. Ratronlar rinin meyva re~olte durumu 
ile amele arumdaki kollektif hakkındaki son raporlara göre 
muka'feleler ıenel olacakbr. incir rekoltesi oldakça iyi olup 
Ayni kanun ile bir de amele 1933 senesinin 17.000 ve 1932 
yardım sandıiı konulacaktır. ve 1931 senelerinin lS.450 ton-
Bulgarletanın teaeYı- lanna karşı 17,700 tondur. 
hnda yapacalı llhallt OZOM: Bu yıl üzüm re\ol
Bulgar milh bankamnm bil- tesi geçen yıllara karşı çok 

clirdifine gire 1935 yıh için- azdır. Muhtelif yıllann tıznm 
de Bulgaristaaa kontenjanla rekolteleri şöyledir: 
aokulacak mallann cinai ve de- Yıl Rekolte (Ton) 
ieri tespit edilmittir. 2,5 mil- 1934 140.000 
yar değerinde olan bu koaten- 1933 177.300 
janlann bqhcalan demir, illç 1932 238.200 
ve kimyevt maddeler, dokuma 1931 154.000 
ham maddeleri ve dokuma 1930 174.000 
malzemuidir.MiUt banka taku 1927 - 1931 204.600 
siateminia ıeçen yıLn aon aylan PORTAKAL ve MANDALf-
içinde çok İJl IODaclar 'ftnD8li NA: Bu yılki portakal rekol-

lllz~riıabe ~ f~d alıtha !8 rlfd. • teai ıeçen yılın 49.141.000 ku-
enn u 1 u ı • a aya • L ... - 53 700 000 k . l til .... bab k tunna ... ,ı . . utu-
genıı e ecegını er verme - . 
tedir. dur. Mandalina rekoltesi i1e 

Blrleflk Amarllmnın ıeçen yılın 10.193.000 kutusu-
Ekim OrUnlerl na kUfl 13.400.000 kutu ola-

BUGDA Y: Kat buğdayı re- ca_k_br_. __ .,.. ..... __ _ 

kolteai 110,2 milyon kental 
umulmaktadır. Bu miktar ltktq-

rin 934 bqlan;ıcmda yapılan 
muvakkat tahminden 1,2 milyon 

kental fazladır. ilkyaz batclayı 
rekoltesi İM 24,9 milJoa ken· 
tal tahmin ohmmaktadır. Bu 
miktar ela bktephade yapılan 
umulmaclaa 1,4 milyon daha 
azdır. Genel bafday rekoltesi 
blylece 135,1 milyon kental 
tutarak ilk yapılan umulma ile 
denk plmeldeclir. Bu yılın re· 
kolteai uuen çok zayıf Ye 
ancak 144 milyon keııtale balii 
olan 1933 rekolteainden yüzde 
6, 1928 -1932 yıllanmn orta
lamaıındaa da yllzde 42 daha 
azdır. 

ÇAVDAR: lıkkinunda yapı
lan umulma bkteırinde 4,4 
milyon kental olarak yapılan 
umulmayı 4,1 milyon kentale 
indirmektedir. Bu rakam S,4 
milyon kentali ile aon senele
rin en fenası olan 1933 rekol
tesinin ancak 3,4 ü demektir. 
Halbuki 1928 - 1932 nin vasa
tisi olan 10 milyon kentale çok 
yak!aşmıı idi. 

ARPA: Yeni umulma İlk
teşrinde yapılan umulmadan 
700.000 kental azdır. 25,9 mil
yon kental umulan 934 rekol
tesi son yıllann en fena rckol
telerindendir. Geçen yıl 33,9 
milyon kental toplanmıı idi. 
1928 - 1932 yıllarının ortala- . 
ması İle 61,6 milyo11a çıkmıfb. 

YULAF: Y ai umulma eski · 
umulmaya tir• 2,4 milJoaluk 
bir nokua ,Wermiftir. ~ulaf 
rekolteli ı...-. ..... yakan 

Futbol -.. 
Heyeti Toplandı 

Din •ktam toplanan futbol 
heyeti lnimllzdeki Cuma maç
lan hakemlerini tesbit ettik
ten soma ıelen mektuplar tet
kik ediliniftir. 

Cuma günü yapılan ve Türk 
spor takımı kaptanının, hake
min ibtarlannı dinlemiyerek 
sahayı terk•tmemesi yiizllnden 
hakem Riza tarafından tatil 
edilen Türbpor - Altınordu 
maçı etrafmda görüşülmüş ne
tieede hakem Riza'nın hare
ketlerinin natamam olduju 
ulaplclaiındao bu maçın bi
rinci devre aihayetinde tekr•
nna ve hakeme laakaret eden 
Türkspor kaptanı Şahaba üç · 
ay beykot cezası verilmesin~ 
karar verilmiıtir. 

Evelce hakkında altı ay boy-
kot kaıan verilen lımailin iti
razı Q tetkik edilmit İH de · 
kabul edilmiyerek hakkındaki 
cezanın katiyet ~eshetmesi 
kararlathnlmıtbr. 

Bu haftaki maçlar ve ha
kemleri :J 

Saat 9 da Şarkspor- lzmir 
spor ( B ) takımlan, hakem 
Reşat. 

Saat 11 de Buca-.Altay ( B) 
takımları, hakem Hakin Göz
tepe. 

Saat 13 de Şarkıpor -lmıir 
spor ( A ) takJmlan, hak•m 
Fehmi Altay. 

Saat ıs de Baca -Altay (A) 
takından, hakem leki Altın
eınlu. 

Türkiyede Müzik 
Genç Türk Kompozitörleri Yeni 

Türk ,vlusiki Parçalarını 
Y aratmağa Çalışıyorlar 

... ..-.- . -
Yozaıı: Dr. Rııdol{ Kmıımcr n Jl- idelerine göre işlemeliyiz; an-

kiecher Dcobac1ıtrr, Miiııfrlı. cak bu suretle Türk musikisi 
J.9 llkkcinmı /.'JH.J 

Türkiyede -;ı.t;..k;-;üzik 
dinlemek f ırıabm bulan her 
Avrupalmın bu musikinin garip 
ahenk ve aletlerini işidip gö
rünce hayret etmemesi ve bu 
musikinin bizim müzikal hisle
rimize tamamilc yabancı olduğu 
muhakkakbr. Ve ben Türk 
dostlanmın beni alaturka mu
siki dinlemeden her vakıt men 
için çalışb_klannı pek iyi hatır
lıyorum. Ve o vakıtlar bu dost
lanmın kendi musikilcrinden 

yükselebilir ve cihan müzik 
çerçevesi içinde kendine yer 
alabilir." 

Bu sözleri derhal filiyat takip 
etti. Ankara ve istanbuldaki 
iki radyo verici istasyonuna 
talimat verilerek şimdiye ka
dar cari olduğu veçhile sanata 
yabancı olan Bizans motiflerine 
göre tonlaştınlmış musiki par
çalarını neşretmemeleri bildiril
miştir. Aynı zamanda bugünkü 
uluslar arası musiki kaidelerine 
göre musiki konserleri vere-

sıkıldıklannı hissetmiştim. bilecek kudret ve vaziyette 
Mustafa Kemal'in ıslahat gay- bulunan Türk sanatkarlarile 

retlerinin şimdide alaturka mu- anlaşmalar yapmışhr. Türkiye-
sikiyi tamamiyle değiftirmek nin genel musıki bayab için 
itinde de geri kalmadığı anla- bunlara benzer daha diğer 
ıılıyor. 1 aonteşrin 1934 de tertipler ve tetbirler alınmak 
Büyük Millet Meclisinin yeni arifesinde bulunuluyor. fstan-
içtima devreıinde Kemal Paşa buldaki kon1ervatuar, duhuli-
bu bapta şu beyanatta bulun- yesiz serbestçe girilebilecek bir 

m~~;~k musikisini ialih lfl. ·nde takım umumi konserler tertip 
etmek için emir almıştır. Bu 

artık ciddi gayret ve mesai sayede halkı Avrupa musiki-
sarfetmeliyiz. Bir milletin kendi sini dinlemeğe alııhrmak iste-
muaikisini terakki ve inkiıaf niyor. Avrupa mosikisi, şimdiye 
ettirmek işinde göstereceği an- kadar dinlenmekte olan ala-
layışı, değişiklik ve yeniliğe turka musikınin yerini tutacak-
uyıııak hususundaki kudret ve br. Çünkü alaturka musiki 
kabiliyeti - o milletin terak- Türklerin hakiki hislerini ak
kilinin esas ölçiislldür. Fakat settirebilecek kudret ve kabi
bizim bu günkü musikimiz, bi- liyeti hiç bir suretle haiz de-
ze bu hususta şeref vermekten ğildir. 
uzaktır. Biz bu bakikab vuzuh- Maarif vekili bu yeni reform 
la g6z aniinde tutmahyız. hareketine husUll bir gayret 
Biz milletiamQı clilılncele· sarfetmekte ve genç Ttırk kom-
rını · ve iç duyp)aruu Ak- pozit&rleri de modern ihityaç
ıettiren güzel s&zleri ve lan kartıJayabilmıek için hakiki 
hikayeleri toplayıp bunları yeni Türk musiki parçalannı kom-
zaman musikisinin umumi ka- poze etmeğe çalıtmaktadırlar. 

••••• 
Sivas - Erzurum Bir Araba 
Tahvilat Satışla.'1 için Bir Çocuğu Ezdi 

Bir T oplanb Dün saat 15 te Alipaşa mey-
Banka müdürleri, bugün danında bir araba kazası ol-

Cumbariyet merkez Bankası muıtur. Arabacı Salahiddin 
müdlirüniln yanında toplana- adında birinin idare ettiği 72 
caklardır. Bu toplanb da Sivas nomarah yük arabsı lkiçeıme-
Erzurum demiryoUarı tahvili- lik caddesinde oturan lsmail 
tının satışı tetkik olunacaktır. oğlu 11 yaşında Kenana çarp-
İzmirin hamiyetli tüccar ve mıı ve aı aba çocuğun üstünden 

zenginlerinin bu çok mühim geçmiıtir. 
Ağır surette yaralanan çocuk 

işte de Üzerlerine düşen vazi- memlekt hastaneıİİı>! kaldınl-
feyi yapacaklatnu tabii saya- mıı ,.e tedavi altına alınm11tır. 
rız. Arabacı tutulmuştur. 

Elen Kabinesinde 
._Geniş Değişiklikler Yapılamadı 
Çaldaris Metaksasla Anlaşamadı 

p ··-·-·· • Atina 12 (A.A) - Yunanis- 1 EJeftrafron fırkasını ve ayni 
tanda kabinede bazı değişik- zamanda halk fırkasının bqka 
likler yapılacağı bir çok zaman- parlemento kadrolannı iıtirak 
danheri söylenmekte idi. Son ettirmek idi. 
zamanlarda hükiimet tarafın- Fakat Bay Metaksas ile ıon 
dan istenildiği kadar geniş ol- zamanlarda yapbğım müteaddit 
mamakla beraber bir iki deği- mülakatlar maalesef, umumi 
şiklik y3pılmıştır. Ziraat Ba- mahiyette bazı dahili mesele-
kanhğına Bay Dekazos, Ôko- lerin tarzı telakkisi üzerindeki 
nomi Bakanlığına Bay Stefa- görüşlerimizi yaklaşbmıak ne
nopulos ve kabineye dahil ticesini vermedi ve bu sebepten 
ökonomi bakanlığı müsteşarlı- dolayı Bay Metaksas, Elefteraf-
ğına da Bay Trikupis tayin ron fırkasının kabineye iıtiraki 
olun~uştur. hakkındaki davetimi kabul ede-

Bay Dekazos ile Bay Stefa- medi. 
nopulos yemin ederek resmen Bu vaziyette, kabinede daha 
vazifelerine başlamış buiunu- geniı bir tebeddül yapmak ni-
yorJar. Bay Trikupis ise halen yetimi doğuran iki emelden 
hasta bulunduğundan ancak birisi fili} ata çıkmıyacak bir 
hastalığı geçtikten sonra ye- hale girince, şimdilik yalnız 
min edecektir. münhal makamlara bakanlar 

Kabineden çekilen bay T co- tayin etmekle iktifaya karar 
tokis'in yerine tayin olunan verdim. 
bay Dekazos selefi gibi meslek Bu hal kabinede vasi değ:-
itibarile ziraatçidir ve ziraat şiklikler yapılmasından vazge-
odalannı temsilen Ayan mec- çildi demek değildir. Fakat bu 
lisinde aza bulunmaktadır. Bay tebeddülat şimdilik daha mü-
Trikupis ise misolongi saylavı sait bir zamana talik olunmuş-
ve meclis ikinci reisidir. tur. Zamanında yapılacak olan 

B b k B Ç ld 
. K bu geniş değişiklikle hükümet 

aş a an ay a ans, a- f k d"- k d . 
b• d ki b d - · "kl"kl J J. ır asınm ıger a rolarıle hü-
ıne e u egışı ı er e a a- k • 

k d 1 k 
. umete müzaheret eden diğer 

a ar o ara gazetecılere ver- fırkalar kadroları da h'"k" t 
d
. _ . b d . . k u ume e 
ıgı eyanatta emıştır i: · t' k tti ·ı k b tJ " . . . .. ış ıra e rı ece ve u sure e 

Nıyetım kabınedc daha bu- hükümnt daha kuvvetli bir 
yük m.ikyasta tebeddülat yap- halde vazifesine devam ede-
mak ve bu suretle kilbineye cektir. 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Y pılan Satışlar 

Uz Um 29 Fehim Sabit 10 15 
Çu. Alıcı Fiat 28 L Reciyo 16 25 
598 S Süleyman J 3 75 17 25,5 Ş Z Jsmail 13 50 
385 Müskirat in.10 50 13 soı 22 Beşikçi Z 15 50 
301 M j Taranto14 16 75

1 
17 G Abdullah 10 50 

228 Koo. ittihat 14 16 75 16 M Sait 
16 50 

216,5 Ş Riıa Halef 14 25 15 37 8 F Z Abdul. 15 
2 E Krispin 13 

198 1 torba K Ki 13 50 15 22 3250 YEKÜN 
169 Jiro ve Şü. 13 75 15 Zahire Borsası 
156 Ş Remzi 13 50 18 
145 Alyoti bi. 14 17 
132 F Solari 15 21 
128 H Z Ahmet 14 25 16 62 
125 H Alyoti 15 50 17 25 
119 Y I Talit 12 37 15 50 

69 D Arditi 14 25 16 50 
33 Salom bi. 15 75 15 75 
31 S EmveF MlS 15 
31 Kaptan Hü. 15 16 50 
40 Vitel 16 16 50 

Çu. Cinsi Fiat 
5050 Buğday 4 05 

71 Arpa 4 
4 Nohut 5 75 

63 Kumdarı 4 75 
348 Susam 11 

50 Kendir T. 4 25 
970 Palamut 210 

28 Pamuk ka. 51 
1251 ,. Prese 
150 P Çekirdeği 2 55 

13 7S 
19 2S 
13 50 
16 7S 
13 
16 50 
ıs 
13 

4 50 
4 
5 7S 
4 87 

11 
4 2S 

410 
51 

2 5S 

Katil Kediler de Pek Güzel Gülerler ~hrimizde Yakalandı 
Suıehri mOddeiumumiliğince 1 

bir katil hldise.sinden dolayı 

maznun olarak aranmakta olan 
Kasımın şehrimizde şayak fab
rikasında Hacı Hü.s=yin namL 
müstearile çahttıiı an]•plm1t 
ve kendisi taharri memurları 

tarafından yakalanmıftır."* Ka
sım, jandarma muhafazasında ' 
o!~rak Suıchrine gönderilmiş~: ·. • 

Sarhoşluklc 
Polislere Hakar<.~ 

Sorhoı ola~ ~slere ha
karette bulunan ve kanunlan
mıza 16ven Hasan oğlu Mu
harrem hakkınd.:Aclli takiba

.... "DPI ve tahkikat ey
..Wei~ lçüncii 

a. hlkimliiia• ~eriimittir. 

. Kedilerin •e• Jbli olmadıkları ı&ylenir. Bu iddiayı çürütmek içia llu iki fotoıraftan daha tl
~el. vesilJ& mı qi•7 8-klDll: b11 HYimJi ~ ........ De kadar tlzel ~yor~. B•claa IODr& ulaa 
kencliaia rifmuiae M ... JJDIZ, Ke.W., ~n~ tiden bir vasiyetle k&rfla..~ca ~kail ıll...,:..ı 



Biraz Da ilim • • Hayat Ve ölüm 
•••-•••••m••••••ını•m••••••••••••••••• •••••••••••••-••-•• 

BALKAN 
f7 /////////.7-7///,/./'//7/7Y:;/7/.///,,'/J. DUYUMLARI 

•• •••••••••••••••••• 

Olümden Asıl Mesul Olan Azamız Hangisidir? •• 
·rrakya Propagandası • & A H '* + & U;'Z"'~/ZZP ' 

Profesör Binet Diyor Ki : " Duran Bir Kalbi Harekete Getirmel< - Veya 
Bulğar Hükumetinin Müzaheretile Artık Soluk Almıyan Teneffüs Cıhazını Yeniden İşletmek Kabildir.,, 

Hala Devam Ediyor -:=ölümden asıl mesul olan or· Tabiri diğerle ölüm baş göster- tavuk cenininin kalbi üzerinde 
____ ... -·---- gan hangisidir? diği saniyede şaşmaz, değiımez denemelerinde devam etmiştir. 

BULGARİSTAN Umumiyet itibariyle Bulgar Bu suale hiç tereddüt etme- bir hadise midir? Bazı ahvalde Dr. Carrel'in bu işe mahsus 
VE KOMŞULARI Trakya te~kil.ib tarafından ya· den kalptir, teneffüs cihazlan- ölüm, hayat durumunun tedrici banyolar içinde vücuttan ayrı· 

Atina 'J:ı çıkan { E1efteron pılan Trakya propagandası, dır, cevabını ve1·ebiliriz. Bazan surette değiımesi değil midir? lan küçük kalp parçasını haf-
Vinıa ) g:ızetesinin Sofya mu- Sofya hükümetinin müzahereti alelade bir pikürden insan öle- Bugün şurası muhakkaktır talaı·ca nasıl yaşattığını mevzu-
ha.biri gazetesine yolladığı bir ile, şiddetli bir surette devam bilir. Dimağçenin hassas nokta- ki hayvanlarda kalp durduğu, 
mektupta, Bulgar - Yugoslav ediyor. Bu propaganda, Bulga- sına indirilen bir iğne darbesi teneffüs kesildiği halde hay-
tnünasebetleri hakkında diyor ristanın cenup komşularına, insanı yıldırımla vurulmuş gibi vanı yeniden haı.•ata iade et-
ki : bil L d J Türkiye ve Yunanistana karıı yere sere · ir. an rü'nün tu- mek değilse bile muvakkaten 

Bulgar siyasal mahafili ve w d" k d ] h b bir nevi bariz tahrik gibi te• zagma uşen a ın an ep u canlandırmak kabil olmuştur. 
Bulgar efkarı umumiyesi, Bul- tl ··ıd d 'dd. d lakki olunabilir. Sistematik bir' sure e 0 ür üğü ı ıa e il- Paris Tıp faküli:esiııde fiz-a-ar ~Yugoslav hududunda Dra .a • • 

gidi, alan bu tahrikJere bir mıştır. yoloji kürsüsini idare eden 
goman .. Çarıbrot şimendüfer C hl T Kkl 
yolunun cenub ve şimalinde nihayet verilmesi lazım geldi- erra ıgın era yall p .. o.ı:e,ö:- Dr, Binet bu vadida 
ftç geçit açılması hakkında ğlne kani bulunmaktayız. Büyük harpten heri cerrah· 
aıtıteveffa kral Ateksandr'm BELGRATLA ROMA lığın elde ettiği terakkiler ha-
~ofyayı ziyareti esnasında ve- ARASINDA yatı koruma mücadelesinde çok 
tden kararı Yugoslav hükume- Daiiy Telgraf gazetesinin tesirli bir silah olmuştur. Bugün 
tinin daha tatbik etmemesin- Bclgrat muhabirinin" verdiği akıllara~hayret veren ameliyatlar 
den dolayı sıkıntı alaimi gös- ma!ilmata göre Dr. Puriç Yu· yapılıyor.Profesör Victor Pauc-
termektedir. Yugoslav hükiı- goslavyanım Roma elçiliğine het tarafından yapılan karnın 
ltl'!tinin verilen kararları tatbik . l k o•v f tamamen açılması amelı'yatına tayın o unaca tır. ıger tara -
etmemesi burada bedbinlik · T k b şahit oldum. Bu unutulma• bı·r tan ltalyanm ür iye üyük ... 
uyandırmaktadır. manzaradır. Mua•zam bı·r çı·çe-

u elçiliğine tayin olunan Bay Gal- ... 
mumiyet itibariyle ve Bul- · gıw• andıran 1·'" batın u-zenn· de g b linin yerine, ltalya hükfuneti 3' 

ar mat uatmm Yevtiç kabi- B l l ·ı· . K t G' ilim. adamı çalı•ırken hayatın 
ne.si hakkında yazdığı sitayişli e g r.at e çı ığıne on ıor~ 1 "t 

makalelere rağınes Bulgar _ gie dı Comalto'yu göndere- nası olup ta devam ettiğine 
y cektir. hayret etmekten kendimi ala-ugoslav münasebetlerinde bir · 1 
durganluk vardır. Bulgarlar, BULGARIST ANDA T AHV .. madım. Fakat bundan daha 
YHgoslavların Macarlarla olan LATA BAGLI SERMAYE çok hayrete değen ameliyatlar 
ihtilaflarını Cenevredc hallet- Bulgar gazetelerinin neşret· vardır. Doktor Petit .. Duta-
tikten sonra Bulgarlarla anlaş- tikleri istatistiklere göre Bul- ilis, Funck Brentano, Martel 
nıak için o kadar acele etme- garistan sanayiinde tahvilata dimak tümörleri üzerinde ame-
dikJerini ve bilakis çekingen bağlı aermaycnin büyük rol liyatlar yapıyorlar. Amudu fı. 
bir vaziyet aldıklarını görüyor- oynadığı anlaşılmaktadır. karıya yapılan pikürle duygusu 
lar. Yugoslav gazetelerinin, 1934 Kanunusanisi bidaye· yok edilen hasta, bu maksatla 
Kral Aleksanarın katilin bir tinde Bulgaristanda sermaye yapılmış olan bir sandalyeye 
Buln-ar olma•ı dol ·ı d tahvilata baalı olarak 427 sı-~ "' ., ayısı e yaz ı- • oturttular. Yabnlmıt olsa ho· 
gı makaleler Bulgaristanda çok nai müessese bulunmakta idi. 
f~na tesırler uyandırmıştır. Bunların sermayesi 2.395.856.- morragie'den ölmesi muhakkak· 

B 000 ı tut ı_t d k. b hr. Kafa tası destere ile kası·· ütün hunlar gösteriyor ki eva ma" a ır ı unun, .. 
Bul · 2 ·ı 227 929 598 I lir. Hasta şuurunu muhafaza garıstan ile Yugoslavya mü- mı yar . . evası 
nae 1 tl . d h' d·ı· b. tamamen ödenmiştir. ederek konuşmakta devam .. eoe erın e ısse ı ır ır 
değişiklik mevcuttur. Bulgarlar ···s···· •• .d ..... k ...... p···

1
·........... ...... ederken, cerrah açılan kafa 

şöyle düşünüyorlar: Yugoslav- ar a i ebisit.. tasında, dimag üzerinde çalışır. 
lar, Bulgarlara karşı samimi - /Ja.~·fanıf' 1 iuci Salıifede - Bazan hastalığın yerini bulmak 
d;ği~dirler ve Bulgarları ken- CENEVRE 12 (A.A)- Ha· için bu ameliyabn 6 - 7 saat 
?ılcrıle müsavi saymıyorlar, da- vas Ajansından: sürdüğii görülür. 
kma onları fena mevkide hıra- Sar statuko taraftan önder.. En Kısa SUren Amellyat 

arak müsavat esasına daya- lerinin telgrafla yaptıklan mü- En uzun süren bu ameliyatın 
nan bir anlaşmaya yanaşmı- racaat dün akşam uluslar der- tersine olarak en kuıa süren 
Y0 rlar. Sonra, Yugoslavya, kü- neğine srelmiş ve uluslar arası 
·· k h f'l' d h 1 f ameliyat ta kalpte yapılandır. 

çu itilafla Balkan itilafı ile ma a ı ın e araret i te sirata Hastanın embolieden (Ambo-
,,e Fransa ile sıkı bir dostluk yol açmıftır. 
~alinde bulunduğu için. Bulga- Uluslar Konseyinin liden) öleceği muhakkak 11ayı-
:ıstanla uyuşmağa bilhassa e- Beyannamesi layorsa operatör pıhtılaşan ka· 
g~r bu uyuşma Bulgaristan le- Cenevre, 13 (A.A) -Uluslar nın kalbe vardığı sırada mü-
btne bir takım tavizlere mal kurumu konseyi dün sabah it- dabaleye hazırlanır. Hasta ho-
?1tnası ihtimalinde, yanaşmak tifakla kabul etmiş olduğu be- ğulmak üzere iken operatör 
ıl stcmenıcktedir. yannameyi dün akşam Sar hal- innnı şaşırtan bir sür'atle 

F'ak~t Bulgaristamn Yugo!- kına hitaben neşretmiştir.Ulus- göğüsten bir pençere aça-
lavya ıle olan münasebetleri Jar kurumu teşekkülündenberi rak kalbin buteynine ka-
bu suretle gittikçe gevşerken ilk defadır ki bu devlet halkına dar biçağını yürütür. Ve 
Bulgaristan:u <1iğer devletlerle doğrudan doğruya bir beyan- pıhtılaşan kanı buradan ç1ka-
n1ünasebetfori de iyileşmemek- name ile hitap etmektedir. rır. Operatörün ameliyatını mu-
tcdir. Rodob ormanları mese- Konsey bu beyannamesinde vaffakiyetlc neticeh~ndirmesi 
lesi halledilmiş olmakla bera• Sar halkından siikiinet ve va- için ancak 45 saniyelik vakti 
bcr Bulgar - Yunan münase- kar ile reyini bildirmesini iste- vardır. 46 mcı saniyede ame-
bctlcri hiçbir terakki göster- mekte ve Sar:ıların bundan ı· k ı d ı b ı ıyat i ma e i memiş u unursa 
k1~emiş~ir. Bilaki:i Giorgief bü- sonra da yakın kalacaklarını geç ka ınmış, hasta hayata göz-
umetınin Trakya tcşkiJitlarına ve konseyce reylerin tasnifi 

Verdiği serbestlik bu münasc- neticesinde en kisa bir zamanda Jerini kapamıştır. Maruf opcra-
bctler için tehlikeli gözükmek- verilecek kara;·ı i~imatla bek- tödcr tarafından yapılan bu 
~cdir. Filhakika Yugoslavya liyecckleri ümidi izhar olun- ameliyatlar her defasında mu-
ıl maktadır. vaffakiyetie neticelenmiştir. e uyuşmayı temin cmelile 

ki denemeleri hakkında şun
ları söylemiştir : 

- Duran bir kalbi harekete 
getirerek veya uzviyetin te-

neffüsten kesilen cıhazını ye
niden işletmek kabildir. 

Operatörler çok defa ameli-

ubahs etmiştik. Profesör Bi
net bir salyangozun kalbini 
kloroform ile zehirledikten son-
ra kamfrc şırıngaları ile yeni
den hayata iade etmiştir. Te
neffüs cıhazındaki durgunluk
lar üzerindeki tecrüb"!ler Jse 

Makedonya komitesi dağıtıldığı Bu beyannamenin neşrine Tecrübelerin Neticesi 
h~Ide Bulgarları Elenler ve sebep Sar hüküınctinin konseye Bütün bu denemeler göste-
Turkler aleyhine fışkırtan Trak- gönderdiği bir rapordur. Sar riyor ki insan vücudu, ince ve 
Ya teşkilatı mutlak bir serbes- hükümeti memlekette heyecan hassas bulunmasına rağmen, 
tiye malik bulunmaktadır. olduğunu ve halka Plebisit ida- sıcaklık derecesi :ve diğer şe-

yat sırasında hastanın kalp 
durmasından ölmek üzere oldu
ğunu görürler. Karnın açık ol
masından istifade ederek kol
larını sadra kadar uzatırlar ve 
kalbe elle masaj yapmak sure
tiJe kanın deveranını temin 
ederler. Hasta kurtulur. 

1 

"Gobies,, adı verilen balıklar
da yupılmıştır. Elektrikle vur
durularak teneffüsten kesilen 
bu hayvanlara yeniden nefes 

Trakya teşkilatının İdeolojisi renin yine konseyin elinde bu- rait matluba muvafık buluncluiu 
tam ve sarih bir surette dev- lunduitJna ve reylerin belli ol- takdirde, tahminlerin çok fev-
letin ideolojisi gibi telakki maıiylc bunun neticesinde ve- kinde bir mukavemete malık-
olunmakta ve ibu ıuretle Trak- recek kar~r arasında hiç bir tir. Burada mühim bir sual ha-
Y<l muhacirleriniıi memnuniyeti faııla olmıyacağına dair temi- bra 2'elebilir: Ölüm hayattan 
cclbcdilmektedir. nat verilme.ini istemi,tir. cansu:lıl?'a ani bir ~eçit midir? 

Canlandırma işine fazla ala
ka t!Österen profesör Binet bir 

alma kudreti verilmiıtir. Elek
trikle vurulmaktan mütevellit 
ölümler. gerek insanlar ve ge· 
rckse hayvanlarda, ciicrlere 
kumanda eden dima{c merke
zinin iılemeı bir hale gelme-

sinden ileri gelmektedir. Go
bies balıklarında ciğere ku· 
manda eden dimağ merked 
hareketsiz kalınca, balık biru: 
kafein ve diğer maddeler ka
tılmış bulunan deniz suyuna 
atılmıştır. 

Önce suda sırtı üstüne ha-

reketsiz duran balığın bir saat 

içinde canlandığı ve dönerek 

hiç birşey olmamış gibi yüz

mcğe başladığı görülmüştür. 

Vücudundan aynlan bir köpek 
başınm bazı serum kanalhırı 

ile saatlarca hayat ifade eden 
harete".:~e bulunduğu vakidir. 
Bütün bunl1trdau asıl büyük 
davayı hal için hiçbir netice 

ddc cdilcmiyeceğini iddia eden 
ler vardır. 

Fakat yine bu kabil dene-

meler sayesinde fennin bugüne 

kadar muazz m adımlar attığı 
inkar edilebilir mi? Hayatını 

koca bir davAnın en küçük bir 

noktasını aydıniatmağa has-
reden bilginlerin lüzum-
suz sanılan bu araştınnalan 
hayat ve ölümün esrarını or-

taya koyacak olan bilgi bina-
sının birer taşım teşkil eder. 
Bilgi yolunda durmadan ilerle

mek ... Bugünün yaşama düs~ 

turu budur. Bizim fcvkimizde, 
kainatın esrarlı makanizmasmı 

idare eden, organize eden, em
reden bir kuvvet varsa {buna 
ist~diğiniz adı veriniz) şunu da 
itiraf etmek gerektir ki o bü

yük knvvet bizi içinden çık-

mağa bir türlü muvaffak olma-
dığımız bir esrar çevresi içine 
almışbr. Öyle ki henüz ne ol· 
duğumuzu, o kadar büyük hırs

la bağlı bulunduğumuz bu dün-

yanın öz varlığını bilmiyoruz. 

Yine o kuvvet hudutsuz ben
ziyen bu meçhuller karşısında 
bize akıl ve zckaveti vermekle 
bu meçhul!eri halletmek için. 
bizi aramağa, hiç durmadan 
aramağa mecbur etmiştir. Bu· 
nun içindir ki 60-70-80 yıllık~ 
bayat bize çok kısa ırörünüyor.ı 

C:::.la u.de :El1anclıard. 
......................•......•...... ····~ 

Ha besi standa , 

ltalyaya Karşı 
İtimatsızlık .. - .. 

- lJaştrraıı Lumci sı:ılıucde. -
hiyette yeni bazi menfaatler 
dde etmeğe uğraşıyor. Diğer 
taraftan Adisababada İtalyaya 

karşı huküm süren inansızhk 
o dereceyi bulmuştur ki İtal
yanlar işgaı ettikleri bazı mü
him noktaları tahJiye etmezler
se bu görüşmelerin netiçele
nec~ği ümit edilmiyor. 

. Habeşistan milletler cemiye
hne müracaatmın şimdilik mü
zakeresinin tuhir edilmesini is
temiş ise de müzakerat sarpa 
saracak olursa bu davanın ye
niden uluslar kurumuna tevdi 
edilmesi çok muhtemel görül
mektedir. 



• 

oahite a 

Son 24 Saatte Soyadla
rını Tescil Ettirenler 

Dün sabahtan akşama kadar 
yeni soyadlannı tescil ettiren
Jerin isimJerini aşağıya yazıyo
ruz: 

Bornovada ser baytar kay
m::;. '~am M. Tc,·fik Göçer, Ga
zeteci Halil Zeki Osma, Tora
man mahallesinde kirpi soka
ğında 26 numarada Hamdi Bay
rakdar, Selatin oğlu mahalle
sinde Salahattin sokağında 8 
numarada Raşit Barkıt, Topçu 
alayında Sadreddin Başlar, 
posta ve telgraf başmüdürlü
ğünde muamelat memuru M. 
Kemal Bodur, Seferihisarda 
mülazim Süleyman Bıçkın, To
raman mahallesinde kirpi so
kağında 1 Onumarada Ali Bağde, 
Bomovada Kizım peşa mahal
lesinde 19 numarada İbrahim 
Behçet Beben, Geri kumpan
yasında Mediha Baykay, müs
tahkem mevki kumandanlığında 
Mustafa Remzi Bilsen, adliye 
Müfettiıi Abidin Binkaya, 
Mekke yokuşunda 12 numara
da Ali, Çetindağ, Cumheuriyet 
müddeinmumilik katiplerinden 
Niyazi Çerioğlu, askeri hatta 
Harun Çoruh, Cedit mahalle
sinde 550 numarada 207 num
rada Hasan Rüıtü Çmarh, 218 
numarala polis memurlarından 
Hazim Çentik, Şark ha l ı 
kumpanyasında Ali Şerif Çe· 
likmen, Basmahancd.. hesap 
memuru Mehmet N · ;ıdal, 

Yüzbaşı Hasanağa ~~ .. ...ığında 
78 numarada Eşref Çavaş, 
Bayraklı Menemen caddesi Bez 
fabrikasında Yusuf Cafa V ul, 
Ziraat Bankasında kavas ! 

cep Çezik, Ziyagökalp sokağı 
11 numarada Şevki Day, Kar
diçalı hanında müteahhit Sabri 
Diri, Hacı İbrahim mahalle
sinde Kır Hasan Durmaz, Ka
rantina'da Sahrayıcedit soka
iında 2 numarada Kamil Dö
lük, üçüncü Karataş Enveriye 
sokağında 4 numarada Şemi 
Diriker, ikinci Sülcymaniye'de 
Muharremaf[a aokaiında İzzet 
Mehmet Dinçsalman, Alaybeyi 
Dündar sokaiında 12 numa
rada Remzi Demir Gür, Or
haniye mahallesi Kurşun so
kağında 20 numarada Salih 
Davraf, Pazarycrinde 293 nu
marada İbrahim Cevdet Demir 
Avcı, Devlet Dcmiryollarında 

Doğan Yağan, Devlet Demir
yoUarı yol daireaindc Avni Dor 
Say, Kahramanlarda 7 No. da 
Hamdi Dalan, Binbaşı Hasan 
Basri ve kardeşi Ali Kemal 
Demir pençe, muhasebei hu,u
siye tahsil memuru Hüsnü Dar
can, Polis 33 Süleyman Dene
ri, Basmane gişe memurların
dan Mehmet Demirli, Hacı Hü
seyinlerde Hüseyin oğlu Meh
met dere, emniyet depo me
murluğundan mütekait Aziz 
Dur er, köy bürosu memurla
rından Osman Taceddin Ecer, 
icra dairesinde yaıgan İbrahim 
Erku~, Gümrük muhafaza me
murlarından 2066 Esat Ertolay, 
tütün fabrikasında makina me
nuru Sabri Erşen, Şeyh ma-
allesinde Naime sokağında 97 

ı. marada İbrahim Er BiJ, Po
li3' 63 Ali Erkek, Poliı 188 
Hayrullah Erbaz, Devlet de· 
miryollarında m .. ur Rqit Et
yemez, hasta me.çit mahallesi 
tUolla sokajmda S5 aumarada 

Yusuf Erboz, Aydın demiryol
lannda gardifren Ekber Sah, 
Em Rut, Bornova San Ahmet so
kağında 7 no. da Yaşar Erik, 
Karantinada 585 numarada Şe
rif Erfürr, devlet demiryoJların
da manavracı A<lil Ali Erder, 
Kahramanlarda Aziziye soka
ğında 27 numarada Faruk Er
tübey, Bayraklı Muradiye cad
desinde 924 numarada M. Arif 
Eldemir, ithalat gümrügünde 
RaşitEslek, maarif katiplerin
den İzzet F rçen, Eşref paşada 
dere sokağmda 36 numarada 
Hüseyin Erbilegiç, 2 numaralı 
belediye memurlanndan Hüse
yin Güz, Karşıyakada banka 
sokaiında Osman Gürşen, mua
mele vcrgi~i memurlarından 
Kamil Güngörtire, ziraat ban
kasında Mitat Güldü, cezacı 

Mehmet Ali Gürsel, askeri has
tanesinde katip Ahmet Gökcül, 
Karfıyakada muallim S. Zeki 
Gökmen, mubasebei hususiye 
ikinci şube memurlanndan Mus
tafa GönüJ, Gümrük bat mü
dürlüğü katiplerinden Salih 
Gülen, Tilkilik maliye şubesin
de kazanç katibi Saffet Göç
beyli, polis 231 Ali Günalav, 
Turna çıkmazında 26 numarada 
Halit Ginlik, Güzelyalıda 4 nu
murada Muharrem Gingök, 
icra memurlarından Keramettin 
Gada, Aras sokağı 36 numa
rada Ali Ulvi Gerçek, inhisar
larda içkiler memuru Nazif 
Günkut, avukat katiplerinden 
Mehmet Güray, Kemeraltmda 
berber Sait Gülnar, Yusufdede 
caddesinde 281 numarada Mus
tafa Gelecek, itfaiye çavuşu 

Ramazan Gümüştekin, İsmet 
paşa mahallesi 9 numarada Ha
san ve Mehmet Göksel, Halka 
pınarda çöp hancısı Osman 
Gelenbevi, belediye dosya 
memuru Ekrem Gelici, Bu
ca belediye baytan Aziz 
Gencay, liman dairesinde Bür · 
han Yedekçi, bqçavuı Nezir 
Y aylımateş, Bodur Ali sokağın
da Ahmet oj'lu Y ağcıoğlu, M. 
M. Kazım Y ayker, Alireis so
kağında 26 numarada Ali Ziya 
Yeşilekinci, lkiçeşmelikte 775 
numarada Hüseyin Tiliv, tele
fon şirketinde Hakkı Tanış, 

Devlet Demiryollarmda Safün 
Tepegöz, İbrahim oglu mahal
lesinde 189 numaralı poHs M. 
Tan kut, Basmahanede hesap 
memuru İsmail Hakkı T aşöz, 
İthalit gümrüğü ambar memur
larından Arif Tosya, İkiçeşme
likte Turna soka~nda 60 nu
marada Rasime Timarel, mer
kez posta memurlarından Meh
met Şükrü Temelli, Merkez 
Bankası vemedarlanndan sayı
cı Adıct Kemal Tayızman, 
Ziraat mektebi muhasebesinde 
Mustua T ulus, Karantina tram
vay caddesi 630 No. da Refik 
Şevket Toyer, Tayyare yüzbaşı
larından Nusret Taşkıner,Dev et 
demiryolları veznedarı Cevat 
ve kardeşi Cevdet Tokgözoğlu, 
emrazı sariye hastanesinde ha
deme Cemile Tamkeskin, Di
bek mahallesi İkinci Yüksek 
sokaimda 19 numarada Os
man Tufanday, Karşıyakada 

Mağrebi sokağında 2 numara
da civa madeni müdürü Mah· 
mut Tarhan, üzüm borsasında 
üzllm ıefi Tevfik Türmenoilu. 

Dil Ehline ........ 
- Baştaıaıı H11111ci sah11ede -

karşılık yazdılar, sualin Türk
çesi sorgu iken [sorguç] diye 
nerede ise deve cdecel<lcrdi. 
Tam manasile hizmete karşılık 

otamıyan kulluğu bu manada 
kullandılar. Bu da yetmiyormuş 

gibi; milli dil kullanacağız di
ye bağırırken karşılığı Türkcc
de bulunan bazı kelimderi ve 

mesela arapçe (kaide] yi ura
line diye yazd&lar, dinamik, rea
lite gibi yabancı kelimeleri ya
zılarına sıkıştırdılar. 

Türkçe zengindir ve sağlam

dır. Her yazanaj hatta pek çok 
kelimeleri ayn ayrı manalara 

gelmek şartile mükemmel bir 
sermaye olabilir. Yalnız; saydı
ğım gibi; karıştırmamak lazım

dır ve tarama dirgisini tam ma
na~ile lüğat diye kulJanmamak 
icabeder. Orada bir çok yer-

lerin kullandıkları kelimeler 
bir tetkik işi olmak üzere ko
nulmuştur. Bnna nazaran be
nim kanaahm da ,udur: 

Ege havzasına - Biraz d& 
ileri giderek, işi toparlak yap
mak cesaretile -Avrupa lstan
bulunu da alarak diyorum ki en 
temiz ve dürüst lehce buralarda
dır. HangiArapça Acemce keli
medir ki bu havzanın içinde yaşı
yan Türklerin dilinde kartıhiı bu
lunmasın. Bunu mubalagalı bu-

lanlara İstanbul ve İzmirin yerli 
halkını, Garbi Anadolunun ka
za ve köylerini göstereceğim, 
gezen varsa bilir. Şarki Ana
dolunun bücra köşelerine tara-

ma dirgisinde de belki bazı 
kelimelere rastlanmışhr ki Ta
tarca kanşmıştır. Ve hatta bu-

ralardaki dile Arap, Acem, 
Kürt ve Kafkasyanm muhtelif 
dilleri tesir ve nüfuz etmiştir. 

Tatarca iddiasını kelimenin 
sonuna gelen [gan) bağlantısına 
aldanarak ortaya sürdüj'iimü 
zannetmeyiniz, öyle olursa, 
olagan, soğan ve daha pek çok 

kelimeler tatarca-olur. iddiam 
ıudur ki: İfade edilecek me

rama karışık ve muhtelif keli
meler kullanmaksızın tek kelime 
ile Türk dili Ege havzasında 
yatamaktadır. inanmazsanız tet
kik ediniz. 

TOKDiL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
polis 192 Mehmet Edik, dev-
let dcmiryollarında cer kısmın
da marangoz Emin Tuz, tay
yareci Ahmet T ezuçan, polis 
288 Ali Tetik, Karşı yakada 
Dilaver sokağında 58 numara
da Hisamettin Tunç, devlet 
demiryollarıoda tesviyeci Ali 
Fethi Tanşu, Basmant: istas
yon memurlarından İbrahim 
T cmur, Bucada Dutlu ıoka
ğında 22 numarada yüz
başı Hamdi Türkdoğan, 
Selimiye mahallesinde 2 numa
rada Rıfkı T eksöz, nafia ser
makinisti Hüseyin Tayfun, güm
rilk muhafaza efradından Mü
min Teker, Hakimiyctimilliye 
mektebi odacısı Muharrem 
T unçerik, Y akup oğlu Süley
man Talan, Alaybeyde Şahsiye 
Muhlis sokağında Ömer Tıg, 
Süvari mahallesi Morhane so
kağında 318 numarada Şükrü 
Tın, Orhaniye mahallesi birinci 
yüksek sokağında 5 numarada 
İsmail Tunçdamar, İkiccşmelik
te 168 numarada Raşit Tınga.z, 
tütün fabrikasında ayırıcı Eaat 
Turgut, ıovadlannı almıslardır. 

Orta Mekteb Ve Lise
lerde Yoklama Usulleri 
Kültür bakanlığı tarafından çıkarılan 
talimatnameyi aynen vermiye başladı 

Orta mektepler ve liselerde 
yoklama için Kültür Bakanhı
nın çıkardlğı yeni talimatna
menin hulasasını tclyazısı ola
rak vermiştik. Bütün talebeyi 
ve hocaları alakadar eden bu 
talimatnameyi hu sayımızdan 

itibaren aynen vermeye başh
yoruz: 

Madde 1 - Her ders yılın
da orta mekteplerin birinci, 
ikinci ve üçüncü sınıfları ile 
liselerin birinci ve ikinci smıf
larında, ikisi " yazılı " biri 
" sözlü,, olmak üzere, üç yok
lama yapılır. 

Liselerin son sınıfında ısc 
birincisi "yazılı,, !kincisi " söz
lü " olmak üzere iki yoklama 
yapılır. 

Madde 2 - Orta mektep
lerde liselerde dersler, yoklama 
bakımından ikiye ayrılır: 

a) Tam yoklamalı dersler 
b) Bir yoklamab dersler 
İki yazılı ve bir sözlü yok

laması olan dersler tam yok
lamalı dersl~rdir. Lisenin son 
sınıfında yalnız bir yaz.ıh ve bir 
sözlü yoklaması olan dersler de 
tam yoklamalı dersler sayılır. 

Orta mektepte tam yoklamalı 
dersler 9unlardır: 

Birinci ıınıf: 1. Türkçe, 2. Ta
rih, 3. Coğrafya, 4. Riyaziye, 
5. Fen bilgisi, 6. Yabancı dil. 

İkinci sınıf: 1. Türkçe, 2. Ta
rih, 3. Coğrafya, 4. Yurtbilgisi, 
5. Riyaziye, 6. Fen bilgisi, 7. 
Biyoleji ve Hıfzıssıhha, 8. Ya
bancıdil, 9. Evidaresi (kızlara), 
9. Askerlik (erkeklere). 

Üçüncü sınıf: 1. Türkçe 2. 
Tarih, 3. Coğratya, 4. Yurtbil
gisi, 5. Riyaziye, 6. fenbilgisi, 
7. Biyoloji ve hıfzıssıhha, 8. 
yabanCJ dil, 9. çocuk bakımı 
(kızlara)9. Askerlik (erkeklere). 

Lisede tam yoklamalı ders· 
ler şunlardır: 

Birinci sınıf: 1. Edebiyat, 2. 
Tarih, 3. Coğrafya, 4. Hende
se, 5. Cebir, 6. Hayvani ve 
nebati teşrih, ve fiziyoloji, 7. 
Fizik, 8. Kimya, 9. Y abancıdil, 
10. Askerlik (erkeklere) 

lkinci1 sınıf: 1. Edebiyat, 2. 
Ruhiyat, 3. Tarih, 4. Coğrafya, 
5. Hendese, 6. Cebir, 7. Ne
bati teşrih, 8. Jeoloji, 9. Fizik, 
10. Kimya, 11. Yabancıdil, 12. 
Askerlik (erkeklere) 

Üçüncü sınıf fen bölüğü: 1. 
Edebiyat, 2. Felsefe - İçtima
iyat, 3. Tarih ( Edebiyat bölü
ğü ile müşterek ) 4. Coj'rafya 
(Edebiyat bölüğü ile müşterek) 
5. Mihanik, 6. Kozmoğrafya, 
7. Hendese, 8. Cebir, 9. Na
zari hesab, 10. Müsellesat, 11. 
Tabii ilimler, ( Edebiyat bölü
ğü ile müıterek ), 12. Fizik, 
13. Kimya, 14. Yabancıdil, 15. 
Askerlik ( Edebiyat bölüğü ile 
müşterek, (erkeklere ) 

Üçüncü sınıf Ed~biyat bölü
ğü : 1. Edebiyat, 2. Felsefe -
İçtimaiyat, 3. Tarih, (Fen bö
lüğü ile müşterek ), 4. Coğraf
ya ( Fen bölüğü ile müşterek), 
5. Koımoğrafya, 6. Cebir, 7. 
Tabii ilimler (Fen böltığU ile 
müıterek ), 8. Fizik, 9. 
Kimya, 10. Yabancıdil, 11. 
Askerlik (Fen ballp De mtiı·· 

terek, (erkekler•' 

Madde 3 - Orta mektep
lerde resim, musiki, jimnastik 
ve ( kızlar için ) biçki - dikiş 
dersleri ile liselerde jimnastik 
dersi bir yoklamalı derslerdir. 
Bunlar için ders yılı sonunda 
dersin muallimi ile iki mümey
yiz hazır olduğu halde dersin 
gereğine uygun yolda tek bir 
yoklama yapılır. 

NOTLAR ve DEGERLERİ 
Madde 4 - Yok.lamalarda 

karşılıklara verilecek notlar 
ve bunların değerleri aşağıda 
göstcı·ilmiştir= 

5: Pekiyi 
4: İyi 
3: Orta 
2: Gevşek 
1= Pek gevşek 
O: Boş 
Madde 5 - Y oklama1arda ta

lebeye kesirli not verilmez, Not
ların ortalaması alınırken çıkan 
yarım ve yarımden büyük olan 
kesirler, bir sayılır. Yarımdan 

küçük olan kesirler sayılamaz. 
YAZILI YOKLAMALAR 
Madde 6 - Birinci yazılı 

yoklamadan ikincikanunun on 
beşi ile otuz biri; ikinci yazılı 
yoklama Mayısm onu i!e yırmı 
beşi arasında yapılır. 

Lise son sınıfın yazıh yok
lamuı da ikinci kanunun on 
beşi ile otuz biri arasında ya
pılır. Yaz.ıh yoklamaların baş

langıcı Cuma gunune veya 
başka tatil günlerina gelirse 
yoklamalara tatilin ertesi günü 
başlanır. 

Yoklamaların yapıldığı gün
lerde herhangi bir sebeple 
mektep tatil edilirse, tatil edi
len günlerin sayısı, yoklama 
günlerinin sonuna kablır. 

Madde 7 - Yazıh yoklama 
lardan onar gün önce mual
limler toplantısı yapılarak ya
zılı yoklamalarda göz önünde 
tutulacak ve yapılacak işler 
görüşülür. Yok.lamaların hangi 
günlerde ve hangi saatlerde 
yapılacağını gösterir bir liste 
yapılır. Bu Jiste yolamalardan 
bir hafta önce talebeye bil
dirilir. 

Madde 8 - Yazılı yoklama 
ların, olabildikçe, her dersin 
kendine mahsus olan ders sa
atinde yapılmasına, sabahleyin 
birinci ve ikinci derslere geti
rilmesine, her yoklama arasm
da yoklamasız birgün bırakıl
masına çalışılır. 

Yazılı · yoklama günlerinde 
her muallim kendi dersine 
girer. Fakat yeniden ders ver
mez. 

Madde 9 - Yazlı yoklama
larda kaj'ıtlar dağıbhp sor-

gular verildikten sonra, karşı-
lıkları yazmak için talebeye 
altmış dakikalık bir zaman 
verilir. 

Yoklama sorgularının da 
orta derecede talebelerin ge
nış bir saate yazabilecekleri 
bir ölçüde verilmesi ıerektir. 
Muallim yoklama sorrulannıa 
bir suretini yoklamaya girme
den biraz ISnce mektebin mü
d&riine Yerir. 

- &mı var -

14 l\anunusa 1935 

Küçük Haberler: 
Komisyon Toplandı 

F uhuş)a ve fuhuş yüzünden 
bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün öğleden evvel 
sıhhat müdürlüğiinde ve sıhhat 
müdürü bay Cevdet Şakirin 
Saşkanlığı altında toplanmış ve 
biriken işleri intaç etmiştir. 

Tayin 
Bornova belediyesi fen mer

murluğuna mütekait binbaşı 
bay Zekeriya tayin edilmiştir. 
Ankaraya Tayin EdilcU 
Türkofis raportörü Bay Baha 

İktisat bakanlığınca Türkofis 
Ankara merkez raportörlüğüne 
tayin edilmiş ve bay Baha yeni 
vazifesine başlamak üzere dün 
Ankaraya gitmiştir. 

Kız Lisesinde 
İzmir Kız lisesi tarih mual

limliğirıe stajını ikmal eden ba
yan Ayşe 25 lira asli maaşla 
tayin edilmiştir. 

§ Kız lisesi kimva muallimi 
bay Liğorun eski maaşı yüz lira 
olduğu için yeni kadroya göre 
bu dafa Kültür bakanlığınca 
halen almakta olduğu yetmit 
liraya yirmi lira zammile dok
sana çıkarılmışbr. 

Bay Ali Agah 
Bir müddettenberi memleket 

içinde bir seyahet yapmakta 
olan çocuk hastalıkları müte
hassısı Bay Ali Agah dün şeh
rimize dönmüştür. Eskisi gibi 
hastalarım kabule başlamıştır. 

Maliye Bakanlığı 
Alacakları Tahsil Y o

lunu Buldu 
Letonyada alacakları olup ta 

bunları tahsil edemiycnlere bazı 
kolaylıklar bulunmuştur. Maliye 

bakanlığından ticaret odasına 

bildirildiğine göre bu meıole

ketten alacaklı olan)ur bu ala
caklarımn miktarım ve vade-

lerini bildirdikleri takdirde yeni 

bulunan kolaylıklardan istifade 

edebileceklerdir. -· İzmir Gayri Menkul Malların 
Açık Arbmıa İlim 

İkinci icra Memurlu(undan: 
34/10302 
1750 lira kıymeti muhamme

neli İzmirde Basmahanede Piliç 
sokağında (7) numaralı hane 
şuuun izalesi için açık arhrma
ya çıkarılmıştır. Birinci açık 

artırma 1612/935 tarihinde saat 
11 de dairede icra olunacak 
ve kıymeti muha.ınmenenin yüz
de 75 ini bulmadıiı takdirde 
15 gün müddetle temdit olun.a
rak ikinci açık artırması 5/3/ 
935 tarihinde saat 11 de yine 
dairede yapılacakhr. 

Talip olanların kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 ,5 llİspe
tinde pey akçası vermeleri la
:ıımdır. Ve açık artırma şart· 

namesi 14/1/935 tarihinden iti
baren daireye asılacakhr. Hak
ları tapu siciliyle sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer 

alakadarlara ve irtifak hak 
sahiplerine bu haklarına ve bu 
hususta faiz ve masrafa dair 
olan iddialarına evrakı müspi· 
telerile 20 gün içinde daireye 
bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu siciliyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacaklan ve daha fazla 
malumat iateycnlere bu hususa 
dair olup 934/10302 numarah 
tloaya ile ve tafailit Terilecegi 
ilAn olunur. 124 (Sl) 



14 KAnunusanl teaa ---
lzmlr Slclll Ticaret Me

nurluğundan: 

Yeni Asır gazetesi müdüri
vctine 

izirde birinci kordonda tica 
ret yapan müseccel ( S. Kalo
meni ve F. Domas) şir
ketinin 1/111935 tarihinden 
itibaren birriza feshine müte
dair beyanname ticaret kanunu 
'ıükmüne tevfikan sicilin 1315 
numarasına kayt ve tescil cdıl
diği ilan olunur. 

Izmır sicili ticaret memurluğu 
rc<>mi mühre ve F. Tenik im
zası 

Bin dokuz yüz otuz beş se
nesi Kanunusani ayının doku
zuncu Çarşamba günü saat on 
bir sıralarında İzmirde Halimağa 
çarşısında 14 No. daki daire-

. ·<le vazife gören aşağıda mU-
ve imzasını koyan İzmir 

uır-ancü noteri Bay Hasan tah-
sinin yanına gelen zat ve hü
'riyetleri İ:ımirdc Alsancak 
BOrnova caddesinde 65 No. da 
oturan bay Servet Süleyman 
ve İzmirde Halimaia çarşısın
S8 No. da kahveci Muatafa oğlu 
Mehmet nam şahitlerin tarif 
ve şahadetlerile taayyün eden 
ve ehliyeti kanuniye ve niza-
miyeyi haiz bulunan İzmirde 
büyük kardıçah hanında 36 
No. lu yazıhanede oturan Bay 
STIVEN KALOMENI ve yine 
aynı yazıhanede oturan Bay 
FRANK DOMAS anlatacak
ları ~bi tir ket f eıhine dair bir 
b~yanname yazılmasını istedi
ler. Yukarıda isim ve adresleri 
yazılı şahitlerin yanında arzu-
ları soruldukta ikisi birden 
söze başhyarak mevad ve ıera
iti atiye dairesinde aktı muka
~·le eylediklerini beyan ve 
ıkrar etmişlerdir şöyle ki: 

M. 1 - ım Yılındanberi 
aramızda kurulu olup İzmir 
birinci noterliiinden 22 Mart 
1927 tarih ve yedi bin tki yüı 
yetmiş bir "7271.,umumi No. lu 
rnukavcı:lenameaine bağlı olup 
22 Mart 1922 tarihinden itiba-
ren daha bet setıe için müddeti 
uzatılmlf olan ıtzmir ticaret si-

(
cillinin 974 numarasında kayıtlı 

S. Kalomeni ve F. Domas ) 
u_nvanlı şirketimizi herikimizin 
rızasile bir Kinunuaani 1935 
!~ri~i!lden itibaren fesheyledi
ırımııı beyan ederiz• 

M. 2 - Bu mukavele ile fes
hedi.Jmiı olan S. Kalomeni ve 
F.: Domas unvanlı şirketin bil
cumlc hukuk ve kiffei matlu-
bat ve zimematı şeriklerden 
F r2nk Domas'a intikal etmiftir. 

~kitler başka bir diyecek
.erı olmadıj'lnı beyan ve ikrar 
e~mcleri ü:ıarine bu şirket fcı
hınc dair beyanname resen tan-
zim ve hazır olanlar yanında 
açıkça okundu. Meal ve mün-
derecatının talep ve arzularına 
tamamen uygun olduğunu ik-
~ardan sonra altını hepimiz: 
ım~a ve mühürledik. 

Akitler; Stivan Kalomeni ve 
Frank Domas imzalan 

Şahitler: Senet Süleymsn ve 
Mehmet imzalan 

Noter resmi mhürü ve İmzası 
Umumi No. Hususi No. 

373 1/25 
Bu beyanname suretinin da-

Gayri menkul mallann açık 
arbrma ilinı 

Ahmet Refik beyin devril 
temlikiyle Bayram efendinin 
Hatice, Muzaffer ve Ayşe ha
nım:ardan alacağı olan meba
liğin temini emrinde alacaklı 
namına ipotekli Ayavuklnda 
Gaziler mahaUesinde Çolak 
sokağında eski 20 yeni 18 nu
maralı haneye: kapıdan içeri 
girildikte toprak bir avlu üze
rinde sağı ve solu ikişer oda 
bahçeye çıkıldıkta: altı üstü 
ikişer oda ki mecmuu sekiz 
oda ile bahçede iki halası mev
cut olan mezkur hanenin tarihli 
ilanından itibaren 30 gün müd
detle açık arhrmaya çıkarıl
mıştır. Talip olanların kıymeti 
muhamminenin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçası 
veya milli Bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve artırma 
14-2-35 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 11 de 
dairede icra olunacakbr. Müş
terilere ait 34/3964 numaralı 
dosya irae olunabileceği gibi 
fazla izahatı lazime dahi veri
lir. Talipler bu hususun daireye 
talik olunan açık arttırma şart
namesini 14-1-935 tarihinden 
itibaren okuyabilir. Haklan 
tapu sicilliJe sabit olmıyan ipo· 
tekli alacaklılar ile diğer ala· 
kadar]arm ve irtifak hak sa
hiplerinin bu hakJannı ve bu 
hususla faiz · ... e ma1rafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbi
telerile yirmi gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi halde 
hak!::ırı tapu sicillile sabit ol
madıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları 
ve tayin edilen zamanda aıtırma 
bedeli ğayri menkulün yüzde 
yetmiı beşini bulmadığı tak
dirde en son artıranın taahhü
dü baki kalmak üzere arttır
manın on bet gün daha temdit 
edilmek suretile 2-3-935 tari
hine tesadüf eden Cumartesi 
günü saat 11 de gayri menkul 
en çok artırana ihale edilecek
tir. Sabı peşin para iledir. Mal 
bedeli alınmadan teslim edil
mez. Mal bedeli verilmez ise 
ihale kararı feshedilir ve ken
disinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arz etmiı 
olduğu bedd ile almaia raıı 
olursa ona ihale edilir. O da 
razı olmaz veya bulunmazsa 
icra dairesince hemen onbeş 
gün müddetle arttırmaya çıka-
rılır bu artbrmayı alakadarlara 
tebliğe hacet olmayıp yalnız 
ihale ilanla iktifa olunarak en 
çok artırana ihale ediierek her 
iki halde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındakı fark
tan ve diier zararlardan mesul 
olduğu ve tapu harcının bele
diye ve vakıf icannın ve yüzde 
iki buçuk dellaliyenin müşteriye 
ait olduğu ilan olunur. 

111 (48) 

ired"' saklı 255 umumi numa
ralı ve 9/11935 tarihli aslana 
uygun olduğu tasdik kılındı. 

1935 aeneıi Kinunaani ayı

nın on üçüncü Pazar günü. 
İzmir Üçüncü noteri resmi 

mühür ve imzası. 
117 (50) 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20Numarada 
1 Kinunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

hasta kabulüne baılamıflarclır 

Telefon: 2639 

• 

Meşhur 

Bozca 
, A~a 
Şarabı 

l'enı AS1r 

iki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
İzmirde Stok Vardır 

Fiyatlar rekabet kabul ctmiyecek derecede ucuzdur 

Umumi satış mahalli: Karata, tramvay caddesi vapur 

iskelesi kar.şısmda 113 numarada bayi Abat 
2-15 (39) 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri No. ne olduğu pey akçesi L. 

20714 Kokaryrlı tramvay caddesi 829 ~in altı katı 10 

406 Karantina Hilal sokağı 14 ev 5 
601 Bornova Kürt Ömer sokağı 3S Dükkin 6 
71512 İkiçeşmelik caddesi 168/182 ,, 10 
629/3 Karataf Orbaniye sokağı 3 ev 6 

599 Bornava Yıkık minare sokağı 26/28 ev 15 

354 Al5ancak Mesudiye caddesi 128/l Dükkin 10 
728/l İkinci kordon 501/273 ,, 6 
C. 10 Büyük Tuhafiyeciler çarıısı 82 Maiaza 15 

C. 39 Güzelyah Urla caddesi 1125 ev 60 

Yukarda yazılı emlakin bir yıllık kiraları 22 111 935 salı aü
nü saat onda ihale edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. is
tekli olanların gösterilen pey akçclerioi yabnp artbnnaya gir
meleri lizımdır4 

14 - 21 89 (45) 

-164 - Öz Türkçe kartıhklar 

4. Söğümsüz 5. Uğumsuz. Kir etmek - 1. Ası&--
Kanal -1. Algın 2. Arıi lanmak 2. Asıkmak 3. İıle-

3. Arık 4. Ark S. Hark 6. mck ( Tesir man. ) 4. ka:ıan
lrmacık 7. İj'rik 8. Suvak 9. mak 5. Siiınmak 6. Utmak. 

Su yolu. Kirgih - 1. lı evi 2. İt 
Kani - ( Olmak ) 1. f nan · 3 u- .. · 

im k . L 
2 

K yerı . run evı. 
iC e , ınanmaııL . anmak Karlı _ Kazançlı. 
3. Kınmak. 

Kanun - 1. Nom ( dini Karsız - 1. Anız 2. kaı 
kanun, Şerait man. ) 2. Sa- zanÇ91z. 
1.m {daha çok emirname dec- Klrazma, Klrazmude -
ret man. ) 3. T ozak, tuzak Kiraıına, Kirgih, Kardan 
4. Töre 5. Tutum (Adet, iti- Kirdide, Kirgüzar, Kirşinas 
yat man. ) 6. Türük, 7. Tü- 1.Becerikli2. Göra-ülü (Umur-

zük 8. Y~sa 9. ~-~~· dide, tecrübeli man.) 3. it 
Kanunı - T orülug. b 4 1 b"J' S L •. 
K T.. .. eceren . t ı ır . lf'en anunsuz - orsuz. 

Ka • B anlar 6. Tutamaklı 7. Tölek. 
nunu esası - aşyasa 

K Sö .. . Karabet-1. Hııımlık 2. 
anun vazu - ruçı. 

K • l K k (İk" Kan yakınlığı 3. Kanndapık 
BDUD - • ara lf 1 

ldnun ayı en aoj'uk mevsim- 4. Sınarhk ( daha çok yurt· 

1 d .. tüv - d b dla taıhk man. ) 5. Soy birliii ere uş gun en u a 

1 ) 2 O k ( Y k 6. Soydaılık 7. Yakınlık 8. 
anı ır. . ca a ma ye-
. ) 3 S b ( y k Yavuklnk. 

rı ~an. · 0 a a ma Karakter - 1. Kılık 2. 
yerı man.) 

Kanunuevvel - t. İlk kıt Köterimlik ( kuYYetli seciye, 
ayı 2. Tügönök. irade kuvveti, metanet man) 

Kanunusani - 1. Büyük Karar - 1. Çıdam ( Sü-

ay 2. Orta kıt ayı. kiin ve iram man. ) 2. Dur-

Kao ( Chaoı ) Altut ma ( .sükün ve rahat mao.) 
Kip - 1. Aşk 2. Topuk 3. Gerim ( Hal ve derece 

topuk gcmiği 3. Uıtuk. man. ) 4. Ölçüm ( Derece 
Kaparo - 1. Pey, pey man.) 5. Sürek, SüreldiJik 

akçası 2. Öncelil. ( devam ve Hbat man ) 7. 

Kaır - 1. Bükrii 2. Dip. Tiilek11k 8. Uium ( Hükm 

Kir - 1. Artam ( Daha man. ) 9. Yatma ( sükün ve 
çok faiz man. 2. Aıı ( Men- iıtirahat man. ) 10. Yordam 
faat man. ) 3. Aıığ, aaık el yordamı (Tahmin man.) 
( Menfaat man. ) 4. Aslam Kararlannda - Suların· 
(Temettü, intifa, menfaat, da. 
faiz: man. ) 5. Auı, 6. Çıkar Kararlama, karalamadan• 
( menfaat man. ) 7. ( Amel 1. El tüylemesi 2, El Yorda· 
mu. ) 8. Kazanç 9. Ongu. mı ile 3. KararJamadaa. 

Sende• 

Ödemiş Noter Me. 
Merkezi Ôdemiıte bulunan Kooperatif Ödemit incir müata'b.

silleri ortaklığının Ôdemiı Noterliğinden musaddak 27/9/934 
tarih ve 1842 umum numaralı umumi vekr.Ietname ile fzmirde 
Açık Yemiş çarşısında 36 numarada Satış ve İhracRt Bürosu 
mümessilliğine tayin kılınmış olan lzmirde Gazi Bulvarında 
Arpacı zade hanında Ahmet Cevat Tütün ticarethanesi müdürü 
Ödemisli Bay Fahri oğlu Bay Hikmet Hakkının Kooperatifimizle 
alakasını katettiğini ve iıbu vazifeyi merkez müdürümüze tevdi 
ettiğimizi, bu husustaki sirkülerin ayrıca nc~rcdileceği aJikada
ranca malum olmak üzere işbu beyannamenin bir nüshasının 
neşir ve il n edilmek üzere İzmirde çıkan Yeni Asır gazetesine 
gönderilmesini, bir nüshasının mumaileyh Bay H kmet Hakkıya 
tebliğini, üçuncü nüsha~mın Kooperat:f:m"ıe verilmesini ve 
dördüncü nüshasının da daireniz dosyesinde saklanmasını isteriz. 

12nı935 
Kooperatif Ôdemİf fncir 

1üJtahsill~ri Ortaklığı 

İmza okunamamıştır 
Genel No. 48 Dosya 3/105 
Beyannamelerden bu nüsha talep dairesinde neşir ve ilan 

·edilmek üz re İzmirde çıkan Yeni Asır gazetesine gönderilmek 
üz:ere tasdik Lılındı. 1935 sene!ı.İ Ki. San1nin 12 nci Cumartesi 
günü 12/1/935 

Ôdemİf Noteri Mührü Resmisi 
(44) İmza okunamamışbr 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Aiım Komisyonu Re.sliiinde11: 
Haydarpaşa numune hastanesinin elctrik, telefon ve sinyal 

tesisatı pazarlıkla yapbnlaca.ktır. 
İhale günü 29/11935 salı iiinü saat 14 tür. 
Muhammen bedel "16500,, liradır. 
Munkkat teminat 1237 lira 50 kuruıtur. 
Keıifıiame, şartname ve projeler 82 kuruş mukabilinde has-

taneden alınabilir. 
Talipler bu gibi iş'er yaptıklarına dair cari seneye ait ticaret 

odası vesikalarile bu pazarlığa girebileceklerine dair vilayet 
nafıa başmühendisliğinden tasdikli vesika göstereceklerdir. Pa
zarlığa gireceklerin belli saatte teminat makbuz veya banka 
mektuplarile Cağaloğlunda sıhhat müdürlüğü binasındaki komis-
yona gelmeleri. 14-18-22 26 106 (47) 
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kap man.) 5. Sa~r (Farsç.a Kadid haline gelmek -
"Satar,, ın Türkçe aslı) 6. 1. Gezrilmek 2. Kakırdamak 
Sağrak 7. Sıjrak 8. Senek 3. Kaklanmak 4. Kaksımak 
9. Suğrak Kadr - Değer 

Kadem - 1. Adım 2. Kadmaşinas - 1. Değer 
Ayak 2. Ujıır (mec.) 4.Y am bilmez 2. Değsiz 

Kademli - 1. Uğurlb 2. Kafes - 1. Çıtma (Pen· 
Yomlu cer~ kafesi) 2. Çiti 3. Çitlik 

Kademsiz: - Uğursuz 4. Tünglük 5. Yetme 
Kademe - 1. Basamak Kaffe - 1. Bar 2. Barça 

2. Sekmeç 3. Y erge 3. Barı 4. Bütün 5. Dökeli 
Kader - 1. Alın yazısı 6. Götürü 7. Hep 8. İme 

2. Bitik, bitime 3. Erdik 4. 9. Kamu 10. Kamuk 11.Ka
Erze 5. Suğur 6. Sur 7.Yaı- mur 12. Kop 13. Tükcli, tü
gı, yazgu 8. Yazı, yazılan kelü 14. Yime 
9. Yazma Kaffeten - 1. Bir uiur-

Kadh (Kadih) - 1. Ka- dan 2. Bütün 3. Hep, hepıi 
rama 2. Kötüleme Kifi - 1. Elverir, elve-

Kadh etmek - 1. Ka· ren 2. Yeter, yeten 3. Ye-
ramak 2. Kötülemek terge 4. Y etiıir, yetişen 5. 

Kadı - 1. Yarrıçı 2. Yetkil 6. Yiter 
Yancı Kafi gelmek - 1. Çı-

Kadife - 1. Bahma1 2. kışmak 2. Elvermek 3. Tü-

Kidkü, kilim kemek 4. Yetişmek 5. Yet-
Kadim - 1. Bayaiı 2. mek 

Bayat 3. Bayrı 4. Beyru Kafile - ı. Katar 2. 
(Eski ancien man.) 5. Çok- Takım 3. Tirkiş 
tan, çoktanki 6. Erteği 7. Kafir - 1. İnanma an 
Eski 8. ilkin 9. lrteki .. 10. inanmaz 2. İyilik bilmcz,yiyi~ 
Karı (İhtiyar man.) 11. Ozel lik unutur 3. Tanınmayan 
12. Uzağı tanınmaz ' 

Kadir (Muktedir man.)- Kafiye - 1. Ayak 2. 
1. Erik, eriklı 2. Eriklik 3. K I .. ı·· -.. 
Erklik 4. Keren 5. Oian 6. a ıp. ~oz ugu 
Yetkin 7. Yeydem Kagıt - 1. Kiiat, ki-

Kadir olmak - 1. Eli ğıt, lcakıt 2. Ke~de 
ermek, elinden K'clmek 2. Kiiıt para - Çav (Çay, 
Omak 3. Onamak 4. Sıdaş- para hakkında cmission 
mak manJ 

Kadid - 1. Elen~i 2. Kahil - 1 0··1 k 2 K 
Kak (Yemişlerin ve başka gıl 3 Üşe · (T 

0 
eh l · ır· 

şeylerin kurusu, kurutulmuşu 4 U. 5 n~~~. em e man) 
Etin kurusuna da "Kale et · · KyAah" · ıglıt 
d · ) " a ın - · Arbalcçı ar
Kenıyor. 3. Kandıldak 4. pakçı (İhtiyar mao.) 2. 'A -

(çur~ 5. -~urum)Uf 6. Örüt ladım 3. Bakıcı 4. Baknı ~. 
o zaı man Bilici 6 Gö .. .. 7 K · rumcu . am 



Bütün lz~i~Mı•t,. t 
emeklerını C::.. 1 k t d 

Yer içkilerini Orada içer 

o 811 asın &Birinci Kordon Liman Şirketi yanında ~:::~; 
Balık Ve Iskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile 

MiTHA T Lokantası 
Et Yemekleri 

20 25 15 10 105 kuruş 

ARADIGINIZ ~ / ~Öz• Tabibi MuayÖ~hkt~;·~• 

~ 

1• 'TE ·' ·. ·'lıı'ı'ı ıl,1,ııtLI~ 9AM :::.~:~:ahkları mUte- 1 
' I İkinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 

YERLi .. __:, s. 
1 

• 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. T eL 3956 

Evi Kai antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

MALI Doktor 

l/_.~ A. Hiza Unlen 
Hu~usi Ders 
T ecrübcli eski bir mualJim 

hususi ders vermektedir. Geç 
kalan talebeler yetiştirilir. 

ıdare müdürlüğümüze müra-

Fabn·kası• İstanbu!, A>:vansara~ 
• • Vapur ıskelesı caddesı 

lzmirde Satış Yerleri· Ha~di Bekir, M~hmet 
_ • Rasım, Mehmet Emın, H. 
Omcr, Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 
2-26 (40) 
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~Şaman dini kihini man.) 8. Tüzük 9. Yasa 10. Yo-
8. Koşanaç, koınaç 9. Sı- rak 11. Yordam 
nakçı Kaideye muhalif - 1. 

Kahkaha - 1. Çok gül- Y anıç 2. Y olsı.1z 
me 2. Hı7lı gülme 3. Sesle Kail (Razı man.)- Onar 
pime 'Kail olmak - Onamak 

Kahkaha ile gülmek - (Tercih, ihtiyar man.) 
1. Çakırmak 2. Çok iiilmek Kail (Mütekellim man.)
sesle gülmek 3. Hızla gül- 1. Anlatan, anlatıcı 2. Diyen 
mek 3. Söyliyen, söyleyici 

Kahkari - Kıçın kıçın Kaim- 1. Ayakta,ayak-
Kahkari hezimet - 1. ta duran 2. Dik 3. Duran 

Basımçık 2. Bozgun 3. Dar- 4. Tik 5. Yerine geçen, ye-
madağın olma rini tutan 

Kabbe - 1. Erci) 2. Er- Kaimen - 1. Ayakta 2. 
ıek 3. Kancık (mec.) 4.Kaz- Dikine, diklenmesine 3.Dur
ıın 5. Kırtuğ 6. Şıllık 7. duğn gibi 
Şırfıntı Kaim olmak - 1. Dikil-

(Kahr etmek) - 1. Bas- mek 2. Yerine geçmek 
mak 2. Batırmak 3. Bitir- Kaim makam - 1. Boluk 
mek 4. Çiğnemek 5. Ezmek 2. İnal 3. Kalgay (Eski Kı-

Kahraman - 1. Alp 2. nm hanlığında hamn veli
Bağatur, bağatır 3. Batır, ahtı ve veziri olan prense 
batur 4. Barlas 5. Er 6. Eren verilen ünvan) 
7. Karan (Kuvvetli yiğit Kain - 1. Bulunan 2. 
man.) 8. Koç (Cesur, şeci Var olan 
man.) 9. Koç yiğit 10. Öt- Kainat - 1. Aa:un 2.Ya-
kem (Kuvvetli, şeci, mağrur radılmış 3. Yer ıök 
man.) 11. Yiğit 12. Yürekli Kakül - 1. Börçek 2. 

Kahramanlık - Alplık Börçök 3. Gelek 4. Kırkma 
Kahraman unvanı- Sök- 5. Pürçük 6. Saç 

men Kal.· - 1. Biçim 2. Bur-
Kaht - 1. Açlık 2. Az- gaz 3. Erk (İç kale ~an.) 

lık 3. Bunasalık 4. Kısırhk 4. Kama) 5. Kerman (Şato 
5. Kıtlık 6. Kuraklık 7. Sey- man.) 6. Kermen 7. Korgan, 
reklik 8. Yokluk kurgan 8. Or (Önü hendekli 

Kaide (Temel man.) - tabye ve istihkam man.) 9. 
1. Ayaklık 2. Taban taşı 3. Sencer 10. Senger 
Oturak 4. Oturgaç 5. Oturt- Kale burcu - Kurt 
ma 6. Oturum Kale viranesi - 1. Ôr 

Kaide (Usul man.) - 1. 2. Ôren 
Cola (Adet man.) 2. Düzen Kalabalık - 1. Alay 2. 
3. Kural 4. Oran 5. Osui 2. Çokluk 2. Dimek 4. Sürü 
6. Töre, t6rü (Kanun, hiik· S. Tılultt 6. Tlalik 7. 
mü kanun man.) 7. Tutum Oıhti. 

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza Ünlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Kömür İhtiyacı 
Eyi Kömür 

Memurlar kooperatifi Rum
elidcn getirttiği balkan kömür
lerinin kilosunu sayın halkımıza 
bet kuruşatan satmağa başla
mııhr. Kemeralbndaki bakka
liye mağaza8ına müracaat. 

4-5 (23) 

caat edilmelidir. 7-10 

İzmir Sicili Ticaret memur
luğundan: 

u Frank Domas,, ticaret un
vanile İzmirde İkincibeyler so
kağında 82 numarada sigorta 
işleri ve diş levazımatı ticare
tini yapan Frank Domasın işbu 
ticaret unvam Ticaret kanu
nunun 42 inci maddesi muci
bince sicilin 1316 numarasına 

· kayt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

İzmir Sicili Ticaret M. 
Resmi mühürü 

imza okunamamıştır 
118 (49) 
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Kalabalık etmek 1. Çok- kalaıhrmak 4. Çevirmek 5. 
mak 1. Sıkışmak. Değiıtirmek 6. Döndürmek 

Kalem - 1. Cizıiç 2. ka- 7. Evürmek 8. Yurtarmak. 
mıp. Sızgıç 4. Yazıaç 5. Yu- Kamer - Ay. 
vuş ( Yazmağa yarar kamış Kamet - 1. Boy, boş, 
man. ) boybos 2. Sın. 

Kalem sahibi - 1. Bitik- Kameti mevzun sahibi -
çi 2. Bitküçi. Taylan. 

Kalemtraş - 1. Düıgeç Kamil - 1. Bulgan 2. 
2. Gezlik 3. Yivlecek. Bütün, pütün 3. Dölek 4. Eke 

Kalender - 1. Aldırmaz 5. Eksiksiz 6. Ergin 7. 01-
aldırış etmez 2. Yüreği ie- ıun 8. Pişkin 9. Som 10 Tü
niş. kel 11 Yetik, cetik 12 Y aşh 

Kal etmek - 1. Çekip yaşını almış, yaşını başım al
çıkarmak 2. devirmek 3. Ko- mış 13 Yetişkin 14 Yetkin 
darmak 4. Kodonnak 4. Ko- 15 Yitmen. 
parmak 6. Oynatmak, yerin- Kimilen-1. Birdem, bir
den oynatmak 7. Sökmek 8. tem 2. Bitevi 3. Büsbütün 
Uvatmak 9. Yıkmak, yıkıp bütün bütün 4. Bütünley 5. 
atmak. Bütünleyin 6. Düzü 7. Ek-

Kalıp - 1. Geb 2. lre- sikıizce 8. Götürü 9 Hep, 
ce 3. Keb 5. Kuyguş 5. Künt 10. Olanca 11. Tükel. 

Kalil - Az Kamis -1. Çenti 2. Göm-
Kalp - ( Satte man ) 1. lek 3. Gücük 4. Zar. 

Kiyik 2. Kötü (para hakkın- Kin - 1. Ergene (da
da. ) 3. Uydurma 4. Yapma ğın bir kolu) 'ı. Kaynak (Ma-
5. Yalancı. den ocağı man. ) 

Kalb - ( Kalb, yürek Kanat - 1. Doyum 2. 
man. ) 1. Can evi 2. Göaül tokluğu ( azla iktifa man. ) 
3. iç 4. Orta ( Askeri Istı- 4. inan, inanma ( İtminan 
lah) 5. Öz 6. Özek, üzek 7. man. ) 5. Kanıt kanma (it
Tin ( Ruh man. ) 8. Ürek 9. minan ve azla iktifa man.) 6. 
Yürek. Tok rözlük. 

Kalb ağnsı - Geğrek. Kanaat etmek-1. Avun-
Kalb durmn - Uğunma mak 2. Doymak 3. Kanmak. 
Kalben - 1. Gönülden Kanaat getirmek - 1. 

candan ıönülden 2. içten 3. inanmak 2. İrdemek 3. Kan-
Yürekten. mak. 

Kalbi rikkati - Emirmek Kanaat hasıl olmak -
Kalbi sükunet bulmak - inan gelmek. 

Y&reji oturmak Kanaatklr-1. Gözü tok 
Kat'ı temayül - Eiinme 2. Kanık 3. Tok ıözlii 4. 
Kal ( b) (etmek, TahYil Uğunlu. 

man.) 1. Aktarmak 2. Biı- Kanaatsiz - 1. Aç ılzll 
kalamak. balkartmak 3. Bas- 2. Amarsız 3. Göz& doymaa 

Birinci Kordon Liman şirketi binası altında 

. . .: " ·~.. . :.:..-.. ~: ·~ . ~ ... ... ' ..... . . . . 

,.~~---------------------------.. 
Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından: 
Yüzde 7 Faizli iki Milyon Liralık 

Sivas-Erzurum Demiryolu Tahvil
lerinin Kayt Muamelesine Yakında 
Başlanacaktır: 

Geliri tamamın Sivas-Erzrum Demiryolunun inşaasına tahsis l 
olunan otuz milyon liralık Sivas - Erzrum istikrazının iki mil
yon liralık birinci kısmını te.şkil eden tahviHerin kayt muame-
lesine 1 O ikinci Kanun 1935 tarihinde başlanacak 15 ikinci ka -
nun 1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvakkat ta hl il
ler 19 !ira. ihraç fiah üzerinden bu müddet zarfında Merlfez, 
Ziraat ve lş bankalarının şubeleri bulunan her mahalde satlfa 
çıkarılaı:aktır. 

Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan Daire ve mr esis
lerce vilayetler hususi idareleri le belediyelerce teminat olar ak ve 
hazinece satılmış ve satılacak Milli Emlak bedellerinin te
diyesinde itibari kıymetler üzerinden kabul olunur. 

Babsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edileceği ve ge
rek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tediyesinde hiçbir suret
le vergi ve resme tabi olmıyacağı kanunla teyit edilnıiş olan 
bu istikraz tahvillerinin faizi de yüzde 7 olarak tesbit edildi
ğinden iştirak edenler en faideli ve sağlam ve aynı zamanda 
memleket için verimli bir işe paralarını yahrmış olacaklardır. 

"Kupon bedelleri her sene 15 
Kanunusanide verilecektir.,, 

5564 (1170) 

Alameti F·arıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve ıiyatik sancıları 

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

neden arayınız. 

Biittin Tilrkiye için umumi ••ht yeri lstanbulda Bahçeka
pııında ZAMAN ecza deposu olup ıehrimizdeki eczane 
ve ecza depolannın hepsinde vardır. Israrla daima 
ALBOPAN isteyiniz. 

ALG OPAN 

• 



Kent Halkına 
Saylay seçimi ikinci müa~ 

laip•eriD seçimine 12/1/935 
Cumartesi günil her tarafta l 
birden baılannfbr. Seçim 
18/11935 Cuma gtinD akşamına 
kadar sürecektir. Bilinmek lizre 
ilan olunur. 116 (46) 

- 84 numarah adanın 
36 numaralı arsanın Ça-
)'lrlı bahçe mevkiinde 102,20 
ıaetro murabbamdaki arasının 
ıaGlkiycti helediyede mevcut 
tarlnamc dairesinde satılacak- . 
tır. Bu sataı açık arttırma ile 1 
29nt935 Salı günü saat 16 da 
belediye encümeninde ihale edi• 
lcccktir. ~u arsanın beher met
ro murabbamın bedeli muham
ıneııi 125 kurut olup umumu 
127,75 lira tutarındadır. Şart
ıaanıe örnekleri belediye encü
ınen kalemindedir. t,tirak için 
bedeli muhammen mecmuunun 
Yilcle yedi buçup nisbetinde 
lauYaJdmt teminat para olarak 
Ye Jalnat 2490 numaral.t kanu
llQn aarabatı dahil Dde tevdi 
0hnıur. istekliler yukanda söy
lenen gün ve saate kadar mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 80 (33) 
- 53 numaralı adanın dok

tor Mutafa bey caddesine 
girerken yan taraf ve sağında 
190 metre murabbamdaki oD • 
•ayılı arsanın mülkiyeti bele
diyedeki şartname dairesinde 
aablacakbr. Bu sabı açık art
tırma ile ~1-935 sah gthü 
••at OD altıda belediye encü
meninde ihale edilecektir. Bu 
arsanın beher metre murabba
ının bedeli mubammeni 125 
kuruş olup umumu 237,50 lira 
tutarındadır. Şartname örnek-

belediye encümen kale
mindedir. lıtirak için bedeli 
111uhammen mecmuunun yüzde 
Yedi buçuğu nispetinde mu- 
vakkat teminat para olarak 
Ye Yahut 2490 numaralı kanu-
nunlu sarahatı dahilinde tevdi 
0 nur. ııtekliJer yukarıda söy-
lenen gün ve saata kadar mü
racaat edebilirler. 

11-14-20-25 (30) 77 
- 54 numarah adanıiı ikinci 

kordon üzerinde 36 numaralı 
arsasına ilive olundn 52 metre 
nıurabbaındaki kısmın sabfl 
belediyede mevcut prtname 
dairesinde sablacakbr. Bu sa
t11 açık arttırma ile 29/1/935 
•ah giiaü saat 16 da belediye 

~Bncümeninde ihale edilecektir. 
u kıaun arsanın beher metre 

lllurabbaının bedeli muhamme
~ il lira olup umumu 312 .lira 
""tanDdadır. 
Şartname örnekleri belediye 

~~cümen kalemindedir. iştirak 
ıçııı bedeli muhammea mecmu-
unun yüzd .! yedi buçugu nis-

1 betinde mı. vakkat teminat pa: 
ra olarak veyahut 2490 auma
falı kanunun sarahati dalUJin-. 
de tevdi olunur. 

l.tekliler yukarıda söylenen 
r&n ve saate kadar mtiracaat 
edebilirler. 

11-14-20-25 79 (32) 
- 53 numaralı adanın Do~or 

Mustafa bey caddelbae ıirerken 
lai ve yan tarafında bulunan 
336, 70 murabbaındaki 8 ve 9 
llUmarala araalarm mülkiyeti 
'ltelediyedeki p.rtname daire
llİlade satılacaktır. Bu ubf açık 
tarttırma ile 29111935 SU -
._ 16 o belediJe eadfmeniia-"* ihale edileceldir. 
lr~,:- bela. .. tro •a-..... . 

Al!Lt. . 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR . 
Fahire llanHn ve Ha_. Bef MUzeryen Hma11n 

i AX1799=:::..~ 1795 Aman be~JDaet 
Kadın kıyma anma 

5 anlata mu 
Emel Celll Hanım 

AV 1796 Sevgilim bu akpm 
~\. Hicaz şarkı. Ailamlf gülmüş 

-: Saadet Han .. -i AX 1800 ~= = ~:ta ,td ka 

5 Mahrilure Handan Hannn -i AX180t~:=ı:kı~!-1~n~:'b1em Mt!prref Han• 

1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum. ayıp mı dır -5 Sllheyla Bedriye Hanım 

Deniz Kızı Eftalya 88dl Hanı• i AX 1802 tzıtakç.&k:·oıa~~w 
5 Stlhe~a Bedriye Hanım ve Bdkı B. -1798 Türkü. Naimeaı 

Tiridi. O" lan 

125 kurut olup umumu 458,371 
lira tutanndadır. Şartname &r-
nekleri belediye encümen ka
lemindedir. İftirak için bedeli 
muhammen mecmuunUD yiizde ı 
yedi buçuğu nisbetinde mu
vakkat teminat para olarak ve 
yahut 2490 numaralı kanunun 
sarahab dahilinde tevdi olu
nur. İstekliler yukarıda s6yle
nen gün ve saate kadar ml
racaat edebilirler. 

11~14--20-25 78 31) ' 
Yangın yerlerinde 40, 71, 75, 

82, 86, 89, 92, 97, 100, 77, 73, 
67, 41, 73 ve 76 aydı adalar 
üzerinde bulunan moloz ve sa
ire belediyede mevcut prtaame 
ve kqifıwne dairesinde kal-
dınlarak bu analaruı itgal 
ettiii (360) bin metre murabbaı 
ı1aha içinde çukur yerlere atı
larak düzeltilecektir. Bu İf ka
palı zarSar eJailtme neticesinde 
22-1-935 Sak pnü saat 16 da 
belediye endimeninde ihale 
edilecektir. Bu itin bedel keşfi 
onbin beıyüz onbq &radar. 
Şartname ve proj4=1 ve ketif
name belediye bat mühendia 
lijinden parasız verilir. Bu İf 

için bedel ketfin yüzde yedi 

buçuj'u nisbetinde muvakkat 
teminatı nakden ve yahu 2490 

numaralı artbrma ve eksiltme 
kanunundaki sair teminat, es-
ham ve. tahYilit belediyeden 
irSaliye kestirilerek İf 'Ba•b• 
.sına yabnlır. Teklifnameler 
mezkür kanuna Jire, hazırlanıp 
nihayet ihal~ gOnl saat (15) e 
kadal' belediye riyasetine tevdi 
edilir. 

6-11-14-.19 
62 Numaralı .adanın Doktor 

Mustafa bey caddesi üzerinde 
50.000 metre murabbamdaki 
3 numaralı arsalllB milkiyeti 
belediyedeki prtaame dairesiiı
de ablacakbr. Bu sabş açık 
artırma ile 29-1-935 Salt giinü 
1Dt 16 da belediye encllm~ 
Dinde ihale edilecektir. Bu ar
sanın beher metre murabbaı
nuı bedeli muhammeni 250 ku
nq olup -- 1250 lira ta· 
tanadadır. Şartname arnekleri 
beleclije encümen lCaleminde-

dir. İpirak için bedeli muham
men mecmuanun yüzde yedi 
buçup niabetiıule muvakkat 
temiMt pua olarak veyahut 
2490 sayılı k•~ ....-hah 
dalt.,.. t~ ~r. istekli
ler yubncla liylenen ~ ve 
1Dte beler milracaat edebi

- 2(1.-

Umum Hastaların ~azarı Dikkatine 
Ea son aiatem mide, kana .~ bllnk ve doğu~ 

neticui lllzum dlterilea pilotlu, 'pilotmz bupk konaı. 
kuak batlaft, lldabanlar • . taLan konalar. • tab -
~ çoCakların v1cat1armd:id i~ .. ,~:. ci-
haılan, kemik h.....,...n neticeaı hamle ırelea kambur 
haldan dojnıltmak için konalar ve keatll llatiramm ola 
ldlelaanili el ve .,aklar. talebeleria p\peı .......ıa fit. 
laya klrek lremjlderjnim .. ,... taWile..... .... olmak 
içia konalar. 

TORKIYENtN YEGANE MUESSESESI VB ESERLERi 
iLE RAGBET •e ITıllAT KAZANAN SuN'i AZA AMıL 
n MuTEHASSISI 

Fahri ·Btza 
Bey tarafmaa ppalar. 

Kaba1 uatleri : 10 ili 12,SO li'W• ..... 14 - 16 ya ....... 
ADRES : lnür KaJ1Dabm N1aat he, -we.t No.20 

16- !O S.7 

Tiryaki Ola 

SANI# 
Dipnaeuau lst•alMaWa _.. Wr ilia mucizesi 

bir iliat •• ... •111tar 
(SANIN) Difinacaaa Wı.n•mr bir dUa bqka bir Dit

macunu lndle..-... (SA• 
NIN) dltlerl temwemek 
diılll.W belle.ek pbl 
••-larile oldap bMr 
..... Hnliii li....ı -
.... adeta ... knBı .. 

- tlrpldlik •ermekte
dir. 

Eczacı 

Kemal K. 
Aktaı 

lzmir ithalat 
dürlüiiinden: 

Gümritii Mü-

S.clık Marka No. 
4 J V G 10114 

T 13S611 

Cinsi •• 
Demir tarpan 

Dikme d'emir su borusu 

Kilo Gr. 
3160 -

65 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor -- u ? 

Hemen clakllmwe 
... olunuz. 

llOllOJEN: Saçlann ..._ine ve kepek-

4CGllOJElk ...... 
fllldenai 1mmtleacli-

KOMo.IEN : Latif 
.. ,.,. "bir ~ IOS)'Cl
. ..a... tle,...a Kanmk 
ec11Mnesi laer ecza .. 

aalanadan araymız. 
(993) 

GELDI 
• 

ŞimdMlea ucu fiyatla klmir ihtiyacınızı temia ediaiz 

B"YiilC FIRSAT 
Topaa Halis . ZOntraldak 

$ohelar ip. • claywldı ve en ucuz k&mlrdir. 
Biriaci ka&te lla ... lzminle yabm Franauva Perpia1 ui 

Ticaretlaaaesiacle balacakumz • 
•llalllr : Spllipl Zoaıuldak kalitesi de ıebaittir 
lnllk AldraaR : Ve kok k&nürl ibtiyacuuzı da b~ 

ale•e.ecla temia eclehilininiz. 
Fıyatlanla rekcılaet bhal etmiyecek dereCecle tenzilit 

ftnlır. 8a ... ••halll : Kestane ~da No. 10 
(885) T.W.. 3937 



Sahife 12 Yenf Asır 
_ :::::=zeı_ 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERCULES vapuru 12 kanunu 
sanide beklenmekte olup ha
rı.ulc.sini tahliye ederek Bur
gas, Varna ve Köstennceye 
hareket edecektir 

ULYSSES vapuru 12 ikinci 
binundan 17 ikinci kanuna 
kadar Anvers, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 25 ka
nunusaniden 31 kanunusaniyc 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams
terdnm ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LİNİEN 

FERNEBO vapuru 16 kanu
nusanide Hamburg,Copenhcıgen 
Dantzig, Gdynia Goteburg 
Oslo ve İskandinavya liman
arina yük alacaktır. 

BLALAND motörü 23 Şu-

batta Hamburg, Copenhagen 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve Iskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SAMLAND vapuru 7 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantziğ, Gdynia, Gote-
burg ve İskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

;ERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için her on 

beş günde bir muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 21 

kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
\.1arsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

. ''· \~f. i. f1. \ 1 an [}er 

Zce & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 
NIEDERV ALO vapurn Halen 
limammızdn olup 1] son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen iç.iu yük 
alacaktır. 

NORBURG v&puru 23 son 
kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHJP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru 16 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
ı için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 Şu
batta bekleniyor. Nevyork,Bos
ton, Filadclfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. \V/. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Aydın Demiryolu Umum 
Müdürlüğünden: 

Müddeti 31 -12- 1934 tari· 
hinden biten Çivrildcn Deniz
liye beher tonu 500 ve Na
zilliye 1000 kuruşluk 808 nu
maralı ve Çivrildcn Sı.rayköyc 
beher tona 530 kuruşluk 929 
numarah taahhütnameli tarife-· 
Ier 15 -1- 1935 tarihinden 30 
-6- 1035 tarihine kadar eski 
şeraiti veçhile temdit edilmiştır. 

§ 15 -1- 1935 · tarihinden 

Oliver Ve Şii . 
LİMİTET 

Vapıır Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHLIYE lÇlN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kiinunda Livcrpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 
kananda Hull Lond:a ve An
versten gelip tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük al:ıcaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL 1ÇiN' BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı kft

nunda Hamburg, Brcmeu ve 
Anversten gelip tahJiyt!<l~ bu-
lunmuştur 

NOT: Vürut tarihleri ve 
f vapuria.nn isimleri üzer~ne mes'u 

1 
liyet kabul edilmez. 

ı ------- --

JADRANSKA 
PlOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRİYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
·Her Pazartesi günü muvasa-

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
2/1/935 BLED 
9111935 SRBıN 
16/1 /935 S.S BEOGRAD , 
DıKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah y.:I{ almıyacak

lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 

Y o!cu ve navlun için tafsilat 
]. PUSSİCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta 

ge!ip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir. 

31 -3- 1935 tarihine kadar ~ 
muteber olmak üzere Sultan
hisardan İzmir hariç bilumum 
istasyonlara'taşmacak Portaka-

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

Li 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 

1 lın beher tonundan kilometre 
başına 7 kuruş ücreti nakliye 
alınacaktır. 

§ 15 -1- 935 tarihinden 
30 -6- 935 tarihine kadar De
nizliden İzmire taşınacak Pi
reselenmemiş pamuk ile ipek 
Hurdasının beher tonundan 
3000 kuruş ücreti nakliye , 
a!macnktır. 

Daima Tercih Ediniz 
~1erkez Denosu 

FERiT ŞiFA ECZANESi 

TELEFOf : 3ae2 

Mak ina F abrikasmm 

~Al\ f)AR 

~~~--.._....... . -~-"""' ~ ~a. 
En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 

UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 
Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

Kırk Beş Dal .. ikada 
-

3; 6, 12 AI ık 
Buhar Veya Elektrikle J)ain1i Ondiilasyon. 
A1r11anyadan Ve Bükreşten Hususi Olarak 

Getirilen 1\lüessir Ilaçlaı·. Yıl Başı 
\1e Bayranı Hazır1ıldarı 

Güzelliğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle
nizi ve makyüjınızı mutlaka diplomalı M İ N İ K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. Telefon : 3101 

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

12-15(1149) . . _ .. _ .. -. 
. - · ··-

AZ ARA LE OL 
ISI 

Y ALNlZ.. iÇi (iAZLI 

d 

Elektrik, l~elef on 
PEŞ'fE1\ ALCILAR 

f\lalzenıcsi ])eposu 
77 - 79 Tel. 3332 

ez cı e &a kta 
iıaı Eczane • 

l<OLOı 1Y A VE ESANSLAI~ 

( Gönül ) Babarçiçeği, Altınruya, Fulya, 
Menekşe, Sonhatıra, Akşamgüneşi, Amber. 

••••••••••••••••••••••••••ıcı••••••••••••ıaeıımıııııaıı~••••••••••••••• . . 
~s .. . 
" " n 

~ 

" . . 

AT L 
Norveçyanm halis Morina balıkyağıdır

lkE Defa SUzUlmUştür 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamdi üzhet 

Sıhhat Eczanesi 
............................................... ~············ ....... . 


