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SA)'FADIR 
Yeni A11r matbaasında basılmışhr. 

Cımıhıwiyetitı Ve (}umlıw·iyet Escı·iuin Be7l·çisi, Sabahları Çtkcu· Siyasi Gcuetedir 

ersay V• eg 
Erganiden Sonra 
Sivas - Erzrunı ---Dış acundan bize bakanları 

en çok şaşırtan şey, siyasal ve 
~lYsal soravlarda olduğu kadar 
0 ~ononıik soravımızı da yürüt
T~~e gösterdiğimiz dinçliktir. 
g·~r l devriminin birbirinden 
k u;c olan belgilerini henüz 
balaları?~ sığdıramamış olanlar 

t 
u anabılır. Fakat bü)'Ük savaş-
an ·· ' once, her yıl Avrupaya ::aJ açar.~k ~d~nç para ~ul

ıni , an ~ut~esı~ı denkleştire
n· kİn ~urkıycnın kendi kay
b? brı ıle yaşayabildiğini, geniş 

•1r~·~~yındır!ık siyasasına gi-
tı .. ıgıni '"Ik . . b b d . ' u ·esmı aştan aşa 
c ern!r ağlarla ördüğünü görün-
e dıllerini ısırıyorlar. Bu inanıl

nııl ~co.k bir şeydir, diyorlar.Lo
j~"l ant}a.şmasından sonraki yıl
~ ın, hızım için günden güne 
bg~rlkşan yıllar olacağını, en son 

<l dı apitalizminin yardımı ol-
rn<ı. an -1 yaşıyamıyacagımızı an-
11~ <:rak, kapitülasyonları yeni-
enıck pahasına bile o!sa, ödünç 
rara bulmak için kapı kapı do
a acağımızı umanlar bu sanla
~ının ne kadar yersiz, boş oldu
gunu gördüler. 

Her yeni yıl,. Türkiyeyi daha 
~~nç,_ daha dinç buluyor. Bu 
ğ~nçla~ ve gençliğin öz kayna
Yo nı Yıne kendi içimizde bulu
.,0 ruz. Yaşamak isteg· im izin 
0 nsuzl -rnı ugu, yarına olan inam-
ıni~ı~ tn~foliği bütün giriştiği
ed" ş crı bqarmağa yardım 
ba~or. Şeflerin izledikleri yola 
ad ı)oruz. Şimdiye kadar atılan 
ol ıın ardan hiç biri kötü varıılı 
Ya~:~ıJtır. Eyi görgülerimizi 
siya a budur. Zanaatlaşma 
rind sarnızın bugünkü verimle
bT en yarının portresini çize-

1 ıyor, orada Tu··rk k .. ı·· ·· ·· ve ke . . oy usunu 
k ntlerını gerçek genliğe 
y~;uşturaca~ bir varlık bulu
YUrdz. eemıryollar siyssamız 
Yaş un orunması ve ökonomi 
b · ~~fımızın sağlamhaı için 
ır KUrtul · • ğcrlid" uş sıyasası kadar de-

ın ır. Geleceğe olan inanı-
ızın en b·· '"k saya ~ uyu payını bu siya-

büt dbaglıyoruz. Uluş, ulusal 
kal çc en demiryolları yapmakla 
Yür ~mışt ulusun bu işe daha 
Biz ed tcl>"~~.rışmasını istemiştir. 
rine j uyuk bayındırlık işle
m u usal kapitalin ortak ol-
ileasb Erf ani demiryolu iç ödüncü 
la a.~ ar. Bu ilk adım, kıvanç
kul soyleycbiliriz ki, çok ut
ulu u olmuştur. Zira ulusun 
nı şa kola~ sarsılmaz inanı
l ;pı .. e~dı varlığına, kendi 
tir u1ucunc inanını göstermiş
ay~ J uş ve ulusun birbirinden 
anı 1 mıyan tek var!ık olduğu 
ce/ı:1~ınıştır. Uluş cılız ve be
l k sız oluna ulusun ne varlı
""1 •lır? Bütün temiz dilekler 
Cr:u güç}"' }''~ b"J k . k . u, çe IK ı e ·Iı yapma 
ıster UI , · usal kalkınma uluş ve 
u.usun ele• .. .. ·1 k 
J • .c yurumesı c gcrçe ·-
e .. ır B·· 1 -d" .. • oy e olunca Ergani iç 
o un ·· · 
t cu gıbi Sivas - Erzurum 
ç öd·· uncüne de paramızı yatır-

mak h . cm en kazançlı bir 
ış Yapmak, hem de büyük so-
rava ya d kt" B .. "k· r ım etme ır. ugun 
1 1 nıilyon liralık iç ödüncün ;:k ~nüdür. Yiizde yedi gibi 
. ıe bir " faiz ,, getiren ak-
ııyonlan henüz almamıı bulu-

Balkan F. Konseyinde 
Roma Antlaşmasından Doğan 

Durum Gözden Geçirilecektir 
Atina, 14 ( Hususi ) - Dış 

işleri bakanı B. Maksimos, şi

mendiferlc Ccncvrcye hareket 
etmiştir. Kendisine siyasa) işler 
müdürü B.Roseti ve genel yaz
ganı B. Pirinelli yoldaşlık edi
yor. Dış işleri bakanının Ce
nevrcye gitmesine Türkiye Dış 
işleri bakanı B. Tevfik Aras'ın 
çektiği bir tel yazısı üzerine 
lcarar verilmiştir. B. Aras Fran
sız - İtalyan and!aşmasından 
doğan durumu gözden geçir· 
mek üzere Cenevrede taplaııa
cak olan Balkan andlaşması 

fevkalade konseyine başkanlık 
etmek içiiı B. Maksimos'u Ce
nevreye çağırmı$hr. B. Maksi
mos Cen-evredeki genel diplo
masi kımıldanışlarını da göz
den geçirecektir. 

Fransız - İtalyan anlaşması 
hakkında Yunanistanın nasıl bir 
vaziyet alacağı siyasal çevreler
de şöyle anlaşılıyor: Roma an
laşması Yunanistanın diploma
tik mevkii üzerinde doğrudan 
doğruya tesir edecek mahiyette 
değilse de Atine hükumeti vaz
iyetini Balkan antantının diğer 
devletleri tarafından alınacak va-

ziyete uyduracaktırÇünki Fran
sız - İtalyan anlaşmasının sulhu 
daha iyi teşkilattırmağa yara
yacağı fikrindedir. 

Bay A1·as Bay Titiilesl.'o 
CENEVRE, 14 (Hususi) -

B. Laval diğer devletler dil· 
gelerile Roma anlaşması ve 
bunun neticeleri hakkında 
görüşmüştür. İngiliz - Fransız 
konuşmala.ımdan çıkan netic~ 
ıudur ki lngiliz hükumeti 
silihsız1anma işinde düşünce
lerini toplamış ise de bunları 

Fransaya ancak Sar sorgusu-

nun kat'i olarak hallcdilme
ıindcn ıonra Londrada yapı·· 
lacak fngiliz - Fransız gorüş· 
melerinde bildirecektir. 

Şark Antıa,mas_ı için 
B. Litvinof ile görüşürken 

de B. Laval Roma anlaıması
nın Şark antlaşması için yapıl-

1 makta olan görüşmelere engel 
o1mıyacağmı bildirmişti. 

B. TllUleskonun Söylevi 
Akşam bay Titülesko tara

fından verilen bir ziyafette bay 
Laval küçük antlaşma delgelcri 
bay Tevfik Rüştü Aras hazır 
bulunmuşlardır. Bütün arka
daşları adına ıöı alan bay 
Titulesko Balkan andlaş
ması ve küçük itilif devletle
rinin memnuniyetlerini bildir
miş ve Loubliyana bildiriminin 
sadece diplomatik bir belge 
olmakla kalmayıp el birliği ya
pan devletlerin hakiki minnet-
tarlık ve memnuniyetini bildir
diğini söylemiıtir. 

Son GörUtmeler 
Akşam B. Lava) ltalya del

gesi B. Aloisi'yi kabul ederek 
Sar işi hakkında iÖrüşmüştür. 
Fransa, lngiltere ve halya bu 
.sorgunun uluslar demeiinin 
şimdiki toplantısında bitirilmesi 
için elden gelen emekleri esir
gememeğe sözleşmişlerdir. 

ı·ri ·yorMu? 
Dün Rey Atanların 
Adedi Çoğalmıştır 

Karşıyaka Kadınları İntihap Sandığı 
Başında Coşkun Tezahürat Yaptılar 

Kar§·ıyakadaıı 

Yeni ikinci müntehiplerin se
cimi faaliyeti devam eylemek
tedir. Bir çok yurttaşlar dün 
de intihap dairelere konan san
dıkların başına giderek siyasal 

• haklsrın kullanmışlardır. 
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Yirmi birinci intihap dairesini 
teşkil eden karşıyakada Do
nanmacı mahallesindeki sandık 
rey atımı bakımından en ileri 
bir vaziyette bulunmaktadır.Rey 

- Sonu 'i mcı snl1t1ede -

Iran Başbakanı 
Iran - Irak ihtilafı Hakkında Mec

liste Beyanatta 
Tahran, 14 (A.A)- Başba

kan Furugi han İran - Irak 
ihtilafı hakkında mecliste ya
pılan bir iıtizaha cevap vere
rek demiştir ki: 

Uluslar derneğine daima 
müsait ve Cenevre kurumunun 
adalet ruhuna ve kendi istek
lerinin haklı bulunduğuna gü
veni olan lran, tahkikatın ken
disi tarafından tazyik hareki
hnda bulunulmadığını i4bat 
edecejine intizar etmektedir. 

Bulundu .. 

Furuii han ihtilafın bir ta-
- Souu 8 tıcü Sayfada - lnm lJwibalmuı Ful'lt1Ji Hata 

iki Fenahktan BIM- -

Kadın - Bebeyi 1U1turmak için bir ıarkı ıöyli " 1 mı kocacıjım? yeyım o mu 

o.:.~ - Aman karıcıtım •nrak çocuk •ilaıın.. Daha~h 



....... 
lnkılip Nedir 

Niçin lnkılipçıyız? 
A- IUlltllr Tarallndan Cuma GUn8 
H ... evlnde Verilen Konlera• -·-Dinin Ye OD111l bekçisi bam• 

- bocanm, w.Jlpp ı0lmı7an 
llir ca:aiıetta lellit n pik laik· 
il bir ntll ...... ..,. Wr 
cemiyette, mMea•ille, efer 
adilitile, k11netile, lunazlıpe 
muhitin bikimi iae, bocada de
nmlı ve sonsuz tellrinlerile ralı• 
lann afyonlqtıncuı, u,..tmu
cusudur. Böyle bir cemiyette 
milte~alh"be ve hoca ...ı elele 
werir ve nuıl çalafır? Bunlan 
birleftiren ve birbiriaden ayır
mayan kunet nedir? Ba
nu iyice anJ..malr için, iyi 
bir talılil ile, bu lmnetin kay
najıaa kadar pm.k mecbu
riyetindeyiz. 

Biliyonaauz ki biploji (ba
yat ibni) balummdaa, inNnm 
f hapb üç imiyalma ll:erine ka
tulmllflar. 

Birinciai varhp korumak ia· 
•iyala: Yemek, içmek, IİJİD· 
mek, korumn•k, 

İkincisi m11a71n yqa p
dikten 80IU'a dul amilan tat
min, 

OçiiDciisil de •,.al İDIİyak
br. 

Biıı:, memeclea, llaHrimis 
olmadan bu acuaa seliyoruz. 
Fakat Şuurlanclıktan ıoma öl
meji asla arzu etmiyoruz. Son
suz bir limit, 80lllUZ bir arzu 
bize miitemacU,.. uyab .... 
diriyor Ye lıer il• bu luiyak
Janm tatmin içia çahpyor. De
nebilir ki btitün seyyare llstiia
de .yqıyan insaalar api teJI 
yapmak istiyor Ye ayni teJİ 
yapıyor: Yiyer, içiytr~ yatıyor, 
muayyen yqa nrclıktaa llOlll'a, 
cinsi insiyaklanaa tabnia edi
yor; büyüyor •• lllyor hayabn 
gayesi; ıadece bayabn akıtı, 
uzamuıdır. 

Diğer bak1111dan iuu soy• 
aal bir malıltkbar. Cemiyet 
haricinde y&flJUIUi çGnkl 
yalm:ı kaldıia •alat dlinyaıua 
en zaif bir varlaplar. Dllrk
hayım mekteblaia tetkikab 
tesbit etmiftir ki. iuu; eaki 
feylezoflarm Wleı•sa Ruo'aan 
iddia ettiji ıihi sonradan içti
mai bir mukaftle ile cemiyete 

ugüa 

rh'mit dejildir. Esımncla C&"! 

miyette dıt-f ve or.U J&• 

p-k fautianm. pıtlmw ............ 
İmıılıa ... pllİf Wr mrette 

bu İlllıİJaklanm ~dalanchrmak 
p kunetli olmak zorlujun
dadır. Bmum için herkes, bile
rek Ye bilmiyerek, bayat yo
luacla bir kaf!le halinde iler
lerken, kuvvet demek olu kıy
met { deger ) toplamağa çalı
flr. Feodel toplulukta ise mü
tegallibe maddi kıymetlerin sa
bibidir. Her kuvvet Yeren şeyi 
eline sreçirir. 

Kimde iyi bir ıey görürse onu 
kolayhlda alamazsa cebren, 
kahren hamilini lldürerek, öl· 
dürterek ahr. 

Oamanh tarihinde bunun 
hadsiz •• HDSDZ misalleri ya
pr. Fakat zorbahğa dayanan 
kunetile elde ettiklerini koru
mak içia Sadık. umimt bekçi
lere ihtiyaç duyar . Herkes 
madamki, insiyaki bir surette 
ayni şeyleri yapmak ister ve 
bayabn .bizzat yumraju albnda 
bUDlan yapmağa, bqarmağa 
çahfll', yapamadığı takdirde, 
kenclilijinden mücadele etmeye 
hatlar. 
Şu takdirde, öyle hayat prt

lan, öyle zilıni, fikri, içtimai 
ve ruhi bir muhit yaratmak la
ma gelir ki, cahil insan, buna 
bnıın, bUnu, arzusu aksine de 
ol~ tablt kabul etsin. Yahut 
lyle dar, ateften ve demirden 
bir çember yaratmak gerektir 
1d ltuıa• içine giren insan
oradaa kolayca Ç1kmağa ma• 
vaffak olamasın. Burada mü· 
tegallil.enin ve onun kurduğu, 
dayandığı, tuttup rejimin im
dadına,. yajmur istiyen klylü
nün dört ıözle beklediği yağ
mur ıibi, bir kuvvet yetişir, 
o da dindir. 

Bugün, ıüayolojinin vardığı 
müabet ve körlerin bile göre
bileceji delillerle biliyoruz ki, 
dinler içtimai birer vakıadır. 
Tarihin karaalık yıllarr içinde, 
cahil İDlaaln zannettiji gibi 

AYSEL Bataklı Damın Kızı 
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İki filim llirden eritecektir. 

Hapisten Henüz Çıkan Soğancı 
Mebnıet Bir Ustabaşıyı Vurdu 

Cani Kaçarken Bekçi Tarafından Ağır Surette Yaraladı 
İki Yaralı Da Hastahaneye Kaldmldılar 

Geri Tobako tütün kumpan
yasında din abalı işe ahnmak 
meseleıinden bir ciı:ayet o'muı 
ve ustabaşılardan bay Recep 
dört yerinden ağır surette ya· 
ralanmışbr. Y ~hyam yaka· 
lamak btiyen biri baldınndan 
hafif ve yaralayan de bekçi 
tarafından ağır surette yara
lanm•ştır. 

Bekçi ;Bay Ömer 
Hicliıe şlyle olm~ 
Evelce, anneaile ıaJri meşru 

müıiasebette bulunduju iddia
sile Namazgihta fırında çalıpn 
Mehmedi biçakla otuz iki ye
rinden yarahyarak 6ldüren ve 
yedi buçuk sene • Jan malıki
miyet müddetini kısmen bitiren 
ve bir k111D1Ddan da af kanu· 
nundan istifade yederek hapis
haneden çıkmq olan sabıkalı
lardan soğancı Mehmet ev-

veJece de çallflDll bulundap 
Geri tütün kumpanyasına 

üç gün evvel gıderek usta 
başılardan bay Recepten ken
disinin İfe aluımasını istemittir. 

Bay Recep, Mehmede birkaç 
gün sonra uğramasım slylelllİf 
ve ite alamamıştı. 

Dün sabah saat alb buçlikta 
Mehmet yiae kumpanyinuı 
kap11ına ıjderek orada amele 
almakla meşgul bulunan usta
baıı bay Recebe: 

- Bana &ç gtln sonr'a ıel
memi ıöylemiftin haydi baka· 
hm geldim. Beni iıe al dlyince: 
Bay Recep: 

- Bir iki gün daha bekle 
ondan sonn geJ. Bugün daha 
alamıyacajım, cevabını vermiı 
ve kapıyı kapayarak içeriye 
girmiıtir. 

Bunun üzerine soğancı Meh
met kapalı olan kapıaan içeriye 
giremeyince duvardan atlıyarak 
içeriye gİrmİf ve yazıhane ya
~mda ameleden biriyle meııuJ 
bu!unan Bay Recebe: 

- Burada Recep çaVUf kim
dir, demiş ve Recep çavut ar
kuma dönünce: 

- Ha tanıdım. Recep çav111 

sensin, beni ite almadm lyle 
JDj al iJle ise cliyerclc belindea 
çıkardığı bıçağım zavalh ada
mın sriiaiinün i.ki yerine. ve 

karnının iki yerine var kune• 
tile saplamış Ye bıçağı elinde 
olduğu iµllde kapıya doğru 
kaçmağa başlamıştır. 

Yaralı Recep kapıda duran 
kard~a hitaben: · 

- Beni yaraladı, kaçıyor, 
tutun diye bağırmış ve yere 
yıkılmıştır. 

O sırada kapıda ife alınmak 
üzere beldiyealerden Sivaslı 
Mehmet Ali adındaki tahs azılı 
caninin arkasından kollanm 
yakalamak ve kaçmasına mani 
olmak İ.ltemiı fakat azılı cani 
bu defa da arkaya doğru sal
ladığı elindeki bıçajı ile Meh
met Aliyi de kasığından yara-

lamıt ve ayni •uretle kendisini 
tutmak isteyenlerden Urlalı 
Mehmede de bıçakla saldın
yor fakat onu yaralamıya mu· 
vaffak olamıyor, yalnız mupm· 
buım deliyor. 

Hldiae malaalline yetifen 
mahalle gece bekçisi lapartah 
Bay Omer'in kendiaini yakah
yacajım anhyan cani tramvay 
caddesine dojru kaçmak iate
mit ve bekçi Ômer arkum-
dan: 

- Dur 1 diye bafmmtbr. 
Bu emre itaat etmedijini •ö
ribace arkuuıdaa bir el •iWa 

atmıştır. 

Çakan kllrf'ID kaçmakta olan 
sopacı Mebmedi kabasından 

yaralamıı Ye o vakıt durmağa 
mecbur olmuştur. 

Caninin elinden bıçağı alua
mıt ye yarah Recep ile birlikte 

memleket hastanesine yabnla
rak tedavi altına alınmııtır. 
Diğer yaralı Sivaslı Mehmet 

Yaralatımı ustabaşı Bay Recep 
Alinin yaruı hafif olduğu için 

pan11manı yapıldıktan sonra 
bıraln.....,.r. 

Tahkikata devam edilmek
tedir. -···· 

Si:~:~~m 1 T~n~}!!:~ 
istikraz Tahvillerinden sinden Şikiyer Ettiler 

Ne Kadar Sabldı? Kaaaplardan altı imza ile 

Sivu - Erzurum Demiryolu
nun infası için çıkanlacak olan 
yüzde yedi faizli istikraz tah
villerinin muvakkat makbuzlar 
mukabilinde aabflanna şehri· 
miz bankalannda deftm edil
mektedir. Bu tahvilleria sabfı 
içia aJlll onundu itibaren Y•· 
rilmİf olan bet pulük müddet 
bu akşam bi~eektir. 

Aldıiımız malumata göre hu 
tahvıl&ttan ıehrimiz bankalan 
ehemmiyetli mddarcla •bf,. 
mıflarchr. Sabpl hakUd ... 
tan ba ıkpm laelli olacaktır. 

Din lzminleki bitin hanb 
micllrleri Merkez Camlıariyet 
Be••..da Wr topJa1lb yapa
rak tUYİllbll •bt ftZi,.ei 
uklaad• ......... erdir. 

Bu toplanbp Yali General 
Kizm Dirik de llİr aralık 
iftirak etmiftir. 

- ~ _......_ 

Panayır Yerinde 
Belediye Reili Dr. Bay Bela• 

cet Uz, beraberinde belediye 
mülıeadisleriaclen bazıJan ol· 
duju halde panayır yerine 
giderek 935 senesi ulaalaı 
aruı 1zmir panayırı için ya• 
pılmast lizungelen yenilikleri 
mahallinde tesbit etmiılerdir. 

Tarın 
Kaqıyaya posta ııakliy~ me

murlujuna Tire nakliye~ 
'IDuru tayin edilmistir. 

belediye riyaıetine verilen bir 

istida da de•let demiryollan 
koyan nakli tarifelerinde ya
pılan detifiklikten şiki yet 
edilmiıtir. 

Blr •...- Afyondan İz
mire bdar nakliye ücreti 75 
lira iku birdeabire 275 liraya 
çıkanldı;ıaı, bu yüzden ken

dileriain çok mitezarnr ola
cıkları fibi ıeluia de etsiz 
kalmak ilıtimaliai ileri sür-
milflerclir. 

Kaaplar •11 lluuta Yili
yet maka•ı ile deYlet demir
yollan idareli nezcliıade teşeb
b&utta hulumdmallDl iste11&İf· 
lerdir. 

Bet.diye, umumi hayat üze
rinde fuir icra etmekten hali 
kalmayacajl tabii olaıı bu Ya
ziyetin düzeltilmeli için vilayet 

makamı ile devlet clemiryoll.-ı 
idaresi nezdinde t•hbüsat la
zimede bulwunuttar. - ... _ 

Bay Cemal 
M&nhal olan tebrimiz itlıallt 

gtımriiiü mlidür muavinliğine 
veklleten gümrük muayene bat 
memurlarından Bay Cemal ta
yia edilmiftir. 

Çok sahfkaa Y• değerli bir 
memur om Bay Cemali tebrik 
~der yeni vazifeıind~ muvaffa
kıyetler clileri&. 

t91Ulı-• •••• 
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KOŞEMDEN 

Ulus Evi 
Ne 6zenç •eren bir JUYa 

oldu. 
BenJijimizia en güzel timali 

olarak yurdun bertarafında 
kurulup, açılan evlerimizdea 
azlll ve canh kaynaklar t.fıy• 

.. u.-.. -- • lzmir .. 
ewillir • 

Fenli ..ıta•ti ezca, b• in· 
hidamın iyilik ye felsefesini 
yarahp ulusal varhldarm ne 
biyük bir kunet oldupna 
bildiren, ilmin her saha-
sında nurlar dağıtan •• 
nurlar yaratmak için de en 
yılmaz bir •eYti •e imanla ut· 
raıan Ttırkiye cumhuriyetinin 
ulus evleri benim duyguma 
göre herşeyden üıtün bir 1er
dir. Onu ihmal etmeie gelmez, 
ona o kadar bağlı o kadar 
samimi olmahyız ki orada bizi 
alacak sandalya kalmadığı gö· 
rü1ünce daha genişlemeli, daha 
coşmalı, daha uğraşmalı. 

Büyük bir ceıaretle söyliyo
rum, aşağı, yukarı her tabaka 
halkın tavaf edeceği bir yurt 
olan bu evler halktan .riğbet 
ve samimiyet gördükçe cop
cak, yapmak; tam manuiyle 
yaşamak için neler yaratacak
tır. Orada yalnız evin. kayıtlı 

azaları deiil, kafasına güvenen 
her yurtta, düzgün, ulusal ve 
bilgi cevherlerini her kese du
yurabilir, dağıtabilir. 

Orada ferdiyet yoktur, ce
maat ve Cumhuriyet vardır. 
Orada eski Yanan tarihinde 
okuduğumuz fertci Yunanilerin, 
cemaatçı Romahlara mağlup 
o.lmumclan. dojıua içtimai bir 
felsefe, bir ilim hüküm ıllr
mektedir. Ve orada biz Ziya 
Gak Alpı ıörebiliriz. 

Türkiyenin; yap bakmaz, 
zinde ve duygulu kaftaları bu
rada görÜlecek ve burada ye• 
tişecektir. 

O maksat, o ıevgi ile kuru
lan ulus evlerinin çatısı albnda 
gönül ne kadar ister ki ilim, 
duygu, heyecan ve milli a,k 
arayan inıanlan bir malafer ka· 
labalığile göreyim. 

Yine ne mutlu: İzmir ulus en 
hemen buna yakıa bir kataba
lığı kucağına alan bir ev oldu 

·ve İzmir ulus eYiııia her ilim 
odasından dünyaya, yqayıp 
lazım olan ıeıler ~ıkıyor ve se
vindiriyor. 

Hele batJarında senelerce 
keadiıİDİ kitap, ilim deryasına 
abnıt, kafuını yurda lizım 
olan bilgilerle bealemit bat· 
kanları Ani Doian oldukça, 
o coşkun duygulu pzel hatip 
bulundukça o evden daha ne 
nurlar bekliyeceiiz. Ve lzmit 
eminim ki hergün daha fazla 
sayısı arlan sevgi sahiplerinin, 
nur kaynağında nurl•JUU.ğa 
kotan yurttaıların çoplmasilc 
k~adine bir şeref ayaracakbr. 

TOKDIL ......... 
, Öldürülen 
Hayvanlar 
Devletçe T azminEdiliyor 
Ruamlı olduğu aulaplan 52 

hayvanın taznıinat parası ola
rak Ziraat bakanlığtndan laay· 
tar mldiirliipne 1267 liralık 
havale ıeJmittir. Bu para lrıar 
v~ itW e~re dedaaL 
teni oluuc:&ktır. 
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Su Beyaz Yatağın Bir Dili Olsa 
Da Baııa Bir Anlatsa ... ___ .... ···------

Bu sunaşık kadın, çapkın 
kocasiJe onların pe,ini bırak
.. Jacaklar mıydı? 

Torgay ressamlığı siper ede
~k, o bahane ile kansına so
&alacak, belki o yokken saat
lerce bir arada bulunacaklardı. 

Bugüne kadar Ülgenin ka
haına, ruhuna müessir olan 
~t~. emekleri boıa gidecek 
-.ydı? O, karısı ile hiç meıgul 
01nıaz ıribi görünerek onu in
ceden inceye süzerken artık 
llZak olmıyan kutlu bir yanna 
tlnıutla bakar, sabır ve meta
lletini tazelerdi. Şimdi .. Hepsi
llİ bir dakikada parçalayacak 
.Uer karşısına dikiliyor, yap
Blağa uğratbiı yuvayı yeni 
'-ttan yıkmak tehdidini gös
teriyorlardı. 

Yanı başındaki odada uyu
yan Altanın sözlerini anıyordu: 

- Kannı bu adamdan sakın. 
Nasıl.. Evet nuıl sakınma

Lydı? Ülgen ~krabalarına ka
P~sını açarsa, o nasıl kapıya
l>ilirdi? 

Sovuk bir el riculunda do
laşır ~ibi ürperdi. Arkasını 
kap11a verdi, .obaya ejilcli. 

Kuru odunlara kibriti tuttu, 
"1-alar parladı, kızıl bir alev 
Clt-zun yüzünü parlıdatb. 
. ~pı yavaşça gıcırdadı, içe

n firenin ayak sesleri arka
•nda durdu .. 

~ Sen miaiıı Altan? Daha 
pea erken d~• ·7 ~u mı. 

0
:- Hayır Altan değil, benim 
ruz ... 
Bir sıçrayııta yerinden fır

ladı; hayretle: 
- Siz? .. 

la Genç kadın kocatının pp
-~~~ına acı bir gülümseme ile 

- Yanınıza geli,imin, ıw bu 
~dar taşırtacağını bilaeydim .. 
.•kat hakkınız var birbirimi-

Zin • 
li Y•nına o kadar seyrek ge-

Yoruz ki ... 
Oğuz: 

lat ~~unun böyle olmasını siz 
L • nız, der ıribi yüzüne bak
u ••: 

ha - Herhalde bu ani gelifinizi 

Ne söyliyecegini şaşırıyor, 
gözleri dört köşede dolaşıyor
t;lu. Dıvardaki resimlere, köşe
deki etajere, nikel beyaz kar· 
yolaya baktı. lvremin yine böy
le bir karyolaya bakarak: 

- Şu beyaz yatağın dili ol
sa da bana bir anlatsa, Neler, 
neler öğrenirdim, diyişini ha
brladı. 

O da kendi kendine bunu 
diyordu. Bu kanşık yatak dile 
gelse de ona Oğuzun ne dü-
şündüğünü, kimi düşünerek 
uyuduğunu bir söylese .. 

Oiuz bu sükutunu bozmak, 
cesaret vermek için: 

- Sizi dinliyorum Ülgen? 

- Söyliyeceğiniz şey, ne ka
dar güç olursa olsun, her iste
ğinizi yapmağı kendime borç 
bileceğim Ülgen ... 

Genç kız titrek bir sesle: 
- Öyle ise ıizden hayırlı 

bir ite yardımınızı istiyeceğim, 
dedi. Biraz yutkundu, kızardı 
Ye bir hamlede Eminenin di
leklerini, Murada olan aıkını, 
ltabasının Çabuk Hasana ver
mek için kızı zorladıiını an
lattı ve: 

- Bütün ümidi sizdedir Oğuz, 
•İz kızın babasına Emineyi Mu
rada vermesini söylerseniz el
bette k.ırıı koyamaz. 

- Emineyi mi? Siz bunu ıöy-
lemeie mi geldiniz? 

Ülgen kısık bir; 
- Evet, diyebildi. 
Oiuz şimdi karısına bakı

yordu. Eminenin aşkını söyli
yen bu kırmızı dudaklar, ken-
di duygularını göstermiyecek, 
tututan kalbine bir damla se-
rin ıu akıtmıyacak mıydı? 
_ Onu ıörünce nasıl bir ümide 
kapılmaıb. Ne bekliyordu, ne 
itiliyordu? Gözleri hayran hay
ran genç Ye güzel kadına ba
kıyordu. Şimdi ayaklarına ab
hp: 

- Ülgen, ya benim aıkım? 
Onu ne yapacaksın, diye sor
mak için içi yanıyordu. 

Yerinde bir kere döndü. 
Yra Yormak isterim .. 
Bir koltuk sürerek: Dediğini yapmak için kıpmk-
- Ot dı, kolunu kaldırdı. Fakat Ül-urmaz mısınız? 

L Ülgen koltuia ilişti. Şimdi genin son sizlerile duraladı: 
•oca - Evet Oğuz onlar seviti-
le ıının hayreti, bu gelişe 
lan hep araştırması , imalı bakış- yor. Birbirine söz vermiıler. 

' cesaretini kırmıştı. En içli Bu iki sevgiliyi ayırmak, Emi-
•n a· • I> .ırgın olması gerek olan neyi Çayık Hasana vermek ya-
id~ evde ona ne kadar yabancı zıktır, çok acıdır .. 

ı.. s v •••••• oı u ar -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

PRENS AHMET 
İngiliz gizli polis teşkilitından yüzbap (DUROMOND) un 

korkunç, esrarengiz ye heyecanlı macerası 

İZMİRDE iLK DEFA 

BUGÜN LALE SINEMASINDA 

Butfibakü Protram: 
1 - FOKS en aon dlnya ha•adialeri. 2 - BEY AZ RAHiBE 

dünyanın en muazzam Ye llmeı plaeıeri. 3 - Komik 
Milri Ma•a. 4 - PRENS AHMET 

Bunlw h.... Mrllı• INl lR Lll• ll• 

tenı A8ar ......... 

Elen Fırkaları Arasında Büyük Kurultayda 397 
Anlaşma Y apılacakMı? Saylav Bulunacaktır . ··-·--·· -
Muhaliflere Göre Karışıklıktan Kur- · Ankarada Tiftiklerı Dokumak İçin 

tulmak İçin Yeni Seçimden Bir Fabrika Açılacaği Söyleniyor 
Başka Çare y k Ankara, 14 (Hususi)- Evvelce yapılan tahminlere g6re 395 

O tur • • • saylav çıkacakb Defterler indikten itirazlar tetkik olunduktan 
Atina: 14 ( Husuai) - Mu- 6 Haziran kıyımından suçlu .onra 397 saylav çıkacajı bildiriliyor. 

halefet fırkalarımn reisleri olanlara karşı amansız danan- Ankara, 14 (Hususi) - Yerli tiftikleri dokumak, kadın eı-
Kafandaris, Papa Anastasyo maamı ve kraliyet lehinde ya- yası yapmak üzere Ankakada fabrika açılacağı söyleniyor. 

ve Molonas ile liberaller na- pılan propagandalara müsaade Bonoların Yu·· kselmesı· 
mına B. Sofuklis,Ayan başkanı eqnemesini istemiştir. 
B. Gonatas'in riyaseti altında lıaşvckil cevabında, kıyım 
toplanmıılardır. B. Papanas- suçlulannın muhakemesi için 
tasiyu Başvekille olan görüı- hükümetin ,·azifesini yapbğını, 
melerini anlatmıt ise de bun- kraliyet propagandası ise utra-
ların bir anlaşmaya temel ola- ıılmap değer bir şey ıayma-
mıyacağı anla,1lmı1br. Muhalif dıiJnı llOylemiştir. 
fırkalann fikrince memleketin Çiftçi fırkası reisi B. Sofya-
kanıık vaziyetten kurtulması nopulo Ç&ıdaris hükfımetile an-
için yeni seçimden baıka yol lapıak imkanı olmadığını ve 
yoktur. iki buım taraf arasında çar-

Milli müdafaa ve umumi borç- pıf1Danın önüne ıeçilemiyece-

lar meselesinin tetkiki için ya- tini söylemittir. 
palacak dörtler toplanbaındJ Selerberllk Halinde 
muhalefet reislerinin nasıl bir Atina 14 (Hususi) - Ba,ve-

kil Bay Çaldaris yurdun ko-
vaıiyet alacaklan da görüşül

müt ve içtimaa iştirake karar 
verilmiştir. 

B. Papanastasyu gazetecilere 
beyanabnda, Hariciye bakasıı 
B. Maksimos'un evinde Balkan 
ökonomi konKeyİ şerefine veri
len ziyafette Bqvckille görü
ıürkea dahili vaziyetin karar
sızlıj'lna ve bunun hariçteki 
tesirlerine nazarı dikkatini cel
hettijini söylenaiftir. 

B. Papanutasyu h&k6metin 

runmqı İfİ üzerinde dün ordu 
bakanı General Kondiliı ile 
prüşmüştür. 

General Kondiliı, seferberlik 
halinde ordunun ihtiyaçları Ye 
fimdilri nokHnlan hakkında 
genel erkini harbiyenin rapo
runu Batvekile vermiştir. Bu 
raponın birer 6meii hrka re
islerine sönderilecek ve ya
pılacak toplanbda bu .orgu 
iizeDacle fikir ediımcleriae ya
rıyacakbr. 

Adana Duyumlan -. ·-·-·. -
Atatürk Heykeli Adanaya Geti

rildi - Pamuk Piyasası 
Yılbaşı ve bayramdan sonra 
açılan itler &zerine yerli piyawt 
parladL Pamuklarımızın kilosu 
dün 48 • 49 kuruşa ve koza
nın kilosu da 9 - 9,25 kuruıa 
aatılmqbr. 

ADANA 14 (A.A) - Du-

ADANA, 14 (A.A) - Dö
kümü bitirilen Atatürk heykeli 
bugün şehrimize getirilmiştir. 
Boyu 3 metre 75 santimdir. 
Birlikte gelen beykelb'af, hey
kelin çenesine konuJatak fi
fiirleri bu itle uğrqaa heyete 
ghtermiftir. Betenildiji Ye 
karar verildiği takaircle bun- yum)ara ıöre, bu yıl yapılacak 
lann de dikimlerine bapana- villyet umumi meclisi aza sayısı 
cakbr. 35 olacakbr. 

ADANA, 14 (A.A) - Bor- Şehrimizde yapurlardan 
ıamızda pamuk aht Yerit)eri aonra 'uru bir souk bqladı. 
bugiinlerde çok iyi pdiyor. L•Mldan don yapmaktadu. -··· Iran 

Başbakanı 

1 Bir Zavallı Souk
tan Dondu 

Karakhe 13 (A.A) - Da
yamlmıyacak kadar kuru souk
lar devam ediyo... Cuma gün& 
çay nahiyesinde biri yolda 
aiderken aouktan donarak 61-
müttür. Yollarda hayvan tele
fatı olmllflur. 

İstanbul, 14 (Hususi) - Gayri mübadil itlerinin 
idaresi için hükumetçe verilen karar üzerine bono 
iki lira yükseldi. Alakadarlar daha da yükseleceiini 

t>ir eldan 
n değeri 

nyliyorlar. 

Hükümet Yıkılan •• oy-
leri Yeniden Yap racak 

İstanbul, 14 (Hususi) - Marmara adalarında elzeleden yı
kılan köylerin hükumetçe yapbnlmasına yakında i. şlanacaktır. 

Sahtekirlar Y akal ndı 
IST ANBUL, 14 (Hususi) - Gümüş liralar çıktığı za bet 

taklit lira yapan iki sahtekar yakalandı. Sahte liralar müsa 
edilmittir. 

Saylav Seçimi 
Şubat Hafta~ında Bitıni. Olacaktlr 
lstanbul, 14 (Hususi) - Yeni sayJavlann ıubat haftamda 

intihap edilmiJ olacağı öğrenilmiştir. 

Bonolar Haklund.a 
J.tanbul 14 ( Hususi ) - Gayri ...,..dil a..oJarının horsaya 

kate ec:Wme.me mllliyccc ....ar.kat edileceti aöyleamekteclir. 

Istanbul Treni Gecikti 
Ankara, 14 (Hususi) - latanbuldan gelen tren, vaıonlanndan 

birinin tekerleği yanmasından bir buçuk saatlık bir gecikme ile 
buraya gelmiştir. 

------------·~·~·~···~···-~"· ... ----------
Şark Şimendifer-j Bir Haftada 

leri Kongresi Yakalanan Kaçakçılar 
lstanbul, 14 (Hususi) - Ya- ANKARA, 13 (A.A) -AYlll 

nn "Şark Şimendiferleri Kum- birinden dokuzuna kadar güm-
panyaıı" adını taşıyan şark rük muhafaza teikilitı tarahn-
miryollan idaresinde bir kon- dan biri olü, beti yaralı 38 ka-
FC aktdedilecektir. ç.akçı ve biri ölü 12 kaçakçı 

Bu konF'ede eski kumpan- hayvam yakalanmiı ve 124 kilo 
yanın feshine karar varildik- gümrük ve 57kilo inhisar kaça;ı 
ten aonra hesaplannın tetkik ve 3kila 20 gram afyon, 2 Yunan 
tasnifine baflanacakbr. tabYilitı ve 2 tabanca ele ıreçi-

Kongrede bayındırlık maka-. rilmiftir. 
mını bat mnfettiş Salihettin, ~--... ---.--
6konomi bakanlığı[ ı komiser DevJetçı•Jı• 
Fuat temsil edeceklerdir. 

Alman Sefiri 
Ankara, 14 (Hususi)- Bat

bakan l'eneral lamet lnönü 
Alman sefirini kabul etmiştir. 

Aydında Seçim 
Aydın, 14 (A.A) - ikinci 

müntehip ıeçimi için fırka yok
lamalan yapılmıtbr. Seçim 
20-1-935 te bqhyacak 31 ikinci 
klnunda bitecektir. 

18 ikinci Kinun Cuma gii
nü saat on bette Halkevinde 
muallim Bay Hakkı Baha 
.. Devletçilik " mevzuu etra
fında çok değerli bir konfe
rans verecektir. inkılaba bağ
lı deierli okuyucularımıza bu 
kanferansı kaçırmamalannı 
tavsiye ederiz. 

Baştaıaıı 1 inci uhittdt 
rihçesini yaparak bunun lran 
ile Osmanlı imparatorluğu ara
sında hudut tesbit eden 1913 
protokoltine ait bulundujunu 
ve fakat bu protokolün mute
ber olmadıj"ını ve çibıkli kanu
ni bir surette tasdik edilmedifi 
gibi Türkiye tarafından da ip
tal edilmit olduğu bildirmiftir. TAYYARE SİNEMASI 

Cenevre, 14 (A.A) - Ulua
lar arası derneii konseyi bu
gün bilbaua hudut tahdidi 
Lakkındaki lru - Irak ihtillfı 
ile mefSUI olacak Y~ son Wr 
kaç Wta zaıfuacla az çok Pl
deti arta AruYUtlaktakl Ya
m uhklan meael..UU tetkik 
etlecektir. 

at9t 3tSt 
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8& hlfa. 

Dava En 
Safhaya 

Heyecanlı ·ı 
Girmiştir -·-·-·-· ... ouptmann Masum Mudur? Yeni 

Şahitlerin İf ad el eri Bekleniyor 
Londra, 14 (Hususi) - Fle- Schenlong isminde birgenç ço-

ningtondan Bildiriliyor: Pa- cuğun kaçırıldığı gün Houpt-
zartesi günü muhakemenin ta- mann'ın iki defa yeşil bir oto-
tilinden sonra itham avukat- mobille Linbergh'io evi etra-
larından B. Hok Lindbergle- fında gördüğünü ve bunu mah-
rin hizmetçisi olup intihar eden kemeye bildirmiye hazır oldu-
Vislei Sharp'ın çocuğun kaçı- ğunu bildirmiştir. 
ralmasında alakası olmadığını Öte taraftan Houptmann'ın 
isbat edeceğini söylemiştir. vukatı Reilly de, caninin su-

Buna karşı, müdafaa vekili reti gazetelerde çıkan ihtar 
Reilly de İzidor Fish adlı ada- mcktubununu yedi yazı müte-
mın fidyei necati aldığını ve hassısına tetkik ettirdiğini ve 
ihtar mektubunu yazanın da bu yazımn Houptmann'ın ya-

o olduğunu isbat edeceğini zısı olduğunu söylemekte ye-
söylemiş ve Hoptmann'ın Fish- disinin de müttefik bulunduk-
den, nereden geldiğini bilme- larım haber veriyor. 
diği bazı banknotlar almak- Londra, 13 (Hususi\ - Nev-
ltan b~şka suçu olmadığını ileri yorktan Bildirildiğine göre 
sürmüştür. İtham tarafı ise Robert Schenlong Lindberg-
Fish'in cinayette hiç bir alakası- hin evi etrafında gördüğü 
olmadığını isbat etmek niyetin- adamın Houptmannın ona şaşı· 
dedir. lacak derecede benziyen bir 

Diğkr taraftan Nevyorktan başkası olduğunu mahkemede 
bildirilciğinc göre "Nevyark söyliyecek ve Houptmamnın 
Posi,, gazetesi Lindbergh da- · masum olduğunu ispata çalı· 

vasını alakadar eden mühim lışacaktır. Yeni şahidin ifadesi 
bir haber neşretmiştir Robert fevkalade alaka ile bekleniyor. 

•••••ett 
Sözlük Hakkında Hava Vaziyeti 

T. D. T. C. nin Bir 
Tebliği 

Ankara 14 ( A.A ) - T. D. 
T. C. umumi katipliğinden : 

Son günlerde Türkçe sözlük 

ve söz k11avuzu gibi türlü ad

lar altında çıkarılan kitapların 

ve gazetelerin basılan sözlük
lerin T. D. T. C. ile bir ilişiği 

yoktur. Cemiyetin çıkardıiı ta· 
rama dergisi bundan önce de 
bildirdiği gibi kararlaşmış kar
şılıkları dc&'il türlü kaynaklar-

dan derlenmi' karşılıkları top

lamıştır. Bu karşılıkların sözliik 

kararlaştırılması için çalışılmak

tadır. Bu çahımanın verimleri 
vaktı ge1ince ortaya konulma
ğa başlanacaktır. Ondan önce 
ortaya konan karfılıklar yazan
ların kendi diişüncelcrinden baş
ka bir şey sayılmamalıdır. -Yeni İnğilizProj si 

- Raşta/011 U11ıncı sallitede -
Beşler Konferansı 

Berlin, 14 (Hususi) - Pariı
tcn bildirildiğine göre, "Jour-

deldeı Debats,, İngiliz hüku

metinin, Almanyanın hukuk 
beraberliği prensibini teyit için, 
Londrada beş devlet delege
lerinden bir konferans topla
mak niyetindedir. Bu gazete 
muhabirinin istihbarab doğru 

ise, İngiltere birinci kanun 1932 

muahedesini imza eden beş 
devletin uluslar derneğine or
tak bir bildirim göndererek 
Alman teslihatmı tahdit eden 
V ersay muahedesi hükümleri
nin geri alınması vakti geldi
ğini bildirmelerini ve askeri 
hükümlerin geri alınmasının 

hudut ve şartlarım uluslar der
neğinde Almanyaya bildirme
sini teklif edecektir. Fransız 

gazetecisi bunun tahakkuku 
için Almanyanın tekrar ulu!llar 
derneği azası olmasının gere
keceiiııi de yazdıklannı kat
m;ıktadır. 

Ankara 13 ( A.A ) - Ziraat 
Bakanlığı rneteorolo ji enıtitü

sünden aldığımız malfimata 

göre, son 24 saat içinde yur

dun Trakya, Ege mıntakala

ı ında hava bulutlu geçmiştir. 
En son yagış 63 rnilimetro 

olarak Edremidde ölçülmüştür. 
Trakya, Ege rnıntakalarının 
diğer yerlerine 8-47 milimetre 

arasında yagış olmuştur. 
Gece ve gündüz subunet

leri orta Anadolu ve doğu 

Anadoludan mada yerlerde 
sıfırın üstünde kalmııtır. Bu 
gece en düşük suhunet ııf ınn 
altında olmak üzere karsda 

33, Erzurumda 20, Kutamo

nuda 16, Sivaıda 15, Ankara

ea 10 d~rece olarak kayde

dilmiştir. 

En yüksek gündüz suhunet~ 
leri sıfırın üstünde 16 olmak 
üzere Antalya ve Adanada 
kaydedilmiştir. 

r adın Tayyareci 
OAKLAND, 13 (A.A)-Tay

yarcci bayan Amelya Larhard 

saat 21 de burada yere inmiş
tir. Honollu ile Oakland ara

sındaki 3800 kilometre mesa
feyi 18 saat 16 dakikada ka
tetmiştir. 

F ırkAKurultayları 
ANTALYA 14(A.A)-C.H.F 

vilayet kongresi toplanarak vi
layet idare heyetini seçmiş ve 
vilayetin ihtiyaçları üzerinde 
ileri sürülen teklifleri müzakere 
ederek karara bağladıktan 

so:ua topiantmna nihayet ver
miştir. 

Şarkikarahisar 13 (A.A) -
1 lson Kanunda toplanan kaya
mız fırka kurultayı bay Mus
tafa Sabuncunun başkanlıj'ı 

altında nizamnamenin ıeregin· 
ce bitirilmit ve 7 kiıi idare 
heyeti üyeliğin• 6 kiti de vi
liyet kurultayı •uralılıaılıj-ına 
bildirilmi~tir. 

Alma 
ölün • 

esı 

Çevresi 
imalinden 

acak iman 
Uluslar Kurumu

arı kiye na Dönecek mi? 

k Cenevre, 13 ( A.A} - Sir or uyor Saymen ile Eden, Eransız Dı4 

şan işleri Bakam Bay Lavalla 
Roma, 13 (A.A) - Bütün görüştükleri sırada Almnnya-

ftalyan matbuatı Sar plebisitin: nın biran evvel uluslar kuru-
den uzun uzadıya bahsetmek- muna dönmesi husnsunda ihti-
tedirler. yati elden feda edecek gibi 

Katolik gazeteler statukonun gözükmüşlerdir. Roma anlaş-
malaruun Ayrupaya taallük 

muhafazasının katolikler için eden neticcferile dogu antlaş-
iyi olacağını yazmaktadırlar. masının yapılması ve Alman-

Siyasi Çevrenin yanın Cenevreye dönmesi işi 
Endifelerl Bay Flanden ile Bay Laval'ın 

BERLİN 13 (A.A) - Siya- ay ~onunda Londraya yapa-
sal mahafil Sar müşterek cep- cakları ziyarette uzun uzadıya 
hesinin faaliyetlerinde muvaf- tetkik olunacaktır. 
fak olamıyacağını ve Sar'ın B Ş • 
Almanyaya dönmesinin Allllnn- ay UŞing 
ya için ulusal bir mesele oldu- Paris - Berlin arasında 
ğunu ve bu mesele üzerinde Anlaşmayı Dinliyor 
bir iç siyasa yapılamıyacak ka-
naatindedir. Viyana 13 ( A.A ) - Avus-

8ar'da Reulcr lrerilil'ken turya ajansınm bildirildiğine 
Siyasal mahafil Sar'ın Al-

k t d k · ı·t ı ı göre başbakan bay Şuşint Avus manyaya dönmesi lehine veri- arış ırmasın an ve onseyı sız - a yan an aşmasının ya-
. l k turya ricali ile mahrem ir ko-

lecek reylerin en acagw ı yüzde Sarı ikiye bölmiyc teşvik etme- pılmasını memnunıyet e arşı-
'.f ı nuşma esnasında Paris ile Ro-

80 olacağını tahmin etmekte- sinden korkulmaktadır. amıştı. ma arasındaki antlaşmanın Pa-
dir. Gazeteler Sar Plebistinin Amerika Mehafillnln Amerika hükümeti bilhassa ris ile Berlin arasında da bir 
acun için olan büyük ehemmi- ou,uncesl Sar işi halledildikten sonra nlaşmaya yol açması dileğinde 
yetini tebarüz ettirmektedir. Vaıington, 13 (A.A) - Ame- silihsızlanm aişinin Almanya- bulunmuştur. . 

Netice Almanya rika hükumeti Avrupa işlerine nın da iştirakile tekrar ele Jngiliz Dış Bakanı 
Lehinde Olacak karışmamak arzusunda bulun- alınabilmesine imkan görmek-

Berlin, 13 (A.A) - Havas makla beraber Sar Almanyaya tedir. Loridraya Döndü 
Ajansı bildiriyor: dönerse acun üzerindeki bulut- Bay Ruzvelt silah yarışının Londra, 14 (A.A)- Sir Con 

Burada Sar plebisitinin Al- Jarıo biraz dağılacağı mütalaa- önüne geçmek ve ayni zamanda Saymen, bugünkü kabine top-
manya lehine neticeleneceğine sındadır. deniz silahları işini dtS hallet- lantısmda bulunmak üzere dün 
biç kimsenin şüphesi yoktur. Yine aynı düıünce iledir ki mek için silahsızlanma konf~- Londraya dönmUştür. Cencvre-
Ancak statukonun muhafazası Amerika hükmcti Macar Yu- ransının toplanmasını çok iste- ye ne zaman döneceği henüz 
için kuvvetli bir akalliyotin işi goslav ihtilifmın hallini, Fran- mektedir. belli değildir. ... • •.. • -----••11-4• ...... • •H·~·------
Sarbrukta Dün öğlede Marsilya Kıyımı 
Bir Bomba Patladı .. 

7 5 Yaşında Bir Kadın Rey Verirken 
Teessür Ve Heyecandan ölmüştür 

Sarbruk,14 (A.A)
Havas Ajansından: 

Meçhul bir adam 
saat 21130 da nazi 
fırkasının merkezinin 
bulunduğu otomobil 
kulübüne bir bomba 
atmış ve bir kişinin 

yaralanmasına sebep 
olmuştur. Bu meçhul 
adam kendini tutma
maları iç.in etrafa ate~ 
ederek kaçmıya baş
lamıştır. Kurıunlar hiçbir kim
seye isabet etmemiştir. 

75 yaşında ihtiyar bir kadtn 
rey verirken teessür ve heye
canından ölmüştür. Ludveiler 
de komünistlerle Alman cep
hesi taraftarlan arasında kay
galar olmuşsa da yalnız hafif 
yaralılar vardır. ıstatukoya ta
raftar şefler ecnebi gazeteci
leri tophyarak plebisit tatbiki 
.._ ··ı•m protesto etmişler, · bun-

.lan .Maks Bravn demiştir 

Srtsfu·llk .;ehri 
ki; polis vazifesiniçok fena yap
mışbr. Hakikatte polis yoktu 
ve intihabata nazi asayiş ser
visi nezaret etti. Bravn Alman 
cephesine bağlı bulunan sıhhi
ye ve itfaiye teşkilatının ça
lışma tarzını da tenkit ederek 
Almanya, Sarhlarm Hitler için 
rey vermiy• yemin ettiklerini 
söylemiştir. Bu şerait dahilinde 
istatuko şefleri dün reyin ser
best vo i'İzli addedilemiyece
ğini alenen bildirmi~lerdir. 

ltalyanın Fikri 
Cenevre 14 ( A.A ) - Bazı Madrid - Londra - Brüksel ve 

mahafile göre, Italya uluslar Romada yapmıı olan konsey 
dernegi konıeyini önümüzdeki 1930 dan beri devamlı surette 
toplantılarından birini Romada Cenevrede toplanmaktadır. İtal-
yapmaia. davet edecektir. Ev- yanın daveti henüı resmi ma-
velce bazı toplantılarını Paria - hiyette de~ildil'. 

Bazı Macar Memurlarının Mesuli
yetleri Meydana Çıkarılmıştır 

Londra : 14 (Hususi) - Ce- dosyasının sorguyu kapadıiını 
nevre'den bildirildiğine göre, ve Yugo .. lavya'nın iddia ettiği 
uluslar derneği yanındaki Ma- gibi suikastın yapılmasında 
car delekeıi Marsilya kıyımı b~zı ~~car memurlarının ~es-
hakkında yapılan tahkikatın uhyetını ma~dana çıkardıgını 
vardığı neticeleri ı:-österen kaydedecektır. 
dosyayı derneğin genel bakan- Budapeşte 14 (~.A) .-. Ma-
l ~ . r B t hk.k car matbuatı Marsılya l!JI hak-
bgınak .. v~kmış ır. u a 1 at kmda Cenevreyc verilen Ma-
azı uçu Macar memurları- car muhtirasmın uluslar der-

nın mesuliyetini . g~ster!nekte neğ-i tarafından çabuk ve kati 
ve onlara karşı ınzıbatı ted- bir suretle tetkikini müttefi-
birlerin alındığı da bildiril- kan istemekte ve bu tebliga-
mektedir. Bu mesele hakkında tın Avrupa havasının müsale-
rapor verecek olan İngiliz metine bir mukaddime oldu-
dclekesi Bay Eden, Macar ğunu bildirm~ktcdir. ......... ~-

Tuna Nehri Dondu 
Moskovada 
Son Tren 

Bir · Çok Yangınlar 
Kazasının Sebebi 

Atina 14 (H.R) - Tunada 
Tulcea klsmı donmuştur. Bazı 
vaparlar burada buzlar arasın
da kalmışlardır. Bi.lkre,ten got
Jen son haberlere göre kııın 
şiddeti yüzünden aç kalan kurt
lar Bukovinanın bazı köylerine 
saldırmışlardır. Kurtlar bir kızı 
parçalamışlardır. Kurtluın hü
cumuna uğrıyan bir arabacı 

ağaca tırmanarak canını kur
tarmış ise de hayvanları par
çalanmıştır. 

Moskovada Yangınlar 
Pariı 14 (H.R)- Moıkova• 

dan bildiriliyor: Çok ıiddetJi 
souklar hasebiyle fazla teshin 

edilen bazı binalarda yangınlar 
çıkmıştır. Kızıl hocalar enstitüsü 
de yanan binalar arasındadır. 
Şehrin merkezinde bir kaç ev 
yandı. Son yapılan tahkikat 
ikinci Kanunun yedisinde ray
ların yerinden fırlaması yüzün
den çıkan tren kazası hat bo· 
yunu kaplıyan kar yığınların· 
dan mütevellittir. Moskova-Le
ningrat ekspresi vaktinde du
rarak büyük bir facianın önü 
ahnmıştır. Fakat tam bu sırada 
ielen Leninirat - Tiflis treni 
ekıpres üzerine bindirı9!i tir. 
Moıkova treni durmamış olsayd 
kaza çok daha elim olacaktı. 



• 
p ebisitin Neticesi 

u Sabah Saat 7 de Telsizlerle Cihana 
ilin Edilecek-Almanların Tahminleri 

Parie, 14 (Husuıi) - Sardaki uluılar arası plebislt komisyonu yarın aabab ( bugün ) hususi bir 
trenle Cenevreye gideceklerdir. Plebisit heyeti Sarda verilen bütnn rey puılalannı birlikte J:,e~ 
Devreye götürecek ve bu puılıt.lar orada milletler cemiyeti kon~yioin g6ıleri 6nilnde yakılacaktır. 
Paraı, Löndra, Roma ve Berlin telsizleri yarın aabah (hu aabah) aaat yedide Sar plebiatiniıı kat'i 
neticesini bütün cihıma ilan edilecektir. 

Berlinden gelen telsizlerin (~ar) ın bir çok kas•balannda ~e Sarhrukta reylerin yüzde aekacni 
Alman lehine olduğu iddia edilmektedir. Maamafib bu tahminJ,r ne kadar ileri 16rülilrse rörölaün 
neticenin Almanya lehinde olduğu zannı kuvvetlidir. 

. ._ Sar Mültecileri Ve Felemenk 
LAHI 14 (A.A) - Havaı ajaııııodu: 
Sar Plebiıtiıi D•ticeai Alıııaııya m\iuit çıkbiı takdirde hllk6met Sar mültecilerinin Hollandaya 

gil"D)eaine müıaade edecektir. Hükumetçe istenmiyenler bundan mÜlaittir. . ....... 
Von Papen Ne Diyor? 

---------------------------------------
lman l ar Sar Plebisitinin Bir Alman 

• 
Zaferi Olduğuna Kanidirler .. 

BERiN 14 ( A. A) - Rey madan uydurulması meselesi- polis kuvvetleri pek milfk61 
vermek için aıJesile beraber clir. vaziyette kalacaklardır. Fener 
Sara giden Almanyanm Viyıma Almanyanın Fransadan tica- alayları yapmak için bir çok 
elçisi Bay fon Papen fsviçre ret muahedesinde hiç olmazu nailaaade iate~leri de Yardır. 
telgraf ajansına beyanatta bu- muvakkat hir zaman i~in bazı ~iikdnaet.komııyonunun karara 
lu '- b ı b" "ti" t• d - • ikl"kl i ti :..ı ıtaat etmiyealer hakkında poli-
.~araK,. u p e ısı n ne ıceye egıf ı er • yeceg• sanne- sin mildahaJeye mecbur olma-

gore Avrnpada ya banş veya dilmektedir, Abnanyamn Sar aından korkarak bu mtlsaade-
harp fikirlerini beslemiş olaca- arazisi ü1..erinde hakimiyetini )eri Yermesi ihtimali mevcuttur. 
imı söylemiş ve fakat netice tekrar eden bir kanun neore- KomUnlsllerln 
'-akkmda tahminlerde bulun- dilccektir. Para ee cliiv baıı NUınaJl ... rl 
rnaktan sakmmışhr. Bununla ökonomik tedbirler hakkında Sarltrulr, 14 (A.A) - Havas 
beraber eski baı bakan plebi- da ba11 metinler ba11rlanmak- Ajanaı~an: Saat 21 de 500 
•itin istisnai ehemmiyetini kay- ta olduju bildiriliyor. Bu ka- konıllnıat entemuyonah aöyli-
detrniş ve neticenin Avrupa nunlar Sarın Almany•ye bağ- ~ı~kd~yükF k'°tkahiklardub. ,_ .. ".ı~ç-
barı 1 h" 1 k F ·ı la d r., "li dild. • · ...r.. e er ır • a ç ır 11&.,.ıse şı e ıne o ara ranaa ı e n 1• 1 1 n e 1K' .... n m r- olmamııtır. Saat 20 de reyler 
Alma d · - iyete girecektir. nya arasın a yenı muna- kapandıktan sonra reisler aan-
ı~betler dopasına yardım ede~ Yari resmi mahafil bay clıkları mühiirlemi .. 1er ve bita .. 
bal v • • Hitlcrin nctiçeoiıı illnından TA eceıını a6ylemiıtir. raflarla iki tarafui hazır bulu-
Al-eni K d ki sonra bir nutuk ıöyliyeceöini ·•• •r ezan ı •rın• • n•n murahbaalan mazbatalan 

lnenııorlar zannetmektedirler. ımzalamıtlardır. Saat 21 den 
Berlin, 14 (A.A) - Alman Mahalle Ara9ında itibaren rey undaklan uluslar 

iıtilıbarat btlrosundan: Heyecan : aruı lotalannın muhafazuında 
Alman ınatbuatı AJmanyanın Sarbruk 14 (A.A) - Havas kamyonlarla aevkedilmete bat-

Sar plebiaitindeki ıafenni tim- Ajansından: lan11U9br. 
diden kaydetmektedir. Gaze- Neunkircben fabrikalannuı . Bran alualar derneği neı-
te~er lalk6met ve plebiait ko- Sar Almanyaya bailandıtı ~mde tqebbial~e llulundu-
- olan haf takdirde ücretlerinin ıa· dirile- .... u -•~erdir ..... yo mn nizamın mu a- •- llU • • 

.ı~ıı için aldıklan tedbirleri ceii hakkındaki ilin dün bu M.Pfoftd, tler .Ieylıta.-1-n-
hır dereceye kadar lıaklı ıör- lroeiin başka _yerlerde de .,. -~ . "-dar pıücadele 
lllekteclirler tatbik edilmesinden korkan ecl~eruu. uluslar .,.., Jr11-
. S.y Hitl~r Berchtegaden' de amele arasında heyecan uyan- namlar i~ ~,e~ •ida-
ıairalıat etmektedir. Neticeyi dırmıthr. faa etmecliklen dirde huır-
.. 11 - • Plebı,ıt Bltttl • lanan esareti kabul ebıaektense 

g\inli orada öırcnecektir. • daha Hen=· lere kadar rf-
S.y Neureth HHlerle Sarbruk 14 (A.A)- Plebisit dece~z el tir. 

BörUtecek din ıehirde hldlteaiz ikmal PleDlsft l•eslz Geçti 
Dlf bakan Fon Neuratb'ııı ediJmit Ye rey batka•lan halkı SARBRUK 14 ( A. A) -

bugün Bavyera alplanna gide- nizama ve nizamname blldım- Rcyiam tam bir düsen içeri-
rek plebisitin doturabileceji lerhae riayete devam için mil- ainde. hiçbir h~diı! çıkm~k11zm 
lleticeı hakk d Ba Hit- dabaJeye !Uzum rlrm8flerdir. seÇllllftir. Heil Hıtler di1e .,._ 
1 1 er 

111 
a yldi HilkOmet komisyoD\I plebialt jll'an, yahut iri Naziler t&r11a-

er • fÖrüflJlesİ aıubteme r. d Mllm sahipleri 
Reaaü mabafil uluslar der- komisyonunun ıGaterdlti lü- ~ . ·~tiraea ~~:1-.--:..: .. -
- • Q • b 1 • mD NJlllt!I 1 1 -.-...ut• •eKa konseyinin hafta sonunda zum zerıne litlba gazete enn Sut 17 de reyleriD ylld• clek-

evveJ karannı vercceii ve Al- çıkmuını ve ıablmımm yatak IPI toplaamıfb. DGa ılq•• 
nıaaya konıeye iıtiraki redet- etınlftlr. lalç bir . ~nlik yapalm•mıfbr. 
etlllit olmakla beraber Cenev- Alman cephcainin fikirlerini Sa~t yınuıden aonra qpir!°lu 
redeki Alman konsoloıuuun yazan Sarbruken Zeltunı, hile- içkiler yuaktır. KartıhkJı ıilib 
icabmda muzakerede buluna- ye mlracaat ederek •kfQI abldıtuJa ve brfqalıklar çık-
bileceğini ümit etmektedir. ilzeri huausi bir nlltha çıkar- tıj'ma dair dinen dedlkocluJ~ 

B .. llca Me•eleler mıı ve &unu ıeee J&niJDdaD uılsızdır. Komllnbt ceplaefl 
Malümdur ki Sann almanya- evvel eyJere clağıblp.fbr. Bu tlyeleriad~n Gldutu llylea~ 

)'a '-;lannaall halinde tehad- ntlahada yarın netlceain lllnm- Pol L•YI adla ada••!' e•~ 
dü, edecek bqlıca meseleler dan aonra halkı lpiılip davet alqam s.rwde tevkif ~-
••denlerin tcaelllm& Frank eden bir yuı yanllr. lllfterek dltl ,.... Nber ftrili-
Yerine markın koaı:t..au ve "J>lae mwuplanam da •,.U pr. la •dam• •mde 8 ı.o.-
Sar lkonomlai rejin.lala Almu saretle hareket etmeleri ...... be 200 ti ın.barua 30 ... Q 
ilcotaemi aiatemine k.,..ıak oı.. temel elcl....... s.la .... cli•aaft ....___. .... 

Yazan: NIZAMEnlN NAZiF 
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Artık Alay, Sarayın İç Avlusuna Girmiş, iç Kapıya 
Yaklaşıyordu. İç Avlu Çepeçevre Askerle Çevrilmişti 

Hem Kleromenin ıideri, 
oaa orta kattaki bir kafesli 
balkoadan bakıyordu İfl•·· 

lıte ~afealeriP AJbn OJDI&• 
lan içinden bir el uuuıyor. 
Uzun .,.rmakh tombul, bem
beyaz l>ir eL.. Bu el oaua 
elidir. 

Bu el, oaa portakal balaçe
lerinde Albn hir top gibi por• 
ta1'al atmıfb. Klitalıya beylain 
larAJIDda prap aumUftu. Bu 
el, Kltromeabı eliydi ve çaiJ
nyordu ifte .. 

Cafer u daha KJero14en, 
diye a...acakb alrayı Ye ıDn
cekti Ah .. 

Kafesteg uıanu el birden
bire geri çekildi. K.feain ar
kumclan biriltiriPe kanf&D be
yaz hayaletler giSrüaüyordu. 
Şimdi.-

Gözler kayboldu .. 
Beyaz hayaletler, Cafere ba

kan kadını ıilrüldiycrek kafeıli 
balkondu çektiler ıalibaf 

Bütün bu işler o kad.r ça-
buk olmuştu ki, Cafer haykı
r•m•da. Şqmlı. 

ROya ı6rclapaü zaımetti. 
Fakat rüya ıirdü;ün• inan
madı.. Şephedeydi.. Şiiphe, 
Kleromen, Altın oymah kafea
ten uzanaa el, ıözler •.. 

Artık alay, A.fayıo iç avla
•una pmif, iç bpıya yakla
ııyordu. 

iç avlu çepeçevre aakerlerle 
çevrilmifti. 

K&rflda renkler, yaJdızlu, 
oymalar ve nalatlarla, mun
zam bir Kur'amkerim kapaj'ı 
tibi yGkıeloo iç kapi vardı. 

Kapuun 6aWıdc ıeıaif Na&
makh mermer bir merdiva •• 

Merdi•ea lstünde, aahanh
;üada, meruim kıyafetleriyle 
wa1 adımlan, veıirler ... 

iç avlun1111 kapaya yakuı kıt
llPllcla oymalı mermer bir bi· 
nek t&fl duruyordu . 
~T.,.. ......... 

d• brtaru tepifat ....,. 
atllMI• .............. 

~elalc.M 
uutb. .. 

Cahria ..... lalli lsaneakb-
E ................ . , .............. . 
talbl .... ,.ba«la ilk .... . 
olarü. Wr luıaıa ,....._., .. 
A • 

'ı ............... ... 
rifat ........ ,....._. ........ 
m ...... ,...... .... ~ ...... ..... 
d" ...... .. ...... ... ........................... ............ ~ 

l 
lan ile burumın muk•yuesini 
yapıyordu. 

Birdenbire durakladı. Caferin 
koluna kavradı ve Wltln kuv-
••tiyle •kb .. 

Cafei kolua• Jal l&brabile 
dalpalatmclaa w..c1..-. iyıl
m .. T ....... J1s1u Nida .. 
Taruıa yld upeu11ck. . 
Gideri yerlerinclea fırlamıı 

ıibiydiler ... 
Cafer Tuuı 1'a halele hiç 

ılrmemitti pdiye kadar .. 
Taran old•ta yenle durdu .. 

Cafer de Wr aduD daha at
madı. 

Miufirlerin b6yle apanSızın 
duraklamaları müstakbilini de 
afallqbrmlfb. 

Onlar da durdular. 
Şimdi Taran Cafer bir ta

rafta teırifat num orta yerde 
•• aaray erkim, veıirler, ilmera 
falan 6blir tarafta, kartdıkh 
donup kılmıflardı: 

Tana: 
- Cafer, dedi. Şu karşımıı-

da mavi 911aflahlı, P..iit iıle
meli Wr arap .... ,. slrlJ• . ..-. .. 

- GlrlJOl'UL 
- o.- ......... mlalar ·-

yinmit ve yüzünden Türk ol· 
doiu anl.şılan bir delikaah •ar. 
Bu iki kifinia arkuma iri1an 
Bizuklri harmuyeai olu bil' 
laerif .. klanmak i.tiyor, farkıa
da 1111a1D.. 

- Herifia yl.ıüaii 1inai10-
nam ammL. 

Misafirlerin böyle birdeabin 
durarak kendi aralannda fml· 
dıyarak koauttuklan har kul 
ba.biittıa meraka ve hatta ba
zılannı telAfa dü.şibilyordu. 

lıte, T ar&DID Caf ere ıöıter· 
cliii ir. yan Bizau lıarmaayah 
adam, ıerilere çekilerek aak· 
lanmak istiyor fibi .. Yüzü aap-

·~·· Taran ıene Caferin kulajtna 
eiiJdi: 

- Cafer, dedi. Onun yüıünil 
mutlak görmeliıin.. Eyi bak 
ona ... 

Cafer bir az sola doğra ba· 
tını ejerek, •aldanmak iatiyea 
adamın yüzlnl g6rmeie uj-
raştı. Bat misafirin bu araşb
rıcı vaziyeti miiatakbilini büs· 
bütiia tatırtb ve dellkuh ara
chiı teri ~ diye iul7akl 
Wr laareketle •ta •la clofnl 
çelal&liler. 

- Sona var -
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Lindberg~~in Çocul!!u Kim Kaçırdı ~P. Nedir A 
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itham Tarafı Üstün Görünmekte Ve De ... 

2458 Numarala kanunun 
muvakkat maddesi muci
bince matruh v~eria be-
tiaci madde hiikma... ta
bi olclupna dair olan tefair 
dun Maliye Bakanhjmclan vill
yete tebliğ ol11DJ1111ftur. Ataiı-
ya yazıyoruz : 

Muhtelif maddelerden alına
cak iatibllk verıiıi hakkında· 
ki 30 Mayu 1934 tarilı ve 2458 
sayılı kanunu muvakkat mad
beıile bu kanuna ek olma 5 
Temmuz 1934 tarih fa 2546 
sayw kanunun içündi madclelİ 
mucibince almacak Yerperia 
tariJa ve tahakkilkbb maa-

meleleri 2458 aaJİ)a ~-
JMPnci mildaeıi latlkiliifae ta
bidir. 

Hallcewlnde Varlen K.Gnferane 
- Et11 tmafı 2 inci lısaıtdt - bir noktaye çevirmek lizımdır. 

Hllladan defil, cemiyetlerin iman, bayati arzulanndan yaz 
içinden ve ihtiyaçlanndan doi· geçemez, imama varlığından 
mUfhlr. Onlann da insan ha- bu insiyak kuru bir ot ıibi 
yab gibi birer bayab vardır. ıökip ablamaz. Fakat uyuflu· 

lıtianuız btlttln dinler der ki: rulabilir, az bir gıda ile besle-
"lnaanın İltediii bayat, bu nebilir. Bu:acla da hocanın ve 

arz &zerinde değil bqka bir elinin miibipa rolleri vardır. 
llemde ve bqka bir dünya- Bunlardan istifade gerektir. 
dadır ve o dibıyada insanın Burada din iatedijinden fu-
istediji bütibı ıeyler var· la mütegallibe imdadına ye-
dır. Bol gıda, bol kadın tiıir. Filhakika din zengin 
bol eğlence her istediğin ve olduktan ve idare kabiliyetine 
her yapmak istediğin orada malik olduktan sonra dört ka-
mevcuttur. Bu dibayada çok dın aJmak caizdir der. Fakat 
insanların çalıımakla, alıııterile dört her vakıt on dört, yirmi 
elde edemediği bu varlıklar dört, otuz dört ve saraylard:ı 
orada çok kolaylıkla, bir arzu olduğu gibi yüz d&rt te o!a-
ile, derhal temin edilir. Bu biJir. Mütegallibe ise zengindir, 
dtinya, tecrübe dünyasıdır. şu takdirde kuvvetlidir ve ne-
Kim sıkıntıya, ezaye katlanır, tice itibariyle hakimdir. Saha 
daha açıkça kim daha çok .da bol ve geniştir. Güzel kızı 
izbrap çeker, kim bu hayata olan mittegallibenin yaşı ne 
kavuımak arzusile yaşar ve olursa olsun mutlaka vermek 
dinin istediklerini · derhal ve zorluğundadir. Aksi takdirde 
aynen yaparsa yann ahtır dün- malı yakahr ve derhal kafası 
yatla muhakkak olarak, bu kesilir. Şu halde mütegallibe 
diinyada kavutamadığı hayata muhitinin tabii mahsulünden en 
muhakkak tılarak, .o düny•da çok istifade ettiği gibi en gü-
kavupeakbr" der. zel kadın mahsulünü de ken-
Diğer taraftan bu kanaatlar, disi alır. içlerinden güzel olan-

telkinJer insanı ti ana karnında larını, saraya da göndermekte 
yakalar. Ve biitiln hayat mnd- kusur etmez. Halifeye gelince, 
detince yakumı bır~z. Bu onun için sayın de yeri, yoktur, 
ise yerinde saymak istiyen bir Cemiyet içinde her güzel kadın 
rejİIDİJl uyutucu yelpazesi, uyuş- onundur. Mutena mahsul ye· 
turucu cİi.m•i gıdasıdır. insanın tiştircn mutena bahçeler pi 
kafasında bu zihniyeti yarat- bilhassa saraya kız yetiftirip 
mak, oau..aavq ailibmdaamah· tabii ve iç~ muhit te war-
nım bırakmakta. Mahnnn bı· dır. Mi.KW~ ve ~ .ali-
rakmak, idue edenlerin ekme- temadiyen bu ilmiıı ~cşruabn-
jine yaj' ıilrmektir. Bunun dan bahseder. Bizim tarihi-
makinedeıa civciv çıkaru gibi mizde ve Halkımwn dilinde-
medreseden yetifen müdafileri, dir ki o padişaha lizım olan 
propagandacılan var: Hocalar, kadın kocasından boş cf°Ufer 
madamki hoca yaşayan ha- "sözü bir kanaat haline gir· 
yat prtlannın bekçisidir, ma- mişti. Bundan imam da izaıri 
demki mütegallibenip ve derecede istifade yolunu bul-
onun dayandıj'ı rejimin iste- muştur. Eğer topluluk için-
diii de budur, şu takdirde, de, iki kiti,, bir kadın bir 
hoca mütegallibenin," kendili- erkek, kartıhkh bir arzu ile 
ğinden en yakın doatudur, men. cinsi insıyaklanna uyarak bun-
fi ülkü arkadqıdır. Her ikisi lan tatmin için gizlice bir yere 
ayni şey için çalışır, ayni şeyi çeki.l.e derhal takip edilir, ev-
yapar. ler basıhr aer ikiu tethir edilir, 

Ba, istihsal vasıtalarında, en idi ve kaba laakaretle kar-
yani birinci inaiyakan tatminin· tılamr, fakat erkeğe fazla bir 
de olduğu ıibi cinıi insiyakın şey yapılmaz (çiinki bir ife 
tatmininde de tayanı tatbiktir. yaramaz) fakat kadın derhal 

Hayabmızcla, cinsi insiyakın imama teslim edilerek imam 
rolil derin ye sonsuzdur. Bütün evine gönderilir. Orada bir iki 
kabram•nlatunmn, cesaretimi- ay kalır ve imam da ltendiaini 
zin, bilgim*, SfİyİJunemizin, terbiye eder, ahlaldandınr lbn-
tiirlerimidn, edebiyabmızın atk ra da evine iade eder. Bu 
ve 11brabmuz111 kökü ve kay- izahat bizi ıu neticelere rltü-
naj'ı da ka(lında, yahut bu in- rür: F eodol bir toplulukta 
ıiyakm ta~in veya tatmin 1 - Kitlenin ahlakı bayat 
eclilmemelindedir. Cinai insi- telikkisi , akıldan, ilimden 
yaklanm kualize edemiyen, değil lıikim ıınıfm, mötep11i-
kendini blylk bir ülkiye ve- benin menfaatinden doiar. 
remiyen, edebiyat veya sanatla 11- Blyle bir cemiyette ab
bu İDIİyakı boıaltmıyan İnsan ilk abllbızhk, dopuluk bır-
için kadın, bayabn ıayesi ye- ıızhk bak kuvvet, adalet yal-
rine seçer; arslan pençesi gibi nız mtltegallibenin ve onu ku· 
bir ıeydir. Bir darbede erkeji ranların tutan ve yqatanlann 
yere serer. Diier bakiıiadan menfeatinden baıka bir ıey 
varhklannimn tamamlayıcısı· deiiJdir. 
dat. O halde, vazgeÇilemiyen, Hayabn hlkimi ve toplala-
çok arzu eclllen. çok sevı'len iun nazımı iatilıaal vuıtalarDu 
çok sözel bir ıey demektir. elinde tutandır ve cemiyetia o 

Her stıel olan, hayata devire ait içtimai .,.. buna da-
zevk Yeren ~Y İle çok İlte- 1uan alyut varhjı ve laepa· 
nen demektir. Buda müte.1alll- nin ~ah laayat t.MJdd.i, 
J.eye; bneti elinde tataaa düai;r.eti llep IMmdP ~-
ıe,relitii Ye liyıktr .. Ba·ba!Rm· ta.-... · 
dia Jıtm.- zıliniyetiai Lat\a ' 

" 



air, et, balık, teker. ~ 
gibi ..,Ieri ip10r, yiyonaau. 
Kahn bajmaja •ihjmİ, faa· 
Jiyet ,ac&al -.ermek Ye -

korumnk için çil meyn, Pi 
ıabze, aizı ıavet iyi kapat• 
mıt k1ıplarda •Bndtlrlllmilf ya• 

plueaia naıiai b1hederek 
...... ,..... znbilltL .. 
Hayattan lenet ahumak ... 

Da ha ..W. allmetler sis-
~- ae •Archr: FUJa -
biyet, ... clttlkllltl. f&zla 
lıe1ecq, y-U.ez uykalar, r•· 



SahHe a 

Soyadlarını Tescil Etti
~ '-'nler Yedi Bini Buldu -·--···· Dün akşama kadar nüfus 
clairesinde 

1 
yeni soyadı tescil 

ettirenlerin adedi yedi bini 
bulmuştur. Soyadı alanlann 
isimlerini a~aj-ıya yaııyor1.1ı: 

Bornova Doğanlar köyü muh
tarı lskender Öz Şaıal, Karşı
yaka Celil bey sokak yüz on 
numarada Salih Baygın, Asliye 
ceza mahkemesi ıabıt hatiple
rinden Vüs'at Vurmaz, başça

ruş Kenan Vurgun, Eşrefpaşa 
maliye tahsil ıubesi veznedarı 
Emin Tuluv: Devlet demiryol
lan yedinci itletmeainde F etbi 
Tuktan, Orhaniye mahallesinde 
Osman oğlu Tunç bilek, 
Abbuaia tarlası Çenbercilerde 
Salih Halim Topçu, Arif 
Türk DIUf, Karantina Mithat 
pqa caddesi 44 numarala evin 
ailesi efradı TiyanBan, Dolaplı 
kuyuda 16 numarada Cemal 
Tüken, Hacı Ali camii 753 nu
narada Kerim Nusrat T oguçlu 
Mısırlı cadd~ıinde 326 numa
rada Muatafa Tırpancı, Oryent 
Karpet ıirketinde Cemal Tuner 
lnhiarlar muhasebe kalemin
de Cemil Topuz, Abdullah Ef. 
mahallesi Rini sokak 85 No. 
Bedrittin Tokat, K.arşıyakada 

Müsavat sokağı, 17 numarala 
evde Ömer T aşkesen, Borno
va İsmet pata caddesinde Kad
ri Ahmet Tomur, inhisarlarda 
sevk memuru Cemil Toprak, 
paket postahanesi seyyar me
muru Tevfik Tüyaüz, Karşıya
ka dilsiz mektebi kitiplerin
d~n Remzi Türkmas, devlet 
d~miryollan yol dairesinde res
sam Ahmet Refik Türkkan, 
icra muhasebesinde Fethi Ti
neç, maliye memurlanndan Ali 
Mitat Tekgül, Karşıyaka Me
sudiye sokajında 31 numara
da Mitat T okbapran, devlet de 
miryollarında H. pınar fabrikası 
müdürü Mustafa Arif Tansal, 
icra mübaşirlerindcn İsmail Ta
nargun, Karşıyakada müsavat 
ıokağında 3 numarada Ihsan 
Topaç, Kahramanlar mektebi 
karşııında Ômer Toiuk, Tilki
lik maliye memurlarından Rüs
tem Tap, Fettah mahallesinde 
29 numarada Ömer HulUsi Tay
man, Karpyab Reşad.iye so
kağında 6 numarada Fadıl Ta
yanç, Ziraat bankası memur
lanndan Ziya Teyan, Karşı
yakada Osmanzadede 174 
aumarada Mehmet T emizocak, 
Kavaflar Ç&rf&Sında Mehmet 
Şaban Y ayşi, Su airketi kavası 
lsmail Yur, Aydın demiry~lu tren 

kontrol müdürü T emk Yagulka, 
Kti1'Jyaka SüleJlllanİye cad. 
10 aumarada Huaa Yurgay, 
Saıihettin oğl• mahallesinde 
temqalıkta 144 nmnarada Muı
tafa Macit ve oğWlan Tavak, 
ikinci hukuk mahkemesi aza
sından Mustafa Mekiş Törü. 
Bozyakada Mehmet Ali oğlu 
Ali Tava, l.met P ... mahal
le•inde Disdar Hkatı.aa 6 nu
marada Faik Tancea, Gaa:ie
mircle biriDCi mlllzim Ahmet 
Kemal Türk eş Kalma!, şehit 
Nusret sakağında~ numarada 
Hamdi Toyar, istik.ili mektebi 
haşmua:Jlimi S.m Tekil, Aydm 
dcmiryollannda manevra ıefi 
İbrahim Tolan, alay im••• Şa
ban Şi.mpt. ilaracat slmriiiü 
lıammalb..... Hail Salla. Or-

lıaniye mahallesi Ali efendi 
.-okağı 22 numarada Osman 
Şardağı, tütün fabrikasmda 
makinist Nüzhet Şenkan Ziraat 
bankası buğday eksperi Kazım 
Şenal, Kemer caddesinde 127 
numarada Sabri Şekerkaran, 
27 numaralı polis Mehmet 
Cevat Şenyüz, 51 numaralı 
polis Zekeriya Şenik, Devlet 
DemiryoJJannda hcdemc Meh· 
met Şankaynağı, Su şirketi 
müdürü Etem Şahinoğlu, 203 
numaralı polis Şevki Şendün

dar, Kestelli C. Mecidiye kah
vesinde Kasımoğlu HüseyinŞck 
posta seyyar memurlarından 
Aril YavJak, Kahraman mescit 
mahallesinde Turna sokağında 
29 numarada lbrahim Ziy~ 
Y ağtu, Üçüncü Süleymaniyede 
22 numarada Muzaffer Y agızcr, 
217 numaralı polis memuru 
Şükrü Y alapa, ikinci noter mu
avini Kemal Yadır, Balhkuyu 
103 numarada Mehmet Ali 
Yayman, Bayraklıda Muıtafa 
Yaylalı, Orhaniye mahalleainde 
24 numarada Yusuf ve kardeıi 
Hüseyin Yeniay, lkiçetmelik 
caddesi 261 numarada Gani 
Y emseJ, Buca yukan mahal
lede Çiçek sokğında 5 numa
rada Kemal Y alçıntürk, Kar
şıyaka da Rifat Naımi Yelmen 
Devlet demiryalları Bayraklı 
istasyon memuru Şevket Yat
man, lkiçeşmelik yağhane so
kağında Talat Yosun, Karp
yakada itfaiye 111emuru lbra
him Yangın, Karşı yakada be
lediye memuru Enver Yunt, 
Ballıkuyu Hacı Ali sokağında 
16 numarade Osman Ye F at
ma Yurelakan. Kadriye ma
hallesinde Hüseyin Hilsnü 
Yaşal, Karşıyakada Bahariye 
mahallesinde 15 numarada İd
ris Yanak, Belediye makine 
mühendislerinden Aziz U:ıır
mak, Devlet demiryolları ye
dinci işletmesinde İbrahim Uğut, 
Göıtepe tramvay caddesi 858 
No. Recep Recai Oatünkaya, 
fırka beşinci ıubede Süleyman 
Üye, Karşıyaka Celil bey so
kağında Etem Ünlüler, Odacı 
Hilmi Ostyener, Merkez telgraf 
kişe memurlarından Mübahat 
ve kardaşı Orhan Usal, Oev!et 
demiryoUarı fabrikasında ma

rangoz Rifat ve kardaşı Şaban 
Unur, Orhaniyc mahallesinde 
221 numarada baskıçı Osman 
Uılaş, 2~ numarala itfaiye me
mvrlanndan Mutafa Uçmaz 
lsmetpaşa caddelillde ikinci 
Sakarya sokağında Seyfettin 
Uray, Karantina Türk oğlu 
11<>kak otuz numarada Salih 
Uluğ, Aydın demiryolunda 
Huan Hiseyia Uçar,Alaancakta 
Hacı paşa sokağında 20 No.da 
Agih Unan, Dedebaşı köyünde 
146 numarada Etem Uıun, 
Haa Mehmet mahallcıinde 
UJamışh çıkmazında 35 numa
rada Hamit Ulamış, Tayyare 
yüzbaşısı Fabrittin Uçan Türle, 
Orta camg6z 11 numarada 
Nuri Ugurkan, Karşıyakada 
dilsiz mektebi marangoz ustası 
Tayyar Uçkaç, Ziraat banka
smda hesabı cui memurlann
dan Nwittin Uluıu, Merkez 
'bankası vemedan Cemal Ab-
111et Umar, Çqme dere Hka
imda 51 Dumanda Nea.imi 

Yanı....-

Muamele -···· \T ergi~i Kanunuııda 
\'. apıJan 1,adilat 
Muamele vergisi kanununun 

ikinci maddesinin (0) fıkrası
nın tcft:rc muhtaç olmadığı 
hal.kında Ma'iye b:ıkanlığından 
valiliğe dün şu tebliğ yapıl
mıştır: 

Muame!e verrrisi kanunu esas 
olarak, kuvvei muharrike ile 
çahşan!arda beş beygirden fazla 
kuvvet kullananları ve kuvvci 
muharrekesiz çalışanlar da on 
ameleden ziyade işçi olanları 

bu vergi ile mükellef tutmuştur. 
Yalnız kuvvei muharrekesi 

beş beygir kuvvetinde veya 
yine yalnız amelesi on olan 
bir müessese müke!lefiyet mev
z.uuna girdiğine göre berikisi 
bir yerde toplanan bir mües
sesede mükellefiyet mevzuunun 
kanuni şartJarmdan birini haiz 
olan bu gibi bir müessesede 
noksan görülen kısımdan do
layı o müessesenin mükellefi
yet mevıuu haricinde kalma
ıına bir sebep teıkil etmez. 
Esasen kuvvei muharrekesi 
olan· her müeuesenin en çok 
&111ele de kullanması tabii bu
lunduğundan matrahın tayinin-
de her ~ ııkkm birden mü
talca edilmesi icap eder. 

Kuvvei muharrike kullamnı
yan müesseselere gelince bun
lar hakkında fıkranın htıkmü 
esaı1en çok sarih olduğundan 
iltibasa mahal verecek bir ci
het görillmemit ve binaenaleyh 
fıkra tefsire 111uhtaç bulunma
mıştır. 

••••• 11 .. 

Bornovada 
Ziraat Mektebinde 
Verilen Konferans 

Vali. general KAzım Dirik 
dün öi1deden sonra refakatinde 
umumi Viliyet meclisi Torbalı 
azası bay Esat, miihendls bay 
Aziz, bay Ltitfü olduğu halde 
Bomo•ada ziraat 111ektebini 
ziyaret etmiı, Burada şarapçı
lık mutehassııı muallim bay 
Refetin -.erdiği konferansta 
hazır hulun.muştur. Konferanaı 
talebeler ve bir çok baicılar 
aJika ile dinlemişlerdir. 

........ 
Bir Cinayet Da
vassı Talik Edildi 

Tuzla açıklannde beş .sene 
evvel bir cinayet olmuş ve Hu-
daverdi motöründe yolculardan 
Halil, Cemal ve Yusuf namın-
daki şahıslar paralarına tamaan 
öldürü!erek cesetleri çuvallar 
içerisinde olarak denize atı1-
mışb. Bu cinayetin failleri ol-
makla maznun motörüo kaptanı 
Osman kaptanla taifeden ç.ipi-
noz Ahmedin muhakemelerine 
dün şebrimix ağırceza mahke
mesinde devam edilmiştir. 

Ceçen celsede maznunlardan 
Osman kaptan motörün yedi 
tonilatoluk oldujunu ve binaen
aleyh bu kadar uf ak bir mo
törde bir kimsenin saklanma-
sına imkanı maddi olmadığını 
iddia etmişti. Mahkemece key
fiyet liman dairesinden sorul
muştu. Liman dairesinden Yeri
len cevap dünkü celaede okun
muştur. Bunda mot6rün limanda 
hakikaten yedi tonilato olarak 
kayıth bulunduğunun, miiftemi
IAh hakkında bqkaca izahat 
mevcut obnadığı bildiriliyordu. 
1.tanbulda iıtinabe suret yle 
ifadeainin alınması istenen Ri
zeli H&aeyin de lsfanbulda bu
hnMmachtı, Rixede bulunduğu 
cevaben bildirildiiinden Rizeye 
talimat yazılmuı takarrür et-
mİf ve muhakeme baıka bir 
pe bırakılmıtbr. 

tkra~iY~Yi 
Kazanan 
1311/935 tarihli gazef en izin 

3 beli sahifesinde ve tayyare 
piyangosu numaralannm talih
liler sütununda 10.000 liralık 
ikramiyeyi kazanan f.zmir lh
bıas Mahkemesi başkitibi Ke
mal denilmektedir: Halbuki, 
ikramiyeyi kazanan aym mah-
keme kitibi Bay Kemaldir. 
KeJfiyetin tashihini rica eder 
ve saygılarımı sunarım. 
hıtısas mahkemesi başkitibi 

AVNi iNANÇ 
hıtisas mahkemel'i k•t:iplerinden 

KEMAL ÖZKÔK 
....................................................................................... 
Utkan, Memduhiye mahalle
sinde Giritli sokağında 11 
numarada Yusuf, Turhan, Dev
let demiryollannda yol bqmü
fettiti A. Kemal Top Kaya, 
kahramanlar mektebi muallim
Jcr:inden Hüseyin Tek Keçin, 
Taraman mahallesinde Ziya
ettin Turgut. Mir Ali mahal
lesinde Arif Tan yeri, Tüc
cardan Derviş Mehmet Timur, 
Piliç sokak 4 numuada ha
fız Yusuf Şcnsez, Kaymakam 
Kamil Şaroz, Kestelli caddesin-
de 181 numarada İbrahim Şen
yuva, 29 :numaralı polis Salih 
Şanlıgeaç, Tinaztepc mektebi 
muallimlerinden Abidin ve Hii
scyin Şentürk, Karşıyaka bele
diye elektrik memuru Şahin 
Şahinduyar, Pazaryerinde 21 
nwnarada saraç Doğan, Tepecik 
Yavru sokağında 30 numarada 
Şaban Sarbalkan, Güz ~Jyalıda 
orman memuru Nuri Şahar, 
T asliçepıe yeni sokağında 17 
numarada Ali Şaz, Güzelyalıda 
1068 num~· ada Hüseyin Galip 
Şerbetçi, Şamlı ıokak 52 nu
marada Mehmet Hilmi Şenocak 
Karııyaka Bulvar caddeai 28 
numarada mühendis Kizım 
Şarman, posta ve telgraf bq
miklürlüi'i muhasebesincte~Hall 
Seadur. lametı>aıa bulvamıda 

Z'1 numarada Süleyman ve ba
ba11 Şaban Şenkol, topçu yüz
başısı Hasan Şensü, Topallı 

Makara sokağında 77 numara
da Ali Fehmi Sarelu, Kartı
yaka Bahariye mokapda 25 
numarada Kemaloğlu Ali Şey
lansoy, Fettah mahallesinde 
15 numarada muallim Ziya Şü
kün, birinci hukuk zabıt ki
tiplcrinden Kadri Şendil, Uzun
yolda 4 numarada Selimi 
Şahar, Seydiköy mektebi mu
allimi Esma Müştu, Kemer 

caddeainde 80 numarada Nuri 
Mataracı,Şeyh mahallesinde 66 
numarada İbrahim Menemen
otlu, Mısırlı caddesİllde 24 
numarada Azmi Manu, Aı
maluneacitte 154 numarada 
Ramiz Makaacılar, Devlet De
miryollannda biletçi Huan 
Mun, Alaybeyi 133 numarada 
Ri:ıa Molay, Bomova'da Hacı 
Yaran sokağında Laldin Bay
sal er soy adını almıtlardır. 

Manisada Soyadı 
Alanlar 

Manisa tapu mUdürü Rahmi 
ve iileai Ergen, Maniaa nufua 
mildürl T &hain Akıtm, Mania 
evrak kltibi Rifat n kardqi 
Mania tapu acil ID1llıafua 
muavini irfan Thlll. 

1s "anunu•• -.93:1 

Kültür Bakanlığı tarafından çıkarılan 
talimatnameyi aynen vermiye başladık 

[ 11aş fr11·afı lliiıılı'ii düıılı· ıe 
.;;ayw11: da çılnm§tw/ 

Madde 10 - Her talebe, 
yazılı yoklama kağıdının baş 

tarafına okunaklı bir yazı ile 
a ) mektebin· adını, b) kendi 
numarasını adını, soyadım, c ) 
yoklamanın hangi dersten ka
çıacı yoklama olduğunu, d ) 
yoklama tarihini yazar. Bun
dan başka yoklama kiğıtlan
nın her sayıfaaına numara 
kor. Talebe, kar11hklannı biti-

rince sonuna "ıon,, kelimesini 
yazarak altını imıalar. 

Madde 11 - Yazılı yokla
ma kiiıtları mektep idaresin
ce resmi mühürle miihürlenir. 
Talebe karşıhklannı yalnız bu 
kağıtlara yazar. Karşılıklarda 

yapacaiı değişiklikleri de hep 
bu kağıtlar üzerinde yapar. 

Madde 12 - Yoklama ka
ğıdını veren talebe, dersane
den dışarı çıkar. Yoklamanın 

sonu alınmadıkça tekrar ders
aneye giremez. 

Madde 13 -· Sorguların baı· 
hklannın yazılmuma başlan
dıktan bir saat sonra her ta
lebenin kiatlan toplanır vakıt 
geçtikten sonra henilz karşılık-
larını bitirmemiş olanlann da 
kiatlan alınır. 

Madde 14 - Yalnız yokla
malarda telebenin kopya etme
mesine veyahut :ne suretle olur
sa olsun dek yapmamasına çok 
dikkat edilir. Yoklamada dek 
yaparken görülen talebenin 
yoklama kağıdı elinden alınır. 
O talebe dışarı çıkanlar. 

Yoklama KlaUarının 
okunması ve Bunlara 

Not Verllmesl 
Madde 15 - Her muallim 

kendi dersinin yoklama kiat
larını bqmdan sonuna kadar 
dikkatle okur. Y anlıfların alb
m boyalı kalemle çizer. 

Muallim b~r talebenin yok
lama kiadmdaki karşılıklara 

• 

göre vereceği notu kaadm üs
tüne rakamla ve yazı ile koya
rak imzalar. Verdiği notları 
ayrıca bir listeye de yazarak 
son yoklamalann arkası alın
dıktan en geç beş gün sonra 
bu liste ile birlikte yoklama 
kaatlarını mektep idaresine ve
rır. 

Madde 16 - Bir muallim, 
yoklama kağıdını okurken yok
lama esasmda dek yapılmış ol
duğunu sezer ise bu işkilini 
mektep müdürüne açar. Mü-

dürle anlqarak yoklamalardan 
ionra iJk derslerde bu talebeyi 

söz ile yoklar. Alacağı karşı

lıklara göre yoklama kij'ıdının 
albna bir not 'Yerir ve bunun 
neden böyle olduğunu yazarak 
imza edar. 

Madde 17 - Bir dersin yok~ 

lamasında kopye ederken veya 
başka bir suretle dek yapar
ken yakalanan talebeye o ders· 
ten sıfır verilir. 

Madde 18 - Mualhmler, ya· 
zıh yoklama kağıtlarını tetkik 
ettikleri sırada, talebeyi ileride 
daha çok çalışbrmak düşünce
siyle bile olsa, kazandıkları 
nottan daha aşağı not vere· 
mezler. 

Notların Talebe Vell· 
lerlne Blldlrllmesl 

Madde 19 - Mektep idaresi 
muallimlerin verdikleri yazılı 
yoklama notlarını, listelerin ve
rilmesinden en geç yedi gün 
içinde talebenin karnelerine 
geçirerek talebe velilerine gön
derir. 

Yazllı Yoklamadan Netl
celerl Hakkında Sınıfla 

Konu•m•l•r 
Madde 20 - Yazıh yokla· 

maJardan ıonra 111ualli111, yok
lamalarda göze çarpan nokta
lar veyahut yoklama kiiıtlann· 
da en çok görülen yanhşlart 
hakkında talebenin dikkatlerini 
çeker. 

- So11u Vm-

Ihracabmız Geçen Sene-
ye Nazaran Artmaktadıj 
Pamuk, Üzüm Fiatleri Yükseliyor 

Birinci Kanun ayı içinde 
limanımızdan muhtelif ecnebi 
memleketlerine 3,865,000 lira 
değerinde ve 24,653,000 kilo 
aikletiade mal rönderilmifti. 

Bunlann bazılannı atajıJa 
mıktar itibarile yazıyoruz: 

Arpa: Bu sene 3,862,000 kilo, 
geçen ıene 2,817,000 kilo idi. 

Meyan kökü: Bu sene iç 
milyon 110,000 kilo, geçen 
ıene 1,462,000 kilo, incir. Bu 
ıene 1,812,000 kilo, reçen se
ne 1,362,000 kilo. 

Butday bu aene 1,554,000 
kilo, geçen HDe hiç fhderil
memiştir. P&111uk bu aene 906 
bin kilo, geçen sene 104,000 
kilo idi. Zeytinyatı bu aeae 
463,000 kilo, ıeçaı •••• 378 
bin 1dlo Wi. TIHiD: Bu MD• 

3,en,ooo irile ,~.. ... 

2,258,000 kilo idi. 
Palamut: Bu sene 3,889,000 

kilo, geçen ıene 2,100,000 kilo 
idi. 

Afyon: Bu sene hiç g6nde
rilmemiıtir. Geçen sene birinci 
Kanun ayı içinde 57,000 kilo 
ı&nderilıniıti. 

Üzl\m: Bu sene 3 milyon kilo, 
ı~en ıeae 3,190,000 kilo gön· 
derilmişti. 

Pamuk fiati glhı geçtikçe 
yükselmektedir. Enelki gibi 
Borıada 57,S kuruıa sahlan 
pamuk dtin 60 kuruşa hrlaınat 
ve bu fiattan 250 balya pamuk 
aablnıııbr. 

018111 piyasası da huaretini 
muhafaza etmektedir. Diba 
ltonada 2600 çu•al mu1ıte
lf awuradan izim •bl-

~· 
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•• Kanunusanı t••• ........ 
iktisadi 
Dün Borsada 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
430 M J Taranto 12 25 16 75 
389 Koo ittihat 14 37 11 25 
384 Alyoti bi. 15 16 so 
2:6 K A Kazım 14 17 
207 H Z Ahmet 13 15 
167 Ş Riza Halef 14 25 16 
164 S Sülcymano.15 16 75 
150 J Taranto M 13 75 15 
135 S Emin ve M 12 50 17 
92 D Arditi 12 50 16 
92 Vitef ve Şü. 16 50 17 50 
64 H Alyoti 10 75 17 
59 S Z Tahsin 14 25 14 25 
48 B S A!azraki 14 14 50 
35 Ş Remzi 15 75 19 
35 M Ali 15 25 16 75 

Tuna' da 
Küçük itilafın 

~Iacaristanla 
~1 iina~ebetleri 

L'INDEPENDANCE ROU
MAINE gez.ctesi Macaristanın 
küçük itilafla olan münasebet
leri hakkında diyor ki : 

Marsilya cinayetinde Macar
istanm vaziyeti hakkında Yu
goslavyanın müracaatı üzerine 
uluslar kurumunun bu husnsta 
verdiği kararı takibeden gün-
lerde Macar matbuatı kastı 
nı~hsusla lisanını yükseltmiı 
ve kararın manevi ittihanwıdan 
utanacak yerde Budapeıte ga-
zeteleri küçük itilif devletl~
rine karıı tahrikit yazılar yaz
maga baılamıtlardı. 

Fakat bu hal kısa bir za
ınana inhisar etmiştir. 

Haberlerini daima sellhi-
Yettar mahafilden tophyan 
NEUE TREtE PRESSE ıaze
tesininin Budapett• muhabiri, 
son giınlerde guetuiae gön
derdigi bir mektupta Macariı
tanın dıı siyaaaıında bir tabi
ye deiitikliği arefesinde bu
lunduğunu söyliyor ve diyor 
ki: Ulusal emellerden sarfına
zar etmemekle beraber Macar 
hükumeti daha ibtiyatkir ve 
daha müteyakkız bir vaziyet 
alacak ve fazla gürültoın bir 
hareketle tahrikkirbklar yap
maktan çekiaecektir. Son za
manlarda Kont Bethlen'in de 
dediji fibi, Manilya tecr&beli 
Macaristana IMa ibtiyab emret
nıektedir. 

Eier bu haYadiı doj-ru ise 
bundan dolayı Macaristan hü
humetiıai ancak tebrik edebi
liriz. intikamcı bir tarik siya-
ıası ve manasız olduj'u kadar 
tehlikeli bulunan muahedeleri 
!&dile doiru yaziyet olan ha-

Meşhur 

Bozca 
A~a 
Şarabı 

Haberler 
Ypılan Satışlar 

34 F Soiari 16 25 21 
6 S Celardin 17 so 17 50 
5 Y 1 Talat 15 50 15 50 
3 Ş Z lsmail 14 14 
3 Şımlak Z bi. 

2658 Yckiin 
14 14 

Zeytlnya§ı 

Kilo Alıcı Fiat 
38000 Muhtelif Alı. 24 75 24 25 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 
5050 Buğday 4 15 4 so, 

146 Arpa 4 4 1 
2 Nohut 4 50 4 50 ' 
1 Bakla 5 5 
7 Kumdan 4 75 4 75 

1154 Palamut 200 435 
93 Pamuk 52 55 

Bir Yılda 
Kesilen Hayvanlar 

1934 yılı içinde İzmir mez
bahasında kesilmiş olan hayvan 
mik~rı hakkında bir istatiıtik 
hazır!anmtş ve ziraat bakanlı
ğına gönderilmiştır. Bu iutatis
tike göre bir yılda l:ımir mez
bahasında 33019 koyun, 800 
keçi, 3617 kuzu, 66 oğlak, 35 
manda, 3406 öküz, 4564 inek, 
3329 dana, 8 malzk, 7 deve ve 
86 domuz olmak üzere 78937 
baı hayvan kesilmiıtir.Kcsilmiş 
olarak mezbahaya getirilen 
8205 koyun, 44 keçi, 960Skuzu 
162 oilak, 27 manda, 1762inek, 
39 dana, olmak üzere 19343 
hayvanın da mezbahada mua
yeneleri yapilmıı ve sabılarına 
müsaade edllmiıtir. 

Gizli Nüfus 
Af kanununun nefrinden 

934 Teırinisani sonuna kadar 
dojıım, ölüm, evlenme vak'a
lannın nüfus dairesince bir 
listesi hazırlanmaktadır. Liste 
biter bitmez nüfus genel mü
dürlüiüne gönderilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
reketler diğer bütün memle-
ketler gibi ökonomik ve mali 
sdonblar içinde bulunan Ma
caristanın menfaatlerine biç 
bir zaman yarayamaz. 

Macariıtanın bütün komşu
lan bütün entirikaJan ıı anev
relere ve· muahedeleri tadil 
hareketlerine rağmen, Macar
istana, semereli bir ökonomi 
ile iş birliii için daima sami
miyetle ellerini uzatmışlardır. 

Fakat şimdiye kadar bu yol
daki gayretler daima boşa 
çıkmıştır. Acaba bundan sonra 
vaziyet deiiıecek mi? Bunu 
da istikbal yakında bize gös
terecektir. 

İki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
lzmirde Stok Vardır 

Fiyatlar rekabet kabul ebniyecek derecede ucuzdur 

U.-umi sabf mallaUi: Karatq tramYay catlde8i 
iskelesi k 11S -•.-.la laaJi 

3-15 (39) 

Dr. -Operatör Tahsin 
Çiv:ci Hamamı c·varındaki 

(Kurtuluş Yurdu) nun 
935 st-nesı an1e iyat "e hasta Jcabul şera:ti 
Apandisit, fıtık, basur, fistül, bağırsak, akciğer, karaciğer, 

safra kesesi, böbrek, prostat, mesane hastalığı ve taş ame
Jiyatlarile kanserler ve sair azaların en mühim ameliyatlanm 
yapmak ve on gün de hastanede yedirmek, içirmek ve 
bakmak şartile: 

ÜçlİncU sınai için top yekQn as lira 
İkinci " " " " 40 u 

Birinci 4' " " " 45 " 
LUks hususi " " " so " 

Alelade hastahklann tedavisi vey~ ameliyatı için 
hekim ücreti, ilAç her şey dahil 

OçUncU sınıf için J•ml Ucret a,s Hra 
ikinci " " • " a " 
Birinci " " " " •,& " 
LUks hususi .. " " 4 " 

Hergün ayakta hasta muayenesi için vizite ücreti hastane 
dahilinde (1) lira, hastane haricinde (2) lira, basit ayakta 
yapılacak ameliyatlar (3) liradan (S) liraya kadar olup her 
günkü pansumanlar için de yanmşar lira alınır. 

H 3 1-13 (59) 

M. SIRRI 
Zeytinyağcı 

Alım, Sahm Ve Komisyonculuk Evi 
Bqturak Karaman Sokağı Ağzında No. 17 

1ZM1 R 
Ay1ahk ve Kantburunun En Nefis Yemeklik 

~•§tarını Her Zaman Maöu.m1Zda bulablffrstnlz 

s 

f 

-168- Öz Türkçe karfdaklar 

lama 3. Duıak 4. Puclak S. Yakmak (mec) 
Örük, Örk 6. Şeder 7. Kebct - 1. Bağır, paiar 
Tuşak 2. Bavur 3. Karabatır 

Kayıtsız - l. Baştan Kebir - 1. BllyQk 2, 
savan, baştan savıcı 2. lisen Eke 3. Kelen 4. Keren 5. 
3. liiıiksiz 4. Salma Koca, kocaman 6. Kopan 7. 

S•yıtsızJık- UsalJık Ulu, ului 

Kaydetmek - 1. Baila- Keder - 1. Acık 2. 
mak' belğilemek (Not etmek ikirlik 3, Kadiu, katku 4. 

man) 2. Yazmak Kaygı, kaygu 5. K6yiik 6. 
Kayy - 1. Kusku, kusu M • 7 s.· ( d. un: mung . gıı en ııe 

2. •Okıu . ) 8 s v .__ 

K k 1 K k 
sonucı man . a~nç, saıunç 

ayyetme - . usına 

2 Ö v - k ( K d k 9. Sıkmç 10. Sıkınb 11. Sızı aurtme aye ece v 

·b· 1 k ) 3 Ôv .. k 12. Sızık 13. Tasa 14.Torlug 
gı ı o ma man . gzume .. 

K 1 Çö tl-k 2 S ıs.Torluk 16. Uzüatli aza- • r u • av -
ıayık 3. Uğrak'. Kederlenmek - 1. Dun-

Kazaen - 1. Ansız, an- cukmak 2. Gücemek 3.Kap
uzm 2. İstemiyerek 3. Yan- ç.ıkmak (Gücenmek, kızma\c 
lışhkla man) 4. Katkurmak 5. Kay

Kaza - (Kaymakamlık ıumak 6. Kaygulanmak 7. 
dair.esi man) Arçın, Orçun, Kayıkmak 8, Kayurmak 9. 
Urçın. K- k ( v im k 

K A .b 1 Ev w 1 üi'eme marmum o a 
azı - • gme,egme Ö . 

2. Ezüğ, ezük 3. Yalan 4. man) 10. ksımek (kendini 
yalancı 5. yalan söyliyen aksfiz gibi bularak Jırarİpse-

Kaz.iye - 1. İt (Mesel, mek man) 11. Ooşmak 12. 
meıgul oluDan madde maD) Sıkılmak 13. Tasalanmak 14. 
2. Kur (daire, derece,kemer Tirikmek 15. Üzülmek 16. 
lıat, rütbe, nıevki maD) 3. Yirinmek 
Yargu (Hükm man) Kederlendirmek 1. 

Kebab - 1. Çaman 2. G- __ ..ı! k 1 K Ja . uceuwrme . aygı a-
Çevırme, kavurma, kızartma 
(k b b t .. lü ·ıe · dırmak 3. Kanırtmak 4. e a ın ur nevı nne ve- . 
rilen isimler) 3. Sıjbt (ka- Taaalandırmak S. Ozm-ek 6. 
vurma, kebab man) 4. Sö- Y.alkulaamak 7. Y eriadir
iülme S. S6jtirme 6. Sök- mek 
liiDçii 7.Siijllincil (Şit keltabı Kederli - 1. Acıklı 2. 
mu.) 8. SOjilt, süldit 9. Güyneli 3. lnlii 4. Kadjuluj 
S&ldeeci 5. Karanı 6. Kayııh 7 Jc:ay-

Kebaf etmek - 1.AJu- gııfı 8. Sıkınbh 9. Sıaık 10. 
lamak 2. KaYUrmak 3. Kı-ı Tuah 11 .. Üzpn 12. Ye
zartmllk 4. Pifinnek 5. 56- riDceldi 
itlrmek 6. Süj'Jemek 7. Ke~,.rdide-Bain yuık 

• 

Bütiin Türkiye için umumi Abf yeri lstanbulda Babçcka
pısıntla ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ceza depolarının hepsinde vardır. lırarla daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

Ôı. Türkçe kar!ıhklar -165 -

Kıuarlaştırmak, Karar daş. yurddaş gibi) 2. Et 3. 
vermek - 1. Kestirmek 2. Hısım 4. Koldsı S. KomJU 
Koyuş.nak (Birlikte konuşup 6. Üğiir, öyür 7. Sınar 8. 
anfaşarak karar vermek man) Yakın 
3. Sonuna erdirmek, son sö- Karin olmak - 1. Ya-
zü söylemek 4. S5zJeşmek i'ılmak 2. Yakınlaşmak 
5. Yasanlamak Karine - 1. Belge 2. 

Kararla,tırmak - Ku- Belgi 3. İp ucu 
yılmak Karib - 1. Yağuk 2. 

Kararsızlık, Karar ver- Yak, yakın 3. Yavuk 4. 
memezlik - İkircinlik Y ovuk 

Karar veren - Y orgucu Kariben - Yakında 
Kararsı1 - 1. Belirsiz, Karn (Asır man.) - J. 

bellisiz 2. Boşan 3. Deiişik Çağ 2. Kurun (Vakt, zaman 
değişen 4. Dönek 5. Durak- man.) 3. Yüz yıl 
sız 6. Durmaz, dinJenmez 7. Karn (Boynuz man.)- 1. 
Oynak 8. Ölçüsüz 9. Sürek- Boynuz 2. Çıtak 3. Dinek 
siz 10. Yayığ 11. Yapaca- Kirvan (Kervan) - 1. 
ğım bilmez 12. Yelkovan Argış, arkış 2. Barhana, ba-

Karar kılmak - 1. Am- rana 3. Dirkc 4, Tirkiş 
rulmak 2. Dinmek 3. Dur- Kervansaray - 1. Eğlek 
mak 4. Durup dinlenmek 5. 2. Konak (Menzil man.) 3. 
Kalmak 6. Konakl•mak Tim, tüm 

Karargah - 1. Durak Karye - 1. Ayul 2. Dizi 
2. Konak (Menzil man.) 3. 3. Kent 4. Konum 5. Köy 
Konum 4. Orta (Mesken 6. Srı!ak 
ikamet~ih, askeri grup man. Karyola - 1. Kaysel 2. 
Yeniçeri teşkilatında esas Yataklık 
taksimata "Orta,, denirdi.) Karz - 1. Borç 2. Ecim 
5. Ordu (Asıl ordugah man) 3. Höbel 4. Ödıinç 

Ordugah m:ıiyeti -Çan- Knsaba (Küçük şehir 
davul man.) 1. Balığ, balık 2. Dizi 

Kirgir - 1. Kalav 2. 3. fi ortası 4. Kent 
TaJgır 3. Taıtan 4. Ton- Kasaba (Teşrih ıstılahı)-
durma l. Akciğer borusu 2. Öygen 

Karha - 1. Baş (Yara- kamışı 

nın üstü • .kabuğu man.) 2. Kasab - 1. Çekelez 2. 
Ba~ bart 3. Çıban 4. Yara Etçi 

Karhai akile - 1. Ye- Ka t 1 K d . aave - . a. gu 2 
mecc 2. Y enırce 3. Y enür Kaygu J. Tasa · 
yarası K 

K • 1 d (B" . asavct çekmek - 1. 
arın - . • aş ll' ıı- K b k k 

min sonuna gelerek ortak- 3 ar' malan 2.kKaygulanmak 
ı k k 1 • asa ına 
1 ve ya ın ık anlatan bir Kb . 
ckfir. Kanndaş yold k r e - L Çanak 2. idıı 

' aı, 0 
- 3 . . Kopur 4. Saiu (Tahta 
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ARADIGINIZ 1 

l'.fluayenehane Nakll 

Göz Tabibi Doktor 

Lütfü Kır~ar Kemal Sa~ir KALEM 
iSTE ! .. 

Memleket hastanesi 
göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

Memleket hastanesi 
Dahili) e Mütehassısı 

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

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

Birinci Kordon Liman şirk et i binası altında 

,!11 .. lml .. ~"•lL .. mıllllE~F~&Ki:!>&~•~ -. .... ı·~·--~--~----~ 

F b • k İstanbul, Ay•anıaray a rı aSJ: Vapur iskelesi caddesi 

I• • d S t y l • Hamdi Bekir, Mehmet 
Z~Ir e a iŞ er erı: Rasim, Mehmet Emin, H. 

Cmer. Abdiı zade Mehmet Nuri, vdemitli Hilıeyirı 
Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

3-26 (40) 
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kap ve b'1bubat kilesi man.) 4. Yuva 
5. Savut (Hokka man.) Kaşif - l. Açıih 2. Bu-

Kiaelist - 1. Beylemci lan, bulup çıkaran 3. Bulu-
2. Çanak yalayıcı 3. Dalka- cu 4. Kıbı.cı 5. Ortaya çı
yuk 4. Ekti, ikti 5. Sündük karan, ortaya koyan 
6. Yalama Kişki (Keşke) - 1. Ba-

Kaıem - 1. Ant 2.Kar- lay 2. Balay ki 3. Ne olur-
ganış du 4. Nolaydı 

Kasem etmek - 1. Ant Kat (etmek) - 1. Biç-
İçmek 2. Karganmak mek 2. Bıçmak 3. Geçmek 

Kaside - Sarnav 4. Kesmek 5. Üzmek 6. 
Kcıir - 1.Bodur 2.Boy- Yamrumak 

ıuz 3. Boyu kıaa 4. Bücür Kat'ı uzvetmek - Mi-
5. Cüce 6. Çomar 7. Kısa nemek 
8. Kııka Kat'ı alaka etmek - 1. 

Kasr (Kaatr, köık man.) Elçekmek 2. El yumak 3. 
1. Karşı (Saray man.) 2. İlişiği kesmek 4. Taşlaşmak 
Köşk Kat'ı ümit etmek - 1. 

Kaar (Tahdit man.) - El üzmek 2. Umut kesmek 
1. Azaltma 2. Eksiklik 3. Kat'ı tarik - Yol keı

Eluiltme 4. Kesme. kısa mck (Yol keKDler = Kut
•-e S. Kııma 6. Jc..altma taı tarik) 

Kun buar - Uzaktan Kat'i aazar - 1. GiJ 
slre•emek . yumma 2. Şlyle dunmı 

Kaan yet - 1. Oflama Kat'ı meufe - 1. l>Gr-
2. El çekme me, tirme 2. berileme, iler-

Ka .. am - Ballcl leme 3. Yol alma 4. Yol 
Kut - 1. İateme, iatem dürme 

alae 2. İatiyerek yapma 3. Katar - 1. Dizi 2. Dir
Kalkıtma 4. Kurma S. Orağ ke 3. Katar 4. Sıra 5. SGrii 
lıirai (Hedef, maksat man) (Hayvan hakkında) 6. Takım 

Kuclen - 1. Atay 2. Kab (Kuici man.) - 1. 
Bile bile, bilerek 3.1.tiyerek Kesen, keaici 2. Keskin 

Katetmek - 1. Bilerek Kat'i - 1. Bayık (Mu-
ppmak 2. Çekmek 3. DaY- hakkak, qiklr mu.) 2.Bay
ntunak 4. trld.mek (Tema- lavh 3. K.eatimkea 4. Ku
Jll man.) S. lateaaek, ~t~- tirme 
1•ek yapmak 6. Kallnpaak Kati emir - Katıu 
7. Kurmak 8. Kldlmek 9. Kat'iyea - l. Ayba 2. 
Olçermek 10. T.........U Cada 3. Ozku 4. Olleak• 
11. Ta-•wak 12. ,..... Kat'iy• 1aa11etmek -
.U 13. ~ 14. U.- K at.ak 
-.. ıs. Yı COI••• -.) -

KAtu•-t.... ı ...... 
--.) 2. Kmail 1. klek CI 4. Kaa-

Doktor Yeni Eserler 
•••••••••••••••••••••••• 

H
' u·· 1 j Fen Ve San'at 

1 lza n en Ülkede yeni sanayi tekniğini 
yaymıya çalışan bu değerli 

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

MUTEHASSISI 

Kömür İhtiyacı 
Eyi Kömür 

Memurlar kooperatifi Rum
elidcn ııctirttiii balkan kömür
lerinin kilosunu sayın halkımıza 
bet kuruşatan satmaia başla
IDlftır. Kemeraltındaki bakka
liye matazasma müracaat. 

5-5 (23) 

mecmuanın 16 ncı sayısı çık
mıştır. içinde; beyaz kömür, 
sanayide din ve norm, radyo 
bilgisi, elektrik dersleri, pratik 
elektrikçi, marangozlukta cili 
hahsı, işçi defteri ve daha bir 
çok pratik işbaşı malümatı, for
mül ve cetveller vardır. Bütün 

Türk sanayi erbabı, işçi ve 
teknisiyer.:erc tavsiye ederiz. 

Tashih 
Aydın d~miryolu sabık ha

reket memuru bay Mehm~tin 
tescil ettirdiği soyadı Demirağlı 

olacak yerde sehven Demiroğlu 
yazılmııtır. Düzeltiriz. 

Öz Türkçe kartılıklar - 167 -

dar 5. Kanlı 6. Kıycı 5. Lakudı 6. Söz 
7. Öldüren 8. Ôldürcü 9. Kavli beliğ - Y aturu 
Öletçi, ölütçü 10. Ôlfürgcn ı6z 
11. Ölütçi 12. Ütrüdi Kavlen - Sözle, söz 

Katip - 1. Babşı, bakşı olarak 
2. Bitgen, bitigen 3. Bitici Kavlen ve fiilen - Sözle 
4. Bitikçi 5. Yazıcı de işle de 

Kati - (etmek) 1. De- Kavm - 1. Aran 2. Boy 
pclemek 2. Kırmak 3. ÔI- 3. Budun 4. El, il 5. Oymak 
dürmek 4. Ölürmek 6. Ulus 7. Uruk 

Katliam - 1. Kılıçtan Kavı - (Kavit) 1. Ay-
geçirmek 2. Kıran lanç l. Bük 3. Bükmeç 4. 

Katra - 1. Damal 2. il- Eğnıe 5. Kucak 6. Yay 
l'lt 3. Tim Kavislenmok - Avılmak 

Katra katra - 1. Bul- avrılmak 
dur buldur 2. Damla damla Kavsı kuzah - 1. Al 
3. Domur domur 4.Tim tim yeşil kuşak 2. Dede kuşağı 

Katra katra akıtmak - 3. Ebe kuşajı 4. Ebem ku-
Tamzarmak pğı 5. Gelin kuıağı 6. Gök 

Katran - 1. Diyit yağı kupiı 7. Gök yayı, ipek 
2. Karagay 3. Karagay 3. k11taiı 8. Y ajmW' kupja 9. 
Kara aklı 4. Kır (Damlara Yetil kuıak 
alrllea katralı ~ -> Kanara - 1. Kaburıa 
S.Oldlrlk ~Pile 2.Sepetlik 

Kavu - 1. y.,,_ 2. Kanal - 1. Aykak 2. 
Yuakça J. Y...W Cm.k 5. Çal çene 4. Çu-

KaYi - 1. Acar, ac:er saza 5. GeYeıe 6. Yapk 
(Yeni kunetli, yamu mu) Kayb - (Kayıp) 1.Eldu 
2. Batu 3. Batak 4. çdnmf eldm bÇIDlf 2. itik 
Baydar 5. Bek 6. Beka 7. itkin 3. Ölsen 4. Yaiı 5. 
Berk 8. Bike 9. Cuıiz 10. YaYa 6. YaYJ 7. Yitik 
Çelem 21. Dayaıulda 12. Kalbebiıek - 1.Azıtmak 
Gllçla 13. GlreYin 14. Kab 2. Coymak 3. Elden çıkar-
15. Kıvrak 16. <>tu 17. mak, elden bÇll'lll&k 4.İçkit 
Pek 18. Sajlam 19. Tlrk etmek 5. ltirmek 6. YaYJ 
20. Olpn 21. Y eyin 2'l. lnhuk 7. Yitirmek 
Zorlu Kaybettirmek - Yitir-

KaYilepaek - 1. Peldt- mek 
•ek 2. Peldeamek Kaybolmak - 1. Adq-

KaYileftinaek - 1. Ber- .. k 2. Ah-k 5. latak· 
ldbHk 2. Pekibnlı .ak 4. Batmak 5. Eki• 6. 

KaYi,.....ye - SetJ-• itmek 7. Tmaek 8. Ylbaek 
,.,... t. Yoplmak 10. Y1mlillmak 

ıc.I - (Kad) 1.A,.ak 11. Y11Y118aak 
2. Diyip S. IJitme 4. Ke1eci Kayt - 1. •t l ... 

. ,-----------------------------~ 
l\(a iye V l=kiletinden: 
Yüzde 7 Faizli iki Milyon Liralık 

Sivas-Erzurum Demiryolu Tahvil
lerinin Kayt Muamelesine Yakında 
Başlanacaktır: 

Geliri tamamın Sivas-Erzrum Demiryohmun inşaasma tahsis 
olunan otuz milyon liralık Sivas - Erzrum istikrazının iki mil
yon liralık birinci kısmını teşkil eden tahvillerin lcayt muame
lesine 10 ikinci Kanun 1935 tarihinde başlanacak 15 ikinci ka
nun 1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvakkat tahvil
ler 19 lira ihraç fiatı üzerinden bu müddet zarfında Merkez, 
Ziraat ve f ş bankalarının şubeleri bulunan her mahalde satııa 
çıkarılacaktır. 

Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan Daire ve mücıiı
Ierce vilayetler hususi idare!erile belediyelerce teminat olarak ve 
hazinece satılmış ve satılacak Milli Emlak bedellerinin te
diyesinde itibari kıymetler üzerinden kabul olunur. 

Bahıolunan muamelelerde nakit gibi kabul edileceği ve ge- · 
rek bedellerinin ve gerekse faiz.Jerinin tediyesinde hiçbir suret
le vergi ve resme tabi olmıyacağı kanunla teyit edilmiı olan 
bu istikraz tahvillerinin faizi de yüzde 7 olarak teıbit edildi
ğinden iştirak edenler en faideli ve sağlam ve aynı zamanda 
memleket için verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. 

"Kupon bedelleri her sene 15 
Kanunusanide verilecektir.,, 

5564 

PUDRA 
Hususunda 

YENİ KEŞİF 
En Ya~Jı Cilde Bile 
"Mat Bir 1\fan~.,ara,, ' 1 erir 
İşbu yeni keşif size hiçbir 

erkeğin mukavemet edcmiye
ceği gençlik güzelliği ve cazi
besini verdiğinden bütün gün 

(1170) 

zarfında her ne işle de metpl 
olW'l&DIZ. olunuz katiyea boat
lup ıılakhk Yermiyecektlr. Bu 
muvaffakıyet Tokalon pudrası
na bu bir uran fendir. Bu 
fen uyesinde T okalon pudra-
11118 krem klpiliil bnşbrmak 
m&mkln oluyor Ye 3 defa da 

kurumauu iDiiii ahir. HaJbUki 
dijer alellde pudralar. bu lf. 
ruattaa kuniyaralt cilde blia 
Ye taraYetlia bir mamara 

eD İDce İpe~ elekten feÇİril• Yerİr. 
dikten IODI'& elde edilen fey- Şayet cil8isin fil'•klr Y9 
kalAde ince pudra cilde biJ teUir ediCi bir renk ahp bl
defa temu edince kolay ko- tlll ~ hayret Ye m 
lay bırakmıyor. itte bqnclau Jakmı mucip olmuım ana 
dolayı Tokaloa pu&lruı eli.,. .aer.Düz hatta b ... im k.._ 
pudralara ~ het defa Tobloa ........ aluu Ye ili& .. 
fula ..aaMt Jkde bhr. Hat· sat ,._.iliniz ki Tokal• 
tl acak Iİllonda -- dW ............. ae kadar farJdi. 
fuıllarile reçireceiiniz lllY&• dır. Çlnkll bu munffakıy 
reden 10nra iNie tildiaiz ilk aed,aa oJdutu bem klpiil 
dakikama tuelik •• cuibubai ~ Tobloaa ...ıa.u.tur. 
ayaea waWua edecektir. K~ bir cilt içia p..,..., 
T okaloa puclramun ilatiYa et- TolralGiıa ,...._ Jat1a cilt • 
lili ............................... .... 



1s Klnunlaanl teas 

çocux HAST AUKLARI 1 
MÜTEHASSISI 

DoktoA· 

Ali Aoah 
İkaınetkihanı Biri.nci Kor

on<la T ayyare Sineması civa
rmda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 

gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 1 
Muayenehane Telefonu: 3452 

~IE9~m:;n~~~~~~2S) _ 1 
İzmir sicili ticaret memur!u

ğundan: 

"Stiven Kalomeni,, ticaret 
unvanile fzmirde Kardiçalı ha

nında 36 numarada sigorta iş
leri Ye bilümum komisyoncu

hılda iıtigal eden Stivcn Kalo
meninin işbu t icaret unvanı ti

caret kanununun 42 inci mad

desi mucibince sicilin 1317 nu

marasına kayt ve tcsçil edil
diği ilin olunur 

İzmir Sicili Ticaret re1mi 

muhrü, imza F. Tenik 

138 (54} 

Hususi Ders 
Tccrübe!i eski bir muallim 

hususi ders vermektedir. Geç 
kalan talebeler yeti~tirilir. 

ıdarc müdürlüğümüze müra-
., t edilmelidir. 8-10 

Baş 

N 
E 
v 
R 
o 
z 
I 
N 

; r Dişte l ,000,000 Mikrop ! 

RADYOLiN 
Kul aı.arak teın ; zler. eniz bu nnkı oolar vasa-

~ . 
nıa1Jar. HAf)YOLiN diş ve diş eti hııstalık'anı ~a 
karsı en ınüessir bir çaredir. Dişleri ha ı ~ın eden · 
haınızlann n1uz1r tesirlerine nıani olur. !)işleri 1 

t~nıizfer ve narı1 llarıl narlatır. 

Yeniden Açılan 

Büyüt lınperyal Oteli 
Beyoğlu lngi1iz Sefarethanesi Yanında No. 6 - 8 

Halice fcvkalide manzarası olan, banyolu, çok temiz 
ve siislü odalara ve salonlara malik olan yegane bir otel
dir. Fiyat.IAr ,ok mutedildir. 

Yeni A•lr 

Ve Diş Ağrılarına 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

NEVROZIN 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

_ Birinci Beyler Sokağı 20 Nuınarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müıtereken 

hasta kabulüne baılamıılardır 

Telefon: 2639 

B "" 1 ''' agcı ar ..... 
Bağlannızdan yilksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

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

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

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayrı ayrı ve canlı şahitlerimizdir. . 

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMi 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemi' Çarfısı Cezalr Han 
29 - 30 Telefon : 3809 1 Z M 1 R 

Zh. ir Defterdarlıiından : 
İzmjrde 4 seneliği 3200 L. muhammen bedelli Çakalburunu 

dalyanında balık avlamak hakkı için açık arttırma günü sürülen 
pey haddı layık görülmediğinden arttırma müddeti on gün uza
tılmıştır. 

Talip!erin 935 senesi Kanunu sanisinin 22 inci Salı günü saat 
J 5 te defterdarlıkta teşekkül edecek arttırma ve ihale komis-
yonuna müracaatlar1 129 (53) 

1 

lzıni , Def teı·darlığından: 
İssilerinin vergi borçlarından ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen Tilkilikte Çorakkapı caddesinde kain 374-376 
sayılı lıamam yirmi bir gün müddetle sahlığa çıkarıldığından 
pey sürmek istiyenlcrin Defterdarlık tahsilat kalemine müra
caatları. 15-20-25-30 139 (58) 

aanna tı 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor r· u ? 

Hemen dakülmesine 

KANZUK Eczahanesi 

milstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçlann 
dökillmesine ve kepek

lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçlann 
köklerini kuvvetlendi-

: Latif 
rayihalı bir saç losyo

nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza
hane ve ıtriyat mağa

zalarından arayınız. 
(993) 

Ki~ GEl_JDI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BiiYi~K FIRSJ .. T 
Topan Halis ZonSfuldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu mah İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı, mahalli : Kestane pazarında No. 10 
(885) Telefon 3937 

Hristo ı Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lük• 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Huf uşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Briatoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercila ederler. 

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

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol 5_irke-
• Beyoglunun cıde 

Osmani ?e oteıi~~::siye 

lzmlr Beledlyeslnden 
Kentteki ekmekçi, pideci ve 

simitçi fırınlarının ıılahatına ait 
belediye enciimenince tasdik 
olunan taliınatname ömeii be-

.Jediye alt kat koridoruna asıl

mıştır. Herkesçegörülüp okuna-

bilir. 132 (55) 
§ 167,51 lire bedeli nıuham

meneJi 65 numaralı adanın Ce
Jil Bayar bulvarı arkasında 

eski sade ve intibah sokakla
r~nda 134,01 metre murabba
ındaki 218/l ve 2 numaralı ar
saların satışı bel~diye encümen 
kalemindeki prtname daire
sinde ve açık arttırma ile 2/2/ 
935 Cumartesi günü saa 16 da 
belediye encümeninde ihale 
edilecektir. 

Bu araıalara iştirak için 13 

lira muvakkat teminat ile söy
lenen gün ve saate kadar be-
lediye encümenine müracaat 
olunur. 
tS-20-24-29 133 (57) 

§ 1320 lir,a bedeli muham

mencli Doktor Mustafa cadde

sinde 62 numaralı adanın 532 

metre murabbaındaki 1 numa

ralı köşe arsanın uhşı belediye 

encümen kamlcmindcki şartna
me dairesinde ve açık arttırma 
ile 212/935 Cumartesi günü 
saat 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 

Bu arsaya iştirak için 100 
lira muvakkat taminat ile söy
lenen gün ve saate kadar bele
diye encümenine müracaat 
olunur. 

15-20-24-29 134 (56) 



Sı"ı"l~ ta 

F ratelli Sperco 1 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERCULES vapuru 12 kanunu 
1anide beklenmekte olup ba
mulesini tahliye ederek Bur
gu, Vama ve Köstennceye 
hareket edecektir 

UL YSSES vapuru 12 ikinci 
kanundan 17 ikinci kinuna 
kadar Anvers, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 25 ki-
nunusaniden 31 kinunusaniye 
kadar Anvers, Rotterdam,Ams-
terdam ve Ham burg limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LlNlEN 
FERNEBO vapuru 16 kanu

nusanide Hamburg,Copenhagen 
Dantzig, Gdynia Goteburg 
Oslo ve lskandinavya liman
arina yük alacaktır. 

BLALAND motörü 23 Şu
batta Hamburg, Copenhagen 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacakbr. 
SAMLAND vapuru 7 Şubatta 

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

ıERVİCE MARİTIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için her on 

beş günde bir muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 21 

kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

• 
. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINie 

Hamburg 
NIEDERVALD vapuru Halen 
limanımızda olup 11 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Ham burg ve Brem en içiu yük 
alacaktır. 

NORBURG vapuru 23 son 
kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkanp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru 16 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR v~puru 3 Şu

batta bekleniyor. Nevyork,Bos
ton, Filadclfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta ' 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye firketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca-
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Blçaklannı 

Mutlaka Deneyiniz 
HER YERDE 

Satıhr. 

1164) 6 ,-__ 7aıııiıı•"·· ·3---
9Dfaıtl!Jl~~'ZZ-

Dai111 a Tercih Ediniz 
Merkeı Deoosu 

FERiT Şif A ECZANE Si 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. l JADRANSKA 
LİMİTET PLOVIDBA D. D. Susak 

V A . ıZMıR, PıRE TRIYESTE VE 
apur centesı SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

CENDELl HAN BİRiNCi HAFTALIK POST ASI 
KORDON TEL. 2443 Seyahabn müddeti -ı&zmir 

DHE ELLERMAN LINES L TD. Triyeste 5,112 gündür. 
ROUMELIAN vapuru 25 

ikinci kinunda Liverpool ve 
Swanseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

TRENTİNO vapuru 30 ikinci 
kannnda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 
THE GENERAR STEAM NA-

VİGATION Co. LTD. 
STORK vapurn Limanımızda 

olyp Londra için yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

ANGORA vapuru ay so
nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyt!de bu
lunmuştur 

NOT : Vürut tarihleri ve 
vapurJarm isimJeri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Her Pazartesi günü muvasa
lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
2111935 BLED 
9111935 SRBıN 
16111935 S.S BEOGRAD 1 
DıKKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah) ük almıyacak
lardır. 

Pire ve- T riyeste yolcuları 
için fiyatlarda tenzilat yapıl

mışbr. 

Yoku ve navlun için tafsilit 
J. PUSSICH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

ı Ai\IDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. --

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. as. IZMlw 

•• Kanunusani t•a• 

Kırk Beş Dakikada 
3, 6, ·12 Aylık 

Buhar Veya Elektrikle Dainıi Ondülasyon. 
Almanyadan Ve Bükreşten Hususi ()Jarak 

Getirilen Müessir ilaçlar. Yıl Başı 
Ve Bayram Hazırlıklara 

Güzelliğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle
nizi ve maky:ajınızı mutlaka diplomalı M 1 N 1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. Telefon : 3101 

Adres: Keçeciler caddesi 122 No. lı 

üç katlı yeni binasında B. Sıtkı 
13-15(1149) 

AZ PARA iLE BOL 
ISIK 

Y ALNız· IÇl GAZLI 

Lambaları Tem:n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, l~elef on 

PEŞTE~IALCILAR 
~htlzeıııe:s 

i7 - 79 
J)eposu 

l~eJ. 3332 

Eczacı Kemal Aktaş 
Eczanesi Hilal 

KOLONYA VE ESANSLARI 

( Göntll ) Baharçiçeği, Altınruya, Fulya, Y aıemin, Ley lak, 
Menekfe, Sonhatıra, Akşamgüneşi, Amber . 

. . . 

. 
" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
SIHHAT BALIKY AGI : 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SUzUlmUftUr 

Y egine Deposu 
Bqdurak 

Hamal Bilaltet 

Sıhhat Eczanes• 

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


