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Yeni Asır matbaasında basılmıttır. 
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Gumltm·iyetin \Te Cwultw·iyct Bscri,ıin Bekçisi, Sabahlan Ç'ılau- Siyasi Gazetedfr 

ikan Ko • •• un e 
Telef o.n İşleri 

lzmiri ç-;b;k Batıya 
Bağlamak Gerektir 

. Bayındırlık bakanlığına bağlı 
ışler, Bay Ali Çetinkayanın eli 
altına geçti*i gündcnberi sağ
~.nı bir düzenle görülmektedir. 

ır yıl önce boş gidip boş ge
len trenlerde bugün yer bul-
?t~k 7.orlaşmış gibidir. Ülkenin 
ıçınde değerli bir kımıldama 
Ve kaynaşma göze çarpmakta
dır. Bundan başka İmtiyizlı 
elektrik, su, Telefon gibi ulusa 
sıkıntı veren kurumların ala
~il~iklerine iş görmelerinin 
onune geçilmiş, bunlar da köklü 
bir bakıma bağlanmıştır. İstan
bul Elektrik ve telefon şirket
lerinin budundan aldıkları ~rtık 
akçeler geri alınmıştır. 

Bu kadar verimli işler görü
l~rk~~ 1zm;rin yıllardanberi 
t:rb~rı arkasına geri L.a!an özel 
lr ışini göz öniine koymakta 

v > 

asıg umuyoruz. Hepimiz bili-
yo, uz ki İzmir telefonlarının 
Ankara ve İstanbu!a bağlan
nıası uluşça onaylanmışbr. Bu 
baf lan:ş Kentimizi batıya d-ı 
bağlıyncağından nhş veriş is
lerini çok kolaylaştıracaktır. 
çimizi sevindiren bu onaylama 
;.~a~an yıllar geçtiği halde bir 
urlu yerine getirilemedi. 

Her yıl İzmirin yıl başında 
Ankara ile konuşmağa başlı
r~cağı söylenir. Yıl başı gelir. 

1~ın bahara kaldığı ileri sürü-
ur. Böylelikle bir iki yıl avu
;ulduğumuzu çok iyi biliyoruz. 
~ııtıirin alışveriş bakımından 
ozel bir durumu vardır. Hiç 
bir kentimiz İzmir kadar bab
Ytt sıkı bağlı değildir. Egenin 
2~nginliğinin, toprak ürünleri
nın dışarı abhna!ının bütün 
~dişmeleri İzmirde görülür. 

ışarı atmak ve içeri sokmak 
bakımından fzmir limanının 
Özelliği a<·unca tanınmıştır. 

Böyle bir k~ntin hala te
lefonla batıya bağlanmaması 
acınacak bir durumdur. Uluş 
~eçen yıl bu işi tez elden bi
tırrnek ıçin lzmir - Kasaba de
ıniryoUarının tellerinden Kenti
nıiz ile Ankaramn konuşmasını 
düşünmüştü. O vakıt bu de
nıiryollan ve bu teller yabancı 
bllerde bulunduğundan törünün 

u düşüncesi onaylanmadı. ış 
g~ri kaldı. Bu geri kalış sürüp 
~ıdiyor. Görüşme çcrbukluğunun 
okonomik işleri ne kadar ko
l~yla~tırdığı göz önüne getiri
lırse bu gecikmenin ülkeye 
Verdiği z~rar da aşağı yukarı 
anlaşılabilir. Bugün İzmir - Ka
saba demiryo~Iarı törüniin eline 
I:eçrniştir. Dün yabancıların 
gösterdikleri zorluk bugün or
tada yoktur. 

Balikesir ökonomik bakımdan 
hata ile ilişi~i olmadığı halde 
o:ası acunla konuş~bilmekte
dır. Hiç olmazsa şimendifer 
Jellcrinden Balıkesir yolu ile 
~mirin, gece veya gündüz, ay-
rılacak saatlarda Ankara ve 
İstanbula ve bu yoldan batı ile 
l:_ağlanması çok faydalı olur. 
Ozcl teller bitinceye kadar 
İzlllirin hu ökonomik isteğinin 
kartılanmasını bayındırlık ba
lcanhjından beklemek bakkı
nıııdır. 

~. C>cako~l:u. 

• 
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sulalarını plebi!itin neticesini 
taşıyan r:aporla birlikte uluslar 
kurumuna tevdi etti. 

Rey sahibi olan 539, 542 ki
şiden 528704 kişi reyini ver
miştir. Peylerin yü2de 90,8 i 
Almanya Jehinde olarak veril
miştir. Sarda bütün şehirler ve 
kasabalarda bariz bir sevinç 
heyecanı vardır. 

A&manyada Bay~am 
Berlin, 15 (H.R)-Alm<ln ga

zeteleri Sar plebisitinin neti
cesini fevlrnliide edis}~nlar ile 
bildirdiler. Btitiln Almar.ya se
vinç dalgaları içinde yiizliyor. 
Muazzam şcn1ikler y~pı1ıyor. 
Şehirler doııanmışnr. Bay Hit
lerin Alman milletine hitaben 
mühim bir söylev söyliyerek 
bu ulusa! muvaffakıyeti tcba
ri.lz cttirec ğ_i söyleniyor. 1\m· dl t la ~ ı lil.lM-· !fft.}Jaı ıl. H:J ı 1tıı Almaıı ctplicst 
Fransada Soğukkanlllık J tatttl.o tarafı c darrnı11 soıı toplau ılan 

Sarbruken 15 (A.A) - Ple
bisitin resmi ve umumi netice-
si şudur: · 

Almanya lehine 477,109, Sta-

tuko lehine 46,513 Fransa le
hine 2,124. Bo.ş pusla 2,249. 

'Müntchiplcrin yüzde 97 /9 u 

reyini kullanmış bunlardan yüz- 0aris, 15 (H.R) _ Plebisitin Sar Piebisitinde ekseriyetin 
de 90/8 i Almanya lehine yüz- neticesi burada soğukkanlılıkla mümkün olduğu kadar çok ol-
de 8/8 i Statuko lehine ve yüz- karşılanmıştır. Yeni hiç bir ması için hiç bir vasıtayı ihmal 
de 0,4 u Fransa lehine reyle- zorluk çıkacağı zannedilmiyor. etmemiş ve yabancı memlekct-
rini vermiştir. Bir Rey Bile Kaçır- ferde oturan Sar'Jılar, masraf-

Cenevre, 15 (Hususi) - Sar mamak için Jarı kendilerine devletçe öde-
Plebisit heyeti bütün rey pu· Paris 15 (Hususi) - Hitler t.nerck, Sar'a dönmüş ve Plc-

JfJIMiitffitllllllllllmfHIHllllllllllllllll • w••şş'"''lflfHHHHIHHllHIHllllHHlllln11n::::ıı 

histe iştirak etmişlerdir. lda 
Modcnoh Meyer isminde bir 

kadının nasıl rey verebildiğine 

bakınız! Bu kadın Çinde Şang
hayda yerleşmişti. 

Birlik cephe intihabat def
- • onu btşmcı ~alııedc -

Balkan Konseyinin Cenevre Toplantısı Bugünkü Barış Sistemini 
Yunan Çevreleri Türkiyenin Durunıu Genişletmek istiyorlar 

için Neler Düşünüyorlar ? İngiltere Harp Sonrası Meselelerin 
Bitirilmesine Fırsat Çıkdığı Fikrinde Cenevrede B. Aras İle Bay Laval Arasında Görüşmeler 

Londra, 14 ( A.A ) - Bay 
Con Saymen dün gece Lon
draya dÖnmüftür. Sebebi Çar
şamba günü toplanacak iken 
başvekilin fngüterenin şimalin
de yapacağı söylevler yüzün
den bugün toplanacak olan 
kabinede hazır bulnnmaktu. 

Gazeteler kabinenin daha 
çok dış aiyasa işlerile bu ara
da Cenevrede görüşülen işlerle 
silahları bırakma ve bay Flan
den ile bay Laval'ın Londraya 
gelmelerini görüşeceğini san
maktadırlar. 

Atina 15 ( Hususi) ,.- Dış 

bakanı B. Maksimos Cenevreye 
doğru yola çıkarken istasyonda 
ökonomi bakanı B.Pez uazoğlu 
Türkiye, İtalya ve Belçika el
çileri tarafından uğurlanmıştır. 
Yunani~tanm Avrupada bu

gün başgöstcren genel danış
malar karşısında nasıl bir yol 
güdeceğini sözleştirmek için 
B.Maksimos Atinadan ayrıl
mazdan evvel başvekil B.ÇaI-
daris ile ordu bakanı 8. Kon
dilis ile kendisi ~rasında uzun 
görüşmeler olmuştur. 

Bunun üzerinde kulağa gelen 
duyumlara göre Yunanistan 
genel barışı da.ha iyi kuru'tn
lara bağlamağa özenen bütün 
çalışmaları •mcak iyi bir gözle 
görebilir. Faka~ Romada ya
pılan Fransız - ltalyan antlaş
masında yer almağa ne çaj-ı
rılmışbr, ne de oraya katılmak 
için kendisinin doğrudan doi
ruya bir ilişiği vardır. Bu ant
Jqmalar karşısında Yugoalavya 
ve Romanyanın du~mu el-

Bay 'l'eı'[ik lWttii .Auu• 

bet bambaıkadır. Çünkü bu 
iki devlet, Balkan andlqma
ıının dııınd~ olarak, küçük 

andlaşmada da yerleri oldu
ğundan A vusturyanın istiklilini 
koı umakta doğrudan doğruya 
iliıikleri vardır. 

Türkiyeye gelince, Yugos
lavya ile ayrıca ittifak bağları 
var ise de bu, ilişiğinin Roma 
andlaşmalanna kadar ulaşması 
için sebep değildir. Fakat Tür
kiye başka durum takmmağasöz 
verse de bu Yunanistanın da 
ona benzer bir bağlantı alhna 
girmesine yol açmaz. Ne olur
aa olsun, Cenevrede 8. Mak
simosun başkanlığı alhnda ya-
pılacak olan balkan antJaıma
ıı konseyinin baılıca gözden 
geçireceii iş, Frans;z - ftalyan 
antlaımaları karşısında Balkan ~ 
antlaşmasınm blltnnlüğti ve ay-: '[ 
rı ayn azaları tarafından naııl 
yer alacakları iti olacakhr. 

Cenevrede yapılacak olan ge- ~ 
ne) görllımelerin bir dotu Akde " 
niı antlaımaıı yapılmaaı işine de 
uzanmuı olagandır. Ôyle olW""' 
.. , bu antlaımıya Y uunietanın 
da ıirecejı mubakkallbr. 

- Son11 I> inci sahi/tdı -
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Sahife 2 tfenı Asır 

inkılap Nedir 
Niçin lnkılipçıyız? 

Asım KUltUr Tarafından Cuma GUnU 
Halkevlnde Verilen Konferans 

-4-
Şimdi bu esasımw diğer 

bir cemiyete, meseli dünyanın 
en muhafazakir ıeçinen lnai
liz cemiyetine tatbik edelim 
ve şu suali soralım: Bir Lort 
ile bir Parya arasında yakın
lık var mıdır? Yok değil mi? 
Ne yaşayışları, ne bayat te
Jakkileril ne görüşleri arasında 
bir münasebet olmak mümkün 
değildir. 

nun patlatması için en afak bir 
kibrit kafi gelir. Bu, inkılabı 
dojuraıı amilin maddi cephe
sidir. 

Diier imil do şudur : Her 
muhafazakar cemiyet münev
•er düşmanıdır.Münevver ise 
hayalı içinde duyan adamdır. 
Bütiin dünya bütün beşeri is· 
tirap onun kalbinde yaşar.Bü
tün yeni ülküler dimağının 
içindedir. O daima ve daima 
ileri gitmek ve cemiyeti de 
ileri götürmek ister. Cemıyet 
ise muazzam bir hamurdur. 
Kolay kolay yoğrulma:ı. Diğer 
taraftan muhafaza kir cemi
yette idare edenlerin menfa
atleri cemiyetin yerinde say· 
masını amirdir. Bunun için 
mUnevverin fikirlerine karşı 
amansız bir savaş açarlar. Za
man ise daİlna yeniliğin dos
tudur. Fikirler yavaş yavq 
kütlenin içine girer ve orada 
tesir yapmağa baılar. Günün 
birinde bunlar ileriler, küçük 
sular gibi birleıirler büyürler ve 
halkın ihtiyacı ile birleşerek bü
tün setleri yıkan bir cereyan 
halinde akmağa baılar: Her 
milletin inkılap tarihi bu hu
susta bol materiyellerle dolu-

Aydın Demiryolları 
Ankarada Hattı Satın Alma Müza

kereleri Bugünlerde Başlıyor 

Fakat hakikatta - keyfiyet 
bütün olarak ele alındığı taktir
de - çok büyük bir münase
bet vardır. Kaflllıkh bir su
rette ikisi yekdiğerinin haya
bna şiddetle ve çok yakından 
tesir eder. Ôkonomik bakım
dan meseleyi ele alırsak de
yebiliriz ki, eğer Hindıstanda 
Parya ve Mısırda Fellah ol
masa İngilterede'de Lort olmı
yacakbr. Yahut logilterenin 
debdebeli hayatına bugün şa
hit olunmıyacaktır. 

Bütün acunun servet damar
Jarına el atmakladar ki bugün
kü İngiliz cemiyetinin kuvveti 
meydana gelmiftir. Bu cemiye
tin maddi kumıdır. Bollaia 
kavUJan insandır ki asıl haya
bn gayesini tqkil eden yilksek 
şeylere kendini verebilir. O 
cemiyette her t•Y ileri gider. 
Mide açlığı dimaiın esareti de
m ektir. Fakat bu bayatın nza
ması için Kitltinin bayata ait 
telakkisinin deiiımesi lizımdır. 
Öyle köklü bir kuvvet bulmak 
lazımdır ki, bu inau climaitna 
gem vurabilsin. Burada en baıta 
anane gelir. Anane bekçisi de 
Mihracedir. Şu halde Hindiı
tanda Mihrace diğer cemiyet
lerde papas veya hoca rolünii 
görür. Şekli ve iami ne olursa 
olsun her cemiyette aynı de
terminizm hikimdir. Bunun 
içindir ki İngiltere dört el ile 
Mihraceyi korur. Hindiatanm 
maddi sahada bütün yüzllntl 
dej'iştirdiği halde mane•t sa
bada kütleyi bulunduğu yerde 
tutmaia var kunetiyle çalışır. 
Dünyanın en bUytik hayat ve 
yaıayıı tezadı lngili% cemiye
tindedir. Ve bir fÜD dWıyDlll 
en büyük inkılabı muhakkak 
bu cemiyette olacakbr. Gandi 
bUyük inkılip sapağının kü
çük ve haber verici bulutudur. 

Şimdi mcvzuumuzun ta kal
bine girmiş bulunuyoruz. inkı
labı doğuran amilleri tetkik 
ettik. Şimdi bu hareketin nasıl 
meydana geldijini izah edelim. 
Bu acun üstünde insan ihtira
sının hududu yoktur. İnsan bir 
bolluğa kovuştumu hepsine ha
kim olmak ister. İçtimai eh
ramın ı~aidesinden yukarı kıs

mını işgal eden kütle berşeyc 
hakim olduktan sonra vaziye
tini sui istimal edici öyle Bir 
şekil alır ki kendi mcnfaatm
dan başka bir şey dü~ünmez. 
Ve asla fedakarlık yapmak 
isftenıez. Onun bu vaziyeti ise 
kaidede yaşıyan kütleyi na 
mütenahi fakirleştirir. Her taz
yik muayyen dereceyi aştıktan 
sonra muhakkak bir reaksiyonu 
doğurur. Mide reaksiyonu iae 
en kuvvetli bombadan daha 
müessirdir: Günün birinde bu-

Aydın demiryolu kumpanya-
"!sınln da hükô.metçe satın alınması 
için müzakerata başlanması mu
karrer bulunduğu ve bugünlerde 
Ankarada bu müıakeratın baş
lamak üzere oldugu malumdur. 
Aydın demiryolu kumpanyası 

umum müdürü bay Mazat dün 
bu maksatla Ankara ya gitmiştir. 

Mübayea işi etrafında bayın
dırlık bakanlığı ile temasta 
bulunan ve bilahare Londra
daki idare meclisile görüşmek 
üzere Londraya gitmiş olan 
idare meclisi azasından bay Edin 
de Londradan lstaribula gelmiıt 
ve müzakerata iştirak etmek 
üzere doğruca Ankaraya geç
miştir. 

Geçen hafta bakanlığın da
veti üzerine Ankaraya gitmiı 
olan hat baı komiseri bay 
İlminin de müzaker~bn devamı 
müddetince Ankarada kalacağı 

Alsancak istasyon binası 

ihracatta 
dur. Fraonı büyük inkılabı Malın Kıymetini 
zahiren bir kaç yüz açın 

kralın sarayına giderek açbk- Takdir için .. 
tan şikayet etmuile başlar. Gümrükler bakanlığından 
Bunların saraydan kovulunca gümrükler ba~müdüriyetine ge-
ilk işi Bastili basmak oradan len bir tamimde ihraç malının 
münevverleri kurtarmak o)muı- kıymetini takdir için malın 
tur. gerçekten s;o .. ,lmış olduğu cins, 

Fakat kütleyi inkılaba hazır- miktar •e mahaUi piyasaya 
lamak için sarayın sonsuz İsra- göre fob kıymetini mübeyyin 

şahadetname tanzim oluna-
fı nasıl lazım gelmiı ise fikir- cakhr. 
leri hazırlamak için de, Buso- jıpon Anlaşmasında beyan-
lann, Diderolan~, Volter ve namede ihraç edileceği göste-
Monteskioların, o suretle çalıı- rilen mal kıymetlerinin cari 
malan lizımgelmiıtir. fiatlara uygun olup olmadığı 

Tabiatte hiç bir müessir yal· tetkik edilecek ve Japonya ile 
nız ba~ına bir e.ter meydana aramızda mevcut hesabat mü-
getirmez. Daima muhtelif eser- va%enesi ve cıaslı anlaşmanın 
lırin birleımesidirki bir iı ve- rubu olan mal mukabilinde 
ya hareketi doğurur. mal mübadelesine dikkat edi-

Rus inkilibı de biı:e aynı tecektir. Fazla kıymette mal 
zengin dokOmanlan verir. Çul !ithaline mevdan verilmiyecek 
rejimiııio devrilmeai için .sokak- ve bütün anlaımalarda mevcut 
larda dolaşan ve tezahürat ya- takas hükümlerine aykm bir 
pan ameleye bir kazak aske- bir muamele yapılmaması için 
rinin muvafakat için bir göz- talimatnamelerin doğru bir fC-
kırpması kifi gelmiştir. F•kat kilde tatbik edilmeaine dikkat 
bu büyük ihtilil hareketini edilecektir. 

haber alınmııtır. 
Aydın demir yolu hattını ve 

tesisab tetkik etmek üzere bay 
Cemal Hidayetin başkanlığı al....... 
Bergama da 
Teftişler .. 

Vali General Kazım Dirik 
evelki akşam Bergamaya git
miş vo balı teftişlerde bulun
duktan aonra dün akşam av
det etmiştir. 

Kadastro Postaları 
Ayın yirmi üçünde tatbik 

edilmeğe başlanacak olan yeni 
kadastro kanununa göre umum 
müdürlük kadastro postalarında 
çalışacak komisyon müdürleri 
bu komisyon arasından seçe-
cektir. Yeni tapu teskilat la
yihası da hazırlanmıştır. 
Z.&if'"'..A";ı"".C..V./'~..ifT"~J~..ı 

Devletçilik 
18 İkinci Kanun Cuma gü

nü saat on beşte Halkcvinde 
muallim Bay Hakkı Baha 

· " Devletçilik " mevzuu ctra· 
fında çok değerli bir konfe
rans verecektir. İnkılaba bar-. 
h de2erli okuyucularımıza bu 
kanferansı kaçırmamalarını 
tavsiye ederiz. 

hnda beş kiıilik bir heyet şeh
rimize gelmiştir. 

Heyet hatb ve tesisatı baş
tan başa tetkik eyliyece .tir. 

intihabat 
İkinci Seçim 

Devam Ediyor 
Dün havanın yağmurlu ol· 

masına rağmen müntehibi sani 
seÇimi faaliyeti çok har~retli 
devam etmiştir. Belediye reisi 
doktor Bay Behcet Uz intihap 
teftiş heyeti başkanı sıfatile 

öğleden evvel intihap mınta

kalannı gezmiş ve teftiş et~ 

miştir. 

Bayraklı ve Turan intihap 
mıntakasında seçim işi bitmiş
tir. Bu mıntakada 873 ki,i ta
mamen reyini kullanmııbr. { )iger 
mmtakalarda da ablan reyle
rin miktarı mevcut müntehip
lerin yarıaını ıeçmi~tir. 

Birkaç gün içinde pek çok 
mıntakalarda seçim bitirilmiş 
olacakhr. 

Paratifo Yok 
Bir haftadanberi ıehrimizde 

tifo v~ paratifo vakası görül
mediği bildirilmektedir. 

bir yü:r:yıllık bir hazirlık 
doğurmu,tur. Çünkü Rusya
da her münevver bu gaye 
için ya asılmış ya hapsedilmiş~ 
veya Siberyaya sevkolunmuş

tur. Halkın münevverle birlikte 
clcle vermesi için de Çar ve 
Raspotin idaresinin en son ve 
en ezici bir şekle girmesi la
zımgelmiştir. 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane Sinem~sı 

Bu cemiyette de din insan 
dimağını afyonlaştırmak husu
tunda en muhim rolü oynamış
tır. İnsan gibi cemiyetler de 
kendi yaşlarına göre kendi ha
yatlarını yaşamak isterler. Bu; 
tabiatın kanunudur. Buna en
gel olmak istiyen y1kılmağa 
mahkumdur. Kanalize edilen 
durgun bir göl gibi akan cemi
yet şuüru bu devrede cumiye
tin en kabiliyetli ferdin ve ha
diselerin en yüksek kahrama-

- Sonu 7 inci ahiftde -

Haftalardanberi bütün İZMİR'in sabırsızlıkla bekledii'i 
menimin en büyük ve en neşeli opereti : 

ÇARDAŞ FÜRSTİN 
Şarkıları her dile çevrilen ve her yerde, her zaman söy-

Jencn E. KALMAN'ın meşhur eseri. 
11 Sylva Varescu .. rolünde : MARTHA EGGERTH. 
" Edvin ,. rolünde : HANS SÖHNKER. 
İlave olarak : PATHE JURNAL No. 14 

Seanslar hergün 15 - 17 - 19 ve 21.15 te, Cuma gü
nü 11 ve 13 te ilave seans, Perşembe günü 13 ve 15 te 
talebe seansı vardır. 

DİKKAT : 24 ikincikanun PERŞEMBE günll 

EKMEKÇİ KADIN 

1s Kanunusanı 1935 

c: KÖŞEMDEN ) 

Bir Acı 
Son kanunun 12 inci gunu 

çıkan [ Ulus J gazetesinde İs
tanbuldan yazılmış bir mektup 
okudum. Kalem sahibi içindeki 
i'\cıları çok güzel nakletmiş. 
Orada: Bcyoğlunun mağazala
rından birisinin vJtrininde ku
runuvüstai ve daha doğrusu 
diifman kafasmın kurduğu ha
yal kıyafctile Türkü ta vir eden 
bir yağlı boya resim gördüiünü. 
ve camekanda muhtelif man
zaralar taşıyan kartpostallarda 
Türkiyeyi Afrika bedevile
rine yakışır bir şehir şek
linde, Türkü perişan, pej• 
mürde ve hantal kılık, kıyafet
te hele çingene çocukları gibi 
sefil çocukların eHerinde Türk 
bayrağı bayram yaptıklanm 
gösterdiğini yazıyordu. Bu kart 
postalların her birinin yirmibeş 
kuruştan aşaği satılmadığını, 
ayak uğraR'ı olan Jstanbul gibi 
bir yerde hunların, seneba.11 
günleri, yahut seyyah uğradığı 
günler ecnebilere sürüldüğünü 
okuyunca beynim attı ve dü
şündüm: 

- Acaba bunu ve buna mü• 
masil rezil istihzaları, asılsız 

uydurmaları menedecek bir 
kayt mı bulunmadı, yoksa ala-
kadarların gözüne mi çarpma
dı. Hiç birisi olmasa bu gibi 
işlerde milli heyecanının haklı 
ğaleyanile ön safta gördüğümüz 
üniversitelilere ne oldu, dut mu 
yuttular! 

Gerçi bunları alanların gözü ., 
kör değil, Türkiyeyi ve Türkü 
görüyor. Onun ne büyük kud-
ret ve asil bir medeniyet ya
rattığım biliyorlar amma, kıy
meti gevezelikten ileri gitmiyen 
düştnanlara bir mata imiş gibi 
sermaye olacak bu cifclcrc 
daha ve hali yer vermemeliyiz. 

Ben bunu biraz da İstanbul 
gencini tahrik ve alakadarlanıı 
dikkat nazarını celp için v.; 
fakat haklı ve doğru olar. ,, 
yazıyorum ki: Anadolu gi ai, 
İzmir genci, İzmir efkarı ı bu 
nazik vakalar karşısında mü
samaha etmez. Hamdolsmı hiç 
bir satıcının elinde buna ben-
zer birşcy görmiyoruz. 

Geçen sene mi idi ne idi 
Pasaport iskelesinin kuşısmda 
bir halı mağazasının cameki 
nında bir gün için bir resim 
ırörmüştüm. Poturlu çepkenli, 
pala bıyıklı üç zeybek tasvir 
eden bu tabloda zeybeğin bi
risi elini ağzma vermiş barı· 
rıyordu. 

Tablonun altma: "HeyyyJ !" 

diye bir nida işaretile isim it 3y
muşlardı. Ben bunu gördütüm 
günü kulakJarımda eşkiy •larm 
naraları çınlıyor sanmııi ım. 

Ertesi günü mü ne idi, bu 
resmi orada göremedim . .Her 
halde keskin bir ~btar onu 
oradan kaldırtmış 1Jlacaktı. 

TOKDiL 

IJayan Dul J. 'ani 
Bay Yuko llamsi 

Çocukları Raşel ve Mo
izin evlenmelerini size bil
dirmekle ün kazanırlar ve 

dostlarım 18 ikinci kanun 
Cuma günü saat öğleden 

sonra 3 buçukta Karataş 
caddesinde 203 numarada 
yeni evlilere yapılacak olan 

kutlulamada bulunmıığa ça
j'ırırlar. 

Bu bildirim öıel çağırış 

yerini tutmaktadır. 

1-2 (65) 
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llişiklenmek istemiyorlar Trakyada 

••• • • 
Kar Ve Soğuk -.Bu Adam 011unla Adeta Alay Edi

yor, Gururunu Kırmaktan Hoşlanıyor 
"F r~nsız-ltalyan Anlaşması Balkan 
Andlaşmasını Uğraşhrınamalı ... ,, 

İstanbul 15 (Hususi) - T rak
yada soğuk şiddetlidir. Kar 
çoktur. Malkara köylerinde iki 
kkylü soğ\ıktan donmuştur. Oğuz.un ba . mda şimşekler 

çakıyordu. Demek yine alda
nıyordu. Bu Eminenin hikayesi 
ne kadar kendininkine ben
ziyordu. 

O da T orgayı seviyordu. Kı
nlan aşkı, kaybolan sevgiye 
duyduğu acı ile yanıyor, belki 
hu cı ile Emineyi Murada 
kavuşturmak istiyordu. 

ki köy kızı Eminecik te zavallı 
Muradı bir kadınlık çalımile 
dönülmez bir yolun çıkmazla
rına aürüklemiyecek. Yine kim 
diyebilir ki, Çabuk Huanın 
ıerseriliği, bir çapkınlığı veya 
bir aözü, onun yüreğini incit
mekle zavallı Muradı bu çalı
ma kurban etmiyor. 

Avusturya İstiklalinin Korunması İçin Yunanistan 
Giremezmiş ... Bağlanh Alhna 

G~mlik İplik 
Fabrikası 

lstanbul 15 (Hususi) - Sü
merbank müdürü bay Nurullah 
Esat Gemlikte iplik fabrikasını 

teftiş etti ve İstanbula döndü. 

lıeriye uzatmak için kaldır
dıiı kolunu bafın& götürdü. 
Ne kadar zonkluyordu. Par
mak1arile sıktı, aıktı. Sonra bü
tiln ümütlerinin kırıldıjı gece 
gibi yine öyle, bu el ve bu 
kol bir ağaç kütüğü gibi ya
nına düştü. 

Ağzından tek bir keJime 
çıktı .. 

- Hayır ... 
- Hayır .iinı? .• 
- Evet olamaz, bu işi ben 

yapamam Ülren .. 
Genç kadının yüzü öfkesin

den kıpkırmızı olmuştu. itte 
ikinci defa idi ki kocası onun 
isteğini yapmıyor, yalvarmasını 
reddediyordu. 

Bu adam onunla alay edi
yor, gururunu kırmakla adeta 
hoşlanıyordu. 

Halbuki o, ıözünü naaıl tut
muş, nasıl ses çıkarmadan her 
güçlüğe katlanmıştı. lstanbulun 
en kibar çevresinden aynhp 
onunla nerelere kadar ıeJmiı, 
bir köy dirimine kanf1Dııb. 
Hiç ses çıkarmadan, tikiyet 
etmeden kendine calııma yol
ları bulmuıtu. Ondan hiç bir 
tey aramıyor, kendi apartıma
nının geliri kendine arbk bile 
feliyordu.. Yine öyle iken .. 

Şitli yıldızı bütün çalımım 
takınmıştı, Oğuzu dik ve yik
•ek bir bakııla süzerek: 

- Olamaz mı, neden? Hal
buki Muradın çok iyi ve ça
Lşkan bir delikanlı oldupnu 
Yine ıiz söylüyordunuz .. 
Aynı tavırla: 
- Evet, Murat bahtiyar ol

mağa değer olduğu için hayır 
olmaz diyorum. 

- Öyle mi? Eminenin Mu
rada varmasını şimdi ben de 
İıtiyorum. Hem ona söz ver
dim. Bir köylü kızma verdiğim 
•öz, yerine getirilmelidir Oğuz. 

Acı bir sesle: 
- Siz bir köylü çocuğuna 

da söz vermiştiniz. Eğer vak
tile o sözde döneklik edilmiı 
olsaydı, bugün bir uçurumun 
kenarında bütün bir bayabn 
ölümünü duymaktan elbet da
ha iyi olurdu.. Kim diyebilir 

Ülgen vurulmuş ıibi olduiu 
yerde dona kaldı, birden: 

- Yeter artık bu taşlar, her 
gün benliğimi parçalıyan uclu 
sözler; l"Örmüyor musun ne 
kadar pişmanım.. Seni seviyo
rum, daha anlamadın 1111 Oğuz? 
Diye haykırmak istiyor, soluk 
alamıyor, bir ses çıkaramıyordu. 

Güçlükle iki adım attı, ko
lunu kaldırdı, kocasına bakb. 
Onun halinde o kadar yakfa
tılma:r. bir sertlik ve kablık 
Kördü ki, biranda duraladı, 
dudaklan araıından: 

- Bitti, diye söylendi. Evet 
bu yuvanın kurulması ile neti
celenen bir aözden döneklik 
edildiğini tercih eden bu adam; 
uzanan kollarını da belki red· 
dedecekti. 

Bu dakika, Oiuza çektirdi
ji azabı duydu. Buna katlan-
mak için kendinde kunet bu
lamadı. Bu çok •in' ve çok 
acı idi. Oğuzun iıtihzuile red
cledilmekteue, bin olümli ter
cila ederdi. 

Opzun &nünde uzanan ko
lunu, tehdit yollu Alladı ve 
aordu; 

- Son alzlnl\z bu mu? 
- Sonu '11111 -

Bütçeler ---Maliye Bakanlığında 
ANKARA, lS (Hututi) -

Bakanlar ıenel mldürJlikler 
'bütçelerini Maliye bakanhğına 
röndermeğe bqladıJar. 

Felaketzede 
Yurttaşlara 
Ayvalıktan Yatak Ve 
Yorgan Ve Çamaşır 
Gönderildi 

Ayvalık, 15 (A.A) - Mar
mara adalarile Erdek çevrui 
yer Aramtılanndan fellkete 
uğnyan yurcldatJara yardım 
olarak Ayvalıktan yatak yor
kan ve çamaıir ve elbiseden 
372 parça eıya ve 9 ımdık 
oldrak bugün Balıkesir yardım 
komitHi baıkanbiJııa gönde-
rilınittir. Çaiıtma devam ediyoi. 

Atina, 15 (Hususi) - Çal- olursa olsun korumıya da ha-
daris kabinesinin dayandığı ga- zırdır. 
zetelerden biri olan .. Proiya., Fakat Balkan antlaşmasında 
Balkan konseyinin Cenevrede Balkanlı olduğu kadar Akde-
yapılacak toplantısı hakkında nizli de olan ve orta Avrupada 
fU yazJyı yazıyor: ilişikleri bulunmıyan başka iki 

Balkan antlaşmasının öteki ~ağı da vardır ki bunlarda 
anlan, Fransız - balyan antlaş- Yunanistan ve Türkiyedir. 
ması yüzünden Avrupada orta- Türkiyenin Fransız - İtalyan 
ya çıkan yeni durumu ıörüş- antlatması karşısında kendi 
mek gereğini duyduklanndan, durumunu nasıl anladığını an-
bu antlaşmanın gelecek Ma- latmak bize düşmez. Çünki 
yıs aynıa kadar başkanı fimdiye değin bunu gösterecek 
olan Bay Maksimos Cenev- Türk bildirimleri yoktur. 
reye gitmiıtir. Romanya Yu- Yunaniıtana gelince bu işteki 
go•lavya Küçük antlqmanın durumu öyle sanıyoruz ki 
de içinde olduklarından Avus- kendiliğinden ortaya çıkacak 
turyanın iatiklilinin korunması kadar açıktır. Yunanistan Fran-
için Romada yapılan el birli- eız - İtalyan anlaşmasından 
ğinde elbet iliıikleri olacaktı. ancak ıevinebilir. Bu anlaşma 

Orta Avrupada bant yasa- Avrupa banşını pekleıtirecek 
larile kurulan törünün bozul- ve berkitecek gibidir. Bundan 
maması Avusturya - Macar im- bqka, Fransada, ftalyada Ak-
paratorluğunun parçaJanmaıın- deniz uluşlan olup Yunanistan 
dan doğan uluılar için çok aıkı bağlarla bunlara bağlıdır. 
gereklidir. Bunun içindir ki Bundan ötürü aralarından 
kiiçük antlaıma Romadaki uz- anlqamamazlıkların kaldınl-
Jqmayı ıyı karııJamıı olup muı ve Avrupa banşı için 
Avuıturyanın istiklilini n...ı ,,ı)irlii.i kurulması burada iyi 

....... t 

Mu~lada Mühim Bir 
Dava Görülüyor 

··-·-·. Suçlu Vekili Bay M. Esat Bozkurt, 
Müdafaa Vekili De B. Refik İncedir 

MUGLA 15 ( A.A ) - Ağır 
ceza mahkemesi iki pndenbe
ri KCSyceğiz C. H. F. Sabrinin 
katline ait davayı i'Örmekle 
meşi'Ql olınuttur. iki taraf mü
dafaa Tekilleri bugiin aon mü
dafaalarını yapmıflardır. Suç
lunun vekilleri araaında bay 
Mahmut Eaat, diğer taraf ve
killeri aruında bay ince Refik 

bulunuyordu. 
Bütün Muğla viliyetinde bü-

yük bir alika ile takip olunan 
bu muhakeme görülürken mah-· 
keme aalonunda ve civarında 

iki bine yakın bir halk kitlesi 
vardı. Zabıta tertibat almıı ol
duğundan halk muhakemeyi ıü
kiinetle takip edebilmiıtir. 

F eliket Mıntakasında 
Genel Sağlık T etbirleri Alındı 

Yuvalar Kuruluyor 
BALIKEŞIR, 15 ( A. A ) - 1 ıu aözleri söylemiıtir: 

iç ve Sailık itleri bakanlıklan Feliket g6renleri yerleşti-
tarafından gönderilen heyet- rilmeleri; iqeıi ve türlü ih-
ler vali ile beraber zelzele tiyaçlanı için tetbirler alın-
mıntakaıında tetkiklerini biti- mıfbr. ilk günler yaralanan· 
rerek buraya d6nmliflerdir. lerdan baıka yeni yaralı da 
Vali yıkım l'arenler hakkında yoktur. 

F elik ete uirıyanlar arasın
da hastalık yoktur. Bununla 

TELEFON 3191 Bugun TELEFON 3191 

beraber her ihtimale karfl 
genit aağlık tetbirleri alınmıı
br. Halk yerli yerindedir. 8000 güzel kızın arasından aeçilen en l'iizel 200 kızın iştirak ettiji senenin en ıen filmi 

ROMA ÇILGINLIKLARI 
Amcrikahlann ve A-.rupaWana i'az bebeji olan biiyilk artiat Eddle Canlorun plueri 

Roma imparatorluğunun blt&n aefahetleri Ye enbikaJan - Dillerde dutu olaa Roma 
hamamlan - Araba kOfQlan - Binlerce 2'bel aireleria ublclıtı uir _pazarlan 

Ayrıca Foka dünya havada.teri (T&rkçe .izahatlı). Seaaa uatleri hersin: 15, 17, 19, 21,15 
Pe embe 13, tS, 17 talehe H•au Cuma 13 illve aeanm Fi atlarda zam oklar. 

Yeniden yuva kurmakla meı
pld6r. 

••••••••• 
Fırka Kongreleri 
SiNOP, lS (A.A) - 8afh 

C, H, F. Villyet koap .. top
luarak vilAyet çe.U.e lıruru
muau •ç•iftia· 

görülecek bir olumdur. Ro
ma anlaşmasının özel dire
ği olan Avusturya istikla
linin korunmasına gelince, Yu
naniatanın bu işte doğrudan 
dogruya ilişiği ·yoksa da bu 
korunmanın Avrupa bantını 
ve dolayısiyle Balkan banşını 
sağlıyacağı göze çarpar: 

Bütün bunlardan dolayı Yu
nanistamn Fransız - İtalyan 
anlaşmaıı karşısındaki durumu 
Küçük bir Akdeniz Uluşunun 
durumu olacaktır. Amma bu 
işin Balkan antlaşmuı dola-
yisile bizimle ilişiği olacağını 
sanmıyoruz. Çünkü Balkan 
antlaşmasının özü balkanlı olup 
ancak Balkan ıorgularile ui
raşabilir. 

Zelzele 
Devam Ediyor 
IST ANBUI, 15 (Hususi) -

Gece Marmara adasında, Er
dekte yeniden beş defa zel:r.ele 
oldu, Halk büyük korku ge
çirdi. Karabigada 11 sarsıntı 

oldu. Bunlardan biri şidd~ 
idi. Hasarat mıktan 

alınmamıştır. 

İstanbul da 
Seçim işi .. 

haber . 

Antlqmanın Cenevrede top
lanmak üzere olım kenseye 
bunların bildirileceğini sani
yoruz. Yunanistan Balkan ve 
Akdenizin doj-u sınırlannı aşan 
işlerde bir bağlantı al~na gi
remez. Bu timdiye değin sık 
ıık ileri •ürülmüt ve artık bes
belli c >lmuştur. 

fstanbul, 15 (Hususi)- İkin
ci müntehip seçimine cuma gü
nü başlanacaktır. Fıaka 1634 
namzet ilan etmiştia. Bay Ce· 
lil Bayar Halkevi reisliiine 
ıeçildi. ....... 

Balkan Konseyi -·-·-·-Yunan DışBakanı Bay Maksimosun 
Başkanlığında Toplanıyor 

lstanbul, lS (Husuıi)- Cenevreden l>ildirili)lll(>r: Balkan konseyi 
yann (bngün) Yunan Dıt işleri bakanı Bay Maksimosun baıkan• 
lığı albnda toplanıyor. Bu toplantıda görüşülecek meselelere 
ehemmiyet verilyor. Roma antlaşmasının görüşmeleri başlıca 
mezuunu teıkil edeceği oranlanıyor. 

Elen Deniz Proğramı 
Yeni İki Torpido Y aptırmağa Karar 

Verilmiştir - İki Toplantı 
Atina, 15 (Huıusi) - Ordunun ve donanmanın ibtiyaçlan 

üzerinde görüşmek 6zere yapılan toplanbya muhalif partiler ba,
kanlan iştirak edeceklerdir. Bunlar kendilerine verilen raporlan 
tetkik etmiflerdir. B. Venizelos düşüncelerini yazı ile bildire• 
cektir. 

Deniz erkim harbiyesinin bugün yapılacak toplantısında d ... 
nanmanın ihtiyaçları hakkında bir rapor yapılacaktır. Deniz ko
runmaai için gereken tetbirler burada ıösterilecektir. Son ba
kanlar toplantısında başbakan deniz proiramı hakkında ami
raJlar meclisinin raporunu imza etmiştir. Skaramanga kurulan 
tersanede iki torpitonun denize indirilmesine karar vcrilmi§tİr. 

Sar Ve ltalya 
Roma 15 (H,R) - Nazırlar meclisi bay Mussolininin başkan

hiında toplanarak Sar Plebisiti işini temıştir. 

Gayri Mübadiller Komisyonu 
latanbul, 15 (Hususi) - Yeni gayri mübadiller komisyo 

yakında faaliyete bqlıyacaktır. Maliye müsteşarı beyanat ~u 
ıayri mübadil bonolarının borsaya kabulü bir temenni va · ti~nd~ 
kald.:.. mlAki .. , ti zıyc n .... 

G
.11 ı~., Ji~ 1 n ~~ad. e a_abkfa konması için tedbir almdıiını 
umUf ra ann ıne ım in olmadığını söyledi. ' 

Yunan Elinde Harp Malzemesi . 
lıtanbw, 15 (Husuıi) - Yunan erkinı h b" . y . 

tanı• ilatiyaana yetecek har ) • ar ıyesı UDUJa. 
muıaı la611ümetten • t . ti p ma zemeeı fabrikalarının kurul

ıa emıt r. 
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Sabrediniz Demek Kolaydır Fakat 
Benim Sabnm Tükendi ,. 

~--.-..-.·•-•e•~•~•..-.-----

Ramon Mujıkanın randevu 
"erine gittim. Burası garip bir 
tarzda tezyin edilmiş bir iı-
panyol lokantası idi. Biraz 
beklemeğe mecbur kaldım. 
llu intizar can sıkınbmı artı-

rıyor, sinirlerimi biraz daha 
geriyordu. Nihayet Mujıka 

göründü. Filhakika sakallı bir 
adamdı. Fakat Kapiten Ladu
ya benziyen tarafı yoktu. 

Kumral sakalları, muniı ba
kışları na7.arı dikkati cclbe
diyordu. Önümde durdu. 

Kendini takdim etti: . 
- Kumandan.... R ... 
Çok nazikti. Amirane ko-

nuşuyordu. 
- Bnndan sonra haberleri

nizi bana vereceksiniz. Onlan 
merkeze ben gönderecejim. 
Madritte M. N ... i istiblif etmjı 
bulunuyorum. 

Bir karıııkhk daha .. Ben de 
hangi şefe inkiyat edeceiimi 
pşırmıştım. Bu kumandan R. .. in 
sözlerine inanabilir miydim? 
Paristen kendisi hakkında hiç 
bir haber almamıştım. Sonra 
kendisi de sözlerini teyit ede
cek hiç bir vesika göstermit 
değildi. Hepsindep fazla F ran
ıız mütekabil cuuslulc: teıki

litındaki adımı bilmiyor, bana 
"Allouette,, diye bitap etmi
yordu. 

Nihayet dayanamıyarak bü
tiin içimi dökme;e karar ver
dim: 

- Kumandan na diye hiçbir 
takdim veıikaaım &.imadan bu
raya gelmit bulunuyorsunuz. 

Usandım bu itlerden. Anlaıılaa 
Pariate benimle alay ediliyor. 
Oraya d6nmek iÇ'in pasaportu
mun vize edHmesini istedim. 
Ne diye bana yardımdan çe· 
kiniliyor? Niçin hila pasapor
tum vize edilmemit bulunuyor? 
Bu auallerimi merciine bildir
menizi rica ederim. 

Kumandan hayretten gözleri
ni açmıf, bana tatk•n 1&1kın 
bakıyordu. Aaabiyetim onu p
tırtmı,tı. Belki de Fransız gizli 

servis teşkilatını idare eden 
adamlar arasında anlaıamamaz
lık olduğunu söyleyemezdi.Ka
piten Laduya hazırlanan akı
beti de benden saklıyordu. 
Uzaktan bir kanşıklık hissedi
yor, sebebini anlamıyordum. 

- Burada daha fazla kal
mak istemiyorum kumandan. 
Sabrım tükendi. iki yıldır bu 
kadar aldatılmamış olsaydım 

muhakkak ki çok daha faydalı 
neticeler elde etmek kabildi. 

Kumandan R... Başıhı kal
dırmı,, sakalını okşıyordu. Ba ... 
zan da etrafına endişeli gözler 
atıyordu. Belki de bu sözlerimi 
ihtiyatsızlık sayıyordu. Fakat 
bu halimle ben çoktan ihtiyat 
hududunu aşmış bulunuyordum. 

Son sözlerimi daha kati ola ... 
rak söyledim: 
. - Kumandan, Paristen bek· 
lediğim cevabı almazsam, pro
jemi tatbik için bana yardım 
editmezse ne yapacağımı, ne 
yapmağa muktedir oldupmu 
bilmem ki bilir misiniz? 

Madem ki intikamımı al· 
mak suretile Franıaya sonun
cu bir kez: yardım etmeldijim 
reddediliyor, Baron Von Krohn 
yanında kafa mı patlatacajım. 

Önce ona bütnn hakikatı ı6y· 
liyecejim. Alman sefirine her 
ıeyi söyliyecek, hiç olmazsa 
memleketine karıı baronun va
ziyetini berbat bir hale soka-
caiım. Çok linirli idim, Müt· 
hiş sinir buhranı içinde bulu-
nuyordum. Bütün izalarım tit
riyordu. Kumandan ha. halimi 
ıörerek beni teskine çalıştı. 

- Sahrediniz, dedi. Sabre-
. diniz. lıtediklerinizi yazacak, 

talimat İltiyeceiim. 
- Sabır tavsiye etmek ko· 

layd.ar kumandan. Fakat ben 
usandım diyorum. Bu hayattan 
bu alikuızhktan usaıadım. Ya
puaportumu vize ederek iade 
etaialer yahut ta ~ sarih 
talimat versinler. Aylar var ki 
sabrettim. Daha fuluına 
muktedir cleiilim. 

- ~onu var -......... 
Sarın Muhtemel Valisi 

1 • -·-·· 

~~leyhtarlarının İstik hali 
Deyi Meyi Muhabirine 

Hakkında 
Beyanatı 

Londra, 14 (A.A)- Bay Hit- tarlarına karşı her hangi bir 
! .! ı Sardaki mümessili ve tecavüze teıebbüs eden şahsın 
Sır"ın muhtemel valisi olan fena Alman olduğunu bildire-
Bay Burkel Sar'da Nazi aleyh- ccktir. 
tarlarının istikbali hakkında Nihayet Sarlı 4000 yahudi 
D~yli MeyJio muhabirine şu hakkında tiyle diyor: 
b! H'latta bulunmuştur: Bunlar tamamen Alman ya-

2,ler Maks Bran elime ge- hudilerinin tibi olduklan mua-
p:se kapısının önüne iki mu- meleye tibi olacaklardır. Va-
!ufız koyar ve kendisine bir taııperver yabudiler hakkında 
f !n:ılık gelm:'.Desi için daima hiç bir fena muamele yapılmı-
n!zaret altında bulundururum. yacakbr. Yalnız Alman aleyb-

Bay Bur.ıkel Sar'ın Alman- tan faaliyet gösterenler bir az 
~·aya tekrar bağlandıjım ilin ü~ülecelderdir. 
eien neticeyi möteakip radyo- "Bea Yahudi meseleaini bir 
.ı ' bir nutuk vererek Sar ko- siyasa miftlesi cleyil, ·hir iJim 

: =,tlerini Sar'dan ayrılma- meselesi olarak telekki edi-
yorum.,, tavet ve kendilenne hiç 

tk yaptlmıyacağını bil-
r. 

ı>0& öıuukel istahıko taraf-

Bay Bunıkel beyanabnıa; 

Bay Hitlerin rlrlflerine tema
.... •ffllll o...,_u teyit ettik· 

.. ;..~ . _.,_. 

Fransız Nazırları .. 
•• 
Ünümüzdeki Hafta içinde lngiliz 
Nazırları ile Neler Görüşeceklerdir? 

Irak Kralı 
Petrol Kuyularını 
Akdenize Bağlıyan Bo

ruları Açb 
Londra, 14 ( A.A) - Irak 

kralı bugün Kerkükte Cezire
tülirap petrol kuyularını Akde-

LONDRA 15 (A.A)-Royter nize bağlıyacak olan boruları 
Ajansı bildiriyor: açacaktır. Bu borulan Fransız-

Dün akşam f evkalide bir lngiliı: - Amerika ve Hollanda 
toplanb yapan kabine bir bu- sermayelerini bir araya getiren 
çuk saattan fazla müzakerede Irak petrolları uluslar arası 

kumpanyası yaptırmıştır. Boru-
bulunmuştur. Fransız başbakanı nun uzunluğu 1200 mildir. On 
Flandcn ile dış işleri bakanı milyon İngiliz lirasına ıapıl-
bay Lavalın önümüzdeki hafta mışhr. 
İngiliz nazırlariyle yapacaklan Kerkükten Hadidaya kadar 
konuşmalar Avrupa devletleri olandan iki misli uzundur. Ha-
arasındaki münascbatı ve bil- didadan Filistine Hay'faya doğ-
hassa silahsızlanma ve Alman- ru bir 'kol aynlınakta, ·imal 

kolu Lübmm kıyılarına, Trab-
yamn uluslar kurumuna tekrar lusa gitmektedir. 
dönmesi meseleleri üzerinde 
haaıl edecekleci tesirler itiba- Adatçinin Yerine 
riyle birinci derecede ehemmi- Roma A 11 t/a.;ııms1 lm:a. Eılilfr'ke>• Cenevre, 14 (A.A) - Millet-

ler cemiyeti konseyi ölen bay 
yeti haiz olacakbr. Roma anlat- iıinin yakında halli umumi vazi- sız bakanlarile yakında yapı- Adatçinin yerine Lahay diva-
laıması bu Müıkülleri halletmek yetteki gerginliği daha ziyade lacak konupnalar hakkında icap ı nına gösterilecek hakimin sc-
için yapılacak gayretleri tqvik azaltacaktır. Kabine biltün vazi· eden hazırlıklarda bulun- çilmesini gelecek toplantısına 
edecek mahiyettedir. Ve Sarre yeti gözden geçirmiş ve Fran- muştur. bırakmıştır. • 

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

Sovyet Rusyanın Dış 
Siyasasına Bir Bakış 

Londra' da Kral Zogo 
••••• 

Türkiye De Bağlar Gittikçe Sı!~

Uluslar Arası Kon· 
feransı Toplandı 
Londra, 14 (A.A) - Ulus

lar arası deniz konferansının laşıyor Ne Sağlamlaşıyor bqJanııç toplanması bugün 

olmuştur. İngiltere, Frama, 
Birlepk Amerika, Almanya, 
Belçika, Danımarka, Fenlan

diya, Yunanistaa, Hollanda, 

ltalya, Japonya, Norveç, I;.. 
panya ve İsveç konfera•sa 

girmiıtir. 

Moakova, 15 ( H.R ) - Moı· 
kova SoyYeti lnllilde hlkümet 
adına dıı siyasayı anlatan Koy· 
brifef . ıun'·uı llylemiftir: 

"Batı Avrupaslle olan mü
nasebetlerimizde oldukça de
ji9iklik oldu. 932 2 inci tepinin 
de Fransa ile aatapnamak ud 
lqmuı yapbk, Lehiatu Letonya 
Estonya ve F enlandiyada buna 
rirdiler. Soyyet Rmya bundu 
sonra sataıın ne demek olduiu· 
nu açıkça gösteren bir sıra 
antlaımalar yapb. ltalya ile 
dostluk, sataımamak ve yan-
11zhk anlaf111ası imca ettik. Bir 
çok yurtlar, ve bunlann aramda 
lapanya, Macariatu, Çeko
slovakya, Romanya, Orupv.ay, 
Bulgaristan ve Arnavutluk bi
zimle yeniden diploması bai
ları 'kurdular. 

" Türkiye ile bailarımız 
ıittikçe daie mkı ve aai
lam oluyor. lran· ve Afgan· 
istan ile de münasebetlerimiz 
normaldır. Sovyet Rusyamn dıı 
siyasasında en göze çarpan bi
dise, geçen ikinci teşrinde, bir
leşik Amerika cumurluklarile 
normal diplomasi bağlarının 
yeniden kurulmasıdır. 

"lngiliz - Sovyet ubşları da 
iyileımiştir. En son 30 davlebn 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ten sonra Sar valisi sdatile 
Alman halkımn uzlatbnlmasına 
çalıtacağmı ve hiçbir suretle 
temerküz kampları tesisi mye
tincle olmadığım 96ylemifCÜr. 

Sarbtuk 14 ( A.A ) - Roy
ter Aja.....daa: 

Fransız devlet memurlann .. 
Sardan ayrılacak herkuin vi
ze almam için israrlan epr Sar 
Almanlara ıeçerse ...kabelei 
ltilmi.udea kol'kan bazı aleyll
daırlan aruancla IMiynk bir hay
ret ve endite d.iurmustv . 

Sovyet ruayayt uluslar dernc
jine sirmeğe çağırmaları da 
uluı!ar arası değerinde yük
ıeldijini JCöatermektedir. 

"Uluslar derneğinde yarım 
korumak sorpsuaun değerini 
oldujunclan ~ek göste
recek değiliz. Biliyoruz ki 
bize düpan devletler de 
oradadırlar. Ancak bizim 
ulU1lar derneğine girişimiz, ba-
ftfl korumak illeyen bir takım 
devletlerin orada kendilerini 
ıöatermeıile birlikte olınuıtur. 
Bu tem•yftlleri sailam1aftırmak 
için uluslar demejine girmeği 
kabul ettik. Bu da Sovyet 
Rusyanın uluslar arumda nü
fuzunun aıtmua aeticeaidir. ,, 

Konfer&DS dünyaca arze

dilcn ton hacminin telebe yu

durmaya çalıtacak ve bu it 
yapabilmek için teklifler ha-
21rhyacakbr, Teklifler ne ka
dar ç.abak olursa okadar kısa 
bir zamanda toplanacak ıenel 
toplanbya oaaylamak için 
verilecektir. 

....................................................................................... 

Arap Talebelerinin 
HitlerCilik Temayülleri 

Berhnde muh· 
telif Arap mem
leketlerinden pi ... 
miş talebelerin 
teşkil ettikleri 
Arap :rençleri ku
lühi.i son bayram 
ıünleriodc yap
bklart toplantı
larda milliyetçi 
sosyalist tem.,ii
litı göıtermifler 
ve Hitlerin büyük 
resmiyle Nazi hr
kasının alameti 
fankasını tapyaa 
bayraklar alhwh 
g6riitmelerde bu-
18Dmllflardw. Al
man· :razeteleri bu 
garip toplanb mtl
naıebetile 

DunİJetJerini bil
diren yazalar yaz.......... 

Aleyhinde Bir İngiliz 
Gazetesinin Yazılan 
Londra 15 (Hususi) - "Ne

Yosteıman,, risalesi Arnavut
lukta olup bitenleri gözden ge
çirirken kral Zogonun beyleri 
ve Yunanistanın koruduğu or
toclolıs ahaliyi yersizce jiicen
dircliğini yanyor ve ltirbiri ar
dınca Yugoslavyaya ve ltalyaya 
uypn siyasalar gütmü' olan 
kralın AmaYUtJukta uhısal duy
guları yBkseJtecek adam olma
dıtını ileri türüyor, 

Mübadele İşleri 
Bay Laval Türkiye Ve 
Yunanistanı Tebrik 

Ettiler 
Cenevre, 15 (A.A) - Uhıs

lar kurumu Türk Yuaan muh
telit mübadele komisyonu dün 
iflerini lritirerek daiıJmıflardır .. 
Raportör Bay LaYal Yazifesini 
hüsnü suretle bitirmif olma
ımclan dolayı gerek komiıyo
Da. gerek Türk ve Yunan hü
k6metlerini tebrik etmiftir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Komiserlerin lmtihanlan. 

Ba ay içinde ikinci ve üçün
cll komiserler için her tarafta 
imtihan yapılacaktır. Bu sene 

merkez memurluğu ve birinci 
Komiserlik için ihtiyaç olma
clıitndan imtihan yapılmiya
caktır. 

Elbise Çalmıf 
Mersinlide Burnava cadde

sinde İbrahim kızı bayan Fat-

manın evine giren hırsız tara
fuaclan bir takım elbiseıile bazı 
etyası çalınmıştır. Hırsız za-
1.taca aranmaktadtr. 

~ Demir Çahyorlardl 
~ ikinci Kordonda F crub apar
tıaaının bahçesinde buluun 
Ali kızı bayan Raşideye ait 
demirleri çalan Hasan Ye Malı· 
mat otlu Hasan zabıtaca, yaa
ı•• yrrlerinde nrtlanncla p)
dıld.n demirler lMalunduiu W· ..,...b l'r ... 



~·~Kanunusani '1935 

Üzel Sanatlar Aka
demisinde Bir Sergi 

-- - ·~·-·. -
Sovyet Resim Sergisi Dün 

Saat On Dörtte Açıldı 
İstanbul. 14 (A.A) - Ya

ruı saat 14 te Fındıldı güzel 
san.atlar a~ademisinde Sovyet 
rcsım sergisi açılacaktır. Bu-
ta 1a teşhir edilecek ese:ler 
ar ısında son 15 sene içinde 
ye. pılarak birçokları Moskova 
Y.e Leningrat da teşrinievvel 
ı.ı t ilalinin 15 inci yıldödümü 
m.i nasebetiJc açılmış olan ser
gilerde gösterilmiş olanlar 
V .trdır. Ve ekserisi devlet mü
ı.elcrinin maHarıdır. 

T cknik kabiliyeti eserlerinin 
·doğruluğu ve hakikata uyğun
luğu ile Sovyet Rusyada bü
yük bir şöhreti olan Brodiski 
tabloları serginin göze çar-
pan eserleri arasındadır. Bü
yük sanat kabiliyetlerinden 
ressam Brodskiye geçenlerde 
Lenin nişanı verilmişti. Ondan 
soma eski Sovyet resim nesli
nin mümessilleri olan Petrov 
~ otkin ile Kup)inin eser1eri ge
hr. Petrov Votkin sergiye eser
~cr_inin en güzel üç tablg.su ile 
ıştırak etmektedir. Bunlardan 
sabah isimli olan dekoratif bir 
uslubta ve oı·ijinaJ araştırmalar 
rı gösterir Kuprinini eserleri 
S~vyct hayatını hakiki bir şc
kıide gösterir. Fabrikalar, ma-

Çeşmede 
Cinayet 

İşlenmiş Olan Bir 
Davası Görülecektir 

Sene sonundan sonra, adliye 
dcvairi istatistiklerini yapmış 
ve yeniden mahkemelere evr<l.k 
göndermeye başlamıştır. Bu 
itibarla agırceza mahkemesine 
tc. vdi edilen dosyalar ara.!ında 
şayanı dikkat cinayet davaları 

da bulunmaktadır. Ağırceza 
mahkemesinin ele aldığı had -
selerden birinin mevzuu şudur: 
Çeşmeye tabi Germeyan kö

yü vardır, Bu köyde Bekir 
oğlu Hüseyin, ve Hüseyin 
oğlu Halil adında iki akraba 
oturmaktadır ki şimdiye 'kadar 
aralarında su sızmamışken çıkan 
hir mera işinden dolayı bu 
iki akrabanın arası açılmıştır. 
Bunlardan biri meranın ken
disine ait olduğunu diğeri de 
aksini iddiaya kalkı~mışlardır. 
Bu iddialar bir türlü halledi
lememiş ve nihayet cinayetle 
neticelenmiştir. 

934 senesi Kanunusamsinin 
9 ncu günü bu iki akraba pay
laşamadıkları merada buluş-

iktisadi 

muşlar ve kavgaya tutuşmuşlar 
fakat netice tabancaya dayan
mış, Hüseyin oğlu Halil, Bekir 
oğlu Hüseyini kalbine isabet 
ettirmek suretile iki kurşunla 
yere sermiştir. 

Mevzuunu kısaca anlattıiım 
bu cinayetin faili diyor ki: 

- Hüseyin bana elindeki 
çapa ile hücum etti. O sırada 

benim de elimde tabanca bu
lunuyordu. Nasılsa: parmağım 
tetiğe dokundu ve patladı, Hü
seyin devrildi ve öldü. 

Suçlu evvelce verdiği bu 
ifadeyi sonradan değiştirerek 
hu işin bir kaza olduğunu söy
lemişse de kendi5inin tevilen 
ikrarı ve dinlenen ruyet~ müs
teni~ şahitlerin şehadab, suç· 
lunun son ifadesinin ehemmi
yeti haiz olamıyacağı derece
ıine varılmıştır. Müddeiumumi
lilc bu dosyeyi mahkemeye 
tevdi etmiştir. Bet gün sonra 
bu cinayetin mahkemesine baş
lanılacaktır. 

Haberler 
Dün Borsada Ypılan Satışlar 

UzUm 52 J Mikridis 14 18 
;u. Alıcı Fiat 50 F Z Abdul. 14 75 14 75 
590,5 Koo ittihat 15 17 45 S E ve F M 13 50 17 
535 S Süleyman 13 16 50 31 L Rcciyo 17 19 
2'20 Alyoti bi. 14 75 16 14 Albayrak ti. 16 17 50 
160 Ka. Z İsmail 14 25 14 75 10 M ve H Ce. 16 16 
141 Ş Remzi 15 25 19 9 Ş RizaHalefl7 25 11 25 
107 H Alyoti 13 75 17 50 2 y i Talat 12 75 13 
102 Y Benciyo 13 50 14 75 2532 Yckün 
93,5 D Arditi 13 75 16 -
88 j T.aranto M 14 25 15 75 incir 
81 B Alazraki 14 50 15 50 Çu. Alıcı Fic:. 

4 25 
14 

76 Vitel 15 25 17 50 1112 F Pakers 
56 N Karonlos 15 15 50 6 M J Taranto 
69 Horasan o S 15 25 16 25 1118 Yekün 

4 37 
14 

Yenı Asır Sahife s 

Sivas - Erzurum 
Demiryolu . 

KARAKÖSE, 15 (A.A) -
Sivas - Erzurum dcmiryolları iç 
istikrazlarına ait tahvillerden 
vilayetimize gönderilenler yanm 
saat içinde satılmıştır. 

Elazizcle Secim 
~ . ... 

ELAZIZ, 15 (A.A) - Bugün 
vilayetin bütün kazalarında ve 
nahiyelerinde saylav ikinci 
müntchip seçimine başlanJı. 
Kadın erkek müntehipler rey
lerini veriyorlar. 

Amasyada Soğuklar 
Amasya 15 ( A. A) - So

ğukJarm arttığından ilkmektep
ler dört gün müddetle tatil 
edilmiştir. Elli santim yüksek
liğe yaklaşan kar Kent ile köy
ler arasındaki yolcu!uğu zor
laştırmıştır. 

Kadını 
Yaraladılar 

Kemer caddesinde Eşrefpaşa 
hastahanesinden Çorakkapıya 
doğru gelmekte olan Ödemişli 
Mehmet kızı Kadriy~nin önüne 
gcçeıı sabıkalılardan Nazmi 
oğlu F cthi ve Süleyman oğlu 
Hasan, kadına sarkıntılık et
mişler ve bunlardan Fethi ka
dının kabasından ve üç yerin
den yaralamıştır. Hasan, vaka
dan sonra açmış ve Fethi tu
tularak adliyeye verilmiştir. 

Demlrle Yaralamış 
Asansörde 9 Eylul sokağında 

kansı Zübeydenio yabancı bazı 
erkeklerle alaka peydaladığım 
bahane eden kocası Ak Hüse
yin oğlu Halil eve giderek ka
dını dövmüş ve kızgın bir de
mirle göğsüne vurarak yarala
mıştır. Yaralı kadın Memleket 
hastanesine kaldırılmı' ve ya
ralayan yakalanmıştır. 

Esrar Satarken 
Halil oğlu Emin isminde bi

risi Kemeraltında Şamlı soka
ğında esrar satarken tutulmuş 
ve adliyeye verilmiştir. 

Belediye Encümeni 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra doktor bay 
Behcet Uzun reisliğinde top
lanmış ve birçok işleri netice
lendirmiştir. 

Bugünkü Barış 
Sistemi 

- Baştaıaıı Birinci sahifede -
Bay Con Saymcn Roma bu

lu4maları ve Cenevrede bay 
Laval ile yaptığı görüşmeler 
üzerine söz söyliyecektir. 

Deyli Telgrafın siyasa yazı
cısı diyor ki: 

İngiltere hükömeti bugün 
harbtan sonra meselelerinin 
toptan · bitirilmeıi için yeni bir 
fırsat çıkbğını ve bu yapılabi
lecek olursa Fransız ve İtalyan 
hük6metlerinin yardım edecek
lerini sanmaktadır. 

İngilterenin öne sürmek iste
diği başlıca i~Jer, bugünkü ba
nş ıiıteminin genişletilmeıi ve 
daha iyileştirilmesi yolu ile Av
rupanın barışa kavuşturulması 

ve Almanyaya hat birlij'İ tanı
yan bir temele dayanarak ai
llhlarm tahdidi için ulular 
arası bir anlaşma yapmaktadır. 
Yazıcı Almanyanm, AvrupamD 
banıa kavuşmuı planlarında 
çok büyük bir rolü olduğunu 
da yazıyor. 

son Dakika: 
Buğday Suiistimali 

Istanbul Ziraat Bankası Müdürü Ba 
Ahsene işten El Çektirildi 

.lStanbul, 15 (Hususi) - Zi
raat Bankası İstanbul şubesinde 
Buğday satışlarını tetkik eden 
komisyon teftişlerini bitirdi. 
Suiistimal tespit edildi. Kanuni 
takibata başlandı. Suiistimali 
yapan suçluları meydana çıkar-

mak için tahkikat devam edi
yor. Ziraat Bankası müdürü 
bay Ahsene tahkikatın sonuna 
kadar işten el çektirildi. 

Isparta, 15 (A.A) - Şehri
miz mıntakası içinde ve Aydın 
demiryolu üzerinde bulunan 
Baladız istasyonanda Ziraat 

bankası tarafından açılan Buğ
day alım istasyonu çalışmasını 
artırmıştır. Bugüne kadar 250 

bin kilo kadar yalnız Isparta 
mıntakası köylüJerinin mallarını 
almıştır. Köylülyü çok sevindir
miştir. 

Fransa Memnundur 
FransızBaşbakanıAntlaşmaların Ver 
d~ği Neticeden Memnunuz Diyor 
P~ns, 15 (H.R) - Fransız başbakanı Bay FJandin Sar plebisiti hakkında beyanatta bulundu. 

~ctıceden memnun olduğunu söyledi. Bay Flandin dedi ki: "Dış siyasası antlaşmasma saygıdan 
ıbaret olan Fransa Versay muahedesine uygun bir surette yapılan plebisitin neticesinden ancak 
memnun olabilir. l!tatuko veya Fransa lehine rey vermiş olanların vaziyetine gelince "Fransa Alınan 
bükümctinin hüsnü niyetle hareket ederek adamlık haklarına riayet edeceğini umar.,, 

Bertin, 15 (H.R) - Almanyada büyük bayram şenlikleri vardır. Sab.ahtanberi kilise çanlan 
fasılasız çalıyor. Büyük şehirlerde onbinlerce kişilik kafileler ulusal şarkılar söyliyerek gösterişler 
yapıyorlar. 

Almanyanın ilk Zaferi 
Sar Halkı Yüzde Doksan Bir Nishetinde 
Almanyaya Döniiş Lehinde Rey Verdi .. 

Baştamf ı 1 iııci 

Srıltıfcde 

terlerinden bunun is
mini sildirmiş iken 
Alman cephesinin pro
testosu üzerine tek
rar yazıldı. Fakat ka
dın Şanghayda vapo
ru kaçırdığmdan tay
yare ile Sibiryaya 
getirildi ve Sibirya 
demiryolu ile ancak 
Plebisit arefesinde Berline ge!di. 
Reye iştirak edebilmek üzere 
Ber }inden Tayyare ile Sar'a 
gelmiş ve Almanyaya dönüş 
lehinde rey vermiştir. 

Konsey Toplanıyor 
Cenevre, 15 (Hususi} -

Fransa dış bakanı Bay Laval 
uluslar f derneği başkam B. 
Tevfik Rüştü Arasla J'ÖriİŞ
müştür. Meclis Sar hakkında 
karar vermek üzere Bay 
Ara.sın başkanlığı albnda top· 
)anmıştır. Sar sorgusunun halli 
için bütün kararlan vermeden 
evvel meclis dağılmıyacakbr. 

Meclisin toplanblanna müva
zi olarak Alman ve Fransız 
mütahusıılan da geçen Eylül-
de Romada im:a edilen ve Sar 
madenlerinin Almanya tarafın
dan ıabn •lınmasına dair olan 
akonomik anlaşmanın tatbiki 
için üçler komitasmın idaresi 
altında ıtalyada toplanacak-
)ardır. 

llcylcı· 8ayelırkeıt 
Karar Verilecek 

Noktalar 
BERLİN, 15(Husuıi) -Ulus

lar demegi kon5eyinin, Sann 
Almanyaya dönüşünti bildiren 
plebisitten sonra karar vereceği 
noktalar şunlardır: 

1 - Sar hangi tarihte Al
manyaya dönecektir? Muahede 
mucibince Sarın Almanyaya 
teslimi için plebisitten sonra en 
az bir ay geçmesi liı:ımdır. 
2- Sar'ın uluslar arası kuv

vetleri tarafından tahliyesi için 
gereken müddet. 

3 - Alman hükiimetile mu-
vakkat Sar hükümeti arasında 
memurlann vaziyeti hakkında 
açılacak müzakerat. Almanya 
bunda tanımıyaca&"ı memurlara 
tazminat verecektir. 

Dij'er ufak tefek meaeleler 
de vardır. En geç Cumartesine 

~ kadar konseyin bütün kararlan 
vcrmit olacağı zannediliyor. ............. 

KUstahhk 
Alsancakta Mesudiye cadde

sinde Muizin meyhanesinde lb
rahim oğlu Ramazan Türkçe 
konuşmak meselesinden çete 
Mustafa ile aralarında geçen 
bir münakaşadan sonra büyük
lerimize sövdüğünden yakalan
mıı ve adliyeye verilmiıtir. 

Dolandırıcllık Mı? 
Kasabalı marangoz Silleyman 

karısı Bayan Ayte, Kasabadan 
hmire birlikte geldikleri Meh
met Vehbinin kendiıini dolan
dırdığını, yllz liralık eıyasile 
olli kilo miktarında lizümünü 
alıp kaçhğını iddia etmiftir. 
Zabıtaca Mehmet Vehbi aran
Jıtaktadır. 

l Balkan Konsevinin 
C 

I .t 

enevre 1,op1antıs1 
Baştarafı I mci srı/11/ede 
. Eplr Meseles~ 

ATINA, 15 (Hususi) - Yu· 
karı Epir Elen azlıkJarının mek
tepleri sorgusu üzerinde ulus
lar derneğine baş vurulmuş
tu. Dış bakanı B. M.lcsimos 
~em.ek k~nseyinin bu iş 
uzerınde gızli bir toplanh
da karar vereceğini, fakat 
bu kararın nasıl olursa olımıl 
üçler komisyonunun bilinen ra· 
poruna uygun olacağını söy· 
!emiştir. Ancak, Arnavutluk 
isterse, sorgunua.Kenel dernek 
toplantısında iHrüşüJmesine yol 
açılmış olur. O vakıt Yunanie
tan da tabii görüşmeleri göı 
önünde tutacaktır. 

Cenevre, 15 (Hususi)- Fran-
sa dışbakanı B. Laval dün 

, konsey ba~kanı B. Tevfik 
Arasla görüşmüştür. B. Aras 
~alkan antlaşması konscyi
nın Bay Maksimosun baş
kanlığı altında toplanaca
ğını B. Lava]a bildirmiştir. Ct!-
nevre çevrelerinde gencJ inan 
gerek Balkan antlaşmasının, 
gerekse küçük antlaşmanın ba
rış yolundaki Fransız - ltalyan 
emeklerine omuz verecekleri 
merkezindedir. 

Cenevre, 15 (Huausi)- Ulus
lar dcrneii konseyi Irak - İran 
sınır ayrılığı ve bu sınırın iki
ıinede elverecek gibi çizilmeıi 
iıini görüşmüştür. Arnavutluk
taki Elen azlığı soncusilede 
uğraşacaktı~. Bu sorgu hir kaç 
haftadanberı çok gergin bir 
biçime girmiştir. 

' .. 
Bu Nasıl Müjde? 

Dün akşam matbaada telefon 
~aldı. Baktık hizinı reklam 
~tadı . eczacı Kemal Aktaş 
bıze bırşey söylemek istiyor
muş. Y.ağmur hakkında .. Baro 
mctrenız nasıl dedik 

Dehşetli bir yagw r:ıur d d. 
M" "d . d e ı. k UJ e ıste i. ızmirde ıeylaptan 
orkmuıtuk. yağmura m ... d 

olmaz dedik .. Hilil eczaha'::e~ 
haromctrelerı yağmur gösteri
yormuş. Bakalım doğru çıka
cak mı? 
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Gelecek Amerika -Japon • 
1 ar 

' 

Kiyosuke Fukonaga Adlı Jap~n Yazıcısının R man: 
Bir Harp Nasıl Başlıyacakmış... ap l Hep Mucizeler· Bekliyorlar. Japon 
Filosu Duman Perdesi Altında 117 Amerikan Harp Gemisini Esir Eaecekmiş 

Kiyosuke Fukonage adın
da mütekait Japon zabitle
rinden biri Gelecekteki 
Amerika - Japon harbına 
ait bir romanında Japonla
rın böyle bir barbı · nasıl 
düşündüklerini izah etmek
tedir. Bu romandan şu dik
kata değer kısmı nakledi
yoruz: 
Harp Nasd Bafladı? 

- Allo. Allo... vereceğim 

duyumlar aceledir. Bugün saat 
dördü çeyrek geçerek Birleşik 
Amerikanın Asya filosuna bağlı 
bir harp gemisi Usun de Nara 
Japon torpidosu tarafından 
batırılmışbr. Bu taarruzun se-
bebi hılinmiyor. Şanghaydaki 
Amerika ve Japon filolarının 
souk kanhlıklarını mnhaf aza 
ettikleri bildiriliyor. Daki~adan 
dckikaya yeni duyumlar geli

Birazdan bunları da bil-

Kumandan Maki Hare
ketini izah Ediyor 

. • . , Suçlunun mahkeme 
karş~mdaki cesurane sözleri 
milleti hayrete düşürdü. Taban 
sessiz ve sükuti olan Maki iki 
gün süren bir nutuk söyledi. 
Nutkunun başlıca noktaları 
şöyle hulasa edilebilir: 

Japon ve Birleşik Amerika 
filoları arasındaki nisbetler 
meselesiode iki hükumet ara
sındaki ihtilaf dünyaca malum-
dur. Amerika Mançuri ülkesile 
büyük savaştan önce Alman
yaya ait olan adalann dört 
devletin müşterek idaresi al
bnda bulunmasını teklif ettiğin-
den 1935 te toplanan ikinci 
Vaşington deniz kon;eransı da 
akim kalmıştı. Bu muvaffakı

yetsizlikten sonra Amenka da 
olup bitenlere bir bakınız: Biz-
Z:\t (" ı·~ •,.,_ ...... ~~: ... •'!"\ ..... ~•-..,"'hvı 

• laptııt /LctııJ li mı/ ı ı 

Speakcr'in ince sesi bu şa- altında yeni büyük bir filonun 
şılacak duyumu veriyordu. İki daha inşasına başlanmıştır. 
memleket arasında gerginliğin Fazla olarak kongrenin fevkala-
bu kadar şiddı-tli olduğu bir de toplanbsında harp filosu 
sırada nasıl oluyordu da bir için dört milyar dolarlık tah-
Amerika harp gemisi, bir Ja- sisat kabul edilmiş 16 saffı 
pon torpidosu tarafından gar- harp gemisile, 8 tayyare gemi-
kedilınit buluyordu. sinin, 60 kruvazör ve diğer 

Opulör devam etti: harp gemilerinin inşasına baş· 
- Harbiye bakanlığının teb- lanmı,tır. Bu inşaat planı beş 

liği: "Bugün Şanghaydan Han- senede ikmal edilecektir. Ame-
keoya giden üçüncü filo ku- rika Filipin adaJarında ve Gua-
mandanltğının raporuna göre, ma da büyük tahkimat yap-
imparatorluk filosunun Nara maktadır. Bütün bu bazırlıkla-
torpidosu saat 3,45 te Usum mı hedefi memleketimizin esir 
istihkamı cıvarında Amerika edilmesidir. Bu mevzu üzerinde 
filosunun amiral gemisine bir daha fazla ısrar etmek beyhu-
torpil atmışttr. Bu taarruz ge- dedir. Bütün bu hadiseler ve 
miyt kumanda eden Maki Ey· hazırlıklar kar~ısında Japonya-
taronun kendi tc~cbbüsiylc ya- nın durumu ne olmuştur? 
pılmıştır. Yoksa merkezden Mançuri l1adiseleri mali kay-
gemiyc 'Verilmiş bir emrin ne· naklarımızı tüketmiş bulunduğu 

tic~ ;İ değildir. Torpil cephane- bir zamanda silahlarımızı kuv-
liği berhava ettiğinden gemi vetlcndirmck yerinde buJunu-
batmışbr. Mara mürettebab yoruz. Eski sekize karşı sekiz 
kurtarmak iı;in kayıkları indir- palnı muteber kaldığından ye-
miştir. Filo kumandanı amiral ni bir harp filosu infasında 
Noks ile 400 kişi boj'uJmuştur. Amerikaya rekabet edebilecek 
Üçüncü filo kumandanı ile bir haldeyiz. Bu durum içm filo-
görüşmcde askeri faaliyetten muz Amerika filosunun yarısı-
içtinap için elinden geleni yap- na bile varamıyacak, yüzde 
mı~tır. Hidiseden meıul olan kırk ve hatta yüzde otuz nis-
kumandan Maki üçüne& filo . betine düıecektir. Ben bu inan~ 
kumandanlıiı nezdinde mev- la Amerikalılara kartı der-
kuf bulunuyor. lıtiaabı deYam laal bir darbe indirilmesi 
ediyor. olduiu fikrindeyim, Amerika 

askeri hazırlıklarını bitirmeden 
biz darbemizi indirmiş bulun
malıyız. Ancak bu suretle bir 
asır geleceğin barışını sağlam

lamış olacağız.Anglosakson ırkı 
daima çok ihtiyatkardır. 

Zaferi kazanmak için olduk
ça kuvvetli ihtimallere maliktir. 
Tabiri diğerle bir kaç yıl sü
recek bir harp yaparak zafare 
kavu~a bilir. Mutat siyasa de
vam ettiğinden harbı tahrik 
edecek fevkalade tetbirlere 
müracaata karar verdim.• 

Mucize Kablllnden 
Bir Kurtuluş 

Askeri ceza kanunu bu 
hareketi idam cazası ile 
tecziye ettiğinden ve bizzat 
kumandan Maki de idamım 
istediğinden mahkemo zabi
tin kurşuna dizilmesine ka
rar verdi. Suçlu bu ölüm 
cezasını istrerken " Tarih 
haklı olduğumu meydana 
koyacaktır,, diyordu. 

İdam günü hazindi. Mülazim, 
Vakihınm sert sesi şu • emri 
verd!: 

- Silahlarınızı doldurunuz! 
On iki silah dolduruldu. Ay

ni ses devam etti: 
- Nişan ahnız. Dikkati.. 

Ateş! .. 

Genel erkanı harbiye müla~ 
zim Vakida ile neferleri sor
gudan geçirdi. Şüpheyi celbe
decek hiçbir şey görülemedi. 
Neferlerden her biri mahküm 
üzerine niçin isabetle ateş 

edememişlerdi? Halbuki orada 
bu hadisenin şahidi olanlar 
askerlerin pekala nişan aldık
larını ve ateş ettiklerini gör
müşlerdi. 

Bu kartuluşu bir mucizeye 
hamledenler çok oldu. 

On Japon Linç Edlldı 
Az sonra büiün Japonyada 

geçtikçe artıyordu. Amerikada 
ise japonyanın cezalandırılma
sını istiyen sesler yükselivordu. 
Bir kelime ifade etmek icap 
ederse, durum kumandan Ma
kinin istediği gibi inkişaf et
mekte idi. Japonya harekete 
geçmek teşcbbüsüuü aldı. Ha
diseler baş döndürücü bir ça
buklukla bir birıni takip etti. 
Yeni Japon kabinesi Amerika
daki Japon büyük elçisini geri 
çağırdı. Beş gü.q süren geceli 
gündüzlü görüşmelerden sonra 
imparatorun bir emirmamesi 

y.arattıkları kara duman karı· 
şıyordu. Amerika filosu ateş 

edemiyordu. 
Amerika filosu bu dumandan 

perde içinde isabetli endaht 
yapamazdı. Japon filosu bu 
duman bulutu arkasında 20 bin 
metreye yaklaşmıştı. Mutzu 
amiral gemisinden 

- Ateş emri duyuldu. 
Az sonra harp Japonlar için 

bir atış oyunundan ibaret kal
dı. Dışman . cevap veremedi. 
Gemilerimiz di~manm en aza
metli gemilerini birbiri ardınca 

Oracl2 .... u.unanlaı· gözlerini 
suclunun üzerine dikmi~ bulu
nuyorlardı. Ateş edildi. Faknt 
kumandan Maki sallanmadı 
bile .. Y cr:nde dimd'k daruyor
du. Kimse bu manzaraya inan
mak istemiyordu. }lal'(l!Jl Aclalmi Uııiiııüc Amcıikmım Lc/Nwıloıı I'·· l.uıtıtoı1a 'Ja111ıw·c <:ı ıııilrı'i 

't-<111ıcışim ~ıapoıı llaı·ıı Geıltishıiıı 'lo)lluı·ı 
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Bununla beraber üç . defa şu haberler duyuldu: Amerika 
ayni •!-ıretlc suçlu üz~rine ate, hükümetinin hidişcyi kapanmıt 
edildi. Üçünde de isabet v~ki telakki ettiği sırada San Fran-
olm~dığından ve üç defadan siskoda halk on japonu linç 
fada ateı .cd;lemiycçcj-inden ettiler. İki memleket arasında 

• kumandan Maki ölümden kur- durum derh~l deiiıti. Makinin 
tuldu. hareketini onayh ranlar .-an 

harbın başladığını ilan elti. mahvediyorlardı . 
Kat'ı Muharebe - Ateşi keserek dışman:ı 

Garba ilcrJiyen Japon filo- teslim olmayı teklif etmek la-
sunun kuvvei küliiyesine taar- zım mıdır ? 
ı·uz için toplandılar. Bir müla
zım bizi Amerika filosundan 
ayıran mesafeyi harita üzerinde 
takip ediyordu : 

43000 metre 
40000 metre 
38000 metre 
Düşman da Japon filosu üze

rine yürümekte olduğundan 

mesafe gittikçe azalıyordu. Ku
mandan toplarının men:ıillerini 
tesbit etti. 

Amiral Nagano bağırdı: 
- Nihayet ... İşte düşman .. 
Saatlardan beri düşmanı dür-

binlerile gözctliyen amiral şiın
di sayıyordu : 

- Bir, üç, beş, on, on üç 
gemi ... Ne garip harp nizamı .. 
Dünyanın en muazzam, en 

kuvvetli on üç gemisi... Şarkta 
ufkun derinliklerinde bu muaı
.ıam gemilerin siluhetleri · ihti
ıamla beliriyordu. Üç düşman 
gemisi ateşe başladı. Japon 
büyük erkanı harbiye reııı 
inançla baiırdı : 

- Bu ıon ate,leridir. 
S_on ate,Icri... Bu da nasıl 

sözdü. Filhakika ansızın dııman 
filosunu keıif bir duman bulutu 
kapladı. Japon tayyarelerinin 
hayadan te•cih ettikleri beyaz 
dumana, f apon torı>itolarınıa 

' 

Üçüncü Amerika zırhlısının 
da battığını bahar alan kuman-
dan genel erkanı harbiye re
isine bunu soruyordu. 

On dakika •sonra Amerika 
filosunun 117 harp gemisi üze
rinde beyaz bayraklar dalga
landı. Ayni akşam Nagano fi
losu esir ettiği Amerika filosu 
ile birlikte Tokyoya dönüyordu. 

••• 
Ikiçeşmelikte 

Bir Adaını Yaraladılar 
İkiçeşmclik caddesinde Ömc· 

rin kahvehanesinde bir vak'a 
olmuştur. Kahvede oturmakta 
olan Murat oğlu Ömeri, Ali 
02-Iu Vasıf bir şey görü,ece-
ğinden bahisle dı~arı çağırmış 

ve Ömer çıkınca Vasıfın arka
daşları Ali oğlu Halim, İzmirli 
Mehmet Ali ve İzmirli İbrahim 
Veysi üzerine hücum ederek 
sopa ve yumrukla dövmüıler 

ve yaralamışlar. Ömer suçlular, 
tarafından eJli lira parasının da 
'cebinden .!oda alınclığ.ını iddia 
etmiıtir. Suclulardan · 'dördü ·- ... \ . , . 
tutulmuıtur. Kaçan V cyai za-

. '1taca· a';anmktadır. · ' 
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Hitlerin Rolü Bir Hakem Rolünü Görmekten 
ibaret Mi? - _ .aşyfiihrer Çok T asalıdır 

r~azi 
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Rejimin Drş Siyasadaki Hataları Almanyanın Girmekten 
Hala Çeki~diğ~ Bir Avrupa Sistemi Yaratmıştır 

Ber:in ( İkinci Kanun ) - gün hadiseler dolduran bir biz biç bir zaman kuvvetli ol- Fakat sizler gibi müddeiyatı 
Berlin'in büyük lokantaların- taassup havası içinde iyi iş madık. Amma her taraftan iflas ve kini çok bir milletin eli 
dan birinde, bir masa başında görmek yine güçtür. Almanya etmiş de değiliz Hitler aleyhin- alanda böyle muazzam bir or-
gazeteci ve diplomat, beş ki- bütün Avrupada geniş ve kud- deki propagandalara rağmen du 1,200.000 kişilik sıkı di-
şiyiz. İkisi Alman, bunlardan retli bir zümrenin belirdiğini büyükçe bir ekseriyetle San siplınli ihtiyatlar bulunursa 
biri bana sordu : görüyor. Buraya girmeğe mec· kazanacağız. Hem de Fransa ona karşı t~şkilit '.yapılmasına 

- Geçenlerde Mussoliniyi bur olacaktır. Onu idare eden- ile bozuşmadan ele geçireceğiz. ve hakkında ehemmiyetsizlik 
ziyaret ettiniz. Gerçekten her !"' bes]enilmcsine şaşılamaz. 
şeyi kendisi mi idare ediyor? Bu konuşmaya girenlerin her 

- Öyle ya ! Her daireye biri hususi tecrübe sahibi ol-
lrumanda eden~ ! Hergün na- duğu için, isimlerini söyliye-
ıırlarla ve büyük memurlarle cek mevkide olmamakla be-
l'~rüşiip malümat alıyor ve raber, konuşmayı nakletmeği 
911lirler veriyor . . . faydalı buldum, En iyi istihbar 

- Öyle ise Hitler'den pek vasıtası da muhatabınızı ser-
başka.. Hitler, hakem mev- bestçe konuşturacaktır. 
kiindedir ve ancak büyük ha- Doktor Şah kredi bulmalıdır. 
disclerde kudretli olarak mü- Bu Yahudi bankacılığının inti-
dahale eder. Fakat kendisi karnıdır. 
idare etmez. Yalınız ve tasalı Viyanada Von Papenin uzlaş-
bir yaşayışı var. Sanki en ma te,ebbüaleri akim kalmış-
yüksek mevkie geçişi ona se- br. Orduya gelince, hazırhkla-
vinçten ziyade tasa vermiştir. nnm çokluğu nihayet lngili:ı 
Yemeklerini umumiyetle res- efklrım bile kuıkulandırmııtır 
ıniyetten uzak yer ve Kanncr- Almanya bu çemberden çıkmak 
gieser ismindeki aşçı arkada- istiyor. Bu açık ve tabii bir 
Şını da kendi masasına oturtur. ıeydir. Fakat bunun için, fik-

Amma lüzumu olunca, müda- rimce dağıbcıhk itinden vaz· 
haleden de kaçm._,. Meseli llitleı· Nazileı·i ile geçmesi, Milletler derneğindeki 
B. Lavalın Roma seyabatmda 1er bundan korkuyorlar. Ve Bu her halde bir muvaffakı- yerine mertçe diinmeai ve tes-
çıktığı zaman, nazırlar ve fırka- Fransaya bu kadar davetler, yettir. Romadan Moskovaya lihabnm derecesini hileye sap-

nezaketler yağdmyorlarsa, emin kadar uzanan ve Paristen d b ld nın reisleri fırkanın birJiğini ma an i irmeıi gerektir. An-
takviye için onun müdahalesi- olunuz ki onunla baş başa ko- idare edilen kombinezonlar· cak bu temel üzerindedir ki, 
ne lüzum gördüler. Hemen nuşmağı, baş rolü oynayamıya- dan bahsediyorsunuz. Bun- B. LayaJ'ın Londra ıeyahatın• 
Operada bir toplanhya karar caklarmı bildikleri bu büyük ların bir az hisli olduğunu dan ıonra konuımalar açıla-
Verildi. Telefonla, telgrafla fır- orkestraya tercih ettikleri zannetmezmiainiz? Bunlann ya- bilir. 
k içindir. ratbğı zıtlıklardan ve kanıık- Juls SA VERWEIN -

__ .. _ 
j Orta Mektep Ve Lise
lerde Yoklama Usulleri 
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Yazllı Yoklamalarde yoklama bittiktikten sonra ha-
Bul unamıyan Telebe ziranın üçünde bir mualimler 

· Madde 21 - Hastalık veya- toplantısı yapılarak bunda söz~ 
hut başka· bir engel yüzünden lü yoklamalar üzerinde görü-
birinci yazıh yoklamada bulu- şülür. Yoklamalar için mümey-
namıyan talebenin engeli mek- yizler ayrılır. Sözlü yokla-
tep idaresince kabul edilirse, malarıa sokulmıyacak veya bu 
o talebe mektebe gelmeğe baş- yoklamalara alınacak veya bu 
ladıktan sonra muaUim tarafın- yoklamalardan istisna edilecek 
dan ayrıca yazı ile yoklanır. talebenin listeleri gözden ge-
Talebenin hangi gün yoklana- çirilerek tasdik edilir. Bu lis-
cağı en az bir gun önce ken- teler en geç bet gün içinde 
disine bildirilir. talebeye bildirilir. 

Mektep idaresi, ileri sürü- Madde 25 - Muallim top-
len engeli kabul etmezse, ta- lanhlarına müdür baıkanhk 
lebe o dersten sıfır almış eder. Muavinlerden bir top-
sayılır. lanbda görüşülen işleri ve ka-

Madde 22 - Engeli dolayı- rarlan yazar. 
sile ikinci yazıla yoklamaya Toplantı görüşmeleri " ... ders 
girememiş olan talebenin en- yılı yoklamaları dosyası,,, adı 
geli mektep idaresince kabul ile bir dosyada saklanır. O 
edilirse sözlü yoklamalar baş- ders yılının yoklama kiğıtlan 
lamadan önce o talebenin yazılı listeleri ve başka belğeleri bu 
yoklaması yapılır. dosyaya konur. 

Talebenin engeli mektep ida- SözlU YoKlamaya Clre
<resince kabul edilmezse tale- ceklarln Va Glrmlyecek 
beye, ikinci yazıla yoklama için lerln Ayrllması 
o dersten sıfır verilir ve kcn- Madde 26 - Yirmi ikinci 
disi sınıfta bırakı ır. maddeye göre yapılan mual-

Engel Yoklamasına (imler toplantısında ortamek-
Kalanlar teplerin ve liselerin birinci ve 

Madde 23- Bir telebe söz- ikinci sınıflarında bulunan ta-
lü yoklama başladığı halde 

· }ebenin birinci ve ikinci yazıh ikinci yazılı yoklamasına gır-
mediği dersin söz:lü yoklama- yoklamalarda almı~ olduklan 
sına da alınmaz. Engeli mek- natlar gözden geçirilerek aıa-
tep idaresince kabul edilirse, gıdaki hal ere göre kararlar ve-
engel yoklamasına kalır. En- rilir: 
geli mektep idaresince kabul a ) İkinci maddede sayılan 
edilmezse, o dersten sıfır alır tam yoklamalı derslerin hep-
ve sınıftat bırakıhr. sinden birinci ve ikinci yaz.ıh 
ikinci Yazll Yoklamadan yoklamalarda aldığı noktaların 

Sonra Muallimler tutarı enaz: sekiz ola~be sözlü 
Toplantısı 

Madde 24 - İkinci yazılı 

-ç a~ın 
1 

bütün mahalJi reisleri Diplomat, yanındeki Alınan lıklardan bir çok Fransızlar da 
. ~gırı dı vt- Führer, Almanya gazetecisine dönerek: 
ı k memnun değillerdir ve bunca 
çın nazi bir konuşma devre- - Zaten dedi, ne ektinizse 

s · ı k andlaşmıya ulaşmadan Almanya 1 açı ır en, fırka reislerinin onu topluyorsunuz, Siz bir da-
a 1 d k ile dogw rudan dogw ruya anla~-

inkılap Nedir 
Niçin lnkılipçıyız? 

yoklamalar• girmekten istisna 
edilir. Bu gibi talebelerin bir 
yoklamalı dersler grubundan 

aldıkları sınıf geçme notu üç
ten aşağı ol1a da gene sözlil 
yoklamalara girmekten ismna 
edilir. 

ra arın a i kavgalarla ecnebi ğıtıcılık işine giriştiniz, Polon- Y 

fk • mağı daha tabıi ve daha mil-e arı üzerinde fena tesir uyan- yanın dörtler andlaşmasından 
d 1 essir bulurlar Bizim diplama· 
ırmama arını istedi. gücendiğini görünce, onu müt· 

T) ı simizi kocamış göreneklere gö-
• "'~P < Hitler Almanya- tefikitıclen ayırmağa kalkıı;tınız. 

JJ;f/ı•r Jlalk m·u.-.111 •• u 
~ın 2'ÜÇ k<>nuşmalara giriıeceji Lehistan kendi menfaatine şüp-
fıkrindedir? heli oldu ve Fransa Rusyaya 

Ecnebi diplomat söze karıştı: yaklaşb. Sanki siz bundan bir 
Görüyorsunuz ki Alman mil- şey kazandınız mı? 

leti hususi meziyetleri ve di- Yugoklavyada, Romanyada, 
siplin kuvveti sayesinde baıka Macaristanda intrika!ara giriş-
ıniUetlerin dayanamayacağı mah· tiniz. Netice: ku7kulaoan ltaJya 
rumiyetlere katlamyor. Fırka- Fransaya döndü ve Fransa ar-
nın kuvvetli teıkilita olmasaydı kasından Küçük itilafı da sü-
Alnıanya hiç bir ıeyi ve hiç rükliyerek onunla anlaıabildi. 
bir kimıeyi csirgomiyen bu eta- Avusturyada, kendi memleke-
tiıt kurumuna dayanamazdı. tinizdeki nsülleri kullanmaj'a 

Fakat harici siyasette İf de- kalkııtmız. Netice: Şimdi bütün 
iiıiyor. Almanya hiç bir zaman Avrupa Avushıryanın istiklilini 
kuvvetli diplomatlar yetiftire- koruyor. Sizin Ancbluss için 
•edi. Şimdi de her z......._ ançlannızı yalayabilir.!İn.iz. 
dalla az. · Alman ıa:ıetecisi biraz dü-

Zatea Almu diplo•atlan flad&. Sonra dedi ki. 
clehı .. wlti itile ....... laer - Doinclar. harict sifa9ette 

# 

re muhakeme ediyorıunuz. 

Kurnaz olmaktansa güçlü ol-
mak daha iyi değil midir? 
Almanyanın itiban her şeyden 
evvel bilinen savat meziyetle
rine dayanır. 

Ben sözilnü kestim: 
- Şu şartla ki hududu aı

mıyaamız ve kendinizi saydır· 
rnak vesilesile butün dünyayı 
korkutmıyasımz. Eğer güçlü 
olmak için lngiltereyi kuşku
lantlırırsanız ne kazanacağınızı 
görenıem. 

Diplomat tasvip etti: 
- Çok doğru. Hükiımetleri

miz arasında sizin teslihatını

zm derecesini . bilmiyen bir 
tek yoktur. Yakında mükemmel 
kadrolu, mükemmle techizatlı, 
mükemmel silahlı yirmi bir fır
kaya, kudretli bir tayyareciliğe 
ve diğer memle~<etlerinkine faik 
motörlu kıtalara malik olaca
iııuz:ı biliyoruz. 

Hazer ordusu ıçın böyle, 
İhfiyatlara gelince, S. S. fer, 
Supolar, viliyet jandarmaları · 
ve ikinci ayda mükemmel .as
ker haline ıirecek 6 xnz 
bin kifilik S. A. kıtalannız 
var. Tacbizat, elbiıe, mühim
mat depoİannızı doldurdup
nuzu da biliyoruz. Bundan har
bin yakın oldup neticesini 
çıkarmak mUbaleia olur. Her 
iki meaaleket biyle yapıyor. 

. ·-·-· · Asım KUllUr Tarafından Cuma GUnU 
Halkevlnde Verilen Konferans 
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- Baş tarnfı 2 inci hJaitdt - 2 - Herşeyi delen bir irade. 
moı İ.J bapna geçirir. Geçirdik- 2 - Baltadan bir mantık. 
ten ıonra da herşei onun ira- 3 - Ülküye inanış. 
desine bırakır. Yalnız insana has bu yükıek 

inkılapçı bütün kütlenin ar- kabiliyetleri anmak Atatürkü 
zulanm varhj'ında toplaJDlf ve habrlamak değil midir. Hadi-
inkılap gemisi başına geçmiı seler bana acunumuz:un en bü-
bir yaratıcı ve cemiyet hamle- yük inkılipçıııoın, en müşkil 
cisidir. Onun vazifesi bu defa ve e>ı heyecanlı bir günde ira-
bütün cemiyete hamle yaptır- de kudretinin ne olduj'unu göz-
maktır. O cemiyette her şey- lerimle görmek fırsatını verdi. 
dir. Her istediğini yapbrmağa Milli hareketler zamanında Na-
muktedirdir. Ve her istediğini zillide heyeti merkeziyede ve 

k cephede çahııyor , ~cl-: u!e 
h~r halde yaptırır. Bir in ılap- ıtalyanlar geldiğinde tercü-
çının yaptıklar• kendi istekle- manlık vazifesini de görüyor-
ridir. Kendi insiyaklarımn tat- dam. GOalhı birinde heyeti 
minidir? Fakat onun inıiyak merkeziye tarafından hususi 
ve istekleri ayni zamanda bü- bir memuriyetle Ankaraya git-
tün cemiyetin arzu ve istekle- mekliğime karar verildi, orada 
ridir. Onun için daima muvaf- Atatürkü görecek, müşkil va-
fak olur. Çünkü yeni cemiy~ti ziyeti anlatacak, mühimmat ve 
temsil eden, Cemiyetin herıeyi para istiyecektim. Süratle An-
olan inkılapçı kimdir ve onu karaya gitt_im_._ 

bu cemiyet tepesine çıkaran R •• t T hk•k t 
kuvverler kabiliyetler nelerdir? uşve a 1 a 1 
Ona niçin karıı gelinemez o ni- Kuşadasmda Kozpmarda yö-
çin muvaffak olur? Ve hanıi rük kömürciilerclen 150 lira 
va11talarla? 

Pisikoloji bakımından inkı

IApçı miiphede adesesi içine 
alındıtı zaman onda diier ia
saalarcla bulunmıyan Teya u 
miktarda bulunan 'lu kal>ilitet
ler naZ.ra carpar. 

rUıvet istemekle auçlu orman 
koacloktirii bay Feyzullah hak
kında mibtantildikçe yapılmakta 
olan tahkikat bitmit Ye müddei 
umumilikçe Hrdeclilen mütalea
da meai •ulıakemes isten-
miftir. 

b ) Tam yoklamalı derslerin 
birinci ve ikinci yazılı yokla
malarında aldığı notların tutan 
yalnız bir veya iki derse seki
zerden az olup da başka tam 
yoklamalı derslerden kazandığı 
notların tutarı sekiz veya se
kizden yukarı olan talebe, se
kizi doldurmadığı bir veya iki 
dersten sözlü yoklamaya alımr, 
sekizi doldurduğu derslerin 
yoklamalarına girmekten iıtiı
na edilir. 

c) Tam yoklamalı derslerin 
birinci ve ikinci yazılı yolda
malarında aldığı notlann tutan 
üç veya daha xiyade dente 
sekizden az olan talebe, tam 
yoklamalı derılerin hepsinden 
sözlü yoklamaya girerler. 

Madde 27 - Bir der• yıh 
içinde talebenin devamsızhiı 
devam müddetinin üçte birin
den fazla olursa o talebe yıl 
sonunda .sözlü yoklamalara 
alınmaz; sınıfta bırakılır. 

Ders yılının devam müddeti 
ders yıla başında derslere bq
landıiı günden itibaren ikinci 
yazılı yoklamanın son rününe 
( •on günü dahildir ) kadar 
mektebin açık bulunduiu gün
ler sayılarak bulunur. Cuma 
ve tatil günleri ve her ne .... 
heple olursa olsun mektebin 
a~ık bulunmadıiı ıünler de
vam m6ddetine katılmaz. 

- .'\onu Var -



Soyadlarını 
Tescil Ettirenler 

··-·-·-~ı.hı havanın yağmur]u olma
s•na rağmen nüfus dairesi çok 
kalabalıktı. İğne atsan bulun
maz tabirini kullanmak doğru 
olacakhr. Dün soyadı aJanlar 
arasında Devlet demiryolları 

memur ve müstahdimleri çoktu. 
Soyadım kütüğü tescil ettiren
lerin isimlerini yazıyoruz: 

264 numaralı polis memuru 
Cemal Gökeri, Bornova orman 
memur Göven, Bornöva ziraat 
mektebinde muhasip Ahsen 
Görk, İzmir merkez kuman
danlığı makine mütehassısı Yu
ımf Gökçav, Karşıyaka Celal 
bey sokagmda 110 numarada 
Salih Baygev, belediye baytarı 
Mahir B:ıgana, Pcştemalcılarda 
elektrikçi M. Tevfik Baykent 
Hacıhüseyinlerde Cihan Büyük 
Oral, Karşıyaka istasyonunda 
Haşim Baygöl, Soukkuyu Me
nemen caddesinde 46 numara
da Hasana Birazer, Devlet 
Demir yollarında baş maki
nist Kerim Bulgan, İnebahh 
sokağında 2 numarada Osman 
Bostanoğlu, Güzel İzmir oteli 
içinde berber Fevzi Bahar, 
Neyzat bey sokagında 18 nu
marada Nezir Başaka, Asa.n
sorda Enveriye sokağında 115 
numarada Hüsnü Benzpek, 
Birinci sultaniye ınahaJlesinde 
ikinci sokağında 31 numarada 
Mustafa Başdemir, Hayati za
de sokagında 19 numarada 
Ömer Balka, Şark halı kum
panyası hukuk müşaviri Hü-
seyin Fevzi Beler, Buca 
aşağı mahallede Göl soka-
ğında Kaymakam Vasıf Böke, 
Devlet demiryollarında elek
\ -:kçi Ali Rıza BozkartaJ, Al
. •rakta Şerafettin sokağında 

numarada İbrahim Halil 
Berktay, binbaşı Sait Balioğlu, 
Ahmet Bayır, demirci ustası 

Ferhat Büyükertaş, Orta cam
göz sokaiında 10 numarada 
Aziz Cun, Soukkuyuda 115 
numarada. Ali Canday, Selatin 
sokağında 30 numarada Tevfik 
Celek, Esnafşeyh mahalle
sinde 38 numarada A. Vefik 
Cuşkun sada, Muallim Atıf 

Çoskun dere, Göztcpe tram
. · '! caddesi 904 numarada Ali 
v · ailesi efradı Canbazoğlu, 
devlet demiryollannda baskıcı 
Mehmet Cez, devlet demiryol
larmda işçi Bayram Candaş, 
tabur sokağında 24 numarada 
Şuayig Ceiz, erkek muallim 
mektebinde idman muallimi Sü
leyman Tuscr, Eşref paşa bi
rinci Süleymaniyede 3 numa
rada Tevfik İzzet T ekis ağ, 
Karşıyaka alay beyi Ferhat so
kağında 24 numarada Ali Eyip 
Tufan, Karşıyaka Muradiye so. 
kağmda 21 no. Sırn Tapucu, 

r.füdafaai hukuk mektebi mu
allimlerinden Hüseyin Tokcan, 
Buca belediye memurlanndan 
Emin Taş, Adliye müfettişi 
Sait Tan Atalay, Gümrük ko
misyoncularından Süleyman Tü
tüncü oğlu, Karataşta Duatepe 
mektebi karşısında Hüsayin ve 
kardeşi Tunç alp, Çivicilerde 
Ali Tabak, icra muavini Nimet 
Congay, 67 numaralı bekçi 
Mustafa Asım T epedclen, 226 
•umaralı poliı Yahya Dağ
ekin, Devlet demiryollarında 

Anbarda A. Mitat Türkıanme:ı, 

Abdül'ezel sokağmda 28 numa
rada Kini Türkay, Sakarya 
mektebi muallimlerinden Ve
cihi Tünçakat, Orhaniye yo
kuş başı sokağmda 377 nu
maralı evde Torkaç, Bornova
da divan yolu 12 numarada 
Fahri T oğu. Odun pazarında 
manifatüracı Mesut Türkoğlu 

Mersinlide gardiyan Mürteza 
Tinbak. Telefon şirketinde 

kavas Ali Tat, Haci Mahmut 
mahallesinde Hasan İhsan 
Tezel, Mersinde 1 O numarada 
Ihsan Tizçin, Halit bey mek
tebi muallimlerinden Zehra 
Tanjo, Menzil sokağında 10 
numarada Halii oğlu Behcet 
Türk.savul, Şimşeklerde Aşikzade 
Cahit Tongun, Adalet sokağm
da 20 numarada Zehr~ Töro, 
yüzbaşı Hasanağa .sokağında 

91 numarada Halim T aygara, 
İkiçeşmelik caddesinde 578 nu
marada Ali Riza Tapdık, 
Odunpazannda hocazade Hüs
nü T anukan, gümrükte odacı 

Ali Terzioğlu, Fatih mahalle
sinde 60 numarada Taymu, 
Devlet demir yollarında puvan
tör M. Hüsnü Takalay, liman 
tevzi memuru Mehmet Topuz.er, 
Yusufdede caddesinde 160 nu
marada Recep T ardo, Şarkhalı 
kumpanyasında Serve~ Taşman, 
Alaybey Mimarsinan ıokapda 
32 numarada Emin Turptalp, 
Kağtthane sokağında Fethi 
T aşkııı sada, Mersinlide 5 nu· 
marada Hikmet Yürsen, Souk 
kuyuda 9 numarada Kamil 
Tunca, Hacı Ali caddesinde 27 
numurada Etem T onk, baytar 
binbaşı A. Kadir ve kardaşı 
Zekiye Akçora, Seydiköyünde 
Yusuf Ziya Akaydın. Diliver 
sokağında 54 numarada İsmail 
Aydan, Abdullahefendi mahal
lesi 17 numarada Hasan Açık 
alış, Nizamiye sokagında 11 
No.da Celal Akası, Tinaıtepe 
mektebi muallmi Cevriye Aramu, 
Hamidiye mahallesi 2230 No. 
lbrahim Yurdusev, Zarafet so
kağında 12 numarada Şükrii 
50 numaralı belediye memuru 
Hıfzı Yvuav, Mcmdubiye ma
hallesı hacı Ali caddesi 299 
numarada Hakkı Yurdumetin, 
Alaybeyinde meydan sokağında 
27 numarada ' Ahmet Yarış, 

Gazi ilk mektebi muallimlerin
den Afet Yalpuray, Posta tev
zi memurlarından Ali Riza 
Vamık, Jiman ~irkcti tahsil
darlarından Celal Yucöz, Ay
dın kumpanyasında kavas Si
nan Yeni Türk, 2114 numaralı 
muhafaza memurlarından Nuri 
Ülger, Bornova ışıklar başmual
limi Süreyya Akız, Bornova çay 

başinda Hasip Agan, Abdullah 
ağa çiftliğinde Hulüsi Alpagün, 
Kadiriyc mahallesi 59nuınarada 

Hüsnü Aksalman, Mısırlt cad
desi 96 numarada İhsan Ak 
gürgan, Kuruçay mahallesinde 
Demir aksay, Aziziye sokağın
da 1 numarada Fahri Ak yıl
dırım, Aydın demiryolu kon
doktorlarından Remzi Anıç, 
Recep sokağında Edip Agrasoy 
eczacı Halil Osman oğlu Ah
met Acun, Narlıdere yeni köy
de Hilmi Aneyurt, Devlet de
miryolu Halil o. Mehmet Aykanat 
D. D. yolu Ahmet o. Ahmet 
Acarer, Devlet demiryollarında 

Hava Gazı .......... 
Belediyeye Dev
~edilmek Üzere .. 

Nafia vekaletinden vilayete 
ve belediye riyasetine gelen 
bir emirde hava gazı şirketinin 
belediyeye devri bakanlıkça 

muvafık görüldüğü bildirilmiş 

ve şirketle müzakerede bulunu
larak bir anlaşma yapılması 

bildirilmiştir. 
Şirketin mevcut istok mal

zemesi evvelce nafia bakanh
ğının tayin ettiği bir komisyon 
tarafmdan tetkik edilmiş ve 
değerlendirilmiş bu değer 38 
bin küsür lira tutuyordu: 

Dün belediyeye gelen emir 
üzerine bütçe encümeni reisi 
bay Hamdi ve şehir meclisi aza
sından bay Faik ile mühendis 
B. Cahit hava gazı fabrikasına 
giderek tesisab bir kere daha 
aözden geçirmişlerdir. Belediye 
ile şirket arasında anlaşma şu 
bir hafa içinde yapıldıktan sonra 
bir mukavele tanzim edilecek 
ve her iki tarafın murah
ha&lan Ankaraya giderek 
bu mukavelenameyi bakanlıkta 
imza edeceklerdir. Mukavele
namenin imzasından aonra 
belediye derhal tesisatı dev
ralmağa başlıyacaktır .Stokların 
sabn alınıp alınmaması mese
lesi devir ile alikadar değildir. 

Havagazı belediyeye geçtik
ten sonra şimdi sönük vaziyette 
ve bazı yerlerde noksan bulu
nan lambalar düzeltilecek ve 
havagaıı fınnlannda ıalahat ve 
tamirat yapılacaktır. 

liı'9 - • S'!I -

Bir Evi Taşlı yan 
Meçhul Eller Aranıyor 

Kestelli caddesinde karanlık 
ıokakta 24 numaralı evde otu
ran üzüm tüccarı bay Mehmet 
zabıtaya müracaatla evinin on 
,1iine yakın bir zamandanberi 
taşlanmakta olduğunu ve cam
lannın da meçhul eller tarafın
dan ablan taşlarla kınldığım 
şikayet etmiş ve faillerinin ya
kalanmasım istemiştir. 

Eve taş ablma gündüzleri 
olmakta ve taşların ne taraftan 
geldiği bir tilrlü anlaşılamamak
tadır. Zabıta yapbğı tahkikat 
neticesinde dün iki kişiyi zan 
altına almı~ır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •&•••• 
cczayerli Kasım Akge-nç, amele 
Musta:f a Alakeyik, Kuruçay 
mahallesinde Mehmet Abidik, 
Bayraklıda avukat Şemsettin 
Akanlı, Bucada uzdemir soka
ğında 59 numarada yüzbaşı 
Hamit Akkanaç, Karaman so
kağında 72 numarada Y a§ar 
Çimirim, Emniyet birinci kııım 
224 irfan Göker, Sultaniye 
mahallesinde kapani sokağın
da 1 numarada Fehmi Özün 
Ak, Muallim Hüsnü Gürdeniz, 
Servilimescit Karakapı 59 nu
marada ev halkı Gözüm, 
Abdullah efendi mahaUesinde 
belediye kantar memurlarından 
Hüs~yin Gökgor, İhraçat güm
rüğü ambar memurlanndan 
Sami Gündür, Dumlupınar 

mektebi Başmuallimi Gaffar 
Güneri, Paket postahaneıi baş 
memuru Süleyman Sırrı Kara-

1 

kopan, Çanakkale posta ve 
telgraf : memurlannaan Arif 
T maz, Menemen ziraat memuru 
Tahir Erınan soy adını al
mıslardır. 

Turizm .. k . o onomı ~~;;,Q"'LrZ!"'JV/Y.-/J../''L/:LLLZ/LLLJ 

On Yıllık Bir Prog
raın Hazırlanıyor 

rz/.zr//-//A///.YLL/7/77/7//.//Y///J/). . duyunıları 
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Memleketimizde turizmin in
kişafı noktasından gerek idari 
kolaylıklar, gerek vücude ge
tirilmesi istenen müesseseler 
ve alınacak tedbirler hakkın
da Turing kulüp tarafından 
memleketi sanayileştirmek için 
yapılmış olan proğram tarzında 
10 senelik bir program hazır
lanmaktadır. 

Dış Pazarlarımız ... 
Almanya Piyasasında Muhtelif 
ihraç Maddelerimizin Durumu 

Program ha2.ı::-Ianırken turis
tik şehirlerimizin ilerisinde bu
lunan İzmir en evci akla gelen 
şehirlerimız arasındadır. 

Türkiye Turing ve otomobil 
kulübü reisliği vali general Ka
zım Diriğe bir mektup gönde
rerek otel sanayünin terakkisi 
asri oteller vücuda gelmesiL 
Plajlar ve bunlarda lazım olan 
mÜe!i,Seseler, turistik yollar, 
deniz ve dcmiryolu ıeferleri, 
münakalat, eğlence ve spor 
yerleri hakkında kulübün İzmir 
komitesinin noktai nazarının 
tesbiti He bir program hazır
lanarak g3nderilmesi bildiril
miştir. 

Vali General Kazım Dirik 
programın ana hatlarını hazır
lamıt ve programı~ da hazır
lanmasına başlanmıştır. 

••••••••• 
Gümrük 
Başmüdürü 
Ankaraya Gitti 

Gümrük ba~müdürü bay Sami 
inhisarlar ve gümrük bakanlı
ğının yukubulan bir daveti üze
rine dtın Afyon tarikile An
karaya gitmiştir. 

Bay Sami Ankarada son ih
racat beyannameler etrafında 

lbracatçılinn dilekleri hakkında 
Bakanlığa izahat verecektir. 

•• • • • •• •• 
Zavallı Çocuk 
Kuyuya Düştü .. 

TÜRKOFİS BERLİN ŞUBESİ
NİN 5SONKANUN1935 GÜN
LEMEÇLİ RAPORUNDAN: 

Muhtelif ürünlerimizin Al
manyada 30 İlkanun 1934 - 5 
Sonkanun 1935 haftası içindeki 
piyaaa durumu: 

GENEL DURUM: 
Bundan evvelki raporumuzda 

bildirdiiimiz gibi haftanın ilk 
iiç günü yılbaşı bayramından 
ötürü yine işsiz geçmi' gibidir. 
Buna göre başlıca · alaverelere 
2 Sonkanun 1935 ten sonra 
başlanmış sanılabilir. Şu kadar 
ki bayram günlerinin ıeçmiş 
olDiasına kar,ı alakadarlar 
başka ve büyük bir meselenin 
psikolojik baskısı albnda bu
lunmaktadırlar. Bu mesele aynı 
zamanda bütün acunca bilinen, 
Saar genel sorumudur. 

Bundan ötürü bir çok tacir
ler henüz büyük işlere giri,
mck istememekte9\re Sar reyi
amı neticesini beklemektedir. 
Şu halde genişce alavereler 
yapılabilmesi için 13 sonkinu
nu beklemek gerektir. 

Bu son günler içinde Alman
ya bir takım uluslar ile ticaret 
anlaşmaları yapmış bazı ülke
ler ile sözleşmelerinde ise de
ğişiklikler olmuştur. Bu arada 
İapanya ile bir Clearing muka
velesi yapılmış ve 1 Sonkanun 
1935 günlcmecinden sayılmak 
üzere kullamlmağa baıJanmışhr. 

Mühim olarak bir de Alman
_ya-İnğilterc Clearinginin duru
mu söylenebilir. Şöyle ki Re
ichsbank, 20 ıon kanun 1935 
günlerinden itibaren İngiltere 
bankası hesabına arbk tediye 

kabul etmiyedektir. Bunun 
sebebi bu son aylar içinde 
İngilteredcn ve Dominyonlar
dan Almanyaya çokça idhalat 
yapıldığı halde Almanyadan 
İngiltereye ve ülkelerine buna 
uygun ihracat yapılmamasıdır. 
Şu halde iki banka hesabı 

arasında mukavalcye göre bir 
başa başlık oluncaya kadar 
İngiltereden idhalat azalala-
eakbr. .. 

KURU ÜZÜM: 
Piyasa bugün dahi durgun

dur. Genel durumda gösterdi- · 
ğimiz sebepler yü~ündcn tacir
ler şimdilik işe girişmekten çe
kinmektedirler. Buna karşı İz· 
mir piyasası biraz daha can
lanmış ve fiatlar da yüksel
miştir. Halbuki ilkkanun ayıır · 
da Almanyadan İzmire az si
pariş verilmesi bazı alakadar
lar arasında fiatlarm düşeceği 
şüphesini uyandmnıştı. 

Rapor haftası sonun.da İzmir .. 
1 

den 100 kilo başına cif Ham
burg hcsabile aşağıdaki fiatlar 
istenmekte idi : 
FİATL4R 100 KİLO BAŞINA 

FLORİN 
İzmir Mahsulü 

Ne. 
Cif Hambura 

7 Extrisma Karaburun 
8 Kiup Karaburun 
9 Auslese Karaburun 

10 Nec Plus Ultra 
11 Excelsior Kiup 

20.00 
21.00 
22.00 
24.00 

1 
27.0~~ 

İNCİR~ 
İncir piyasctsı durgundur.~ 

Hamburg'ta biraz daha stok
1

l 
bulunduğu söyleniyor. Bunal 
karşı İzmirde pekaz mal kal
dığı bildiriliyor. 

Dün fehitlerde bir kaza ol
muş ve Mustafa oğlu Ahmet 
Cavit admda iki buçuk yaşla-
11nda bir çocuk evlerinin avlu
sunda oynarken orada mevcut 
bir kuyuya düşmüş ve hoiul
muştur. 

SB• • e a 

Çocu(un cesedi kuyudan çı
kanlmıt ve tahkikata başlan
mışbr. ....... _,.. 

Tabakane 
İnşası İçin 
Çayırhbahçedeki tabakane .. 

nin belediyece yıktırılmaıı tlze-
rine bazı tabaklar belediyeye 
müracaatla mezbaha civarında 
tabakane inşası için müsaade 
istemiılerdir. Beledıye kanunu 
mucibince sahilde tabakane 
inşası memnu olduğundan mü
saade edilmemiştir. 

Soyadı 
··-Nizamnamesi 

Yeni soyadı nizamnamesi 
dün nüfus mUdiırlüğüne gelmiş 
derhal tatbikatına bqlanmışbr. 

Bu nfaamnameye göre köy
lerde hulunanlann ıoyadlan 
nahiye müdürleri tarafından 
memur edilecek olan muhtalar 
ve memurlar tarafından, nü
fus müdürlüğüncen gönderile
cek defter nüriıunesine göre 
defterlere yazılacak ve bu 
defterler merkeze gönderile~ 
cek alman soyadları kötüğc 
kaydedilecektir. 

Belediye1i bulunan nahiye 
ve köylerde de bu işi beledi
yeler yapacaklardır. 

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

SOBA iLANI-
Son parti her cins soba gelmiş olup satın almış veya 

isimlerini yazdırmış, gerek lzmirde ve gerek hariçteki müı
rerilerimizin müracaatları ve diğer ihtiyacı olanların bu 
gelen mallardan ihtiyaçlannı tatmin etmelerini rica ederiz. 
Memleketin her tarahndan pek fazla olan istek karısında 
fabrikamn başka mal göndermesi şüphelidir. 

Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası 

İzmir ve bavalisi acenta ve satış deposu 

AHMET ETEM BULDANOeLu - Gazi bulvarı No. 6 

Telefon: 3991 Telgraf Ehem - İzmir 
S. 8 (4-6) H. 2 

lzmirdeki 
t 

Alman Kolonisi~ 
Bayram Yaptı 1 

-···-
" Sar " intihabatının yüzde 

doksandan fazla kahir bir ek""i 
ıeriyetle Almanya lehine neti
celenmesi dün ıabah radyolar 
vasıtaıile dünyaya yayılınıt ve 
haber derhal şehrimizde de 
yayılmışbr. Alman konsolosha
nesi alay bayrakları ile dona .. 
dıl,nıışhr. Alman kolonisi büyük 
bir sevinç içinde bayram yapa
rak birbirlerini tebrik eylemiş-
lerdir! Dün akşam Alman kon
soloshanesi elektrik ampullan 
ile süslenmiş ve konsolos Bu
cadaki köşklerinde Alman ko
lonisine büyük bir ziyafet ver
miştir. Sabaha kadar süren zi
yafette hararetli nutuklar söy
lenmiş Alman zaferi tes'it edil· 
miştir. 
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Muallim ' 

Aranıyor 
Muallim mektebi me~.uou ve

ya kanunen muallimllk yap
mağa selihiyettar bir gence 
ihtiyaç vardı.r. T aH.plerin idare
hanemİ2e saat 16 dan 18 e ka
dar m6racutları. 1-3 (66) 

/ -
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..... Sicil Tkmet ••••• 
luiundan: 

bmir Cezayir haıu .akağm
da 36 numarada ticaret yapan 
müseccel (Kooperatif Ödemi' 
İncir müstahsilleri ortaklığı sa
tış ve ihracat bürosu lzmir 
mümcssiliji) ne tayin kılma• 
Hamide ait veklletname tica
ret kanununun hikimlerine 
tevfikan sicilin 1319 numara
sına kayt ve tesçil idildiii ilin 
olunur. 

1 vekiletname 
lzmir Sicili Ticaret Me
nurluğu resmi mülıürü 

F. Tenik im:ıasa 
l.. .ı • ..ımi No. 49 
Hususi No. 5/113 
İşbu b\n dokuı yüz otuz beş 

senesi Kanunusani ayının on 
üçüncü Pazar •günü saat on 
raddelerinde Ödemifto Y enj 
çarşıda kain dail'ei mahsuaasın
da ifayı vazife eden Ödemiı 
Noteri bay Mustafa Zekinin nez 
dine gelen zat ve hüviyetleri 
Ôdemiıte Kazmirci Llmnili bay 
Haydar ve Efeler. mahallesin
den Necati Karagöz oğlu nam 
şahitlerin t:ariflerile teayyün 
eden (Ôdemİ§ İncir müstah
silleri ortaklığı namına daire
ce ıakh sirküler mucibince 
mukavele akdine mezun mec
lisi idare reisi Eczacı Mehmet 
Tevfik Ye meclisi idare azi
ıından Selanikli Baylar İsmail 
Hakkı mezkôr ortaklıia izafetle 
anlatacakları veçhile umumi bir 
vekaletname yazılmasını talep 
eylemelerine binaen mezkur 
tahitler muvaceheainde arzulan 
soruldukta takriri kellma baş
hyarak: - "Kooperatif Ôdemif 
İncir müıtabailleri" ortakhfınm 
lzmirde teais edilmit "saht ve 
ihracat bürosu,, nu idareye, bu 
ııfatla temsil ve firketin mev
?uuna dahil olan her tilrlü mua
lllelab icraya, mal saba almağa 
ve satmağa, bedellerini tahsil 
ve tediyeye, avans vermeğe Ye 

alınağa, alım Ye sabm muka•e
lel~ri akdine, depo ft mapza 
ve yazıhane iıticanu, firkete 
müteallik umur ve muamelit için 
nıemur ve m&stahdem ve amele 
tayin ve istihdam, bunlarla mu
kavele akdine, bualann i,leri
ne nihayet vermeye, şirkete 
ait emval üzerine sigorta ak
dine, tirket umına rehin Ye 
vanı mukaveleleri akdine, re-

. hinli. ve rehinsiz para iıtikra
zına, alacakla •• borçlu hesap 
•çmap ve iter tirli ticari sc
•edabn ve borçlann ve çekle
rin imzasına, bankalara ve 
sair milessnsab maliye ile her 
tlirl6 banka muamelihnın ifa
•ına, gerek ticari senetler ve 

·~" -·· 'r+ para .... 
mağa ve tirket nam ve huabına 
ve tediyat icra .. a ve 
Türkiye cmnhariyetiü bildim· 
le devairinde ve muhakimin 
her derecesinde her türlü ka
nuni sıfatlarla firketi temsil ve 
dava ikamesine, para ve sair 
emval ve eıyayı alma kabza 
ve teaellüme ve firket namına 
sattığı ve satın aldıj'ı emteai 
ticariyenin nakil ve tahmili, 
gerek memleket dahilinde ve 
gerekse ecnebi memleketlere 
sevki için muktezi her türlll 
kanuni ve ticari muamelatı ifa· 

ya, şirket namına her türlü te
ahlıüdatı ticariyeyi akıt ve im· 

zaya velhasıl firketin mcvzu
una dahil olan bilcümle 

mualiimab kanuniyeyi ve bun
lara müteferri her türlü huau

satı yapmağa ve icabı halinde 
bu vekiletnamede yazılı olan 
selibiyetlerin hepsi veya bir 
kısmı ile başkalennı vekil ta
yin ye azletmeğe mezun ol

mak üzere Ödemişin Türkmen 
mahallesinde oturan mezkür 

kooper~tifin Ödemiş müdürü 
Bay Hamdi tevkil ve kendisine , 
umumi yekalet iktidarını tevdi 

eylediklerini beyan eylemeleri 

üzerine iıbu vekiletname ol- 1 

veçhile tanzim ve tuhut ve 
milvekkili mumaileyhiına hu
zurunda okunduktan ve meal 

ve münderecatı talep ve ifadab 
mefrUhaya muvafakab tastik 

olunduktan sonra ziri hepimiz 
tarafından imza ve mühürlendi. 

13-1-935 
T. Keskin şahitler imzaJan 

Müvekkil mahkük damp ve 
imzalan. 

Noter resmi mühür ve im
zası. 

Bu vekaletname suretinin da
irede ıakh 49 genel numarah 
ulı gibi oldup anlatılmakla 
tutik kıhndı. Bin dokuz yliz 
otuz bef senesi kinuousaninin 
on üçüncli günü. 

T. Keskin 13-1-935 
T. C. Ödemiş Noteri M. Zeki 

reımi mühür ve imzası. 
Umumi No. 452 
Hususi No. 1-8 
Bu vekiletname suretinin da

ireye g6sterilen nuıhasına ve 
dosyamı1da alakonulan suretine 
uypn olduiu taatik kılındı. 
Bin dokuz yGz otuz bq senesi 
kinun sanının 14 üncü 
Pazartesi gllnü. 

lımir Gçilncü noteri Hasan 
Tahsin mGhllr resmisi v" im-
zası. (64) 145 

Umum Hastalarm 1 azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,ba~, b6brek ve doğıı~' 

neticesi lüzum n-österilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalaıi 
kasık bağları, düz.tabanlar için .ta~. ko~- gayri ta~
doğan çocukların vücutlanndakı ığriliklen dogrultma cı· 
'bazları, kemik hastalıkları neticesi huul~ ;1e!en kambur 
lu~lan doğrultmak için konalar v-: kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelenn çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiilqmesine mani olmak 
için korsaJar. 

TÜRKiYENiN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ıTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri: 10 ili 12,30 öğleden sonra 14 -16 ya 

w~ . • 
ADRES : lzmir KaJID ..... Nibaf 7~Y 

20
caddea Nos.7 

Y ... a•r 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYVA BAHÇESi SAHiPLERİNİN 
Dikkat OUzlerlne 

D6rt seneden beri seve seYC lmllandı;ınıı ft aldığınız 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GOVERdN) mubh 

KiMYEVi GÜBRE'lerin iZMIRDE sabt yerinin yalnız : 
GA~I BULVARINDA YENİ TUHAFiYECiLERDE 

(1) NUMARALI ADADA İNGiLiZ KiMYEVi 
GÜBRE~R ŞiRKETi 

Olduğunu Unutmayınız . 
GÜBRELERIMIZI BAli mıntakalannda ki KÖY ve 

KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentalan
mızda bulursunuz. 

Adres: IMPERIAL KEMlKAL INDUSTRIS ( Levant) 
LİMİTED ŞiRKETi IZMİR ŞUBESi 

P. K. 78 Telefon : 3803 
16-26 (1092, Pa. Ça. Cu. 

Ciciden Cicisine 

- Sana Hilal Eczanesinden (Gönül) kolonyası getirdim 
- Eczacı Kemi) Aktaıın bütün kokulan cidden dehıet. 
- lzmirde bir söz vardır: 

Zarif koku demek Kemi) KimiJ demektir derler, yaşasın Ke
mli Klmil ve kokulan, yapam ... 
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bir elin, yani bu amcun 3. Çitelmek 4. Diğelmek 5. 
alabileceji kadar, bir &YUÇ· Kalkıamak 6. Kalkqmak 7. 
Juk parça man) 12. Saba 13. Kalkmak 8. Kopmak 9. Ôrii 
Tijim durmak, iri t.armak 10.Tar-

Kısım K.m - 1. Bölük mak, durmak 
bililk 2. Oyum 0711111 Kafam etmek - 1.Ayak-

Kıımı dahili - İçte, J&Dmak 2. Kakımak 3. Kartı 
lçker darmak 

Kısmet - (Tabiın man) Kıyamet günü - 1.Kal-
1. Bölütllk (Taksimde diifen rançı çağ, 2. Kopmak pnü 
pay man{ 2. Göral 3. Pay 4. 3. Turacak günü 4. Ula gün 
Ület S. Ületme 6. 0Hış Kıyu - 1. Benzetme 2. 

Kısmet - (Keder man) Çama 3. Kartılqbrma 4. 
1. Ahn yazısı 2. S&jiir 3. Oran 5. Ôlçlm 6. Sayım 
Yazı 7. Tasım 

Kassa - 1. Gaclek 2. Kayaa etmek - 1. Ben-
Hocek 3. hteki 4. Ôtük 5. zetmek 2. Bir tutmak 3.Kar-
Sav 6. Sürreç ıılqbrmak 4. Or•n•••ak S. 

Kııtas - Ôlgü Ölçmek 6. Ôlçümek 7.Ômek 
Kıır - {Kıtır) 1-; Deri tutmak 

2. Kabuk 3. Kapçık 4. Kas- Kıyauıı - 1. Oransız 2. 
tırık 5. Kav 6. Kazırık Pek çok 

Kıfn dahili - Akılgan Kıh (kayh) 1. İrin 2. Stil. 
Kıta - 1. Bölie 2.Bkliik Kıymet - 1. Bul 2. De-

3. Bulung 4. Dilim 5. Keaek ğer 3. Erdik, erttık 4. Er· 
6. KotUD, katun (askeri kata diai (Baha, pabalıhk mu.) 
man) 7. Ölke, ülke '8. Ta- 5. Yanut (Bedel, semen 
ram 9. Yer man.) 

Kıtal - 1. Kavga 2. Kı- Kıymetli - 1. Abayh 2. 
ran 3. Kırım 4. Vvurupna Ajır (Giranbaha man.) 5. 

Kıvam - 1. Çai 2. Du- Değerli 6. Dnzftn 
rum 3. Tav Kıymet takdiri - Keaim 

Kıvama getirmek - 1. Kıymetsiz - 1. Alu 2. 
Durultmak 2. Emiıtirm.,k 3. Değersiz 3. T eptek 4. Ucuz 
Tavlamak S. Uçuz 6. Ylnik 

Kıyafet - 1. Biçim 2. Kıyye - Burcao 
Bizek 3. Eail 4. GıJak 5. Kibar - 1. Blyilk 2. 
Kesim 6. Kıhk 7. K&ğ,kark Tiizln 3. Ula 4. Yek, Yeğ 
8. Ost bq (Asil man.) 5. Yüksek 

Kıyam - (Kalkma man) Kibr (Kibir) - 1. Çalım 
L Kalkma, ayakta dunu 2. 2. Kmt 3. Kunm 
Ayak a.tii, ayak üzeri, 3. Kibirlenmek - 1. Al-
Çltelme 4. Danan pnaak 2. Babirleuaek 3. 

Kapm etmek-1. Ayata Blyilldeamek 4. Çala•
~k .2. Ayakta .._.k mak. çahm satmak 5. Ka-

• 

M. SIRRI 
Zeytinyağcı 

--· 
Alım, Sahm Ve Komisyonculuk Evi 
Başlurak Karaman Sokağı Ağzmda No. 17 

1 Z M l R 
Ayyahk ve Karaburunun En Nafi• Yemeklik 

f qlarını Her Zam•n lblazamazda bulablllrslnlz 

logili~ KJ. NZUK Eczanesinin 
öksürük Pastilleri 

p;- stil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müatahzeratuu aratmayacak 

mükemmeliyette yegane müessir pastiUerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileftirir ve öaler. G6güs, bugaz 

butahklannda k aptesirlidir. Ses kuıkhğında tesiri ani ve kat
idir. Yolculukte', kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlercle bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastalıldanoın önüne geçer. 
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Keenne - 1. Öiümce Kebnba (KeJaribar)- 1. 
2, Saauın 3. Sanki, uakimı Çöp kapan 2. Kıl kapan 3. 
4. Sözde Kabtk 4. S...an kapan S. 

Kefalet - 1. Cik, ç6k- Saman bpıca 
çilük 3. El tuma 3. Kertia • KeW - 1. Bıkıab, bık- · 
4. Oi, ok S. Oka 6. Tuclak- kınlak 2. Bezplik 3. Usaaç 
lak 7. Yik 4. Yorpnluk 

Kefalet etmek - 1. Bo- KeW aymak - 1. Bez· 
yualamak 2. Boyun dutmak mek 2. Bmkmak 3. Calık· 
3. Boyun almak 4. FJik tut- .. k 4. Dmcukmak 5.Usanç 
malt S. Kendöziae almak 6. duymak 6. Uaa .. k 
Kertirmek (lnanmak. itimat Kelli vermek - 1. Bez
man.) 7. Opluuuk 8. Oka dirmek 2. Buıandırmak 3. 
almak 9. Ostiine almak Cahktmnak 4. U...dınaak 

Kefaret - 1. Anama 2. Kelim - 1. Aydı,, ay-
Kaynalma 3. Yazık ailiı 4. hf, ayda 2. Deyiş 5. Keb 
Yazağwı giderici 5. Yazuk kef, kep 4. Keleci. Edeci 5. 
yünkülmek Lakırdı 6. Sah. MY 7. Söy-

Keff (i yed etmek) - 1. lev 8. S6yleyif 9. Söz 10. 
31 çekmek 2. Ka1ptlanmak Şör 
3. Tıyılmak, byınmak Kelenel - Eıkisi ıibi 

Kefsw (Kevgir) - 1. Aş Kelime - 1. Deyim 2. 
süzgeci 2. Delikli 3. Süzgeç Keleci 3. Ukırdı 4. Söz S. 

Kefil - 1. Boyunalan 2. Tiğeı 
Boyun 4. Yükçü 4. Oicu 5. KeJp - 1. ft 2. Kancık 
<>peri 6. S6yke (lstinatgih (Difi köpek man.> 3. Parağ 
man.) 7. Üstüne alaa bir cins köpek 4. Taygan 

Kefil olmak - 1. Boyun 5. Zağar (A" köpeği man.) 
olmak 2. El tutmak 3. Oğ KeJbi akur - 1. Kalıt 
bolmak 4. Oka almak 5.Tu· 2. Kuduz 3. Salar köpek 
ruımak 6. Üstüne almak Kem - 1. Az 2. Eksik 

K~hanet - 1. Arbaj", 3. Koğur (Cüı'i, cbcmmiyct
Arpağ 2. Ayladu 3. Burğul siz miktarda man.) 4. Kötü 
4. Irk 5. Kambk Kcmmaye - 1. Cabak 

Kehanet göstermek - Kemter - Sokur (Cüz'i 
1. Geıeceği 2. Geleceğini che111miyetaiz man.) 
bilmek, olacağım bilmek 3. Kemine - 1 D..ae · 

• - 6 rsız, 
lrklamak 3. Kamyaaak 4. değeri aı 2. Eksi 3. Eli er-
Marçamak S. Sıaçılamak 6. mez 
Suçuriamak Kemakin _ 1 Esk · · 

Kebf - 1. in 2. _Oyuk gibi 2. Olduğu iibi. ısı 
Keh~aa - v 1. Gök de- Kemal - 1. Alada 2. 

.-e 2. Gök ranwu 3. Gok Batulduk (Büyu""ld""k ~ 3 
4 Saman dik 5 Sa u man., . 
: • 1 ea · •a~ Enlem, ertea 4. Ergialik 5 . 
~ • Yelak .HicuaJuk 6. Piekialik 7. Tu-



Yenf Aaır 11& K.Anunusa 1ı935 

Bütün İzmirMı•tr t 
emeklerini CGı,. 

Et Yemekleri 
ı k t d Yer i~kilerini Orada içer 

Q, aıı asın aeırıncl Kordon Liman Şirketi yanında ~.:~~~ 
Balık Ve Iskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile 

MiTl-IA T Lokaııtası 
20 25 15 10 105 kuruş 

F b •k • İıtanbul, Ayvansaray . a rı aSJ • Vapur iskelesi caddesi 

trzınirde Satış Yerleri• Hao:di Bekir, M~hmet il • Rasun, Mehmet Emın, H. 
Ömer, Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemifli Hüseyin 

Hüınü, Kütüphaneci Şove 
3-26 (40) 

,- . MuayÖ~hkt~rNaktı 

lütfü Kır~ar Kemal ŞaKir 
Memleket hastanesi 

g6z hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 
Pii 

J\ı1eşhur 

Bozca 
Ada 
Şarabı 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mi..itehassısı 

Muayenehanesini 2 nci Bey-
ler sokağında 65 ~umaraya 
nakletmiştir. Tef. 3956 

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

İki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
İzmirde Stok Vardır 

Fiyatlar rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur 

Umumi satış mahalli: Karata, tramvay caddesi vapur 
iskelesi karşısında 113 numarada bayi Ahat 

3-15 (39) 

~!-~~~~ ................ ııım ....... ııım .... ıımı ..................................... l!!Bl ........ mmı .... 11111 .. .. 

-170 - Öz 1ürkçe kar_ıhklar 

ram 8. Y eti,kenlik, yetiş- 1 O. Kas 11. Kını 12. Kır 13. 
kinlik Kırağ, kırak 14. Kıran, gı-

Kemal bulmak - 1:Ekc- ran 15. Kmy 16. Kıy 17. 
leşmek 2. Ermek, erişmek Kıya 18. Kıyı 19. Kıyığ, kı-
3. Göğünmek 4. Göynümek yık 20. Kıyır 21. Köbö, kö-
5. Köynümek 6. Olgunlaş- böğö 22. Ucra (Hucradiyc 
mak 7. Ôlgürmek 8. Pişmek yabancılaştırılmak istenmiş 
bişmek 9. Ülgürmek 10. Ye- Türkçe sözdür) 23. Uç 24. 
tişmek 11. Yetmek Yaga 25. Yaka 26. Yöre 

Kemale ermiş - 1. Er- Kepaze - 1. Aşağı, aşa-
gin 2. Göynü 3. Kip 4. ol- ğılılc 2. Değersiz 3. Düşkün 
gun, oluk, olmuş S. Pişken Kepçe (Kefçe) - 1.Bat
Pişkin 6. Yetik, yetkin 7. kan 2. Bulgavuç 3. Çavlı 4. 
Yetişmiş Çemçe, çömçe 5. Daldır 6. 

Keman - 1. Çöğür (Saz Kamıç 7. Sapılak, saplıyak 
ıairlerinin kullandığı bir çal- 8. Saplık 
gı) 2. Gecek 3. Kılkobuz Keramet - 1. Büğülüğ 

Kemançc - lklık 2. T anklançığ 
Kemancı - Gecekçi Kerem - 1. El açıklığı 
Kement - 1. Arkan 2. eli açıldık 2. Kayra 3. Ke-

Bof[alık 3. Okruk, ukruk jik. 
Kemer - 1. Bağ 2. Bel· Kerem göstermek -Mun· 

bağ, belbev, beldik 3. Eğme mak 
(Bina kemeri man.) 4. Ka· Kcremkar - 1. Eli açık 
vuş (Bel kemeri man.) 5. 2. Mungan 3. Selek 
Kur 6. Kuşak 7. Seretlik 8. Kerhane - 1. Andız 2. 
Tim 9. Up Babulluk 

Kemin - 1. Argadal 2. Kerhaneci - Mantucu 
Argıdal 3. Arugdal 4. Bek Kerhan - 1. Çekinerek 
(Avda bekleme yeri man.) 2. Gcnsiz 3. Gönülsüz 4. 
6. Ev.5İn 7. Pusu 8. Saktam İğrenerek 5. İstemiyerek 
9. Sarılgan 6. Kıyın nyın 7. Sevmiyc· 

Kemiyet - 1. Kaçlık 2. rek 8. Tiksinerek 
Necc!i~ 3. Nicelik 4. Ni- Tav'an ve Kerhen-İster 
çelik istemez 

Kemiyet itibarile :- Sa· Kerhen yapmak- Boyun 
nınca Sümek . 

Kenar - 1. Bidik (Kö- Kerih - l. Ağır 2. İğ-
~c man.) 2. Bucak 3. Büvek renç 3. Pis 4. Sası 5. Tik
(Köşc, iş köşe man.) 4. Cek, sindirici 
ciyek 5. Çet, çit 6. Çevre Kerim - 1: Akı 2. Eli 
(Etraf man.) 7. Dolay 8. Er- açık 3. Esirgençsiz 4. Erzik 
nek (Parmak ucu mana.ama 5. Keleş (Seçi, cesur, güzel 
da gelir ki "Kenar,, ın mec. ve kerim man) 6. Mungan 
manasına da uyar) 9. imek 7. Selek 8. Toiutlu, tokuşhk 

Öz Türkçe karşılıklar - 171 --- ~- -- --- -
(Fitri · ·aletle mümtaz man) oğuş 7. Öküf 8. Sık, sık 

Kerime-Kız ıık 9. Tümen Tümen(Tümen 
Kerpeten - 1. Alguncuk bizde de kullanılır) 

2. Kısaç 3. Kıskaç Kesb - (etmek) 1. Edin-
Kerre - 1. Boğ 2. Çala mek 2. Kazanmak 

3. Dönüm 4. Ez 5. 'fuez 6. Kesbettirmek - - Kazan· 
Kat 7. Kez 8. Öğün, övün dırmak 
9. Sundu 10. Tapkur (zarpta Kesbi afiyet etmek- 1. 
kullanılan kerre man) 11. Eyilcşnıck, iyileşmek 2. Sa
Tırnak (Parantez man) 12. ğalamak 3. Sağlanmak 4. 
Yol Yerine gelmek 

Kesafet - 1. Kalınlık 2. Kesbi ·nezaket etmek -
Kavrutluk 3. Koyuluk 4. Sızalmak 
Sıklık 5. Tokluk 6. Yığnak Kesbi suubet etmek -
7.Yoğunluk Güçlenmek, göçleşmek 

Kesat - 1. Bunluk 2. Keshü kar - (Bu ma-

Durgunluk 3. Geçmezlik 4. nada kisp telaffuzu daha 
Sürümsüzlük 5. Yokluk şayidir) 1. İş 2. İş güç 3. 

Kese - (kise) 1.Artınak Kazanç 
2. Çörezen 3. Kalta 4. Kap Kesbi (Kisbi) 1. Kaza-
5. Kapçuk 6. Tokurcak 7. nılır 2. Kazanılmış 3. Son
Torba 8. Yan O. Yancık 10. radan olma 
Y anluk Kesr - (kesir) 1.Börtük 

Kesel - 1. Bezginlik 2. 2. Kaldık 3. Kalın 4. Smdık 
Duncukma 3. Erinme 4.Gev- (Kır1k man) 5. Sınık (Kırık 
şeklik 5. Kesiklik, Kesilme man) 6. Tel tük 7. Ürdüm 
6. TcmbeJlik 7. Ucukma 8. Kesretmek - 1. Bozmak 
Usanç 9. Usanlık 10. Üşen· 2. Kırmak 3. Sımak 4. Sm
genlik, . üşenme dırmak 5. Sıymak 6. Uf at· 

. Kesıf - 1. Cabıl_ınkı (sık mak 7. Uşatmak (Parçala
bıten ot man) 2. Cıye (Ku- mak, ufaltmak man) 8.Uvat
maş ve orman için) 3.Coğay mak (Ufatmak man) 
4. Çok, çokluk 5. Gür 6. Kesret - 1. Arbklık 2. 
Kalın 7. Kakılı 8. Koyu Bolluk 3. Çokluk 4. Çok 
(Boya, mayiat ve benzerleri olmak 
için) 9. Paylan (bol, mebzul Kesretle hasıl oJmak-1. 
man) 10. Sık 11. Sinsek 12. Çoğalmak 2. Üremek 
Tıkız 13. Tok 14. Yoi 15. Keşakeş - 1. Çekişme 
Y oğus Kargaşa, kargaşalık 

Kesif duman - 1. Bui- Keşf - (Keşif) 1. Açım 
dak, boğdak 2. Munar açma 2. Bili~ 3. Bulgu, bu-

Kcsif sis - Kör duman luş 4. İlk 8. Cur (Nevi, cins 
Kesir - 1. Bardam(kül- man) 9. Kc!!ck (Kıt'a, keıi

liyetli man) 2. Bol 5. Çok lip ayrılan parça man) 10. 
· 4. Delim 5. Küo 6. Okuş Kesim 11. Kı11m (Kı•ılmıt 

Birinci Kordon Liman şirketi binası altında 

KIŞ GEf.;_DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi~K FIRSAT 
'f 0 1nan ,Halis .. Zonı?uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite hu malı İzmirde yalnız F ransuva Perpinyani 
' Ticarethanesinde bulacaksınız 

Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
ingiliz Antrasit : Ve kok kömürü ibtiyacınıı.ı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

_Birinci Beyler Sokağı 20Numararla 
1 Kanunusani 1935 tuihinden itibaren müştereken 

hasta kabulüne başlamışlardır 

Telefon: 2639 

iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısi 

Soğuk algınlı · 
ğınm bu ilk ala
metlerini 

GRiPiN 
ile bertaraf et
mezseniz birçok 
ağır hastalıkla· 

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

GRiPiH 
Bütün ağrı, sızı 
ve sancıları der 
hal dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağrı]arile kı
rıklığa karşı bil
hassa müessirdir 

Gri pin i Tecriihe 

Ediniz 



,,,....~ l\ilnunısanı t93s 

Emlak Ve Eytam Bankasından: 
E 

Peşin Para ile 
Pey akçesi lira J 

300 
sas No. Yeri No. yeni Eski Cinsi 
219 A1!lancak Mes'udiye M. Karakol so. 3 1 
413 Cedit M. Dündar sokaiı 7 3 
599 Bornova Yılcık minare mevkii 28 26 
642 Dörduncü SuJteniye M. Eşrefpaşa so. 48 42 
644 3 ncü Sultaniye M. komiser Mahmut so. 21 23125 
650 Dayi emir mahallesi Dayi emir so. 12 12 
651 ,, ., ,. yel değirmeni çıkmazı 102 102 
652 ,. ,. ., Dayi emir sokağı 6 6 
667 Birinci Sultaniye M. Havai geçidi 2211 22/1 
677 Orhaniye mahallesi Yokuş başı so. 19 13 
706 Alsancak Mes'udiye M. Zanbak ,, 18 18 
712 Kestelli M. Kahraman sokağı 24 22/2 
713 " .. " 30 28/3 
715 .. ,, İkiçeşmelik caddesi 1821184 • 168/170 
716 istiklal M. Gündüz sokağı 16, 18, 20 16, 1611,1612 
724 Tepecik M. Hilil sokağı 12 
728 Mes'udiye M. Birinci ve 2 nci kordon 332/273 .. 4841501 
741 2 nci süleymaniye M. Kemalpaşa so. 159/1 
745 " " " " 195/2 
750 ,, ,, Kiremitçi sokağı 8 
752 " ,, Çorak sokağı 150/12 
756 Mısırlı caddesi 154/17 

6 

812 Güzelyurt M. Kemcraltı caddesi l 94 182 
873 Şehitler mahallesi mukaddes mezar so. 102, 104, 106 80 
873/l " " .. " " 96,98,100 96,98,100 
881 İkinci süleymaniyc M. yüzbaşı Hasan 41 41 

883 
938 
947 
948 

ağa sokağı 
İkinci !i!üleymaniye Kiremitçi sokağı 
Güzelyurt M. Türk pazarı sokağı 
İsmetpaşa mahallesi Alp Arslan •• 

ti " ., 

1025 Cedit M. Bülbül sokağı " 

Sekiz taksitle: 

906 Karşıyaka Osman zade M. İkinci 
Aydın çıkmazı 

6 
40 
22 
20 
41 

9 

4 
32 
41 
42 
39 

ev 

" 
" 

100 l 

350 1 

evin 3/8 payı 15 
evin 2/8 payı 15 
arsa 48 m.2 3 

., 16 m.2 4 
" 61 m.2 5 

62/50m.2 anamn 2/4 pa11 4 
evin 641256 ıehimi 20 
ev 350 
odanın yansı 15 
evin 1/24 payı 2 
ev ve dükkinın 34n2 150 
ev ve iki ,, 35/64 payı 150 
ev 175 
ev ve dükkanın 1/3 payi 850 
arsa 81 m.2 7 

,, 1331 m.2 120 
406 m.2 arsamn128/256sebimi12 
a~a 160 m,2 8 
195 m.2 arsanın 3/4 payı 30 
dükkanın 1148 payı 4 
depo 800 

" 800 
evin 3/8 payı 25 

42 m.2 aJ'lanm 1281256 sehmi 2 
dükkanın 596208/808704payı 60 
ev 65 
" ~ 

evin 14/240 payı 4 

5894,50 m.2 arsa 170 

1008 Karantina tramvay caddesi 558 ey 

Yeri ve numarzıarı yukanda yazılı emlakin sabşlan 26-1-935 Cumartesi 
edilnıck üzere açık artırmaya konulmuştur. istekli olanların hizalannda 
Y•brmaları ve artırmaya girmeleri lazımd~. 16-20-25 108 (61) 

1200 
ibü aut onda ihale · 
yazılı pey akçelerini 

Esas N o. Yeri ' No. Cinsi Depozito lira 
390 Alsancak Mes'udiye M. zade sokağı 13 ev 
396 İstiklal M. İkiçeşmelik caddesi 33-35 Asri ıinema binau •• 

900 
6000 

dükkb 
410 Karataş Orhaniye sokağı 13-17 ev 180 
459 Karşıyaka Alaybcy M. Süreyya sokağı 15, 15-17 713,SO M.2 arara 21S 
475 .. " Hengam ,, 4-41 908,50 " " 270 467 ., ,. CelaJbey ,, 53-35 79,53 " .. 25 
502 ,, Donanmacı Çoraklı ., 64-1,78 653 " .. 200 
516 " OsIIianzade mahallesi tarik •okait 8, 8-1, 8-210 1295 " " 650 
52) ., Donanmacı M. Reşadiye caddeai 24-22 243 .. 100 
52} ,, Osmanzade M. Yalı Cumhuriyet caddeli 188,168-1 795,SO : " 650 ;?

3
-:l
1
- 11 Tahirbey sokağı t,28 1693 " " 350 

554 " 2 nci Aydın " 11-24-1 80 " " 16 
,, Oımanzade Şümendüfer addeıi 97 204 85 

5-.)7 H " 
~ 

59 
" " Reşadiye caddesi 82 ı 40 " ., 30 

Sol " "' " çıkmazı 76 149 .. " 30 
566 " .. " " 64 690 .. .. 120 

569 
., ,, ,, caddesi 35-31 1443 " ,. 300 
.. ,. Ru~en sokaj'ı 26-22 98 20 

8570 " " " " 24,20 197 : : 40 
83 ,, .. Ziya sokağı 15 1830 ,. " 200 

889 ,, Alaybcy mahaJle~i Şadiye .sokate. i4-2, 18-20 132 ,. ,. 40 
893 ,, Osmanzad~ M. Reşadiye cadde.i 37-41 2669 ., ., 275 
894 " ,, " " 43, 37-1 2655,SO ,, .. 270 
895 " .. " " 45, 37-2 1548 " ,. 320 
896 ,. ,, ,, geçidi 3, 41-2 4083 ,, ,, 220 
897 ,, ,, ., caddesi 53-45 5832,50 ,, ,, 600 
898 11 " ,, •• 31•27 348 H Jt 70 
899 ,, Alaybey Şümcndüfcr ,, 45-59 103 ,, .. 45 
900 ,, ., Feryat sokağı 25-23 104 ,, ., 42 
9Q3 ,, Donanmacı M. Şayeste sokağı 74.60-1 920,60 ., " 370 
909 ,, O,,w41nzadeM. Şümendüfer so. 123-137-157-65,73 3898 ,, ,, 200 
910 11 ,, demiryolu çıkmazı 7-57 553 ,, ,, 25 
91 l ,, ., Tahirbey sokağı 5-24 1520 ,, ., 225 
915 .• Soukkuyu M. Bostanlı çıkmazı 9 1939 ., ,. 20 
917 ., Donanmacı M. Aydoğdu sokağı 24-34 544 .. " 175 

1026 İzmir 1 nci Gaıi!cr M. Rana sokağı 10-12. 14-16 2 evin 6-32 payı 70 
Yeri ve numaraları yukarıda yazılı emlakin pazarlıkla peşin ve taksitle sabılan 17-1-1935 

Pc.tş~mbc günü saat opda ihale edilmek üzeae müzayedeye konmuştur. istekli olanlann hizalarında 
:g!ı ~!:yozitoları ;;::.:!: yahrmalan 11e artırmada bulunmaları lazım~~::.!09 (62) a•>::'l I 
Aydın Demlryolu Umum beyliden Ku~adasma nakJedc- ))oktor 

NIUdUr!U§iinden: ;:~~~~.:·yt;;~a.(I~::: ~:;:~ A. Rı'za u··nıen 1083 numaralı Zeytinyağı 
t ·f nakliye alınacaktır. Bu tarifede an esidir: 

her iki taraftaki hamaliye üc-
17-1-1935 tarihinden 31-7- reti ile Selçuktan Kuşa.dasına 

1935 tarihine kadar 1061 nu- kadar olan kamyon kirası 

Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 

1 

Fahire Hanım ve Hasan Bay Milzeyren Hanım -
Ax 1795 Aman beyim. Duet 

Kadın kıyma canıma 
§ AX 1799 H~caz şarkı. Nazlı ka~. 
: Hıcazşarkı. Sevdamı -: anlatamaz -: Saadet Hanım -: AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
5 Uşak şarkı. Gel gel -: Mahmure Handan Hanım 

Emel CelAI Hanım 

1796 Sevgilim bu akşam 
· Hicaz şarla. Ağlamış gülmüş 

-----MUterref Hanım ------AX 1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır -

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

Süheyla Bedriye Hanım 

E AX 1802 lımi~ Bergama türküsü 
5 Gokçc karga olaydım 
5 Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

Gnp ve Romatizma Ba.;; ve Diş ağrılar. . . . . 
tlevra.l" i Siyatik iç1n en faydalı ve ~e~ır1c.1 /1laç: 
AL60~AN dır.,.----------

Şehr1mızdekı Hütün Ec1anelerde ISRARLA 

.A. L G O P .A. N"9 lsteyiniz 

Türkiye için umumi dipoziteri ISTANBULDA BAHÇEKAPJSI ~DA 

z.A.1v.C.A.N' Ecza Deposııdur 

Dört Sene Ve Dört Taksitle 
Türkiye Ziraat Bankası ödemiş Şubesinden: 

Muhamnıen Cimi Mahalle Sokak H.M.M Hududu 
kıymeti Lira 

1500 Tarla Yazı M. Huıtaae 1,2880 Gün doiu yol, gün batı mıjırdıçtea metruk tarla 
Poyrazı odab•ıı o. veresesi tarlası, k•blesi Faik 
bey Y• Fokyon tarlasile mahdut 

800 

1soo 

750 

350 
. 

" 
" Baiçeli kaJaff 9200 Gün dojı& H. Kolost. &'ÜD bab ye poyrazı ve 

kıble.ti yol ile mahdut 
1,3800 Gün doju H. Süleyman kansı tarlası Ye tariki 

hu, gün bab Nalbant Artin bahçesi, poyrazı ve 
kıblem yol 

" s-.. " 

Dükkin Hamam Sebilhane so. Sait ve cephesi yol, solu metriik dökkin, arkası 

t• " 
İımet P. caddeai 

Emmi op Yakıf dükkanı ile mahdut 
Saj'I ve arkası Halepli veresesi dükkanı, solu ve 
önü yol 

5400 Maj"aza Cumhuriyet Belediye çarııaı Saiı Raıit efendi veresesi ve iıbu mağazadan 
müfrez dükkan, solu yol. arkası zencircinin lb-

2400 

350 

900 

300 

350 

455 
500 
650 

Depo 

Dükkan 

" 

" 

,. 

Yaı1 Depo so 

Hamaın Hamam so. 

rahim vareseaine, önü yol ile mahdut 
Sajl ve a.rkaıı doyranh Hüseyin arsası, solu Şe-

rif o. Nuri ar.sa.tt. önü yol ile mabdu 
Sağı ve solu ve arkası Tuzcu H. Sadık dükkana 
önü yol 

H. İmam Kendir pazarı Sağı ve solu tuzcu H.Sadık sebilhanesi vakıf diik
kam, arkası tuzcu H. Sadık hanı, önü yol 

" 
,. Sağı yağcı Saıih veresesi kahvesi solu H. Sadık 

sebilbanesi vakıf dükkanı, arkası tuzcu H. Sadık 
hanı önü yol 

Hamam Pabuşçulararastası Sağı kuyumcu Tahsin, solu Emmi oğlu sebilha-
nesi, arkası metruk, önii yol ile mahdut 

,, Camiicedat Hal pasajı (35)No. Sağı 59 solu 33 arkası belediye oteli, önü pasaj 
Hal 10 No. Sa~ı 8 solu 12 :rkası ~al dükkanı önü hal sokağı " t• 

Hal 12 No. Sagı 10 solu hil pasaJı, arkası hal dülı.kanı önü 
hal sokağı ' 

.. 
455 ., ., Hal 16 No. Sağı 14 solu 18 arkası hal dükkanı önü h - ı k v 

455 .. ,. Hal 18 .No. Sağı 16 solu 20 arkası hal dükkanı önü a i0 •gı 
500 ,. ,. Hal 20 No. Sağı 18 solu 22 arkası hal dükkanı ö .. h"ylo k v 

55 H·ı 22 N S v 20 nu a so agı 
4 ,, ,, a o. agı solu 24 arkası hal dükkanı .. .. h -ı k v 

ınaralı hususi zcyntinyağı tari- dahildir. 
fcsind• ki şerait dahilinde te-
•hhütnamc imza edenlerin Er-

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

llUTEHASSISI 

Yukarıda ev.safı yazılı emvalin açık arttırma ile yapılan müzayedeleri ihal .... ohudd. a,. so .agı 

ı talip çıkmadığından bir hafta müddetle temdit edilmiıtir. İhale 17-1-935 ü e .. f.nuT 1~ ı .la~ıkile 
günil udemis Ziraat bankaıına müracaatları 1411~ nu ur. a ıplerın ıhale 

. I 7 ~~ 



• 

sanne ta 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

'~OY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 12 ikinci 
'canundan 17 ikinci kanuna 
kadar Anvers, Rotterdam 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. . . . 
SVENSKA ORJENT LINIEN 

FERNEBO vapuru 19 kanu-
11usanide Hamburg,Copenhagen 
Dantzig, Gdynia Goteburg 
Oslo ve İskandinavya liman
arina yük alacaktır. 

BLALAND motörü 28 Şu
batta Hamburg, Copenhagen 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

SAMLAND vapuru 8 Şubatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantziğ, Gdynia, Gote-
burg ve lskandina vya Jimaniarı 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM 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. 

Yoku ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar
selon, Marsilya ve Ceno"aya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsil2t için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

T f>lefon : 2004-2005 

T• v. 
~r. F. H. an J)er 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
NIEDERV ALD vapuru Halen 

limanımızda olup 11 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 

Hamburg ve Bremen içiu yük 
alacaktır. 

NORBURG vapuru 23 son 
kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 

alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORA TION 

EXMOUTH vapuru 16 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 Şu
batta bekleniyor. Nevyork,Bos

ton, Filadclfiya ve Norfolk 
için yük alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka

bul edilmez. 
N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

u .. usA Ders 
Tecrübeli eski bir muallim 

hususi ders vermektedir. Geç 
kafon talebeler yetiştirilir. 

ıdare müdürlüğümiize müra-
caat edilmelidir. 8-10 

Dain a Tercih Ediniz 
.\lerkez l)en•>su 

FER il' Şif A ECZANE Si 

Tür iye Ziraat Banka~ı lzt .. ir 
Şube~inden: 
~ 26-12-934 tarihinde açık artırma ile iha:clcri yapılacağı 21-12-

934 Anadolu, 22-12-934 te Işık. 23-12-934 te Yeni Asır ve 
24-12-934 te Ticaret gazetelerinde ilan edilen Yunanlı emvalinin 
ihaleleri 30-1-935 tarihine pazarlığa bırakılmıştır. Sabş gapi 

Teıu "•ır 

Oliver Ve Şü. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 

ROUMEUAN vapuru 25 
ikinci kanunda Liverpool ve 

Swanseadan gelip tahliyede 
bulunacakbr. 

TRENTlNO vapuru 30 ikinci 

kannnda Hull Londl·a ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

THE GENERAR STEAM NA-
VİGA TİON Co. L TD. 

STORK vapurn Limanımızda 
olyp Londra için yük a!acaktır. 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
ANGORA vapuru ay so-

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

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

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PtRE TRIYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
23/1/935 S.S. BLED 
30/1/935 S. S. SRBıN 
6121935 S. S BEOGRAD 
1312/935 S. S. BLED 
Pire ve Triyeste yolculan 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 

NA VİGA TİON G. 
PAPA Y ANNAKİS 

AYA ZONI vapuru 20 ka
nunusanide Pire; Volo, Selanik 
ve Dcdeağaç limanları için yük ı 
alacaktır. t' 

AYA ZONI vapuru 27 ka-
nunusanide Pire, İskenderiye ( 
ve Port Sait )imanları için yük 
alacaktır. 1 

Yolcu ve navlun için tafsilat i 
J. PUSSıCH acentesine mü
racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

PLATT 
akina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No- 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Kırk Beş Dakikada 
3, 6, 12 Allık 

J:uhar Veya ELktrifde J)ainıi ()ndülasyon. 
A!ınanyadan Ve Biikreşten Husu'iİ Olarak 

(ietirilen ~' ı üessir Haçlar. Yıl Başı 
\'e Bayran1 Hazwlıklan 

Güzelliğinizin on kat daha artmasını isterseniz ondüle
nizi ve maky=jmızı mutlaka diplomalı Mİ N 1 K kadın 
berberi Sıtkıya yaptırınız. Telefon : 3t01 

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

•• (. ·:l. iL. • ··:a ;: · .... ·.- . ~ .... : 13-15(1149) 

lzmir ithalat Gümrüğü Miidür .. 
Iü2ünden; 
Kap Marka 
3 S. HHL 
2 ,, M.S 

4 " M.S. 

No. 
1861/3 
93194 

5560 

Cinsi Eşya Kilo Gram 
Sade yağı 71 
Boyah ağaç şemsiye sapı 37 
Galalit ile mürettep ağaç 87 . 
.şemsıye sapı 

Adi mukavva kutu 574 
1-2-3-5 1 

9 Y ekfın 769 Y ckfın [ 

mübadil bonosu veya peşin para ile naktcn yapılır. Kiymeti mu
hammcnesı ikibin lira veya daha ziyade olan emvalin ihalei ka
tiyeleri istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait Devlet vergi 
ve belediye resim ve sair bütün masraflar müşteriye aittir. lsti-
1enlcrin yüzde yedi buçuk teminatlarilc birlikte ihale günü saat 
;4,30 da Ziraat Bankasına müracaatları. ~ (60} 

Yukarıda cins ve mik'-arları yazılı eşya aç.ık arttırma ıuretile l 
satılacağından 22/11935 Sah günü saat 13 te ltbalAt ıfimr6iü 1 

' ıatıs komisvonuna mürac:ıatları ilin olunur. 6-16 40 (20) 

•• K6nunuAnl •••• ıtf 

Ağrıları ve soğuk algınlığını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlay•nız: Alaca~ınız mal, hakiki olmalı. 
~ 

İsrarla ASPİR • 
2 ve 20 komprımelık ambalajlarda bulunur. --- Ambalajlarda ve kompri· 

• melerin üzerinde @ 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

LarPbalat'ı T em.n Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, l'elef on 

PEŞ1.,E~1ALCILAR 
i\lalzenıesi l)eposu 
~ - 79 ~r el. 3332 

TELEFON:aaea 


