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Seçim İşi 

UlusaİBirlfği Alana 
Koymuştur 

l Yeni saylav · seçimini onay
d~~~~ törü,_ ş-c!ccek için ulu~un 
t uşuncelermı ıçe ve dışa gös-
crmck dileğinde bulunduğunu 
jçı.kça söylemişti. Sec;im bitim
.crı ~Örünün yapmış olduğu 
1t.lcrın ulusça beğenilip beğe
n~!rrıcdiğini alana \'Uran en 
~Uzel belgedir. En yakın bir 
.. ~neme olan belediye seçimi 
0ırenilmck istenen bitimi ala
n~ koymuştu. Törü bunu yeter 
2°rmczdi. 
. C_. H. F genel kongresine 

1 

~1cnı. saylavlar ve yeni güven 
z~ gırmeyi daha üstün buldu. 

• 
1rd yapılan işlerin bcğenilme

•;n en yapılacak işler için hız 
•:ac:-ktı. Saylav seçiminin bi
rıncı bitimleri fırka.ya ve törüye :okuz bir güven beslenildiğini 

çl ça alana koymuştur. Kcnt
gc \ e siyasal haklarını kulla
kan yurttaşlar sandık başlarına 
t oşnıakta birbirlerile yarışa 
~U~şmuşlar reyleri Atatürkiin 
kn eri bulunduğu devrim fır
k ıt~ına vermişlerdir. Reylerin 
le Uılanılışında göze çarpan ba.ş
f ~ bir nokta da bu birlikte 

1f kalı ve fırkasızların birleşmiş 
~ rtıalarıdır. D2ha beş on gün 
'~d C. H. F Vilayet kongre
old ': fırkalı !ayısının kırk bin 
d .. ugu söylenmişti. Dün yaz-
~~ıd11z bitimlerde yalnız İz
tc c yetmiş iki binden fazla 
fı t kullanılmış ve bunlar devrim 
1 r asının öne ıürdüğü adam-
lra v... ·1 . • E.. 1 f ka d .:"'~~ mııtır. ger ya nız ır-

ols duıuncesi ile davranılmış 
ols ay 1 az bir karşılıkla da 
ki a fırkasızların beyendikleri 
le ~sı.lcre rey vermeleri gcrek
rn ~1;. 1· . Rey sayımları göster-

r "j.c)Şı ır kı fırkalı 'fırkasız bütün 
d Y er devrim fırkası çevresin
ın c ~lusal bir birlikle toplan
li !' ır. Bir çok uluslar bu bir
F~'k kurmak için çırpınıyorlar. tak a dövüşmelerindım ağlaşa
•ü .. demokrasinin cılızlığını ileri 
c ruyorlar. Halbuki Türkiye 
b urnhuriycti çok genç olmakla 
a '~ab~r demokratik rejimin 

ç !'lıgını acuna göstermekte 
~;rı kalmıyor. Düne kad•r ya
du~a ~uteklerinden uzak o!
t\ı~u soylenen Türk ulusu ku
likJ a~1n yığdığı bin bir eski
lıkJ trı yıknlış yepyeni bir var
bi a acuna ne büyük kentsel 
iç; ulus olduğunu -anlatAııştır~ 
y kn ve dı tan ülkeyi yıkmak 
a 0 l dmek istiyenlere karşı 
çı aıı savaşın utkuya varma-

•ınd:ı ul 1 b. ı· -· b" t·· ıu~ .. usa ır ıgın ve u un-

n.g~n yardımı olduqunda kimse-
ın ı k·ı· .... " ş . t t yoktur. Bunu eyi bilen l'k cyı anlıyan Türk ulusu bir

,1 .ve bütünlüğü korumak için 
r:!ırn iş!e:inde fırkalı olup o!
At rn~k ışıne değer vermemış 
n aturkc ve onun fırknsına ina
t ını. içe ve dı"'a göstermek is
kcnıış ve göstermiştir. Bu ba-
1.lkdtn alır.an bitimi candan 
1 ... ı~ am3mak elden gelmez. 
i ~r 

1 
ulusu bu inan \'C birlik 

Çınc.i: bulundukça geleceğin f c~nıışlcrden daha büyük ut
n~a~a bczeneceğinde kimse-

. uşkusu olamaz. 
tij Bızler verdiğimiz reylerle tö
lc Ye ·~ törünün dayandığı fır
in•ya ınanımızı göıterdik. Bu 

ana szüvenecek olan törü ül-

• Mukavelesi Mi? 
Türk - Elen Elbirliği 

Proiya Gazetesi Yeni Askeri Muka
vele Hakkında Neler Yazıyor? 

Paristen dün telgrafla gelen 
haberlere göre Türkiye ve Yu
nanistanın ihtiyaç halinde as
keri elbirliği için aylardanberi 
açılmış olan müzakerat yakında 
neticelenecektir. Herkes bilirki, 
Türk - E!en anlaşması, geçen 
yıl genişletilen şekli ile, Balkan 
hudtları tehlikeye düşecek olur
sa, iki yurt arasında askeri el
birliğıni de göze almışbr. Bu, 
anlaşmanın tabii neticesidir. Bu 
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Baıı 'l'el'fil.· ]W/'jltı A1'<ts 
Atin2, 20 (Hususi ) - ,,Pro

iya,, gazetesi geçen günkü baş 
makalesinde şunları yazıyor: 

anlaşmanın en mühim noktası 
iki devletin Balkanlardaki müş
terek hudntlarının karşılıklı 

teminat altına alınması idi. 
Muahcdclerlc Balkan yarım 
adasında kurulan durumun 
sağlamlaşbrılması demek olan 
bu teminat, Balkan sullıunu 

JJcıy f\oudilis 
sağlamlaşhracak bir hareketti. 

1 
Nasıl ki, daha umumi olarak, 

- Solltı 5 lif ı sal ııcde -

''Toprak istemeyiz,, Diyor 
Rayşführerin Sözleri: "Bugünkü 
Taraftarlarım 39 Milyonu Aşıyor,, 
BERLİN : 20 ( Hususi ) - _ _ 

-~~ ;;f ~ Rayhşführcr, Asosyeted Pres 
muhabirine şu beyanatta bu
lundu : 

- Onaltı yıl önce Alman
yayı kazanmak için altı taraf
danmla mücadeleye atılmışbm. 
Bugiinse tarafdarlarımın yekü
nu 39 milyonu aşıyor. Bütün 
bu Almanlar bir siyasal fırka
ya mensupturlar. Biz onları 

milliyetçi sosyalist fırkanın 
sancağı altında toplamağa 
muvaffak olduk. Millitimizin 
ruhunu kazanma mücadelesini 
bırakacak değiliz. 

Hiç kimseden dün ne yap
tığım sormıyoruz. Bugün yap
tıklarına bakıyoruz Dış !:ıyasa
ya gelince her zaman söyle
dim bugün de tekrar ederim : 
Fransadan toprak müddeiya
tımız yoktur. Tarih bakımın
dan bu Avrupanın banşı için 
değerli bir feragattır. Her 
hangi bir fedakarlığa katlan
mağa amadeyiz. Fakat hürrı
yctimizi asla feaa edemeyız. 
Manevi ve maddi sahada hak 
denkliği istemekteyiz. Amerika 
genel efkarından mültecilerin 
yalanlarına kanmamalarını rica 
ederim. 

Onlar Sar icin de yalanlar 

t 
l ;.ıok·'7t~''·•!fL,,;· ,a:: 

uydurmuşlardır.Herglin Alman
yanın durumu hakkında aynı 
yalanları tekrara muktedirler.,, . . . 

_ • oım 4 iiıırit Salıifede Rıt'le>· tf ceplıesmde 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••k;~i;:·;~~lik yollarını açmakta ı mu ve dlizeni daha t>ugünden ı dıiını anlatmağa yetmektedir. 
sreç kalmıvacakbr. ıılerin tutu- genlik günlerinin uzakta olma- ~- C>cakosıu. 

Balkan Antlaşması 
Konseyinin Kararı 

Bükreş 20 (Hususi) - Ce
nevrcden bildiriliyor: Romanya 
dış bakanı bay Titulcsko, bay 
Laval ile uzun uzadıya görüş
müştür. Az sonra Balkan ant
laşması konseyi M.Maksinıos'un 
başkanlığı altında toplanmıştır. 
Akşam bay Larjs dört Balkan 
memleketi dış bakanlarının şe
refine bir ziyafet vermiştir. B. 
Litvinof ile diğer birçok kim
s.eler de hazır bulunmuşlardır . 

Cenevre, 20 (Hususi) - Bal
kan andlaşması konseyinin top
lantısında andlaşma azaları Ro
ma andlaşmalarmın Balkan 
andlaşması için yararlıklarını 
tasdik etm' ş" erdir. 

Atina, 20 (H.R.) - Yunan 
gazeteleri Havas Ajansının şu 
duyumunu ncşrcdiyorla: Yunan 
Dış işler bakı:nı Bay Maksi
mos Türkiye Dış işler bakanı 
Bay T. R. Arası 'Ziyaret ede
rek Türk - Yunan misakının 
bir neticesi olarak aktedilccek 
olan askeri mukavele hakkında 
görüşmüıtür. 

Yunan bahriye bakanının 
Ankarayı ıon ziyaretinde bu 
mesele görüfülmü§tü. Bay T. 
R. Arasın Ankaraya dönüşün
de bu görüşmelerin tacili muh-

z.a.~:A. 

Bay 'J itulc i.o 

temeldir. Mamafi Yunan resmi 

çevresinden bu hususta veril· 
miş bir duyum henüz yoktur. 

•••••••• 
Polis Teşkilatı 
İstanbul, 20 (Hususi) - Po

lis teşkilatında bazı islihat 
yapılması kararlaştı. Hükümet-

çe bu maksatla yeni projeler 
hazırlanıyor. Ankara polis mek
tebine bağlı bir polis enstitüıü 
kurulacak, burada zabita iıle
rinin teknik kısımları gösteri
lecektir. Zabıta memurları da 
derecelere ayrılacaklardır. 

A&IRDA 
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Sahife 2 

Anonim Şirketler iktisa
dı Ve Muasır içtimaiyat 

Çok eski zamanda nüvesi 
hazırlanmış fakat on sekizinci 
asır sonlarında nema ve 
tekamül etmiş bundan beı on 
sene evvelki cemiyetin umde 
ve esaslan bu son senelerde 
radikal değişiklikler geçirmek
tedir. 

Dört asır evvel lngilterede 
neşredilen Magna Charta ve 
bunu takiben 1693 te kabul 
edilen Bili of rigbts hukuku 
beşerin ilk müjdecileridir. 

Saltanatın zülum ve itisafım 
tahdit eden bu kanunlar insan
lığa insan gibi yaşamanın ilk 
zevkini tattırmışlardır. 

Bu suretle on yedinci asırda 
doğan demokrasi bir varhk 
olabilmek için iki asır cenin 
halinde yaşamış ve en nihayet 
Amerikanın ilk tqkilib esasiye 
kanunile 1780 seneıinde mu
ayyen ve kat'i şeklini alabil
miştir. Amerika teşkilih csa
aiye kanunu Fransa ihtillli 
kebirine takaddüm etmekle 
beraber demokrasinin esasla
rını yani hukuk beşer umde
lerinin muhafaza ve müdafaa
sını adli teıkilita vermekle en 
ileri adımı atmıı bulundupn
dan demokrasinin mina ve 
mef bumunu ihtiva ettiği esas
lan tahlil ederken bu ilk ka
nunu nazarı itibar• almaj'ı 

münasip görüyorum. 
Bu kanunla inunlıia bahf•

dilen haklar nedir? 
Bu hakları meıhur Furist 

hrden ~Lord Hale enfüıi •• 
yazı hüriyetini, ıebepıiz cezai 
takıbattan masuniyeti , inti
hap etmek, idarede temsil 
edilmek hakkı aibi bizzat ken
disine ait olan haklardan iba
rettir. Bunlara hukukta jura 
Personarum derler. 

İki!!.cisi iş tararruf hakkı, 
it hakkı, rekabet hakkı, akide
ler masuniyeti, mOkteHp hak
ların tanınması aibi bizzat ken
di.sinden hariç fakat kendisine 
bağlı ve kendisinin medeni 
surette yaşamasını temin eden 

· haklardır ki bunlara da Jura 
reıum derler. 

Birinci haklara tabii ve fit
ri diyebiliriz. Esaslarını da ta
biatın eıici kanunlanndu al
mıtlardır. İkincilerine içtimai 
haklar diyeceiiz. Çünkü bun
lar, cemiyetin· ahenk. tekimül 
ve bütünlüğünü temine matuf 
ve insanlarca bu maksatla yaz
edilmif haklardır. 

Binaenaleyh inıanlann ce· 
miyct hakkındaki tekamül 
ülküleri deği~tikçe bu hakla
rın da mahiyeti değiıeceii ta
biidir. 

Filhakika senelerin gcçmesi
le cemiyet bu ülküye ulaşmıı
mıştır \'e şimdi daha ötesine 
ıeçmek üzere bulunmaktadır. 

Bunun için bu eski esasları 
cemiyetin yeni tekamülüne uy
durmak, daha doğruıu bugün
kü icaplara Ufi'\JR yeni esaslar 
1uıetmek ihtiyacımız meydana 
çıkmış bulunuyor. Nı tekim 18-
inci asır c5as haklarının yavaı 

yavaş yeni prensiplere yerleri
ni terk ettiklerini görüyoruz. 

Eskiden cemiyeti, ruhi ve 
maddi benlikleri aı: çok birbi
rine bcnziyen ve birbirine ben-

Yazan: Mümin Emin 
zer işlerle uğraşan fertler teş
l<il ediyordu. Bunun için insan
ların birbirile olan münasebet
lerini tayin etmek lazımgeli

yordu. Bugünkü cemiyet içeri
sinde ise fertlerin tesiri k<ılma
mııbr. Bugünkü münasebetler 
muhtelif kuvvetlerin münase
betleridir. 

Sermaye, iş, hukümet, sanat
lar ve bunların münasebetleri. 
Bu münasebetleri ise akademik 
jurispı;udence menşurundan ge
çirerek tayin ve tespit edeme" 
yiz. Yeni münasebetler içtimi 
veya hukuki olmaktan ziyade 
iktisadidir. Bunun için yeni 
esasları ökonomik bakımdan 
ve materyalist bir gözle tayin 
etmek lazımdır. 

Yeni çemiyetin bünyesi de
i'işmiştir. Biriki A!'lır evvel yal
nız başına veya fevkaladeden 
bir çırakla İş yapan demirci 
dükkinlan yerine bugün 100 
bin erce ameleyi çalıştıran fab-
1 ikalar vardır. Dün tencere ta
bak ve eski pardesü üzerine 
para ikraz eden sarraf dükkan
larının yerini bugün milyarlara 
hükmeden bankalar almıştır. · 
Bugünkü cemiyette her adam 
yaşamak için muhakkak bü
yük bir teşkilata mensup olmak 
ve onun talimat ve emirlerini 
ifa etmek mecburiyetindedir. 
Modern iktisadın yeni muaz
zam teşekkülleri cemiyetin bü
yük atumlarmı teşkil etmekte
dir . 

Yeni hukuk, yeni içtimaiyat 
daha doğrusu yeni demokrasi 
bu iı müesseselerinin yeni mü
nasebetlerini tayin etmekten 
ibaret kalıyor. Binaenaleyh bu 
yeni teıelcküll,.ri bu muazzam 
iktisat divlerini meydana geti
ren yeni unsuru bulur ve bunu 
tetkik edersek bugünkü içti
maiyatın mecra ve cephesini 
anlamıı olabiliriz. 

Bu yeni teıekküleri yapan 
eski hukukun Anonim tirketler 
faılıdır. Bunwı için bugünkü 
iktiıadiyata anonim ıirketler 
iktisadiyatı ve bugünkü içtima
iyata anonim şirketler içtima
iyatı diyebiliriz. Anonim şir

. ketler büyük bir kuvvet olarak 
meydana çıkbktan ıonra içti
mai ıirazeyi temin için vaze
dilen esaı haklar bir bir yı
kılmaj-a haşlamııtır. 

Esas haklara göre akitler 
sr eıt ve masundu. 1894 se
nesinde Almanyada ilk vaz ve 
kı•a bir zamanda 53 memle
kette kabul edilen iş yualarile 
amele ve sermayedar arasın
daki akit ıerbestiıi bir çok 
ıartlarla ve bittabi amele le
hine tahdit ve takyit cdilmiı 
bulunuyor. 

lı yasaları yalnız bu akit 
serbestisini tadil etmekle kal
mamış, vehlei ula da ıayet man
tıki, mutedil ve tabii görülen 
hukuk esaslarını da ilga et
miştir. 

Eskiden bir adamın bir işten 
mes'ul olması için bir kusuru 
bulunması lazımdı. Yeni iş ya
sasına göre işçi herhangi bir 
suretle kaza geçirirse, bundan 
sermayedarın ıuni taksiri olsun 
olmasın, sermayedar mes'ul 
tutuluyor ve iıçinin kendisine 

Yeni Asır 

işçinin 
ölümü Hakkında 
Tahkikat Yapılıyor 

~.emalpaşa Yangını 
r angında Kast Yoktur. 9 Bi1ıı 

Lira Zarar Vardır 
Şarkhah kumpanyasının Hal

kapınardaki fabrıkasında ma
kina dairesindeki kazam temiz
lerken kendisini elektrik cere
yanına kaptırmak sureti!e ölen 
işçilerden İştipli bay Recebin 
ölümü hakkındaki tahkikata 
müddeiumumilikçe dsvam edil
mektedir. 

Kemalpaşa kazasında bay 
lbrahimin kahvehanesinden çı· 
kan ynngm neticesinde iki dük
kan, bir kahve ve bir evin yan-
dığını ve İzmir itfaiyesinin ye
tişip yangını söndürme!İ ile 
bütün l:azanın yanmak tehlike
sinden kurtulduğunu yazmıştık. 
Mahnllinde yapılan tahkikat ne-

e 
Tahkikatı Sona 

ticesinde yangının bay İbrahi
min .kahvehanesi ocağında bı
rakılan bir ateşten çıktığı ve 
yanan ev, kahvehane ve dük
knnlann eşyaları ile birlikte 
9 bin liraya yakın bir zarar 
husule geldiği anlaşılmıştır. 
Yangında kast eseri olma

dığı tesbit edilmiştir. 

Hadisesi 
Ermek Üzeredir 

Mtiddeiumumilikçe kazan için
de bulunan elektrik telleri ve 
lambaları toplatbrılmış ve bun
ların fenni bir şekilde hazırla
nıp hazırlanmadığı mutahas
sıslara tetkik ettirilmiştir. Ya
pılan tetkikte bunlarda fenni 
noksanlar görülmü~ ve fabrika 
müdürünün ihmali neticesi bir
kişinin ölümüne sebebiyet ver· 
diii kanaab hasıl olmuştur. 
Kendisi hakkında bu noktadan 
tahkikata başlanmışhr. 

Bay Saraç Rizadan iki yüz müddeiumumiliğe verilmişti. 
lira Rüşvet istemekle ve bu Müddeiumumilikçe bay Fevzi 
paranm altmış lirasını almakla ile bay Tevfik haklarında. Türk 
suçlu emlaki milliye muhasibi ceza kanununun 213 üncü mad-
Bay Fevzi ile muamelat me- desi mucibince rüşvet suçun-
muru Tevfik ve dosya dan ve dosya memuru bay Si-
memuru Tevfik ve Si- yamettin hakkında da 275 inci 
yamettin haklarında üçüncü madde mucibince resmi evrakı • 

Menemen 
Posta Müdürünün 

Muhakemesi 

sorgu hakimliği tarafından ya- imha etmek ve evrakı ortadan 
pılmakta olan tahkikat bitmiş kaldırmak suçundan son tab-
ve evrak esas mütalea için kikatın açılması istenmiştir. ····-

Bin yüz küsur lirayı zimme
tine geçirmekle suçlu Menemen 
posta ve telgraf müdürü Bay 
Hayrinin muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilecekti. 
Hesapların tetkiki için tayin 
edilen ehlivukuf henüz tetkika
bnı ikmal etmediğinden muha-
keme bu ayın 27 nci gününe 
bırakılmıştır. -

Bir Kaza 

Bay Fikri 
Dün lstanbuldan Geldi 

istanbul liman ıirketi tasfi
ye heyeti ve muvakkat idare 
Heyeti reisliği vazifesini gör
mekte olan İzmir liman 
iılcri umum müdürlüğü baş 
müfettiıi Bay Fikri Altay dün 
lstanhuldan tehrimize ielmiştir. 

Otobüse Çarptı 
Manisa maarif sıhhat müfettişi Bir Yolcu Yaralandı 

akliye ve asabiye mütehassısı İzmir _ Karşıyaka yolunda 
Dr. bay Ali Muhlisin Alaşehir otobüsle bir araba çarpışması 
ve Demirci mekteplerini teftiş- olmuştur. Osman oğlu arabacı 
ten avdet ederken arabadan Nuri arabasile Karşıyakaya gi-
düıerek ayağı kırıldığını ve te- derken Bayraklıda, karşı ci-
davi için İatanbula götürüldü- hetten gelmekte olan soför Zi-
ğünü teessürle işittik. Kıymetli yanın idaresindeki 18 numa-
doktorumuzun geçirdiği bu r•lı otobüse çarpmıştır. Araba-
f eci kazadan dolayı duyduiu- nın oku otobüs kapağını dele-
ıouz acıları yakında iyileıtiiini rek yolculardan Roben oj'lu 
duymakla gidereceğimizi ümit Bünyamini sağ ayağından hafif 
ederiz. surette yaralamışhr. . ...•......••••••.......••...............•...••..........•..•.•.... , .........•........•. 
ve aileıine bakmıya icbar edi- ki aksiyönerin karı bu suretle 
liyor. Yeni esası dopran na- devlet tarafından rekabetin 
zariye cemiyetin en iyi ıekilde ilgası ve hükümetin himaye-
idaresidir. Cemiyetin menfaati sile tahtı temine alınmış bu· 
için şahıslara, daha doirusu lunuyor. Devletin himayeıi 
yukarıda söyledij'imiz kuvvet- demek bütün milletin müzahe-
lere ait hakların birinden alı- reti demek oldupndan bu 
nıp diierine verilmesinde bir tekeffül ve teminata kal'fl 
zarar görülmiyor. deYletin anonim şirketlerin 

Eskiden it serbestti, rekabet idaresine müdahale etmesi man-
la-ıımdı. Buııün bunlar kaldırıl- tıki değilmidir ? Halbuki yuka-
mışbr. Yeni iktisadi devlet nda iş yasalarıda izah ettiğimiz 
sevkcdiyor ve işi devlet bu- gibi, bu~ün devlet, taıarruf ve 
Iuyor. akitlerin ivazsız olarak şekil 

Eskiden monopollar, trüstler ve serbc,tisini takyit cdebili-
vc Holding'!er kanun harici yor. Bu hususta ise ivaz ve 
addediliyor ve bunların tabak- hizmet mukabilinde olan bu hak 
kümüne mani olmağa çalıfıh- su götürmiyecek kadar makul 
yordu. Bugün devlet id~rc ve ve tabiidir. 
sevki altında bunların vücudu İleri iktısadi, daha doğrusu 
terviç edilmektedir. bütün ulusun devlet önderliğile 

Bu :suretle ulus devlet neza- icra ettiii hamleleri geri ve 
reti altında organize oluyor tatbik kabiliyeti kaybetmiş ano-
ve ulusun iş kabiliyeti disiplin nim ıirkctler kanunile yani 
altına girerek rekabet yüzün- idare meclisinin keyf ve arzu-
den sadır olmıyor. sile idare etmek tuhaf değilmi? 

Devlet İf bölümünii yaptık- ; Binaenaleyh devletciliii her 
dan sonra bunları muayyen ! hususta ve her şekilde tatbik 
bir kazançlc anonim şirketler •. etmemiz il\tisadi kalkınmamız 
arasında taksim ediyor. Demek 1 için şarttır. 

Belediye Reisinin 
Teftişleri 

Belediye Reisi Doktor Bay 
Behcet Uz:, dün öğleden evvel 
belediye fidanlığı, temizlik hanı 
ve belediyeye ait inşaat ile 
ağaç dikilen yerleri gözden 
geçirmiftir. ... .... ,_ 

Baytar Bütçesi 
Tespit Edildi 

Vilayet baytar müdürlüğü 
yeni yıl bütçesini hazırlamış 
ve vilayete vermiıtir. Yeni yıl 
bütçede baytar müdürlüğü için 
kabul edilen masraf mıktan 
16737 liradır. 

Geçen seneki bütçedeki mas
raftan bu yekun pek az fazladır. 

Kim Çalmış 
Üç Bin Beş Yüz 

LiraBulunuyor mu 
Kemeralbnda Mesorrct ote

linde bir reee misafir kalan 
Edremitli tuz ve buz fabrikası 
aahibi Bay Rifatın otel odasın-
da aıbğı yeleği cebinden 3500 
lirası çalıllllllfh. Zabıtaca yapı
lan tahkikat neticesinde bin 
liralık bir tane.ti Manisa Os
manlı bankasında bulunmuş ve 
oraya kimin tarafından yah
nldıiı hakkında tahkikata baş
lanmııtı. 

Yapılan tahkikat esnasında 
bu paranın mezkur bankaya 
lıtanbula gönderilmek üzere 
lstanbulun meıhur otel hırsız
larından Rauf ve Mehmet Ali 
tarafından yatırıldığı tespit 
olunmuıhır. 

Bu iki hır•ız Manisa müdde
iumumiliii tarafından tevkif 
edilmişlerdir. Yakında İzmire 
getirileceklerdir. -Bay Kenan Yllmaz 

Boğazından rahatsız bulunan 
Defterdar Bay Kenan Yılmaz 
dün iyileıerek vaıifcsine gel
mittir. 

21 Kanunusanı 1935 

Cemiyetin 
Ası ları .. -- .._..,_ 

"Yazan.: F'rld:rlcll 
:E:n.gels 

.::eviren: Muhittin 
" D;in ve yarın tercüme kül

liyatı,, unvanı ile Vakıt mat
baası tarafından neşredilen ve 
hepsi de maruf fikir ve ilim 
adamlarımız tarafından Türk
çeye geçirilen güzel kitaplar 
arasında son günlerde çok gü
zel ' ·r taneıi daha çıkarıldı. 

eserin müellifi mütercimin 
kitaba yazdığı başlangıçtaki 

bir tabire göre Kari Marx'sın 

Ebubekiri olan Fridrich Engels 
ve Türkçeye çeviren de arka
daşımız kooperatifçi Muhit
tindir. 

Marx ve Engels denilince 
hatıra derhal tarihi maddec·i
lik, komünizm ve sosyalizm ge
lir. Fakat hiçte siyasi bir eser 
dağitdir. Cemiyetin ve cemiyet 
içinde Aile, hususi mülkiyet ve 
devlet müesseselerinin ti ilk 
innnlardan itibaren zamanı
mıza kadar muhtelif tekamül 
seyirlerini adım adım takip 
eden hemen tamamen ilmi bir 
eserdir. Eğer ilme hafifçe si
ynset karışbran bir iki nokta
si da varsa bunlar üzerine de 
mütercim ayrıca dik.kati celbet
meği ve henüz bu gibi bahis
lerde ak'Ja karayı seçemiyecek 
olanları aldanmaktan korumayı 
unutmamak vazifesini de kita
bın ba,ına yazdığı bir mukad· 
deme ile ifa etmiştir; 

Bu mukaddemeden de anlı
yoruz ki bay Muhittin içtimai 
ilimlerde Materyalist ulusun 
hararetli taraftar.1dır. Buna 
mukabil siyasi Marksizmle de 
aleyhtardır, yani mütercim, 
içtimai materyalizmin müsbct 
ilim görüşlerine ne kadar ta
raftar ise bu fikrin siyasi teza
hürlerinin komüni.zm ve hatta 
sosyalizmin hem yanlış ve gayri 
ilmi bir görüş olduğuna, hem 
de bunların hilen iflas etmiş 
bulunduğuna kanidir. Bay Mu
hittin bu fikirlerini mukaddc-· 
mesindc çok güzel gösteriyor 
ve huJasaten diyor ki: 

"Marksizm, ilim sahasında 
ne kadar müsbet usullerle ha
reket etmiş ve geçmiıtekileri 

ne kadar güzel izah eylenıi,se 
siyası nazariyelerinde ve ı!ele
ceğe ait görüılerinde de o ka
dar hayali ve hatta üstapik 
olmuştur.,. 

Uzun olmamasına rağqıen bu 
mukaddemede mütercim kitabın 
kuvvetli taraflarını da zaif ta
raflarını da göetermiş, bu su
retle karilerin kitabı okurken 
ondan azami derecede istifade 
etmelerine yardım etmiştir. 

Eserin kendisine gelince, he· 
men dünyanın büyük ve küçük 
bütün dillerine ieçirilmiş olan 
bu kitap, üç içtimai müessese
nin, yani aile, hususi mülkiyet 
ve devletin tekamülleri mese
lesi üzerinde yapılmış en eski 
ve en güzel bir tetkiktir. Hiç 
mübalağasız olarak denilebilir 
ki bu eseri okumamış olanlar 
cemiyet meselelerinin hemen 
- hiç birini dememek için - pek 
çoğunu doğru anlıyamazlar. 
Eser eski olmakla berab ... r, 
içindeki tetkiklerin ilmi kıy
metleri itibarile çok tazedir. 

-· 'omt 8 im·; ıtrıh;fnlr.-
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Pence ·esine Kadar Uzaı11an Sarı 
~ · a . .;r=--mirı'eri Bol Bol l(o ... Jadı .• 

İyi .. :Cun!ar hepsi benliğimi
zi düşündüren değerli varışhn
dır ... Fakat yine bu kadın er
kek ölçüsü, yanlış bir terazi 
ile dartıldığım inkar edeme.ı
ainiz .. 

Doktor Batuk İvremin ne is
tediğini anl2.mıyarak: 

- Amma aç gözlüsünüz ha. 
Saylavlığa kadar aldınız yiirü
dünüz, daha ötesi kaldı mı? 

İvrem gülerek: 
- Daha ötesi değil, daha 

berisi var doktor .. Kadm yük
ıeldikçe.. Erişken gibi erkeğin 

hiçliği altmda kalmak, gücüne 
~ider. Demin siz bile bana, 
onun adını almıyacak m1S1n, 
diye soruyordunuz. Neden bu 
sönük ad, bir kadının bütün 
bilgisini örtsiln?Nedcn böyle hiç 
erkeklere, bir avukat veya bir 
doktor İvremin kocası denil
mesin de, o doktora Erişkenin 
karısı denilsin? Bence bu öl
çüsüz gidişte kafanın rolü aran
malı ... 

Birden sözü değiştirerek: 
- Fakat burada durmalı. Bu 

bahsin münakaşası uzun sürer, 
Ben izininizle Ülgene tel ya
ıımı çekmeğe gidiyorum. Üç 
güne kadar Altınovaya gitme
liyim doktor .. 

- Gerçek avukat Altan da, 
Altmovayı öyle methetti ki, 
benim de bu mıntakayı iÖre
c~iim geldi. Şu seyabatı birlik 
Yapalım arkadaş diyorum .. 

Doktorun bu (arkadaı) diyi
şini yine avukat Altan duy
nıuş olsaydı, kimbilir neler dü
oünür ne hükümler verirdi 

. İvrem gizliyemediki bi; se
vınçle: 

- Oh ne iyi olur doktor. 
Arkadaşım Ül2en adıyle ıize 
teşekkür ederim. Orada ço
cuk aailık işleri üzerinde fi
kirlerinizden istifade ederiz .. 
O halde birlik gideceiimizi 
yazayım?. 

- Evet yaz .. Seni çok geç bı
rakmamak için en kestirme 
yol birlik gitmek.. Şimdi ben 
de yerimize bırakacaiım bir 
arkadaşla anlaşayım .. Üç iÜn 
geçirmeden sana, haydi bazı
nın, diyebilirim İvrem .. 

* ~· ... 
Ulgen yatağından atladı, çıp-

lak ayakklrile koştu, perdeyi 
çekti. Nisanın en güzel parlak 
bir günü idi. 

Genç kadın başını pencere
den çıkardı, uzun derin bir 
oh çekti. Penceresine kadar 
-u.ıanan sarı yaseminlerin mis 
kokusunu bol bol içine çekti. 

Altınova vadisi uzaktan 
Altın gibi parlıyordu. Genç 
kız sabırsız bir hareketle içeri 
çekildi, geceliğini çabuk bir 
elle üstünden attı. Masası üs
tünde duran bir tel kağıdını 

tekrar aldı, belki onuncu defa 
okudu: 

"Dolctor Batukla birlikte ge
liyoruz.,, 

iVREM 
- Geliyor, en aon sözünü 

unutmadan yerine getiriyordu. 
Güzel yüzü sevinçle açılıyor, 

bir düziye: 
- Oh geliyor, tam zamanın

da yetişiyor, diyordu. 
Kağıdı çantasına koydu, tu

valeti önünde giyindi. Başına 

da hafif bir bere geçirdi ve 
gerçek bir mektıepli kız çevik
liğile dışarı fırladı. 

Kocası çay ·masasında onu 
bekliyordu. Ayakta çayı fin
canlara boşalttı .. 

- Şeker hani? Gctirmeğe 
unutmuşsun.. Haydi çabuk ni
ne; yerimde duramıyorum .. 

Oiuz gülümsiyerek saatine 
baktı: 

- Erken kalkmakla sabah 
olmıyer Ülgen. Daha vaktimiz 
v~r. Buradan Selçuğa en çok 
bır ıaatta varırız, orada treni 
bekleri% bile .. 

- Onlar bizi bekliyecekle
rine biz onları bekleriz. İvremi 
öyle göreceğim ıeldi ki.. 

Sonra nineye döndü: 
- Sen de Emineyi çağır, 

böreii açarken o da ev işleri
ni becerir .. 

- So?u V•u-·---Fransa - Cenubi 
Amerika 

İSTRES 20 (A.A)-Fran.sa
Cenup Amerikaıı posta irtiba
tını yapacak olan Lebrix tay· 
yaresi müsait meticeli tecrübe-
ler yapmı;ıtır. Yann veya salı 
günü hareket etmesi ihtimali 

ı vardır. 

ELHAMRA 1. Milli 
__ K_U_T_U--:-P~H~A..;....;N~E;......-=S....:l:....::..:N...:E=.. M A S 1 

. _Şimdiye kadar İzmir sine;alarmda gördüğ°ünüz fili;ler 
ıçınde en çok beğenilen : 

ÇARDAŞ FÜRSTİN 
E. KALMAN'ın meşhur opereti. Başrollerde: 

MARTHA EGGERTH ve HANS SÔHNKER 
Bugün 15, 17, 19 ve 21.15 seanslarında gösteriliyor. 

Gelecek PERŞEMBE gUnUnden itibaren 

EKMEKÇİ KADIN 
XHVIER DE MONTEPIN'nin 

Fırka 
ıe 

ları Arası a ö 
0 

ş
_:r _CI --~!!er NeDi~~ ar? 

Atina, 20 (Hususi) - Ulusal srcrektiğini yazmışhr. 1 
koruma proğramı için fırka Toplantılarda ileri sürtilen 
başkanlarının el birliğile hü· hükümct görüşlerinin este-

ması ve kabine değişiklikleri
nin bu programı bozmamasıdır. 

Her kabine, lüzum göreceği 
varidatı nerden bulacağına ken-

kfımct tarafmdan yapılan top- nografi ile tutulan metni Bay 
disi karar verecektir. Ulusal 
korum<:. programı yapılıaca, 
Çaldaris kabinesi gereken ma~ 
rafl .. rı karşı lığını yeni bütçeye 

lantıda bahriye ve hava nazıl'- Venizelosa gönderilecektir. 
ları deniz ve hava donanın~- Paogramın tatbiki için lüzum 
l~rının ihtiyaçlarını anlatmışlar- görülecek varidatın bölünme-
dır. sine gelince, bu hükfunete ba- yazacak ve bunları nasıl elde 

edeceğini !. ..-st:erecektir. Muha
Jif fırkalar çevrelerinde hQL'ii
metin yeni vergilere b:l.ş vur
madan yeni varidat bulamıyaca-

B. Venizelos meb'usan baş- kan bir iş olu? toplantıda bu-
kanı B. Viı.ikis'c göndercliği na dokunulmıyacaktır. Hükfı-
bir mektupta, kendi düşünce- metin istediği, ulusal kurum 
lerini bildirebilmek için iptida için biitün fırkalar arasında 
hükumetin görüşlerini bilmesi müşterek bir program yapıl- ğı ileri sürüli~yor. 

Maliye ..... 
Mütehassısı Geldi 

İST ANBUL, 20 (Hususi) İ 
Maliye mütehassısı olarak çat' 
rılan Alfand Paristen şehrimize 
gelmiştir. Yeni mütclıass t 
Ankaraya hareket etmek üze
redir. 

Trabzonda 
Fındık Fiatleri 

Elel<trik İşleri 
TRABZON, 19 (A.A)- Son 

günlerde fındık fiatJerinde mah-
süs bir yükseliş vardır. Avrupa 
piya~alarında alıcılar çoğalmış-

tır. iç 48 ve kabuklu fındık 
24 kuruştur. Mahsulün erimin
den Birinci Kanunun sonuna 
kadar l 10 bin kantar kabuklu 
fındık ihraç edilerek mahsulün 
üçte ikisi tükenmiştir. 

Elektrik İşlerl 
TPABZON, 19(A.A)-Elek

trik şirketinin Sümerbank mü
messillerinin ve ortaklarının hu
zurile yapılan genel toplantı
sında aksyon değerleri ve ser-
maye yarıya indirilmiş ve beş 
kişilik idare heyeti seçilmiştir, 
Şirketin vaziyeti sağlamlaşh
rılmıştır. 

Kadınlar DerneAI 
TRABZON, 19(A.A)- Tay

yare cemiyeti kadmlar yardım 
derneği kurularak idare heyeti 
teşekkül etmit ve reisliğe ba
yan Emine Kadri seçilmiştir. 

Trabzon bayanları ilk defa 
olarak bir kuruma girip iş ha
yatına atılmış bulunuyorlar. 

• M .. • G = 

Atatürk Hafta çin e 
lstanbula Gidiyor 

ismet İnönü Ve bay Recep Peker 
De beraber Gideceklerdir 

Ankara, 20 (Hususi) - Reisicumhur Atatürk hafta içinde 
İstanbula g~iiyor. Fırka bürosu İstanbula nakledilecektir. Başba
kan İsmet Inönü ile fırka genci katibi bay Recep Peker de 
Atatürk ıle beraber gideceklerdir. 

Saylav Seçimi 8Şubatta 
ANKARA, 20 ( Hususi) - Saylav seç.imine Şubatın sekizinde 

başlanacaktır. Cumhuriyet halk fırkası seçim dolayısile mühim bir 
beyanname neşredecektir. Namzetler bir gün evvel yani yedi 
Şubatta ilin edilecektir. 

Ankarada Harbiye Mektebi 
ANKARA, 20 (Hususi) - Burada yapılmakta olan harbiye 

mektebi binası yakında bitiyor. Önümbzdeki tedris yılında mek
tep Ankaraya nakledilerek bu veni binaya geçecektir. 

Kültür Bakanı 
Edirneden İstanbula Harekei Etti 

. Edirne Karai'aç, 20 (Hususi) - Cuma günü şehrimize ge
len kültür bakanı Bay Abidin mektepleri teftiş etti. bu akşam 
Konvansiyonelle İstanbula hareket etmiştir. İstanyonda kalabalık 

vard.ı 

Buğday Yolsuzluğu 
• İstanbul : 20 ( Hususi ) - Ziraat Bankasındaki buğday yol
suzluğu tahkikatı devam etmektedir. Haydarpaşa silosunda çalı
oan üç memura işden el çektirilmişdir. 

Raşit Riza Temsil Heyeti 
ANKARA, 20 ( Hususi ) - Burada temsiller veren Raşit 

Rizanın arkaMiaşlarından Bayan Halide ve Zahide ile bay Yaşar 
ve daha iki artist habersizce trene binerek lstanbula gittiler. 
Raşit Riza dün gece Ankaradaki temsil proğramını değiştirmiye 
m~cbur kalmişbr 

SiNEMASI 
BugUn 

8000 kız arasından seçilen 200 güzel kızın iştirak ettiii 
senenin en şen filmi. 

Roma Çılgınlıkları 
Amerika ve Avrupalıların gözbebeği olan büyük sanatkar 

Eddle Cantor tarafından çevrilen bu filim seyircileri kahka
halara gark ediyor. 

Filmde Romanın meşhur esir pazarları - Dillere deatan olan 
Roma hamamları - İmparator sarayının debdebe ve haımeti •iç.in· 
de çevrilen entrikalar - Aşk - Hırı - Kıskançlık - k6tülük ve eyilik 

Aynca FOX dünya havadiıleri (Türkçe sözlü J 
Seanı Saatları : Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Perşembe 

13 - 15 - 17 talebe aeanaı Cuma 13 ilave seanaı 

~ 

1Hazrrıanıyor 
Ankara : 20 ( Hususi ) -

Saylav seçimi için yurdun her 
köşesinden haberler gelmek
tedir. Her tarafta fırka liste
leri iltifalde seçiliyor. Fırka 
divanı saylav namzetlerini hazır-
lıyC' . Namzetler Atatürkün 
tasvibinden sonra ilan oluna-
caktır. 
Kültür Bakan! Edlrnede 

Edirne, 20 (A.A) - Kültür 
bakanı Abidin Özmen liseyi 
ve ilk mektepleri teftiş etmiş, 
Selimi ye camiini '\ e müzeyi 
gezmiştir. 

GümrükçüEer idaresi 
Ankara, 20 (A.A)- Gümrük 

muhafaza teşkilatmın satın ala-
cağı tayyare için teşkilat men
supları tarafından beş ay için-
de toplanan yedi bin lira mu
hafaza umum kumandanlığınca 
Türk tayyare cemiyeti umumi 
merkez veznesine teslim edil-
miştir. 

Istanbul 
]kinci 1iin1ehip 
Se~:iınin· Bitirdi 
İstanbul 20 (Hususi) - İstan

bul ikinci müntehip seçimi bitti. 
Vatandaşlar yiizde doksan beş 
nisbetinde rey vermişlerdir. 

Sahtekar 
J lakkı ı~nıinde 

Biri i Yakalandı 
İstanbul 20 (Hususi) - Sahte 

yüz kuru~luklan yapanlardan 
Hakkı isminde biri yakalan
mıştar. 

Halkevlerinde 
Bafra, 20 (A.A) - Ha1kevi 

soysal komitesi Bulgaristandan 
gcfcn muhacirlere yardım ol
mak üzere iki müsamere ha-
zırlamı,tır. 

Orta, Doğu 
Anadolu Karla 

Örtülü Bulunuyoı 
Ankara, 19 (A. A) Ziraat ba

kanlığı meteoroloji enstitüsün-
den verilen malümata göre son 
24 saat içinde hava doğu Ana
dolusu ve Karadeniz kıyıları 
ve orta Anadolunun şimal kıs
mında yağışlı, diğer yerlerde 
kapalı geçmiştir. 

Yagışlar orta Anadolusunda 
kar, Karadeniz kıyılarında yağ
mur şeklindedir. En çok yağış 
22 milimetre olarak Rizede öl
çülmüştür. Oı·ta Anadolunun 
şimal kısmı ile doğu Anadolu
su karla örtülmüştür. Karın 
kalınlığı Sarıkamışta 73, Kars
ta 45, Sivasta 30, Çorumda 
22, Kastamonuda 19, Erzurum
da 18 santimdir. Diğer yerler
de kamı kalınlığı 5 - 1 S santim 
arasındadıı·. 

Bu gece en düşük !5uhunct
ler sıfırın altında Karst 17 
Afyonda 15, Erzurumda 9,a Bur~ 
sada 6, Aııkarada 4 d 
d d

. erccc-
e ır. 

En ··k k h .. .. yu se su unetler sıfırın 
~st~nd.e 17 derecede Adanada 
olculmUştür. 
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F ransaya Dönüşten Sonra Ne adar 
Garip Şeyler Öğrenmiştim .. 

V c mükafat oe güzel veri
liyordu. Ben Kapiten Laduyu 
aramağa geliyor, onu yerinde 
bulamayınca kendisini istihfaf 
edene müracaat ediyorum. Bu
rada gıırip bir muamele ile 
karşılaşıyorum. Kalonel Gube 
bana sert bir ifade ile şunları 

söyliyordu: 
- Madamki madam Madrit

teki işleri bu hale koymuşsu

nuz. Artık hizmetinize ihtiyacı
mız kaJmadı. 

Başımı eğdim. Bu cidden 
garipti. 

Ko!oncl Gube sorgusunda 
devam etti:· 

- Paranız var mı? 
Her aeyahatımda mühim mik

tarda peseta ile Fransız kasa
sını zenginleştirmekte idim. Ba 
:-on Von Krohnun kasasını 

memleketim be!abına boşaltı
yordum. 

- Hayır, dedim. Bu defa 
yok. Almanlardan aldığım pa
raları ne yaptıiımı elbette bilir
siniz. Bugünkü servetim iki 
tayyarcmle otomobilimin satış 
bedeli olan 25 bin franktan 
ibarettir. 

- Evet .. Kapiten Ladu ba
na bundan bahsetmişti. Bize 
para cihetinden de çok yar
dım ettiniz. Büyük faaliyette 
bulundunuz. Fakat hizmetiniz
de devam etmeli idiniz. Siıe 
te,ekkür etmeyi elbette bile
cektik. 

- Size hizmet etmekte de
vam etmek mi? Anlamıyorum. 
Baron Von Krohnu mahvetmek 
le ne yaptım ?memleketime hiz
met etmedim mi? 

- Bir dij'eri onun yerıne 
geçecek .. 

- Baron.un halefi onun da
~ılan, mahvola.n teıkilibm ye
niden kuruncaya kadar harp 
bitecek. 

Fevk.alide sinirli idim. Par.a. 
istemiyordum. Bu karııındaki 
adam da benim menfaat sai
kası ile dejil, memleketime 
sevgim ve baihlığ'ım basebile 
fedakarlıklar yapbğ'ımı bilmeli 
idi. 

- Mcsyö dedim. Sizden hiç 
bir şey aramıyorum. Ne yap
maia muktedirsem onu yap
tım. Bazan kuvvetimin çok üs
tüne çıkan işler gördüm. Bu
nun için mükafat ta istemiyo-

rum. Nefsim için s:ıkladıkım 

vicdan huzuru ve tesellisi bana 
yeter. Bu da Franslzlık vazi
femi yapmış olmaktan ibarettir. 

Bu anlaşılmaz sözlerle beşin
ci büroyu terketmek üzere 
idim ki koloncl Gübc sordu. 

- Kollar~omiumla yazılan 

yazıları okumc..k için alınanların 
ne kuJlandıklarını bilir miıi.niz? 

- Ne dediniz? 
Alıklaşmıstım . 

- Anlıyamadım. Şu halde 
rnülizim Marieye tevdi ettiğim 
Baron Von Krohnım kurye5i de 
okunmadı mı? 

- Hayır. 

- Anladım. Ne feci t•Y .. 
Bense hayatımı bir hiç için 
tehlikeye koymutum demek. 
AJmanların. ıempatik mürek-

keple yazdıkları evrakın ve 
mektupların nasıl okunacakına 

ait sırrı Kapitcn Laduya vereli 
iki yıl oluyor. Bana bunları 
okuyacak Fransız kimyakerlcri 
olduğu söylenmi~ti. Sel darjan 
alınız kolonel sel darjan ... 

Şimdi bana heup vermesi 
gcreğcn Kapiten Ladu idi. 
Fakat onu ncröde bulacaktım? 
Bayen sokağındaki evine git
tim. Karısı Madam Ladu beni 
kartı1adı. Bu genç ve sevimli 
kadın ismimi duyar duyaz ye
rinden sıçramışb. Kederli gö
rünüyordu. Bu kadınla görüş
mem hiç netice vermedi. 
Kapitcn Ladu ile konuşmı!k 
kabil olmıyacaiını kendi
sinin Pariste olmadığını an
ladım. Fakat sarih bir şey 
öğrenemedim. Zozo da fozla 
bir şey bilmiyordu. Evime dön
düm. Serbeıt hayabma bat
ladım. 48 saat sonra evime iki 
polis memuru gelerek bana 
bir çok sualler sordular, İspan
yaya niçin gittiğimi, Almanlar-
dan ne gibi haberler aldığımı, 
bunları kime gönderdiğimi, sor
dular. Anladım ki kapiten La
du hakkında beni söyletmek 
istiyorlardı. 

- Bu sualleri niçin soruyor
şunuz, dedim. 

- Kapiten Ladu tevkif edi
lecek te ondan 

- Niçin? 
- Fransaya ihanet ettiii 

söyleniyor. 
Kapiten Ladu da gülünç bir 

hastalıgın· kurbanı oluüordu.Bu 
ittiha.m onu affetmekliğima .taik 
oldu, 

NeUce 
Babama, anama, kardeşle

rime yeniden kavuıtum. Bolo, 
Lonuvar, Desbq, Humbert da
vaları gorüldü, Kapiten Ladu 
beraet etti. Sonra da kuman
dan oldu. Gazeteler ispanyadan 
dönüJümden az sonrr Baron 
Von Krohnun geri çainldığmı, 
kasa muhteviyabnın mahve-
dildiğini yazdılar. Mülizim 
Marienin de oğlwıu oğrendim. 
O günden buğüne on alb yıl 

· geçmiştir. Fransız casuzluğu-

nun bu kın ve zengin dramı
nın aktörlcrt ne oldular bilmi-
yorum. Von Krohn ölmüştür. 
ikinci kocamı Ye yalidcmi de 
kaybettim. Ben bir sergüzcstçi 
değil bir casuıtum. 

F aaat casu:duk memleket- . 
lerine sevgisi hascbitc feda-
karlık yapanlan asla zengin 
etmiyen bir memlekettir. 

• SON ---
_Toprak 
istemeyiz Diyor 

- lJoştuaıı birinci sııl111edt -
ROMA 20 (H.R) - Giomale 

D'İtaJia Rayşführerin Sar ple
bisitinden sonraki beyanatıııı 
Avrupadaki toprak müddeiya-
tından kat'i surette feragat 
şeklinde telakki etmektedir. 
RARİS, 20 ( H.R } - Paris 

Midi gazetesi Hitlerin Sardaki 
muvaffakiveti Versay muahe
desinin hükümlerini bozmalı 
için bir ıilih olarak kullanmak 
istedieini vazıvor. 

Yeni AStr at K6nunusa 1935 

.5li'Ull·~s_t:ıı:ıı:zmıaaıau:n=--a~~a-r1C131ilş~ı :ı::mzllHll:l:iô:IEa~p Mı !u~!:~ı?ı~ T:~i! 
b • e· oıt• Ediliyor a ya a eşıs ana Jr Jma 0fil ATİNA, 20 (Hususi) - Zi-

raat bakanı Bekazos tütün eki-

rerek steklerini Bildirecekmiş h;kk.:~:i'i~~::~~~:1·";id~:ı~ 
• . . tatbikini emerctmiştir. Şarki 

Berlin 20 ( Hususi) - " Al
kemanye Handelseblat ,, gaze
tesinin Roma muhabiri İtalya-

nakletmışlcrdir. İtalya Habeşıs- r iki taraf 1908 tarihli andla~- Makedonya ve Garbi Trakya-
tana bir ültimatüm vererek bu manın beıinci maddesi esası da iyi cins tütün yetiştiği için 

nın Habeşistana karşı geni' 
mikyasta askeri harekata gi
rişmek niyetinde olduğunu bil
diriyor. Felemenk gazetesinin 

memleket ile Somalı ve Eritre üzerine doarudan doğruya b
1
uralkartda tütün ekimi serbest 

müzakereye devam etmeii ve o aca ır. 
İtalyan müstemlekeleri arasın- Buna karşı garbi ve merkezi 
da hududun çizilmesini istiye- müzakerat esnasında yeni h~- Makedonyad.t .6=1Jl~Jyon okka-

diselcr çıkmaması için lazım- dan fazla tütün yetis.tirilmcsin~ 
cektir. Habeşistan, İtalyanların 

uğlam kaynaklardan aldığını iddiasına göre, şimdiye kadar 
bildirdiği haberlere göre İtal- hududu çizmekten daima kaç-
yan harp gemileri somalı sa- mıştır. 

hillerine Habeşista.na karşı kul- Anıa,ıyorlarmış 
)anılacak ağır toplar ve tanklar Cenevre 20 ( A.A ) - Her ........ 
Zinovyef Ve Kamenef -----------------
"İzvestiya'' Suikast İçin Ne Diyor? 

Stalin'in Etrafında 
Milyonlarca İşçi Topludur. 

- ··~· ... •• 1 
Moskoka : 20 ( Hususi ) -

" lzvestiya 11 ga~etesi, yüksek 
mahkemenin Zinovyef, Kame
nef ve arkadaşlan hakkındaki 
karan dolayısile şunlan ya
zıyor: 

" Muhakeme, Moskova mer
kezi ,, başkanJarmın Leningrad 
grubunun zorbalık temayülleri
ne vakıf olduklarını ve bu te
mayülleri nihayet Kırof'un öl
dürülmesine kadar ileriletecek 

bu adamlar hapsedilecekJerdir. 
" Bu baylar kapitalistler 

nezdinde çok yardım ~ördü
ler. Onlara bu yardımı eden-
ler bunlar hakkında birçok 
masallar uydurarak top kulla-

nılmasma bile sebebiyet veren 
müthiı ıuikastlcrden bahset
tiler. Fakat bunlar emin ol-
sunlar ki bizim siya.samızı ba· 
tırmaia güçleri yetmiyecektir. 
Fırka ve işçi sınıt1 uyanık o-

bir bava yarattıklannı göster- lub onlara kuvvetlerini yeni-
mi~. Proletarya mahkmesi, den birleştirmekle karşılık 
suçlulann başhcalannın canla- vermek ve adı büyük ve pnlı 
rını baiıflıyarak yüksek yü· sosyalist zaferlerinin galibi 
rekliJik göstermiştir. Fakat olan Stalin'in etrafında mil-
memleket için tehlikeli olan yonlarca işçi toplıyacaktır. 11 

...... ·~· ... 1 

Macar 
lhtilifı 

- Yugoslav 
Hakkında 

Macar Dış Bakanı Bay Kanyanın 
Macar Telgraf Ajansına Beyanatı 
Budapeıte, 20 (A.A)- Ma- 1 

car tcJgraf Ajansından: 
Macar dı~ bakanı bay Kan

ye Cenevreden hareketinden 
evci Macar telgraf a1anıına 
beyanatta bulunarak, Ccnev
rede elde ettiği intibadan do
layi memnuniyetini bilejJirmiş 

ve demiftir ki: 
Bütün Avrupa zimamdarla

rının Macar - Yugoslau ihtilifı 
hakkmda hcrtürlü müzakere
den çekinmek arzusunda ol
duklarına artık hiç şüphe yok
tur. Mesele hali açık kalırsa 
bu hal barışın teşkili için olan 
karı.9ık işin tahakkukunu daha 
güşleştirecektir. Bununla bera-

• 
ber uluslar dcmeiiaiıı oldukça 
karışık olan teknik sistemi 

meselesinin şimdiden kat'i su
rette kapanma.sına imkin Yer
memiş ve büyük bir hacim 
teşkil eden Macar tebligatının 

lfıyıkile tetkiki için mühlet is
tenmesi üzerine uluslar derneği 
konseyi mutavassıt bir tarzı 

hal ıcçmiştir. 
Macar hükümeti, Cenevre 

teşebbüslerine dayanarak şim

diye kadar takip ettiği itidal 
siyasasının takdir edilmediğini 
ve Yugoslavyada bu meseleyi 
Avrupa siyasasında gittikçe 
daha ziyade kendini gösteren 
temayüllere uygun olarak bal 
arzusu olmadığını zannetmek 
için hiçbir sebep görmemek
"tedir. 

·Nevyorkta Kar Fırtınası 
N evyorlc 20 (A.A) - Bütün 

Amerikada şiddetli bir kar fır
bnaıı lıüküm sürmektedir. Şim
diye kadar bu yüı:den 20 kişi 

Bir çok yerlerden yolların ve 
demiryollann1n mahsur olduı:u 
bildiriliyor. En şiddetli ıoiuk-· 
lar Seatl ile Kolorado bavali-

telef, vahut ki kavbolmuıtur. siocle kaydolununıttUI'. 

~elen talimatı vermeği mek- müsaade edilmiyecektir. Tisal-
tubla tcahhüt ettiklerinden yada de tütün zira.ati tahdit 
uluslar kurumu konseyi İtalya- eileccktir. Agrinyo tütünleri ise 

iyi cins oldu2'undan bundan son-
Habeş ilttilifının tetkikini hu- ra ihracata tahsis olunacak ve 
susi toplantı!Unda resmen tecil pek az miktan içenle kulla-
ctmiştir. nılacaktır. 

1 ...... 1 . 

Sarburuk a Bir Hidise 
Avusturyadaki Nazi Propagandas 

Yeniden Çanlanmış Bulunuyor 
Sarbruk 20 (A.A) -

Sarbruker Abenblah 
gazetesinin yazdığına 
göre, Dudviller mın-

takası Alman cephesi 
reisi sabaha karşı sa
at ikide evine döner
ken beş kifinin silah 
ateşine maruz kalmış
tır. Mutaarrızlar kaç
mış, iki kurıunla sıy
rılan reis zabıtayı ha-
diseden haberdar et- •'>'t11·lırıtldc111 /Jiı' ılla u:m u 

miştir. nup kısmındaki eyaletlere yer· 
Viyana 20 ( A.A ) - Sar re- leştirileceklerdir. Şimdide yar· 

yiamından beri Styria da Nazi dım istiyen Fransız göçmenlc-
propagandasının yeniden can- rinin Brctanyada tahsis edilen 
lanmı§ olduğu haber veriliyor. iskan merkezlerine scvkoluna-
Linzdc Naziler Sarda olduiu cakları bildiriliyor. 
gibi Avuıturyada da reyiama METZ 20 ( A .A) - Sardan 
müracaat edilmesini dileyen be- göçmen akını devam ediyor. 
yanname dağıtınıılardır. Dün de 550 kadar mülteci Straz 

Paris 20 ( A . A ) - Malum burg ile Tuluz istikallMlı'ünde 
oldop vcçhile Sardan iltica Forbahla Sargeıuinden geçtı: . -
eden Almanlar Fransızların cc- lcrdir. 

• ....... t 

Loyd Corç Çiftlik Sahip·. 
leriıie Hitap Etti· 

Sabık Başvekil Faydalı Bayındırlı· ;. 
İşlerine Girişmeği Tavsiye Ediyor 
Londra, 20 (A.A) - Loyd Bay Loyd Corç faideli bü-

Corç dün Gal eyaletinde tek· 1 yük bayındırlık işlerine giriş-
rar sör: alarak bu defa çiftlik meii lav.siye ettikten sonra 
sahipleriyle küçük çiftçiler işsizlik ücreti yerine yevmiye· 
önünde ıö.ı aöylemit ve bilhassa . . . . . 
h lkı b'" -ıc b' kı Ierın ıkamc cdıldığı zamanlarda 

a . ntı uyu ır smınıtn hm~· ulusun !atın alma kuvvetinin 
nevıya m yaYaş yavaş a rıp • .. . .. . 

· ve ulusun hayat kuvvetini azal- artbırmı soylemış ve uzcnnc 
tan işsizlik meselesinden bahs düştüğü takdirde 30 yaşından 
ederek İngiliz ulusunun işsiz- genç bir adamın öğrcnemiyc-
liği müzmin ve tedavi edilmez ceii hiç bir yeni iş yoktur söz-
bir halden baıka türlü telakki lerini eklemiştir. 
ettiğini ve bu hale ne serbest Bay Loyd Corç fabrika ame-
mübadelenin ne de lıimaye usu- lesini toprak işlerine alışhrıl-
Iünün bir çare olabileceğini masını teklif edecek kadar 
söylemiştir. ileri ıitmiştir. ........ 

Bir Milyarlık istikraz 
BERLİN 20 (A.A) - Havas ajansından: 
D6ncn ,ayialara göre bay Şaht bir kısmı mecburi olmak üzere 

dahili piyasada bir milyarlık bir istikraz çıkarmak tasavvurun
cladır. 



Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
-83--

Aı·ap Türkçe Bihııiyordu. Baş Teşrifatçının Yiizüne Aval Aval 
Baktı. Baş rJ'eşrifatçı Terünıanlık Vazife i Yapacağını Aulamıştı 

- Yanındaki kız kimmiş di
; Jerek, Taran baş teşrifatçının 
8tizünü kesti. 

... _______________________________ __ 
- Genç kız halifenin yata

ğına, koynuna, sokuldu mu? 
Baş teşrifatçı, sarayın bu ka-

Uzun beyaz külahının orta ye
rinde kocaman bir pırlanta pı
nldayan iriyan s~iyah bir 

- Yanındaki kız, kardeşi dar mahrem iflerini, her kesin zenci ilerledi.. Bu Harunureşi
din baremini idare eden ba~ 
ağa idi .. 

imiş ... 
- kardeşi mi imiş? 

- Evet. 
- Yalan! 

yanında düpedüz soran ve ken
disini harcmağaıı yerine koyup 
hafif enin koynuna gctirmiı kız
ları tahkik etmek istiyen bu 

Taran mordu: 

- Neden efendim... acaip misafire artık kızıyordu. 
- Baş ağa hazretleri ıiz 

misiniz?. 
- Çünkü onun kız. kardeıi Fakat ne yapsın cevap vermek Arap Türkçe bilmiyordu.Sa, 

teşrifatçının ytirline aval aval 
baktı. Baı teşrifatçı tf'rcüman 

yoktur. 
- Biz, tabii kız kardeşi olup 

olmadığını bilmiyorduk.. Ola
bilir ki, yalan söylemiştir. Fa
kat bizim inanmamız 2aruriydi 
değil mi? 

- Tabii.. Siz sözünüze de-
Yem edin. 

- Dedim efendim .. Biz T co
dosa Baidada niçin ıreldiiini 
ıorduk. 

·- Ne c~vap verdi? Ne dedi? 
- Dedi ki: Bağ-dada hclife

nin hizmetine girmek için ırel
ıniş. 

- Siz de bu herifi halifenin 
hiım ·ne soktunuz ba? 

Taran: ., gene dayanamamış 
baykll'IDıfb •. 

Odadakiler tekraı telaşa 
düştüler.. T e,rifatçı tekrar sa
rardı ve bütün saray erkanı 
b5y~c bir baş belasına çattık
l•rı için, halifenin davetine iç
lerinden bastılar küfürü.. 

T .aran tekrar kendini topladı 
•esini tt"krar yumUfatlllqtı : 

- Sinirliyim kusura bakma
Y!nız, eledi. Demek T eodos ba
lif t.niıı hizmetine alındı .. 

- Evet.. Halifenin Türkçe 
\re Rumca bilen bir tercümana 
ihtiyacı vardı. T eodosa bu va
tifcyi teklif ettik, kabul etti .. 

- Etmeyip t~ ne halt ede
~ekti domuz!. 

- Evet ettL Ve o Kündcn 
aoııra aarayda vazifesine bat
ladı. 

- Kız kardeşim dediji ka
dın ne oldu ... 

- Halife bu kız.ı görmek is
tedi.. T eodosa .söyledik, ·riza 
2~•.terdi. Ve kız kardefim de
dı~ı kızı halifeye takdim etti. 

- Nasıl takdim etti? 
Bu sual baş tcvifatç.ıyı ıa

tırtnıııtı: 

- Nasıl takdim edecek efen
~~aıiz.. Basbay.ağı.. Bir i'ece 
~renıdc saz vardı. Teodosun 
)uz kardC4ini .• 

- Daha d~rusu kız kardqi 
olduiuau iddia ettigi .• 
_ - Evet,. Kız kudeşi oldu
~u iddia ettiği Kenç kız da 
•glentiye çağnldı .. Harunureti
clin ilk görüşte Bizans dilbcrine 
işık olduj-uuu söylediler. 

- Eeee? 
- Na.sıl ece efendim? 
- Ece .. SoJUa ne oldu? 
- Nasıl ne oldu efeDdim. 
Tuanm, tekrar baflll& kan 

çıkıyordu. Kendini ıor zaptede-
r~k •ordu: -

• 

lazım.. Korku, valna dağlan 
değil, halifeyi nıyizemin Ha-: 

runureıit hazretlerinin de ıa
rayını bekler ba:zan. 

T eodosun kız kardeşim de
diği Bizanslı kızın visali Hili
f etpenahiye marlıar olup olma-

dığını bi1miyorum doğrusu, ben 
sarayın harici tqrifatiyle uj-ra-

ıınm. Dahili işlere baş ağa 

hazretleri nezaret ederler. 
- Kim o dahili iılere bakan 

ba, •ia bu.retleri.. Nerededir 
kendileri? Çabuk bulun §UDU 

ha.na!!. 
Odadakilerin arasında bir kı

pırdanma, bir kımıldanma oldu. 

vazifesini K&rmek icap ettiiini 
anlamışb. Zeıaciye Arapça: 

- Si:ıin bat aia olup olma
dıimı:ıı soruyorlar, dedi. 

Zenci, uzun beyaz külihlı 

kafUlnl ıalladı: 
- Evet, baı ağa kendileridir. 
- Sorun bakabm hazrete .. 

T eodoıun yanındaki Bizanslı 

kız, halifenin koynuna &irm
0

İ§ 
mi? Girmemiş mi? 

- Aman efendim .. Böyle bir 
ıey aorulmaz .• 

-- Sonu v•ı -.......... ·rii;k··: .. Eı~;··si~ii~f ......... . 
- · - -

Proiya Gazetesi Yeni Askeri Muka-
vele Hakkında Neler Yazıyor? 
- &~Uuoıı Humçi sahuede -

dört ba~lı Balkan antlaşması 
da öyle olmuştur. 

Ancak barış yalnız imza •e 
mühürlerle berkitilmez. Onu 
korumaia yarıyacak maddi 
vasıtalann, Balkanların sava
fından sonra kundan dnrumu 

bozmak için yapılacak sataş1an 
püs'kürtmeğe yarıyacak vasıta
ların kullanılma.sı ile berkitilir. 
Askeri el birliği ıiçin T&rlriye 
ve Yunanistan araStnda yapı
lacak anlaşmanın amacı da 
budur. 

Bu maksatle birkaç ay evvel 
Yunan hariciye bakanı liürk hü
kUmet merkeıine gitmişti,o Yalöt 
yapılan hazırhk konuflllalan 
timdi kat'i neticelere Ulqa
caktır. Türkiye Dıı Bakam
DlD da yakında Atinaya ~el
mui uıJ bunun içindir. 

Bu Elen - Türk askeri mu
kavelesinin iki yurd al'Ulllda
ki bağları ne kac1ar daha sai
lamla§Clıracağl bellidir. Böyle 
bir el birliği karphkh mutlak 
bir inan ister. İfte bu iaaa 
uyeeinaedir ki, Türk ve Yu
••• hükumet adaıalaruun mk 
sık .ayledikieri ribi_, Türkiye -
Yunanistan arasındaki hudut 
aadece idari mahiyette bir 
hudut olacaktır. 
Şunu da &"ÖZ önüne :l'etir

me.k ·gerektir ki yakında yapı
lacak olan Yiirk - Yunan mu
kavele.si iki yurdun •adecc 
kara laududJarını allkadar eder 
deniz hudwiları ile i1itiji 
yoktur. 

Bunun sebebı açıkbr. iki 
devlet ancak Balkan f anm ada
sında topraklannı ıkorumak ve 
dolayııiyle •ulhu da korumak 
iıtemişlerdir. Adalar denizi, 
ıarki Akdeniz.in bir parçasıdır. 
.A:kdenizde ise Türkiye ve Yu
nanistanın dostları olan büyük 
devletlerin menfaatleri vardır. 
Banun için Türk - Yunan aıat
laşmasının, iki memleket sahil
lerini de korumasını aramağa 
bir lü:ıom yoktu. 

Akdeniz. meselesi ıimdiden 
Akdenizli büyük devletleri iı
gal etmekte olup zannedildiği 
ıribi Akdeniz misakı gerçek 
olur.sa, o vakıt hiç şüphesiz 
Türkiye ve Yunanistan da 
memnuDiyetle buna girecek
lerdir. Bu ıuretle kendi hayati 
menfaatlerine de hizmet ede
ceklerine .sağlam inanları vardır. 

Eatlyaya Cevap 
Atina, 20 (Huıuıi) - "Proia,, 

nın Tirk - Yunu askeri mu
kavelesi hakkındaki mak&luine 
cc•ap werea uEstiya., gazetem 
mütekabil emaiyet olmadıksa 
askeri mukayeJcniıı iki J1lrl 
araaınclaki bağlan ağlamlq-
tuıuğa nasıl yarayabilecejiai 
:IOJ'Uyor. "Proiya,, buna kartı
lık olarak teuclın kendi.inde 
değil, "ütiya" da oldujunu 
gö.teriyor Ye eliyor ki: 

Biz kUfılıkL iıaan olıaadıpu 
867W.edik, Türk- Yaan ml
....uetleriMI Amimiyeti ..... 
riae l.ta•lt.ad.ki Ortodolu ,... 
.pulara kıJaiı •eeelesi sal•• 
atb. Bu d&ğGoı Yun•n waumi 

....... 
Roma Antlaşması için 

Sovyet Gazetelerinin Neşriyah 
İtalyanın Fransadan Aldığı Toprak Tavizatı .Belçik 
Kongosuna Kadar Uzanan Bir Müstemleke Impara 
ratorluğu Kurmak İçin Kafi Gelecek Mahiyette Değild 

Sovyct Rus gazeteleri Roma raftaa Şark anlaşmasının da şu cihetten tam surette s · 
antlaşması hakkında şu satır- yapılmasını istemeyenin Al- değildir ki, :Romıımı~. Ber 
1 l . manya olduğunu farzedebiliriz. ve Belgratht olan munaseb 
an ya:ııyor ar · . _ _ aJ Jeri meselelerini balletmekt 

Joumal de Moscou gazetesr, Çunku kutlanılan manevr ar k k b 1 kt d . I .d. ço uza u unma a ır. 
OrtaAvrupada barışın kuvvet- birbirlerinin çok benzer er.ı ır. s·ı~h 1 t L 1 . ı a sız anma pro OKO u 
lendirilmesi bususu-nda\d Fransız İtalya bu hareketlere biraz ıclince, bu diierindcn da 
f tal yan ant1aşmalannm banşı kendini kaptırır gibi olmuş ve az. bir sarahat göstermekted 
seven Sovyet efkarı tarafından ~ransaya bu a!>n devletin e•- Sovyet mehafilinin bu hu~u 
ne kadar alika ile karşılandı- velce aldıj'ı taahbütlule telif taki fikri bu protokolla Fra 
ğım antatmak için Orta AY- edilemiyecek bazı JArllar koy- aız tadil ~leyhtarhğı ile İtaJy 
~pada _geçen yıl .. içi~de olan malc iıtemifti. Fakat Fransa tadil lehtarlıiı anlaşmış telik 
bıtenlenn, mesela bır Avus- buna muvafakat edemezdi. Di- o~nmıyacağıdır. 
turya başbakanı Dollfusı'un Bu anla§mıya . karşı lngı'lt 

d d · · ı.. irer taraftan italya da •ihayet öl ürülmesi ha isesımn ne 'oii- • renin aldığı vaziyete geline 
yük harp tehlikeleri yarattığını Avrupada kendisini telıdit ede- Moskova, nihayette kend' 
tebarüz ettirdikten ve bundan cck yegine mcHleyi te,kil bir kere daha ihakem v.uif 
dolayi bu karışık ve bulaşık eden Alman-Avusturya birleı- sini görebileceği ıiçin İngilt 
mıntakada barışın el birliği ile mesinc karşı her türlü teminab !renin bu görüımcleri çok İ 
ve herkesin iştirakile kuvvet- almakta olduj'unu göriince İsra- bir surette kal"flladıiını m 
Jendirilmesinin çok lüzumlu \'e nndan vaz :ıeçti. tahcde etmektedir. 
çabuk yapılması icabeden bir iş Bütiin memleketlerdeki ba- hvestia gazetesi ise vazi 
olduğunu söyledikten sonra nşı sever insanlann arruıu yeti şöyle hulisa ediyor : 
diyor ki: Fransız ltaiya.n anlqmalannın Fıransa tarafından müste 

"Fransa ile balya arasında leke işlerinde yapılan fedaki 
Orta Avrupa hakkında imza Avnıpanın en kanp knuntakaıı h'ldar eski bir !boretın öde 
edilen protokol lokarno misa- olaıı orta Avrupada biitün mesi ve 1915 yılında İtalyanı 

' dünya barııına yardımı doka- ütt fiu- 1 b h 
kı, cark antlaşması ve Balkan m e &.n: r e _ e. r._:a c.~ umu 

,. nacak bir ıüküneti tesis et- h b - I 
antlaşması ıibi A vrupada ba- ar • ~ıı:mesı ıçın ~mz.a ~ 
nıı sağlamlandıracak bir vesi- mift:İr. 191 S gızlı muahedesı ahkamı 
ka olacakbr.,, Za İndustriabiutsiu ırueteıi, nın tatbikidir. Fakat bu 11!1Üs 

G t b 
d b ..._ ltalyaya kar41 yaptıiı feclakir- temleke fedakirlıkları, ltal 

Alm
aze e, un an sonra~- a~.... lıkra mukabil franunın İta)- ya ıiçin ( Çat ) gölün 
anyanın ve onun a"'uın- Orta Af "k B ı "k k . .. yadan •acaba ne &ibi menfaat- rı aya ve c çı a on 

dan Macanıtan ve hatta Avus- d .. k k · t d'" 
L- k b k b I ler elde ettiğini soruşturmak- gosuna ogru urma ıı e 

turyanın •U&Ş a aş a se ep er .. t ı k t t ı .. 
d l ·ı b ~'-· L-.. tadır. Bu aazetc diyor ki: mus em e c mpara or ugun o eyısı c u ao~mayı ucgetı- • t · tm - ]k•f" ı k · · · F f daki •-'-1 csıs c ege a ı ge ece ma 
med.ıklennı anlabyor. . . ransanın e rB& ar yap- hiyette değildir. 
qın asıl tuhaf olan cıheti, biı müstemleke meselelerin- Avrupa işlerine -gelince, tıal-

Avusturyamn ulusal bir izzeti den baıka üç türlü meaele ya, tadilci temayüllerinden da 
nefis dolayiıile kendi arazi vardı; Avusturyanm istiklili ha itamamiyle vazgeçmemiı v 
tamamlığımn küçük an1at!Da maelesi, Tuna meselesi, ve Yô\Woslavyanın arazi tamamla-
devletleri ve hauatcn Çekoı- silahlanma meselesi, lığını tasdik etmemiıştir. 
lovakya ve YugoılayYa tarafın- Yeni anlatmaya göre Fraua Roma pr:otoko~larımn ıehaa-
dan ıtekcftw olunmasını iste- ile İtalya Avu.turyanın jstilc- miye.ıi tudur ki: ~taJya, Ahnaa-
medifi ve bu auretle bazı ha- liJini tekeffül etmektedir. Ve ya ile dej-il fakat Fransa ile 
berlere göre hazırlanmakta bu hususta bir andlafmanın ak- anlaJDlışbr. Mamafih, bu yalau 
olduiu söylenen ,aıi yeni !bu- dine kadar bu ;kiler asdlaı- bir baş.la~çtır ve •~cak IHr 
lkınlara maruz kalmağı 'tercih ma91 Friuaya 1u menfaati h~rc~e~ noktaaını eşkil. eder. 

d 
·b· - - '•~- ··d- Şımdıkı halde kuvvetlerın ara-

e er ıgı ı gozuıuugu ur. vermekttdir; Lüzumu takdirin- dak" · ·hlil 
Bici tt bu .. halef t ıın ı muya.zcneyı ı etme-:ye e d ~ mu - ı e , de ltalya yalm:ı ıolarak Viya- miftir. Çünkü İtalya, Macar wıc 

orta n~~ a 'Uil"flll -~ un- aaya miidah&lelerde bulunaa11- Avusturya kozlanndan daha 
lamaua IÇMl Fransa Ye ltalya yacaktır. Fakat bu :a•la.-a, tamamiyle vazKeçmemiftir. 
tarafından yapllan gayretleri 
bop p'kanr pi olmaftu. Hi
cliaeleri tôlil ederaek bu boz
pn iti idare edeaia, diler ta-
••••••••••••••• .. •••••••••••••••• .. ••••••• 
efkinam dileji gibi çizilmedi. 
Şunu chı eöwliyelim ki nradan 
ela Türk matbuatma Tirk gl
rifiiDü kuvvetlendire• deliller 
~erildi. lakeaderiye patrikillin 
t>eyaub bu mahiyettedir. 

Fakat böyle birm...Je mem
lleketia biiflin ıjyaai fırkalan 
tarafından lüzumu taadik edi
len bir aiyasaya enıel olaaydı, 
bu manbluaı.lık olwdu. Bu si-
1uamn bualalmuuwa ac ka
dar manbkS1J. oJacajuta delil 
aramru .. Eatiya. a-azeteaiain 
bile Türk - Yunan doatluk 
Ye elbirlijine son verilmesini 
iateme.kten kaç.uımaaile sabittir. 

Bize ırelin<:e;, dünkü ya%llllız
da, aakeri mukawelenin Türk 
Yunan miiauehetJuilli pekleı
tirecejİDİ yudik. Zira bir u· 
.keri .uMrliji, rikitler &l'Ulllda 
brtılıldı inam kuvvetlenclirir • 
Ba muka•elellİD ,.kıada akte
tlibaesi pbgeı..-. olu. blclt
ıelerin taafivesine hir i .. rettir. ___: 

Arnavutluk isyanında 
Kadın Pamıağı Mı Var? 

Atina 19 ( H. S ) - FJeni
koa Mellon gazetesi Tiranaa 

yerletmif bul-o bir taciria 
ArnavutJak clurmau hakkmda 

•ekhlp&aruu ~ırediyor. Bu 
adam Arnavatluk İlyaaıacla ka

cbn parmağı oliupnu yaz.a

rak myor ki: 
., Kral A:lımet Zogo ile 

ya•en Bayraktarinin arası 

lliyual bir anlapmamadık

tan ötürü dejiJ, kadın yüzün

den a,ılmııbr. Bu kadını da 
Tiranda tanımıyan yoktur. 

Arnavutlar ona loraha pz
Uai adım Termiflerclir. 'lami 
•lu akıya gizli tutulu bu ka
dm 25 - 28 yqlarında Viyaaalı 
lııir koatutil'. Gllzelliii ile Jo
.r.ıua kal-. hakim OimU:Jtv. 
sara,. biru ileriaiade -'kel
Itl bir köalde obanıulıttatbr. 

1 

Bu köfkü kıral •evgilisi içİll 
yapbrlllllfbr. Miinzevi bir la.-
yat geçiren Ahmed Zep
yu Viyanah Kontesle birlik
te gören yok iae de 
kralın kontesi ziyaret ederek 

orada gecelediji muhakkaktır. 
.Kral validesine faz.la hürmeti 
hasebile kontesi sarayına ala
mamııtı. Kontes bazen lualua 
ya•erile Tiranda dolqır, ava 
gider, memleketi gezerdi. Söy
lendijine göre kral son günler
ee '!•veri Bayraktarı ile göz
desı arasında bu münasebetle
rin pe~ ileriye ~ittiğinden şüp
b~lenmış ve böylece baıhyu 
bır rekabet Bay,raktarının ~ir.a
nı twkctmeaine seb,ep .olmUfhu
Bazı kimseler yaver kralın in: 
lik~mından korkarak k~twını 
•e uyanın böylece bafladıtım 
iclclia edi varlar . 



.,eni Asır 

Rusyada Müsavatsızlık 
Istihsalit Artınca imtiyazlar Başgös

teriyor. Bu imtiyazların Bugünkü 
Derecesi Ve Yarın AlabileCeği Şekil 

----------------------------------------------
Nevyork'da çıkan" Nahon ,, 

gazetesi yazıyor : 
Geçenlerde "Pravda" 2aze

tesi " Sosyalizm ve müsavat ,, 
adı altında bir makale yazmış
tı. "Pravda" nın bütün neşri
vatı hükumeti idare eden Ko
münist fırkasının kabul ettiği 
fikirlerdir. Bu makale mu
harrir diyor ki : 

" Umumi müsavat boş 
bir manasızlıktır. Kaldırı
lamıyacak olan tabiifark
lar vardır. ,, Bir erkek bir 
kadına müsavi ola.maz. 
Bu müsavatsızlıiı kaldır
mak insanlığı mahvetmek 
olur. Yani mesele ıahıı

ların tabii huausiyetlerini 
ortadan kaldırmak deiil, 
müsavatsızlığın soysal te
melini mahvetmektir. "Böy 
lece sosyalizm bir sını
fın üstüa olmasını ve 
daha aşağı kalan diğer 
bir sınıf dan daha iyi mev-

' kie çıkmasını imkansız 

kılmak ister. " 1934 Ki
nunusanisinde Stalin de
miştir ki : .. Müsavattan 
Marksizimin anladıiı 1&hıi 
ihtiyaçların bir •eviyeye 
indirilmeıi deiil ıınıflann 
ortadan kaldınlmasıdır." 

NazarlJ•, Haıat 
Muharririn fikrine. ileride 

kurulacak tam komüniıt cem
iyetinde bile mliaaYat olmıya

caktır. Zira bin yıl ıonraki lco
münizmin amacı ıudur: "Her
kesten elinden ıelcliii kadar 
herk He ihtiyacı kadar ,, fakat 
iktidarlar bir olmadıjı. iİbi ih- = 

tiyaçlar da bir dejildir. Kimiai 
bir keman ister, kimiai bir on
dilliıyon bir mannl .. 

Nazariye şu . Fakat hayat 

karışık ve kaçıcıdır ye Sovyet 
K'azeteleri müaavatsızlıiın tabii 
olduğunu anlatmai;. çalıııyorsa 
da Sovyet ahalisi bunun bi9im · 
lerini beyenmiyor. 

Geçen gliD halktan bir çok 
kadın Lenİnirat'a iİdecek olan 
a;çı kadına veda için, bizim 
mütfaia rinnişlerdi. Ben Niu
ra'ya, Çarların. bir vakıt nasıl 
yaşadıklarını a örmek için, sa
rayJ ı n da gezmuini söyledim. 
Kadınlardan biri aordu: 

" Stalin de çarlar gibi iyi 
yaf\yor mu?" Diler bir kadın 
öy)9 olmadıjmı temin etti İl• 

de öteki Stalin'in, Kremlin sa- kesi memnun edecek kadar 
rayında sadec~ üç küçük daire apartıman yoktur. Son zamana 
tuttuğuna inanmiyordu. Niçin kadar tere yağı, sebzeler şeker 
olduğunu anlamak kolay. Zira azdı. Hala da bahalıdır. Bu 
bu kadın hükumet memuru maddeleri satan mağazelere 
olan bol maaşlı bir komşusu- girebilen vatandaş bir imtiyaz-
nun parlak ziyafetlerini ıma lıdır. Putiliv fabrikalarında ve 
ediyordu. O, kcndiüe göre diicr bütün fabrikalarda udar 

Bay Stalin 
şöyle düşünmeli idi: 

" Bilyük Stalin den bin kat 
daha ehemmiyetsiz olan şu kü
çük Stalin böyle yaşarsa, bü
yük Stalin elbet bin kerre da
ha iyi yaşar. Basit bir düıün
ce için bundan daha basit bir 
ıey elur mu? Bolıevik siyasa
sı için de bundan daha zarar
lı bir ıey? 

imtiyazlar Meaelesl 
Sovyet vatandaşlarının böyle 

ıiddetle münakaıa ettikleri 
imtiyazlar nelerdir? Nijni Nov-

]Jos'kova Kremlin meydmu 
govd' da şimdi binlercesi ya
pılan kilçük fortd otomobille
rinden biri sabahleyin K ... 
arkadaşı evinden alır ve işten 

sonra yine getirir. Başka büyük 
bir şehirde olsa böyle bir me
mur otobüse, tramvaya veya 
taksiye binerdi. Fakat Mosko
vada otobüs intizamsıxdır. Tram
vaya binmek için canbaz olma
sını bilmelidir. Taksiler ise pek 
azdır. Yahut, ba:ıı iıçilere veya 
memurlara, yeni evler aatın alı
nır yeya aparbmanlarda daire
ler verilir. Bunlar imtiyazlı bir 
•mf olurlar. Cünkli henilz her-

vik olan işçiler ayrı bir 
için lokanta, olmıyanlar 
için de ayrı bir lokanta 
var. Bunların farkı şudur 
ki udarvik lokanta yemek 
sonunda tatlı verir. Öte
ki vermez. Bundan başka 
udar vik lokantası hiç 
olmazsa haftada bir ma
sa örtülerini değiştirir. 
Ötekiler daha da kirli 
tutarlar. 

İmtiyazla imtiyaz~ızlık 
arasındaki fark bazanbir 
çiftfazla ayak kabına veya 
fazla bir odaya inhisar 
edecek kadar az da ola
bilir. Bununla beraber 
bu ı:-ibi şeylerde, a:r.lığı 
hasebile, burada mühim 
bir imtiyaz ha1ine giriyor. 
Bir kaç yıl önceye kadar, 
imtiyazların halk arasın
da açbğt farkların ma
nası yok 2'İbiydi, Zira 
lüzumlu maddeler, kon
fora bele lükı eşya 

sı hiç ele geçemez gibiydi. 
Şimdi istihsalitın artması bu 
imtiyazlaı:a büyük bir ehemmi
yet bailadı. Müsavatsızlık 
meselesine gösterilen alaka 
bundan ileri geliyor, fakat is-

• 
tihsalatın yeniden artması bir 
çok imtiyaıları ortadan kaldı
racaktır. İmtiyazlar azlıktan 
doğmaktadır. lstihaalit arttıkça 
azlık ve onunla beraber imti
yazlar da s&,nüyor. 
Halledilecek Bir Mesele 

Müsavatsızhğa karşı hareket 

hakikatte qaiı bir yaşayıı se
viyesine karşı harekettir. Daha 
iyi bjr hayat prbna eriımek 

ümidi ııhhatlı bir hidiıedir. 
Sovyct vatandaılan araıında 
müaavataızlık ve imtiyazlar 
hakkında çok münakaşaiar din
ledim~ Kimsa müsavatın elzem 
olduğunu aöylemiyor en yuka
rısı ile en qağıaı aruındaki 
büyük uçurumdan tikiyet edi
liyor kimH buna çare olarak 
yukarı acYİyenin alçaltı)maaını 
istemiyor, umumi isteii &f&İ' 
seviyenin yiikselmesidir. Sov
yetlerin takio ettikleri belli 

~t Kanunusani t93S 

Saylay Seçimi Küçük Haberler~ 

H- -,. Tarafta İkinci 
Seçimi Başlamış 

Müntehiplerin 
Bulunuyor 

Kırtasiye Anbarları 

Re~mi dairelerin kırtasiyeleri 
için mütedavil bir sermaye ile 
kırtasiye ihtiyaçlarını günü gü
nüne temini için mühim merkez
lerde büyük anbar1ar tesis ~di
leceği haber alınmışbr. 

ISPARTA 19 (A.A)- Yur
dumuzun her köşesinde olduğu 
gibi kentimizde de saylav se
çimi işleri bitirilmiştir. Yarın 

yapılacak olan ikinci müntehip 
seçimi için fırka teşkilabnca 

vazifeleri bellendirilmiş v seçim 
teftiş heyetince tebliğ edilen 
vazife sahipleri işleri hakkında 
izahat aJmışJardır. Kararlaştı

rılan fırka namzetleri arasında 
bulumm bayanlar kendilerine 
verilen siyasal haklarından do
l~yı Halkevinde bir toplantı 
yaparak yeni seçim ve inkıla
bımız hakkında söylevler söy
lemişlerdir. 

Samsunda 
Samsun 19 (A.A) - Vilaye

tin her tarafında yoklamaları 

biten ikinci münt ·hip seçimine 
devam edilmektedir. Ladikle 
Samsun köylerinin seçimi bit
miştir. Merkezin seçimine de 

,..'yarm başlanacaktır. Bütün se
çim işinin ayın 24 düne kadar 

, bitmesi beklenmektedir. 
Soysal Bir Kurum 

SAMSUN 19 (A.A) - Sam
sun kadınlarl soysal bir kurum 
yapmak için dün Halkevinde 
bir toplantı yaptılar. Ve ara
larında 40 kişilik bir merkez 
heyeti seçtiler. Bu heyet ku
rumu kanuni şekle sokmak ve 
çalıştırmak için bir idare ko
mitesi seçecektir. 

Amasyada 
AMASYA, 19 (A.A) - Bu

gün baılıyen ikinci müntehip 
seç.imi perşembe günü bite- ı 

ccktir. 

layct idare heyeti üyeleri ve 
büyük kongre mümessilleri se
çilmiştir. 

Glreson'da 
Giruon 19 ( A.A ) - Cum

huriyet Halk Fırkuı vilayet 
kaza ve nahiye heyetleri yap-
dıkları toplanbda saylav seçi
mi ikinci müntehibler için İcab 
eden yoklamayı yaparak mün
tehileri tesbit etmiş ve bu
günden itibaren vilayete bağlı 
bütün köy ve kazalarda ikinci 
müntehib seçimi başlamıştır. 

Manisa 20 ( A.A ) - Bugün 
vilayetin her tarafında mün
tchibisani seçiminde başlan
mıştır. Seçim ayın yirmi dör
dünde her tarafda bitmiş ola
caktır. 

Erzincan 20 (A.A) - İkinci 
müntehib intihabatı vilayetin · 
her tarafında. bugün başla
mııtır. 

Tayin 
Manisa posta ve telgraf mü

dürlüğünden Erzurum posta ve 
telgraf baş müdüriy~ti mes'ul 
muhasiplığine terfian tayin edi
len Bay Sırrı Yıldırım kendi 
arzusile tekaüde sevkedilmiş 

ve şehrimize gelmi~tir. 
ikramiye 

Menemen nüfus memuru bay 
Avni tekaüde sevkcdilmiş ve 
400 liralık ikramiye havalesi 
gelmiştir. 

Yabancı Mekteplerde 
Maarif Bakanlı'{ından gelen 

bir tamimde ecnebi mekteple
rindeki ders notlarının mektep
lerimizdeki ders notları gibi ol
ması bildirilmiştir. 

·Manisa Mekteplerinde 
Necati Bey Mektebinde Yardım 

Gören Fakir Çocuklar 

Manisa 20 - Dört seneden- kcn isteklerin yetine getirmek· 
Fırka Kongresi beri çocuk babalarının maddi tedir. 

M Yardım gören çocukların ZONGULDAK, 19 (A.A) - yardımlan ile çalışan anisa 
işlerini bitiren vilayet fırka Necati bey mektt-bi talebe ko- bayram gününde çekilmiş bir 

grup fotografını gönderiyoruz. 
kongresi, kültür bayındırlık ve ruma kurumu bu sene de alt- B k 1 ._ asma suretiy e çocu"" sever 
ökonomi bakımlarından bir çok mış beş yo~ul çocuğumuza üyelerimize teşekkürlerimizin 
dilekler onayiamışbr. her gün sıcak yemek vermekte bildirilmesini dileriz. 

Doktor Mitat Altmokun baş- ve onların kitap, kalem, defter Necati mek. Başmuallimi 
kanlıiı altında kurulan yeni vi- elbise ve ayakkabı gibi gere- Ş,Dinçer 
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başlı gaye de b..ıdur. \ tır. O vakit vatandaşlar ı dır. Zir<t bir imtiyazın alınması 

Sovyet birliğinde çok insani yaşamak için imtiyaza muhtaç tehdidi iyi kullanılırsa, her 
birşcy oldu. Yıllarca konfor ve olmayacaklardır. Daha bol bir hangi bir kimsc!ıi itaata mec-
lüksten mahrum olan vatan- istibul bazı lüzumsuz imtiyaz- bur edebilir. Asıl tehlike bu-
daşlar, fabrikalar i~lemeğe baı- lan yok edecektir. Fakat buna dur. İmtiyazlar, inkıyadi kuv-
larken, bunun acısını çıkar- karşı da başka imtiyazlar doğa- vctlendirmck için bir silib · 
mağa koyuldular.Ellerine geçeni cakbr. Bugün müaavatsızlık bir olabilir. 
satın aldılar. En yukarı mev- veya iki kat elbiseye sahih olmak Kalkınma san'alt : 
kileri ttuanlar ennzun kollu arasındaki farktadır. Yann bir Suiistimal, rüşvet, ihtilas 
olduklarını gösterdiler. otomobile sahip olmak veya Bolşevik ahlakının şiddetle 

Kapılar suiistimaline açıldı. olmamaktan, ondan sonrada cezalandırdığı cinayetlerdir: 
Hükumet memurları kar,ılıkh Sovyet maınulitı bir "fort,, ile Bundan başka her Sovyet 
birbirini ziyafete çağırdılar ve- yine Sovyet mamulatı bir Bü- vatanda~ı memleketin en yük-
ya seyahate çıkardılar. ik - Krayıler ıahibi olmak ara.. sek adalet mercünc müracaat 

Kremlin'in ağır çekici gil~ ıındaki farktan ibaret olacak- edebilir. Bununla beraber, im-
nahkirlann zaif kafa taslarına br. Sovyet si.ttemi busu.si mül- tiyazların zararlı bir manevi 
indi. Fakat çoiu henüz ceza- kiyeti menetmiyeli beri, ıadece nufuz yaratacak derecede ser• 
larını bulamadılar. huıui ıermaycyi, yani ba,ka pilmesi tehlikesi her halde 

insanlar Arasında bir ıervet doj'urabilecek olan mevcuttur. 
MUsavatsızllk Hrvetleri yasak etmiştir ve Yalnız şunu ilave edelim ki 

Sovyet Ruıyada işçi maat· iktidar ve bilgi ile mütenasip 1921 ile 1927 arasında (Y.Ô.S) 
ları arasında müaavatsızlık ve g&ndelikleri boı gördüğü için yeni ökonomi siyasası tarafın-
müavabızhiı arttıran imtiyaz- Sovyetlerde mütavatsızlık dai- dan doğurulan ahliksızlığı he· 
lar vardır. A,a;ı gündelikli ma mevcut olacaktır. Ben ıah- pimiz görmüttük. Bunu gören-
adamlar imtiyazlı olursa itler san öyle sanıyorum ki müıa- lcrin çoğu kapitalizmin canla-
~enkleıiyor. Fakat bugün yük· vatsızlık, en sonra Sovyct bir- nacağma hükmetmi,lerdi. O ••k ründelikJi inıanlann fazla ô 
olarak im~yazları da vardır ve lijinin alacaiı biçim ile, büyük vakit, ansızın, Y. . S. kaldı-
bunlar böylece iki kat imtiyazlı bir günah o bun. rıldı. Sovyct rejimi idari faali-
oluyorlar. Bugün Sovyet birli- Eter müsavatsızlık bir imti- yet ve ahlaki kudret sahasın-
ğinde milyonlarca imtiyazlı va- yaı doiururse o zaman it da çok büyük kaynaklara ma-
tandaı vardır. Filhakike he- ciddiletir. Burada da . şunu Jiktir ve imtiyaza kadar giden 
men hepıi ıu veya bu imtiyaz· habrlatayun ki zararlı olan miUavatsızhk vaziyetine -İçtima1 
dan i•tifade ediyorlar. Lüzumlu ıey bir imtiyazdan istifade binayı zaifletmiye başlıyacaia 
•ıyanın ve konfora ait ıeyla- edilmesi deiil, herhangi bir zaman- karıı koymak iç.in el· 
rin dajıblması normal olacaiı phıa için mevcut oldukdan bet liumıelen ıayreti sarfede• 
zaman imtivaılar azalacak- solll'• birdenbire vok olması- cektir. 

• 
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Astronominin Gözlerimiz önüıie Koyduğu Şa-
şılacak Neticeler. . Novalar edir, Nasıl 

Amerika Reisicumhuru Bay 
Roosvelt'in politikası, toprak 
mahıuJJerinin lüzumundan faz-
la yetişmemesi için, devle

tin verdiği tazminat mukabi
linde zirai faaliyetlerin ve 

hayvan yetiştirmenin tahdidine 
matuftur. Öyle ki çiftçilere bir 

Diriğin riyaseti altında merkez 
ve futbol heyetleri toplanmıı
tır. Bu toplantıda geçen Cuma 
günkü lik maçlarında sabaya 

Vücut Buluyorlar? Değerli Müşahedeler 
Bu sorgunun cevabını ''Ev

ren arŞitcktürü,. adlı eser ve
riyor. Paris rasathanesi astro
nomu ve matematik profesörü 
bay Couderc'in bu güzel eserine 
büyük bilgiçlerden jean Perrin 
ıu başlangıcı yazmıştır: "Daha 
kırk yıl önce güneş manzume
sinin mesahası açık o!arak bi
linmiyordu. Güneıimizden en 
1akın yıldızlara kadar uzanan 
Dıcsafeyi bir metre murabba
ındaki bir harita üzerinde 
gösterdiğimizi fazedelim. Yin~ 
farzcdclim ki bu harita 1900 se
nesinde çizilmiştir. Bugünkü 
bilgimize göre ölçülen ve bilinen 
Evreni ayni mikyas ile göster
mek istersek haritamıza bütün 
ar.zımızın mesahai sathiyesi 
boyunda bir boy vermek icap 
edecektir ... 

ğımız "Küçük" kelimesi ağzı .. 
mızdan gelişi güzel düşmüı 
değildir. Küçük diyoruz, zira 
son astronomik farziyeler bu
günki evrene yüz milyar yıllık 
bir ışık meaahası tahmin et· 
mektedir. Bu sahanın nüfusu 
ise bizi ışıklandıran güneş gıbi 
doksan triliyon güneşten iba
rettir. "Bugünkü evren,. deyişi
mizin sebebi "evren,, in müte
madiyen genişlediğini gösteren 
bir fareziyenin mevcudiyetidir. 

1900 yılına doğru elde bu
lun&n astronomik al:ıtlarla in
san bakışını 50 bin yıllık ışığa 
kavuşturan sıçrayış, Vilson da
iından sonsuz boşluğa çevrilen 
büyük Amerjkan teleskopu sa· 
Yesinde bugün 140 milyon ~thk 
ışığı kucaklamıştır. Bu telcs
kopun 2,50 diyametrelik ade
~~sindc ışığın büyütülmesi ve 
ır noktada teksifi bu varışı 

doğurmuştur. 

Sonsuz Bo,lukta Ka
zanllan Zaferler 

·Bugünkü deyişe göre, Aı· 
tronomi gökyüzünün mekaniz
masını araştırmakla uğraşır. 
Yani yıldızların yerlerini, hnre
ketlerini tetkik eder, kevkep
Iere ait olan istatistikleri yapar. 
Ökonomik kayguların "saf ilim" 

_ mevzuu üzerindeki alakayı za
yıf bulundurduğu bu zamanda 
"Astronomi, pratik bakımından 

. n~ye yarar ? " sorgu!ltı çok 
işıdilir. Bu sorguyu ortaya sft .. 
renlerc cevap verelim: Yaldız .. 
ların mevkileri üzerinde yapı
lan tetkikler, arzımızın tul ve 
arz dairelerini ölçmekte alaka· 
dar olduiu ıibi kıtalann pek 
garip bir dava olan yer degiı
tirmesini ve arz içindeki (mag-

Lı ww. ı ıı /utu1ıı·u1 ı 

Şimdi mesafeden konuplım: ı ma ) seyyal madde üzerindeki 
Iıılc 3aniyede 300 bin kilo· temevvüçlerini tayinde de çok 

ınetre yol aldığına göre, bir yakından alakadardır. 
Yıllık ışığm ölçülmesi kolay bir Astronominin diğer kısmını 
lacsap meselesidir. Bir günde teıkil eden Astro-Fizikc ıe-
86,400 saniye. vardır.Şu halde bir lince, bilgiçler için çok mühim 
Yıllık ışık 300,000X86,400X360 ~ir .mev~ud~r: ~iç yamlm~~an 
Y•ni 9 tril 4SO b' ·ı ıddıa edılebılır kı bugün, fizık-
L yon ın mı yar .1 . . 1 d 

1 1 
• 

.:ilomet d. 2 SO d. t rk çı en ııga e en mcsc e enn 
•de .re . ır. ' ıyame re 1 büyük bir parçası Astro-Fizik 
d w sc~ın ınsan bakııım ulaıbr- tetkikler sayesinde haUedil-
ı~ı gıbi l 40 milyon ikilomet- -.mektedir. Bilhassa ıurası na-

rclık ı• w ··ı k . . b le ... ıgı o çme ıçın u ra- zarı dikkate alınmahdır ki yıl-
aını 140 milyonla darbctmek dızlar molekiillcr üzerinde 

Yet ' ' er. laboratuvarlarda elde edilmui 
1ıtc bu yazımızda 9 triliyon imkinıız olan tazyikleri, ıaınma 

4~0 milyar c;lefa 140 milyoa derecelerini; kimyevi kombine-
kılonıetrelik "küçük,,aahada ae- zoqlan ve radiation (Şualann 
ler gelip ıcçmekte oldujua• ... ri) tazyiklerini babıebnek-
anlata caau. Rwrada kullaach- tedir. 

Meudon rasatliatıesı 

Böylece iman bilgisi önünde bulmuıtur. Bu gaz bizim Iabo .. 
geniı ufuklar açılmış, bu bilgi ratuvarlarda elde edeceğimiz 
sahası hudutsuz surette geniı- en tam boıluktan milyarlarca 
lemiıtir. Tayfı ıemsin yeni defa daha zaif görünen bir 
uaullerle analizi ilkin güneıte kesafettedir. Halbuki laburatu· 
helium ıazının mevcudiyetini varda son keıfedilen yağ tu-
meydana koynuqtur. Bu buluş- lumbalan ile milyarda bir taz-
tan ıonradır ki yanmıyan hafif yike varmıı 'bulunuyoruz. Okur-
Te çok deierli olan bu gaz yer lar bu gaz halindeki yumağı• 
yüzünde de istihsal edilmiş, ne kadar hayret veren bir mad-
diri japlarda, zeplinlerde kul- deden ( eğer buna madde de-
lamlmıştır. mek caizse ) vücut bulduğunu 

Bir Allmtn Sözleri anlıyacaklardır. Hepsi gaz olan 
Mödon rasathanesi astronomu bu nebilözler" Ne ... ilöz Spiral ,, 

1'a~keut eustitiisiindt utnıe~ şıwl11ı·mdan istifade/et• 
•Epsilon yıldı:ıından mak olmı- adı Yerilen ( Galaxie ) kehke-
yan Gype kuyruklu yıldızın ıanlarla karııhrılmamahdır. Bu-
dantelindcki nebilözden balı- gün bilinen evrende bu kehke· 
sederken diyor ki: " Bir yu- sanlardan iki milyonu kaydedil· 
mak ıeklinde olan bu dantel mittir. Bunların çoğu süt yol-
nebiJözü kcvkepJcr araıındaki lan gibi milyonlarca Ye batta 
botluklarda hareket halinde bazıları milyarlarca yıldızı ib-
olan ziyadar bir ıazdan vücut tİYa etmektedir. 

takım çıkarnııyan kulüpler üze
rinde görüşmeler yapılmıf ve 
futbol heyetinden bu hususta 
izahat istenilmiştir. 

iı görmemeleri iç.in para ve-
rilmektedir. Futbol heyeti reisi istenilen 

Bu münasebetle Nevyorkta- izahatı vermiş ve kulüplerin 
gazeteJerdcn birine gönderi- sahaya takım çıkarmmaalarının 
len şu mektup, vaziyeti Ame- sebeplerini izah etmiştir. Ne-
rikan nüktesi ile gösteriyor: ticede futbol heyeti reisinin 

" Bnay ,,, yeni İngilterede izahatı kabul edilerek bu maç-
oturan dostlarımızdan birinin lara iştirak etmiyen kulüplerin 
komf;u~u bu yıl domuz yetiş- şimdiye kadar ne merkez ve 
tirmediği için hükumetten 1000 nede futbol heyetine hiç bi!" 
dolarlık bir çek aldı. Bunu müracaatları drmadığından lik-
gören d'lstum da, imrenerek, }erin yine eskisi gibi devam 
"domuz yetiştirmeyici,, mesle- ettirilmesine ve nizamname 

ğine girmiye katar verdi. Do- çerçevesi dahilinde icap eden 
muz yeti~tirmemek fikri ol- hususatm yapılmasına karar 
dukçcı hoşuna gidiyor. Bunun verilmiştir. 
için size baş vuruyorum: Do- Bu Haftal:I Maçlar 
muz yetiştirmemek için en el- ·Futbol heyeti merkez h~ye-
verisli bir çıftıik ar~yorum. . tile yaptığı toplantıdan sonra 
Y ctiştirilmcmiye elverişli do-

cuma günkü maçların hakem
muz cinsi hangisidir? Yetişti-
rilmiyecek domuzlıırm hesabı Jcrinden gelen raporları tetkik 

ederek sahaya çıkmayan İzmiren iyi hangi usulde tutulabilir. 
Bnndan başka bir iş için la- spor, Altay, Şarkspor kulüp-

1 · "D lerine sıfır puvan vermiı ve zımge en sermayenm omuz-
yetiştirmemek şirketi,, adı ha- bu cumaki maçların hakemleri 
linde bir şirket tarafından tesbit edilmiştir. 
obligasyon olarak çıkarı- Saat 9 da Türkptpor - Göz-
lıp çıkarılmıyacağmı öğ- tepe (B) hakem Reşat. 
renmck isterim. 1000 dolar Saat 11 de K.SK - Albn-
alan komşu, yetiştirmediği ordu (B) hakem Ahmet Ôzger-
500 domu~ için bu p;ırayı al- gin Göztcpe. 
dı. Biz senede kolayca 1500 Saat 13 te Türkıspor - Göz-
veya 2000 domuz yctiştirmi- tepe (A) hakem Mustafa A. O. 
yeceğimizi umuyoruz. Saat 15 te K.S.K - Albn-

40 seneden beri hayvancı- ordu (A) hakem Fehmi Altay. , 
lıkla uğraşan bir çiftçi taniyo- Bu hafta yapılacak maçlara 
ruz ki yılda 400 doludan faz- iştirak edecek olan kuluplerin 
la kazanamıyordu zavaliı adam! hiç biri geçen hafta olduiu ıi· 
Yetiştirdiği domuzları yetiştir- bi takımlarını sahadan çekmi-
miyerek daha çok para kaza- yccekJerinden her halda spor 
nabilirdi. Böylece hayatım meraklıları güıel bir gün ge--
bozmuş olması yauk değil mi? çir~ceklerdir. 
·····················································································~ - Münhasıran gazdan ibaret üzere bulunan "Nova., adlı yıl-
olan Dantel nebilözleri gelcce- dızların tetkikidir. Bunlar hiç 
iin kehkeıanları sayılabilir mi? tahmiq edilmiyen bir zamanda 

- Muhtemeldir. Fakat bu- baş gösteriyorlar. Alimle-
gb böyle bir faraziye kuracak rin tahminlerine göre muazzam 
yerde bulunmuyoruz. Aramızda bir felaketin korkunç kasıl"" 
kalmak üzere şunu da söyJiye- gaları içinde ihtiva ettikleri 
bilirim ki bu kabil faraziyeleri unsurlar fevkalidtı yüksek 
ciddi telakki edemeyiz de.. bir sıcaklık derecesine eriı .. 

Aıtro-Fizik:in son keşifleri tiğ'inden uıaklardan ziya 
dünyanın yapısı hakkında bili- selleri neırediyorJar. Nihayet 
nen şeyleri altüst etmiştir. Bu bir kaç gün, hafta veya ay aon-
da astronomları bu husustaki ra bu korkunç yanıın ansızın 
mutalealannda ihtiyatlı bulun- basılıyor. Yıldızm ıııiı zaifJiyor. 
~maia sevketmektedir. Persec burcunda otuz yıl önce 

Ylldızlar Aleminde 1901 şubatında miitahede edi-
Süt yolunun hemıiresi sayı

lan ve şimdilik sayııı iki mil
yona ç.ıkanlan bu (ncbuleuscs 
Spiraleı) kebkqanlardan başka 
tayfı ıemsin tetkiki usulü (spcc 
troscopie) ile en uzak yıldız
lardan ıelen ışıiın mahiyeti, 
kimyevi mürekkebatı, ihtiva 
ettikleri a-aılar, "Pbotemetrie,, 
ile de yıldızların ııık kuvveti 
ve bu sayede ne kadar uzakta 
bulundukları ve sıcaklık dere
celeri meydana konulmaktadır. 
"Cephee" tipinde .olduklan için 
"Sefeid,, adını alan yıldızlarda 
ketfedilen pınltı deiifikliği me
safelerin tayinine imkin -ver
mİftir. Bu müıalledeler içinde 
"' h•r•caalt olaaı doimak 

len Nova, astronominin bu hu
sustaki müıahedelerinin en par
lağı sayılabilir. Ôyleki, bu, bir 
kaç saat içinde ıök yüzünün ea 
parlak yıldızı olmuş, parırbıı 
ıuarayı yamaniye yıldızına yak
laımııtı. Sonra bu ıııiın kuv
veti süratle azalmıı, tcmnıu:ı:da 
teleskopla, Novanın bir bulut 
tabakası içinde sarılı oldu v u 
görülmüıtür. Yine o zam!n 
as~rono~ar büyük hayretle ıör 
muılerdır ki yıldızın merkezin
deki nebilöz maddeler inbiaat 
e~erek uzaklaımaktadırlar.Buı 
t~ba~alarda bu uzaklatma !key· 
fıyeb suya atılan bir tqın teylit 
•ttiii dalgalar gibi idi. 

- Sın11 V tl1 -



-6-
g) Lisede bir yoklamah ders

ten engel yoklamasına kalu 1 
talebenin sınıf geçme notu bu 
demen engel yoklamasında 
aldığı nottur. 

h) Orta mektepltrle liaede 
tam yoklamalı bir dersten bi
rinci ve ikinci yazalı yoklamada 
aldıjı notlann tutarı tiçten 
atalı diıfen, şu kadar ki sözltı 
yoklamada bu dersten beı not 
almafa hak kazanaa talebenin 
amıf geçme notu tıç sayıhr.Bu 
yaziyette olup ta ikinci yum 
yoklama11 ile s&zlti yoklamua 
yeya yahuz sazln yo~muı 
engel yoklamasına kalmıı olan 
talebe de bu madde hükmln
den i.tifade eAr. 

i) Orta mekteplerle liaede 
tam yoklamah bir dersten .,.._ 
tllnleme yoklamasına kalan ta
lebenin amıf geçme notu, bll
ttınleme yoklamasında aldljı 
nottur. Bu talebenin 6nce gir
miş olduğu yoklamalarda al~ 
notlar huaba ahnmaz. 

j) Oıtamektepde bir yolda:. 
malı denler grubundan btitln
leme yokl•maıına kafan tale
benin bu ıruptan llDlf reçme 
notu. pba t8fkile eden den
ler arumdan 52 inci maddeye 
pre bltlbıleme yoklamamaa 
kaldıiı derslerden bu yokla
mada aldığı notlar ile ıruhan 
başka derlerinden ders yda 
ıonundaki yoklamada aldıit 
aetlann ortalamın olan nottur. 

k) Lilecle bir yoklamah den
ten blltlnleme yoklamuına ka
lan talebenin auuf reçme nota 
Liitünleme yokl•mamnda aidatı 
aottur. 
SINıFT A KALMA VAzlYETI 

Madde 49 - • Ortamektep
lercle 11111 yoldamalann aeti
ceaind• tam yoklamali iç den
tea Y•J& tam yoklamah iki 
den pubundu llDlf ıeçmae 
notu içten &f&iı difen talebe 
mufta lnralahr. 

Madde 50 - Lisede tam 
Joklamah iç dersten veya tam 
yoklamalı iki den ile "bir yok
lamalı bir demen 11mf ıeçme 
DOtlan lftea qatı d&ten ta
W.. mufta bıralahr. 
BOTONJ.,EllE YOKLAMA
SINA BIRAKILMA VAZiYETi 

Madde 51 - Ortamektep
lerde d .. yalı 10DU11da tam 
Jokl•mala bir veya iki deratm 
yeya tam yoldamah bir .ı.. 
ile b:r pkt.mala den pu..__ 
dan aidatı muf ıeçme netu 
lçtea apjı dilfen talebe o den
lerden Teya o ••n grubunda Mtlnl-· yoklmn•l'N ....... 

Kadde 52 ~ Ortamekt.,_ 
bir yoldamah den pubuad• 
bltlnleme yoklamaaına _..,. 
laa bir talebe bu grubu tePU 
eden derslerin hanfİaİlld• 
den yıla sonmadaki yoklamada 
lçtea qajı ut almıı İ9e yal
mz ba denlerdea hltlaleme 
yoklama11na firer. 

Macide 55 - l.i8ede ... 
,.. ...... tam ,. ......... 
den Be bir yoklamah denta 
,.,. yalmz hir ,.......... Wr 
lent• aidatı ..,, ppie --
til ._ .... elit• talllae 
o datea ........ ,.,,, .. 
... ı..1q1.r. 

Ma"'9 54 - lltlı'•• 

yoklamasına giren talebenin 
unıf geçmeıi için girdili ders
ten veya ders grubundan en 
qağı iiç numara almam şarttır. 
Biittbıleme yoklamasında tam 
yoklamalı bir derten veya bir 
yaklamah bir ders grubnndan 
içten aşatı not alan talebe 
sınıfta kahr. 
BÜTÜNLEME YOKLAMASI 

Madde 55 - Bütünleme yok 
laması, erteai den yıhnın ba
pda yapdv. Hanp deralerin 
bOtllnleme yoldamalannm ban
ıi gilnlerde yapılacıı tı mekteb 
idaresince mektebde ilan 
dilir e • 

Madde 56 - Bltllaleme yok 
lamasında denin muallimi ile 
iki milmeyyiz bulunur. iki mü
meyyiz bulunmadan yapılan 
yoklamalar biçe sayıhr. 

Madde 57 - Mektebce il'8 
edilen giinlerde bltlnleme yok 
lamasına her ne sebeble olarsa 
olsun rümiyenler suuflarında 
bırakılırlar. 

Cemiyetin 
Asıl lan •• 

- Paı taıarı 2 ind Mhıtdt -
Eserin bizim için Jau.gl kıy

metleri de vardır: Tlrldye ima 
bir zamandanberi blJlk bir 
içtimai inkılip hareketi içinde 
bulunuyor. İçtimai ha79tta te
klmill ve inkıllplann ne m• 
retle ohıp bittiiini anlamaya 
fU aırada biitiia milletlerden 
ziyade biz muhtacız. Herbanri 
bir içtimai hACU.enin, buhanai 
bir içtimai milaıueliDin ne 
suretle meydana çı)ap naRI 
teklmll ettiğini anlamak bizler 
için çok mlibimdir. itte ba 
aerde lallt6n bir tarila ipa
de iç içtimai mluıe"Pia 
tekAmlllllnl saat...... olmak 
itiharile bize bu aoktad.a pek 
kıymeti ye faydah ..,ter q
retm.kteclir. Hatta .U,eWlriz 
ki ha ewi okume-. olut.r 
inldlaplanmızı İJİ ....,..ular. 

Kitap tamama o.t Wr wr 
elwakla beraber - kitapla
nna ...ı... olan kanlakdan 
Te c:aamzhktu da 08da aer 
yoklar " en bOylk meziyeti 
de badar. içtimai ilimlerle 
ltedenberi mqıuJ olmıyanlar 
dalü bu eseri hiç mlnhnadan 
okurlar ve anlarlar. Hatta okar
k• iuaa Wr ilim kitabı oku
dapna fark bile etmiyor, llç 
Jlz •JfUk bir ldtat içinde 
bltla iManhk hayatmm hilll-
aaama toplamat olu bir roman 
olmclapau zannedi7or. O kadar 
ı&sel " caahclır. 

Buaua için, uer yahu ilim 
ile alakam olulana iatifade 
edecekleri bir ıey dejildir. b-
ml tetkik ve tetebbl ile meş
pl olmamakla beraber içtimai 
meselelere kup her hanai bir 
allka dayan:aruı lmnd•n ede
cekleri imfacle b&,aktlr. 

Arlradapmz Ba1 Mabittinin 
fikir " ~ hayahımwa ppbjı 
bu bimaett• dola71 k..dWae 
laarantle tefekklr elmeliJiz. 
Baawla -..••et .._ner
lerbae leuetle olmucak Ye cid
._ ok1.ap delecek Wr ld-
tap ........ ,... 

Soyadlannı 
Tescil Ettirenler 

Tayyare mülhaki birinci mü- k6jlinde Ahmet Bicaa, Ali ata 
lizim F azal Çiloğlu, ağırceza ı mahallesinde baialar s. 21 no. 
mahkemesi azasından Sabit Ahmet Sait Buzcu, yaka ma
Kocataban, Bcrgamada 47 nu- halleıinde yaka sokağında 558 
marada Mehmet Emin Başsez- numarada 1brahim Barı, Emlak 
gin, baytar binbaşı Burhaniddin eytam bankası sigorta memuru 
Cebenoyan, Sabri ve birader- Sadettin Birienbag, Kestane 
lcri· Cevahirci, başçavut ibra- pazannda marangoz Arif Ba-
him Cansü, Kemalpaşa kaza- yav, Ağırceza mahkemesi zabıt 
sının Parsa köyünde Memet katiplerinden Hlaeyia Rauf 
~abit Canvar, Uluburun Çeı- Benli, Liman itleri umum mn-
mci kebir m aha 11 e sin d en dürltığünde M. Emin bayram 
AJi oğlu Kimil Celeyir, otlu, Selltin oflu m•hallesinde 
lametpqc mahallHinde 2 nci Hlaeyia Batulı, zabit vekili 
yllkıek sokatında 25 numara- R.P.t Baymchr, T .. 11 ... 
da lbrabim Cure, lkiçeşmelikte men caddesi 159 numarada Re-
Uluyol 382 numarada Mehmet cep oflu LntfG Boz Anla, 9 
Cihanrir Anlan, Pazaryerinde Eyltl mektebi muallimlerinden 
Hacı Hasan aokağıuda 95 1 Ayp Bilfiyay, Karantina cad
num•rada Osman C~netoğlu1 desi 750 ao. Mutafa Barutçu of. 
Donanmacı mahallesinde 103 Kılcı maçitte 39 numarada 
numarada CaDS1z, mubuebei Hun Çarpan, Haa Mal.mat 
huausiyede memur Nbım Ca- .. h.lleaincle 39 nwrada Ma
lum, kaymakam Cemil Çobu laarrem Deniulb, M. ha.an 
otlu, Çinede Demirci Den J>aray, B.cada Sa&h denizci, 
k&ytinden Mehmet ofla Mela- iatamtik odaaaı Mutafa Der
met Çine, Çorlu k.aaı11 Ker- veat, Kmlçnlhı iatayonuacla 
meyan klylndea Refet Çorla, R.pt Dirikel; Jlzbqa Hmn 
belediye tanzifat memara Aftf ap lolrajmda 6 aamarada 
Çetin Topçu, ~ık paaaport BUri o.Dur, Ba,...khda 
memura c-·· Çalaplmla, ........ cadcl..mde 107 nu-
Keatane Paurmda tlccudaa ........ Halil Dindar Altm 
lbralıim Çlkmkçıotla, Doaaa- ıc.,....,.. Hakkı Dim:çi' 
macı mahall..mde 23 awra- 11...U,. caddeli 103 Nama~ 
da Ramazan Çarkçılar. ikinci ada Ali Demiranılan birinci 
O....mye mahaUuinde 54 na- SakarJa •kaimde H nama
marada ı-u Hakla Çap., rada Necip Demirpala, Aydın 
Oaman otla lam•il Çihp, --..,..lada bulaca Mutafa 
Kılcımacit mahallelilld• 517 Dlnnu, birinci kordon 304 
n ......... 0..... Ye ..U. ~ ___..Ahmet Diren, dev
otla, Karta,akada Meniali cad· lat ._.,ollarmda amele yuuf 
desinde o-•• oflu Emin Çe- Mı•m.t Dlml..tr, Nafua mil
ken, maliJ• laefilaci daire tak· ... M.Emia Dizıea, Kuru
lilclan. llM ıt Çetiıttl, Alay- taJ'la ita.. o.diyok, hirinci 
bey m•h•lleainde 14 1111111anda ••in- b.nlüm ~ Ka
KemalettiD Qrik, 11...U,. .... nct' a o....,. _,,.;:da 11 
kajıacla 25 namanda K...ı namanda Hilmi DeminllYen 
Çanku, Klid)ma• caddeliade lfalllapmanl& tamirbaaed~ 
134 nmaarada Hamdi Çeher, N.,.t Durubu, Bornova mer
Demlupmar mektebi mu•IUml ku 10kapda 32 numarada 
Fazile Alpapt, HiW M. On- Hua Dinmez, Karea1aka ıe
Jet demiryoDaruıcla manenaa 
bacı Ahmet Amaç, Gerealik çWi•de baralai., eo.t ... ı, iatu-
sokajın.. 3 numarada lleh- JODU kite .. manı Şllatl De
med Kemal Ankaya, Huta- ..niotla. P..ta memurlarmdan 
mucit mahı"aiade 56 aama- Matafa Dikel, belediye binua 
rada lsm•il Hakkı Alp, Jlz· altuula Seyit Mehmet Pıranaçı
bqı laman Alpey, AJan. ofla, t..etpap 80Ujı 5 DU

cak'da ilkbahar sokafıncla 29 marada Ziya Deredemir, llirali 
numarada Ahmed Fevzi Adalı aaahallui 6 aumaracla Aluaet 
lnbiaarlarda tntincü Muatafa 
Akçalar, Hasta sokatında IS Ritat Denlii, telıraf oclacua 
numarada Alliddin Akpmar, Ha.eyin Dillenç, polia ~1 Fuat 
Kızhasan aolıafında 30 numa- Diizer, birinci Aziziye mahalle-
rada Mahmud CeWedclin ve mıde 54 numarada HGseyia 
aileai halkı Aluun, Bornova- Daraflu, Guiler mahallemi mi
da Demirci 10kağında 12 No. m..ui bay Ali Haydar aoyadı 
Mehmet ve Veli Anar, Batta- olarak (Ôlbaiat) admı ahmt- · 
rakta 4 numarada Rasim Ada, lanhr. 
Keçecilerde 45 numarada ber- .. ,.... Allllll•r 
ber Mehmet A6, &lpay, EDk Bena IC:a0'ııri. BaJ 
Bornovada apjı çay ........ Kıv·leiMln Apek ft ffaya
ıinde 21 numarada lbrahim plİ tlrketl --ar1armc1aa Bay 
Bakça, 9 eyltl sokajmdla 51 llalaa.t SelW Şahar •yad
numarada ORUD Nmi S.tba- lumı ldlttlp ,... ...... dır.• 
nncıotlu- 11. M. B T.W. ... 

Bombayda Souk Dalgası 
Bir Kaç Milyon Uralık ZararVerdi 

binlerce Hayvan Öldü .•. 
Bombay, 20 (A.A) - Eşi 16-

riilmemiı bir sovuk dalpaı ti
mali şarkiye diifen mıntakadan 
sayısı yüzlere varan birçok 
kurban verdirmiftir. mahsul 
tamamile mahYolmqtur. Bin
lerce eblt hayvan ve kuı 61-
mliftilr. Zarar birkaç milyon 
isterlinr lirası tahmin edilmek-

tedir. Gujarast sind ve Pun
cah dahilinde pamuk rekolteai 
klniilen mahvolmuıtua. 

Bombay, 20 (A.A) - Mla
lnmanlanıi bqkanı dün Hin
di.tan genel vaJiaiuin terefine 
bir çay ziyafeti vermiftir. Bu 
ziyafete Gandi de davet edil
mitte de kabul etmemiştir. 

BeJkan Antanb 
Roma Antlaşması Hakkında Hiç 

Bir Şeye Karar Veremedi 
Cenevre, 20 (A.A) - Balkan aatanb mümenilleri memleketle

rinin A vuaturyanın imldili Ya orta Aürupa memleketlerinin '- 1 
itlerine mildahale edilmemesi hakkında Roaada ta.nur edile 
antanta iftiralderi ihtimalini mlzakere etmiflerdir. Hiç bir ~ 
karar verilmit olmam•kla beraber bu antanta iştirak ebne 
için Romada isimleri billıa••• likredilmemit olu •emleketleria 
de benzer emniyet bağlan ibdaa etmek i.teclilderi 81ylenebilir. .......... 
Yunanistan ltalyanm 

••••• 
Ayan Seçimi 
Yapılacak 

ATINA, ~ (ıluuı) - 20 
. seçim çevresinde yapılacak 

mltemim ayin intihabab hak
kında hazırlıklar bqlanufbr. 
Hlktmet liahleri B. Çaldaria, 
Kondili. ve Metaba• elbirli
tile yapılacaktir. EUi O.. ba
kanı B. Mil..ıokopula da belki 
bunlarla birlqecektir. Seçim 
ıubat ortuinda y•palacak b•
-daa ...... Uktıht partihıdae 
yazılı olan meh*u.larla aylam 
amtımi bir bnpeai yqılacak
br. 

Bapekil keadi fukamndan 
o ........... .,, ...... 
cek .P. ......_ laalla ay-
dualaimllk ...,. .... ptıe-
ı .. -. ......... ..,.. • ... 

.... &ldrller. ..... nW 
GıaıNI •ltıııh• •"/ -•• 
.... ld' ip plerek fab-
... alBSi' politikayı J..ılra 

p . Borsamıda 
PAID, 28 (A.A)-19n'"5 

F*nr • ı n ı • ,-,e11: . .................. .. •. 7,,. ftrlai Wr iltW.atla 
kapa··~· y ........... , 
lmcak -- lllrlk t•elll 
~· Fram talmlleri 
ka,.la .. ,.. tenffller 1re ... 
..... IMJa·bW •11111•-• 
daJI' ıllle .................. 
F1llpe J ..... ,........ .. 
De Royal Duch tahYilleri tu
tulmaktadır. 

Bir Maden Çöktü 
LIYEJ. 20 {A.A) - a... 

veat'de çlkea Wr • .-. oca• 
tmm , ..... mı.,- ...... 
dıprdaa dayulmaktadu. 

Haberler. 

Ticari 
Anlaşmalan ' 

ROMA 20 ( A.A ) - Milli 
fqm federasyonunun çıbrdıtı 
FJ Sole pzetesinde, Bay Lu· 
aio Baçelli, B. Laval'm Roma .. 
Ja ıelmainden ince bqlıya• 
rak imaı11ndaa sonra biten, 
Franaa - Jtalya arumdaki &ko
nomik mllnuebetlere dair olaa 
çok alika uyancbncı raporta-. 
juta bitiriyor. 

Bu 1azı iki memleket ara• 
.. cl.lsıl ~ taze)~ 
siyle rerek Frama Ye ıerelt 
ltalyada hiuolunan nikbinlijt, 
tebarlz ettirmektedir. 

Bay Bacelli 1934 yılı içen• 
8inde fl'UllS - Alman ticare· 
tiaia peld:ı aWvtw pter• 
.... " anlarmdald ikona• 
.. 

... • • a.&-..l-1 • wsaa11a :ıam .........aeDlll 
•H•ıli • taftiye .-ide.lir. 
.ıaılldlam Kruvazörü 

1- Aa~ ~A)-

ı::::.. 1300 IPil .=.-:ı: 
K!lneırt- " Ja1mt Puyoa 
..... mi •erilea ... ,. res· 
- taı .... etaek içia Pa-

t91i .... laareket ede· 

~· 

YukanEpiı 
Elen Azlı DID 

Mektepleri 
c ... ,., 20 (H..ı)-U. D. 

•-.,ı ,.ar. Epir llea az· 
...... ........_. slzclea 

. pçinlit " ra....,. m1 Ma• 
clarip Anam hilkGmeti ta• 
rafuldan ileri •llriilen Ye h 
•.....,_Bıwamamılblt 
WWrolnk...._ ...... 
ım Ananutl8k ..,_ •• .-
-. llJIUD olup olmadı~ 
Uhi diftnmdan sorma;ı teldif 
etmiftir. Ejer diYuua k 
•eali oluraa komeyin Ana 
nthata taY'liyelerde ~ 
ıerekecektir. kı, Kaqayakada mekteP. ...._ 

tında 6 numarada · Mat.fa 
Oğlu Musa Bil, Bornovada yı-
kık minarede 9 numatada Ali 
oJlu Recep Balatın, T elrraf 

Dün Borsada Ypılan Sabflar 
Anant mmahlaau B.Melidi 

F.,...n ltay Madaripya t..-k"" 
kk etlaİf Ye Uhailar derDe 
taıafmdu yapılacak taniyele
ria 19'll he7•anameli hudr 
d•u •eçmemeai llzımıelecc"' hat bakıcıaı lsmail Bakıcı, llzlhn 

Memleket hutahanuinde ebe Çu• Aha 
Naciye Benun, Merkez poata 
mlveuilerindea Remzi Bllllk· 
bap, Mah""'tye maiye ta
laakltak memurlarından Ali 
Şevki Besea, Aydın Zırtepem 

tu. Aha Fıat 
'' incir iirieti ı 1 . 13 

z.lllN ....... __ ....,,_ 

Fıat 
4 25 
4 11 

4 45 
4 11 

4" .56 
2 

~ 5t5 .... 

jİllİ llÜclirmittir. 
Pohmya maralılauı bay Ko 

uraild nye pmi,.aiini al 
\eitllr.KGUeJ ._.. 
~ teldillai im ......... 



Katil 
Dün Hastaneden 
hapishaneye atıldı 

Geri kumpanyasının Ustaba
fısı bay Recebi dört yerinden 
yaralıy;ırak öldüren sabıl.J> h 
soğancı Mehmet cinayetten 
sonra kaçarken bekçi Ömer 
tarafından verilen dur emrine 
itaat etrniyerek kaçmakta de
vam etmiş ve bekçinin attığı 

bir tabanca kurşunile bacağın
dan yaralanarak yakalanmışb. 
Cani tedavide bulunduğu mem
leket hastanesine ifadesini al
ınağa giden müstantik Bay 
Hasana ifade vermekten imtina 
clmiıtir. 

J?ün üçüncü müatantiklikçe 
\'erılen tevkif karan üzerine 
katil umumi hapiıhaneye sev
kcdilmiştir. 
ez~~~~ .. ..,. .... .,. .. 

Aziınet Dolayısile 
Acele Satılık Otomobil 

1 - F ort 29 Model iki 
kapılı beı kişilik az kulla
nılmış. 

2 - Sitroen 3 kitilik spor 
11 bey~ir 
. ~dres: Aydın demiryolları 
•tsalinde berber Latif vası
tasile Aydın hattı 
Su hi. S. 8 2-7 

Bu yeni pudra • saat 
mUddeUe sabH k•hr 

Bu 

tecrübeyi 

yapınız ~ 

Artık burnum parlamıyor ve 
eminim ki tenim bütün gün 
tazeliiüıi ve kadife gibi yu• 
mupkhğını muhafaza edecek· 
tir. Sabahlan benim "9 saatlik 
pudra,, tabir ettiğim (krema 
köpüklü) T okalon pudraaını 
kullanınız. Şimdiye kadar kul-
landıiım bütün pudralardan 
fazla olarak uzun müddet sa
bit kalan bir pudradır. Terle
meden katiyen müteessir ola
maz. Rüzgardan veya vaiuıur
daa bozulmaz. Bu pudra cildi 
kuvvetlendirir ve münbesit me
samatı giderir. Siz de 9 saat
lik tecrubesini yapınız. Yeni 
ıevimliliiinize hayran olacak-

Alameti F arıka 
Algopan Cevat 

k Baı ve dif ağnlan, romatizma ve siyatik sancıları 
ullanılan ilaçların en faideli ve teairiiıidir. 

(d 1 - 6 - 12 ) &k orjinal teneke kutularda her ecz.a
llc en arayınız. 

Bltün Türkiye için umumi sabı yeri iıtanbulda Babçeka
Pısında ZAMAN ecza deposu olup ıehrimizdeki 
AL,;cza depolarının hepsinde vardır. lsrarla 

uOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

:······································································ . . 
=SIHHAT BALIKYAGI ~ 

Norveçyanın halis Morina ba1ıkyağtdır 
iki Defa SUzDlmU,tur 

Yegane Deposu 
Baıdurak 

Hamal lf tslaet 

Sıhhat Eczanesı 

. . . . 
• . . . 
• • • . • . 
• . 

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

Alaşehir icra Direıinden : 
(935-572) 

Alacaklılar : Alaıehirden Has 
aiası oğlu İsmail •e muhtelif 
phıslar 

Borçlular : Ali bey oğlu Faik, 
Himmet oğlu ölü Esat, kardeşi 
Mustafa, anaları Gülsüm 
Borcun müstenidi:Noter senedi 

Borç : (12,000) lira ve icra 
masrafları 

Satıhğa çıkarılan gayri men
kullerin cinsi ve tapu sicillerinin 
tarih ve numaraları ve huduthın 

1 - Alaşehire bağlı dere 
köyünde demiryolu altı Balkan 
mevkiinde ikinci te~rin 934 
tarih ve 44 tapu No.lı şarkan 
istuyondan yıkık köprüye gi-
den araplı yolu, garben Deı·e 
köy çayı, şimalen Alaşehir çayı 
ve Ümmü veresesi tarJaıı, ce
nuben demiryolu ile çevrilmiş 
tapu kaydmda 203 hektar 6880 
metre bir kıta tarladır. 

Vaziyet evsafı : Hududu ha
zırası tapu kaydına uygnndur. 
Mesabası tapu kaydında gös

terilen miktardan fazla olup 
466 hektar tahmin edilmiştir. 

Muhammen kıymeti : Bu tar
lanın bir çok kıımı kovalık ve 
sazlık olmasından beher hek
tan 30 liradan 13,980 liradır. 

2 - Yine bu köyde demir 
yolu dere köy çayı mevkünde 
ikinci tetrin 934 tarih ve 45 
tapu No.lı şarkan çayı, garben 
Mustafa tarlası ve tokat yeri 
timalen dereköy çayı, cenuben 
demiryolu ile mahdut tapu kay
dında 33 hektar 9480 metre 
bir kıt'a tarladır. 

Vaziyet evıafı : hududu tapu 
kaydına uygundur. Bu hudut 
içinde tarakçı oğlu Tali tın 8 
hektar tahmin olunan bağı 
vardır. Aynca tarla kısmı 82 
hektar miktarında olduğu tahmin 
edilmişitr. 

ftnf A81r 

M uhammea kıymeti 8 hektar 
bağın tamam& 6400 lira T• 
tarlanın da belıer hektarı 40 
liradan 3280 liradu. 

3 - Yine bu köy hududun· 
da demiryolu altı Ulaçlı üstü 
mcvkiinde ikinci teşrin 934 
tarih ve 49 tapu numaralı şar-
kan Mustafa tarlası ve dere 
köy çayı garben aöbekli dere9İ 
ve Köse Ali sınırı, şimalen 
Ulaçlı damlan ve ulaçhdan 
dereköy çayıoa ve Köse Aliye 
giden yol, cenuben demiryolu 
ile mahdut tapu kaydında 8S 
hektar 3760 metre bir parça 
tarladır. 

V Az.İyet evsafı: Hududu tapu 
kaydına uygundur. Bu tarla 
içinde borçlulardan Faikin 9 
hektar tahmin edilen bağı olup 
arazi kıımı da 191 tahmin 
olunmuştur. 

Muhammen kıymeti : 9 hek
tar kıymetindeki bajın tamamı 
5400 lira 191 hektar mikta
rındaki tarlanın da beher hek
tarı 50 liradan 9550 liradır. 

4 - Alqehire bağlı dere 
köy hududunda demiryolu üstü 
lzmir yolu alb mevkiinde 2 inci 
teırin 934 tarih ve 46 tapu 
num..-alı f&rlcan dere köy çayı 
gerben ak mezar, fimalen de-
miryolu ve Ayşe ve Ahmet Aaım 
ve Mehmet T alit bağları, ce-
nuben lmıir yolu ile mahdut 
tapu kaydında lS hektar 7320 
metre bir parça tarladır. 

Vaziyet evsafı: Şarkau Ayşe 
Mehmet Talit, Ahmet Asım 
bailan' garben ak mezar,ıima
len demiryolu, cenuben İzmir 
yolu ile çevrilmif bu tarlanın 
miktarı 30 hektar olarak tah
min edilmiştir. 

Muhammen kıymeti : Beher 
hektan 50 liradan 1500 liradır. 

S - Dere kay hududunda 

- 184- Ôz Türkçe karıılıklar 

kıdamak 3. Silemek 4. So- Maamafib, Maahaza, Ma-
7urgamak 5. Yarlıkamak alik - 1.Böyle ise de,böyle 

Li'ıtufkir - İyilikçi iken 2. Şu da Yar ki 
Lüap - 1. Buiur 2.SaJ- Maalkeraha - lıteml-

var 3. Salya 4. Tükürnk, yerek 
tükrük Maalmemnuniye-1. Seve 

Lücce - En~ deaiz seve, •eve isteye 2. Sevine 
Lükııet - 1. Buıkhk 2. aevinc 3. Sevinerek 

Eziklik 3. Kekemelik 4. Pel- Maaliftihar Kurula 
teklik 5. Pepejlik kurula, kurularak 

Lülü - 1. Boncuk 2.İnci Maatteessif - 1. late-
3. Monçük 4. Y enç.ü miye istemiye 2. Üzülerek 

Lüp - (Liibb) 1. Çiye M1aziyadetin - 1. Çok 
2. Evin 3. iç 4. Kıyak 5. çok 2. latedipden arbk 
Öz. özek 6. Özen, öziik Miada - 1. Ayrı 2. Ay-

Lilzucet - 1. Cillbüt 2. nk. ayruk 3. Bqka - den 
Y apııkanlık 3. Y elimtiklik bafka 4. Bölek 5. Özge-den 
4. Yilim özge 

Lüzucetli - 1 Öı.lii (ha- Maali - 1. Büyüklükler 
mu .b. · 1 b k 2. Yücelikler 3. Yükseklikler 

r, macun gı ı feY er a - Al .. A 
kında) 2. Sıvan 3. SıVlflk 4. M~ :-k 1

4
· 

0 
UJ 2

1
· k y

5
-

y 5 Y .• ı.. lık 3. Dırlı . oyum u . 
apıııp uzayan . ap...,.an . G · D h 

6 Y im "k ilm--:~ı... _ Diifelik 6. cçım ( a a 
. eefı,y ~yı . )7G. 

limıık çok maıfet man . cçı-

L.. _ 1 G _ı_ 2 necek 8. Yaşayıı { MaifCt 
uzum . er~ • ) 

Gereklik 3. l.ıe yarama 4. manM ilah 
1 

T 
Keten aaza - • anrı 

• L·· ml ı G kli 2 esirgı"ye, Tanrı esirg-esin 2. uzu u - ere . 
Oranlı T•nn koruya, Tanrı korusun 

Lüzumsuz - 1. Gerek- 3. Tanrı sakhya, T .. anrı sak
mez 2. Kerekmea, kerebiz lasın 4. T annya sıgındık . 

Lüzumu olmak _ Ge- Mabat - 1. Alt, alttakı 
rekmek 2. Arka, arkadaki 3. Art, 

Ltızumu veçhiJe -Gereği ~rt~ki . 4. Artık 5. ileri, 
gibi 2. Gerejince ılendeki 

M H rh Mibadı - l.Altı 2.Ardı 
- • - 8 arkası 3. Gerisi 4. ilerisi 5 . 

Ma - Su Sonrası 
Maı cari - Akar su Maber - 1. Geçit 2. 
Maı rakid - 1. Çorpak K6prfa 3. Otrar, ötrer 

su 2. Ourpn ıu 3.Duruluk Mabet - 1. Bark 2.Bur-
Maa - 1. Bile 2. Birle kat (Put Ye puthaae maa)3. 

3. ile Barkathk (Putbane mu) 4. 
Maan - 1. Bilen 2. Bi· Pajar (medreac man) 5. ta

lece 3. Bilwiace 4. Birlik, pmacak 6.Tapuncak 7.Tent-
birlikte riJik 

Ulaçlı altı mevkünde ikinci 
tefl'İD 934 tarih Ye 50 tapu 
numaralı şarkan dereköy çayı, 
garben Kite Ali hadudu,,ima
len koca çay, cenuben Ommü 
tarlası ve Ulaçlı damlan ve 
Ulaçhdan dereköy çayına ve 
Kiisc Aliye giden yol ile çev
rilmiş tapu naydmda 66 hektar 
4240 metre bir parça tarladır. 

Vaziyet evsafı: Hududu tapu 
kaydına uygundur. Tarlanın 
miktarı 180 hektar tahmin 
edilmiıtir. 

Muhammen kıymeti : Beher 
hektarı kırk liradan 7200 li
radır. 

İf bu bel parça g~!İ- men
kuHin 3584 •ehimde ~ .ebmi 
F aikin 224 sehmi Gül.&miia 
84 sehmi ölü Eudın 84 sehmi 
de Mustafanın olup ceman 
1288 sehmi açık arttırma su-
retife satılığa çıkarılmııtır. 

Birinci arttırma günü mahal 
ve saati : AJa1ehir icnı dairesi 
önünde 23-2-935 tarihinde cu· 
muarteai günü aaat on dörtten 
16 ya kadar müddet içinde 
açık arttırma auretile satıı 

yapılacaktır. 
Şartname : Yukarıda yazılı 

beş parça gayri menkul 16-1-
933 tarihinde açık arttırma ile 
satışa çıkarıldıj'ından birinci 
arttırma müddeti 30 gündür. 

Şartname daire divanhane
sine ve icap eden yerlere 
asılmışbr. 

Gayri menkuller arttırma 
günü ayn ayrı satılığa çıkarı-
larak üç defa bağrıldıktan son
ra en fazla isteklisi üzerinde 
bırakılır. Şu kadar ki: Sürülen 
bedeller tahmin edilen kıymet
leri bulması farttır. Bulmadığı 
takdirde artbrmaya ittirak 
edenlerin koydukları bede) 

s ...... ı 
üzerinden taahhütleri baki 
aak prtile sahf ıeri b 
Ve ikinci arthrma)'a kon 
Sürülen bedel rüçhanlı 
caklının alacağına kifi gel 
diği takdirde üzerinde hıra 
ma yapılmaz ve ikinci arttarm 
konur. 

işbu gayri menkullerde 
ıikleri, haldan, irtifak haki 
ve faiz iatiyenler varsa il 
tarihinden itibaren (20) g 
içinde evrakı mfüsbitclerile A 
şehir icra daireıtine müra 
etmeleri lazımdır, Bu müd 
içinde müracaat etmiyeal 
laaklan tapu aicillerile ta 

olmadıkça artbrma tutan 
pa1laf1Duınclan hariç kalır 
lfbu gayri menkuller 
neticesinde üzerinde bırakıl 
karan verildikten sonra alı 
istenildiği uman bedelini de 
hal vermeic mechurdur. Ve 
mediii takdirde üzerinde 
rakılma bozulur. Ve pyri me 
kuller tekrar artbrmaya çık 
nbr. Ve takarrür eden bed 
mukabilinde satılır. iki arttı 
ma arasındaki fark Ye •0 5 fa 
ve zarar eneJlki milfteride 
hüküm iıtibsaliae hacet ka 
makaızız alınır. 

T eUaliye, tapu harçları ahcıy 
vergi borçlan borçlulara aitti 

Arttırmaya iştirak için o 
7 ,5 nisbetiDde depo akç 
veya milli bir bank mektu 
getirmek lidmdır. 

Arttırmaya istirik ,den 
şartnameyi okumnş ve lüzu 
lu malümatı almış sayıhrla~ 
Daha fazla malumat alma 
lstiyenler Alaşehir icra daire• 
sine müracaat edebilirler. 

lıbu mallar yukarıda yazı 
ıartlar daire s nde satılaca • 
ilin olunuı·. 
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Liübali olmak - 1. Sır- hinde =filan içia) 2. Ya 
naımak 2. Yüz göz olmak Lehinde bulunmak-Le 

LaübaJiyane Senli tarlık etmek - 1. Arkal 
benli (Konuşma hakkında) mak, arka olmak 2. Ya 

Lavabo - Yunak olmak 3. Yan çıkmak 
Uyık - 1. Dejer (Sı- Lehçe - 1. Aiız 2.Sö 

fat olarak) 2. DeierJi (Kıy- lr.yiJ 3. Yordam 
metli ıııan.) 3. Düıer 4. Ge- Lehip - 1. Alev, lek 
nez 5. Gerek 6. Uygun 7. 2. Alaz 3. Ateş 4. lssı S. O 
Yakışan 8. Yakıpk 9. Ya- yalını 6. Sıcaklık 7. Y 
Yara,lı 10. Yaraşır 11. Ye- 8. Yalın 
rinde Lchv - 1. Bot iı 2. Ei 

Layık ~örmek - 1. De- lence 3. Oyun 
ğer vermek 2. Yakııbrmak . Leim - 1. Alçak 2. A 
3. Yaraştırmak taiı 3. Karj'ışlık 4. Kötü S 

Layığını vermek - Öte· Yatlu kiıi 
mek Leke - 1. Benek 2.Bör 

Layıkile - 1. Enikonu 2. çek ( benek man ) 3. Çi 
Y onatça (Yüzdeki Jeke 4. Damla izi 

Liyık olmak - 1. Dei· iz 5. Kikir 6. Leke 7. Sak 
mek 2. Gerek elmak 3. Uy- (meneviş, kuıur, ayp maa) 
mak 4. Yakıfık almak 5. 8. Yaçır, yağmr (Kusur, ayp 
Y akı~mak 6. Yaraşmak man) 

Lazım - 1. Gerek 2. Lekelemek - 1. Bcnek-
Grekli, kerekJi 3. Gereklik lemek 2. Çajurmak, çasur-
4. Kılarlık mak (iftira etmek man) 3. 

Lazım olmak - 1. Ge- Çamur sıvamak 4. Lekele-
. rekmek 2. Cerek olmak mek 

Lazımlık - 1. Oturak Lekeli - 1. Benekli 2. 
2. Silinç • Çepel 3. Çilli 4. Kirli S. 

Lebaleb - 1. Aj-ız ağıza Lekeli 6. Piı 6. Yaiırh 
2. Aizınadek, •izınadeiin Lekcaiz - 1. Arıi 2. A-
3. Dolu, dopdolu 4. Silme n duru 3. Kirsiz 4. Lekesiz 

Lef - ( Lefedilqıek ) 1. Lekeli humma-Sökel 
Sarılmak, sarmalamak Lcm'a - 1. Balk, balkı 

Lefyetmek - 1. Bağla· balkır, balkış, balkı:ı 2. Ildır 
mak {asıl rapt ve bendet- ıJdıra 3. Panltı 4. Parlama 
mek man) '1. De.şirmek, Parıldama 
devşirip toplamak 3.Dürmek L~nı'adar - 1 C l ~ 
4. iliştirmek (daha çok rap- Parlak 3. Yalabak at • 
tetmek man) 5. Sokmak 6 L • l 
Sarmak · em a~!lf 0 mak-1 Bal-

kımak 2. lıık u k 3 p 
Leffcttirmek- Sulatmak lamak 4 S v l çma ar-

.sarmatmak, santmak. L . agı mak 
1 eh - f · · A eıncan - ( etJnek ) 1. 
. 1. çın (filani.D le- BaUcımalc ?. C'. '- k 3 1 

·· .aKma • sal-



anzuk ö s·· ük urubu 
)S.ıı opektoral ) 

İzmir İthalat Gümrüğü Müdürlü
ğünden: 

İtalyan itilafına bailı kontenjan listelerine giren nesnelere ait 
beyanııamelerden sahipleri eUerinde olanlarınının 22 ikinci ka-
nun 935 salı günü akşamına kadar mutlaka Gümrük idaresine 
getirip teslim etmeleri. Aksi takdirde kontenjan sıralarının ge-
cikmesinden doğacak mesuliydin beyanname sahiplerine ait 
olacağı ilan olunur. 

21 - 22 204 (83) 

-182 - Öz Türkçe kanlıklar 

mak, ışlamak 4. Işıldamak Levazım müdürü - 1. 
ıtık vermek 5. Parıldamak Kalga 2. Otarçı (Orduda 
parlamak 6. Yalabımak 7. levazım reisi man) 
Yıldıramak, lldıramak Levend - 1. Baylan 2. 

Lemean ettirmek- Yaş- Boylu boslu 3. Boysan 4. 
natmak Çevik 5. Gene irisi 6. iri 

Lemha - 1. Bakış (bir-) yarı 7. Kabadayı 8.Yakışıkh 
2. Göz atımı (bir-) 3. Göz Levha - 1. Anu, angu 
atış (bir-) 4. Gö7. yumçuğu (rHim, resim levhası man.) 
S. Göz yumup açınca 2. Y artu (Kitabe man) 

Lems - (etmek) 1. Do- Serlevha-Başlık 
kunmak 2. Ellemek 3. İlmek Levm - 1. Darılma 2. 
ilişmek 4. Tutmak 5. Y o kan- İlenç 3. Pay, paylama 
mak 6. Yoklamak Levmetmek - 1. Danl-

Lenger - 1. Çöksü (ge- mak 2. lllenmek 3. Kağı
mi lengeri man) 2. Çıpa mak 4. Karalamak 5. Kma
(gemi lengeri man) 3. Demir mak 6. Paylamak 7.Utatmak 
(ğemi lengeri man) 4. Gemi 8. Yermek, yirmek 
demiri 5. Lenger 6.Sini (bü- Levn - 1. Başgu 2. Be-
yük tepsi man) 7. Tepsi niz 3. Boy ak 4. Boya 

Lenk - 1. Aksak, sağ- Levs - 1. Kir 2. Pislik 
aak 2. Topal Levze - 1. Bademcik 2. 

Leh - 1. Dudak 2. eren Sangarak 
3. İren 4. irin Leyi - 1. Dün, Tün 2. 

Lerze - Lerziı - 1.Be- Gece, gice 3. Tumluk 
zik 2. Bczgek, bizgek 3. Tır Leylcn - 1. Dündülpi 2. 
4. Titreyiş, titreme Geceleyin 3. Tünle 

Lerzenik, Lerzan - Tit- Leylü nehar - Gece 
rek, Titriyen gündüz 

Lerzenak olmak - 1. Leyyin - 1. Yumuşak 
Dirildemek 2. Titremek Leyyinülcanip - 1. Gö-

Leşker - 1. Çeriğ', Çeri rüşülmesi kolay 2.Kanı sıcak 
2. Ordu 3. Sü 3. Sıcak kanlı 

Letafet - 1. Güzellik 2. Leziz - 1. Çüçük 2. 
Körk 3. Yakışık, Yakışıklık T emli 3. Kızıklı 4. Sevgiliğ 
4. Yumuşaklık 5. Sücük, süçük 6. T adıihğ 

Levazım - 1. Alaçuk 7. Tadı iyi, tadı güzel 8. 
(bilhassa çadır gibi iskan Tatık 9. Tatlı 
levazımı man) 2. Aygıt (U- Lezzet - 1. Ağız Tadı 
mumi olarak alat ve edevat 2. Tat, Tatlılık 3. Tatık 
man) 3. Uyukluk 4. Yarar Lezzet duymak - 1.Cü-
S. Yat 6. Yivek, yivik cümek 2. Tadını almak 3. 

Levazımı seferiye - 1. Tat almak 
Ağnk 2. Ağnbk 2. Yol Lezzet.iz - 1. Kavpr 
ayraiı 2. Tabıs 

Y-enı Asır 

Aydın Demlryolu Umum 
MUdürlUğUnden: 
1087 NUMARALI SOGAN 

TOHUMU TARİFESİDİR 
24-1-935 tarihinden 30-6-935 

tarihine kadar Kuleönünden 
İzmire taşınacak soğan tohmu
nun beher tonundan 2020 ku
ruş ücreti nakliye alınacakhr. 
1~5 NUMARALI BULGUR 

TARİFESİDİR 
25-1-935 tarihinden 30-6-935 

tarihine kadar Kuleönünden 
İzmire taşınacak bulgurun be
her tonundan 1400 kuruş üc
reti nakliye alınacaktı ·. 
1084 NUMARALI HUSUSİ 

BULGUR TARİFESİDİR 
25-1-935 tarihinden 30-6-935 

tarihine kadar muteber olmak 
üzere Çardaktan İzmire taşına
cak bulgurun beher tonundan 
1300 kuruş ücreti nakliye oılı
nacaktır. 
1086 NUMARALI ZEYTİN 

Y AGI TARİFESİDİR 

.. 

Sanne 9 

25-1-935 tarihinden 30-6-935 
tarihine kndar Erbeyliden ız- Sizde Bu Cazibeye Ma · ,. Olmak İsterseniz 
mire taşınacak zeytinyağının 

beher tonundcın soo kuruş üc- (Krem Pertev ) Kullanınız 
reti nakliye alınacaktır. 
~~~Sl>!i...ı::.~™,ı:;-:!::ifi~9'1:r:mlla'iiJ:Dis:;;ıM'elliililll*liiii?&2'~*1i'J*lllll•:E"'i'b:lli•iöi1 El-:mmıa•lliiös;;:~ ~~·eac!!'"!fRFl*Mr•e;:;ws sa tM ,_, 

Devlet 
işletme 

Demir Yolları 7 inci 
Müfettişliğinden; 

Basmahane garı merkez anbarında toplanmış olan 202 kalem 
muhtelif eşya 7/2/935 Perşembe günü saat 15 te Basmahanede 
işletme müfettişliği binasında pazarlık suretiyle satılacaktır. Eş

yayı 2"Örmek iıstiyenler o güne kadar Basmahane gar müdurlü
ğüne müracaat etmelidirler. Satışa iıtirak edeceklerin 22.50 lira 
ilk teminat akçesini 6/2/935 tarihine kadar Basmahane garına 

teslim etmeleri lazımdır. 

Hususi Ders 
Tecrübeli eski bir muallim 

hususi ders vermektedir. Geç 

203 (84) 

kalan talebeler yetiştirilir. 

ıdare müdürlüğümüze müra-

caat edilmelidir. 10-10 

Öz Türkçe karş_ılıklar - 183 -

Lezzet vermek - 1. Çü
çütmek 2. T adıtmak 

Li - 1. Dolayı ( .... <len) 
2. İçin 

Liebeveyn - Ana baba 
bir 

2. Dilmaç (Mütercim man) 3. 
Tilmaç 

Lisanen - 1. Ağızdan 
2. Dil ile, dille 3. Söy)iyerek 

Lisanı madcrzad - Ana 
dili 

Liebin, Lieb - 1. Baba Liste - Sayalgı 
bir 2. Babadan Litoğrafya-T aş basması 

Liecl - İçin Liva - 1. Arçın, ercin 
Lihaza - Buaun için 2. Bayrak 3.Sancak 4. Tuğ 
Liüm, Liümmin -1. Ana Liyakat - 1. Doğer, dc-

bir 2. Anadan kardeş ğerlilik 2. Erdem, ertem 3. 
Libas - 1. Bezek (Ziy- İrgek 4. Kek selik 5. Yarar

netli libas man) 2. Çapan lık 6. Yaraşık 
(Yamalı hırka man) 3.Eğin- Liyakatsiz - 1. Elkit 2. 
baş 4. Geyisi, geyai giysi, Polumsuz 
kiyes 5. Giyecek 6. Giyim, Lodos - 1. Ak yel 2. 
gizim 7. Üst 8. Üst baş Aşaiı yel 3. Batı (cenubu 

Libasi fahir - 1. Ağır garbiden esen rüzgar man) 
ton 2. Körüklü 4. Boz yel 5. Kaba yel 6. 

Licam - 1. Cılav 2.Diz- Kızıl yel 7, Öğle yeli 
gin 3. Oyan ( atın başına Lokma - 1. Aşam 2.Çı
takılan süslü püsküller man) ğıtma (Lokma tatlısı man)3. 
4. Ôğ~n 5. Ôyen 6. Yular Çiynem 4. Dıkım. Tıkım 5. 
7. Yüğen Diki, tiki, tıkı, tike. tikü 6. 

Lider - 1. Başçı 2. Çi- Kuyum 7. Piti (tath man) 8. 
tekçi 3. :önder 4. Sözcü Sunak, sunam 
(Hatip man) Lugat - 1. Dil 2.Söz 3. 

Lifafe - Sargı Sözlük (Liigat kitabı man) 
L1hye - Sakal Lugaz - 1. Bilmece 2. 
Liman - 1. Çağnak 2. Cumbak 3. Sürçek 4. Ya-

Çekmece (Küçük liman man) nıltmaç 
3. Koy 4. Kuygun Lugaz söylemek - Ta-

lime lime - 1. Dilim buzmak 
dilim 2. Paramparça 3. Pırtıl Lup - (Luup) 1. Aldak 
pırtıl 4. Pinçik pinçik 5.Tike 2. Eğlence 3. Oyun 4. Sanu 
6.rtYkırım yırım 7. Yırtık Liibiyat - 1. Eilence, 
Pi I v} • 2 O k 

L. 1. l k B.. eg entı . yun, oyunca 
ıme ıme o ma - u- LA f (lA f) 1 E ·lik 

cükmek 2. Dilinmek 3 Pa- ut - utu · Y1 

)azlamak 4. Yırtılmak . iyilik 2. Kayra 3. Koyurka 
Linet-Yumutaklık kuyturka (atıfet man) 4. Tat-
Linet vermek-Yurutmak hhk 5. Yarlıgq 6. Yumu
Liıan - 1. Dil 2. Tıl 3. fAklık 

Til Liitfetmek - 1. Kayır-
Liaanaıına - 1. Dil bilir ınak. \cavranlamak 2. Mal-

iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

Soğuk algınlı
ğının bu ilk ala
metlerini 

GRiPıN 
ile bertaraf et
mezseniz birçok 
ağır hastalıkla

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

GRiPiN 
Bütün ağn, sızı 
ve sancıları der 
hal dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağrılarile kı
rıklığa karşı bil
hassa müessirdir 

Gri pin i l'ecriihe 

Ediniz 

1 

Dr. -Operatör Talısh.1ı 
Çivici Hamamı c;varıodaki 

(Kur.tuluş Yurdu) nun 
935 senesi anıe'.iyat ve ha~ta kabul şeraiti 
Apandisit, fıtık, basur, fistül, bağırsak, akciğer, karaciğer, 

safra kesesi, böbrek, prostat, mesane hastalığı ve taı ame
Jiyatlarile kanserler Ye sair azaların en mühim ameliyatlarını 
yapmak ve on gün ae hastanede yedirmek, içirmek ve 
bakmak şartile: 

ÜçUncU sınat için top yekOn 35 lira 
ikinci " " ••· " 40 " 

Birinci " " " " .es " 
LUks hususi " " " 50 " 

Alelade hastalıkların tedavisi veyııt ameliyatı için 
hekim ücreti, ilaç her ıey dahil 

UçUncU sınat için yemi Ucret 2,s llra 
ikinci " " " " 3 " 
Birinci u " 16 " 3,5 u 

LUks hususi " " " ıııa " 
Hergün ayakta huta muayenHİ için vizite ücreti hastane 

dahilinde (1) lira, hastane haricinde (2) lira, basit ayakta 
yapılacak ameliyatlar (3) liradan (5) liraya kadar olup her 
günkü pansumanlar için de yarımıar lira alınır. 

H 3 3-13 (59) 
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Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım 

X 1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

-E AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
: Hicazşarkı. Sevdamı dili 

11
""'

111
,'"'.,.· .. ,_ ,. Selinik yevmi gazetelerin-1\1 

• 

ARADIGINIZ 
KALEM 
iSTE ! .. 

F b •k . lstanbul, Ayvansaray a Ti aSI. Vapur iskele.si caddesi 

Izınirde Satış Yerlerı·. Hao;di B~l<ir, M~hmet 
• Rasım, Menmct Emın, H. 

Ömer, Abdiı zade Mehmet Nuri, vdcmişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

5-26 (40) 

Brlstol OteJi 
lstanbulun En Temiz En Lült.i 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütiin Jzn1irJiJer Burada Ruluşurlar 

S:cak ve soğuk akar suyu, banyolu odalan Marmaraya 
Halıce nazır güzel manzarası ile astanbulun en sevimli oteli 
Bris~oldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
t~rcıh e<ler!cr. 

t/iUsteclri : Kırk senedeuberi otelcilik yapan tecriibeli 
ız.:ni~.in çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
Lutfu beydir. 

Dikkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol ~irke-
• Beyoglunun cıde 

Osmani 'e ote•i~~!:•İye 

-= anlatamaz -den Yahudice Laprensa ve 
Fransızca Progre gazetesini 
Pasaport ve Alsancak iske
lelerinde bula bilirsiniz. Fiat 
iki kuruştur ve at ane 50 ku-

Emel Celil Hanım : Saadet Hanım --
Ax 1796 Sevgilim bu akşam 

Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 
------ AX 1800 Uşak prln. Sevda o kada 

Uşak şarkı. Gel gel --- Mahmure Handan Hanım -ruştur. 1 
Adres: Koca Koçaş çelikel MU,erref Hanım 5 AX1801Uşakşarkı. Endamına bayıldı 

:: Şetraban şarkı. Titretti beni - -E Süheyla Bedriye Han'm 
Nö.49 Telefon. 2295 4-6(71) . ._ 1797 Ey nazlı çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır -§ AX 1802 İzmir Bergama türküsü 
: Gökçe karga olaydım ... 
: SUhe)'la Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 1 
Memleket hastanesi . 

göz hastahklan muta- i 
haasısı: I 
İkinci beyler sokağı No. 65 l Ankara Birası 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

Muayenehane Nakll 

Doktor Umduğumuzdan Üstün Çıkh -
Kemal Satir Ucuz -Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmittir. Tel. 3956 

Evi Kaaantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Jzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Orman Çif tliJ:ıi l\1fıdürlügüne n1üra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege I>aJas ye Şeh!r gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 

KIŞ GELDI 
Şimdiden ucuz fiyatla klSmür ihtiyacınm temia ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
T opan Halis Zontıuldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
&Hindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lnglllz \ntraslt : Ve kok k&nlrll ibtiyacımzı da bu 

mieuesedea temin edebilirsiniz. 
FIJlltlarda rekabet kabul etmiyecek derecede teazilit 

ftl'dar. 8 ... 9 ınehalll ı Keataae pazarmda No. 10 
(885) Telefon 3937 

. M. SIRRI 
Zeytinyağcı 

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

İZ M 1 R 
Ayyahk ve Karaburunun En Nefi• Yemeklik 

Yallarını Her Zaman Mağazamızda bulablllrslnlz 

Sümer Bank Uşak Se
l<er Fabrikasından: 
Şimeiye kadar yalnız Uşakta Sümerbank namına satın alın

makta olan tasfiye halindeki Uşak Terekkii Ziraat Türk Ano
nim şirketine aid hisse senetleri bundan sonra İstanbul ve An
karadaki Sümerbank şubeleri tarafından da satın alınacakbr. 

Hisselerini satmak istiyenlcr doğrudan bu şubelere de müra-
caat edebilirler. 17-21-24-'lS-31-4 159 l 61 ) 

Meşhur 

Bozca 
A~a 
Şarabı 

iki Seneden 7 Seneliğe Kadar 
İzmirde Stok Vardır 

Fiyatlar rekabet kabul etmiyecck derecede ucuzdur 

Umumi sataş mahalli: Karataş tramvay caddesi vapur 
iskelesi kar ısında 113 numarada bayi Ahat 

8-15 (39) 

Umum Hastaların 'azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karan ,bağırsak, böbrek ve doğu~· 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsala1İ 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tab • 
doğan çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKiYENIN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERı 
~~Ep.~~ı~~~sıslTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

Fahri lllza 
. Be~ tarafınnan yapılır. 

Kabul saatlerı : 10 ıla 12,30 öğleden 5 14 kadar. onra - 16 ya 

ADRES : lzmir Kaymakam Nihat b dd . 
ey ca esı No.20 

20- 20 (355) S.7 
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' F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 17 ikinci 
kanunda Anvers, Rotterdam 
Amsterdarn ve Hnmburg için ı 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 25 ikinci 
kanundan 31 ikinci kanuna 
kaclu Anvers,Rotterdam, Ams 
terdam ve Hamburg için yük 
zlacaktır. 

HERMES vapuru 27 ikinci 
knourıda beklenmekte olup 
Burgas, Varna ve Köstence 
iç in yük alacaktır. 

HERMES vapuru 8 şubattan 
14 ~ubata kadar Anvers, Rot
terdam , Amsterdam ve Ham-
burg ]imanları için yük ala
caktır. 

GANYMEDES vapuru 22 
şubattan 28 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LiNiEN 

FERNEBO vapuru l 9 kanu
nusanide Hamburg,Copenhagen 
Dantzig, Gdynia Goteburg 
O s!o ve İskandinavya liman
arina yük alacaktır. 

BLALAND motörü 28 Şu
batta Hamburg, Copenhagen 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
O slo ve lskandinavya limanları 
iç.in yük alacaktır. 

SAMLAND vapuru 8 Şubatta 
Rott erdam, Hamburg, Copen
hag cn, Dantziğ, Gdynia, Gote-
burg ve f skandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 1 

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. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru ' 15 şubatta 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 
;;;;;; -- -

r. V. 
~r. F. lI. ' 7an Dcı· 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DELOS vapuru 20 son ka-

nunda bekleniyor. 24 son' ka
nuna kadar Anvers Dirket 
Rotterdam, Hamburg ve Bre-
menc yük alacaktır. 

HAGEN vapuru 4 şubatta 
bekleniyor. 8 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam Hamburg 
ve Bremen içiu yük alacaktır. 
AQUİLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 16 şubatta bekleniyor. 
JOHNSON LİNE L TD 

KENMORE vapuru 29 son 
kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
gas, Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
NORBURG \"apuru 23 son 

kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXMOUTH vapuru 18 son 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 3 Şu
batta bekleniyor. Nevyork,Bos
ton, Filadeifiya ve Norfolk 
için yük nlacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

WLrii#f*S ... 
lzmlr Beledlyeslnden: 
- 424,08 lira bedeli keşifli 

Karşıyaka suyu Çankdere tu
nclinin dümbüldek ağzındaki 
yarmanın 2,5 metro kazılarak 
endirilmesi işi belediye encü
men kalemindeki şartname ve 
keşifname ve proje veçhile 
pazarlıkla 2-2-935 Cumartesi 
günü saat 16 da belediye daimi 
encümeninde ihale edilecektir. 
Bu işe iştirak için 22 lira mu
vakat teminat lazımdır. 
Şartname ve keşifname bele

diye baş mühendisliğinden alı
nır. 17- 21-25-29 157 (69) 

lzmir ithalat Gümrüi{ü Müdür
lüğünden: 
Kilo 

8 
28 

Gr. 
680 
500 

77 000 

114 180 

Cins eşya 

Boyalı ağaç korniş 
Pirinç yaldızlı kurşun korniş keı:an 

Oymalı yaldizlı aiaç 

Kıymeti 
L. Kş. 

15 000 
43 000 

356 000 
414 000 

Yukarıda çins v-e miktarları yazılı eşya açık artırma ~uretile 

ıatlacağından isteklilerin ~o 7,5 teminat akçesile 31-1-935 Per

şembe gunü saat 13 de İzmir ithalat gümrüğü satış komisyon-
larına müracaatları ilan olunur. 17-21 157 (70) 

Diş Tabi i 
IVIehmet Ali 

Ferit Cen1a 
Abdullah Naci 

13irinci Beyler Sokağı 20 ~ unıarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

hasta kabulüne başlamışlardır 

Telefon: 2639 
6-15 (52) 

.ra, dir-

Yeni Asır 

• 
Oliver Ve Şii. 

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELi HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 

DHE ELLERMAN LINES L TD. 
ROUMELIAN vapuru 25 

ikinci kanunda Uverpool ve 

Swanseadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

TRENTİNO vapuru 30 ikinci 

ki:nnnda Hu!l Londı-a ve An

versten gelip tahliyede buluna

cak ve ayni zamanda Londra 

ve Hull için yük alacaktır 

THE GENERAR STEAM NA-
ViGATİON Co. L TD. 

STORK vapurn Limanımızda 

olyp Londra için yük a:acaktır. 

DEUTCHE LEVANTE LİNİE 
ANGORA vapuru ay so

nunda Hamburg, Brcmen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

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

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRiYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahahn müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
23111935 S.S. BLED 
30/1/935 S. S. SRBıN 
6n~35 S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S . . BLED 
Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 

NAVıGATİON G. 
PAPAYANNAKiS 

AYA ZONI vapuru 20 ka
nunu'l:anide Pire; Volo, Selanik 
ve Dedeağaç limanları için yük 
alacaktır. 

AYA ZONI vaouru 27 ka
nunmmnide Pire, lskenderiye 
ve Port Sait limanları için yük 
alacaktır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Eczacıba~ı 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Um6mi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsiz]ik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, iştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yürü
yemiyen çocuklar için emsalsix kuvvet şurubudur. 

Her Yerden Arayınız 

Ferit Hafakan R hu 
~ 

Çarpıntı, göz kararmaıı, başdönmcsi sinirden gelen baş 
ağrıları, el ayak titreme, baygınlık. Nefes darlığına karşı 

her evde bulunması lazım bir devadır. 

Bazan Bir Hayat Kurtarır 

ile~·o S. Ferit Şifa Eczanesi 
.. ·,_ ~ ' . ·. .. . : ·. ' 

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

207/4 Kokaryrlı tramvay caddesi 829 evin altı katı 10 

406 Karantina Hilil sokağı 14 ev 5 
601 Bornova Kürt Ömer sokağı 35 Dükkan 6 
71512 İkiçeşmelik caddesi 168/182 ., 10 
629/3 Karataf Orhaniyc sokağı 3 ev 6 

.599 Bornava Yıkık minare sokağı 26/28 ev 15 

354 Alsancak Mesudiye caddesi 128/1 Düklcan 10 

728/1 İkinci kordon 5011273 ,, 6 

C. l O Büyük Tuhafiyeciler çarşısı 82 Mağaıa 
C. 39 Güzelyal ı Urla caddesi 1125 ev 

Yukarda yazılı emlakin bir yıllık kiraları 22 111 935 salı gü

nü saat onda ihale edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. lı

teldi ofanlaı m gösterilen pey akçelerini yatırıp arttırmaya gir

meleri lazımdır. 
14 - 21 89 (45) ------w..-..-.. ... --~~~~~-------~--~ 

Cicisi ne 

Sana Hilal Eczanesinden (Gönül) kolonyası getirdim 
- Eczacı Kemal Aktaşın bütün kokulan cidden dehşet. 
- İzmirde bir söz vardır: 
Zarif koku demek Kemal Kamil demektir derler, yaıasın Ke

, mal Kamil ve kokuları. vasasın .. 

21 Kanunusanı 1935 ' 

AZ PARA iLE BOL 
ISI ~ 

YALNIZ iÇi <iAZLf 

La ı- haları Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, .. f elef on 
• 

.l\\,dzenıesi Deposu 
~ - 79 Tel. 3332 PEŞl.E1'1AJ_.CILAR 

TELEFON: 3aa2 

PLA T T 
Makina Fabrikasının 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıd aki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

Telefon No. 24t3 P. K. No. 2 34 IZMİR 


