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Cumhuriyet Ve 
Cumhuriyetçilik 

Bay Mustafa Münirin Halkevinde 
Verdiği Konferansı Neşrediyoruz .......... -

İnsanın hayata ilk nasıl &el
diği veya tabiabn nasıl bir te
kimiilü ile insanan viicut bul
duiu mevzumuzu a,akadar et
mez. Tarihin bildiği insan cemi
yetlerinden evvelki hayat tarzı 
hakkında bildiklerimiı, mütea
kip safhaları ve ba:zı eserleri 
göz önünde tutarak yapılan 
tahminlerden ileri geçemez. 

Şüphesiz olarak kabul edilen 
şey, insanın dimağ hassaları ve 
tefekkür kabiliyetinin tekamülü 
için uzun zamanlara ihtiyaç 
görülmüştür. Kablettarih adde
dilen devreye bugünden (50,000) 
sene evveline a~ zannedilen 
eserlerle. İnsan hayahaın ilk 
devirleri sayılan yontma taı 
devirlerinden insanlar ancak 
milattan evvel 7 - 12 bin sene 
kadar evvel çıkabilmiı olduğu 
tahmin ediliyor. Ne kadar uıun 
bir tekamül denesi kablettarih 
addedilen baz.ı devirler cilih 
taş devri, maden de'' i gibi 
devirlerden sonra relen ı!k ta
rih devirlerden soara relen ilk 
tarih devirlerde, cemiyet ve 
fert hukuku mevzuu üz.erinde 
kafi derecede ayclınlatmıı adde
dilemez.~ Tamamen tahmin ve 
istidlile müstenit olan kablet
tarih zamanlar gibi bilinen ilk 
insan cemiyetleri üzerinde de 
tahminlerin mübim bir yeri ol
duj'unu kabul icabeder. 

Cemiyet halinde ilk insanla
rın, bayahnı (Sirü) şeklinde 

tasvir ederler. Dütünme v• 
zeki hassaları biç derecesinde 
olan ve bugünkü beıeriyetin 
havas ve evsafından çok uzak 
olan bu insanlar üz.erinde olsa 
olsa isnıyaki bir toplaaıı ve 
kuvvete müstenit bir tefevvuk 
olabilir. Cemiyet hayatında, ha
kimiyetle tespit edilen şekil 
ibtida, çocuklan üzerinde, bü
yük kudreti olan (Ata) nüfuz 
ve kuyvetidir. Çocuklar, ken
dilerini tabiatın bergün maruz 
kaldıkları binbir çeıit tehlike
lerine karşı himaye eden (Ata)
mn kudreti karşısında ona 
kartı bir korku ile büyümüı
lerdir. Bu hisler nihayet bir 
din şekli mahiyetini aldı. 

Toplu yaşamanın aile muhi
tinden harice çıkmaksızın za
nui bir neticesi olarak ( Ata 
kudreti ) nin ( Kabile kudreti) 
tarafından istihlif edildii'ini 
prürüz. 

Jptida, kabilede hakimiyet 
kudret ve nüfuzu, şahsi kud
ret tefevvukunun bir neticesi 
idi. Kabilede hakim, yaşama 
ihtiyacını temin ve hayatın ha-
rice müdafaası bahsmda en 
kudretli o'anın elinde idi. 

Fakat bir zaman sreldi ki, 
ıahsi kudret, hakimiyeti temi-
ne kafi gelemez oldu. Hakimi
yetin temin ettiği men:lfii bu 
suretle elinde tutamayanların 
bu vaziyette tevessül ettiği bir 
tek yol vardı: din ... 

Kendi kudreti ile hikimiyeti 
temin cdemiyen iuaa, kendi
sinden daha kadir bir kuvvet 
ile, mafevkalb~ter &ir kudrete 
istinaden ruh ve vicdaaa ta-

bakkiim eden din k.dı-eri ile 
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hakimiyeti idameyi menfaatla
rma muvafık buldular ve banda 
muvaffak ta oldular. 

Bu kudret, din kudreti ka
bilelerde deiil, bir çok zaman
lar milletlerin idaresinde salta
natlarm muhafazasında da bü
yük bir amil oldu. 

İnsanlıiın ilk de...relerinde 
muhaceret ve akın zamanların
da, yer yer toplanan ve dola
şan ve bazı yerlerde büyük 
medeniyetler kuran ir.sanların 
cemiyetlerinin idaresinde, şah
si kudret yanında ve hiç süp
hesiz en ziyade din müessir 
olmuştur. 

Tarihin insan ve cemiyet 
bayatı vak'alarını tespit ede
bildiği devirlerde yer yer mev
cut cemiyetler hayahnda muh
telif şekiller görülmüıtür. Hic
ret ve akın yapan insan küt
lelerinin harp ve darp kudre
tine müstenit hakimiyetler .. 

Din kudretini hakimiyeti için 
zaruri bir mesnet gören mut
lak kudreti haiz hükümdar-
lar ..•• 

Muhaceret devrinin vücuda 
retirdiğ'i anarşiye ıralebe çala
bilmek için, :,ir zaruretin neti
cesi ortaya çıkan derebeylik
ler ... 

Bu arada bugünkü demokra
tik telakkilerden çok baıka, 
din ve ata kudretlerine 
istinat eden Yunan, Roma ve 
küçük balyan cumhuriyetleri 
gibi aristokretik cumhuriyet
ler .... 

Nihayet derebeylikleri yık
mak gibi bir tarihi vazifeyi 
üzerine alan büyük hükümdar
lar .... 

Ve bütün bunların sonunda 
asri devletin varlık zaruretleri 
icabına tevfıkan vücude gelen 
ve hiç şüphesiz. keyfi ve tesa
düfi bir mevcudiyet eseri ol
mıyan cumhuriyet .... 

Bu günün medeni dünyasın
da, kafaları irfan ve bilgi nuru 
ile aydınlanmış insan kütlele
rinin cemiyet hayatının temadı 
ve yükselmesini temin eden 
en mütekamil şekli idare, cüm-
huriyet şeklidir. Ufak bir ihsas 
kayıt ile bu rejimin muasır 

medeniyet aleminde yeri, ve 
kudreti ey:i ifade edilmiş ola
cakdır. 

Avrupada t&hminen 500 mil
y()n insan yatıyor. Bu insan 
kütlesinin yalnız. yüzde on beşi, 
hükümdarlık usulü ile yap-
maktadır. Yine Avrupada 36 
devletten yalnız on birinde hü-
kümdarlık şekli Yardır. Bütün 
Amerika ve dünyanın büyük 
bir kıtası olan AvustUTalya, 
Cumhuriyet ıeklinden başka 
bir devlet usulü bilmez. 

Arkadaşlar; düşünen, bilen, 
hayatta hakkını idrak eden ve 
istiyen insan kütlelerinin cemi
yet bayabnı yürüten ve yüksel-
ten bu rejim, yine tekrar et
mek gerektir ki; medeni cemi
yetin yapma zarureti icabıdır. 
Keyfi, tesadüfi ve gayri şuuri 

bir meYcudiyet değildir. 
İnsan tarihinin asırlar süren 

yqama, fikir ve medemyet 
icaplannuı tekimiilüae müste
nit bir devlet ıeklidir. 

iskan işi 
- .. 111 

\Terilen l\1allar Geri 
Alıııaını yaeaktır 
Adi iskana tabi mulıacirlere, 

meşgul oldukları san'at ve 
mesleklere göre verilmiş olan 
mallardan başka malların geri 
alınması gerekmiyeceğine dair 
olan l 7 /121934 tarihli ve 840 
sayıla tefsirin bir sureti İç ba
kanlıktan valiliğe gönderil· 
miştir. 

Bu kanunu tefsire göre 1771 
numaralı kantindan önce mu
hacirlere verilmiş olan mallar, 
topraklar, bağlar, fındmk, kes
tane, fıstık bahçeleri gibi her 
çaşit bahçeler, sanatlarına uy
gun olmasa bile adi iskan de
recesinden fazla kısımları borç
landırılarak namlarına temlik 
edifecektir. 

Muhacir olmadıklarının veya 
iskan edildikleri tarihlerde ih
tiyaçsız bulunduklarının sabit 
olması gibi kanuni sebepler al
tınd11. mallarının geri alınması 
gerekenler müstesna olmak üze
re tek nüfus olmak veya ui
raştıkları işlere göre verilmesi 
gereken mallardan baıka mal 
almış bulunmak gibi kanunen 
istirdat muamelesini İcab ettir-
miyecek sebepler dolayısile el
lerinden malları alman muha
cirlere bu malların geri verile
rek 1771 sayılı kanunun 4 ncü 
ve 7 inci maddelerine göre 
namlarına göre tescil olunması 
ve bu işlerin en çok bir ay 
içinde bitirilmesi lazımdır. ··-·····-... Gümrüklerde 

Bakanlıkta Birçok 
İşler Halledildi 

Bir müddetten beri Ankara
da bulunm•kta olan şehrimiz 
gümrükler başmüdürü bay Sa-
mi evvelki (akşam Bandırma 
frenile şehrimize gelmiştir. 
Bay Sami Ankarada İzmir 
gümrük ve inhisarlar bakan
lığına izahat vermiş ve muha
bere ile uzun zamandan beri 
halledilmiyen bazı işleri de ne
ticelendirmiştir. 

İz.mir gümrük kadrosuna 
ilivesi istenilen baz.ı memuri
yetlerde bakanlıkça kabul 
edilmiıtir. 

ihracat tacirlerinin tikayet
lerini mucip olan yeni beyan
name işi üzerinde mefgul ol
mak üzere bakanlıkta bir ko
misyen teşekkül etmiş ve tetki
kata bnşlamıştır. Komisyon 
yakında tetkikatını bitirecek 
ve yeni bir ~ekil tesbit ede
cektir. 

p-;;;;klıfl 
" Parmak İzi ,, adile Şuba- N 

tınilk günü İstanbulda değerli 

bir tahrir heyeti elile bir mec
mua çılcmaia ba}lıyacaktır. 
Türkiyede ve dünyanın her 

yerinde vukubulan cinai zabıta · 
vak'alarını merakla hikayeleri 
resimler ile okurlarına vere
cektir. On altı büyük sahife-

den ibaret bu(Be ) ku
mecmua yalnız Ş rup 
satılacaktır. S. 2 (3-3) 

lzmirin imarı için Beş 
Yıllık Proğram .. 

Şehri Güzelleştirecek Eserlerle Acil 
ihtiyaçlar Bu Programda Yer Bulacak 

Belediye Başkanlığın- r,-
ca İzmir'in imarı için 
yeniden beş senelik bir 
mesai programı hazır- [ 
la~mağa başlanmışdır. [ 

lcab edenlere direk- ı· 
tiflcr verilmiş ve mü-

hendisler çalışmağa baş
lamışlcırdır. 

Program hazırlandık

dan sonra tabetdirilecek, 
şehir meclisi azasına, mü-
hendislere dağıhlacak , 
ve mütalealan alındıkdan 
sonra Nisan toplanhsın
da şehir meclisinde mü
zakere edilccekdir. 
Beş senelik mesai prog 

r&mı İzmir'dc yeni yap
tırılması düşünülen park
lar, yollar, yukarı ma
halleler kanalizasyonu, 
yangın yerlerinde açıla

cak caddeler ve kültür 

:ı; ; ... • 

.. 

park, spor yerleri. Mü- J·olo J.~ıııml 

zeler gibi ehemmiyetli bmir Beleıli?JC Binası 

işleri ihtiva edecektir. haritalarının yapılması. batak-
ftfaiye ve Sıhhiye teşkilatı- lıklann kurutulması, Şehiri gü-

mn daha mütekamil bir şekle zelleştirecek eserlerle acil ihti-

•• 
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Bizde Anket -·-Beş on gün eyvel; Halil Ri
fat paşa kahvelerinden birisin
de djnledığim Bayındırlı bir zi
vanesizin türküsü o kadar ho
şuma gitmişti ki hunu hemen 
oracıkta zapdetmiştiın. Ondan 
bir iki gün evvel de MiHıyet 

gazetesinde okuduğnm ve Sov
yet San'at mecmuasından nakle-
di!cn "Yeni bir kültür membaı" 
adı yazı .. ında profesör V ~prikin 
mütale::ısı içime sinm:şti, o adam 
Türkiye mu.<Jiki inkılabında ha.k 
şarkılarının da yer tutmasını 

alimana bir ôiışünce ile dile
mişti. Bunu hayalimde ürett:m. 
Söyledim ve bu fikri olanca 
sevgile benimsedim. 

Kahvede dinlediğim Bayındır 
türkusimü b n,ııç tutara.: 
bir " Halk türkü~eri ,, anketi 
açmak için iki üç sahifelik 
kadar ya::ıya emek çektim. 
Adına da "Halk türküleri ve 
bir anket,, dedim. Matbaaya 
bu yazıyı getirdiğim zaman: 

- Eu ankete cevzp vere
celder var mı? dediler. 

Ben birkaç arkadaşın buna 
cevap vereceği kanaati!e: 

- Ev~ ..> <'n •-:c;i var d: ·e 

bir müba ega ı.e y :ıın ('ı . 

masına medet yetiştirdim.Lakin 
bu arada görüştüğümüz ve. 
dinlediğim sözler beni evime 
gidinceye kadar acı acı dü
şündürdü. Anketi açarsak be-

konulması, Şimdiye kadar ha- yaçlar bu programda yer bu-
ritası yapılmamış olan yerlerin lacaktır. f 

nim yazımdan baıka yaz.ı yaıan 
!Juluıamazmış, bu çok doiru 
idi. Evvela açılan ankete alaka 
uyandırmak? için hepsinde ol
duğu gibi şuna buna gidip: Dünkü Şiddetli Fırtına 1 

Tahribat Yaptı 
- Yahu bh şöyle bit anket 

açtık. Fikrin, mütalcan nedir? 
Diye yalvarmak, ondan hundan 
ankete bir cevap a1mak ve 
böy1ece üretmek tazım. Denizde de Bir İlii Kayık Karaya 

Çarpmak Suretiyle Zedelendi 
Evvelki gece, gece yansın

dan sonra müthiş bir fırtına. 
çıkmış ve şehrimizde muhtelif 
semtlerde bazı evlerin kiremit
leri şiddetli fırtınadan uçmuş 
ve belediyenin diktirdiği yeni 
ağaçlardan bir çokları kırıl
mııtır. 

Kordonda İ'zmirpalas önün
deki arsanın tahta perdesi uç
muş, Eşrefpaşada Yuıufdedc 
caddesinde Konvalı Süleymana 
ait bir ev yıkılmıştır. İn.sanca 
zarar olmamııtır. 

Namazgahta Külhan soka
ğında içinde kimsenin bulun
madığı bir harap ev vardı, bu 
ev bir gün evvel kısmen bele
diyece yıktırılmış idi. 

Dün sabah başlayan ve fazla 
yağan yaimurdan küçük Demir 

hanında ve Odunpazarmda su
lar birikmiş ise de belediyece 
gönderilen temizlik amelesi ta
rafından, tıkanan menfeder 
derhal açılmış ve mağazaları 
biç bir zarar olmamıştır. Eski 
Mahkeme önündeki lağım iki 
yerden patlamıştır. Gümrük 
önünde her vakıt olduğu gibi 
yine sular birikmiş ve orası bir 
göl halini almış ise de beledi-
yece çabucak temizlettirilmiş
tir. Evvelce bazı yerlerde laiı1m 
menfezleri açılmalJllf olsaydı 
dünkü ıiddetli yağmurdan bir 
seylap olabilirdi. 

Bnnun için zarar bu suretle 
nisbeten hafif geçmiştir. 

Denizde de fırtına yüzünden 
bir iki kayık karaya çarpmış 
ve zedelenmiıtir. 

SINEMASI 

XA VIER DE- MONTEPIN'nin ölmez ve unutulma:z: 
remanından filme çekilen 

EKMEKCI KADIN 
Her tarafta olduğu sribi tehrimizde de eısiz bir muvaffa

kiyet kazandı. Çarıamba akpmına kadar gösterilecektir 
İlave olarak 

1-PARAMOUNT JURNAL(en yeni dünya haberleri) 
2-MİKİ NEPTÜN (tamamen renkli) 

er,embe TARZAN , EŞi JO NNY 
'-nü VC WEISSMULLER 

45 Localar 

Aziz okuyucu birkaç gündür 
hep gazetecileri çekiştirdim, 
durdum. Şimdi sıra; hem hakla 
oiarak; size geldi mi gelme i 
mi! Elınize aldığınız bir gaze
tenin içinde yumruk, tokat, 
tekme, söğme saymadan =ıeri 
geçmiyen spor hav.adislcrini, 
hergün gördüğünüz acaip mah
lüklarJa mülakattan, safsata ve 
sudan pafoz~ yazıları arar, 
okur, bunları bulmak iç.in ser
levha iriler, dururs.ınuz. ldniz

de taw manasile hayata lü
zumlu şeyleri okuyacaklar sa
yıya girdi, parmakla göstersem 
ay1p olmaz. SpOl' ve diğ'erleri
nin aleyhinde deiilim lakin si-
7.İn gibi de ifratında biç de
ğitim. 

Avrupada öyie sanıyorum ki 
sailam kafa, sağlam vücut ta 

olur bi:lgisini güdenler vücu
dunu muntazam ve ifratsız bir 
sporla tenmiye ettikten sonra 
hayatının çok mühim saatlerini 
fikre ayırmıştır, safsatadan 
kaçmıştır. 

Şu anket yazılmış olsaydı; 
' sorarım siz.c kaçınız okuyup 

cevap yerecckti. 
Hükumet bu kabil işler için 

u~raşmağa mecbur de&-ildir, 
ov halkın işidir, bizim işimiz· 

dir.Geçen senelerde daruleJba.11 
lıeycti Anadoiuya çıkıp halk 
şarkt1an toplamaia uğratb, 

fakat çalışma sahasa dar bit 
hududun arasında sıkqb ye 
geri döndüler. Topladık'larl 

- Sonu 6 aııci sahi/ede -







ScZARLAR DEVRiNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

A 
rvIISlR KRALİCESİ ., 

"Geçen Sayıların Özü,, 
~ısır kralı 13 üncü Ptolcme

nin kızı Kleopatra, çocuklu
ğundan beri irgiliği ve biigiliği 
ile kendini gösteriyor. Çok gü-
2.el ve çok zeki olan bu çocuk 
İskenderiye kütüphanesini zi
yaret ederek sanat ve fen, ne 
varsa her şeye merak gösteri
yor. Mısır adetince, 17 yaşında 
iken küçük kardaşı 12 yaşın
daki Ptoleme ile evleniyor ve 
az sonra bu çocuk babasının 
yerine kral oluyor. Faknt al
çak gözdeler ve müşavirler 

arelsında kalan Ptoleme Kleo
patranm nasihatlarını kabul 
ediyor. Kleopatra kendini Mı
sırda tehlikede görerek Sür
} eye gidiyor ve Ptolemcye 
le~ rşı yürüyecek bir aylıklı 
ordu toplıyor. Ayni zamanda 
ii i Roma lejyonunun başında 
o arak, Sezar İs!enderiye ya
kı ına çıkıyor ve orad ordu 
kurııyor. Bunu duyunca Kle
op"tra Mısıra ko~uyor ve bir 
:•e ile Roma general'ınm ya.
n na çıkıyor. 

İkinci Parça 
Kollarım çaprastlamış, gü

lüınsiyerek ona bakıyordu. Zi
ra onu pozan görüyor ve yü
r.ck kavrayıcı bir güzelliği ol
<luğunu seziyordu. 

Fil dişi koltuğunun yerleştiril
d:ği yerden iki basamak ini. 
Ellerini genç kızın omuzlarına 
da} adı. Gözlerinin içine baktı. 

- Niçin, dedi, böyle hileye 
baş vurdun? 

- Senin gibi büyük bir ge
neral, istenilen yere vardıran 
bir savaş hilesinin değerini 
iÖzdcn kaçıramaz. 
.. o da, Sezar'ın tam gözleri 
ıçıne, övünçle bakıyordu. Ro-
~~lı tekrar gülümsedi. Şu kübk onun hoşuna gidiyordu. 
d Uruşu öyle baştan geçtilerin 
Uruşuna hiç benzemiyordu. 

h· -. Nasıl? Dedi. Bir savaş 
ılesı mi ? 

}( - B~şka ne yapabilirdim? 
d ardeşım ve Pokin bu saray-
ildırlaı·. Bir yığın hademeye 

on!~rın buyurukları geçer, hepsi 
acnı aldatmağa amkbrlar, çünkü 
sana kin besliyorlar. Sen sC\m-
Yorsun k" · . · 1 • di ı onıar senın esır crın-

r. Halbuki sen oJarın elinde 
Csirsin ş· d" v b · · d .. d · tm ı eger enım gerı 
.. on uğümü ve burada oldu-
rurnu bilselerdi, arka.dan omuz-
arını arasına kama sapla-
~· kta geç kalmazlardı .. Benim 

ıın biterdi. hem inan bana, 
~olt geçmeden de senin işin ... 
k "'n bu memleketin mürai ve 

0 rkal , fal.at aynı zamanda 
kurnaz, sabırlı ve am~nsız olan 
a~~nılarına karşı, yalnız başına 
gog:.is geremezdin .. Onları ta
nıy ... n benim, yenecek o!an da 
ıcn .. 

Cıddi bir tavır takındı: 
- Sezar, benim yerime yas

landılar amma ben Mı.sır kra
liçesi idim ve ~ne de ö~leyim. 

-6- YAZAN : PAUL REBOULY 

Sana elbirliği sunuyorum, ka
bul eder misin? 

Uzun kıvrımlı sade rubası 
içinde doğruldu. Ayaldarı için-

de buruşmuş duran eski örtü, 
yere serilmiş bir düşmanın ben
zeri gibi idi. Sezar baş eğdi: 

- İstediğin gibi olsun, kra
liçe Kleopatra ! 

KJeopatra sevincinden el 

çük kız tavırlarına pışman ol
muştu. 

Afkın Eşı inde 
Sezar eğlenerek gülümsiyor

du. 
Kleopatranın duruşundaki de

ğişiklik onu okşıyordu. Elli ya
şını geçmiş bir erkek için bir 
genç kızda aşkın verdiği ür-
kekliği uyandırmak hoşa gider. 

Küçük Kraliçeyi uzun uzadıya 

!\ h opail'a 1· ilminden Bfr /'alme 
çırpdı.. Atlamağa, sıçramağa, 
dönmeğe başladı : 

Oh, ne kadar seviniyo
mm, bilsen! Bütün bu alçak
ları yere geçirmek ne eğlen
celi olacak ! Kent beni s~vi
yor, bilirsin . . . Sarayın bütün 
bekçileri, beni göı ür görmez, 
benden yana döııeceklcrrtir .•. 
Y cnilmi, gibi görünseydim, 
belki de benden yüz çevirir
lerdi. Fakat şimdi Roma'mn 
gücüne ve büyüklüğüne dayan 
dığımı görünce, onların hepsi, 
zenginler, rahibler, halk. bütün 
ordu bizimle beraber olacak
dır . • . Ah ! Seni görmek, se
ninle görüşmek istediğim :za
man iyi ettiğimi biliyorum ..• 
Senin gibi bir adam olanı 
anlar ... 

Durdu. Buncc sözü sırala

mış, bunce sevince kapılmış 

olmakdan biraz utanmış gibiy
di. Sczar, yirmi y~ında şu 
küçük kızın benzersiz güzel
liğine, uzun mavi gözlerine, 
gerçekden kraliça eli olan el
lerme, hafif örtüler altında 
yos-yuvarlak ve sailam ıröğ
süne kapılan bir bağlılıkla 
bakmışdı. Şimdi o, bunca defa 
sözünü duyduğu, bu Sezara, 
yüzü elli dört yDşmm kırışık
larını taşıyan, fakat vücudu 
her çeşid idmanların verdiği 
oynaklığı kaybetmemiş olan 
fU adama bakıyordu. Şu kırı
şık, fakat oranlı yüze, derin 
bakışlı gözlere, sert ve inadcı 
ağıza, istekli çeneye, hem şık
lık, hem buyurganlık dilekleri-
ni gösteren şu kılı,2'a gönül 
vererek bakdı.. Romalı, genç 
bir asker gibi onun hoşuna 
gidiyordu .. 

Jıte şimdi onun karşısmda 
istifi bozuluyordu. İçine kantık 
bir duy2u sızılıyorda. iki kü-

dinlemi~ti. Uzun uzadıya da 
ona bakmıştı. Küçük ayaldarile 
yuvarlak hrnaklı ellerinden ha-
fif tülleri knldıran göğüs tepe
lerine, ıürme ile kalm!ablnıış 
kirpiklerine, antimvania karar
tılmış ve uzatılmış göz kapak
lanna ince bir çizigi ile boyan
mış kaşlarına, kızıl boyaları al
tında dişleri daha beyaz gös
teren dudaklarına kadar. 

O konuşurken, erkek göğ
sünü kab&rtmıştı. Dizlerini bir-
biri üzerine atarak, toj'u altın
dan çok güçlü ve kılları alın
mış bacaklarını açı~a çıkar
mıştı. Parmaklarının çevikliği 
ve oynaklığı hissedilen ellerini 
lakaydanc birleştirmişti. K!eo
patraya küçük Mısırlının sivri 
konuşu~ilc ahenkli bir ayrılık 
gösteren sıcak dalgalı sesile 
karşılık vermişti. 

Nihayet yerinden kalktı ve 
faraçaya çıkan bir merdiveni 
2östererek : 

- Haydi yıldızların ne de
diğini soralım 1 

Kız, baş eğerek onun arka· 
smdan yürüdü. 

Hava tatla idi. Hem karan
lık, hem ışıldıyan gökte, ge-
micilerle yıldızcılar o akşam 
yürüyüşlerile gemilere yollarını 
ve adamlara da alın yazılarını 
gösteren bütün yıldızları göre-
bilirlerdi. 

Sezar, koJlarım kaldırarak, 
bir dakika kımıldamadan, yıl
dı71arlarla konu$ur gibi durdu. 
Kleopatranın önünde böyle 
durmak işine 2eliyordu. Ken
di güzelliğini ve kıza tesir et
tiğini biliyordu. 

Ayakları ucunda lskende
riye uzanıyordu. Taraçalar el 
ışıiı altında mavi idiler. Bun
ların arasında yollar gölge 
uçurumları açıyorlardı. Ge-
nit yollar ise bütün ışıkla
riyle titriyorlardı. Deniz feneri 
kıvılcımlar sıçrıyan kor ateıini 
yükseltiyordy. 

l.kui baı baıa. bir mermer 

SahHe s 
. 

Bergama Soyadlarını 
••••• 

l'apu l\'leınurunun 

1\1 uhakeuıesi 
Tescil Ettirenler 

Zimmet ve ihtilas suçundan 
şehrimiz ağırceza mahkeme
sinde muhakemesine devam 
edilmekte bulunan Bergama 
eski tapu memuru Bay Şaha
bın muhakemesi son safhaya 
gelmiştir. Ağırcezada bu mu
hakeme nakzan cereyan ebnek
tedir. Dünkü celsede müddei
umumi muavini Bay Şevki iddi
asını serdetmiş ve evvelce Ber
ganıa ağırceza mahkemesince 
beş sene ağır hapse mahküm 
edilen maznunun evrak ve def
terleri üzerinde ehli vukuf ta
rafından yapılan tetkikte ihti
lesı sabit olmadığından ve maz
nunun da adiyen zimmeti ka
bul ve itiraf etmiş olmasına 

binaen Türk ceza kanununu 
202 inci maddesi mucibince 
cezalandırılmasını istemiştir. 
Muhakeme müdafa için başka 
b r güne bırakılmıştır. 

en emen 
Posta Müdürünün 
rduhakemesi Bitti 

Dün havanın yağmurlu ol
masına rağmen soyadı alanlar 
pek çoktu. İsimleri aşa~ıya ya
zıyoruz. 

Tepecikte kağıthane cadde
sinde 124 numaralı hanede 
hacı Atiye Venuz, Kemeral
tında Abullah Kadir oğlu Meh
met Atinacaçi, İsmet bey ma
hallesi 10 numarada Hikmet 
Açıkel, Bomovada 9 numara
da Mehmet Akkirpi, Mersin
lide şimendifer caddesi 37 nu
marada Şakir öğünçbilek, Top
alb Hacı Ali caddesinde bila 
numarada Hasan oğlu Halil 
İbrahim Oguzbileğ,, Bostanlıda 
258 numarada Fuat oğullan 
Alpscymer, İnhisarlar kontrol 
amiri Talat Akince, Dev-
let Demiryollannda Halil 
kğlu derviş Açık Baş! 
Meyveter gümrü2'fi caddesı 
bank altında kahveci başı Sü-
leyman oğlu İbrahim Yan yal
çın, Aydın demir,ro_Iu hareket 
dairc!i reis muavını Mustafa 
Esat Yahsuğ, Karşıyaka Türk 
birliği mektebi hademesi Mus
tafaa Uraz, Narlıdere aşağı 
mahallede Hüseyin oğlu Ali 
Asık Şerif Ali sokaimda 34 
num~rada Ahmed Ildır, Birinci 

Menemen posta \'C telgraf b" H ı· hukuk zabit kati ı asan sm, 
müdürü Bay Sabri'nin zimmet Işıklar köydnde Abdurrahman 
ve ihtilas suçlarından Ağırce- oğlu İbrahim lşiklı, Alaybeyde 
zada nakzen devam eden mu- 88 numarada Salih Isı, Makara 
hakemesi neticelenmiş ve yal- sokak 135 numarada Ali Riza 
mz zimmet suçundan bir sene lrız, Güzelyalı Halima tar.ası 
iki ay hapsine karar verilmiş- 58 numarada Mehmed Çal-
dir. Bay Sabri bu müddeti pan, Salhanede 15 numarada 
hapishanede yatdığı ıçın ser- Recep ısmık, Ahmet ağa soka-
best bırakılmışdır. ğinda 68 numarada Ali oğlu 

Hediyeyi Kaçırmış Ahmet lrgıl, gümrük muhafaza 
Kemerde Arabacılar soka- memurlarından Süleyman Ali 

ğmda Yahya kızı Hediyenin lyılmak, Cuma ovasında mual-
kundura boyacısı lbrahim ta- lim Fikriye Gül Sevin, Bayak-
rafmdan kaçırıldığı zabıtaya lıdn Muradiye caddesinde 3 nu-
şikayet edilmiş ve ikisi de tu- marada İzzet Göçük Çetin, Ka-
tulmuştur. Tahtikatta kızın ra taşta İhsan Gök Tan, Şa-
kendi arzusile k~çtığı anlaşıl- ban Gürbüzoğlu, Aydın dcmir-
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bank üzeriııe oturarak Birkaç gecenin serinliğidir... Başını 
dakika sessizliği sessizce din- om.zuma daya, ben seni tuta-
lendiler. Nihayet Romalı sözü yım •. incecik vücudunu Seza-
açtı. nnkine dayamış, Kleopatra 

- T anriler müs2iltir! dalmıştı. Giriıtiği işin başarı)-
- Kime? masını bir kucaklaşmanın le-
- Romaya ve sana! Solda sadüfüne bırakmakla ıyi edi-

havanın, rakitliğini bozan hiçbir yormu idi? Gerçek, buyurmağa 
gece kuşu uçuşu olmadı ... Yıl- alışmıı bu sesin ona karıı ok-
dızlann bahatlı birleşişi, senin ıayıq kesildiğini görmek tatlı 
geleceğini koruyor. idi. Fakat ona, Kleopatra ya: 

Kleopatra Sezarın sözlerini "Romalıdan sakın!,, demiılerdi. 
heyecanla dinliyordu. Demek Sezar şimdi ona doiru eği-
kardeşine galebe çalacaktı! liyordu: 

Romalı bunu müjdelemişti. - . • . . Kraliçe olacaksın, 
Bu adamın tek sözü Golya Kleopatra! Tanrılar böyle is-
dan Süriyeye kadar yeryüzü- tediler, ben de istiyorum, Sonra 
nü titretmiyor mu? sesıni deği§tirerek kalktı: 

- Demek, dedi, yeniden kra- - Gece neredeyse bitecek. 
liı;e oluyorum? Senin beni, an- Haydi gidelim! 
lıyacağını biliyordum. Konuşmanın böylece bitme-

- Sen davanı iyi müdafaa sini 2örmekten kızın biraz şa-
ettin, Kleopatro. Bir de... pladıiını görünce, Sezar çap-

- Birde ne?. kınca bir gülümseme ile, an

- Birde, büyük gözlerini 
parlatan ayım şu ışığı alhnda, 
ne güzelsin ... 

Romalının hoşuna giden bir 
açıkhkl karşılık verdi: 

- Güzel mi? Öyle diyorlar. 
Ben de sanırım. 

Sezar ona yaklaştı. Elini tut
tu, saran bir sesle: 

- Beğeniyorum seni! 
Kız, anlatamıyacağı bir sı

kıntı duyuyordu: 
- Sen de, dedi, diğer er

kekler gibi konuıuyorıun. Fa
kat sözlerinin gürültüıü beni 
titretiyor. 

- Seni titreten belki de 

lattı: 
- Koslu Poliksen'in. " sev

mek sanab11 adlı kitabın birinci 
kütüğünde verdiği nasihat ha
bnnda değil mi? 

- Değil. 
- Gülü kopartınazdan evvel 

uzun uzadıya kokusunu çek
mek hoıa gider .. 

Barış 

Güneş doiunca Sezar, kü
çük Ptoleme'yi çağırttı. 

Kral onu bekletmedi. O va
kitler, bir Romalı bir Mııır'lıyı 
Çatmnca, Mısırlı bu buyuraia 
boyun .eğerdi. 

· - Sotıu var -

Genccnli, gümrük komisyoncu 
Feridun Gökter, yapıcı oğlu 
mahallc~inde Ali Gerik oğlu, 
Karşıyaka hat boyunda 76 nu-
marada İbrahim Gcleç, Borno
va hilal sokağında sekiz nu-
marada Hüseyin Geniş ol, 
Karşıyakada Osmanude ma-
hallesinde Yalı caddesinde 144 
numarada Mahmut Hortaşı Su, 
Kahramanlar mahallesinde 125 
numarada Ha an Hayıt, Halil 
Rıfatpaşa caddesinde 116 nu
marada İshak Honça, tahmil 
ve tahliyede Halim Hastaneci, 
İstanköy sokak 15 numaracfa 
Ali Haytoğlu, Birinci Kordon-
dn 146 numarada Hasan Şev
ki Haner, borsa simsarlarından 
M. Reşat Hitöy, devlet dcmir
yollarmda Hicamettin Hepgül, 
Tepecik mahallesinde Salih 
oğlu Ahmet Haskar, Hacı Mah
mut oğullarından Adil Hem
ıen, Çinede Mehmet Hannan, 
Emin oğlu İsmail Hemşen, Sel
çuk sokağında 50 numarada 
Ali Ahmed Hitta, Telgraf me
murluğundan mütekait Şakir 
Hasgör, Askerlik şubesi M. M. 
yüzbaşı M. Cemil Himalay, 
F aikpaşa mahallesinde 25 nu
marada Abdüla:ıdz Heğbeli, 
Akşam sokağında 11 numara
da Malike Harzem, adliye mü
başiri İsmail Hakkı, Tuzcu su
kağında 7 numarada İsmail 
Hakkı İlç;, Devlet Demiryol
Jarmda Mazhar ve kardeşi 

Abduarahman İnel, Maliye me
murlarından M. izzet İzi, San
at mektebi muallimlerinden 
Yusuf İgisan, Natırzade mahal-
lesinde No. 30 da Yusuf İçten, 
Bursa malları ticarethanesinde 
Etem jpekinan, erkek lisesi 
muallimlerinden Nazmi İlker, 
erkek lisesi dahiliye şefi Atıf 
İsem, Bornovada İnce oğlu Mus 
tafa İnce, Fettah sokağında 
29 numarada Hatice İliermak, 
Şayeste sokağında 71 numara-
da Hüseyin, 1stemihan, Hal
kapınarda İsmail Hakkı İnanlı, 
Polis 277 Niyazi izci, belediye 
memurlarından 58 Muhittin İş
can, gardiyan Mürtaza İzgır, 
polis 109 Kadri lntepe, emra
zı sariye hastanesinde Hüsni 
İdil, Rayegan sokağında 6 nu
marada Mehmet İvrem, Al
sancak deniz iskelesinde 
baş memur Rifat İyi gön, 
karakol sok~ğında 85 numa-
rada Kazım İncekara, Karataş 
tramvay caddesinde 51 numa
rada Yusuf l:zzittin tleri, Müsa
vrt sokağında kazancı Mehmet 
Ali İri, 32 numaralı ıtfaiye 
memuru Hüseyin ileri, Devlet 
demiryollannda kazancı ustası 
Ahmed İçcanlı. Cemal Cendeli 
hanında 15 numarada Sadık 
İplikci, tnmirhanede M. Ha
san bki, maliye memurla-
rından İsa Zeki İ p ek l i 
Devlet demiryollannda am-

bar veznedarı Hilmi İlkin, 
Karataş orta mektep mualHm
lerinden Fikri İnalöz, Halilrifat 
paşa caddesinde 12 numarada 
Recai, Sadri, Rüştü, Salim 
llterbastan, maliye bekçilerin
den Recep İpekliler, Halil ağa 
sokağmdn 12 numarada İbra
him lziz, inhisar tütün fabrika
sında bekçi Cuma Ali lmrc 
Devlet demir yollannda Kamiİ 
lldış, Rayegan sokağında 35 
n~marada Ali Şefik İsfendiyar 
<>2lu, Kemerltında paçacı Muk-
sut İdikut, Eşrcfpaşada birinci 
çıkmaz sokağında 17 numarada 
~ükriye irke soyadını almış-
ardır. . . 
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BirazDa ili Ve Hayat 
wa; *& es *"5MAX in*H 

ıldızla Nası nti er er? 
o s ronom · nin Esrarlı Bir Da 

Süpernovalar Hakkında 
as a e ıy r 
e Biliniyor ? 

-2-
Herkül burcunda fevkalade 

parlak bir yıldızın keşfinden 

sonra astronomlar ve fizikciler bir 
aktüalite mevzuu haline gelen • 
Novaların tetkikine koyuldular. 
Bundan önceki yazımızda bu 
hadisenin mahiyetini, Novala
rın öz varlığını anlatmıştık.Bir 

cümlei kevkebiyenin veya ne
bilözün içinde ansızın çok 
parlak bir yıldız belirir. Birkaç 
ay, hatta birkaç yıl 2öz ka
maştıran parlaklığını muhafaza 
eder. Sonra yeniden gökyüzü
nün karanlıkları içinde kaybo
lup gider. Yeni yıldız demek 

olan 4'Nova,, adı hakikatte 
bunun öz varlığma uymıyan 

bir adhr. Zira sema kubbesi
nin fotoğrafları yeni samlau 
yıldızın ezeldenberi onuncu 
veya yirminci derecede bir yaldız 
olarak meYcut olduğunu,ıadece 
fevkalade bir hidise neticesi 
olarak şuaJannın on kat artb
iını ıröstcrmektedir. 

V aktile novaların görünüş
Jeri, bir yıldu:ın mühim bir ha
ceri , semavi ile müsademesine 
ı.tfedilirdi. İngiliz Astrologla
rından Jeaaı'm ortaya koydu
ğu naı:ariy•y• göre, novaların 
gorunmeıi için böyle bir mü
sademeye hiç te ihtiyaç yok
tur. Semavi bir ciımin bir yıl
dıza çok yaklaıması da bu ne
ticeyi doğurmıya kafidir. Böy
lece cazibe kuVYetile büyük 
ıaz kütleleri cisimden koparıl
mıt olur. Orta derecede bir 
sabite olan güneşimizle onun 
etrafmda dönen dokuz seyya
renin milyonlarca 
yıl önce bu suretle 
başgösterdikleri id
diaedilir. 

Novalar Ve 
SUpernovalar 

Hcrkül burcun
daki Novanın şua 

kudreti orta dere
cedeki Novaları ge
çerek süpernovaya 
yaklaşmaktadır. 

Yeni yıldızın gö
rülmesinden birkaç 
hafta önce Ameri
kanın iki tanınmış 
astroloğu olan Ba
ade ve Zwicky bu 
çeşit yıldızlar hak
kında araştırmaları
nın neticelerini neş
retmiş bulunuyor-
lardı. 

Bu iki ilime göre 
bir Süpernovanın 

şua kuvveti aleade 
bir milyon yıldn:ın 

Profcsö~· l'ic('(tr<l 
farketmek imkansızdır. 1 · Bu kahil hadiseler nadiren 

Nisbiyet (Relativite) naza- vukubulur. Alelade 100 milyon 
riyesine göre madde ve kuvvet yıldız içinde ancak bir No-
ayni hadisenin iki gösterişidir. vaya rastgelinebiHr. Süperno-
Şualanma enerji kaybedilmesini valara ğelince bunlar daha da 
intaç eder. Normal bir yıldız azdır. İnsanlar gözleri, hatta 
için bu kayıp asgari bir had- teleskopları ile evrenin ancak 
dadır. Mesela güneş bin sene- küçük bir kısmını görehildik-
de sıkletinin milyonda birini ferine göre, yıldızların bu kabil 
kaybeder. Halbuki süpernova- sönüşlerine yani klyamet gün

lerine nadiren şahit olmaktayız. 
Astronomi tarihi süpernovaya 
yalnız bir defa şahit olabi!mi~
tir. Süt yolu mükemmel bir 
novadır. 

Bilinmlyen Şualar 
Bir yıldlz kabolurken neş

rettiği enerjinin ancak küçük 
bir kısmı şuaya münkalip olur. 
Baade ve Zwicky'nin kurduk-

ları nazariyeye göre ise Süper
novadan intişar eden enerji
nin büyük kısmı kozmik şua
lara çevrilir. Fizikciler kozmik 
şuadan fevkalade kuvveHi olan 
ve engin bir nüfuz hass~1.sma 

malik bulunan Ultra - Courts 
şuaları kasdederler. Bu şualar 
yer yüzündeki derin göllerin di
binde ve yüksek tepelerde, 
hatta Stratosferde tahlil edil
miş olup menfeİ anlaşılmamış
tır. Şurası muhakkaktır ki, bu 
şualar yer yüzüne yakın olan 
yıldızlardan gelmiyor. 

Alimler bunu yıldızların do-
şua kuvvetine mua- J>aris J'(J!)(tf/lftııl'SillfJc bayruı /tost> noıtue{ 2'uşu ve kayboluşu ile iyzaha 

çalıımışlardır. Baade ve Zwic
ky mahvolmak üzere olan yıl

dızların atomlar,hatta elektron
lar halinde inhilal ettiğini farz 
ediyorlar. ·Bunların vasati ola
rak enerjilerini hesab etmek 
kabildir. Bu netice Regener 
ve Piccard'ıu hesahları ile u
yusmakdadtr. Bu· iki- alim Stra 

dildir. Bu Süperno- giik!Jit~iı11i; tetki/.' edİ!J<ıf 
vadan intişar eden enerJı ıse lar, bir kaç günde, bütün ha-
daha da mühimdir. Bununla cımlarına muadil bir enerji kay-
beraber bu göz kamaşhrıcı bederler. Süpernova boşluklar 

şua ancak birkaç gün s\.irer. içinde dağılan şualan gibi bir 
Ondan sonra en kuvvetli merkezden ayrılıp dağılır. Tü-

tcleskoplarla bile bu yıldızm kenmez bir varlığı bir kaç gün-
yerindc yeller utiii görülür· lük göz kamaştıran şaşaasına 
Yıldn: söa.müıtür. ~Artık · onu feda ederek intihar eder. ·· 

tosferdeki kozmik şualar ha1<
kıncla en ziyade bilgili bulu
nuyorlar. Novaların görünüşü 

fevkalade nadir bir keyfiyet 
okluğu halde kozmik sualarm 
daimi bir hadise olması nasıl 
iyzah edilebilir ? 

Buna verilecek c~vab basitti. 
Muhakkak ki Novalar görebil
diğimiz y.klızlar içinde nadiren 
görülenleridir. Ancak bizim 
görmediğimiz bir çok miJyar-
larca yıldızlar arasında her da
kika doğan ve ölen Novalar 
vardır. Biz bunların vücutların
dan bile habersiziz. Bunun için-
dir ki kozmik şualar fasılasız
dır. Süt yolunda, vaktiyle Tycbo 
Brahe'nin göründüğü gibi bir 
Süpcrnova görünecek olursa bu 
şualar yüz kat artarlar. Maal
esef bu hadise ender müşahede 
edilir. Bununla beroıber Herkül 
Novasınm gözle görünmesine 
nazaran arzımız.dan pek uzak 
olnuyan bu Nova yüzünden bazı 
dcğiıikliklere şahit . olmamız 
imkansız değildir. Kozmik şua
ların süratı .:nya.nın süratı kad&r 
olduğu da' henüz muhakkak 
sayılamaz. 

Profesör Kohlhoerstin tet
kikleri bu şuaların yer yfrzün
de kuvveti arth,2'ım göstermiş
tir. Bunun içmdir ki Profesör 
Regener Stratosfere, yolcusu 
olmıyan yeni bir balon gönder
miştir. Bu balon 27000 metre
ye çıkmıştır. Ölçü alitları mil- , 
teaddit rckamlar kaydetmiş-

Jfeı·l:rzi g ii u e.~ olrr ıı bfr a ~fro· 
Jlomi eıTeıtiui m e11da11a koy
mak ·'$erefi Koı,erııi!fe aillfr 
lerdir. Bu hesaplara dayanarak 
son eeticenin ilam daha biraz 
gecikecektir. Şu kadar var lci 
Stratosferde kozmik sularm 
kuvveti yüzde dört daha fazla 
olduğu görülmüştür. Bunun bir 
tesadüf eseri olması da muh-
temeldir. Herkül Novasının ırö
rünüşü,Baade ve Zvicky'ııin fa
reziyelcrini takviye etmiştir. 

Astronominin eırarlı davala
rından biri halledilmek üze
redir. 

iki Hırsız 
Bekçiyi Döverek 
Silahını Alınışlar 

Seydiköyünde bir h <lise 
olmu.s ve iki sabıkaiı , hırsızlık-

larına mani olmak istiyen kır 
hakçisi bay MeQlduhu döverek 

silahını elinden almışlardır. 
Hadise ~öyle olmuştur: 

Scydiköyün Çay mahallesin
de oturan geçmişi bozuklaar-

dan İbrahim ve aynı mahalle

den Nasuh kırda zeytin çalar
larken kendilerini görüp yaka

lamak istiy~n kır bekçisi bay 
Memduhun üzerine iki azılı 

hücum ederek kendisini dövmüş

ler ve silahım almışlardır. l-İır
sızl:ır silahı alınca bir el hava

ya ateş etmişler ve İzmire 

doğru yollanmışlardı:. 

Bu hal karşısında bekçi 
kendilerinin arkalarından ko-1-
muş ve silahını vermeleri için 

yalvannıştır. Hırsızlar bekçinin 
yalvarması üzerine silahı vere~ 

rek İzmire gelmişlerdir. Vuku
balan ihbar üzerine kendileri 

burada yakalanarak sulh ceza 

hakimliğince verilen tevkif ka-. 

rarı üzerine hapishaneye atıl

mışlardır. 

Barometre 
Yağmur Gösteriyor 
Dünkü yağmurda Kcmeral

tındaki Hilal eczanesi baromet

releri baıdan başa 74,S a kadar 

düşmekle bu büyük yaimuru 
haber vermekde idiler. Eczacı 
Kemal Aktaş, baromctrelerin 
vaziyeti öylece tutduklarını 

söyliyor . . 

Poli8te Tebeddiilat 
Kemeraltİ polis komseri bay 

Osman taharri komserli2'ine, 
Taharri komseri bay Hidayet 

parmak izi komserliğine, Ta
harri uçuucü komseri bay 
Cemal Kemeraltı komserliğine 
nakledilmişlerdir. 

Pencereden Girmek 
istemiş 

Biıinci beyler sokağında mü
tekait Mustafa oğlu bay Şük
rünün evine ötedenheri teklif
siz girip çıkan gar.son Rasih 

dıvardan atlamak suretile av
luya girmek ve yukarı kat pen
ceresinden içeriye girmek is
terken yere düsmüş ve vücu
dunun muhtelif yerlerinden ya
ralandığmdan memleket hasta
nesine fraldırılmıştır. 

Nara Atmış 
Gaziler mahallesinin çolak 

sokağında sabıkalılardan arap 
Yusuf sarhoş olarak nara attı
ğından zabıtaca yakalanmıştır. 

Pantalon Çalmı' 
Ali paşa caddesinde bay Şe

mail Arditinin mağazasından 

bir pantalon çalan sabıkalılar

dan Boğazliyanlı Yusuf oğlu 
·Hasan kaçarken• tutulmuştur. 

, sewgı fi2 'l •• 
l(()ŞE~IOE~ 

Bizde Anket 
a-. • _.. • 

- ~a~ f,ı a.ı 2 11ıci salı ede 

şeylerin kıymeti olmadığını 

kim söyler lakin topladıkları 
nın tamam olduğunu da kim 
iddia eder. Ben Anadolu-
luyum: Kühtaya, Eskişehir 

Afyon Ka:rahisarın merkezle
rinde, kazalarında, köylerinde 
ne canım türküler, agıtlar, var
sağılar, değişlcmeler, koşma-

lar vardır. Ne özlü, nciçli halk 
e'i .... rleri v.ırdlr. Bugün okudu
ğumuz ş:irlcre kıç attıracak 
milli bir vakar, asil bir iç ve 
özle daha neler yaşıyor, Os
m:m dededen daha coşkun 

ne saz. söz ehilleri var. Bunla
rı b!z kendi aramızda bulmakla 
yaşatırız. 

Ziya Gökalp'ın zorla bir za
manlar çıkardığı bir uy eni 
mecmua,,, eski Türk ocakla:-ı 

nın neşrettiği "Türk yurdu,, 
ve sonra "Hayat., mecmuaları 
folklör aşkına bir az yardım 
ettiler ve bir iki kitap da 
çıktı. Şimdi biz o başlan
gıcın hızı ve atcşile yaşa-

mak devrinde ve mecburi
y ctindeyiz. Yer yer Ana.doluyu 
gezemesek bile yer yer Aoa
doludan gelmiş halkın barın
dığı büyük bir memlekette 
yaşıyoruz. ~ekteplerin de var, 
amelelerin de var, sanat ehil
lerin de var, elhasıl her yerde 
Anadolunu içinden gelen bir 
çok kimseler var. Bunlar mu
hakkak ve muhakkak kulak
larında köyünün, yurdunun :se
vimli bir türküsünü, bir bilmem 
nesini bütün zevkile, hasretile 
hala yaşatırlar. hali duyarlar, 

Bunları söyletip dinleyip de 
nakletmek kabil değil miydi? 
Ne yazık ki: Evet hiç biriniz 
huna gönül vermez ve alaka
dar olmazdımz, Çünkü misal
leri var, Lütfen itiraz etmeyi
nız. 

Amma ben bununla kalacak 
değilim, Bu yazı; sizin sevgili 
okuyucum, sizin muhtemel ha
tanız yüzünden çıkmadıysa ben 
başka türlü yapacağım ve her 
hafta bu yazıdan başka yaza
cağım "Anadoluda halk adet
leri,, serisinde dinledigimi, din· 
liyeceklerimi nakledeceğim. U
mazım ki hu yazım dilekleri
mizi yerine getirmeye bir vesile 
olur. 

TOKDIL 

Adana da 
Marmara Felaket~ 
zedelerine Y ardı:m 

Adana, 27 (A.A) - Marmara 
yer oynaması felaketine uğrı
yan yurttaşlarımıza yardım için 
şekrimiz orta okullarındaki 
okurlar yerinde ve çok güzel 
bir kalkınma yapmışlardır. 

Okullar arasındaki söz bir
liğine göre her okur gündeli
ğinden dilediği kadarını bu if 
için ayıracaktır. 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Uz Um 
Çu. Alıcı 
59 S Süleymano 
S4 Atyoti bi. . 

Fiat · 
17 17 
14 50 ·-14 50 

· 1'29 Buğday 
137 Susam 

4 30 5 
10 87 10 81 

2400 ·P. çeiireeği 2 65 
5000· kilo Pamuk SS 50 

2 7S 
ss.sı 









Dr. -OPer2tôr TahSia, 
Çivici Hamamı Civarındaki 

(Kurtuluş Yurdu) nun 
935 senesi anıe:iyat ve hasta kabul şeraiti 
Apandisit, fıtık, basur, fistül, bağırsak, akciğer, karaciğer, 

safra kesesi, böbrek, prostat, mesane hastalığı ve taı ame
liyatlarile kanserler ve sair azalann en mühim ameliyatlarını 
yapmak ve on gün de hastanede yedirmek, içirmek ve 
bakmak şartilc: 

UçUncU sınlf için top yekOn 35 llra 
ikinci " " " " 40 " 

Birinci " " " " •s " 
LUks hususi " " " so " 

Alelade hastalıkların tedavisi veyat ameliyatı için 
hekim ücreti, iliç her ıey dahil 

UçUncU sınlf için yemi Ucret 2,s llra 
ikinci " " " " a " 
Birinci " " " " 3,& " 

LUks hususi " " " • " 
Hergün ayakta hasta muayenesi 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 yarımşar lira alınır. 

H 3 3-13 (59) 

lstanbul Milli Emlak Müdür
lüiünden; 

G~latada, Kemenkeş Kara Mustafapaşa mahaUesinin Topçu
lar ve Yüksek kaldınm caddelerinde eski 31. 33. 35. 37 ve yeni 
25. 27. 29-1 ve 119. 119-1 ve 119-2 numaralarla mürakkam 
dükkanlan müştemil değirmen hanı namile maruf hanın 120 
hisse itibarile 34,5 hissesi bedeli iki taksitte ödenmek şartile 
muhammen 15022 lira üzerinden 19-Şubat-935 Salı 2ünü saat on 
bete kadar pazarlıkla satılaçaktır. isteklilerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde, muhammen bedelin yüzde yedi buçuju 
nisbetinde teminatlarile Pazar ve Salı günleri, İstanbul Milli 
Emlak Müdürlüpndeki satış komisyonuna müracaatlan. 

28-4-11-18 270 (129) 

-198- Ôz Türkçe kanlıklar 

yerı murdum 
Menfaat - 1. As 2. Aıı Meni -(Müstahkem man) 

3. Aııj', asık 4. Assı 5. Bo- 1. Berk 2. Çetin 3. Daya
luş 6. Çıkar 7. Çıkıt 8. Es nıklı 4. Sarp 
9. Kaatak 10. Tusu 11. Menkabe - Erdim 2. 
Umu Ertem 3. Ötkünç 4. Sürçek 

Menfaatli olmak - Tu- Menku - Haşlama 2. 
ıulmak Haşlanmış 

Menfez - 1. Aiız 2. Menkul - 1. Aiızda do-
Delik 3. Düden (Sulann yer laşan (Rivayet, şayia man) 2. 
ıltı mecrasının baı ucu, kar Duyulan 3. Gelmit 4. Geti
altında yatan tavıanlann rilen (bir yerden) 5. Götü
nefesinden açılan delik man.) rülen (bir yere) 6. işitilen 7. 
4. Külbe (Tandınn duman Söylenen 8. Taıınan 
ve kül menfezi man.) 5.Köv- Menkub - 1. Düşkün 2. 
tere (Arktan ıu almak için Düşmüş 
açılan delik man.) 6. Malgaz Menkuş - 1. Boyanmıı 
(Baca delij'i man.) 7. 2.Kaznaklık 
Savacak 8. Sunuk (Su Mensi - 1. Atılmıf 2. 
Keçmek ıçın duvar di- Silinmiş 3. IUnutuJmuı 4. 
binde açılan delik man) 9. Yatuk 
Sürtek (Su geçmek için açı- Mensuç, mensucat - 1. 
len delik man) 10. Yelimlik Dokunmuş 2. Dokuma 3. 
(Hava deliği ırıan) Turga 

Menfi - 1. Sürgün 2. Mensub - 1. Çatkın 2. 
Sürülen 3. Sürülmüı Girgin 3. Saj'dıçlığ 

Menfur - 1. iğrenç 2. Mensur - 1. Daj'ılmış 
lj'rinçlik 3. Sevilmez, se- 2. Düz söz, düz yazı (nazm 
vimsiz zıddı man) 3. Saçık 4. Sa

Menfur olmak-Sünemek çılmış 5. Saçıntı 6. Serpilmiş 
Mengene - 1. Baskı 2. Menşe - 1. Başat 2. Bi-

Basruk 3. Buru tim 3. Damarluk 4. Kök 5. 
Mcnl\i - 1. Tıyığlıi 2. Köken 6. Kökenğ 7. Kökün 

Yasak, yasak edilmiş 8. Orpak 9. Y etişek 
Menhub -1. Çapuledil- Menşur - 1. Buyruk 2. 

miş 2. Talanmış 3. YPj'ma- Buyrultu 3. Yarlıi, yarlık 
lanmış Menus - 1. Alıtık, alıt-

Menhus - 1. Uğursuz 2. mıt 2. Alışkın 3. EfirKenli 
Yatiu 3. Yumsuz: 4. Ô'ğür 

Meni - (Nutfe man) 1. Menut - 1. Asalı 2.Bağlı 
Arka ıuyu 2. Atmık 3. Bel 3. Tiyif 
auyu .... Erlik 5. Erlik suyu Meuil - 1. Abm (Aa-
6. Ez:mi 7. Oca •• 8. Tam- kerlik ıatılahı) 2. Damıl l. 
ZJk au 9. U•Ul'lfa auyu 10. Dİiiemek 4. EY (iMi a1A11ad• 
YPlıi au, J•Jlai • 11. Y11- ......... pek nl·whıyor} 

Yeni A•r 

lngiliz Ki. NZUK Ecza ıt esinin 
öksürük Pastilleıi 

PeE stil Antiseptik 
Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 

mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 
Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaz 

hastalıklarında k aptesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Y olculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastalıklarının önüne geçer. 

r D o y ç e Or i y a n t b a n k 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZlWliB 
MKRl\EZl : HERLIN 

Almangada 175 Şubf!s1 Mt>vcutlur 
s~ı mave rn ihtiyat akçotıı 

165,000,000 Rayhsmuk 
Tiirkiye.le Şnheleri: lS'I'ANBUJ.J ve fZ.MIH 

M ıtıır,la Şn h~leri : KA Hl RE ve t SICKNUERl Y g 
Her tiirlii banka muarneJatnı ifa ve kaimi eder 
c ALMANYAIL\ 8~yabat, ikamet, tahsil ve saire için 

tın ebvrn tı f'l'nitlA H.RO 1 ~Tli~RM ARK 11atılır . , ( h-1) 

Öz Tilrkçe karşılıklar -199 -

5. inek 6. Konak 7. Konuk Meraret - Acılık 
8. Konuş 9. Duruk 10. Uğ- Merasim - 1. Bezek 2. 
rak 11. Y etek (mensili mak- Donak 3. Ertüt 4. Törü 
ıut man) Merbut - l. Bağlanmış 

Mcnzilet - Yalam bağlı 2. Birleştirilmiş, bir 
Menzul - 1. Çalgın 2. araya konulmuş 3. Bitişik, 

Damla inmiş 3. inmeli 4. bitiştirilmiş 4. Çatılı 5. İlişik, 
Kötürüm iliştirilmiş 6. Pajık, paşık 7. 

Mephas - 1. Paştam(ki- Ulama 8. Ulanmıf, ulaşmış 
tap başlığı, fasıl başı man) 9. ~ Y apılık 
2. Söz başı Merbut olmak - 1.Bağ-

Mepbut - 1. Alıklaşmış !anmak 2. İliştirilmek 3. Pa-
2. Apışık, apışmış 3. Şaşa ğılmak 4. Takılmak 
kalmış 4. Şaşkın, şaşırmıı Merbutiyet - 1.Bağılılık 

Mephut olmak - 1.Alık- 2. Birin2enlik 3. llitik, ili
laşmak 2. Apışmak 3. Dona tiklik 
kalmak 4. Şaşalamak 5. Şa- Merci - 1. Baş vuracak 
ıırma)c 6. Şaşmak yer 2. Dönek ( dönülecek 

Mer'a - 1. Andal 2. Bi- yer man ) 3. KayıtKu yer 
celik (Çayır man) 3. Biçenek Mercu - 1. İstenilen 2. 
(Çayır man) 4. Buza~ıhk 5. Umulan 3. Umunlui 4. Yal
Otlak 6. Örü 7. Öz:ü 8. varılan 
Salmalık 9. Uru 10. Üre 11. Merdane - 1. Oklav, 
Yayla, yaylak 12. Y azak oklava (yufka açmada kul-

Merak - 1. Dütkünlük )anılan kısa ve kalın mer
(bir ıeyin üzerine dütmek dane man) 2. Yıvgı, yıvıtaıı 
man) 2. İnilti 3. İtkil (ıüphe 3. Yurga 4. Yuvak S.Yuvar
vesvese man) 4. Kay2ı, kayı lak 6. Yuvgu, yuvu 7. Yüvü 
S. Kuruntu (endite teveh- taşı 

hüm man) Merdiven - (nerdüban) 
Merak etmek - 1. lıkil- 1. Ağmcak 2. Agıngak 3. 

lenmek ( ıüpheye düımek Ancık 4. Angıç 5. Ayacak 
man ) 2. Kay21lanmak 3.Ka 6. Ayak 7. • Ayakçai, ayak
yırmak (kaygılanmak man)4. çak 8. Badak 9. Badak 10. 
Kurmak (tevehhüm ve ta- Basak 11. Basçık, bastak 
hayyül man) S. Sarmak, sar- 12. Enecek, inecek 13.Ôrcün 
dırmak 6. Oatüne dütmek örcün (İp merdiven man) 14. 

Meraklı - 1. Diifkün, Sekemdirek 15. Sekemek, 
&atine dütmüt 2. itkili 3. ıekemeç 16. Sekmen 17. 
Kaygılı, kayKulu 4. Kızık S. Sekıek 
Kuruntucu, kuruntulu 6.Sar- Merdiven bqa-Y aldıran 
-.. sardumıt Merdut - 1. Çirük, çü-

Meram - 1. latek 2.Sa- rltülmüt 2. Kopmn11 3.Ya
A (tuanw, niyet mu) 4. ramaz 4. Yerilen 
~ Cfikir --> Mudim - 1. Mw ı. 

•• ll8nunusanı 1ea • 

:, : ~tI~ .G E 1:1 lt I ... 
Şimdiden uciız fiyatla · kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi:K FIRSAT 
'l'opan Halis Zonıluldak 

Soba!~r için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı fzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir' içfn : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngiEiz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etıniyecek derecede tenzilat 

vardır. Sallş mahalll : Kestane pazannda No. 10 
(885) Telefon 3937 

Sümer Bani< Uşak Se
J,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 alınacaktır. 

Hissel~rini satmak istiyenler doğrudan bu ıubelere de müra· 
caat edebilirler. 17-21-24-28-31-4 159 ( 67 ) 

Bütün Türkiye ıçın umumi satış yeri lstanbutda Bahçeka
pııında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. lsrarJa daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

lzmir ithalat 
dürlüğünden: 
Kilo Gr. Cins eşya 

Gümrüğü M •• u-

Kıymeti 

Lira K. 
O 339 ipek mensucat 6 00 
O 400 Yünlü pamuklu çocuk pantalonu 2 00 
O 550 Yüzde 75 e kadar ipekli pamuklu mensucat S 00 
O 190 ipek mensucat 3 00 
O 165 yüzde elliye kadar ipekli pamuk mensucat 4 00 
O 110 ipek kadın çorabı 6 00 
O 120 İpek mensucat 4 00 
O 550 Örme yün fanila gömlek 3 00 
O 320 Rugan kadın ayakkaln 2 00 
O 030 ipek kıravat 1 00 

2ru ~oo 
Yakanda cim Ye miktarlan Juih .. ,. emebi memleketleri•• 

ıltlrilmek prtile açık arttırma aaretile •blacajmdu 281119» 
Pawteli iia1 aut 13 de ltlallat Gimrlil ubf lıomiayo••' 
•lraaallan. 119 06) 



Keçealer caddesi lzWlade 
bir ~ ta~ ..... tlirt 
prjor ye 34 tapnk bUluaan 
ArtiYİlıli Sefer oilu Y-ehmed 
tat.im., ft baJckıada talaki
kata haflan••fdır. 

Te11CereÇelınıf 
A....,.. lwiDM tat oak· 

lanHa obna ._km A91fe 
~ -- teaeenwmia lalim 
ofla Haaa tarafmclaa ÇU.-
dıiuu zabdaya pi yet et.iftir. 

Zayi 
ISS8 ............ Sike rllfdiJ• 

• • • aJa .. -:-ıri • • L.11.L_ ..... caı-. .:.. n•waw 1 

mektebinden almıt oldutum 
.. adetnameyi kaybettim. Ye-

: .. ~ -· yoktıu • . u" Yeat Aw maharrirleriada 

~-~arı re ilebnet Alt 

·~ ~ sol"~ lfMa Tu&,.i Heyetiaclen ı 
.. 11 W' ... ~ -"' ~~~ ~ M&fl6s Hoca zade Halil ~ 

,,,, \~Lf'- ·~f.yr;• ...... - Rağıb ıirketi iflla idarelİDce 

M. SIRRI 
Zeytinyağcı 

Alım, Sabm Ve Komisyonculuk Evi 
8qtank Karamaa Sokaja Apnda No. 17 

t Z M l R 
A,phll w Kanlluranan E ..... Y-•lk 

Ya1ı ... nıfferZ......llllltaZ111111Zd•llalaltlllNlalz 

i.imleri yudı ... e.ldılara te•• 
ziat icra-. bqlaadıjmdan 

ild.ci m •• whaim .. , .. 
cut edilmeli illa ...... 
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--Fratelli Sperco N. V. Oliver Ve Şü. 
H V De LIMITET PLOVIDBA D. D. Susak Acentesi. W. F. • an r ıZMıR, PıRE TRlYESTE VE 

& C VapurAcentesi SUSAK ıCıN MUNTAZAM ROYALE NEERLANDAIS Zee o. HAFTALIK POSTASI 
KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINIE CENDELİ HAN BİRiNCi Seyah•bn müddeti ızmir 

HERCULES vapuru 29 ikinci Hamburg KORDON TEL. 2443 Triyeste 5,1/2 gündür. 
kanundan 31 ikinci kanuna DERINDJE vapuru 3 şubatta DHE ELLERMAN LINES LTD. Her Pazartesi günü, Sabah 
kadar Anven,Rotterdam, Ams bekleniyor. 6 şubata . kadar J ROUMELIAN vapuru 25 muvasalat ederek Çarşamba 
terdam ve Hamburg için yük Anvers, Rotterdam Hamburg günleri öğleyin hareket ede-

ve Bremen içiu yük alacaktır. ikinci kanunda Liverpool ve cektir. · 
aiacaktır. AQUıLA vapuru Anvers ve S d ı· t h" de ılk hareketler·. wansea an ge ıp a .ıye 

HERMES vapuru 9 şubattan Hamburgdan yük çıkarmak 30/1/935 S. S. SRBıN 
14 şubata kadar Anvers, Rot- üzere 16 pbatta bekleniyor. bulunacaktır. 6121935 S. S BEOGRAD 
terdam, Amsterdam ve Ham- ı ULM vapuru 15 şubatta bek- TRENTlNO vapuru 30 ikinci 

13121935 
S. S. BLED 

burg limanları için yük ala- leniyor. 20 tubata kadar An· kinnnda Hull Londra ve An- Pire ve Triyeste yolcuları 
caktır. vers, Rotterdam, Hamburğ ve d b ı için fiyatlarda tenzilit yapıl-

GANYMEDES vapuru 23 Bremen için yük alacaktır versten gelip tahliye e u una- mıştır. 
ıubattan 28 şubata kadar An- JOHNSON LİNE LTD cak ve ayni zamanda Londra NAVıGATİON G. . 
vers Rotterdam, Amsterdam KENMORE vapuru 29 Şu ve HuU için yük alacc:ktır PAPAYANNAKIS 
ve Hamburg için yük alacaktır. batta bekleni~.or. Liverpu~ THE GENERAR STEAM NA- AYA ZONI vapuru 20 ki-
SVENSKA ORİENT LINlEN ve Anversten yuk çıkarıp ~u~ VİGATİON Co. L TD. nunuıanide Pire; Volo, Selanik 

gas Varna ve Köstence ıçın ve Dedeağaç limanlan için yük BLALAND motörü lim~nımız- ytik al kb STORK vapurn Limanımızda alacaktır. 
da olup yi\~ü~ünü boşalttık- AR=NTr.H. SCHULDT olyp Londra için yük alacaktır. AYA ZONI vapuru 27 ka-
tan sonra yırmı dokuz kanunu HANSBURG vapuru 23 Şu DEUTCHE LEV ANTE LİNİE nunusanide Pire, lskenderiye 
aanide Rotterdam Hamburg, batta bekleniyor. Hamburg ANGORA vapuru ay ıo- ve Port Sait limanları için yük 
Copenhagen Dantzig, Gdynia, ve Anversten yük çıkarıp Rot- alacaktır. 

k nunda Hamburg, Bremen vr.. Goteburg,Oslo ve lskandinavya terdam ve Hamburg için yü Yolcu ve navlun için taf5iJat 
Anversten gelip tahliyede bu- . _ limanları için yük alacaktır. alacaktır. J. PUSSıCH acentesme mu-

SAMLAND vapuru 8 Şubatta THE EXPORT ST AEMRHIP lunmuştur racaat ediniz. 
NOT ·. Vu" rut tarihleri ve K d d Cemal Cendeli Rotterclam, Hamburg, Copen- 'CORPORA TION - or on a 

vapurlann isimlel'i üzerine mes'u ban No. 13-14. 
hagen, Dantziğ, Gdynia, Gote- EXMINlSTER vapuru 18 şu- liyet kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 
burg ve lskandinavya limanlan bata doğru bekleniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. . için yük alacaktır. 

SERvlCE MARITIM ROUMAIN EXCELSIOR vapuru 10 Şu-
Garbi Akdeniz için her on batta bekleniyor. Nevyork, 

beş günde bir muntazam sefer. için yük alacaktır. 
ALBA JUL YA vapuru 12 Vurut tarihleri ve vapurlann 

martta beklenmekte olup isimleri üzerine mesuliyet ka-
ayni günde Malta, Barselon, bul edilmez. 
Marailya ve Cenovaya hareket N. V. W. F. Hanri Van Der 
edecektir. Zee & Co. 

Yolcu ve hamule kabul eder. Birinci Kordon Telefon No. 
PELES vapuru 15 martta 2007 - 2008 

gelip 16 Şubatta Malta. Bar- -· «es ~-----: 
ıelon, Marsilya ve Cenovaya Doktor 

h·~~:~ ::e~::~~ kabul eder. Rı'za ·u· n I · n ılindaki hareket tarihlerinde 
ki değişikliklerden acenta mes-

1 uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci kor

londa Tahmil Tahliye şirketi 
~inası arkasında FRA TELLı 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

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

l & -~.!!!"!ff !st?:Ş• 

F b •k Istanbul, Ayvansaray 
8 n a51: Vapur iskelesi caddesi 

iz • d S y } • Hamdi Bekir, Mehmet mır e abŞ er eri: Rasim, Mehmet Emin, H. 

Ömer. Abdit zade Mehmet Nuri, udemifli Hüseyin 

Hilal, Küttiplumeci Şove 
ıt-26 (40) 

Eczacı başı 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, lıtahaızhk, dermanaızlık, kansızhk, ve yürü
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

Her Yerden Arayınız 

Ferit Haf &kan uhu 
Çarpmb, göz kararması, bqdönmesi sinirden gelen baş 

ağnlan, el ayak titreme, baygınlık. Nefes darlığına karşı 
her evde bulunması lazım bir devadır. 

Bazan Bir Hayat Kurtarır 

~:;,~ S. Ferit Şifa Erzanesi 

AZ PARA iLE BOL 
:ı: s :ı: ~ 

Y ALNI~ iÇi GAZLI 

La r. bala.-ı Temin Eder 
Mehmet 

Elektrik, Telef on 
PEŞTE~tALCILAR 

Tevfik 
l\1Hlzemesi Deposu 
77 - 79 Tel. 3332 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
t Kanunusani 1935 tarihinden itibaren mUftereken 

basta kabal6ne bqlamıflanhr 

Telefon: 2639 
11-15(52) 

TELEFON: aaaa 

iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağnsı 

Soguk algınlı-
ğının bu ilk ala
metlerini· 

GHiPiN 
ile bertaraf et
mezseniz birçok 
ağır hastalıkla

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

GHiPiN 
Bütün ağn, sızı 
ve sancılan der 
hal dindirir, gri
pe romatizmaya 
diş sinir, adale, 
bel ağnlarile kı
nkhğa karşı bil
hassa müessirdir 

Gri pin 
GöZLüK 

Gözlük cins ve çefitleri için lzmirde tek bir laf vardır 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilil Eczanesi 
Doptan Ve ~ rakeilde 


