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Devamı mUdde 
'rnrlık . -n---

A/fı ruılık 

Haraççı 
KARD~LER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız . 

.._ ( wnh unyetm Ve f..}umlmrıyet Eserınıu Bek<·isi, Sabahlar• Çıkar Siyasi Gaeeledir Yeni Asır matbaasında basıhnıştır. • 

Fırka Namzetleri ittifakla Seçildi 
'\'eni Kurultaydan 
Neler Bekliyoruz? 
.~ayla! seçimi hitti. Ulus, tek 

nı gıbi,büyük şefine, devrim 
r~isi~e inanını ve ,...güvenini 
~ırdı. Bundan sevınmiyecek 
ta ıe bulunamaz.Zira içte ve dış 
il) larsılmaz bir kayayı andıran 
k Usal birliğimiz, böylece, bir 
~z daha belirdi. Doğudan 
AJ!d ıınırlaıma, Karadenizden 
da eniz ve E"e kıyılar.na ka-

.r, bütün ü'kede, on } edi 
:uı~on Türk gözlerini A atürke 
.:.Yırd:ler. Onun son bil 'ri
.. Edcki isteği kavnyarak : 
da Vet sana ve devrim arka
h. !la"ına sonsuz bir inanla 
r ~lıyız. ,, dediler Bu inanda 
e'J1ttı_:n yen; mez gücü, yaratıcı 
~~rJıleri saklıdır. Devrim par
)ıl ınc dayanan törü için de dört 
lll lıl işlerin 'n, gene siyasanın 
eli~. ~ onay andığını, beğenil
dai:nı be!~i eyen bu varı an 
lla" a dcğer'i bir ba rım kay-

ola az. 

ti Ye~i Kurultayın u'u al ta
lıınıızdc unutulmaz bir" sahi c,, qrn özelliklerinden biri de 
~d kez olarak orada yer alan 
• ın saylavlann ulus tüme

:-den (kürsisinden) ıeılerini 
WIJurrnalan olacakhr. Bu "de
~tanteler" uçurun un kapan
hllııa, T&rk kadının bütün do-

kadınlanna önderlik ettiii-
"e de bir işarettir. Varhğımı:'1 gelişmesi bakımından bu
IQ'lb ne kadar kıvançlı, •erimli 
~ •dım oldupnu yıllar geç· 

Çe daha eyi anhyacağız. Soy
i:1. ~e ökonomik dirimdeki rol
d.~nı yakından bildiğimiz ka
tii •nmızın, siyaıal dirimde de 
. nden güne olgunlaıarak, dev 
~ Yolunu ıenel bayındırlıia 
'c~ !enliie varmak istiyen ül
ı_ ll•une taze bir güç katacak
ka 11 bayıktır. Biz bu inanla 
ti ~ınlanmızın büyük kurultaya 
•tn. lcrini se'amlayor, bundan 

'linç, övünç duyuyoruz. 

~~ !Di kurultaydan çok şeyler 
Pı liyoruz. Bugüne kadar ya
d lnıış olanlann kat kat üıtün
ı: .. bulunacak işler.. Cumhur
.. ,~un bize neler verdiğini bu
it a aırabyacak değil'iz, Yüz
~~~e yıbn çevresine sığamıya-

" kadar engin o\an bu işler 
~ııl baıanlmış!'la bundaan aon
lt ~ hızlı adım arla y • rüyerck 
~ ulkümüz olan yüksek soy
\' bia varmağa çalıtacai'tz. 

Urdun bayındırlığa, ulusun 
ttnlığe kavu maeoı i:in yapı· 
~~arı yetik sayamayız. Şimd'ye 
lll ar ortaya konan belgilcr 
I ~k bir baş angıctır. Gerçek 
tQtn k iş ' hacmım , geni lct
ı tl{te, arttırmakla toplanır. 
~d. atlatma probramımız bu 
)il Ye dayanan bir kurum 
htt'' nııştır . Bu kurum kol 
iti dak saldıkca yeni yeni 
diJ tr ... açılacaktır . Ulusun ilk 

erı iştir . Çünkii Türk tce. .gündüz en zorlu bağ
lllı ıçınde çalışmaktan yıl
bGY•n bir ulustur. Türkün en 
) Ytilc hakkı aoyıallık içinde 
·=~~ak hakkıdır. Onun ya-

.,., çarpıamı yiiceltmek için 
""""8o11ac :u.et 1Ja1tifede
~,,.k•t; maı:ı..._ 

------------------------------------------------------~-------------------------

1 zmir de Seçimin Neticesi 
Ulus Atatürke Ve Devritn 

• 
Partisine lnanınli Gösterd~ 

lkiuci scçnı 11ler L /us Evin .ı· t·e-y riui kulla rnrnclmı evtel 
Cuma günü yurdun her ta- lzmir kazalarında saylav se- ten itibaren ikinci ıeçmen-

raf\ Qld»p lfibi lzmirde çimi sabah başlamıştı. Öğleye ler ve halK uluı evinde 
de saylav seçimi yapıldı. Ulusal kadar neticeler alındı. Fırka toplaomıya başlamııtı. Netice-
hikimiyetini herşeyin üstünde namzedlerinin her tarafta müt- nin devrim fırkası namzetleri-
tutan lzmirliler bu seçim günü tefikan yedi yüz yetmiş seki- nin müttefikan seçilmesi ile 
ıerefine evlerini bayraklarla zer rey aldıklan anlaşıldı. l.iteceğine herkes emindi. Fa-
donatmışlardı. Öileden aonra saat on dört- - Soutc 8 ıKGi 11alıif etl~ -

•• 
General Kizım Ozalp Dün Akşam 

Afyon T renile lzmire Geldiler 

Ge1wr<ıl Ktizrnı Öıalp 
Büyük Kurultay Başkanı ge

neral Kazım Özalp'ın batı A
nadolu' da bir tedkik seyaha· 
tine çıkmak üzere olduldannı 
telyazııı duyumu olarak JU• 
mqtak. 

Basmahatie istasyonunda Ka·rşılıya>ılarla Bet·aber 
General Klzım Özalp Afyon mahane durağında vali ıeneral 

trenile saat yediyı on geçe Kazım Dirik, Kent başkam, 
ıelarimizi ıereflendirmiflerdir. Mil. Mevki kumandan vekili 
Farka~ ı..,eti Bqk .. B. ı..;,.•de bulunan •yla•lar, 
Ani Degaa kendilerini Mene· fırka, viliyet, belediye erkim 
men'dea k ......... ......,. Bu• - &Ktc 6 "'" aa"Jıt(uJe -

Umum Viliyet Meclisi 
Üyeleri De Seçildiler 

Fırka Namzet Göstermedi Seçilenler 
Hep Avukat. Ve Doktordur 

Şelıfrli Bayatı Seçmetıler tıe Ku,1/ltı lJa!JWt 'ı mtıı L lırn }JJt'imle 

Cuma ıünü yapılan saylav l 
seçiminden sonra dlin de ulua 
evinde vilayet umumi mecliai 
iye seçimi yaptlmııhr. 

Bu maksatla dibı saat onbir 
buçukta ikinci seçmenler ulua 
evinde toplanm•t bulunuyorlar
dı. 

Seçime bqlanmadan evvel 
fırka vilayet idare laeyeti bq
kanı kürsüye ıelererek viliyet 
genel meclisi için fırkaca nam
zed göaterilmiyeceiini ve yal
nız fırka genel kltiplijinin vu--

kubulan tebliğinde genel viliyet 
meclisinde iki Bayanın bulun
ması isteodijini ve grupların 
bu noktayı göz önünde tutarak 
reylerini yazmalanm kısaca 
bildirdi. 

Müteakiben ikinci seçmeler 
müteaddid gruplara aynlarak 

' bulduklan adlar üzerinde isti· 
fareye koyuldular. 

Taraf taraf adlar üze-
rinde münakaşalar yapıhyor 
rey pualaJan tesbit ediliyordu. 

- Sonu 8 IHCI Soahifetle 

Müstakil Saylav 
Bay Halil'in Teşekkürü 

llay Halil: "Büyük önder Yeniliğin,Ilerile
yitin Ve Yükselişin Kaynağıdır,, Diyor 
Vatmı Sev• lzmirliler, 
S,aai acJ..·'a· iktidar mff• 

Jriiae çıkmamı itildikleri ka
.... Mmanı plince ele oradan 
ayrıhp inzivagihma ,ekilmuiai 
bilmelidirler. 

itte ben Malta ulretinden 
kurtulduktan soara b11Du yap
&m. Yine çiftliillıae çekildim, 
yiae topraklanm üzerinde ça
laşınıya koyuldum. Seneler geç
ti, flraat elverince siz gelip 
er.ada beni buldunuz. Geçen 
fllevnde meb'U8 yapıp Büy&k 
Millet Meclisine gönderdiniz. 
Bea orada miHet için duydum 
Ye millet için calııtım. F aideli 
oldum mu? Huzur vicdiiı ile 
b•giin bu sualin cevabını müs
l»et olarak verebiliyorum. Evet 
&ideli oldum. Atatiirk 2 Şubat 
tarilaJi aeçim beyanaameıinde 
cumhuriyetçi ve milliyetçi 
olmakla beraher hrkamıı proğ
ra .. -d• ltafka bir prepamla 

ve fırkalı olmanın tabii kaytlan 
dıttnda serbest calışacak sami· 
mi yurttaşlann ulus kiirsiisihı
deo yapacaklan tenkitler ve 

Bay llolil 
söyliycekleri mütalaalarla milli 
çalışmanın kuvvetleneceği kana• 
atında bulunuyoruz. Bu geçir
diiimiz dört yılhk tecrübe far
ka eaularımıı.ın •e fırka hü· 

... , -- &/""'4 -



Sahire• 

•• 

Od emiş Kooperatifi 
incir Kooperatifi Ortaklarından 

Birinin Çok Yerinde Soruları - . ·-·-·. Yeni Asır Gazetesine 
Geçen gün Ödemiş muha

birinizin bir mektubunu gaze
tenizde okudum. Derdlcrime 
tercüman olan bu yazıların 

sahibine ve size çok teıekkiir 
ederim. Aşağıdaki mektubW!lu 
da yine g azetenize olduğu gibi 
geçirecek olurseniz size şim
diden minnet duyıculanmı 
sunarım. 

Ödemiş İncir Kooperatifi 
Reisi Eczacı T evfiğe 

Son zamanlarda yanınıza var
manın ve sizinle bir kardat 
dertleşmesi yapmanın zorluğun

dandır ki, bu mektupla size 
açıkca hitap etmek mecburiye
tini duydum. Vakıa bir koope
ratife mensup olanlann kendi 

aralanndaki dertleri kendi ken
dilerine haJletmeıi ve köylii 
tabirile ( akacak kanın yen için
de kalması ) çok lazım ise de 
ıize ıöylenecek söz karıısında 
belki bir hakarete uğramak 
ve buna tahammül edememek 
yüzünden de fena bir bidiıeye 
meydan vermek ribi tehlike
lerden kaçınmak kaygısıdır ki 
nihayet beni böyle bir hare
kette bulundurdu. 

Kooperatifçiliğin ruhu bun
dan müteessir olu da nihayet 
insanlık haysiyeti memnun kalır. 

Sizden şunu •ruyorum: 

Siz (incir kooperatifinden 
arbk usandım. Bunun derdi 
çoğaldı. Esasen bunu yapan 
benim. Arlık kooperatifi da
iıdacajı.m! ~ Dediniz mi? Yani 
kooperatifi kendi malikineniz, 
kooperatifçileri de davetiniz 
üzerine gelirler, emirleriniz üze
rine dağılırler şeklinde tanıyan 
bir :ıihniyetle böyle bir sözü, 
sizden kooperatif vaziyetini 
öğrenmek istiyen salahiyetli bir 
zate karşı ifade ettiniz mi? 

Ben bir teşekkülü ve o te
şekküle mensup olanları bu ka
dar istihfaf edecek akıllı bir 
baş tasavvur edemediğim için 
size sormak vicdani vazifesini 
duydum. 

Sizden Perıembeye kadar 
yine gazetede açık cevap 
bekliyorum . Bu cevap gel
mdiii takdirde bunu aynen 
söylemiı olduğunuza kani ola

cağım ve bu kanaatten sonrada 
içinde bulunduğu müess~seyi 

hatti temsil eden bir zatın 

mesleğe kar.fi vaki olan bu 
küfründen dolayi yine koope
ratifçilik terbiyesi dahilinde o 
müesseseden atılması için çalıı
mayı kendime bir borç tanı
yacağım. 

Ôdemit İncir 
kooperatifçilerinden 
[imza mahfuzdur) 

•••• 
Kahramanları 
Anmak için 

İstiklal barbının kahraman
lannı anmak için villyetia bü
tün köylerinde mwmerden birer 
andaç yapılmaktadır. BornoYa
nın Kavaklıdere köyii andacını 
önümüzdeki cuma güni1 köy 
mektebi yanındaki bahçeye 
konulacaktır. Diğer bütün köy
ler de bazırlıklannı bitirmek
tedirler. ·-·--Burnova 1\-lektepleri 
Bir Hafta Tatil Edildi 

Gribin Burnovada salgın bir 
halde devam etmesi yüzünden 
Burnova mektepleri de dünden 
itibaren bir hafta müddetle 
tatil edilmiştir. 

Bayan Sabiha 
Şerefine Ziyafet 

Balıkesir saylavlığına seçilen 
kız muallim mektebi müdürü 
bayan Sabihanın aynlması do
layısile ıerefine dün akıam 
İzmirpalasta elli muallim tara
fından bir çay ziyafeti vcril
miJtir. ---Beledlye Encümeni 

Belediye daimi encümeni dün 
öileden sonra Dr. Bay Bebç~t 
Uz'un riyasetinde toplanmıştır. 

Yerll Konyaklar 
inhisarlar dairesinin beş se

ne evvel imal ettiği yerli kon· 
yakların bu ay içerisinde piya
saya çıkanlacaiı haber alın-
mıştır. 

Bir sınema harikası daha takdim ediyor 

. Tamam'!n Fransızca Sözlü Ve Türkçe İzahatlı 
ilave olarak : PARAMOUNT JURNAL No. 3 

Y'inl Asır 

!Aydın -. -
Demiryolları 
Devletçe Satın 

ı Alındı Mı? 

1 

Bayındırlık bakanlığı ile Ay
dın demiryolları kumpanyası 

mürahhasları arasında bir müd
dettenberi Ankarada hattın 

satın alınması etrafında müza
kerata devam olunduğu malüm
dur. Dün intişar eden bazı ga
zetelerde müzakeratın bittiği 

ve hattın iki milyon liraya satın 
alınması hususunda her iki ta
rafın mutabık kaldıkları kum
panyanın Lon<lradaki idare 
meclisinin de bu anlaşmayı ka
bul ettiği bildiriliyordu. 

Alakadarlardan yaptığımız 
tahkikatta buraya bu hususta 
henüz malumat gelmediğini öi
rendik. _ ,, ...... 
Şehir Meclisi 

Şehir meclisi bugün saat on 
altıda Şubat içtima devresinin 
üçüncü toplantısını yapacaktır. 
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Rüşvet Davası 
Bugün Devam Edilecek 

Rütvet almakla suçlu emlaki 
milliye memurlarıudan muhase
beci bay Fevzi, muamelat ka
lemi memurlarmd >ay Tevfik 
ve dosya memuru bay Siyamed
din hakkındaki duruşma bugün 
saat onda asliyeceza mahkeme
sinde devam edilecektir. 

Köy Bürosu 
Köy Bütçeleri Hazırlandı 

Vilayet köyü bürosunca köy
lü için ev, bark ökonomisi na
mı altında köylü bütçeleri bas
tınlmaktadır. 

Vali General Kazım Dirik 
bizzat köylere giderek bunları 
dağıtacak ve köylü gelir ve 
masraflarını bunlara kaydede
ceklerdir. 

Konferans 
Bugün Ulus Evinde 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
merkez üyelerinden Tekir-

daiı saylavı Bay Rahmi 
Apak bugün ıaat 17,30 da 
şehrimiz Ulus evinde "genç
lik,, konusu üzerinde bir 
konferans verecektir. Bu 
çtJk değerli konferansta 
bulunmalarını okurlarımıza 

tavsiye ederiz. 

Tabance Ve 
Biçak Taşıyanlar 

Eşref paşa' da Kavaklıpınar 
caddesinde oturan Ali oğl Ah
met ile Gaziler mahallesinde 
oturan Ali oilu Rif atta birer 
tabanca, Halkapınarda oturan 
Fer had oğlu Hamdide ustura 
Çamdibinda oturan Ali oilu 
Raşit'te, Karşıyakada oturan 
Nuri oilu Malik ve Gazhanede 
oturan Arif oğlu Bayramda 
birer biçak görülerek zabıtaca 
müsadere edilmiş ve haklarında 
kanuni muameleye bqlan
mıstır. 

Mühendis Talebeler 
Şehrimizde Tetkiklerde Bulundular 

Misafirler Yarın Gidiyorlar 
··-·-·· Şehrimizde misafir bulun- tarafından verilen izahatı din-

makta olan İstanbul yüksek lemişler akşam üzeri yine mo-
mühendis mektebi son sınıf tokarla İzmire dönmüşlerdir. 
talebesinden on üç kişi per- Cuma günü refakatlarında 
şembe günü T epeköye giderek mühendis bay Ömer Lütfi ol-
öğleye kadar orada Cellat gö- duğu halde Halkapınardaki 
lündeki kurutma ameliyesini kiremit ve tuğla fabrikasını 
görmü'?ler ve projeleri tetkik gezmişler ve dün de devlet 
eylemişlerdir. Büyük makine- demiryolları yedinci işletme 
Jerle yapılmakta olan kanal müfettişi bay Yakup kendile-
hafriyatı tecrübelerinde de bu- rini hat üzerinde gezdirmiş ve 

bir öğle .ziyafeti vermişt r. 
lunmuşlardır. 

Abdurrahman Nacı müesse-
Akşama kadar gerek fen ve 

gerek servis kısımlarında tet-
sesinin bataklık kurutma mü- kikat yapan talebeler valiyi 
teahbidi mühendis bay Osman ziyaret etmişlerdir. 
tarafından talebelere bir öğle Misafir talebeler bugün Me-
ziyafeti verilmiş ve ondan son- nemende Kubilay menku taşını 
ra talebe hususi bir motokarla gördükten sonra Gediz köp-
Selçuğa gitmiştir. rüsünü görmeie gideceklerdir. 

Selçukta Efez harabelerini Yarın İstanbula döneceklerdir. 
ve bilhassa Selçuktaki Aydın Misafirlere şehrimiz mimar 
oğlu İsa bey camiini ziyaret ve mühendisler birliği tarafın-
etmişler ve mimar Necmeddin dan da bir ziyafet verilecektir. 

Buca 
••••• 

Musiki Kolu Men
faatın~ Müsamere 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
Buca nahiyesinde yeni teşkil 
edilen musiki kolu menfaatına 
bir müsamere verilmesi rica
sını lütfen kabul eden kibar 
ecnebi ailelerinden müteşekkil 
amatör bir balet heyeti tara
fından C. H. F. vilayet idare 
heyeti başkanı ve Y ozgad say
lavı bay Avni Doğan'ın hima
yesi altında 20-2-35 Çar.ıamba 
akşamı saat 21 de Elhamra 
sinemasında zengin bir muzik 
heyetinin refakatile bir müsa
mere verilecek ve provaları 
muvaffakıyetle devam etmekte 
olan "Brown,, in " Bakkal dük
kanındaki rüyası ,, piyesi tem
sil edilecektir. 

Biletler Elhamrada, hükümet 
önünde Sevim pastahanesinde, 
Saman iskelesinde Abajoli' de 
ve birinci Kordon'da Şove kü
tüphnesinde satılığa çıkarılmış 

tır. Fiatlar çok ehvendir. Kol
tuk numaraları biletler üzerin
de yazılıdır. 
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Köy Kahveleri 
Vali Kazım, Dirik mülhakata 

çok mühim bir tamim yapmış
tır. Vilayetin bu tamimine gö-
re, köylerde sayısız ve nisbet
siz sağlık düzenine hiç uymı
yan kötü ve pis kahvelerde 
köylünün sağlığını bozan, duy
gularını ve dirliklerini ve di
rikliğini uyuşturan hallerin ö-
nüne ııeçilmesi lüzumu bildi
rilmiştir. 

•••••••• 
Sarhoşluk 

Birbirlerini Dövmüşler 
Karfıyakada vaper iskelesi 

yanında Hakkının iazinosunda 
oturan Necib oğlu Fuad sarhoş 
oldukları halde otomobil ile 
lzmire gelmekteler iken Bay
raklı - Salhane arasında kavga 
etmiıler ve birbirlerini dövmüı
lerdir. Zabıtaca haklarında ka
nuni muameleye batlanmıttir. 

Köylerde -···· Şehitler Andaçı 
Kuruları 

Vilayetin bütün köylerinde 
( Şehitler Andacı koruları ) ya-
pılmağa başlanmıştı. Bu meyan
da Bornovanın Kavaklıdere, 
Pınarbaıı, Aşıklar, Doganlar, 
köyleri. şimdiden yerlerini tes
bit etmişlerdir. 

Köylerde her aile kendi ölü
lerini anmak için birer ikişer 
ağaç dikmeie başlamıılardır. 
Ayrıca bu köylerde meyveli 
ağaç dikme faaliyeti devam 
etmekte olduğu gibi ve badem, 
kestane, kayııı, dut, ceviz, şef
tali cinslerinden 1500 meyveli 
ağaç o:ınmıf ve köyler arala
rında taksim edilmiştir. .,-·····-·. 
Çiftçilere Pulluk 
Hediye Edildi 

Şehrimiz Hililiahmeri tara
fından iyi çalışan ve muhitine 
örneklik yapan çiftçilere pa
rasız dağıtılmak üzere Ziraat 
müdüriyetine 15 pulluk hediye 
edildiii haber alınmıştır. Bu 
pulluklardan üç tanesi Bornova 
çiftçilerinden liyik olanlara 
verilecektir. -Muallim Bayan ŞUkOre 
Kemalpaşanın Kızılcaköyü es

ki mualJimlerindcn bayan Şü
küre Keçiburluoun Aydoğmuf 
köyü muallimliiinc tayin edil
miştir. ---Doğum 

Dizicilerimizden Bay T evfi
ğin bir çocuğu dünyaya gel-
miştir. Taşkın adını alan yav
runun uzun ömürlü ,.,'rnasını 
dileriz. 

Teşekkür 
Refikamın vazıhamlinde bü

yük insaniyet eserini unutamı
yacağım Alsancak kabilesi bayan 
makbuleye derin minnettarlık 

ve tükranımı bildirmeği bir 
borç saymaktayım. 

'Yeni Asır Dizicilerinden 
TEVFİK CEMAL 

ııo 'ubat 1935 

Yeni Kurultaydaı 
Neler Bekliyoruz 

- fııı_ştmotı 1 net m ili edt -

de iş " hacmını ,, ı:-eni.şletme 

ıırerektir. Köylerimizin orta 
çağı andıran karanlık dirim· 
den kurtulması, emekçilerin i 
darlığından sıy rılmaları, kent
lerde sayısı pekaz olmıyan iş· 

sizlerin İfe, dolaylSI ile yaşa 
yışa kavuşmaları bu engin so 
ravımızın düzeltilmesine bağlı
dır. Büyük kurultay bu soravı 
işliyece ı< , zanaatlaşma program 
yanında ekim işlerimizin ku"" 
rumlanmasını, planlaşmasmı el~ 
bette bir düzene koyacaktır 
Bu güzel yurdun ulus elil 
şenlenmesi, bayındırlığa ka
vuşması da hep bu köke da 
yanır. Geçen kurultay zanaat 
laşma programım yaratmıstı. 
Bu kurultay da ekim işle 

riimizi kurumlandıracak ola 
programa varlık vermeli, yıl
lardır beklenen bu işi gerçek-
leştirmelidir. 

Şevkei. .Eli1g1.n. 

•• 
J(()ŞEr\1DEN 

T arzan Modası 
Tarih tekerrürden ibarettir 

diyeceğim geliyor amma bira~ 
endişeli ve etraflı düşününc 

bu hükmü vermekte acelem 
bastırıyorum lakin sinamalarda 
da tereddütsüz bu kanaat ye~ 
ediyor. İnsanların tabii bir zevki 
tabii bir iptilası mıdır ki, nedir? 
Vahşi sahneler, vahşi yf\şayış
lar büyük bir alaka uyandırıyor. 
Bu sütunda Orhan Selimin si
namalar merakına düştüğünü 

yazarak onu kabahatlandırmıı
tım. T arzan ve eıi filmi lzmirde 
gösterildikten ve hatta ~n fazla 
rağbet kazandıktan sonra ona 
yarım yamalak hak verdim. 

Anadoludan döndükten beri 
İzmirde Hangi sokaktan geçer
sem geçeyim çocukların aizın
da Tarzanvari bağırmalarla 
kulaklarım ve ruhum tırmala
nıyor. Erkek çocuklarda tam 
Tarzanın hayvanları, kız çocuk
larda ise Tarzanı çaiınnasını 
andırır bozuk ve hayvani ses• 
ler; f zmir çocuklarının Meşe 
dedikleri bilye oyunu, saklam
baç oyunu yerini tutmuş, bu 
çocuklar ihtimalki evlerinde 
babalarından analarından sesini 
düzgünleştirmek ıçın aldığı 
derslerle sokak ortalarında, 
çarşılarda bağırmağı, meharet, 
hüner sayıyorlar. 

İrili, inceli, pestden, tizden 
arslan, fil, maymun ve çeşid 
hayvanların seslerini; daha 
küçük yaşlarında pedagojinin 
sağlam ilmile yaşatılacak; ço
cukların ağzında duyunca ve 
bunun önüne geçilmez bir 
moda, muvakkat olasa da b:r 
zevk bir io •;•A . l .... ıj .• u 
hissedince, . . . ı ve hem-
palarının nazarıyeJerine, o; in-
sanın maymundan üreme bir 
nesil olduğu fikirlerine inana
sım, kalıbımı basasım geliyor. 
Hey Ya Rabbi ! Bu ne derd· 
dir ki analar, babalar buna 
mani olamıyorlar. 

Bir bu deiil; düşünelim ki 
Türk varlığını omuzlarına yük-
leteceğimiz genç neslin daha 
küçükten bu ve buna mümasil 
alışkanlık, duygu ve enerji ile 
beslenmesi hoş görülür şeyler 
değil.. Kanaatlerimi köşemden 
bir fiske halinde size duyur
mağa çalışırken bunun uyan
dırdığı endiıelerimi sizin gön
lünüze, sizin duygunuza. dü
tüncelerinize bırakıyorum. 

TOKDIL 





Sahife 4 

Bu Cumaki Spor Hare
ketleri-Mektepliler Liki ..... _ ... 
Sporcuların Yamanlar Gezintisi 
Bu Cuma günü yine Alsan

cak sahas:nda bcrmutad maç
lar yapılamamış Halk sahasın
da da Halkevi takımları ara
sında hususi maçlar yapılmış· 
tır. Bu hesaba göre bu Cuma 
günü spor heves!ilcrini tatmin 
edici hiçbir hareket olmamıştır. 

Alsancak Alanında 
Geçen hafta yıne birinci 

devre lik maçlarından muhtelif 
sebeplerle tehir edilen üç ikinci 
ve birinci takım maçı Cuma 
pnü yapılacaktı. Hakemler 
mu~n·en saatlarda sahaya çıkıp 
takımlan davet ettiler. Ettiler 
amma meydanda kimseler yok. 
Müsabaka yapacak olan tak m
lar liklerden çekilen kulüplere 
mensup son yapılması !lizımge· 
len birinci cakım maçı da Al· 
tınordu - Türkspor müsabakası 
dört kulübün liklerden çekil
mesine sebep olan mahut mü
sabaka. Pek tabii Türksporlu· 
Jar gelmediği için o da olmadı. 

Bugün toplanacak olan fut
bol heyetinin ikinci devre lik
lerine hemen önümüzdeki cu· 
maya başlanacağı söyleniyor. 

Liklerden çekilen dört ku
lfıbe verdikleri cevab ile hir
Jikte ikinci devre i1tirak edip 
etmiyecekleri de sorulmuş eğer 
bu dört kulub iddialarında is
rar eder ve ikinci devre Jik
lerine iştirak etmezse f'!iki fi. 
küstür bozulacak ve yeniden 
fiküstür yapılacaktır. Bu yeni 
fiküstüre göre ikinci devre 
maçlan üç haftada neticelene
cektir. 

Halk Sahasındaki 
Maçlar 

Gayrifede .. e takmılar arasın· 
da yapılan hususi maçlarda 
Demiryol • Tepecik müsabaka
sı demiryolu takımının 1-3 gali· 
biyetile ve Eşrefpaşa bayraklı 

takımları müsabakası da Eşref· 
papldann 1 • Galibiyetile ne· 
lenmiştir, 

Bunlardan baıka 9 Eylül -
Kah.ıamanlar ve Göztepe-Buca 

takımlan akzersiz maçlar yap· 
mışlardır. 

Mektaplller Llkl 
Yarıda mı Kalacak? 

Herhafta Perşembe gönleri 
Alsancak ve halk sahalarında 

yapılmakta olan mektepliler 
likine bu hafta da devam edil
miştir. Halk sahasında yapılan 
Karataş orta mektebi • Ticaret 
mekteb! müsabakası Karataşlı· 
ların 5-1 galibiyetile neticelen· 
miıtir. 

Alsancak sahasında karşıla· 

şan Sanatlar mektebi - Lise 
takımları maçı da liselilerin çı· 
kardığı hadise yüz~nden yarım 
kalmıştır. Oyun liselilerin ha
kimiyeti altında cereyan etmiş 
ve bir gol atmışlardır. Bundan 
sonra liseli oyunculardan Ce· 
mil sanatların sağ beki İrfana 
kasten bir tekme atımştır. 

irfan yere yıkılınca arka
daşlarını kandırmak için sa
haya koşuyor, tabii arkadan 
liseliler de. İşe polis karışıyor. 
Sahaya girenlere tribünlere 
geçmelerini ihtar ediyor. San
atlar talebesi bu emri dinliye· 
rek tribüne çekilıaeje batlı· 
yor. LiH taleltui ye ........ 

bir muallim bu ihtarı dinlemek 
istemiyor. Halkevi spor kolu 
ve hakem müzakereye çeki
Jiyor. 

Neticede kasten tekme vu
ran Cemilin oyundan çıkarıla
rak maça devama karar veri
liyor, fakat Liseliler bu kararı 
dinlemiycrek sahadan çekiliyor. 
Ve oyun tatsız bir şekilde ne
teceleni yor. 

Lise • Sanatlar maçının bu 
şekilde yarım kalması bilinmez 
ne derece doğrudur. Bir mek
teb takımında yer alan bir ta· 
lebe kalkıp arkada,ının aya
ğına kırasıya vunıyor ve belki 
de sakatlıyor. Diğer sporculara 
nümune olacak olan mektepli
ler böyle yapar5a ötekiler ne 
yapmaz. 
Sporcuların Yamanlar 

Gezmesi: 
Buca ve Altay kulfıbuna 

mensub bazı sporcular lik 
maçlarının bu şeki!de yapıla

mamasından iıtifade ederek 
Yamanlara kadar bir kır ge
zintisi yapmışlardır. On d<>rt 
kişiden mürekkep olan bu 
kafile cuma sabahı Konaktan 
hareket eden ilk vapurla Kar
şıyakaya geçmişlerdir. 

Havanın yağmurlu olması 
gençleri kararından vazgeçirme 
miş Yamanlara tırmanmışlardır. 
Kamp yerindeki bekçi bu genç• 
le;i sevinçle karşılolmış, ken
dilerini kulübesine alarak cl
biselerıni kurutmuştur. 

Sporcular geç vakte kadar 

Yamanlar dağında kaldıktan 
sonra İzmire dönmüşlerdir. Ha· 
bcr aldığımıza göre bu on dört 
genç her hafta böyle yürüyüş 

yapacaklar ve yakın dağlara 
tırmanacaklardır. Bunlara di
ğer sporcuların da işti
ratk etmesini ve İzmirde de 
dağ sporunu ilerletmelerini di· 
)eriz. 

Hatkevlnde Konferans 
C. H. F. genel idare heyeti 

üyesinden olub spor İfleriyle 

meşgul olan Bay Ralımi Apak 
bugün saat 17 de Halkevi sa· 
lonunda sporculara gençlik ve 
spor hakkında konferans ve· 
recektir. 

Kaptan 
~~Dlalllflli&IAMliillllaulle-~-iı!ııi
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Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapilan Satıtlar 
~ 
Zahire Borsası 

Çu. Cinsi Fiat 
5060 Buğday 4 15 
260 ken palamut 210 
135 Pamuk 48 

4391 Ki koyun D. 40 

4 87 
450 

51 
40 

Para Piyasası 
9-2-1935 

Alı, Sabı 
Mark 50 25 SO 75 

İstedin 614 SO 617 SO 

Fr. Fra-:ııı 8 28 8 30 
Do!ar 79 80 79 30 
Bclga 29 30 29 45 
İtalyan lireti 10 65 10 70 
lsviçre Fran. 40 62 40 87 
Florin 84 50 85 05 
Kr.Cekoslff S 20 S 22 

tenı AStr '10 tUDal 193& 

ltalya Alman Düşmanı lngiltere 
, •....... , 

Harbe Girerse L..-. .. a.. ........ llZll-.ıl ........................... .,_ .................. .. 

Alpleri Aşarak Berlini Bom bardı- cenubi Afrika Birliği 
Ed k Ol T 

? De İştirak Etmek Mec-
man ece an ayyareler • buriyetinde Midir? 

--------------- Kap, 9 (A.A) - Mecliste 
ROMA 9 ( A.A ) - Havas lerin"n tecavüzi kıymetleri hak- mahiyettedir. Almanya Fransız bir suale cevap veren başba· 

Ajansından : kmdaki makalesinden bahisle ve İngiliz elçilerinin teblig et- kan, İngilterenin giriıeceği bir 
Essen'de çıkan ve Nazi fır- diyor lki : tikleri teblig-e henüz cevab barba Cenubi Afrika birliğinio 

kasının resmi gazetesi olup İtalyan gazetelerinin bütün vermcmiştiştir. Ve ali.kadar 
ha.va nezareti ile yakından neşriyatı sarahaten Alman a- devletlerin tehlikenin münha- de iftirak edip etmiyeceğ"i key-
alakası bulunan Nuyomıi Çay- leylıtarı bir haleti ruhiyeye sıran Almanya tarafından gel- fiyetinin de böyle bir hadis• 
tung gazetesi, Del PopoJo'nun tercüıoaıı olmaktadır. Avrupa- diğini söylemek istiyen italya- karşısında hükumet ve parla· 
Alp dağlarını aşarak Berlini yı teskine matuf büyük bir nın iddiaları hakkındaki nok- mento vasıtasile beyanı fikir 
bombardıman edecek kudret- anJaşnıaya hazırlanıldığı bir tai nazarlarını bildirmeleri te· edecek olan ulus tarafından 
te olup İtalyan hava kuvvet· sırada böyle sözler çok aihr mennıye şayandtr. kararlaştırılacağını söylemiştir. 

ııı•••••••••••ııaıııııııııııaıaııeıaaıı••••••••••••••••ııııııaıııııı• ••••••••••••~••••ııeıııaııııeııııaıeıı••••••••••••••aıııaıaıııeıaıııııııııaaııaaııııaııııııı•ı•••••••••••• .. 

Sovyetlerin Bütçesi 
65 Milyar Rubledir 
Rusyada İş Nisbeti Yüzde 

Kırk Altı Artmıştır 
27 Kişilik icra Divanı Seçlldl 

• 1 ı ---

,<:,'oı•yet l?icali Uiı' Al'CJria 

MOSKOV A 8 (A.A) - Ye· 
dinci Sovyet kongresi tarafın
dan seçilen yeni merkez icra 
komitesi toplanarak 27 kişilik 
divanım intihab etmiştir. Bun· 
ların arasında Stalin, Kalenin, 
Voroşilof, Kaganoviç, Litvinof, 
Molotof vardır. 

Merkez icra komitesi reisli-
ğine Kalenin ve katipliğe de 
Enuicbe seçilmiştir. Halk komi
teleri şu suretle teşekkül et
miştir. 

Reis Molotof, dışarı işleri 
Litvinof, müdafaa Voroşilof, 
içeri işleri İagoda, dışarı tica
ret Rozengoltz, ağır sanayi 
Orjonikize, orman Lobof, ha
fif sanayi Liubimof, iaıc Mi
koyan, içeri ticaret Vaztzer, 
ziraat Çernof, zahire ve hay
van yetiştirme Kalmanoviç, 
münakale ve yollar Andreef, 
nakliyat ve su yollan Pamo· 
kof, posta ve telgraf Rikof, 
maliye Grinko, devlet planları 
komisyonu reisliğine Mejlok, 
bütce komisyonu reisliğine 
Cutskaef de ıeçilmişlerdir. 

Stalinin riyasetinde 31 kışi
lik te bir tetkilitı esasiye ko
mitesi tayin edilmiştir ki bu 
komite yeni kanunu hazırlaya· 
cak ve projesini merkez icra 
komitesillin önümüzdeki top
lantılanndan birinde tuclik 
içia verecektir. Bu komite aza· 
sı arasında Molotof, Voroşilof, 

Kaganoviç, Cubar ve Litvinof 
vardır. 

Moskova, 8 (A.A) - Sovyct 
merkez icra komitesin toplan
hsmda maliye halk komiseri 
Grinko Sovyet Rusyanın 1935 
bütçesini anlatarak, 1930 da 12 
milyar Ruble olan büdcenin 
1934 te 53,7 milyara çıktığını 

söylemiş ve 1935 senesi için de 
varidatın 65,7 milyar ve mas· 
rafların da 65,2 milyar Ruble 
olarak tcsbit edildiğini bildir
miştir. Ôkonomiye 7,2 milyar, 
mem!eket müdafaasına 6,5 mil
yar, kültür ve sosyal işlerine 

15 milyar hususi lıüdcelere yar
dım için 4 milyar, devlet ban· 
kasının kredi membalarını kuv
vetlendirmek için de 2 milyar 
ruble tahsis olunmuştur. 

Devlet varidatındaki bu mü-

him tczayüd sosyalizmin mu· 
vaffakiyetinc ve memleketin 
refahına bir de!ildır. Bundan 
başka 1935 İkincikinunun ilk 
günü tedavülde bulunan kiğıd 
para mıkdan 1933 senesinin 
ilk gününe nisbetle bir milyar 
ruble azalmıştı. 

İt nisbeti iıe yüzde 46 art· 
mııbr. Devlet iıtikrazlanna 
iştirak eden halkın sayısı 8 
milyondan 45 milyona çıkmış 
Ye tasarruf sandıklanna İftirak 
edenler de 25 milyonu bu.1-
muıtur. T uarruf aandddanada
ki meYduatan ye.kaa• 1,6 ımil
yar rubledir. 

Japonya Çin'i Avucu 
içine Almak istiyor 
Londra 9 (H.R) - Gazete· 

ler japonyanın Uzak Şarkta 
hakimiyetini kurmak maksadı 
ile güttüğü siyasaya büyük 
ehemmiyet veriyorlar, Japonya 

hükumeti Ç:nle ara:;ındaki ibti· 
l fları düzeltmek için doğrudan 
doğruya müzakere!ere girişmiı 

olan Çin - Japonya - Man· 
çuko birliğinin kurulması bu 
göı üşmelerin temelini teşkil 

göre, Tokyo hükumeti Çinle 
uzlaşmak maksadı ile bütb 
gayretini sarfetmektedir. Osa· 
ka Mainishi Şunbon gazetesi 
diyor ki : "Çin - Japon elbir
liği Çinde Avrupalı teknisyen
ler yerine Japon zabitlerinin 
geçmesine imkan verecektir. ,, 

Bu görüşmelerin hedeflerin
den biri de Çin'in uluslar ku-
rumundan çekilmesini temindiı·. 

Güneşde Leke 
etmektedir. Militarist mehafilin 
fikirlerini neşreden gazeteler Berlin 9 (A.A)·- Berlin ra· 

satlıanesi güneşin garlı kısmın· 
Çiıılc ilerlemekte olan bu gö· da genişliği 70,000 kilometre 
rii~melerin işkal edilmemesi tahmin edilen bir leke müşa-
için Hirotadan talimat almış bade etmiştir. Bu leke sene· 
bulunuyorlar. Ekcenc ajansının lerdenberi müşahade edilen-
T okyodan aldığı duyumlara lerin hepsinden büyüktür. 

••••• 
u ya ... AmerikaDurunıu 

Amerika, Rusya' daki Ataşa
militerini Niçin Çekmiş ? 

Berlin 9 ( A.A ) - Hava• daki ökonomik müzakerelet 
Ajansandan: Sovyetlerin müfrid iddiaları •• 

Sovyet Rusyasına karşı pek Amerikan psikolojisinin inkıll• 
tecavüzkar bir lisan kullanan bını takdir edememeleri yüZÜB" 
Alman matbuatı Amerika'nıo den inkıtaa uğramıştır. 
Rusya'daki diplomatik mümes· Makalenin sahibi olan Paul 
silleri arasında yapbğı deji- Sefer, Moskova'daki ateşemili-
şikliklen iç ve dış siyasa nok- terini çekmekle Amerika hii-
tai nazarından mühim bir- hi- kümetinin Japonyaya Sovyet ... 
dise sayarak hoş karşıla- ler ile Amerika arasında müş ... 
maktadır. terek hiçbir eskeri menfaat 

Berliner Tagbelat diyor ki: olmadığım göstermek istemif 
Sovyetlcrle -Amerika arasın· olduğunu tahmin etmektedir. 

1 ...... 1 

Kahvede Yankesici 
Kanlı Bir Hadise 

Gaziler mahallesinin Hürri· 
yet sokağında oturan Hüseyin 
oğlu Sıtkı, Basmahanedeki İk-
bal kahvehanesinde bulundğu 

sırada aralarında husumet bu

lunan Rifatın oğlu Kazım,Mus· 

tafa oğlu Riza ve Derviş oğlu 

Riza ve Devri, oğlu Muzaffer 
ve Ahmet oğlu Necip gelerek 
kahveye gelmişler ve bunlar· 
dan Muzaffer biçak.la Sıtkıyı 
kolundan yaralamıı ve diğer
leri kahveye girerek sandalye 
atmak suretile kah•enin cam· 
Jarım, lambalannı kırmqlanlar. 

Ciimleıi yakalanarak talaki
bta 1aa.ı.-·.-. 

Eşrefpa.şada Kapanızade ı10" 
kağımla oturan Şerif oğlu Arif• 
Kemcralhnda Beyler s-okai' 
Ağzındaki tütüncü dükkmd .. 
sigara alırken yanına yaklaşd 
tanımadığı bir adamın palto,. 
cebinden 3 lirasını çaldığını id-
dia etmiştir. 

Zabıtaca yankesici aranmak" 
tadır. 

Kadını Yaraladı 
Memduhiye mahallesinin Det" 

viı Hüseyin soka.ğında 23 sr 
yılı evde oturan sıvacı ust#' 
lanndan Kayserili Hüsc-yin oi" 
lu Hasan, birlikte oturdukl.ıt 
Mustafa karısı N u:miye İl' 
kavga etaıit ve kavga son~ 
da Haıu, tekme ile Naz..,.. 
yeyi çeneainden yualamıt ~ 
ph'ı•= ... 
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SEZARLAR DEVRİNDE BİR ŞARKLI PRENSES 

KLEOPATRA 
MISlR KRALİÇESİ 

- Hoş geldin, sevgilim ! Ni
hayet dev!ct işleri ve Kalpur
niya buraya gelecek kadar se
ni serbest bırakabildiler demek! 

Muhabbetle takılıyordu. Se
tar karşılıT,. verdi : 

- Bunun için olacak, sende 
tğlenip duruyorsun bugün öğ
leden sonra sedye ile kutlu 
Yoldan geçtiğini biliyorum, seni 
orada görmüşle.·. 

- Evet, çoktanbellİ meşhur 
&ezinç yerinizi görmek isti
yordum. 

- Nasıl buldun bakalım ? 
- Bura kibarlarının a.ltm 

bahasına kapışbkları ze\•k kız
larınızı görmek canımı sıkmadı. 
liatta birisi, çarıklarının tabanı 
ile erkekleri çağırıyordu. 

- Nasıl bu? 
- Çarıkların nftıncia kabart-

nıa harfler vardı ve bunlar yer 
üzerine şu kelimcieri basıyordu: 

·., Beni takip et ,,. 
- Ha, anladım. Onu tanı

yorum. 
ParmağiJe onu tehdit etti. 
- Sen bir ahlaksızsın... Bir 

daha seninle görüşmiyeceğim .. 
Romamz da bir fesat ocağı. 

- N ebiliyorsun? 
Anlıyordu, Tekrar etti ! 
- Evet, ne biliyorsun? Onu 

tanımadan niçin Romadan bah
ıetmeli? 

ıı .. tacerah rençliğini hatırladı. 
Ve zevk mahallelerinde, şehrin 
baınuslu kadınlarının katiyen 
ayak basmadıklan kısımlarda 
bir gezintiye çıkmağı Klcopat
raya teklif etmek hevesine 
d~tü. 

- Kleopatra, istcrmisin bir 
akşam seni d~i kurtlara götü
reyim, 

- Kim bunlar? .. 
- Dişi kurtlar! Fakir erkek-

leri aşkla teshir eden kızlara 
Romada böyle çağınrız. Bun
ları, kibar dişi kurtlar gibi, 
öğleden sonta kutlu yol üzerinde 
g'Örcmezsin 

Bu kızlar ancak gece bas
dıktan sonra, başlarım bir ka
Püıson altında gizliyerek so
kağa çıkarlar. Çünkü yasa, 

akça ile sevgi satanların başı 
açık dolaşmasını yasa:C etmiş
tir. Bunlarda yü.saya bağlı kız
lardır! onları görmeğe gidelim 
İster misin? Fakat, ilk önce 
dinç birkaç uşak çağır. 

Kraliçenin bir emri üzerine 
Yarı çiplak dört Nübya arabı 
içeri girdiler. İJeri adım atar
ken, bazularile övünen pehli
\Tanlar gibi, göğüslerini gerdi
ler. Se7.ar bir işaretle bunları 
durdurdu: 

-14- YAZAN:PAULREBOULT 
mantoya börünmüş olan Kleo
patra, Tibcr nehrine doğru 
iniyordu. Yürürken, Sezar an
latıyordu : 

- Emilyes köprüsünü bir 
geçince, Maksim oyun alanını 
dolaşak ve Apıyen u)u yoluna 
çıkacağız. Orada çok ıörüle
cck mezc~rlar var. 

altı defa zevk tanriçesi yapmak 
istemiş ve muvaffak da ol-
muştun... O ~eceyi beyaz bir 
çakılla diğerlerinden ayırdım. 

Sezar, biraz sıkılmakla bera
ber, koltuklan kabararak gü
lümsedi. Küçük ihtiyar kadına 
bir altın bırakhktan sonra Kle
opatraya döndü: 

Klcopatra Filmimletı Bir Sahne 
Mezarlar mı ? Bana me- - Çıkalım.. Delirmiş ... Beni 

zarlardan bam-başka nesneler Kayüs Loentülüs sandı. Eski 
göstereceksin, sanıyordum. seveni olacak ... 

- Dur bakalım .• 
Romanın cenubunda kentten 

çıkan ve iki tarafına yan yıkık 
ve bir çoğu kapısız Mozole 
denilen aile lljezarlan sıralan
mış olan yola vardılar. Kleo
patra sordu: 

- Bu ölüm abidelerinde 
ölüler yatmıyor mu? 

- Hayır. Ölülerin küllerini 
saygılı eller kaldı:mışlar. Bun· 
lar şimdi olduğu gibi bırakıl
mışbr. Gönlünü satan yokaul 
kızlar buralarda otururlar ... 

Bu Mozole'lcrden birinin eşi
ğinde bir lamba tütüyordu. İçe
riden de bo2uk bir aes du
yuldu: 

- Gel, elmasım, rel balım! 
Sezar, çekingenlik gösteren 

Kleopatraya bir işaret verdi .. 
ikisi de girdiler. 

Bir küf kokusu onlan kar
şıladı. Magaranın dibinde, X 
biçiminde çapraşlanmış d~rt 

parça direk üzerine seriü bir 
hasır üstünde, kır saçlı, buru
,uk kirli yüzlü ihtiyar bir ka
dın gelenlere korku ile bakı

yordu. Lamba onun üzerine 
kırmızımtrak titrek bir ışık 

atıyordu. 
- Neden çift geliyorsunuz? 

Eğ·cr alay etmek içinse, ce
hennemin kıyısında vebadan 
patlaymız ... 

Sezar onu yatışbrdı: 
- Seninle alay etmek iste

miyoruz, ey sevgili ... 
Bu ses, ihtiyarı düşündürür 

gibi oldu. Yırtıcı kuı hrnak
Jan gibi uzun ve kara bmakh 
elini albndan geçirerek: 

SUbUr 
Mezardan çıkınca Kleopatra 

sordu: 
- Vaktile Sübür maha!le

sindc oturduğunu hana söyle
memiş mi idin? 

- D-02ru. Baş rahip olmaz
dan lince... Buradan uzak ol· 
mıyan bir yerde, ilk delikanlı
lık düşlerimi barındırmış ol~n 
evi göre.bilir.sin. 

- Oraya gidiyor muyuz? 
- Peki, yalnız şunu bil ki, 

genç kadın, Sübür çocuklara 
yasak olan mahalledir. 

- Niçin? 
- Çünkü temiz bir ruhu 

uyandırmak tanrıları gücendir
mektir. Sübür, çok sevgilim 
benim, Sübür kötü evler ma
hallesidir. Burada Etrürya kız-

ları ıözlerini göklere çevirer~k 
çeyizlerini kazanmağa gelirler. 
Ah Sübür ! Ilıca mevsiminde 

Bayea'e giden kibar orospul~
rın yeri değildir. Buradaki ka
dınlardan hiçbiri şehirde çifte 
kabr koşuluk bir araba ile do
laşmaz v~ önünde, boyunların· 
da zengin gerdanlıklar taşıyan, 
uşaklar yürümez. Sübür kadın
larından hiçbirinin etrafında 
terbiye edilmiş kaplanlar bu
lunmaz... Aç kediler bunların 
biricik arkadaşlarıdır. 

Sadık Habeşileri arkalannda 
Sübür'ün öyle bir sokağına rel
mişlerdi ki Palasparcler içinde 
kadınlar kapı işiklerinde otur
muşlar, bir evden bir eve ko
nuşuyorlardı. Bunlardan birisi 
Kleopatraya aldırış bile etme· 
den, Sezara yaklaştı ve bürgü
sünü çekerek : 

Şahsiyetin ikileşmesi 
Hafızanın Kaybedilmesi (Amnesie) 
Nedir? - Geçmişe Ait Bütün Hatıra
larını Unutan Zavallılar Vardır 

--------------------·----------.... 1------------------------------
)'v:uın: J. JJ. Bt-resıord 

Hafızanın kaybedilmesi de
mek olan Amnesie vak'aları 

sık sık işidilmekte olmasına 

raö-meot bir sabah evden çı
karken, beş on yıllık habrala-
rımızı birden unutmaklığımız 
ihtimaJi bana ve size im
kansız görülür. Halbuki po-

ı lis raporları ve akıl hastalık

ları mütehassıslarının mü
şahcdelc!·~ sıhhatı tamamen 
yerinde olan normal kim- · 
selerin bile başına böyle bir 
şey gelebile ccğini göster
meğe yeler. 

" Şahsiyetin ikileşmesi,, de
nilen bir vaka da · vardır. 
Yıllarca süren papaslık haya

tını ansızın unutarak başka bir 
memlekette bir dükkan açan 
Amerikalı papasın vaziyeti 
gibi. . . Bu adam birçok yıl
lar bakkal dükkanım başarımla 
idare etmiş ve birgUn bile 
kiliseye ayak atmamıştır. Gü
nün birinde papaslık yıllarını 

hatırlamış, yeniden kiliseye 
dönmüştür. Bu sefer de bakal 
dükkanım, yıllarca bakallık 
ettiğini büsbütün unutmuştur. 

Şahsiyetin ikileşmesi hadise
sine daha eyi bir misal de 
şudur: 

1931 Sene~i NiHnmda idi. 
Kew otelinde oturan kırkhk 
adam bir paket sigara almak 
için otelden çıkmıştı. Sokağa 
adımını atar atmaz bir .silah 
ve mitralyöz sesi duymuştur. 
Üstübaşı ki .:. ayakları çıplak
tı. Zira otelden çığbğı günden 

Adeshotu ayakla boyladığı 

güne kadar üç gün geçmişti. 
Orada, Taleveza meydanında 

dokuz yaşında iken, Boerlcr 
savaşına giden babasının alayı 
geçtiği günü hatırlamışbr. Ha
yatınm o giinden beri geçen 
kısımlarını tamamen unutmuş

tur. Karısını, çocuklarım ana
sını hepsini, hepsini... Öy
le ki Aldershotta kendi -
sini bulmağa gelen yakın -
!arından hiç birini tanımamış, 
onlara birer yabancı gibi bak
mıştır. Daha garibi bu otuz bir 
yıl içinde geçen vakaları bile 
unutmuştur. Yeni modaların 
şekline, otomo1>illere, sinemaya, 
radyolara, bütün bu terekkiya
ta şaşkınlık uyandıran bir an-
layışsızlıkla bakmıştır. 

Psychanalyse bu amnesie has
tasına hayatının küçük vak'a· 
Iannı tedrici surette hatırlata
rak onu bugünkü hayatına dön
dürebilmiştir. Nihayet hepsini 
hatırlamış, yalnız üç günlük 
gaybubetine ait olan vaka
lan asla hatırlamak imkanı 

olmamıştır. 

Loulsse Desmoullns'ln 
Yakası 

Louise Desmoulins'in başın
dan geçen vak'a da mahiyeti 

din dar kesilmiştir. İki yıl şid- ı aubcenscient'nımızda sakladı-
detli sinir buhranlan içinde iımız muhakkak değil midir 1 
kıvranmıştır. Sekiz yıJ süren Böylece anormal vaziyetlerde 
bu amııesie halinde bir unut- hatıraların bir şekli ona aykırı 
kanlık safhasıodan diğer bir düşen bütün şekilleri yok edc-
nnutkanlık safhasına 1'eçiyor, bilir. Bütün bunlarda dimağın 
sıra ile hayahnm bir safhasını rolü nedir? Geçen nesilleri 
unutuyordu. Bu kısmi amnesie maddecileri safrayı saklıyan 
bqına indirilen bir darbeden karaciğer gibi dimağın da akh 
ileri gelmiyordu. Sırf sinir buh- hatıraları sakladığına inanırlar-
ranlarmın neticesi idi. dı. Bugün anlıyoruz ki bu naza-

PsEkolaglar Nasll riyehadiseyi izah edemiyor. İl-
izah Edlyorlar? mi değildir. Anromal psikoloji 

Paikolaglar bu durumu nasıl hakkında hütüa bildiklerimiz 
izah ediyorlar? Gayet sade... adamın aklı ile yaşadığını gös-
Onlar da hiç birşey bilmiyorlar. teriyor. Amnesie ve şahsiyetin 
Biolojistlerin ve psikolaglarm ikileşmesi gibi vakaları iyzah 
kabul etmemiş bulunmalarına eden hiç bir nazariye yoktur. 
rağmen gittikçe yer kazanan Dimağ aklın hizmetinde olan 
bir nazariye vardır. Bu nazari- nazik bir alattır. Bir musiki 
yeye göre dimağ bir " habra- alatı akordsuz olunca, yahut ta 
lar deposu ,, değildir. Bir tran- telleri kopmuş bulunursa artistin 
formato-rdür. Samuel Butler b. im kt k iradesine ta ı o a aıı çı ar. 
hatıra, vücudun her höcresinde Onun istediklerini çalmaz. Fa-
mevcuttur, diyor. Hanri Bergson kat bu musiki alatı ile onu 
ise kırk yıl önce neşrettiği kullanan ve ça.larun tek bir var-
., Madde ve batıra " adlı ese- lık olclu2'unu iddia etmek saç-
rinde bu yolda çok daha ileri nıadır. Yukarda söylediğim 
gitmiş bulunuyordu. aibi hafızanın kaybedilmesi 

Hatıralar Nerede b 

Toplanır 1 demek olan Amnesie herkesin 
Mademki dimağda değilmiş, başına gelebilir. Fakat ondan 

korunmak, çekinmek kabildir. şu halde yığın-yığın hatıralan· 
mız nerede toplanıyor? Bu İsteğimizle buna muvaffak ola-
sorunun cevabı basittir: İncons- biliriz. Hayatı cesaretle karşı· 
cient'mmızda .. yanı ıuurnmuzun lar, yeise, ümitsizliie düşmez· 
altında . . Bu inconscient tah- sek, korkuya, heyecana ve bid· 
min edemiyeceğimiz kadar ge- dete kendimizi kaptırmazsa"k, 
niştir. Bilgi!ıizliğimizi örtmek en büyük tehlikeler ve zorluk-
için, çok defalar hu inconsci- lar karşısında bile kendi akb-
ent yerine subconcient (tahteş mıza, zekamıza, mukadderat&· 
şuur) kelimesi kullanılır. mıza inanımızı kaybetmezsek 

Fakat unutuluyor ki Subcon- amnesie ve şahsiyetin ikile,-
scient'nın birçok şekilleri var- mesi gibi akıl hastalıklanna 
dır. Ve her ıeklin habraJar asla tutulmıyacağımıza emin 
grubu başkadır. Habralarımızı olabiliriz. 
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General Kizım Ozalp 
Dün Akşam Geldiler 
- Baştcrafı biıinci sahi1ede -

esnaf ve işçi birlikleri kunnn
ları ve yüzlerce yurttaş hazır 
bulunuyordu. 

Sayın başkan vagonlarından 

iner inmez kendisini karşıJa

mağa gelen1erin birer birer 
ellerini sıkmışlardır. 

İzmir kenti namına hazırlan
mış ıcüzel bir büketle esnaf ve 

işçi birliklerinden her kurum 
adına hazırlanan .zarif büketler 
reneral Kazım Özalpa takdim 
edilmiştir. 

Büyük kurultay başkanı hu
.usi fotoğrafçımızın objektifi 
karşısında bir dakika durduk
tan ve işçi birlikleri heyetlerine 

dan doğraca Bornovaya hare· 
ket etmişlerdir. KendiJerİn• 

vali general Kazım Dirik de 
refakat etmiştir. 

Bornovada Ziraat mektebi 
önünde fırka başkanı Cemil 
Kavukçu, Ziraat mektebi mü
dürü bay Hilmi ve askeri ümera 

ve gençler birliii kurumu, be
lediye ve fırka azalarilc halk 

tarafından selamlanmışlardır. 
Kendilerine burada da buket• 
ler verilmiştir. 

General Kazım Özalp Bor· 

novada yeğenlerinin evine mi
safir olmuşlardır. 

Ayni trende bay Rasih Kap· 
lan (Antalya), Halid Bayrak 

(Bayazıt), Kemal Turan Ünal 
(Isparta), Haydar Rüştü (De
nizli) baylar da bulunuyorlardı. 

- Bu akşam uzak bucak
ları gezeceğiz. Siz, karanlıkta 
bitim ardım12dan gelecek ve 
ille çağırışc!a yardımımıza ko
~cn.ks:nız. 

Ka ... alar, kollannı ıaygı ile 
'\ltatarak eğildiler. 

01,1 Kurllar Arasında 
O akıam. külrenldi uzun bir 

- Kayüs! Dedi, aensin! Bir 
vakıtlar seni tanımışbm. O va
kıt bana her akşam bin sester 
(Roma akçası) verirdin. Kayüa! 
Jıabrlıyor musun, bir ıcece de, 
kasa bir vu ıeceıinde beni 

- Serçeiim, şekerciiim be- , 
nim. 

- Evet, amma sen aarmısak 
kokuyonlUL 

- Sona Var -

itibarile kla•iktir. Louiıe Des
moulins 17 - 20 yaı arasında 
çok feD, ıakrak bir hayat ya
pmıfb. Sonra bu aç.ık saçık 
kız birden ıeçmiş günlerini 
unutarak çok müteusıp bir 

nasılsınız arkadaşlar, dedikten 
eonra duraktan çıkmışlar ve 
refikalarile birlikte otomobile 
binmişlerdir. Burada k~ndilerini 
aelimlıyan muharririmize: 

- Çok sevdiğim lzmire ve 
İzmirlilere kavuıtuiumdan bah
tiyanm. Burada üç p kadar 
kalaca_iım. demiılerdir. Bura-

Kendisini Basmahane dura· 
ğında gören bir muharririmize 
bay Halid: 

İzmir spor işleri ile alakadaı 
olmak üzere geldiğini söyle
miıtir. 
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Atatürkün Beyannamesi 
İstanbul 8 ( A.A ) - Reisi

cumhur Atatürkün ulusa beyan
namesı: 

Sevgili yurddaşlarım, 
Bana ve partime inanınızı ve 

rüveninizi yine gösterdiniz. Say
lav namzedi olarak size sun
duğum arkadaşları yüce seçi
minize değerli buldunuz. U. 
lusa gösterilen birlik, ülküye 
bağlılık bütün rözleri yeniden 
yurdumuza çekmiştir. 

1935 Seçiminin bittiği hu 8 
Şubat akşamı Türkiye iç ve dıt 
alanlarda bundan sonra da 
karşılaşabiieceiimiz türlü me
ıeleler önünde nasıl bir azim 

,ve kuvvet manzarası göstere
ceğini bir daha acuna bildir
miş oldu. Öz dileğimiz yurdun 
yüceliği, yurddaşın genliğidir. 

Kamitıl Atatürk 
MUsta!dl Saylavlar 

Dahiliye vekaletinden tebliğ 
olunmuştur : 

8 Şubat 1935 cuma ıunu 
memleketin her tarafında ya
pılan saylav seçimi ayni iÜnde 

1bitmiştir. Seçilmesi icabeden 
399 saylavdan on yedisi kadın 
olmak üzere 386 11 C. H. F. 
namzetlerinden ittifakla .,.. on 
tiçü de müıtakillerden ekseri
yetle ıeçilmiılerdir. Seçilen 
u.tlarla aldıktan r•yler aşaj'ıda 
rösterilmiştir. 

Ankara : 1275 r•yle doktor 
Taptas 

Afyon:666 reyle Kerest~ciyan 
Antalya: S88 reyle Tayfur 

Sökmen 
Çankırı 412 reyle Mustafa 

Ensoy 
Denizli : 707 reyle Mtitekaid 

ıeneral Şefik 
Eskişehir : 422 reyle Ista.mat 

Zihni 
İstanbul: 290 reyle Mütekaid 

reneral Refet 
İzmir: 1157 reyle Halil 
Konya: 1352 reyle mütekait 

ıeneral Ali Fuat 
Kastamoni : 438 reyle Lise 

müdürü Nuri 
Muğla : 453 reyle Kitapçı 

Hüsnü 
Niğde : 503 reyle Dr. Ab

ravaye 
Sivas : 868 reye Mitat Şükrü 
İSTANBUL, 8 (A.A) - C. 

H. F. Genel katipliğinden teb
liğ olunmuştur: 

8 Şubat sabahı başlıyan say
lav seçimi yurdun her tarafın
da akşama kadar bitmiştir. Her 
yerde ittifakla C. H. F. nam
zedleri seçilmiılerdir. Fırkaca 
namzed gösterilmiyerek müsta
kil saylavhk için hoı bırakılmış 
olan 13 vilayett~ fırka ikinci 
müntchibleri umumi reislik di
vanının beyannamesinde yazılı 

maksada hizmed için reylerini 
müstakil namzedlere vermişler
dir. Müstakil namzedlere verilen 
reyler nisbeti her yerde hat
lc.adır. 

'•tanbul, 8 ( A. A) - Buıün 

İstanbulda yapılan saylav se
çimine 1639 ikinci münteb.ib
den 1625 si iştirak etmiş 14 
kişi vefat ve hastalık dolay1-
siyle reye iştirak edememişbr
dir. 1625 ikinci müntehib müt
tefikan C. H. F. namzedlerine 
rey vermişjerdir. Müstakil nam
zed mütekait general Refet 
1625 e karşı 290 reyle seçil
miştir. 

Ankara 8 (A.A) - Dahiliye 
Bakanlığından teblig olunmuş
tur: 

8 Şubat 1935 Cuma günü 
memleketin her tarafında yapı-

ltlüstcıl~illenl cıı A ukam sa 11lavı 
Doktor Bay Taptcıs 

yan saylav seçimi aynı günde 
bitmiştir. Seçilmesi icabcden 
399 saylavdan 17 si kadın ol
mak üzere 386 sı C. H. F. 
namzetlerinden ittifakla ve 13 
ü de müstakillerden ekseriyet
le seçilmişlerdir. Seçilen zatla
rın aldıkları reyler aşağıd• 
gösterilmiştir. 
İkinci seçmen sayısı 1273 An

kara :Kamal Atatürk, Akagün
dü:ı, Eşref Demirci, Falih Rıf
kı Atay, Rasim Aktar, Şakir 

Kınacı, Rifat Araz, Yahya Ga
lib, Ahmed Ulus, Mümtaz ök
mcn, Müşfik Ayas, Sahkara 
Mehmed Dr. Tabta.s ( Musta
kil ). 

İkinci seçmen sayısı 666 Af
yon : All Çetinkaya, Haydar 
Çerçel, Cemal akcin, İzzet Ak
osman, İzzet Ulvi Aykurd, 
Mebrure Günenç, Kercsteciyan 
(Müstakil). 

İkinci seçmen sayısı 309 A
masya : Esad Uras, İsmail Hak
kı Mumcu, Nafiz Aktin. 

İkinci seçmen sayısı 590 An
talya ; D. Cemal Tunca, Nu-
man Aksoy, Rasih Kaplan, 
Celal Nafiz Arıcan, Türkan 
Ba~bug (kadın) Tayfur Sök
men (müstakil) 

İkinci seçmen sayıca 586 Ay
dın: Adnan Ertekin, Dr. Maz
har Germen, Abidin Özmen, 
Tahsin San, Nazmi Topçu, 
Nuri Kazım, 

İkinci seçmen sayısı 1172 
Balıkesir; Enver Adakan, Ha-
cim Tezer, O. Evren, İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, General 
Kazım Özalp, Mehmet Cavit 
Demir, Osman Niyazi burcu, 

C'1' k .. ., ru • 
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Hayrettin Karan, ~:::.biha Gök
çiiJ (kadın) Rahmi Cemal, Ha
san Vasıf, Somyürek 

İkinci seçmen sayısı 217 Ba
yazit: ihsan Tav, Halid Bayrak, 
Übeydullah, 

İkinci seçmen sayısı 250 Bi
lecik: İbrahim Çolak, Salih Bo
z ok, Dr. General Besim Ömer, 

İkinci Seçmen sayısı 581 Bolu: 
Cevet Abbas Gürer, Dr. Emin 
Cemal Suda, Hasan Cemil 
Çambel, İsmail Hakkı Uzmay, 
Şükrü Gülez, Mitat Kuray, 
Mi tat, 

İkinci seçmen sayısı 225 Bur
dur: M. Şeref Özkan, Halit 
Onaran, İbrahim Necmi Dil
rner., 

İkinci seçmen sayısı 1051 
Bursa: Asaf Daras, Dr. Refik 
Güran, Esat Sagay, Mustafa 
Fehmi Gercc.ker, Refet Canı 
tez, Dr. Galip ı.:nhraraan, Fa
tin Güvendiren, Dr. Sadi Ko
nul, Atıf Şekibe Şekip lsel 
(kadın), Sadettin Ferit ·Ta!ay, 

İkinci seçmen sayısı 4-85 ÇA
NAK KALE : Ahmet Cevad 
Emre, Şükrü Yasin, Ziya Gev
her Etil, doktor Mustafa Ben
gisu, Hilmi Ergeileli. 

İkinci seçmen sayısı 412 
Çankırı : M. Abdülhalik Ren
da, Rifat Unur, Ziya Esen, 
Sami Colgesen, Mustafa Ensoy 
(müstakil) 

İkir ;i seçmen sayısı 763 Ço
ruh : Akif Ali Zırh, Atıf Tu
zun, Fuat Tuncay, Hasan Ca
vlt, Asım Us, M~hmet AJi 
Okar, mühendis Ömer Fehmi 

İkinci seçmen sayısı 690 Ço
rum . Dr. Mustafa Cantekiil, 
İsmail Kemal Alpsar, İsmet 
Eker, Münir Cagil, N ahi Riza 
yıldırııa, Eyüb Sabri baytar, 
Ali Riza 

İkinci seçmen sayısı 796 De
nizli : Dr. Kazım S:ımanh,Emin 
Aslan Tokatlı, Haydar Rüştü 
Oktem, Mazhar Müfit Kansu, 
f''ecib Ali Kucuka, Yusuf Bas
kaye doktor Hamdi, mütekait 
,ıeneral Şefik (müstakil) 

İkinci seçmen sayısı Di
yarıbekir : General Kazım Se
vüktekin, Zekai Apaydın, Zeki 
Mes'ut Alsan, Zülfü Tigrel,Hu
riyc Baha iz (kadın) T cvfik 
Bilge, Rüştü 

İkinci seçm~n sayısı 368 
Edirne: Faik Kaltakkiran,Şeref 
Aykurt doktor Fatma Şakir 
(kadm) Mecdi Boysan 

İkinci seçmen sayısı Eliziz 
Ahmet Saffet Okay, Fazıl Ah
met Aykaç, Fuat Agralı, Fuat 
Ziya Cıyıltepe, Tahsin Berk 

İkinci seçmen ~ayısı Erzin
can: Abdülhak Fırat, Aziz, Sa
mih llter, Saffet Arıkan, Hik
met Işık. 

İkinci seçmen sayısı 810 Er
zurum: Aziz Akyürek, Dr. Ah
med Fikri Tuzer, Nafi Atuf 
Kansu, Nafiz Dumlu, Necib 
Asım, Tahsin Üzer, Nakiye 
Elgun (kadın), General Zeki 

e 
Soydemir, Fuat Şükrü. 

İkinci seçmen sayısı 422 Es
kişehir: Ahmed Özdemir, Emin 
Sazak, Yusuf Ziya Özer, Os
man, lstemat Zihni (müstakil). 

İkinci seçmen sayısı 688 Ga
ziaıctep: Ali Kdıç, Nuri Cenker, 
Reşit Ag-ar, Şahin Bekir Ka
leli, Remzi Gürez, Ömer Asım 
Aksoy, 

ikinci s~çmen sayısı 614 Gi
reson: Hakkı Tarık Us, gene
ral İhsan Sökmen, Talat Onay, 
Münir Akkaye, Sadri Maksudi 
Arsal, İsmail Sabuncu, Muzaf
fer Kılıç. 

İkinci seçmen sayısı 438 Gü
müşhane: Edib Seıvet Tör, 
Hasan Fehmi, Şevket Erdo
gan, A!i Şevket Öndersev, M. 
Durak. 

İkinci seçmen sayısı 493 İçel: 
Emin N.:mkur, Hakkı Soydam, 
Ferit Celal Güven, Hamdi On
gun, Süleyman Fikri Mutlu, 

İkinci seçmen sayısı 1625 
İstanbul: Abdülhak Hamit, 
profesöı· Dr. Neşet Ömer Irdelp, 
Ali Barlas, Ahmet Hamdi De
nizmen, Ali Rana Tarhan, Dr. 
Refik Soydam, Halil Etem El
dem, Sadettin Riza Uraz, Sa
lah Cimcoz, Ziya Karamürsel 
Hamdi Mustafa Gürsoy, Yaşar 
Hayrullah Ergin, Dr. General 
Hakkı şinası, General Şükrü 
Naili, Fakihe Oynen, (kadın ) 
Mütekait general Refet (müs
takil) 

İkinci seçmen sayısı 380 Is
parta: Hüseyin Hüsnü Özdamar, 
İbrahim Da.miralay, Kemal Tu
ran Ünal, Mükerrem Ünsal. 

İkinci seça~cn sayısı 1157 
lzmir: Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
Kamil dursun, General Kazım 
İnanç, Celal Bayar, Esat Bozkurt, 
Rahmi Köken, Hamdi Aksoy, 
Şükrü Saracoğlu, Sadettin 
Epikmen, Benal Nevzat ( Ka
dın) Hüsnü Çakır, Hasan Ali 
Yücel, Halil (Müstakil) 

İkinci seçmen sayısı 660 
Kars: Baha Tali Öngören, Yu
suf Akçura, Mehmet Nazif, 
General Muhiddin Aykuz, Ömer 
Kamil Kuntay, Esat Ôzoğuz, 
Hüsrev Sami. 

İkinci seçmen sayısı 779 
Kastamonu:Tahsin Cyşkun, Ve
led İz budak, Sıtkı Şerif. Dr. 
Tevfik Aslan, Şerif Abdurrah
man, Ekrem İbrahim Karantak 
Dr. Şükrü Senozan, Nuri (Müs
takil) 

İkinci seçmen sayısı 690 
Kayseri: Ahmet Hilmi Arga 
Reşit Özsoy, Nahit Keren, Fer
ruh Güpgüz, Süleyman Demir
ezer, Veli Yasin, Avukat Ha
san Ferit, Salih. 

İkinci seçmen sayısı 285 
Kırşehir: Hazım Börekçi, Lüt
fi Müfid Özdes, Ali Riza Eser 
Mehmet seyf eli, 

İkinci seçmen sayısı 677 Ko
caeli: Ali Dikmen, İbrahim Sü
reyya Yiğit, Kemalettin Alpak 
Ragıb Akçin, Salah Yara-i, Dr. 

General Ziya, Nuri, Hasan 
Hayri Tan Nedim Bozatık, 

İkinci Seçmen sayısı 852 Kü
tahya: Recep Peker, Muhlis 
Ekmen, Mehmet Some, Naşit 

Hakkı Ulug, İbrahim Dalkılıç, 
Ömer Davut Dininç, Besim 
Atalay, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. 
Şakir Ahmed, 

İkinci seçmen say!sı 609 
Mardin: Abdürrezzek Satana, 
Ali Riza Ertem, İrfan Ferit, 
Hilmi Çoruk, Dr. Riza Levant 
Edib Ergin, Osman Dincar. 

İkinci seçmen sayısı 1335 
Konva: Ahmed Hamdi Dikmen, 

llli!slakillenle>~ Af!Jou, :mylaı•ı 

Bay l\eresteci!Jatı 

Kazım Gürel, Kuzaffer Göker, 
M. Ulusan, Mustafa Lütfi Eken, 
Naim Hazım Onat, Tevfik Fik
ret Silay, Kazım Okay, Bediz 
Aydilek (kadın) Mustafa Halit 
Dr. Osman Şevki Uludağ, Şev
ket, Ali Riza, Cemal Tekin, 
General Ali Fuad ( Müstakil ). 

İkinci s~çmcn sayısı 785 Ma
latya: İsmet İnönü, Dr. Hilmi 
Hortaç, Mahmud Nedim Zabcı, 
Vasıf Muttalip Oker, Mihri Pek
taş, General Osman Koptagel, 
Oıman Hilmi Taner, Emrullah 
Barkin. 

İkinci seçmen sayısı 988 Ma
nisa: Dr. Saim Üzel, Hikmet 
Kani Akeken, Memet Sabri 
Toprak, Osman Ercin, Refik 
Şevket ince, Turgut Türkoğlu, 
Tahir Itit, Yaıar Özer, Kazım 
Nami Duru. 

İkinci seçmen sayısı 379 ma
raş : Memet Erten, Mitat Nuri 
Ural, Hasan Retit Tankut, Ke
mal Kusun. 

ikinci seçmen sayısı 455 
Mu~la : Dr. Hüseyin Avni Er
can, Şükrü Kaya, Yunus Nadi, 
Nuri Tuna, Hüsnü Kilabçı (müs
takil) 

İkinci seçmen sayı.!lı 269 Muş: 
Hakkı Kılıçoğlu, Naki Şevket 
Şükrü. 

İkinci seçmen sayısı 583 Niğ
de : Ahmet Tevfik Uluçay, Fa
ik Soylus, Halit Mengi Cavit 
İhsan Oral, Dr. Rasim Ferit 
Talay, Kamil, Dr. Abravaye 
( Mustakil ) 

İkinci seçmen sayısı 594 Or
du: Ahmed İhsan Tokgöz, 
Hamdi Yalman, İsmail Cama 
Ali Canip, Dr. Ziya Naki Yal-

tırım, Muhiddin Baha Pars, 
Selim Strrı. 

İkinci seçmen sayısı 449 
Sinop : Dr. Galib Hakkı Üs
tün, Yusuf Kemal Tangirseni, 
Hulusi Oruçoğlu, Cevdet Ke-
rim f ncedayı, Hüsameddin 
Okan. 

İkinci seçmen sayısı 702 
Samsun ; Dr. Asım Sirel, E
tem Suncay, Mehmed Yunus 
GüneşdoğClu, Rüşen Barkin, 
Zühdü Durukan, Meliha Ulas 
(kadın) Mehmed Ali Yürükel, 
Mustafa Tunalı. 

İkinci seçmen sayısı 751 
Seyhan : Ali Münif Yegane, 
Damar Arıkoğlu, Hilmi Uram, 
Umcr Resul Bicer, General 
N~ci Eld~niz, İbrahim Mete, 
Esma Nayman (kadın) Tevfik. 

İkinci seçmen sayısı 308 
Siirt ; HaEl Hulki Aydın, Meh-
mud Şevki Susoy, İsmail Müş
tak Mayakon. 

İkinci seçmen sayı!ı 873 Sı
vas: Necmeddin Sadık, Rasim 
Basara, Remzi Ciner, Şemsed
din Günaltay, Ziya Basara, 
Vasfi Reşit Sevgi, İsmail Meh
med Ügür, Sabiha GörkeJ 
(kadm) Hüsrev Gerede, Mithal 
Şükrü (Miir;takil) 

İkinci seçmen sayısı 635· TO
KAT: Hüsnü Konay, Nazım 
Paray, Recai Eri.,ken, Süreyya 
Genca, Galib Pekel, Hürrem, 
Faik Bermek. 

İkinci seçmen sayısı 432 TE
KİRDAGı: Cemil Ubeydin, 
Faik Öztirak, Şakir Kesebir, 
Yahya Kemal, Hüseyin Rahmi 
Apak. 

İkinci seçmen saym 85t 
Trabzon: Daniş Eyühoğlu, Halil 
Mithat, Hasan Saka NebioğlUı 
Hamdi Ülkmen, Süleyman Ge
dik, Raif Karadeniz, Seniha 
Hızal, (Kadın) Mitat Aydın, 
Sırrı Day. 

İkinci seçmen sayısı 575 Ur· 
fa : A!i Saib Ursavaş, Behçet 
Günay, Mehmed Emin Yurda
kul , Refet Ulgen , ge-
neral Ahmed Fuad Muhiddin. 

İkinci seçmen sayısı 263 
Van : Hakkı Ungan, Münib 
Buya, İbrahim Arvas. 

İkinci seçmen sayısı 540 
Y ozgad : Avni Doğan Sungur, 
Süleyman Sırrı İçöz, Ömer Ek
rem, Emin Draman. 

İkinci seçmen sayısı 761 Zon
guldak : Celal Sahir Erozan, 
Halil Karayavsu, Ragıb Rifal 
Vardar, Hasan Karabacak, E-' 
sad Rcceb Zühtü Soyak, Dr. 
Mitat Altıok. --
Giresonun 
ihracatı .. 

Gireson, 8 (A.A) - Mevsim 
başlangıcından bugüne kadar 
43.410 çuval içinde 134.897 
lin kıymetinde 4.136.960 kilo 
fındık içi ve 10.371 çuval için
de 147.040 lira kıymetinde 
812.880 kilo kabuklu fındıdk 
ihraç edilmiştir. Fındık fiatleri 
yeniden yükselmiş fmdık içi 
48, kabuklu 22 kurustan mua· 
mele görmüıtür. 



~ •o şubat 1935 teni Asır 

ec a 
bergi ,...alan Hauptman 

i'vA ul1aken,;;_S_o_n_u_n_a_Ya1.-:l~a-şt~ı-k-ça_A_._::n::...a-i !-il ar Daha 
Çok Şüpl1e~ e Düşüyorlar 

Fl•·'llinrrtcn 3 Şubat - Her 
l!Üıı bir tiyatro gibi renk~en 
renr.·e .... · + • ... •• • ı "' ~·· eP, .~m.i.l numayış.c:-e 

'ahne olan FlemİnQ"ton davası 
'takkında ne düşü;meli? 

Geçen gün itham şalıitl~r.in
ien bir kadın, alevler içinde 
kalan evinde bağlı olarak bu
lundu. Gazeteler hemen bunu 
'··· ·Uçüğün ortaya çıkmasından 
korkanların bir kıyımı gibi gös
~.:rdilcr. Halbuki işte bugün 
0ıreniliyor ki, bu garib da va 
•aşından beri bir çok defa 
~6rüldüğü gibi, bu da bir "rek
·atn,, teıebbüsünden ibaretmiş. 
Sözde yanacak olan kadm bir 
'lÜzellik enstitüsünü işletiyordu 
\'e Bayan Hauptmann'ın çok 
iefa oraya gid.,rek bol bol 
Qahşiş bıraktığını söyliyecekti. 
Şinıdi anlaşılıyor ki bu masal
'\an maksad, müessesesine rek
ı ~ 
anı yapmaktan, adını duyur-
nakran ibaretmiş. Müddeiu
mumi Villentz bu şahidi din!e
tııeıneğe karar verdi. Tabii 
tııüdafaa da bundan çok mem
nun. 

Müdafaa Canlanıyor 
Zaten şu son gülerde müda

faa canlanmış, cesaretlenmiş 
gibi görüniiyor. Mahkemenin 
son celsesinde eyi bir muvaffa
kıyet te kazandı. Bu defa mu
hakeme daha durgun gidiyordu. 
ltham ve müdafaa arasında gü
tülti.ilü söz düelloları, ehemmi· 
Yetli çarpışmalar olmadı. 

llaı.wtqmann'm Çocufjn 
kadının, rast geldiği kimselere dinliyen bu orta halli insan• 
pek benzediklerini söyledi. ların kafasında kimbilir nasıl 

Durgun celsede müdafaa bir dram oynandığı herkesi 
tarafından çağrılan ikinci şahid düşündürüyordu. 
John Trundley adh bir yazı Bunların hepsi, erkek kadın, 
mütehassısı idi Bir çok delil· çok şaşırmış, mütereddit görü· 
lerle agzaneismanlara dayana- nüyorlardı. Tabii değil miya? 
rak fidyei necat mektuplarınm Muhakeme ileriledikçe Haupt· 
katiyen Hauptmann tarafından mann'ın suçlu olduğu gerçi 

açıkça ortaya çıkıyor amma, 
yazıldığını ispata çalıştı (ulu- ne kadar noktalar da esrar 
Iarın sırtı kalın oluryal Bu mu- içinde kahyorl Tam bir . bita· 
hakemede bu çok iyi görü- rafbkJa facianın halkaları birbi· 
lüyor. rine bağlanırken, ne kadar boı-

a kan An_aı:a şm s 
/iih.n laşrna içinde ö {Onomi < iş 
Birliği Ve Elen Noktai Nazarı 

Ankara 7 (A.A) -Aitina'da 
çıkan ve E!en ulusal bankası 
memurlarının resmi iazetesi 
olan Trapeziki gazetesine Elen 
dış işleri bakanı B. Maksimos 
Balkan anlaşmasının ökonomi 
iş birliği etrafında şu sözleri 
söylemiştir: 

Balkan andlaşması, ticaret 
ökonomi bankacılık ve nakliyat 
bakımlarmdan anlaşmayı imza 
eden devletler arasında iş bir
liğini istihdaf etmektedir. 
Balkan anlaşması, Balkan ulus· 
!arının, ökonomik münasebetle
rini inkişaf ettirmek için, sis
tematik bir surette çalışmasını 
mümkün kılmıştır. Balkan ulus
larının arasındaki nazik ökono
mik meselelerin hepsine derhal 
ilk günlerda birer pratik hal 
sureti bulamıyacağımız h bii 
idi. Bundan dolayıdır ki, Bal
kan anlaşması statüleri ile bu 
meselelerin ciddi ve sistematik 
bir tarzda tetkik edilmesi için 
bir ökonomik konsey teşkil 

eyledi. Selahiyettar eksperler 
ilk çalışmalarına başlamışlardır. 
Çek yakında müsbet neticelere 
varılacağından eminim. 

Yunanistanın ökonomik ba
kımdan düşünceleri bu siyasa
nın tatbikini gözetmektedir. 
Filkakika bu siyasanın başa
rılarak ortaya konulması için 
birçok güçlükler bulunmakta
dır. Bu güçlükıer bilhassa Bal
kan memleketlerinin ekseriyet 
itibarile ayni ürünleri elde et
tiklerinden ve aralarında bun-

ların karşılıklı değişmesinin 
ıor o!masından doğmaktadır. 

Fakat Balkan devletlerinin 
ökonomik hayatının daha derin 
bir surette gözden geçirilmesi 
bu güçlüklere rağmen, arala
rında bir ticaret iş birliği olabi
leceği inanını vermektedir. 
Karşılıklı d~ğişme mukaveleleri
nin tatbiki neticesinde alman 
rakamlar da bunu açık surette 
göstermektedir. Mesela Yuna
nistan, hariçten aldığı toprak 
ürünlerinin bir kısmını Balkan
larda en ziyade inkişaf etmiş 
sanayii teşkil eden kendi sa
nayii ürenleri değiştirebilir. Di
ğer taraften yine Yunanistan, 
bütün diğer Balkan devletleri
nin ihtiyaçlarım kaqılıyabilccek 
olan kendi ticaret filosunun 
kullanılması işini de müz:ıkere 
edebilir. 

Böyle bir iş birliğinin gayet 
güvel bir benzerini Türkiye ile 
Yunani!-lt n arasında bir tütün 
bürosu teşkili suretile haşlıyan 
iş birliğinde görebiliriz. Bu 
büro son yıllar içinde çok fens 
vaziyetlere giren bu ürurene 
çok hizmetler ;;ldecektir. 

Balkanlar arası bankasının 

teşkili işi de ökonomik kon
seyce tetkik edilecektir. 

Balkan devletleri, gayesi 
ökonomik kalkınmayı teşkil 
etmek üzre, müşterek bir sa-
nayi, ekim ve münakale siya
sası takip etmeği düşünmüş-

lerdir. 
Sanayi bakımından, tek bir 

sanayı programı hazırlanırsa 

çok eyi o!acakhr. Zirai bün
yeli bazı memleketlerin mali, 
ökonomik v~ soysal sebepler 
doJayısile u!usal sanayiJerini 
inkişaf ettirmele: i böyle bir 
gayreti daha lüzumlu bir hale 
getirmelidir. Bazı devletlerin 
sanayileşmesini intaç eden bu
günkü vaziyetler bazı nizamlar 
altına alınmazsa ve genel harp
tenberi devam eden istihsaldeki 
a!larşinin bu suretle yapılma
sına göz yumulursa hakikaten 
yazık olacaktır. Çünkü genci 
harbı intaç eden sebeplerden 
birisini de bu mesele teşkil et
mekte idi. Balkan devletleri bu 
sahada çok iyi işler yapabilirler. 

Balkan devletleri vatandaş-
larının diğer Balkan memleket
lerinde serbestçe ökonomik 
faaliyette bulunmaları meselesi 
için de düşünceler vardır ki 
zamanla yapılması için bütün 
gayretler sarfoJunacak ve yu
karda söylemiş olduğum teş
kilatın bu hususa ait muhtelif 
mukavelelerle tamamlandırıl
masına çalışılacuktır. 

Balkan memleketleri arasın· 
daki gümrük yüklerini de her 
hangi bir suretle olursa olsun 
azaltmağa çalışmak ayni za• 
manda bir mukavele ile işsiz· 
!iğin önüne geçmek bütün Bal· 
kan devletleri için faideli olan 
va Balkan ökonomik birliğinin 

tamamlanmasına yardım ede· 
cek mahiyette bulunan bütün 
nafia işlerini birlikte yapmak 
çok iyi olacaktır. 

Londra Anlaşmaları 
-------------------------------------~ 

İlk önce bir ispirtizme hava
Stdır gidiyordu. İzidor Fiş ile 
~igo!et Şarp'ın hayaletlerinden 
bahsedildi. Hatırlardadır ki ~u 
sonuncusu Bebe Lindberg ka
çırıldıktan sonra intihar etmişh. 

Nihayet müdafaa, Peter Som
lller adlı bir şahit çağırarak 
hücuma geçti. Bu adam, 1 

Hadisclcrin aldığı cereyan luklar göze çarpıyor! 
Hauptmann'ı sevindiyor ve Andlılar, yüzlerinde bazen 
şimdi maznun, gülümsiyerek, can sıkıntısı, bazen ani bir ala· 
avukatları, karısile görüıü- ka, bazem müphem bir endişe, 

ltalya, Beş Devlet Arasında Müşterek 
Martta, gece yarısına doğru, 
Nev Y ersey ile Nev York ara
sındaki vapurda esrarengiz ta
vıt"}ı iki kadın gördüğünü an
lattı. Rıhtıma varınca, bu ka· 
dınlar kolları arasında bir ço-

cuk bulunan diğer bir kadına 
ltıiilaki oldular. Üçü de tram
vaya bindiler. Kadının göz~ 
Çarpan sinirlili2"i, yavrunun sa· 
rtşın buklelerini pek iyi görmüş 
olan şahidin garibine gitmişti. 
Çocuğun üzerinde de bir gece 
gömleğinden başka birşey ol
lllad ığım görmüştü. 

Sommer'i dınliye1im: 
- Ertesi gün gazetelerde 

Çocuğun kaçırıldığı haberini 
okuyunca, ne kadar şaşırdığımı 
•nlarsınız. Polise bir rapor ver
d~ın, fakat bn işin uyandırdığı 
~ınbir çeşit masallar yanında 

Una da hiç ehemmiyet vcr
lllcdiler. 

Bu ifade son derece ehem
ltliyetli göründü ve avukat 
'Reilly çok kurnazcasına bun
dan istifade ederek şahide bir 
t . 
tsım uzattı ve .sordu: 

- Gördüğünüz esrarengiz 
Yolcular muhakkak Fiş ile 
Viyolet Şarptır. İşte bunların 
t . 
csınıleri. Tanıyor mısınız? 

Sommer kat'i bir ıey Jöyle
l'l\emelde beraber bu erkekle 

yordu. Zaten bu celıede dik· hatta maznuna karşı müsama-
kat onun üzerinden ayrılmıı, hakir bir sempati ıeklinde 
yalnız sekiz andlının ( Juri aza- kendini gösteren bir sıra ka· 
sının ) üzerine dikil.mitti. Her nıık ve birbirine zıd heyecan-
şeyden önce akli selimin dilini lar geçiriyorlar. 

........ 4• 

DünküVeBugünkükadın. 
• 1 

Bir Zamanlar lngilterede Kadınıı1 
Erkeği Teshir Etmesi Yasaktı 

Evening Standard gazetesi 1 rini teshir edcmiyeceği gibi 
kadınların süs yapma vasıtalarla güzel kokulara, yüz boyalarına 
güzellesmeğ·e verdikleri ehem- kozmatiklere, yapma dişlere, 
miyetten bahsederken 1700 takma saçlara, korselere, kri-

. nolinlere. yüksek topuklu kun-
senesinde İngiliz parlemento- duralara ve kabartılmış kalça· 
sunda kabul ecli!en şu garip lara baş vurarak bir erkeğin 
kanunu neşredıyor : gözünü boyamak suretile onun-

"Yaşı, sınıfı ve mesleği ne la evfonemiyecektir. 
olursa olsun, bakir, zevce veya Bunun hilafında hareket eden 
dul hiçbir kadm bu kanunun kadınların nikahlan feshedildi-
meriycte gireceği günden iti- ği gibi haklarında büyücülük 1 
haren kralın tebaalarından bi- suçu ile takibat yapılaca1.dır.,, J 

ıs ........ •* 
Ha ticenin 

Tavuklar Ne Oldu? 
Malhzlarda oturan Mustafa 

kızı Haticenin evini bir kaç 
defa yoklamak üzere giden 
Talat oğlu Demirin on dört 
tavuğunu çaldığı iddia ve şika
yet edildiğinden zabıtaca tah
kikata baslanmıştır. 

Kavga Etmişler 
Dolmada taksi mahallinde 

duran 441 numaralı otobüs bi
letçisi Hasan oğlu Halil, orada 
bulunan di2"er bir otomobil şo
förü ile rekabet meselesinden 
kavga etmişlerdir. Kendilerini 
ayırmak istiyen polis Bay Kad
rinin üzerine atilarak tecavuz
da bulunan Halil yakalanmıstır. 

Bir Tek Anlaşmayı Tercih Ediyor 

Paris: 9 (A.A) - Romadan 
Havas Ajansına bildiriliyor: 

İtaJya hükiimdi Fransız ın
giliz anlaşmalarına açık surette 
taraftardır. Ancak hava and
laşmasına dair İtalya hükume
tine henüz hiç bir muahede 
taslağı tevdi olunmamıştır. 
Fransa - Almaaya - İngiltere 
- Belçika: ve Fransa. - Almanya 
- İtalya aralarındaki türlü mu-
ahede akdi fikrinin İngilterenin 
İtalyaya askeri bir müzaheret 
vadedecek kadar geniş taah
hütlere girişmesini görmek is
tiyen İngiliz efkarı umumiyesi
nin vaziyetinden münbeis bir 
dahili siyas:>. endişesinden ileri 
geldiği zennedilmektedir. 

ıtalya, beş devlet arasında 
müşterek bir tek andlaşmayı 
tercih ediyor ise bu andlaşmayı 
İngiliz efkarı umumiyesine ka
bul ettirebilmak için İngiliz 
İtalyan yardım şartlarını tesbit 
edecek munzam bir protokolun 
tanzimi imkanını da derpiş ey
lemektedir. 

İtalyanın Londra sefareti bu 
şerait dahilinde dostane mü
kalemelerine devam etmek-

İtalya Ve Hava Andlaşmaları .. __________ ..., _________________________ ..,.s 

tedir. 
Londra Mehafllinde 

Londra, 9 (A.A) - İtalya 
tam mütekabiliyet esasına 
müsts11it bir hava mukavelesi
ne fştirak etmek imkansılığın
dadır. Eyi malumat alan me
hafilin ifadesine göre bu ka
naat ameli sebeplere müste
nittir. Zira ltalya ne Italyadan 
İngiltereye ne de Ingiltereden 
Italya hava kuvvetleri sevke
dilcbilcceğinc imkan ve ihti
mal görmemektedir. 

Maamafih İtalyanlar hususi 
bir mecburiyetten istisna edil· 
mek şartile mevzuu bahis mu
kavelenin lokarno andlaşmasına 
dahil devletler tarafmdan imza 
edilmesini kabul etmektedirler. 

Buna mukabil Fransa -İtalya 
mütekabiliyeti İtalyan diplo
masısince hiçbir ihtirazı kayde 
tutlumamaktadır. 

Londranın yarı resmi maha-
fili bu sabah hükümlerin mu-
tasavver mukavelenin imzasına 
mani teşkil etmiyeceği kanaa-
tıudadırlar. Yalnız İtalyanların 
İngilizlere karşı koydukları ih
tirazı kaydın tabiatiyle İngiliz-

!erden de karşılık göreceii 
söylenmektedir. Umumiyetle 
Fransız - İngiliz beyanname
sinin ortaya attığı meselelerin 
heyeti mecmuasını genel bir 
plan üzerinde tutmıya çalışıl
maktadır. Zira Alcımanyanın 
tecezzi kabul etmez bir planı 
kabul veya reddetmesinden 
önce teferrüatı düşünmek mev
simsizdir. 

Diğer taraftan orta ve şarki 
Avrupa payıtahtlarından alınan 
haberlere göre Almanyanın 

sabık müttefiklerinde askeri 
ahkamın tadilini istiyecekleri 
anlaşılmaktadır. 

İngiliz mahafili böyle mev
simsiz meseleyi düşünmek bile 
.stememek ve her şeyden ev

vel Fransız-İngiliz beyanname
sinin çerçevesi dahilinde Al
manyanın silahlanması mesele
sinin halli gerekliiini söylemek
tedirler. 

Son Vaziyet 
Roma, 9 (A.A) - Resmi bir 

tebliğ İtalyanın bazı şartlarla 
teklif edilen hava andlaşmasına 
girece&'ini bildirmektadir. 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
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're~rifatçı adın Odadan Çıkınca, llasibe ÇekıneCC)'İ Açarak 
~favi Bir Atlas Keseyi Kuşağına Soktu Sonra Abba~eyi, 

Hasretli Bir Erkek Aşkı ile Dudaklarından öptü 
---~~----------~----... ~~~~~~~~~~~ 

Hasibe hiddetle üzerine yü
rümüş onu kapı dışarı etmek 
istemişti. Fakat aldığı ccvab 
böreketinden kat kat tahkir· 
arniz olmuştu 

Habeş, zebellahı suratını ça
tarak bağırmıştı: 

- Halife hazretleri emret
mişler. Abbase de sen de zi
yafete gelmiyeccksin! 

Ve sonra alaylı alaylı söyl
mişti: 

- Nerede o eski günler .. 
Eğer hali o eski kafa ile işi 
yürütürüm sanırsanız aldanırsı
nız.. Amma çok aldanırsınız .. 
Halife artık Abhaseye metelik 
vermıyor. 

Sonra kapıdan çıkarken ilave 
etmişti: 

" O kan artık gözüme gö
:z.ükmcsin,, diye haber saldırdı. 

İşte o dakikadanhcri Abba
se yemeden içmeden kesilmişti. 
Bu hadise bir gece ev•el ce-

reyan etmişti. Baş ıözde uzun 
geceyi uykusuz. geçirmişti. Üs
tiındeki o canım elbiseyi asabi 
çekişlerle yırtmış, parçalamıştı. 

- Hani halife kızdı mı, biç 
düşünmez.. Gideceğimiz bir 
celladın odasıdır ... 

- Doğru .. 
- Gördün mü ya .• 
Ve çapkın çapkın sıntarak: 
- Şammarın reisi, dedi. Be-

yaz kadm için caıunı veren ih
tiyar bir zanperesttir. Derhal 
İfe girişib Ubeydi başlarına 
musallat etmeliyiz .. 

- Fakat ... 
- Haydi, itiraz etme .. Dinle 

beni .. 
- Ubeyd nerdc? 

Baidatta .. 
- Neresinde şehrin!-

- Eski oturduğu yerde .. 
- ? ? ... 
- Kolay, ben bugün ona 

haber yollarım. Hem dur! Dur! 
Bugün ne günlerden? 

- Perşembe galiba .• 

- Perşembe dündü. Bugün 
Cumadır. Ben camiye gitmeğc 
mecburum .. 

- Ya ben? 
- Tabii sen de .. 
- ? ? ... 
- Öylcya.. Derhal gitme-

liyiz ... 
- Ben _gitmem .. 
- O senin bileceğin şey .•. 

ister gel, ister gelme .• Gelmez
sen daha eyi edersin,. Çünkü, 
kimse benim farkıma varmaz ... 
istediğim gibi serbest serbest 
çalışının .. 

Derhal sırtına sırmalı entari 
geçirdi. A:tlas terliklerini çıka
nrken: 

- Y atmz sen, dedi. Bana 
bir az para ver .. Mal6ma .• O pe
tin para almazsa it• Jİriımez .• 

Abbase parmağiyle bir kc- Eneze... Şammar .. 
narda duran sedef kakmalı bir 
çekmeceyi işaret ederek: 

- Nah, işte orada! Diye 
söylendi. Ne kadar istersen al! 

Tam bu anda oda kapısı ya
vaş yavaş açılmıştı. 

Elinde uçları çıngırdakJı bir 
Fil dişi baston taşıyan, otuz 
beşlik bir kadın ciddi bir ta
vırla şu sözleri söyledi. 

- Hanımlar, harem namaza 
gidecektir, hazır mısınız? 

- Evet ... 
Cevabı veren Abbcse ol

muştu. 

Maamafih yerinden bile kı· 
mıldamamıştı. 

Teşrif atçı kadın odadan çı

kınca Hasibe çekmeceyi aça
rak mavi bir Atlas keseyi ku
şağına soktu. Sonra Abbascvi 
hasretli bir erkek aşkı ile öptü. 

Kapıyı açtı, uzaklaştı •• 
Şammar! 

* • • 
Ucubucağı meçhul. umman-

lardan engin muhteşem çölün 
iki büyük fermanberi vardır. 

Eneze ve Şammar ... 
iki denizin ortasında esrar

keş bir kaba sakal gibi uza
nan \•e uyuklıyan Arabistan 

kitabesinde, bil:nemez nasıl 
bir kin ve hışımla Allah adına 
çöl denilen bu kumsal cehen
nemi ycı:ratmıştı. 

Arabistan, yeşil sahilli, mün
hit topraklı Arabistan, bu ha-

liyle içine kum doldurulmuş, 
dchhaş ve efsanevi bir patlı
canı andırır. 

Evet çölü Allah açken ve 
yahut iştihasının en azılı bir 
devrinde yaratmış olsa gerek .• 

Yoksa bu karnı yanık patlı
canın başka nasıl bir ifadesi 
olabilir? 

Eneze ve Şammar, dünya 
cehennemi çölün kumsal sura
tını tikliyen, bu ablak surabn 
çıplak ve her dem dalgalanan 
girinti ve çıkmtılannda, Urfalı 
bir kadını andıran iki büyük 
aşirettir. 

- Sorııı Var -

lzmirde Seçimin eticesi 
Ulus Atatürke Ve Devrim Partisine 

İnanını 
- 8aşiG1otı Biwıc sıahoede -

kat buna rağmen çehrelerde 
en yüksek bir kudret kaynağı 
olan ulusal hakimiyetin kulla
nılmasından doğan tatlı bir 
heyecan vardı. 

Saat tam 15 te kürsüyü iş

gal eden fırka vilayet idare 
heyeti başkii.nı bay Avni Do
ğan: 

- Arkadaslar seç'mc b:ış

Jamadan size l~ısaca maruz~tta 
bulunmak isterim. Dedi ve 
şunları ilave e ti: 

- N amzetlerimiz fırkamızca 
inanılmış ve sayılmış yüksek 
şahsiyetlerdir. Reylerin izi fırka 
namzetlerine vereceğinize şüp
hemiz yoktur. 

ikinci maruzatım <la fırka 
genel katipliğinden aldığımız 

bir tebliğde umumi vilayet mec
lisi azalarının da sayJav seçi
minden bir gün sonra yapıl

ması lüzumu bildiriliyor. Fırka 
idare heyeti bu defa umumi 
vilayet meclisi azaları seçimi 
için fırka yokJaması yapmağa 
lüzum görmemiştir. 

Zaten bu yoklama ihtiyaridir 
mecburi değildir. Buna muva
fakat ederseniz bu seçimi de 
yarın yaparız. Eğer mutlaka 
yoklama yapılması arzu edili
yorsa bu arzuyu tatmin etme
ği de vazife biliriz. 

Bay Hacim Muhittin - Bay 
baskan benim habrladıiıma 

Gösterdi 
göre fırka nizamaamcsin üçün· 
cü maddesi bu salahiyeti fır

ka idare heyetine vermiştir. 

Buradaki arkadaşların bu hu
susta söz söylemeğc salahiyet
leri yoktur. 

Bay Avni Doğan, fırka ni
zamnamesinin bu husustaki 
maddeler hakkında izah~t verdi 
ve bay Hacim Muhittin üsta-
dımızın bu nokta ihtimal ha
tır iarından çıkmıştır, eledi. 

Müteakiben umumi meclis 
intihabatının da Cumartesi gü-
nü saat 11,5 <le UJus evinde 
yapılacağını bildirdikten sonra 
saylav ;ntihabatma başianaca
ğını söyledi. 

Askeri bandonun çaldığı is
tiklal marşı ayakta saygı ile din-
lendikten sonra seçim ıçın 
katip ikinci s• ç nenlerin adlarıı:ı 
okumağa baş.adı. 

Başta vali general Kazım 
Dirile vardı .~ 

General Kazım Dirik Bay 
Avni Dogandan rey puslasını 
alarak rey sandığına attı ve 
general Kazım Diriki diğer 
ikinci seçmenler takib eyledi. 

Reylerin atılması tam saat 
16 ya kadar deyam etti. Tas-
nif neticesinde İzmir ve mül
hatındaki 1214 ikinci seçmen
den mazeretleri dolayısiyle ge
lememiş olan 57 si Hariç ol
mak üzere 1157 ikinci seçmen, 
müttefikan C.H. F. namzetlerine 
ve müstakil namzet bay Halile 
revlerini verdikleri anlasıldı. 

Soyadlarını Tescil 
Ettiren Vatandaşlar 
Son 24 saat zarfında soyad

larını nüfusa yazdıranları yazı
yoruz: 

Sahil sıhhiye doktoru Ali Riza 
İmeç, gümrük muhafaza me
murlarından 2063 Mehmet İr
tem Şait Ertürk, Yusufdede 
caddesinde '197 numarada fh
numarada İhsan İli, Burnovada 
hamam sokağında 23 numara
mustafa ve Ziya Karatopuz, 
Derebaşı sokağı 16 numarada 
Mehmet Kavukçu, Devlet de
miryollannda bekçi İbrahim 
Kocabıyık,Abbsağa ıokaiında 
18 numarada Zühtü Kanyurtay, 

Göztepede Nevzat bey soka
ğıeda 5 numarada Saliha Kızıl 
bayrak, Molla Ahmet sokağın
da 24 numarada İsmail Kınm
hoğlu, İnhisarlarda kolcu Halil 

kutucu, Devlet demiryollarında 
kavas Mchmcd Ali Zungun, 
Selatin oğlu mahallesinde 48 
numarada Hulüsi Zera~ Yüz-

baŞı Hasan efendi sokağında 
24 numarada Ömer oğlu Bekir 
Aykuttunç, 9 Eylul sokağında 
4 numarada lsa Seyfi Albay, 
Seyclilföyde dere köyünde 40 
nnmarada Ali Riza Anşan, Ali 

Reis muhaJlesinde 27 numara
da Hakkı Alanocak, 228 nu
maralı polis memurlarından R. 
Niyazi Çatık, Faikpaşa ma-

hallesinde incirli sokağında 30 
numarada Ali oğlu Muharrem 
Çakatay, avukat Faik Savdam, 
Karşıyakada bahariye mahal
lesinde 24 numarada Halil Şük-

rü Çetintaş, Orta mektep 
müdür muavini İzzet Çakin, 
Güneş mahallesinde karaman 
sokağında yetmiş iki numarada 
Yaıar Çırmın, Tayyare ku
mandam Ahmed Şefik Çakmak, 
Geri tütün şirketinde Salih 
Çırçır, Namazgahta Uzunimam 
sokağında Hikmet Devrim, 
polis memuru 266 numarada 
Rifat Dayhan, İkiçeşmelik 322 
numarada Hüseyin Dizdar, in
hisarlar kolcularından Abdül
münir Dedeoğlu, Gümrük mu
hafaza memurlarından 2096 
numaralı Süleyman Daneç, po .. 
lis 224 İrfan Görker, Birinci 

Sultaniye Kapanizade sokağın
da 1 numarada F cbmi Günak, 
Bu~ada orta mektep müdür 
muavini Hüsnü Gürdeniz, Ser
vili mesçit karakapı cadde
sinde 58 numarada Sırrı Gö
züm, Abdullah ef. mahallesinde 
24 numara.da Hüseyin Gökgör, 

ihracat gümrügü ambar me
muru Sami Gündür, Dumlupı

nar mektebi baş muallimi Gaf
far Güneri, polis memuru 264 
numaralı Cemal Gök deri, 
Dolaplı kuyuda 124 numarada 
Muhtar oğlu Yahya İnal, 
mübaşir Ahmed Velken, Or
haniye mahallesi 2 inci Mal-

dcrc sokağında 1 O numarada 
Rasim Üzülmüş, Bornova' da 
Küçükcami ıokaiında 40 nu
marada Şükrü Ünçeki, Güzel 
yalı' da Halimaira tarlasında 4 
numarada Fahri Volira, Kah
ramanlar mahallesinde Meydan 

sokağ-mda 9 numarada Üzeyir 
Varuş, İhtisas mahkemesi oda
cısı Tahir Y alçıntepe, Bornova 
da Y ıkıkminare sokağında 22 
numarada Ali Yurdscvcn, Ha
lil Rifatpaşa caddesinde 99 
numarada Osman Y eşiltepc, 
Aydın d~miryo11arında memur 
Şerafeddin Y cşmiJ, İkinci sul
taniye mahallesinde 44 numa
rada Şükrüye Y avuzçehre, Gü
zelyalda 1028 numarada Süley
man Yorgancı, Alibaba soka-

ğında 5 numarada Ömer Rem
zi Yürek, Alaybey mahallesin
de 29 numarada Riza Y albr, 
H. Mahmud M. 45 No, Naci 
Yeter, Karşıyaka Bahariye so
kaiında 1 - 109 numarada 
Hamdi Yaca, Pınarbaşı köyün-

de muallim Zehra Yasakçı, Ü
çüncü Sultaniye mahallesinde 
Kadriye sokağında 10 numa
rada Pakize Yenal, İkincisul
taniye mahallesinde Abdüsse
lam sokaiında 8 numarada 
Ahmed Yeke, İkinciazaziye ma

haHcsindc Üçüncü sokakta 8 
numarada Cafer Yur, Tepecik
te Kağıthane caddesinde 16-4 
numarada Veyis Yumurtaş, 
mübaşir Mustafa Yosun, ikinci 
Kordon Beyler sokak 9 numa
rada Mustafa kızı Dudu Ya
kutlar, Uzunderedc de Abdul
lah Yabar, Aliağa mahallesin-

de 237 numarada Rasim Yıl
dırgın, belediye memurlarından 
6 numarada Vahid lenger, 
Hulusi .Zeral, Soiukkuyu tram
vay caddesinde 75 numarada 
Hüseyin Zongur, Katiboğlunda 
İsmail ve kardeşi Hasan Zin
circi, Karantina Eminbey so
sokak 12 numara Mehmed Y o
kahoğlu, Burnavada Beyler so
kağında 6 numarada Fırka 
muhasebecisi Cemil İyıen soy 
adını almışlardır. 

lzmir Yün M, nsucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUF AÇÔRER LIMITET 
(Şark Hah şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei _şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
ipJikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

Umumi Vilayet 
Meclisi ····-- Jla .~((I raı ı J İ1ı< i .sn h l}t <fr-

T am saat on ikide intihaba
ta başlandı. Ve sırasile ikinci 
seçmenler başda general Ka
zım Dirik olduğu halde sandık 
başına gelerek reylcrinı kul
landılar. 

Rey atma işi iki ıaat kadar 
sürdü ve müteakıbcn baş

byan tasnif muamelesi akşanı 
saat yediye kadar devametti. 
Alınan neticeye göre İzmir 
umumi vilayet meclisi azalığına 
217 reyle doktor bay Kamran, 
184 raylc eczacı bay Feri, 123 
reyle bayan Mide Kazım Dirik, 
98 reyle doktor bay İzzittiı:ı, 
72 reyle avukat bay Mustafa 
Münir, 72 reyle avukat bay 
Nuri Fettah, 69 reyle avukat' 
bay Murat Çınar, 67 reyle 
doktor bay Osman Yunus, 
ve altmış yedi reyle avukat bay 
Ahmet Şükrünün asıl azalıklara 
ıcçildiklcri anlaşıldı. 

Yedek azahklara da 66 rey" 
le bayan Sabire Yunus, 64 
reyle avukat bay Enver, 63 
reyle bayan Mutahhara, ~ 
reyle avukat bay Nuri Sıtkı, 
57 reyle avukat bay Tevfik 
Fikret, 56 reyle cezacı baY 
Faik, 53 reyle doktor bayaP 
Saada Emin, 52 reyle doktor 
bay Şükrü Nuri, 50 reyle dok
tor bay İsmail Hakkı ve keza 
elli reyle bayan Hasane Nalan 
seçilmişlerdir. '.. ' 

K. Be çiler~ 
Bornovada Bir 
Toplantı Yapıldı 

Cuma günü Bornovada Halk 
fırkasında fırka reisi Cemal 
Kavckcuoğlunun başkanlığındn 
bazı arazi sahiplerinin iştirakile 
bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda Bornova mü .. 
dürü Edip Özyaman da bulun
muş ve Bornovanın en büyük 
derdi olan kır bekçileri işi gö .. 
rüşülmüş ve epeycede müna' 
kaşa olmuştur. 

Bornovada son ı.amanlarda 
kır bekçileri vazifelerini hak"" 
kile yapmamakta ve bu yüzdeP 
arazi sahipleri haklı bir asabi .. 
yet ve şikayet göstermektedirler 

Cuma günkü toplantıda J.ır 
bekçilerinin esaslı bir teşkilat 
yapılmak suretile vazife gör .. 
meleri veyahud belediyeni~ 
murakabesi altına veri1me51 

etrafında bazı teklifler yapıl
mıştır. 

Belediye kanununun 15 inci 
maddesinin 31 nci fıkrasınd• 
belediyelere verilmiş olan meı .. 
ruat ve mahsulatın muhafazası 
vazifesi ilk tatbiki yolunda ba .. 
zı belediye meclisleri ile ka:f" 
makamlar arasında ihtilaflar 
baş2'östermiş ve vilayet bundaJ1 
dört beş sene evvel dahiliy6 
bakanlığı nezdinde teşebbüsatta 
bulunarak bu işin tetkikini "" 
belediyelerin noktai nazarına 
müsait kanuni bir imkan me\f: 
ced olup olmadığının tayiı:ıiı;>1 

istemişti. Şimdiye kadar bıt 
cevap gelmemiş ve kır bekçik' 
rinin i,leri etrafında her taraf .. 
ta şikayetler başgöstermiştir. 

Vilayet makamının kır bc1'' 
çileri işlcrile tekrar alakadar 
olmasını yalvarırız. . 

§ Her tarafda muhtar seçilll1 

işleri faaliyetle devam etmek"" 
tedir. Kavaklıdere muhtarlığına 
eski muhtar bay Mehmed se" 
çilmiştir. Bu hafta içinde Pınar: 
baıı, ]şıklar, Altındag köylerı 
muhtarları secilecckdir. 



_Sahne to 

.,._ ;.,:;ye':.itian~*N:k11•s izmlr Beledlyeslnden: 
1 - 211,88 lira bedeli mu-

0 oktOr hammenli Çayırlıbahçede 83 

K 1 ~ ~
ı numaralı adanın 141,25 metro 

ema a lr 
murabbaında 4 numaralı arsa-
nın mülkiyeti belediye başka
tiplik kalemindeki şartnamesi 

Pı11 1 k vcçhi!e ve açık arttırma ile mem e et hastanesi 
DJhiliye Mütehassısı 4/3/935 Pazarte'\İ günü saat 

Muayenehanesini 2 nci Bey- 16 da belediyede müteşekkil 
ler sokağında 65 numaraya arttırma ve eksiltme komisyo-
nakletmiştir. Tel. 3956 nunca ihale edilecektir. Artır-

Evi Ka.antina tramvay cad- maya iştirak için 16 lira mu-
-~esi.!o· 596 Tel. 2545 vakkat teminatla söylenen gün 
._•e:._ım:smmİllİiiiiiııiiiiliilm-a·· ve saate kadar balediyede ar-

Doktor 
A. Kemal T onay 
Bakteriyolog ve bula••k ile salgın hastahk-

lar birinci sınlf 
mütehassısı 

Basmahanede Müveddet 
salonu üstünde Dibek sokak 
30 numaralı ev ve muayene
hanesinde gece gündüz has
talarını kabul eder. 

Veremliler ile müracaat 
eden diğer hastalara yapıl
lllası lazımgelen sair tahlilat 
ve mikroskopik muayeneleri 
yapılacaktır. 

2 - 13 h-3 (98) 

Süt Ana Aranıyor 
Bir süt anaya ihtiyaç vardır. 

T aJip olanlar karşıyakada Ke
rna) paşa caddesinde diş dok

toru Kenan Çelebiye müra

caatları 1 - 3 (189) 

ZQz 

tırma ve eksiltme komisyonu
na müracaat olunur. 

2 - 90 lira bedeli muham
menli Çayırlı bahçede 87 ada
nın 90 metre murabbaındaki 
86 numarala arsanın mülkiyeti 
belediye başkatiplik kalemin
deki şartnamesi veçhiJe ve 
açık artbrma ile 4/3/935 pa
zartesi günü saat 16 da bele
diyede müteşekkil arttırma ve 
eksiltmek komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Arttırmaya iştirak için 7 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediyede 
arttırma ve eksiltme komisyo
nuna müracaat olunur. 

3- 228 lira bedeli muham
meneli Çayırlıbahçe' de 83 nu
maralı adanın 152 metro mu
rabbaındaki 19 numalı arsanın 
mülkiyet belediyede baş ka
tiplik kalemindeki ~ artnamesi 

veçhile ve açık eksiltme ile 
4-3-935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede müteşekkil 
arbrma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Artır
maya iştirak için 18 lira mu-

"* - ?Ffô+M* S 

_ - 234 - Öz Türkçe karılıklar 

2. Düşkün 3. istekli 4. Üs- Münkesir olmak l. 
tüne düşen, üstüne çok Gönül kalmak, gönül kırıl-
düşeıı mak 2. Gücenmek 3. Kırıl-

Münhezim - 1. Bozgun mak 4. Sınmak 
2. Bozgun vermiş 3. Bozgu- Münkeşif - 1. Açık, 
na uğramış, boı:gunluk ver- açılmış 2. Görünen 3. Or-
nıiş 4. Bozuı 5. Bozulmuş taya çıkan . 
6. Sıngın Münkir - Inanmıyan 

Münhezim etmek - 1. Münşerih - 1. Açık 2. 
Basırnıak 2. Baslamak 3. Eğlenen 3. Sıkılmıyan 
Bozmak 4. Sancmak 5. Sı- Münşerih olmak - Gö-
nıak 6. Sındırmak nül açılmak 

Münhezim olmak - 1. Müntakü - 1. Geçen 
Basırganmak 2. Bozulmak 3. (Birinden birine-) 2. Kalan 
Kırılmak 4. Sancıkmak 5. (Birinden birine-) 
Sın111ak Müntakim - 1.Kakığan-

Münhezimen - 1. Boz- lığ 2. Öç alan 
gun vererek 2. Bozularak Miintefih - 1. Şişkin 2. 

Münir - 1. Aydınlatan Şişmiş 3. Üfürülmüş 
2. Işık veren 3. Parlak 4. Müntefih olmak 1. 
Yaruk Şişmek 2. Tümmelc 3. Üfü-

~ünkalip - 1. Dei'işmi\i rülmek 
2. Oğrülmüş Münteha - 1. Bitim 2. 

Münkalip olmak - 1. Buç 3. Erim 4. Ket, kit 5. 
Değişmek 2. Dönmek Kırağ, kırak (Hudud mana-

Münkat - 1. Baş eğen sına gelebir) 6. Kırang 7. 
2. Boyun veren Kink 8. Son 9. Son değecek 

Münkad olmak - Baş yer 10. Uç 
eğmek Müntahap - 1. Ayrılmış 

Münkatı (Munkatı) - 1: (Benzerleri içinde en iyisi 
Aralıklı, aralık ver~n, arası olmak üzere ayralmış nıan.) 
kesilen (Fasılalı nıan.) 2. Ar- 2. Elleme (Eşya hakkında) 3. 
kası ge!miyen 3. Kesik 4. Öğürtlenmiş 4. Öründülen
Kesilgen 5. Kcsilmit miş 5. Öründü 6. Sayın (İn-

M ünkati olmak - 1. Ke- san hakkında) 7. Saylam 8. 
Bilmek 2. Üzülmek Seçilmiş 9. Seçkin 10. Seçme 

Bila münkati - Kesil- 11. Talı 12. Ürüntü 13. 
nıeksizin Üründülenmiş 14. Üyrüm, 

Gayri münkati - 1.Ara- üyründü 
lıksız 2. Sürekli Müntehap olmak - 1. 

Miinkesif - 1. Örtülmüş Saylanmak 2. Seçilmek 
2. Tutkun 3. Tutulmuı Müntchi - 1. Biten, bit-

Münkcsir - 1. Gücen- miş 2. Bitiren. bitirmiş 3. Son 
tniş (Mec. dargın man.) 3. 4. Sona varan, sona varmış 
Kınk. kınlmıs 4. Sauk 'i. Sona vetisen 

vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediyede ar
tırma ve eksiltme komisyonu
na müracaat olunur. 

4 - 128,58 lira bedeli mu
hammeneli utarit sokağında 65 
numaralı adanın 108,86 metre 
murabbaındaki 163 sayılı arsa
sınm mülkiyeti belediye baş 
katiplik kalemindeki şartnamesi 
veçhile ve açık a;hrına ile 
4-3-935 pazartesi günü saat 16 
da belediyede müteşekkil art
tırma ve eksiltme komisyonunca 
ihale edilecektir. 

Artırmaya iştirak için 10 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saai.a kadar belediyede 
artırmak ve eksiltme komisyo
nuna müracaat o!unın. 

5 - 376.25 lira bedeli mu
hammenli Doktor Musta cad
desinin sağında ilk cadd~ üze
rinde 58 nunaralı adanın 301 
metre murabbaındaki 2 nuına
rslı arsanın mülkiyeti belediye 
başkit~plik kalemindeki şart
namesi veçhile ve açık arttırma 
ile 4-3-935 Pazartesi günü saat 
16 da belediyede arttırma ve 
eksitme komisyonunca ihale 
edilecektir. 

Arttırmaya iştirak için 29 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saate kadar bele
diye arttırma ve eksiltme ko- 1 

misyonuna mracaat olunur. 
6 - 173,75 lira bedeli mu

hamenli Mes'udiye caddesinde 
65 numaralı adanın 139 metro 
murabbaındaki 113 numaralı 
arsasının mülkiyeti belediye 
başkatiplik kalemindeki şartna
mesi veçhilc ve açık artırma 
ile 4-3-935 pazartesi günii saat 

f 1 &W iJiP5E:. 

16 da belediyede 
arhrma ve eksiltme komisyo
nunca ihale edilecektir. Artır
maya iştir;,ık için 14 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediyede ar
brma ve eksiltme komisyoırnna 
mi.iracaat olunur. 

7 - 189,25 lira bedeli mu
hammenli Mesudiye caddesinin 
arka sokağında 65 numaralı 

adanm 151,40 metro murabba
ındaki 112 numaralı arsasının 
mülkiyeti be!ediye baş katiplik 
kalemindeki şartnamesi veçhile 
ve açık artırma ile 4-3-935 pa
zartesi günü saat 16 da bele-

diyede müteşekkil artırma ve 
eksiltme komisyonunca ihale 
edilecektir. Artırmaya iştirak 

için 15 lira muvakkat teminat
la söylenen gün ve saate ka
dar belediyede arttırma ve ek
siltme komisyonuna müracaat 
olunur. 

10-15-22-28 (191) 405 
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ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktoı· 

Ali Aoah 
İkametkahını Birinci Kor

ond:ı Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25) H.3 

Öz Türkçe karşılıklar - 235 -

Müntebi olmak - 1. Bit
mek, bitirmek 2. Çıkmak 3. 
Varmak 

Müntehip - 1. Seçen 2. 
Seçici 

Müntehir - Kendini öl
düren 

Müntesip - 1. Çatkın 2. 
Kapılmış 

Münteşir - 1. Basılmış 
2. Çıkmış, çıku~Jmış 3. Da
ğılmış (Haher, eser v.s. hak
kında) 4. Dağınık 5. Dnyul
muş (Haber hakkında) 6. 
Yaygın, yayılmak 

Münteşir olmak - Yay
gın olmak, yayılmak 

Müntin - 1. Bozuk 2. 
Bulaşık (Hastaltk hakkında) 
3. Çirkin kokak 4. Kokmuş 
5. Kokuşmuş 6. Pis kokan 

Münzel - 1. İndlrilmiş 
2. Gökten inmiş 

Münzevi - 1. Ağlakçı 2. 

Müptela olmak - 1. Da
danmak 2. Düşmek 3. Ta
tulmak 4. Vurulmak 5. Ya
kalanmak 

Müpteni - Kurulmuş 
Müptezel - 1. Aşağdık 

2. Bol 3. De~ersiz 4. Düm
nük 5. Ucuz 

Müraat - 1. Bakma 2. 
Gözetme 3. Saygı, sayma 

Müraat etmek - 1.Bak
mak 2. Gözetmek 3.Saymak 

Mür'!caat - (etmek) 1. 
Baş vurmak 2. Döğnemek 
3. Uğramak 4. Yanmak 

Mürafakat - 1. Arka
daşlık 2. Birgeleşme 3. Bir
likte bulunma 4. Y oldashk 

' 
Müharik - 1. Cetkinşek 

2. Dorlak 3. Oğlan 
Mürai - 1. Çuzur 2. 

Gös:erişçi 3. İki yüzlü 4. 
Sinsi 

Mürailik - 1. Göster.iş 
2. İki yüzlülük 3. Sinsilik 

Mürailik etmek - 1.Ca-
Arzı 3. Ayrıksı 4. Çekilmiş 
5. El çekmiş 6. Sin ecen 7. 
Yalnız 8. y etincek malamak 

Münzevi olmak _ Bus- Mürakkam - 1. Y a:ıh 
mak 2. Yazılmış 

Müphem _ ı. Anlaşıl- ~ürpc - 1. Ölü 2. Ölük 
maz 2. Belirsiz 3. İkicikli, 3. 01müş 
İkinciJikli 4. İkinciririkli Mürebbi - 1. Atabek, 
.k. . 1. 5 K 1 6 Ô .. k' atabik 2. Atalık 3. Eteke 
ı ırcın ı . • apa ı . rtu 'k 4 1. k l 5 Ok t 
7 Ü t .. .. t-ı.. etı e . s e eyen . u an 

. s u or u u 6 y ti. t• n .. _ . e ş ıre 

Muphem soylcmck - 1. Müreccah _ 1. Bekrek 
Gevelenmek (Ağzında sözü 2. Daha iyi,.den iyi 3.Ötkün 
tereddütle evirip çevirmek 4. Üstün 5. yeğ 6. yeğrek 
man.) 2. Gümermek 7. Yekek 8. Yekrek 9. Yey 

Müptedi - 1. Taysak 2. 10. Yeyrek 
Tor 3. Toy 4. Yeni başlıyan Müreffeh - 1. Bayender 

Müptela - 1. Düşkün 2. bayındır 3. Erinç 4. Gönç 5. 
Marsık 3. Munluğ 4. Tutkun Kintikiriklik 6. Kolaylığa 
5. Tutsak (giriftar man) 6. Kolaylığa ermit 7. Tıthk 
Tutulmuş 7. Vurgun 8. Ya- Müreffeh olmak - Gö-
kalanmıt nenmek. könenmek 

1 

. 

Anneler Çccoklarınıl 
için ilk it amava 

ı~A.KTİ~ 
i le baş1ayınız 

Çocuk ha~talıkları mutehassısı Dr. Bay Ali 
Vahit tarafmdan sureti lıususiyede hazırlanan 

Ol.i•. 

~ 
~ 

LA 11 ı• Çocukta hazımsızlık, a · in sancı, isha! ve ku~maI:ır 
· a. varsa onları gıderır. 

Kemikleri kuvvetlendirir. 

Elleri sıkıştırır. 
Aileyi inek sütü derdinden kurtarır. 

Umumi Depo; 

LUTFi KREM 
Ecza Deposu 

Gripi önlemek • • 
ıçın 

Katagr p 
TABLETLERi 

Baş Agrısı, Ncz!e Ve Vücut Kırgmlığını 

Te"llamen Geçirir 

lsn1 ne Dikkat Ediniz 

2 adetlik f<Otusu 7 ,5 kuru~tur • 
~t=sz:w ;cw :sz&m'* ş;;ç.z: t#S§ıae M<&E+:tJI 

m • r ı p ı n 
Niçin Dai · a Tercih Edilivor? 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk alnııştf. 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri aya.~·a ka ktı 

1 GRiPiN 

'ı Bütün ağrı, 
sızı ve san-

ı cılan dindir:r 

GRiPiN 

' Soğuk algın
lığına, nez-
' . ıeye, grıpe, 

diş, bel, si
nır, adal·"! 
ağnlarma ro
matizmaya 
karşl bilhas
sa müessir
dir. 

GRIPİN 
• 
1 

tecrübe ediniz 

••••••••~•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••wıııaıe•ıııııaıııııaıaııaıı 

Ampul Hırsızı 
Son zamanlarda Bornovada 

elektrik ampuUcri sık sık çalın
makta idi. Bunu yapan Naci 

isminde biri olduiu anlaşılarak 
yakalanmıştır. Naci iJlediii 
suçlarını söylemiftir. 

Kahvede Bağıran Kaptan 
Zaferimilli kayığında kaptan 

Bilal oğlu Mustafa sarhoş olup 
Kemeraltmda Hacı Hasan oteli 

kahvesine kiderek bağmp ça.
ğırdıiından zabıtaca yakalan
mıştır. 



lstaııbul Maçları 
Feııerbahçe Istanbulspor 1-5,Beş·k
taş Vefayı 1 - 3 Sayı ile Mağ up Etti .. 

İstanbul 8 (A.A) - İstanbul 
ıampiyonası futbol maçlarına 
bugün de devam edildi. Za-
man zaman yagan yağmura 

rağmen pek soğuk oJmıyan 

hava futbol için müsaid bir 
ımanzara arzediyordu. 

Şeref stadında: Günün prog
amında şampiyona üzerinde 

-doğrud:ın doğruya müessir o
lacak ehemmiyette ve ön plan
daki takımları karşılaşdıran 

ir müsabaka yoktu. Şeref 
•tadı ile F ener1 ahçe stadında 

ynanan iki maç F enerbahçe 
e Beşiktaş·m tahmin hilafına 

~enilenmesi takdirinde chem
iyetl sayılacak bir neticeye 

"bağlanabilirdi. Fak at şampi

yonluğun mukadderab yaklaş
tığı sıralarda iki kuvvetli ta· 

mm bir sürpirize kurban git
'!Demek için her türlü ihtimaHeri 
JlÖ"<Ününde bulunduracakları 
muhakkaktı. Netekim her iki 
alanda da alman neticeler bu 
uyanıklığı ifade edecek kadar 
kuvvetlidir. 

Şeref stadında ilk maçı F e
nerbahçe ve İstanbulspor genç 
talnmlan oynadılar. Maç 2-0 
fenerlilerin lehine bitti. 

F enerbahçe B. takımı da Ji
aanslarını getirmedikleri ıçın 

, hükmen mağlup sayılan lstan
bulsporun B. takımını ekzersiz 
de 3-0 yendi. 

Üçüncü maç Altınordu - Bey
lerbeyi takımları arasında oy
nandı. ikinci kümenin bu iki 
takımı arasındaki bu maç son 
zamanlarda çok iyi neticcJer 
alan Altmoreuluların hakimi
yeti altında geçti ve kırmızı 
lacivertliler candan bir oyunla 
maç.ı 0-1 kazandılar. 

Sonuncu maçı F enerbahçe -
lstanbulspor A takımları oyna
dılar. F enerbahçe sahaya şu 
kadro ile çıkmıştı: 

Hüsameddin, Yaşar, Fadıl, 
Reşad, Ali Riza, Esad, Niyazi, 
Namık, Muzaffer, Şaban, Fikret 

İstanbulsporlular da şöyle 
çıktılar: 

Hikmet, Sabih, Ali, Fahri, 
Sami, Enver, Cihad, Nevzad, 
Orhan, İsmail, Reşad. 

Hakem Kasımpaşadan bay 
Halid İbrahim. Oyuna Fener
liler sıkı bir hücumla başladı
lar. İstanbulsporun müdafaasın
da kesilen bu hücum mukabil 
bir akın şeklinde Fener mua
vin hattına kadar geldi. Fakat 
daha birinci dakika bitmeden 
sağdan bir fener akınının İs
tanbulspor kalesine kadar in
diğini, topun seri bir havale ile 
Fikrete kadar geldiğini ve ye
niden ortalanarak Muzafferin 
isabetsiz bir veru~u ile avuta 
2'İttiğini görüyoruz. Bu seri 
başlang ç seyircilere heyecanlı 
bir oyun vadediyordu. 

Bu ümidle hazırlananlar her 
geçen dakika ile cazibesini bir 
parça daha kaybeden tatsız 
bir oyun takibine başladılar. 
Birine" devre kontrolsüz ve 
zevk iz bir oyunla 1 - O fe
ner" n lehine bitti. İkinci dev
rede F -:ncrliler daha canlı da
ha müe sir ve vaziyete daha 
hakimdiler. Oyunu açmağa mu
' affa, olarak ve her iki açık
tan hakkıyle istifade ederek 

1 
güzel dört gol daha çıkardılar. 
Bu golleri sırasıyle Muzaffer, 
Şaban, Fikret ve Namık yap
blar. lstanbulsporlular bu beş 
gole p~naltıdan a~tıkları bir 
golle mukabele ettiler. Maç bu 
suretle 1 - 5 lstanbulsporun 
mağlubiyetiyle bitti. . 

Taksim stadında: ilk maçı 
Süleymaniye - Be!rkoz (B) ta
kımları yapacaklardı. Beykoz
lular gelmediği için Süleyma
niyeliler hükmen galip sayıldı. 

(A) takımları arasmda yz.pı
lan maç çok güzel oynayan 
Beykozluların hakimiyeti altın
da geçti ve 7 - O Süleymani
yelilerin aleyhine bitti. 

F enerbahçe stadında: Fener
bahçe stadındaki Beşiktaş - Ve
fa maçı da beklenilmiyen bir 
netice verdiği takdirde Beşik
taşın şampiyona üzerindeki 
ün1itlerini çok düşürecek ehem
miyette idi. İlk maçı Vefa - Be
şiktaş küçük takımları yaptr
tılar. Beşiktaş maçı O - 3 ka
zandı. (B) takımları maçında 

Beşiktaş sahaya çıkmadığı için 
Vefa hükmen kazandı. (A) ta
kımları maçında Beşiktaş şu 

kadro ile sahaya çıkmıştı: 
Mehmet Ali, Nuri, Faik, Şev

ket, Saim, Hasan, Fuat, Şeref, 
Na::ım, Hakkı, Hayati. 

Buna mukabil Vefa takımı 
da şöyle teşekkül etmişti: 

Haluk, Saim, Süleyman, La
tif, Lütfi, Vahit, Mustafa, En
ver, Gazi, Muhteşem, Adnan. 

Hakem Galatasaraydan bay 
Suphi. Oyunun birinci devre
si cidden güzel oynandı. Her 

iki takım temiz ve canlı oyna
dılar. Birinci devre oynandığı 
zaman iki takım birer sayı ile 

berabere vaziyette idiler. İlk 

golü Vefalı Muhteşem yapmış 

buna Beşiktaşlı Hakkı cevab 
vermişti. İkinci devrede de 

oyun bu temiz şekil ile devam 

ederken bazı seyircilerin çirkin 
bağrışmaları oyuna sert bir 
cereyan vermek istidadını sı-ös
terdi. Fakat hakem vaziyette 
hakim oldu. Haluk yediği bir 
tekme ile sakatlandığı için oyu
na güçlükle devam edebiliyor
du. Bunun neticesi olarak Hak
kı ikinci, Nazım üçüncü Beşik
taş golünü kaydettiler ve ta
kımlarını sahadan 1 - 3 galib 
çıkardılar. 

Bayanlar 
Daima ve katiyen bozul

maz ondüleleri, yalnız ve 
yalnız diplomalı MiNİK 
Kadın Berberi SITKlnın 
ilaçları, makinaları ve us
talığı yapabilir. 

l~ütiin Izın · r 

Güzelleri in 
SITKI bayın salonuna 

koşmalarında elbet çok mü
him bir sebeb vardır. 
Bir ziyaret bu sebebi 
size de öğretecektir 
Keçeciler caddesi 122 No. 
3 katlı yeni binasında B. 
Sıtkı adresine dikkat ediniz 

Tel~fon: 3101 
1-26 (193) 

1 Müstakil Saylav Bay 
Halilin Teşekkürü 

~~~----------...___,----~~-- lJijl!}i 1 m·i Sayfada - madınızı yenilediniz. Bu devre-
kğmeti çalışmalarının ulus de de meb'us olmak şerefini 

önünd yapılan tenkitlerle kar- bana bahşettiniz. Duygulu ka-
şılaştırılmasına fırsat vermiş ve dirşinaslığmızdan dolayı cüm-
yurttaşların siyasal olgunluğunu lenize şükranlarımı arzederken 
arttırmıştır; buyuruyorlar. Bü- milli menfaatları göz önün-
yük Reisicumhurun bu kana- den bir an ayırmıyarak ve 
atını takviye edebilen bir kaç samimi yoldan asla ayrılmıya-
müstakil meb'us içinde bulun- rak fikirlerimi istiklal ve rey-
makla bahtiyar ve müftehirim. }erimi istiğna ile kullanacağım-

F ahrim ve bahtiyilrlığım şun- dan emin olmanızı rica ederim. 
dandır. Büyük Millet meclisinin Meb'us: HALİL 
şerefini ve manevi nufuzunu 
her şeyin üstiinde tutmak ben
ce en büyük milli vazifeierclen 
biridir. Zira hepimiz faniyiz, 
rejimin ve inkılabın müebbet 
istihkamı orasıdır. Biiyük Mil
let meclisi islinatgah olarak 

Arıcılık 
Bornova'nın arıcılıkla uğra

şan Kavaklıdere, Naldöken 

köylerinde birer arı kovanı 
yap1lacaktır. Bu kovanlar An-

kara'nın fenni kovanlardan o
lacak ve 40,50 kiloluk bal 
alabilecektir. 

Silah Atmış 
Kemer caddesinde Rifatın 

meyhanesinden çıkan Mehmet 

oğlu Süleyman, Demir oğlu 
Riza ve Ahmet oğlu Hüseyin 
yollarına gitmekteler iken yan-

larından geçen Ömer oğlu Ah
met evine girdikten sonra kapı 

SahHe 9 

Göz Hekimi 

lütf i Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte-
hassısı: 
ikinci beyler sokağı No. 65 

T clefon : 3055 
Evi " 5125 

746 s. 7 

eralığından bunlara bir silah 

attıgı iddia edilmiştir. Ahmet 
hakkında tahkikata başlanmış
tır . 

arkasında milleti buldukça dev
letin kudretini hırslan ve mcn
faatları ugruna istismare yelte
necek macera peı esLf er daima 
tepP.si üstüne dikilecektir. Ak .. i 
takdirde amme otoritesi hususi 
menfaatlar için istismar V<4sıtnsı 
olacak karars·zlık ve anarşi 
tehlikesi baş göster~celttir. Mil
let Meclisinin manevi nufuzu 
miHet kürsüsünden milletin ih
tiyaçları ve dertleri karşılıklı 

fakat snmimi tenkit ve muta
laalarla açılclıkca artacaktır. 

Gr1p ve Romatlz ma Bo.ş ve 01 ş ~ağr1ları , 
'1

1

1 

tievra.lj\ 5iyakik için en faydalı ve ge:çir1c.1 }laç: 
Atatürk gibi duyan ve dü

şünen büyük l'lir şefe biJhasca 
bugünkü şerait içinde malik 
olan milletimiz bu bakımdan hiç 
şüphe yok ki dünyanın en bah
tiyar milletlerinden birisidir.: 

ALG OPAN d1r ... ------------
~ ... hrı ınizdekt Bütün 1 ~eza nelerde Vardu-. IS {Al~LA 

p .A.. N"9 isteyiniz 

Büyük önder yeniliğin ve iler 
layifin ve yükselişin kaynağıdır. 

T ürkiy(! ıçın unıuıni dipoziteri IST'AN BULDA BAHÇEKAPISINJ)A 

Z..A..:ıv.r~N" Ecza Deposudur 

Bu defa da hakkımdaki iti-

- 236 - Öz Türkçe karşıhk!ar 

Mürekkep-(Yazı mürek
kebi man) 1. Kara 2. Kar 
kış 2. Karatkış 4. Yazı bo-

2. Ör 3. Tamak 4 Tayız 
Mürteşi - 1. Alımsak 2. 

Alumsak 3. Cebir 4. Yiyen 
yası yıyıcı 

Mürekkep - (terkipten) Mürtet - 1. Dönme 2. 
1. Karışık 2. Katınkı 3.Üsme Dönük 
(ayrı ayrı parçalardan mü- Mürur - 1. Geçiş, geç-
rekkep man) me 2. Gelip gitme, gidip 

Mürettep - 1. Danışıklı gelme 
2. Düzenli 3. Düzme 4. Ku- Mürur eden - 1.Ertim-
rulmuş 5.Sıralanmış 6.Sıraya lig 2. Geçen 
konmuş 7. Türeli ı Mürur etmek - 1. Çez-

Mürettip - 1. Dizen, di ginmek, çizginmek. 2.E~tmek 
zici (matba mürettibi man) 3: ~eçmek 4. GeJıp gıtmek 
2. Kuran 3. Sıraya koyan gıdıp gelmek 6. Ütmek 7. 

M.. . 1 G . Uzmak (yanından geçmek, 
urevvıç - . eçıren .. 

(R k d ) 2 zaman geçmek man) 8. Ut-evaç azan ıran man . k . mc 
Güden 3. ileri götüren 4. Mürüriye - (resmi) Ge-
Tutan 5. Yürüten çitlik 

Mürsel - 1. Elçi (gön- Mürür mahalli - 1. Ge-
derilmiş man) 2. Gönderilen çecek, geçit 
gönderilmiş 3. Yalvaç (Resul Mürüvvet - 1. Adamlık 
manasına) 4. Yollanmış 2. Görk 3. Kişilik 4. Sevinç 

Mürselileyh - 1. Adına 5. Yiğitlik 
gönderilen'2. Kendisine gön- Mürüvvetsiz - Kişilik-
derilen. sız. 

Mürsil - 1. Gönderen Müsaade 1. Boşuğ 2. 
2. Verici 3. Yollayan. Özük 3. Ürük 3. Özük 5. 

Mürşit - 1. Bosutçu 2. Savak 6. Yardım. 
Doğru yol gösteren 3. Ger- Müsaadekarlık - Ge-
çek er 4. Kılavuz 5: Taysı zenlik. 
6. Uyandıran 7. Uydacı. Müsabaka - 1 Öğdür 

Mürt - 1. Geberik 2. 2. Ötüş 3. Yarış 4. Yürük. 
Gebermiş 3. Kadakmış 4. Müsabaka etmek - 1. 
Keşeşmiş 5. Ölmüş. Burnaşmak 2. Çakışmak 3. 

Mürtaiş _ 1 Titrek. tit- Ert~şmek 4. Evişmek 5. Geç
riyen 2. Ütük (Soğuktan meS{~ ~alışmak ~· ~ı~~şmak 
titriydn man) 7. 9kunmek 8, Olçuşmek 

Mürtefi - 1. Aşık, aşkın 9. Öndül komak (~a~is .. tu-
2. Ayız 3. Biyik 4. Uca 5. tuşmak m~n.) 10. Onurdu.~
Üksek 6. Yiice 7. Yüksek müş 11. Önürtmek 12. Ot-
8. Yükselmiş künmek 13. S~rüşmek 14. 

Mürtefi olmak - 1. Yü- Uzuşmak 15. Uçeşmck 16. 
celmek 2. Yülcselmek Üğürmek 17. Yaraşmak 18. 

Mürtefi yer - 1.Hündür Yarışmak 19. Y cnişmek 

Öz Türkçe karşılıklar - 233 -

Münebbih - 1. Ayağan Münferid - 1. Ayrı 2. 
(münebbih ilaç man) 2. U- Ayrıksı 3. Ayruk 4. Başai 
yandırmak 5. Bircik (Yegane man.) 6. 

Müneccim - 1. Belger Biren 7. Boy 8. Boydak 9. 
2. Kam 3. Kükler 4. Yıldız Boyluğ. boyluk 10. Tek 11. 
bilir 5. Yıldız göyer 6. Yıl- Yalın kat 12. Yalnız 
dız güden 7. Y ondazçu 8. Münferiden - 1. Ayrı 
Yumcu, yomcu ayn (Ferd ferd, birer birer 

Münevver - 1. Ku!uk 2. man.) 2. Başka başka 3. Bi· 
Parlak 3. Silkü 4. Şataflı 5. rer 4. Birin birin 5. Kendi 
Y ahtu başına 6. Kendi kendine 7. 

Münezzeh - 1. Arı 2. Tek başına 8. Yalnızca 
Arığ 3. Arık (temiz, fazıl Münferiden kalmak -
man) 4. Süzülmüş Sergilmek 

Münfail - 1. Alınmış 2. Münhal - 1. Açık (Yer, 
Bingin 3. Darılgan 4. Güce- iş memuriyet hakl ... ında) 2. 
nik, gücenmiş 5. Kırılmış 6. Açılmış 3. Boş, boşalmü 4. 
Somurtmuş Çözülmüş 5. Seşilgen 

Münfail olmak - So- Münhani - 1.Avrık {Bü-
murbnak, somutmak, sorul- kük, bükülmüş, eğrilmiş 
mak man.) 2, Burgaç 3. Bükük, 

Münfail olmlak -1.Alın- bükülmüş 4. Eğef 5. Eğri, 
mak 2. Burlukmak 3. Bur- iğri 6. Eğrilmiş, iğrilmiş 7. 
tulmak 4. Burulmak 5. Da- İğrik 8. Kamburlu 9. Kıvrık 
ranmak 6. Darılmak 7.Güce kıvrılmı" 10. Yılık 
gitmek 8. Gücenmek 9. Gü- Münharif - 1. Çarpık 2. 
nüllcnmek 10. İçginme, için- Değişmiş 3. Eğri 4. Kıyık 5. 
mek 11. Kırı ınak 12. Üşen- Sapa, sapan 6. Sapmıs 7. 
mek Verev 8. Yılık 

Münfnsıl - (munfasıl) 1. Münhasif - 1. Sönük 2. 
Ayrı, ayrılmış 2. Çıkarılmış, Tutkun {Ay için) 3. Tutul· 
çıkmış 3. İşinden çıkarıimış muş (Ay için) 
4. Savu 5. Üzük 6. Yerın- Münhat 1. Alçak 
den ayrılmış, yerinden çıkmış (Arazi hakkında) 2. Aşağı, 

Münfehim- Anlaşılan aşağıda 3. Basık 4. Catık 5. 
Münfehim olmak - 1. Çökek 6. Çöksek 7. Engiz 

Anlaşılmak 2. Okulmak 8. Eniş 9. Esik 10. Koy 11. 
Münfek - 1. Ayrılmış Oyman 12. Oypan 13. Yasul 

2. Çıkmış 3. Kopmuş 4. Sö- Münhec!im - 1. Bozuk• 
külmüş 5. Üzük 2. Çökük 3. Obruk 4. Yıkık 

Gayri münfek - 1. Ay~ yıkılmış 
rılmaz 2. Bitişik Münhcdim olmnk - 1. 

Münf criç-1.Açık açılmış 2 Çökmek 2. Kepmek 3. Y ı
Apışak (Ayaklar hakkında) kılmak 

3. Geniş Münhemik - ] • Dümük 



PLATT 
Makina fabrikasının 

IDAll ÇI T Rlu-i 

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

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

.Bristoı Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz O elidir 
Bütün lznıirliJer Burada Buluşurlar 

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

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

Dı.kkat • Bütü~ Egelilere Brı•stol s.irke-
• Beyoglunun cıde 

OsmaniJ7 e oteli:id!~~siye 

'fürkiye Ziraat 6ankası lzmir: 
Şubesinden: 

Mevkii 

Darağaç 

" 
Tepecik 

Ayavukla 

Karşıyaka 
Turan 

" .. 
.. 
" 

Pi yada 

Demir Mehmetçik 

Tepecik 

Sinekli C. 
Bostanlı karakol 

Şimendifer C. 

" 
,, 

" 

Cinsi 

arsa 

" 
" 

No. 

38 
1-1 
2-2 

,, 112 hisse 44 

" 
" 
" 
•• 

" 

16 
138-57 
136-1 

33 

101 
tarla 47 

'f epecik 
Karataş 

Cafer Tayyar 

Bahçe S. 
Dokuz EyJül 

dükkan 116 h:sse 18·20 

Bornova 

Daraiaç 
Bayraklı 
Karşıyaka 
Buca 

.. 

.. 

Dede 
\' arilci 
Halıhyc 

Bahariye tasvir 

İstasyon C. 
Forbcs 

" 

arıa 95 

" 
24 

.. 115 hisse 157-1., 

,. S/8 hisse 1 

" 

" 
" 
" 

24-22 

122 

bila 
,, 

Muhammen 

kıymeti 

300 
600 
400 
300 
800 
300 
300 
500 
500 
500 

500 
400 

:61 
300 
500 
800 
800 
500 

300 
800 

,, Zafer ,. 60-1/46/l 200 
Tepecik Kaathane C. .. 256-258-262 100 
Mersinli Kilise ,, 20 2JD 
Tepecik Pirina çıkmazı tarla 1766 M. bila 1000 
Bu.-;a Mecidiye belediye arsa ,, 1000 

Yulcarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 

Ycy-- peşin para ile 10/2/935 tarihinden itibaren açık arttırma 

ile satışa çıkarılmııtır. Malın satıldığı seneye ait devlet belediye 

Yergi ve resimlerile sair masraflar müşteriye aittir. Kıymeti iki 
bin lira veya daha fazla olan emvalin kat'i ihaleleri istizana ta
bidir. İhale 4/3/935 tarihindedir. Taliplerin yüzde yedi buçuk 

depo:ıitolarilc ihale ~ünü saat 14-30 da Ziraat b~nkasına 

llaÜracaatları. 361 0 90) 

tenı Asn 

ıAntalya Nakliyatı Uü..umiye 
Şirketi 

Aydın Demiryolu üzerindeki istasyon ve vilayetlerdeki 
tüccarlarucızın dikkat gözüne 

Antalya Nakliyab umumiye şirketi, son zamanda muhterem 
müşterilerinden gördüğü de:-in aiakaya karşılık olmak üzere 
aşağıda gösterildiği şekilde nakliye ücret!erinde yaptığı ten-
zilatı ilan ecler ve saygı sevgi değer müşterilerinden sonsuz 
yardımlarını diler. 

1 - Aydın demiryolu üzerind~ bulunan ve Denizli (Dahil) ye 
kadar olan istasyonlara sevkettiği (mobilye bof kap hariç) tüc
car eşyasından almakta olduğu beher kiloda iki kuruş nakliye 
ücreti badema "60,, paraya. 

2 - Sütlaçtan itibaren başhyan Eğirdir hattma scvkettiği 
(mobilya boş kap hariç) eşyadan şimendifer navlun ve İstanbul 
İzmir nakliye ücr .... tleri olarak aldığımız beher tonda "40,, lirayı 
da "35,, liraya tenzil etmiştir. 

Antalya Naklıyatı Umumiye Şirketi Birinci Kordon No. 120 
2 - 7 (174) 

Umum Hastaların · azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

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

TuRKıYENİN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
1- 20 (355) S.7 

Istanbul Milli Emlak Müdürlü
ğünden: 
Mercanağa mahallesinin Çakmakçılar yokuıunda 3840 metre 

murabbaı arsa üzerine yapılmıı dlSrt katta altmıı oda ve altında 

dokuz dükkinh Yuıufyan hanında 240 m... itibarile hazineye 

aid 30 hissesi muhammen bedeli olan 15674 lira üzerinden 10 
Şubat 1935 Pazar iÜnü saat 15 te kapalı zarf uıulüle ıatıla .. 
caktar. 

Satıı bedeli birinci taksit p•fİD, ikincui bir ıene ıonra alın
mak ıartile iki müsavi taksitte ödenecektir. lıteklilerin 2490 
sayılı kanun hükümleri dairesinde, muhammen bedelin yüzde 7 
buçuj-u nisbetinde teminatlarile mektuplarını artbrmayı açma 
ıaatinden bir saat eneline kadar lstanbul Milli Emlak müdür
lüjiindeki Satıı komisyonu Reisliğine Yermeleri. 7 8 10 380 (179) 

Kanzuk şurubu 

En muannit öksürükler, bronşit, nefes darlığı ve boğma
canın kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlar da vikaye edici 
tesiri şayanı diklcattir. Her eczenede bulunur. 

.. ~, ' "'" • • • "'! .: .... ·:-. :. • . . ., ' .. 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Sahife 11 

Dr. - Operatör Talısi 
Çivici Hamamı Civarındaki 

(Kurtuluş Yurdu) nun 
935 senesi ameliyat ve hasta kabul şeraiti 
Apandisit, fıtık, basur, fi5tül, bağırsak, akciğer, karaciğer, 

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

UçUncU sınat için top yekQn 35 llra 
ikinci " " " " 40 " 

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

Alelade hastalakların tedavisi veyJ.t ameliyatı için 
hekim ücreti, ilaç her şey dahil 

UçUncU sınıf için yemi Ucret 2,s Ura 
ikinci " " " " 3 " 
Birinci " " '' " 3,S " 
LUks hususi " " " 4 " 

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 11-13 (59) 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

İki Defa SUzUlmüstUr 
' 

Yegane Deposu 
Başdurak 

Bam i Nüzhet 

Sıhhat Eczanes• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

--

lzmir Vilayeti Def terdarlı-
ğandan: 

İzmir körfezinde 3 senelik muhammen bedeli 2400 lira olan 
Çakalburunu dalyanında 1 Mart 935 ten itibaren üç sene müd
detle balık avlamak hakkının açık artırmaya çıkarılması neticesi 
verilen bedel haddı liiyık görülmediğinden açık artırmanın 10 
gün uzatılmasına karar verilmiştir. Açık artırma 17-2-935 Pazar 
günü saat 15 te defterdarlıkta toplanacak artırma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 0 0 7,5 tur. Hükümatça tayin edilecek ban-
kaların teminat mektupları ve dcvlct·ın m t h ·ı b uayyen a vı ve ono-
ları kabul olunur. Şartname isteyene bedelsiz verilir . 

403 (192} 



f ratelli Sperco 
! apur Acente~i 

ROYALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

HEPMES vapuru 9 şubattan 
14 su bata kadar (doğru) Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala-

caktır. 

GAl YMEDES vapuru 9 Şubat
ta beklenmekte olup Burgas 
Varna ve Kö!tence için yük 
c:acaktır. 

GANYMEDES \ apuru 23 
rubattan 28 şubata kadar An
\ ers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

FROST vapuru· 12 Şubatta 
Roterdam, Hamburg, Copen
bage, Dantzig, Gdynia, Go-
teburg, Oslo ve İ5kandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

HEDRUN vapuru 23 Subatta 
Rotterdam, Hamburg, Copen-
hage, Dantziğ,_Gdynia, Gote
bur~ Oslo ve Jskandinavya li
manları için vük alacaktır. 

iATIONAL STEAM NAVIGA 
TION Co. OF GRECCE 
İ:rmir - Nevyork arasında 

ayda bir rnunta7.am sefer 
RjNOS vapuru 10 subatta 

İ~mirden f doS!ru) Nevyork için 
yfılr alacaktır. 

TAME"TS vapunt 12 martta 
fzmirden f dosrru) Nevyork için 
vük alacaktır. 
'ERVİCF. MARİTt VI ROUMATN 

Garbi Akdeniz İçin ayda 
b"r rnımtazam sefer. 

PEJ FS vapuru 15 şuhatta 
~e İp 16 Şubatta Malta. Bar
ı::elon. Marsilva e Cezaire 
harekPt edecektir. 

AT BA TULYA vapuru 12 
r-"lrlta j!elip 13 martta Malta, 
('p Qva Marsilya ,Barselon Ye 
Cc7aire hareket edecektir. 

,l~ndaki hareket tarihlerinde 
ki de~şikliklerden acenta mes
u:· vet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
b1nası arkasında FRA TELLl 
SPERCO vapur acenteliğine 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

T• ' '· 
~r. F. H. Van Der 

7~e & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DERIND JE vapuru ha!en 

limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam Hamburg ve Bre
mene mal almaktadı. 

AQUıLA vapuru Anvers ve 
Hamburgdan yük çıkarmak 

üzere 22 şubatta bekleniyor. 
ULM vapuru 15 şubatta bek 

leniyor. 20 şubata kadar An
vers, Rotterdam, Hamburğ ve 
Brcmen için yük alacaktır 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 31 Son 

kanunda gelip Liverpol ve An
versten yük çıkarmıştır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 23 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXMİNİSTER vapuru 13 şu
bata doğru bekleniyor.Nevyork 
için vük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda olup Nevyork, için 
yük almaktadır. 

EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

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 

tor 

A. Hiza Unlen 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza \.Jnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI _..,..,.-.. 

ARADIGINIZ 
KALEM 
iS E ! .. 

F b •k • Istanbul, Ayvansaray 
a fi aSI • Vapur iskelesi caddesi 

I• • d S b y } • Hamdi Bekir, Mehmet 
Zffilf e a Ş er eri: Rasim, Mehmet Emin, H. 

Ömer. Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

16 - 26 (40) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

kannnda Hull Londrn ve An
vcrstcn gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
\.'e Hull için yiik a'acaktır 

ALGERIAN vapuru 6 ~ubatta 
Liverpol ve Swanseadan gelip 
tahliyede bu!unacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hull ve An
versten ge:ip tahli~ ed~ bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull İçin yük alacaktır. 
THE GENERAR STEA ıt NA-

VİGATfON Co. LTD. 
EDJUTART vapuru S ~ubatta 

beklenmekte olup Londra için 
yük alacakbr. 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
kanunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

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

rn= 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. O. Susalt 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti ızmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ıJk hareketler: 
6121935 S. S BEOGRAD 
1312/935 S. S. BLED 
2012/935 S. S. SRBıN 

27 /2/935 BEOGRAD 
NA VıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
KATINA yapuru 4 şubatta 

Pire, Selanik, Volo, Dedeağ'aç 
limanları için yük alacaktır. 

KATINA vapuru 10 şubatta 
Pite, İskenderiye ve Porsait 
limanları için yük alacaktır. 

AY AZONI vapuru 17 şubatta 
Pire, Vo!o, Selanik ve Dede 
ağaç limanları için yük alacaktır 

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

Kordonda Cemal Ccndeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

AZ A iLE BOL 
ISI~ 

YALNIZ iÇi GAZLI 

Law.bala.-ı Temin Eder 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, ı·clefon 

PEŞTEAIALCILAR 
l\talzenıesi J)cposu 
77 - 79 TeJ. 3332 

AKSIRIK 
Tehlikenin ilk işaretidir. Gripe tutuluyorsunuz demektir. 

Buna mani olmak için 

...,elamet Ferit 

Nezle iV cm dan kullanınız. Nezle olmaz, gripe, İspanyola ve 
bu mevsım hastalıklarına tutulmazsınız. Yalnız isme dikkat. 

ela et Ferit Ve S. Ferit 
Şi 
• z ır 

Koo 

ECZA ESi 
[\ e or arı lstih ak 
eratifi Bakkaliyesi 

Her aile reisi evinin erzakını satın almadan önce bir defa 
kooperatifin modern bakkaliyesine uğraması kendi menfaatınadır. 
En nefis hilesiz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 

Harareti yüksek dayanıklı meşe kömürünün kilosu (4,50) ku
ruştur. Nefis Urfa yağları peynirlerin çeşidi bulunur. Fiatlar her 
yerden ucuzdur. Toplan alanların malları adreslerine kadar 
gönderilir. 

3 H. 3-26 (157) 
Kemeralbnda birine! Mıhcdar sokaj'ı 

(Eski İideli Kahve} 

TELEFON:3aa2 

r·zol K AL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikropları anide öldürü 

Hi il Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

30 KURUŞTUR 

Kl8 GEl~DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Topan Halis Zon~ ldak 
Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde ya!nız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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


