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Y unanistanda 
Parlemantarizin s .. ı oy eşmeleri ... 
111 E1en!er ülkesinde bir parle-
G ~ntdarı~m söyleşmesi vardır. 
ri un clıklcr bu sorum yönle-
le n~c Yazılar yazmakta, parti-
Ilı ry: düşüncolerini ortaya koy-
d l tadırlar. Yakın komşumuz-
b a _Parti kavgalarının öteden 
rn~rı hırçınlıkla yapıldığını bil-
kı'Ycn roktur. Yıllar olmuştur 
d Y,artılcr yalnız iç siyasadn 
ti~~ıl dış siyasada bile birbi
ltıü 

1
en bambaşka bir yol güt-

ş crdcr. 

dı p\l tiznnlığın en kötü biçimi 

11:, cvr.ene karşı birlik siyasa-
•ln bır türlii yerlc'lmern~ş o!-

:asıııda idi. İlk ön< c Bay V c
g,ı.etos . bu kötülüğün önüne 
dı Çı:n.cyı dü ündü. Hiç olmazsa, 
tef. sır.asada bütün partilerin , 
) d. Yonelccli olma mı sağlam-
a 1 O ·· d b .,, · 
P .. t·.

1 
gun en erı unanıstan 

«r ı c • d . çiz . ~ ış .sıyas:ısımn ana 
}' lılerındc ayrılık göstermi
ı'8:~ ar. Tiirk - Elen dostluğu, 
fla kan antlaşması gibi, siyac:a-
1>;1n.a temel ofo.n konularda 
•a rt1ı!erin görüşleri birleşmiş 

Yı abilir. 
~ ... Fakat iç siyasada durum 
nı rışıktır. Partiler hiç bu'uııa
'1z Ykcak kadar birbirinden 
\ıi~ ·tı~Iar. Bununla beraber 
O ;ştıklcri bir benek vardır: 
P1t ' Yuna.nistanda yürütülen 
ltı .... • antarizm biçiminin çık
ııa~ıara vardığı inancıdır. Yu
la ~•zctelerindcn anladığımı
ltrjgf obr.e. durum şöylece gös-

c ılır: 

1 
1 - lk· b .. ""k t• . f 'i ı uyu par ının şe -

V ,1 
•0 lan Bay Çaldaris ve Bay 

ka nızclos törünün parlamento 
ltt~Şısında başarım güclerini 
be 1rnıakta birbirine y~klaşır 
n.1Vey~n görüşler taşıyorlar. 
k cnızclos 932 - 933 te "lcra 
tn~;v.ctJcrini ,, berkitmeğe çahş
tld ıscdc bu varışı bir türlü 

e edememiştir. 
lığ-;d Bay Çaldarisin başkan
g0 n a bulunan halk paritsine 
sis;c, f;na olan Parlam&ntarizm 
kopcını değildir. Onun dışnrdan 
l'ap Ya cllilen, Yunan ulusunu 
bakısı~a uyrnıyan biçimidir. Bu 
Part'·f an si tem ynni rejim ve 
de hı .er ulusal assıfarm üstün-

ıç b• k' . Yac k ır ıtcısel a sı tanım:-
köt~ •.. sur tle dü el ·ı e'i, 
lanı ?tleıd n ~ıl' ' r • 
lıd bır çeki d"izene kavuşma

ır. 

ba~ - Çaldar"s l"abinesinin Sü 
N ·tını ohm Gen"r l Kcndi'isin 

a Yona! P. d"I ı lam . ~ .n. ı "' ti,i par-
h1a t: ntarızmın mod ı geçl ·gine 

nnııştır n I" d·1· .. y · ay ~on "- gore 
·· Unanisl ı · Jırn· • n, ı ar ('r.tantarızm re-
biç·ınıd bnşarımJc işliyebilecek 
<>tn '1: e yola koyan ülkelerden 

de.;; ~lnuılıdır. 
G · - Eleftrofronlaı ın başkanı 
"e~Ie~a! Metaksas isc"İcra kuv
ll<ıc ckının ,, diktatörlüğe dnya
iati: kadar gcniş1etiJrr.esini 

JOT. 

lÖ~üelf ib~şlı partilerin siyasal 
2tlinş erı budur. Gündeliklere 
fü11 • ce. o~lar da partilerin re
llını bıtkınleştirdiklerini sak
htı?0rlar. Bu gözlük aJtında 

ren gen J • ·ı . ~cjiın· e ınanç, partı crın 
1 Yanlış yola sürüldedikle-

Dolmabahçede To ntı 
ütün Bakanlar Davet Üzerine 

uy rlar lstanbula Gelmiş Bul 
İstanbul, 2 (Hususi) ·- Yeni 

saylav namzetleri arasında hiç 
memur ve muallim bulunmı-
yacnğı söyleniyor. 

Jsm t 1 uo11 ıc 
İstanbul, 2 ( hususi) - Baş

bakanın daveti üzerine bütün 
bakanlar sabah İstanbula gel
diler. Namzetlerin tesbiti için 
sabahtanbcri Dolma bahçede 
bakanlar ve fırka idare heyet
leri toplanıyorlar. 

Bir Tebllğ 
İstanbul 1 (A.A) - Tebliğ: 

1 - Umumi reislik divanı -

1

112/935 saat 11 de önder Ata
türkün başkanlığında Dolma- 1 
bahçede Cumhuriyet Halk Fır
kasının yeni namzedleri:ni tesbit 
vazifesine başlamıştır. 

2 - Umumi reislik divanı 
bu iş hakkında Fırka nizamna
mesinin mahsus maddesine uy~
rak fırka divanile istişare et-
meğe lrnrar vermiş ve divanı 
davet etmiştir. Fırka niza:nna-
mesinin emri vcçbile icra ve
ki!leri fırka divanının s:!ylcv 
nnmzed tesbiti müzakeresin
de bulunmıyacakloırdır. Ancak, 

· 3- Fırkamızın icra vekilleri 
seçim münasebetile ulusa nr
zedilecek beyanname muhte-

• viyatı üzerinde konusmak üze
re davet olunmu~lardır. 

4 - Fırka divanı ve ıcra 

vekilleri 2 Şubat Cumartesi 
saat 11 de Dolmabahçede 
toplanacaklardır. 

Fırka Divanını Davet 
İstanbul, 1 (A.A) - C. H. F. 

Umumi reislik divanı yeni say
lav namzetleri hakkında isti
şare için fırka dıvanının 2 Şu
bat 1935 Cumartesi günü saat 
11 de Dolmabahçede toplan
masına karar vermiştir. Fırka-
nın meclis grubu idare heye
tini 2 Şubatta Dolmabahçede 

toplanmıya davet ederim. 
1 met İnönü 

Genel Kiitlpllğln Daveti 
İstanbul 1 (A.A) - C.H.F. 

Recep }'eker 
umumi reislik divanı yeni say
lav namzedleri hakkında isti
şare için fırka divanının 2 Şu-
bat Cumartesi saat 11 de Dol
mabahçede toplanmasma karar 
vermiştir. 

Fırkanın umumi idare heye
tini vazifeye çağırırım. 1-2-935 

C. H. F. umumi katibi 
Receb Peker 

neden Su Çekiliyor 
Ta at En Çok Demiry ar n adır 

e dif erciler· nin •• •• • 
şuncesı 

Sıı rıllrncla 7,·almı erleı·drn uiı"i Gadmilıcıl "amii su/m· altmdcı 
Edirne 30 (Hususi) - Trak- lar altında çekilen resimler ni zıay kurumu yardım etmekte 

yanın incisi o!an şirin Edirne- gönderiyorum. ve kapı kapı dolaşarak muh-
nin geçirdiği seylab felaketini Sular dünden itibaren çekil- taçlara ekmek, çamaıır, odun, 
tel yazısile bildirmiştim. Bu meğe başlamıştır. Seylabzede- kömür dağıblmaktadır. Yıkılan 
mektubumla da seylaba maruz lere gerek umumi müfettişlik bir evin enkazı altında kalarak 
kalan çarşı ve mahallelerin su- ve gerekse vilayet ve Kırını- - Sonu G mı ı Sa1ıifedr -

······················-············································································································· rinde toplanır. Bunun içindir ki küçük bir parti de vardır. vurulunca, yakm komşumuzda 
partilerin büsbütü!1 dağılmasını, ~.u. s?yleşmeler, başy~s~.da rejimin hangi yol üzerin<le 
Almanyada voeya ltalyada oldu- degışıklıkler yapılması du,un- yürüyeceğini daha kolaylıkla 
ğu gibi F cşizmc kaçan bir re- cclerinden doğmuştur. İşte bu anlıyacağız. 
jimin kucaklanmasını istiycn değişikliklerin iç yüzü alana Şev k.e1; :Si1gl:n 

Londra' da Askeri 
Meseleler Görüşüldü 

Bay Laval Fransız Erkanı 
Harbiyesinin Projesini Anlattı 

LONDRA, 2 (A.A) - Roy
ter Ajansından: 

Dün sabahki Fransa - İngil
tere konuşmalarından pek bü
yük bir kısmını Fransız büyük 
erkanı harbiyesınin Almanyanın 

askeri voıziyeti hakkındaki mü
taleatım izah eden bay Lava
lın nutkuna tahsis olunmuştur. 

Fransa erkanı harbiyesinin mü
taleasına göre, Almanya, hü-
kumeti muntazam surette veya 

kısmen talim edilmiş efradı 
maliktir ki, bunlar aded itiba 
rilc Fransız askerine faik de
ğilseler bile her halde müsa
vidirler. Yalnız harp lcva:rımr 
itibarile Almanya aşağı va· 
xiyctte ~ir. 

BugUnlU Görüşmede 
İstanbul 2 (Hususi) - Lond

radan bildiriliyor : Fransız na-
zırlarının lngiliz mtzırları ile 

onu H tiçı1ncü sayfada 

BORJ 
RoJPB'nın Üç Kanlı Zalim· odrik 

Borjiya, Sezar Borj·ya, 
Lokres Borjiya 

Roma'nın en kanlı zalimleri olup din perdesi altında 
• l m dik cina t bırakmıyan papasların yaratbkJan 
facialan çok yakında bu aütünlarda okuyacaksınız. 

s 

MIŞEL ZEV AKO'nun serinden nakledilen bu 
tefrika tarihin kanlı ve heyecanlı s hifelcriı;i sizin 
ıöderiniz önünde canlandıracak beş riyctin nelere 
ıi!Ögüı verdiğini anlatacaktır. 

Birkaç gün içinde Borjiyayı bekleyiniz 

Yırtıcı hayvanlar terbiyecisi fareleri de alıştırıyor. 



Soya anm 
Tescil Ettirenler BERL 

Kent Kurumu Toplandı 
·i~ ..... Ci;;; .... K;;;j;;;""·y ardımı .. 

itfaiye 
Etrafında Bir Takrir 

Belediye Baf k;~~ .. ·y;;;~i·;; .. 5~;-·E.trafındaki Bütün 
Suallere Cevap Verdi 

Böyle bir hal, 111emleketin te• Pakat buna rapen ıu bulaııık Şehir Mecliıi dün 6ğleden 
sonra saat 16 da Doktor Bay 
Behçet Salihia batkınlıimda 
olarak Şubat içtima devre.s·nm 
ilk toplantıaını yapllllfbr. 

Geçen zabıt addan kltib 
Bayan Benal Nevzad tarafın
dan okundu ve aynen kabul 
oluQduktan ıonra rumamede 
mevcud işlerin mlliakerelİDe 
geçilmiftir. 

Belediye bqkanlıibndan mec
lise havale edilmit olan bazı 
takrirler okundu ve ait olduk
lan enctımenlere hevale edUdi. 

lzmlr E .. ., ... 
Bu tabirler .aruuıcla İzmir 

faiyuiain, yalan kanlarda çı• 
kac:ak yangınlara ıevkedilebil· 
meli içia bu kazalardan benzin 
ve Aire masrafı almmua ll
zımgeleceii hakkında bq
kaaJaim verdiji teklif okun· 
da. belan eczaa bay Faik 
takrir.in -.ıtlzakereye. deferi ol· 
dujunu alyledi. Bunun ilzeriae 
bn~e eacllmeai bqkanı Bay 
Mamcli liz alarak, lamir itfa· 
iyeabün İzmire tahlis edildiiini 
ve kaulara gitmeli içia kurul
tayca bir karar Yerilaesl icap 
edecetüü 81ylad. 

Çok Dotru Bir Glrllf 
Azadan avukat Bay Mllnir, 

Bay Hamdiain mltalu11 .&ze
rine .az alda ve dedi ki: 

- lmür etfaiyui, filhaki
ka İzmir içindar. Fakat c:ıvar 
kualarda çıkacak elan tehli· 
keli bir yanpıda bizim seyirci 
kalmamı~, ula m11Vafak ola•z. 

Poliste 
Komiserler imtihana 

Girecekler 

sanüdune de uypn düı· geliyor. Halbuki temiz relmesi 
mez. Bu sebeple takririn IAzımdır. Bunun için ıüphelen· 
m-zakeresi bile lüzumsuzdur. dijimiz llç kaynajı kestik 
Bence ıtfaiye, vilayet dabilia- ve bunlann suyunu muayene 
d-•-: her hangı" bir kazanın ediyorur.. Yamanlar ıuyunun 
~ bir in evvel halka verilmesi 

ihtiyac:ma yetifebilmelidir. belediyenin de çok üıtediği bir 
Bay MGniria m11taleuı üze- feydir. Çbka bundan bizim de 

rine ba,.bnlajın bu h11SU.1taki iltifademiz vardır. Fakat ne 
teklif takriri bOtçe endlmeni- yapalım ki fen bize mlaaade 
ne havale edildi. etmiyor. Y ap-.kta olclujama 

Yamanlar Suyu tahliler mu.bet netice verme-
Azadan bay Sabri, Yaman- dikçe suyu bınkamayız. Bunun 

lar ıuyunun halka ne zaman için de uman tayin edemem. 
içirileceibıi ıordu. Belediye Tepecik Yolları 
bqkam bay Behçet Uz, ba Sandan aoara yollann bo-
ıuyun henüz içilebilecek bir nldatundan fikiyet edildi. 
halde olmadıjım ve her ilci ~ Azaclaa bay Hun, bu balin 
rOnde bir muhtelif menbalar- Tepecikte çok feci oldutunu 
dan alınan nlann tahlil etti· 
rildijini,kimyakerlerin, ıuyua te ll>::d.. V---L-L bav H~ 
mizli.ı.: hakkında heniz rapor ııwp,-- ı 
venn~;.ekte oldujunu, tayledi. nll de birinci kordonun geçi• 

Azadan Dr. Bayan Suda, iemes bir 1aaWe WUDdupnu 
bu RJUD kiyi.iller tarafından ill•e .,lecli. 
altı aydan beri kullanılmakta Kordonun llllyındırlıga 
plclupu ılyledi. Ve bu bo- Azadan avukat bay Ahmet 
zuldujun ne oldupn. sordu. Ştlkrl, limaa idareaiain birinci 
Bayan SaadadaD aoara dii• kordOll1ID _,........itin ,._ 
bazı azalar da ı6z s&yledller bin lira tahsi9 ettithü ve işin 
ve mani tetkll eclea ıebepleri mlltulalıidine ihale olundujuou 
aordular. Ba1 Aziz .......... llJledL llltealabea hadan bay 
ria ne smetle almdıimi wda SMhh •tf• iniacl• 
ve fimdiya kadar ha itin bitmif Utifaa olaatda ft bW edlldl. 
olmam lbun olclaju kanaabm Bay Saclinin yerine rey it'an 
ileri alrclii. ile hadan Ahmed Ş&krü •~ 

Belediye bqkam blitün au· çildi. 
allere cevab •ermiı ve laalia· Batb alsak .. edilecek İf 
ten demittir ld : kalmadajı içia Çarpmba gllnll 

- YaDMPlar IUJU 29 Jtay- ljleclea llO .. uat 16 da top• 
naldan Jeliyor. Teaiatm fenDI landmak tiwe toplanbya ni-
ya~ inan•ız vardır. llayet verllclL 

Memurlar 
Dün Şubat Maaıını 

Aldılar 
Borclrolan laamiumıt olaa 

dairelerin •• la.....ı muha
sebeye merbat memarlann ma
&fl 4f1D tevzi olanmuttur. Is-

Muayyen Saatta 
KaP-ahlmalıdır 
Birkaç lln enef majaza 

ve ticarethanelerde çalışan it· 
çiler, majazalann muayyen 
bir saatta kapanmam& temİD 
için aralannda ~ 
bir iltirlulmvme.Ji ayn ayn 
imz..,arak belediye reisi Dok• 
tor bay Behcet Salih Uza ver
miflcrdir. 

* •• 
Bu teıebbfiıün m6sbef' 1t•r 

netice vereceğini kuvvetle lmit 
edebiliriz. Çiinkll: 

Birincisi aıhbi ve içtimai ba• 
kamlardan bir çok faydalan 
açığa vuracak olan bu yolda 
bir karar ile memlekette allka· 
dar olmıyan kimse yoktur. 

ikincisi de, tumül dere
cesi bu kadar geDİf olan 
bir meseleyi belediye encllmeni 
müukere ederken nud ol• 
memleketin nizam ve intizaa 
içinde mGfit bulacakbr. Bahu
hutu8 ki: bu meseleye dair tet
kikat ve nihayet tattbikatm 
muvaffakiyetle devam ettir
mekte bulunan koskoca bir ~ 
tanbul meydanda dururken,. 

Birlik ile yapılacak itlerde 
ıahai menfaatlere halel relmi· 
yeceiini müdrik bulunan it sa• 
bip eri bu hususta esue11 aallt· 
tehit _ribiclirler. Onlan fimdİJtl 
kadar dllfllaceye sevkeden tek 
bir cihet vardı. Bu da uc:d 
6nayak olduktan sonra hiç .W 
mazsa meslek arkadatlarmuf 
iştirak edip etmiyece;i key& 
yeti idi. 

Halbuki: Belediyenin ver• 
cep.. -rl*'~ 
bntnn müıkiJleri ball•tmit •• 
ber keli memııllD etmif ola• 
cakbr. 

BeJecH, .. .taMh am.Up 
namına vereceaa .,. _,.,.. biı 
kararı biç ıüphe etmiyoruz 
her kes ve bilbaua iı eamr 
leri da vakıt vakıt alkıpya
caklardır. 

Zıra; heral»erliği1' meydana 
k O.J' d U j U İltifadele,rcle 
ahenkte doyum olmıyan 
memnnai1et Yarchr. 

• -
Bay Korizol 

Kemal 
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- Öyle ya biz de bir köye 
çekilir d:n~enir i z . Hele k i dii-
4Ünebi !d1 .ı kı.wn. Fakat din
lcnrnek :leyince, ; i11 e pil~j l ar, 
~uadiyede ı~öşk, pilaj eğlen
tileri, çaylar ve ziyafetler dü
tü•·· 
1
,. uyorsan yok.. Artık yok. .. 
11 Yandan sen, bir yandan 

kocan sağmal inek gibi beni 
••.ıdırıp d-uruyorsunuz. bu gi
dııc para değil taş bile da.
,.nınaz.. İkiniz de kendi ale-
11ıiniıde, bir kör döğüşüdür 
Iİdiyor. Bu nasıl karı kocalık 
~Yorum. Teşekkür ederim ki 
~rnıi yıl evvel doğmuşsun .. 

oksa bugün olsaydı, kızım 
denıeğc çok düşünürdüm .. 

Aybar: 
1' - Ben de şükrt'derim ki 
İrg~y senin kafanda değil. 
htıyar kurt müstehzi: 

l .- Değil de sanki daha mı t? Seven kıskanır derler Ay
ar .. 

h Aybar dudaklarını ısırdı. Ba
&sının bazen nükteli sözleri 

;•rdı ki yüı'eğini tırmalardı. 
tven kıskanır gerçek .. Kocası 

~nu .sevse biraz kıskansa o da 
tkı zevkini dışarda aramıya

C'l • Zevk, daima zevk kadını 
01.ınaktan çekinecekti. Halbuki 
~nun ilk düşündüğü, aradığı 

u dirim değildi. O daha mek
t~Ple ÜJgenin mektuplarını 
clınlerken onun bu kadar de .. 
tin duyuşJarma, böyJe yürek
ttn söyleyişine kıskanmış ve 
~tvınuini bilen T orga ya göz 
lı 0Yrnuştu. İşte ÜJgenin nişan
)( •ına, nişanlım dediği günd~n, 

11 
ocanı dediği bugüne k~dar 
.• bulmuştu?. Hiç .•. Ne sevgi

••ndc durak, ne zevkinde dat 
•ardı.. Bir yokuştan yuvarla
"-rı çakıl gibi bir düzlük arı
Yordu. 

. Babaaının, biz de bir köye 
l'lder dinleniriz, sözülc kafa
landa hep bu köy sözü Albn-
0"• ile birleşiyordu .. 

Zaiflemiş, solmuı gözleri al
~llda mavi bi~er halka peyda
li nnıııtı. Ya Ülien? O kimbi

r köy havasiJe, didinmeden 
~ha.~ Y•ıayııile daha güzel

'ltı•f, daha sağlamlaşmııtı. 
Şinıdi onun köycülüğünü 

rarnıek için içinde garip bir 
lllerak uyanmıştı. Evet ne olsa 

TAYYARE 

ıçın ıcın bu kızı kıskanıyor, 

Ülgeni unutamıyordu. O koca
sını seviyor mu? Orası umu

runda d~ğil. Fakat muhakkak 
, ki seviliyordu .. 

Düğün gecesi gösterdiği bü
tün taşkınlıklara rağmen Oğu
zun gösterdiği irade kuvveti, 
ancak ÜJgene olan aşkından 
başka bir şey miydi? Ah bu 
adam ne kuvvetli, ne canlı bir 
erkekti. Keskin gözleri, geniş 
omuzları ile kendisine abanan 
kızı düşürmekten çekinen ağu 
tavrile, bu yaşadığı çevreden 
ne kadar başka bir erkekti. 
Birden kararını vermişti. 

Babasına: 

- İyi söyledin baba .. Bir kö
ye gideriz. Uzak, İstanbulun 
dışında bir köye.. Mesela Ül
gene yakın oluruz. Onlar gibi 
biz de bir müddet bu köy di
rimine ulaşınağa, toplanmağa 

çalışırız .. 
İhtiyar adam sevinçle kızmı 

kucakladı: 

- Oh ne güze), işte böyle 
aklı başında insanlar gibi dü
ıünelim. Evet biz de Altınova
ya gider, hem orada masrafsız 
güzel bir hava değiştirir, hem 
de bu ya ir ın alcrabaları biraz 
yalnızlıktan kurtararak sevin
diririz.. Avukat Altan şu Al
tınovayı anlata anlata bitire
miyor.İlk işittiğim gündenberi 
içim kabarmış orasını görmeğe 
heveslenmiştim. Çok şükür s~n 
de bana baş oldun, artık res
sam da istediği kadar orada 
kır tabloları çizsin dursun .. 

Aybar sinirli: 
- Ası) sen dur da biraz 

diyeceğimi dinle .. Ben köy de
dimse, sana Altmovaya gidip 
Ül~ene sıgıntı gibi konacağı
mızı düşilnmedim. Ancak Al-
tmovaya yakın herhangi bir 
köyde bir bağ, bir kule ahr 
bir iki ay kendi bağımıza gi
deriz. Qnlarla da istedikçe gö
rüşürüz anladın mı? 

İhtiyarın ağzı bir karış açıldı: 
- Ne dedin? Şimdi de bağ, 

kule mi almak çıktı? Küçük 
hanım iki ay hava dci'iştirecek 
biz ba&", kule satın alacağız 

öyle mi? Sen çıldırdın mı Ay
bar?. 

- Sonu var -

SiNEMASI 
Bugün 

Joan CRAVFORD ile Clark GABLE'nln 
b~raber oynadıkları senenin en zengin en zarif en şuh fiJmi 

1-DA TS RÜ'Y ASI 
300 güzel kızm iştirak ettiği büyük revüler, Muht~şem 

varyete numaraları ve en son moda tuvaletler. Ayrıca: 
::?-SHiy Symphony-Ayı ve karınca(komik) 
3 - FoKS dUnya havadlslerl ( Reyiame mü

racaattan evvel Nazılcriıı yaptıkları büyük nümayifler 
ve nıuki.tbil tezahürat, reyiame müracaat, hastaların rey 
Vermeleri . .Mussolini - Laval miilakatı. Lavalın Parise 
avdetinde beyanatı ve daha bir çok hadiseler 

DİKKAT 
Bu büyük program için fiyatlara hiç bir zam yapıl-

mamıştır, Seans saatları : 
1-Iergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 - 17 talebe seansı 
Cuma 13 ilave seans 

Kas!~~onu Atatürkün Başkanlığında 
Etem Aykut 1 F k o· ld H . M ı· Mektebi .. ır a ıvanı, are eyetı, ec ıs 
Gümüşhane, 2 (A.A)-Elmalı 

ı köyünde yapılan Etem Aykut 
mektebinin açılış merasimi par
lak ve coşkun tezahüratla ya
pıldı. Köylü tarafJndan vali ve 
bütün daire çevirgenleri soysal 
ve ulusal kurumları başkanları 

davetli idi. Davetliler otomo
bilcrle köye geldiler. Köylü 
taraftndan sevinçle karşılandı
lar. Merasime saat 12de istik-
lal ve cumhuriyet marşlarl!e 

başlandı Atatürkün önderliğile 
yükselen cumhuriyet Türkiyesi
nin kültür alanındaki ilerleyi
şine dair bir çok söylevler söy- ' 
lendi. 

Vali B, Aykut mukabil bir 
söylev söyledi. Köylüyü teb
rikle kordclayı keserek mek
tebi açtı. Köyde elli kişilik 
ziyafet verildi. Bütün köy hal
kı vilayet büyüklerile şen bir 
~ün yaşadı. Ve çok geç vak
ta kadar kalan heyet samimi 
bir tezahüratla uğurlandı. 

Edirne'de 
Sular Çekildi 

Edirne 1 (A.A) - Sular çe
kilmektedir. Hiçbir teh1ike kal
mamıştır. 

Saylav Seçimi 
Edirne 1 ( A.A ) - Saylav 

ve umumi meclis seçimi hazır
lıklarına devam edilmektedir. 

Standarizasyon 
Müdürlüğü 

Manisa Ziraat bankası mü
dürü bay Salahcddin Ökonomi 
bakanlığı dış ticaret umum 
müdürlüğü standarizasyon mü~ 
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

Londrada Askeri 
Meseleler Görüşüldü 

Baştara/ı 1 rncı salııtede 

görüfmeleri bugün de devam 
etmi,tir. Bugünkü görüşmeler
de Almanyanın uluslar kuru
muna dönmesini istilzam eden 
ıngiliz projesinin mevzuu bah
ıedildi~i öğrenilmiştir. Bay 
Flanden ve B. La val şerefine 
veril~n ziyafetlerde samimi 
söylevler söylenmiştir. Bu ak
ıam resmi bir teblig neşredil
mesi bekleniyor. 

Grubu Ve Bakanlın lştirakile Bir 
Toplantı Yapılmıştır 

İstanbul 2 (Hususi) - Şeh
rimize gelmiş olan bütün ba
kanlar bugün (dün) öğleden 

sonra Dolmabahçc sarayına 

geldiler. Fırka umumi riyaset 
divanı, fuha idare heyeti, mec
lis grubu, bakanlar Dolmabah-

-::ı:t-

çede saat 15 beşte Reisicum
hur Kemal Atatürkün başkan
lığında toplandı. 

Toplantıda şeçim işleri neş

redilecek beyanname, müstakil 
saylavların yeri, adetleri etra
fında mühim müzakereler geç 

Hava Durun1u 
Ziraat Bakanlığı Meteoroloji 

Enstitüsünün Son Raporu 
Ankara, 1 ( A. A ) - Ziraat 

Vekaleti meteoroloji enstitü
sünden aldığımız malumata gö
re, son 24 saatte yurdun Ka
radeniz, Akdeniz kıyılarile Ege 
mıntakasında Manisa, İzmir ve 
çevreleri yağmurlu, diğer yer
ler kar ve karla karışık yağ

mur geçmiştir. 
Karadeniz kıyılarında yağış, 

bazı yerlerde fırtına ile karışık 
olmuştur. Ölçülen en çok yağış 
miktarı Rize, Gireson ve Or
duda 46, Dörtyolda 21, Edre
mit ve Siirtte 23 milimetredir. 

Toprak üstünde karın en 
fazla kalınlığı Karada 59, Sa
nkamışta 53, Bayburtta 35, Si
vasta 30 santimetredir. 

Dün Edirnede tekrar taşan 
tunca nehri bugün yataiına çekil 
meğe başlamıştır. 

Düne nazaran suhunct de
receleri 4 ila 6 derece etra
fında büyük bir farkla düş
müştür. En düşük suhunet de
receleri sıfırın altında olmak 
üzere Karsta 11, Erzurumda 8, 
Afyon, Sivas ve Ankarada 
dörttür. 

En yüksek suhunet derece
leri: Adanada 18, Antalya ve 
Dörtyolda 16 derecedir. Bu 
gün Ankarada öğleden sonra 
saat 14 tc suhÜnet sıfırın üs
tünde bir dereceye yük
selmiştir. · 

Rüzgar garp ve şimali gar
biden devamlı olarak saniyede 
bir metre ıüratle esmiştir. Ha
va saba.hleyin tamamen kapalı 
idi. Hava derece derece açıl-
mağa haşlamış ve saat on 
dörtten sonra açıklık ziyade-
Jeşmiştir. 

--~~------.--........ ----~~~-
Sovyetlerle Müzakerat 
Niçin Yarıda Kaldı? 
Mamafi Fikirlerindeki İhtilafa 
Rağmen Anlaşmak Mümkündür 
VAŞİNGTON, 2 (A.A) - 1 

Eyi malümat alan mahafilde 
ıöylendiğine göre, Sovyetler)e 
birleşik Amerika hükumetleri 
arasındaki müzakerabn taliki 
asgari yirmi senelik uzun va
deli bir kredi veya istikraz elde 
etmek istiyen Sovyctlerin bu 
taleplerindeki uyuşamamazhk
tan ileri gelmiştir. 

Amerika hükumetinin müza-

kerat başladığı zamsn bir itha
lat ve ihracat bankası vasıta
sile beş senelik bir ticari kredi 
açmak hususuedaki noktai na
zarından vazgeçtiği malümdur. 
Fikirlerdeki ihtilafa rağmen 
mutabakat husulü muhtemel
dir. Fakat Sovyet sefirinin 
israr etmemek husnsunda Mos
kovadan talimat aldığı söy
lcnmekteclir. 

Londra Görüşmeleri 
Gazeteler Vaziyeti Nasıl Görüyorlar 

Londra 2 ( A.A ) - Bütün tedirler. Times gazetesi bugün 
Londra gazeteleri arasında yal- öğleden senraki mükalemelerde 
nız Daily Mail neşretti~i maka- umumi mahiyette fakat mem-
lcde dünkü mükalemeleri mev- nuniyet verici neticeler elde 
vuubahsetmekte ve evvelden- edileceğini ümid etmektedir. 
beri müdafaa etmekte olup Daily Mail vaziyeti bedbin-
ltalyanın da iltihak edebileceği Jikle mütalea ederek bir çık-
bir İngiliz-Fransız tedafii ittifak maza yaklaşıldığını yazmakta-
lehindeki rnütaleasıl\l ileri sür- dır. 
mektedir. Bu suretle Almanya Daily telgraf tasavvur edilen 
Avrupanın şarkında serbest itilafın büyük kısmının ifşa 
kalacaktır. edileceğini zannetmektedi;. 

Gazeteler son derece ketiim Dail lskec, elde edilecek itila.-
bir şekilde cereyan etmekte fm İngiltere tarafından yeni 
olan dünkü mülakatlar hak- tcahhüd teminatları ihtiva et-
kmda dcsrişik malümat vermek- miyeceğini söylemektedir. 

vakte kadar devam etmiştir. 
Müstakil saylavlar arasında 
azlıklara mennsup yurdaşlardan 
dahi saylav seçilmesi için 
fırkaca yardım edilmesine 
esas itibarile karar verilmiştir. 
Müzakerelere varın da devam 
edilecektir. · 

Iranda 
Bir Çok Kıymetli 

Vesikalar bulundu 
Paris, 2 (A.A) - G üzel san'

atlar akademisi Fransız B. Go
dard tarafından yapılmakta 
olan taharriyata İran .hükume
tinin yaptığı büyük yardımları 

anlatan bay Poul PolJuotun ra
porunu dinlemiştir. Bay Godard 
tarihi binaJarın tamiriyle uğra
şırken merkezi Asyamn 13 ve 
14 ncü asırları için büyük ehem
miyeti haiz olan Mogolların 

İrandaki hayatlarma dair çok 
kıymetli vesikalar bulmuştur. 

Kadınlar Birliği 
Uluslar Arası Başkanına 

Ziyafet Verdi 
İstanbul, 2 (Hususi) - Ya

kında toplanacak olan Feminist 
kongresi hazırlıklarını .yapmak 
için şehrimize gelmiş olan ulus
lar arası Kadınlar birliği baş
kanı şerefine kadınJar birliği 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
mütekabil nutuklar söylendi. 
Kadın başkanı Hariciye Veki
limiz bay Tevfik Rüştü Ar as 
tarafından kabul edilınişfir. 

Zonguldakta 
Atatürk Tarihi Gecesi 

Yapıldı 
Zonguldak, 1 (A.A) - Ata

türkün Türk tarihinin ana yol
ları hakkmdaki araştırmalarının 
Bolu saylavı bay Cevad Abbas 
tarafından ilk önce Zonguldak
ta konferans verilmiş olduiu· 
nun yıldönümü olan bu gece 
Halkcvindc Atatürk tarihi ge
cesi yapılmış ve bütün memle
ket münevverleri ve kalabalık 
bir halk kütlesi hazır bulun
muştur. Verilen heyecanlı kon
feransla rda Atatürkiin tarih 
tetkikleri anlatılmış ve Halkevi 
güzel san'atlar şubesi tarafın
dan konserler verilmiştir. 

Gündüz bütün mektepierden 
talebeye Atafürkün Türk tarihi 
üzerindeki araştırmalan hak
kında konuşmalar yapılmışbr. 

Karadenizde 
Kara Yel F ırhnası Var 

İnebolu, 1 (A.A) - Yıldız 
kara yelden başlıyan fırtına 
şiddetle dcvc:.m ediyor. Bugün 
beklenen vapurla gelmemiştir. 
Kar th:>i halinde yamakt~ 
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Bergamada Araşhrına 
Bergama Uygurluğunun Özü 
Akaeli-Ataeli-Türk Uygurluğudur 
Bergama - Bergamada ya

pılan araştırmalar, toprak alb 
dcşimJeri, eski Berıramamn yü
züzünü açarken, genel döne
mecin üstüne çağların bürüdü
iü karanlık örtüyü de kaldırdı. 

Arkeoloji toprak alb arama 
biliminin ışığiyle geçmişi şimdi 
daha eyi görüyor, tanıyoruz. 

Anlıyoruz ki, Bergama tarih
ten önce bir varlıktır. Batı el
lerde medeniyet izleri, kıvıl
cımları yokken burada bir me
deniyet kaynağı vardı. Muhit 
ıartlarmın mü!aidlizi, geniş ova
larını sulayan gür ırmakların 
bu topraklara verdiği yaşama 

verimi, zengin ormanlar, çcşid 
çeşid yararlı ağaçlarla bezen
miş dağlan, tepeleri, ılıcalan, 
kaynarcaları, kuyularile körfez
leri, sığınmiya, bannmıya, ya
şamıya elveriş1iliğ yüzünden 
ilkin kolayca yaşamak yollarını 
arıyan ulusların içini, dikkatini 
ç t kmiştir. 

Uluslar, birbiri ardı.sıra gel
mişler, 2'İtmişlcr, akışmışla.r, 
fakat Bergama hiç bir vakıt 
boş kalmamış iç çeken ve ya
şatan değerini gene yitirme
miştir. 

Onu milattan önce uygurluk 
kültür bakımından bütün acuna 
yol ~österen ışık salan bir üs
tünlükte görüyoruz. 

Bu çağda Bergama akropo
lünü tepesi üzerinde göğe baş 
kaldıran sarayları, mabedleri, 
müzesi ve 200 bin ciltlik kü
tübhancsi ile iÜnünün en ba
yındır bir devleti idi. 

Bugün Berline zinet ve ihti
ıam veren Bergama müzesi o 
çatın (Zeus) mabedinin kalın
tılarından yapılan ( restaure ) 
edilen bir şaheser bir san'at 
abidesidir. Bu mabed duvarla
rının içinde dışmdaki Berga· 
mahların o zaman hükumet 
merkezlerini Ankarada ya
pan bir kısım, gollarla, yap-
tıkları harbı tasvir eden 
kabartma levhalar , kah-
ramanlar namına dikilen hey
keller, eşsizdir, örneksizdir. 
Beşer sanat hazinelerinin en 
değerlisidir. (1) 

Dopya, hahya, ıtık tuta.n, 
nm· veren, örnek olan bu sa
nat ve bilgi ülkesi yıllarca top
rak altında kaldı. Dört yüz 
yıllık nurlu ulus bilginleri yö
nünden yapılan aramalara yüz 
açmadı. 

Bundan ötürü evelleri tarih 
kitablarında bile yer tutamıya.n 
Bergama, 7871 de atılan bir 
bilim kazmasile kara topraktan, 
karanlık örtüden silkinerek 
sıyrıldığı gıindenberi dillerde 
destan oldu. 1-ler köşe bucak-
t:ın gelen sayısız bilginler, 
Bergama ıçın sayısız kitap 
yazdı. Söz söyledi, kafaları 
aydınlattı. 

Düşüncelere başka ve doğru 
yol verdi. Eskiden Avrupa, 
çağdaş medeniyetinin esasını 

Yunan medeniyetinde arıyan 
ve acun medeniyetinin özünü 
de Avrupa medeniyetinde bu
lan (Europocentrique) düşunüşü 
yerini baıka bir kavramıya hı· 
rakb. 

T Opt'&k alb aramaları ~e iMi-

luşJarı arkeolojik bilgi; Yunan 
medeniyetinin eski medeniyet
lere nisbetle en yenisi olduğunu 
bu medeniyetin kendiliğinden 
bitmediğini, özünü, mayasını 
daha eski uygurlukl::ırdan aldı
ğını göstermektedir. 

Bu öz ve maya Anadoluda, 
Egede yaşıyan öz varlıklı Türk 
uluslarındır. 

Bu gerçek kavramı güden 
pek çog bilginler var. Son 
günlerde küçük Asya hakkın
da kitap yazan profesör Pit
tad bilgiye dayanır eserinde 
diyor hi: 

(Avrupe medeniveti, çiftçi
lik, hayvan ehlileştirme, ma
dencilik. .. Gibi maddi unsurla
rını Anadolu uygunlanndan 
almıştır. Maddi yarlığımızı bu 
toprağa borçiuyuz. Bu topra
ğın ana yurdumuz olması ihti
mali verdır. Çünkü, muhakkak 
olan cihet Avrupalı beyaz ır
kın birçok yudlardan gelmiş 

olması her zaman soysal tep
rcşme ve değişikliğin beşiği 

de Anadolu buiunruu' olma
sıdır. 

Bu menşeler izah edildiği 

gün: 
Anadolu beyaz ırkh beşeri

yet için mukaddes bir toprak 
her medeni insan için de tavaf 
edilmesi gerek bir hac yeri 
olacakhr. Bu toprak aynı za
manda acuna verdiği. yaptığı 

ruhi fikri sernt itibarile de 
mukaddestir. 

Eski Yunanlılar Lidya ve 
Karya sahillerine çıktılar. Bu
rada en eyi limanlara yerleşti
ler. Burada ya~amış olan claha 
evvelki medeniyetlerin kalıntı
ları ile temas etmek suretiyle 
medenileştilcr, ve büyük kala
balık fehirlcr yapblar. 

İşte Anadolu'nun bu kısmın
da yetişen insanlar asıl Yuna
nistana ilmi ve fenni götürdü
ler ve Yunanistana önderlik 
yaptılar. Halbuki okullarda 
edilen itiyad, alışkınlık yüzün
den bu önder Anadolu, Yuna-
nistanın sayesinde yetişmiş 

zannedilirdi. 
Anadolunun batı kıyılarında 

kaynaşan bu uygurlukları ya-
ratanlar, Bergama medeniye
tinden önce buralarda yaşıyan 
AkaeJi ve ondan evvel Atae
lidir. Bu uygurluklar, bu gün 
Dikili sahiline yakm bir yerde 
tesbit edilen Ataeli ve Akacli 
akrapolünne yaşıyordu. Gele
cek yazıda bunlar1 göreceğiz. 

Fehmi Kural 

Ofu-; 
Gazetemiz mürettiplerinden 

bay Adem Fikretin anası, bin
başı Bekir Fikrinin bayat ar
kadaşı ve Kurt Ali beyin ke
rimesi ba.yan-Oudu Emine dün
kü Cuma günü fakrüddcmden 
ölmüştür. Bayraklıdaki evinden 
kaldırılarak Bayrakh kabrista-
nına dr:fncdilmiştir. Allah rah
met eylesin. ............... 
Jandarmaya Tecavüz 
Değirmenderede ifayi vazife 

halinde Jandarmayı dövmekle 
suçlu Himit, Hüsnü, Fehmi 
ve Şab~n haklarında tahkikata 
baılanmıı •e bunlardan Fehmi 
ile Hüsni te•kif edilmi,tir. 

ngil·z er0 n iste ıgı J Mac~ristan 

Almanların Haysiyetlerinden Birşey R!~~~!n c~::::!~i 
Kaybetmeksizin imza Edebilecekleri 

antlaşmayı Yapmaktır • 
ır 

Londra, 2 ( A. A ) - Royter 
Ajansı, bu sabahki Fransız -

İngiliz hususi mükalcmeleriniıı 
biri Dovning Strette harici 

başhakanm evinde ve diğeri 

hariciye nezaretinde cereyan 

edeceğini haber aJmaktadır. 

Bu muhaverelerden sonra F ran
sa sefaretinde bir öğle yeme

ği verilecek ve nihai içtima 

öğleden sonra yapılacaktır. 

Bay Lavalın Parise ancak 

pazar günü dönmesi ihtimali 

vardır. Dün akşam Britanya 
hükumeti Fransız nazırlarının 

şerefine olarak hariciye neza

retinde b r ziyafet vermiş ve 

buna bay Makdonald riyaset 
etmiştir. 

Muhavereler Şekillene
cek Mi? 

Londra, 2 (A.A) - Royter 
Ajansından: 

Fransız ve İngiliz muhavere 

lerinde elde edilecek netice

lerin her hangi bir suretle 

olursa olsun Almanya aleyhi-

Bitler Amelele>"le bir aı·adu 

ne müteveccih olduklarını zan- manyanın vaziyeti tam bir su-
nettirecck şekil almamasına rette nazarı dikkate alınarak 
büyük Britanya hükumetince Reich hükumetinin haysiyctin-
pek ziyade ehemmiyet veril- den ve mcvkiinden hiçbir şey 
diği günden güne meydana kaybetmeksizin imza edebilcce-
çıkmaktadır. Bilhassa son gün- ği bir anlaşmaya vücut' veril· 
lerde İngiltere tarafmdan Al- mek isteniıdijli görülmektedir. 

ilihsızlanma Davası 
••••ı•a•a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bay Mac Donald Bu Davayı Ne 
Suretle Karşılıyacağını Anlatıyor 

~~~~~~~~~~~ıma~~~~~~~~~~~ 

Londra, 2 ( A.A ) - Hava$ 
Ajansından: 

Amerika Littery Digeıt 
mecmuasına bir mülakat ve-
ren B. Makdonald dcmiştirki: 

Hiçbir tecavüz fikri besleme
dikleri meydanda olan millet
lerin !İlahları diğer milletlerin 
silahl:ırına nazaran daha çok 
azaltılması lazımgeleceği mü
taleasında dağiiim. Büyük Bri-
tanya ile Amerika birleşik 

hükumetlerin de silahlarım 
azaltmaları ihtimaline dair olan 
suale B. Makdonald şu cevabı 
vermiştir : 

Böyle yapmakla sulha ne 
suretle yardım edileceğini an
lıyamıyorum. Silahsızlanma me
selesi ancak uluslar arası bir 
antlaşma ile elde edilebilir. 

Bay Makdonald sulh hak
kındaki mütaleatma bütün Bri
tanya hükumetinin iştirak et
mekte olduğuna işaret ettik-
ten sonra birleişik Ame · 
rika'nın kuvvetiyle bu u-
mumi barış hareketini teyid 
edecek olursa hunun ne kadar 
kat'i bir netice verebileceğini 

kaydeylemiştir. 

Bay Makdonaldm bu müta
leatım milli amele fırkasının 
organı olan N eus Letter gaze· 
tesi neşrettiği bir makale ile 
daha ziyade tavzih etmektedir. 
Bu gazeteye göre, İngiliz ef
karı umumiyesi Almanyadaki 
son hadis~ler ve General Göring 
gibi Alman bakanlarının nutuk~ 
larına bakarak emniyet hakkın
dalci F ranıız taleblerindeki 
kuvveti tamamiyle takdir et
melde ve bunlara memnuniyeti 
mudb bir netice verilmesini 
arzu eylemektedir. 

Peşte, 2 (A.A) - Macar
istanm Cenevredeki eski mü-

messili S. Tihet Eckhardın 

tarafından idare edilen Turul 

cemiyetinin reisi şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Küçük ıtilaf köylüleri tara
finden yedi milyon dönümlük 

arazi işgali ancak Macaristan
da büyük arazi sahiplerini ya

şatan sistem sayesinde kabil 
olmuştur. Büyük muharebeden 
evvel Macaristanı idare eden 
devlet adamları yalmz bu yüz
den takbih edilmi·•e layıktırlar. 

Macar başbakanı hay Göm
höş bu beyanab aykırı bulrrak 

Macar telgraf Ajansı vasıtasi

le neşrettiği bir tebliğde sulh 
ve manhk talep etmektedir. 

Avrupanın 
~ 

Emniyeti lçın 
Londra 2 ( A.A ) - İç işle

ri bakanı Sir John Gilmour 

Kinı:a Haunde söylediği bir 
nutukta, Londra görüşmelerinin 

muvaffakıycti Avrupadaki em
niyeti artıracağına emin oldu
ğunu söylemiştir. 

Bir Hakimin 
Odasına '"f aarruz 
Atina 2 ( A. A ) - Gece, 

bazı meçhul şahıslar V enizelos 

meselesini tenvire memur istin
tak hakiminin odasına girerek 

davamn birinci defa naklini 
mucib olan güya sahte şaba

detlerle imzaları mürekkeple 
karalamışlardır. 

Rumanyada 
Paranın İstikrarı Meselesi 

Bükreş, 2 (A.A) - Hükümet 
mahafili Romen mali politika-

sının para istikrarının muhafa
zası esasına dayanmakta de-

vam edeceğini temin etmekte
dir. Yine bu rnehafilc göre, 

hükumet ecnebi mf'mlekctlerle 
efya mübadelesinee cari usul

leri daha mülayim bir şekle 
koymayı derpiş etmektedir. B. 

Slavesko bu meselede tama-
men musırdir. .......... ...... 1 r---

General Goering 
. ·-·--· -1 

Dönünce Rayşführere Berline 
İntibalarını Bildirdi 

Berlin 2 (H.R) - Bay Flan
den ve Lavalm hay Makdonald 
ve bay John Simon ile görüş

meleri burada büyük alaka ile 
takip ediliyor. Gazeteler Al

manyaya maddi ve manevi hak 
denkliği tomin edilmedikçe g(.• 

nel udatma için bütün görüı
melerin bir ileri adim sayıla
mıyacaiım ya2:ıvorlu. 

Berlin 2 (H.R) - General 
Goering Ranfi.ihreri ziyaret 

ederek Polonya ziyaretine ait 
intibalarını bildirmiıtir. Doj'u 

misakı hakkında Polonya ve 
Almanyanın görüş birliii de-

Yam etmektedir. General Goe
riog iki memleket arasında 
dostluğun devamlı olduğu, inan
cına kuvvet v~rn•k dönmüıtür. 

Sofyada Bir Yunanlı 
Güpegündüz 
Tarafından 

Meçhul Şahıslar 
Dağa Kaldırıldı 

ATİNA: 2 (A.A) - Yu
nan matbuatı Sofyada sakin 

olan Yunan tüccarlarından 

İlyadisin meçhul şahıılar ta

rafından güpegündüz ve ıo

kaktan Almark ortadan kal-

büslerine ve Bul~ar hükô.

metinin \ vaidlerine rağmeP 
İlyadiıin nerede olduğuna dair 

hiç bir haber Alınamamııtır. 

Rom ada 
dınlması hakkında hiç bir ha

Yadiı alınmadığından dolayı ROMA,2(A.A) Bay MusıoliPi 

Sir Eric Drummondu kabul 
tet•h-- : -bQiatir. 

hayret etmektedir. 
Yunan Elc.ilii:inia 





vye erin Hazırlığı Edirneden Su Çekiliyo! 
Dört Yılda Müdafaa Kuvvetlerini Tahribat En Çok Demiryollannda 
~ç~~~B~rm~m 1~~1~~~ 

T ukacevskinin B h ölen 30 yatJanuda bir kadın- yakın oımuından aktarmanın kadar ba,ıanabileceii 

l..ollclra 1 (A.A) - Sovyet
ler konrruiade 951 senuiaden 
heri Sovyet ..... lanyetlerinia 
Jlzde 330, denizaltı nunetle
ihün yilzde 435, tanklana 
Jllzde 760 artbiı bildirilmiftir. 

M•kova 1 (A.A) - Mlda
faa komaeri bay Tukacevlkinin 
konrredeki beyanab uzun al
latlarla k&l'fllammltır. Mida
fu komaeri demlftlr ki: 

• Kızıl onlu me•cuclenun 
Jhde 45 buçuju amele ve 
ordudaki kayltller ar&1111da 
Jlzde 90 da Kollozdur. Muha
iihler birBtinin fırbma biltlln 
brarlanna lıuaual bir dikkat 
atfetmesinin sebebi bu suretle 
anl•plmaktadır. Kızıl muha
ripler bu kararlan tatbik mev
kiine koyanlarm inde pdenle· 

dir. Kmlordaan siyaaal ru-
ld Wleri her zamankinden 
kaw,etli olclujanu iftiharla 
81yliyebiliriz. Orduda fırka 
ve komlnid paçliji ld11 
aiabeti ylzde 50 •• bman
unlar aruuadald m.beti de 
,tkde 68 dir. Alay kumudan
a.n.zda Jkcle 158 i ve 
flrka k~ın da çok 

telif Mıp allaclemilerİllden 
pbulrtadlr. 

Bu suretle onla ~z tec-

mal6matla bu kurumda techiz 
edildiklerini s6ylemif ve daha 
kimp harbine karşı müdafaa 
....._. ... tanare kurumunun 
hududu geçtijini Ye bunun 
bütün memleketi itgal ede
cek derecede büyük bir mesele 
oldupq ı&yliyerek de:niştir ki: 

Rus tlvm·ileri 
- Kapitalist devletler tara

fmclaa plecek &ir t..rb tehli-
kesi, bizim için itiraz ,atlnnez 
bir teydir. Bunun içindir ki 
kimya harbine karp mlldafaa
mızı knvetlendirerek çalıpaak
lı;ımıx llzımdır. 

T ayyarel'r albncı Sovyet 

Rus 1. opçıtlar ı 
mat itilauile Mil. ·1&,.. kongreaindea beri ylzde 
Wlerek bffee••• balmmadu 330 çoialmq, ta11arelerin 
.. mlke==ılılir. ,. matleri bir buçuk iki defa 

BaJ T~ &adan IOD· Y• UÇllf m..Ueai " hamule 
faJJ..,. t .. lrilatmm faaliye- kalHliyeti ele 3 defa arbnlfbr, 
e ıeçenk milyoalarc:a ..... yllbelmitffr. Topçu Ye atlvari 

lenin bir han YUlmanda orclu- mitralykleri iki miali ve tay
J• pebilecek laafde ubrl yare ft tank mitralfizleri yedi ....... 
Dün Borsada Yapılan Sabşlar 

aza. Z.lllre Bor .. •• 
Çu. Aba F1at Ça. Cinai Fıat 
204 vaeı Şa. 14 25 14 65 356 Butcla1 4 95 5 12 

4 75 
300 
52 

141 •.a88k inlaiaan 10 25 11 50 S Kumdan 4 75 
32-' Len Recyo 14 50 14 50 1000 ke Palamat300 

377 Yekea 50 t.lr• Pamak 52 

r Gevrek Ujurun• 
T .. ap•lda kmclaraa çarajı 

H.,,allala otla Mua•mer ile 
blweci prala AB otla Mw
laarrem ....... bir rnnk 
•e.elesühlea -- Jcavıada 
....... , M1IÜnemi lmacha-

na IHçai_a O. IOI kol.claa 
.na ..... ,. Yı 

Esr..-cı Y•k•l•ndı 
Bumahane istuyoau ÖDÜD• 

de Afyoalu Mahmut ojlu SG· 
leyman arar utarken zahıt.
ca rılraLmmı H lariade bir 
miktar--~· 

SababhJardan Giritli lb-...W..... ........ lrt ela-
•• admclaJd 20 .... 

arar k• t:üani me-
...... yakalu-

eyana dan baık• lehülbamd nilfu•ca da rtıçltlkle yapılabilecejini ve olunmaktadır. Avrupa kon 
misli artmııbr. Küçük tanklar zayiat olmamıştır. ihtiyar edilecek masrafın ol- siyonel treni lstanbuldan m 
ytizde 792 çoğalmışbr. Tank- Bosna köyünden de sular dukça ehemmiyetli olduğunu saatinde hareket ederek 
lanmızın aürati 3 ill 6 defa çekilmeğe bqlamlfhr. Burada ilive etmiştir. nede beklemektedir. sv· • 
artnnşbr. Tank ve kontr tank da bir kaç ev hasara uğramıf 
toplan dört buçuk defa ve isede nüfusca zayiat yoktur. 
ağır toplar dp 3 misli çoğal- Seylabm evkaf idaresine 
mıştır. Telsiz telgrafın orduda yapbğı hasaratehemmiyetsizdir 
tatbiki alanında bllytik terak· Yılclınmbayezid, ltcincibayeizd, 
kiler elde ~ttik. Albncı kon- Gazimihal, Stlleymaniye: Şah-
greden beri telsiz postalannm melek, Kasrmpl a C&J9ilerini de 
adedi yüzde 1750 ve tayyare- su basmı ır. Suların relmege 
deki postaları da yüzde 1900 baş!ad v ı anda a!anan tedbir'er 
artımıhr. sayesnde camilerin bütün halı 

Deniz filos~ da müh"m bir ve eşyalan toplattınlmış ve 
surette ar m br. Albncı kong- b6ylece biç b · r zara a meydan 
rocleki me cudumuzu yüz verilmemiştir. 
itibar ede ek timdi yüzde 1 Su basan camilerin derhal 
533 den· zalb gemisi ve yüz~~ temizlettirilerek açılması için 
1100 kıyı muhaf~za ıemısı Evkaf umum mlldürlüjiine bu
ve yüzde 470 Torpıdomuz v~r- gün em"r verilmiştir. 
dır. Hududlar yakımnda ıs· Bugün Gazimihal Kasım paşa 
b"hk•mlar Y•Pıhiut ve chif· camiilerinin temizlenmesine 
manın ansızın bu iatihkim- bqlanmııbr. Diier camiilerin 
lan zap~etmemeli i~n b~ de sular çekilir çekilmez te-
çok garnızonlar teıkil edı· mizliiine baılanacakbr. Evka-
lerek mOstahkem mmtakalara . . 
tevzi edilmittir. 1934 te Bal- fa. aıt b~nalarda pyanı ehem• 
bk denizinde, Kara denizde ve ~yet bır basar yoktur• yalnız 
Uzak Şarkta birçok mllclafaa bır kaç ~Okklmia sanlan dl· 

ktala I·•--li n.L!- külmllf bir evde kaımen hasa-no ftDlD llQIUl muDIUI w 

murafa mal olmUfhır. Deniz ra uıramıtb~. . 
filomuz bay Malotofun da liy- Seylibın tımendifer hatlanna 

lediii gibi tedafili ehemmiyeti 
qikir olan tipte ıemiler de
niz altı ıemileri aayesinde art
maktacltr. 
Vaziyet bi i uuıa doğnı da 
hususi tayyue tank ve.saire siı· 
temi teıkiline aaecbut etmiftir. 
1934 ıvüdafaa bll çesinde 
tahmin edılen mua ifı çok 
geçtik. Ve bir mi y,_r 665 mil
yon ruble yer· e 5 mi yar ıar
fettik. (Alkıti4lr) !tftıdafaa kom
ıerliğinin 1935 bütçeli 6 bu-
çuk ıqilyar; yilkselmittir. (Al
kıılar) Bu kadat yüksek rak-

Ecifrtıe S" Altında 

Karaafaç • Edirne Şehir hııt- 1 istasyonundan ıelen yo 
bnm ela ıeller tarafından götn- aldıktan sonra ıece yanaa 
'8)mtlf olmamdan bu kısmın reket etmesi lizımgelirken 
da tamiri 15 fllnden evvel düz saat 12 de lıtanbula 
m&mkiln olmıyacağı anlaııl· )anmaktadır. 

...... Edirnenin a-;•di,ı,; bu mı.,.... •-Y- a• 
Dnnden itibaren Avrupa yol- yllk fellket Trakyanın her 

culan Sivlinırat istuyonun• nünde derin bir teeuilr 
dırmıştır. Sular her uat 
daha çekilmektedir. 

Edlrnede E 
Edirne, 31 (Husul) 

acne ~v.alano. vıo.,ıt • 
nazan ıtitiira a arak E · 
havaliainde zeriyabn da ÇO 
o1duğunu biliyordum, 81111 
beraber en ıalihiyettar 
b·r u n ifadesine m 
e!meyi faydalı buldum; v• 
gün ıazcte namına Edim 
raat mildGrünfl ziyaret e 

Müdilr bay Esachn ifa 
ne köre Edirne ve m 
tında bu seneki zeriyat 
seneye nisbetle vuati 

kama rajınen •atan mlldafaa-
11 haz•rhjı içia lıerburi bil· 
yllk bir kapitalist devletten 
çok az urfediyorm. Harp 
......flanmızm bOtçe yekGau
nun ytbde ODUDU S9Çllledİj'İ 
lıalcle muell Japenlannki yiiı· 
ele 46 ve L•biatamnki yizde 

Edinıs Blf .AUında 

% 40 fazladır. Bu.ene 
buğday, kızılça, çavdar, 
lıe;a ve yulaf ekimi çok 
lidir. Aynca Tekinla 
getirilen 200,000 çubuk 
yapmak tlzere yerlerini 
layanlara meccanen ela 

40 dır." 

N11111ue TellAUarı 
Karakapı caddesiade oturan 

Ahmet lazr" Seher karakola 
mlracaatla 16 yquadaki kızı 
Sabahabn Gaffarzade otelinde 
odacı Mehmet ve Nazife taraf
lanndan itfal edllenik kaçıral
clajuu iddia etmiftir. Zabıtaca 
talaldkata batlanmlfbr. 

Para Piyasası 
30-1-1935 

-Aht 
Mark ~ 25 
laterlia 61$ 
Fr. Franp 8 28 
Dolar 79 60 
Belp 29 30 
ltaıyaa &reti 10 70 
lm~Fraa. 40 65 
Floria 84 95 
Kr. 5 20 

Sabt 
50 75 

618 
8 30 

79 00 

29 IS 
10 75 
4090 
8520 
~ 22 

yaptığı tahribatı da kıaa olarak 1 elan otomobillerle Edirneye 
bilclirmiftim. Bu,on ediadijim relmek suretile yollanna de-
mtltemmim malümata ıöre, Yam etmete bqJaauı -
Edinıe ile Merq köyü arasıqda !ardı • Amıpa yolcuları- maktadır. 
(Merq klpriiaii ) nün Yunan mn aktarma auretiie reç-
huduclu içine iubet .d bat· ------.. -~-----

~~ ;;r::ı:~ Şap Denizinde: Aka 
munlujunda balub rlEDrllmek 

•uretile muallakta kahmft•r. Büyu"k Britanyanın Yeni 
Bu laatbn vaziyetİllİ tetkik 

;rtbo~=!:° !:anr:= Üssü Bahrisi Hazırlanıyor 
kanzi Ye bqaallhendiai Pereru 
ile rlrilfclllm. Verdikleri mail
mata ,...e, bu kJJun berinde 
ıeyrilaeferin normal bir ıelde 
konulmuımn en qağı bir aya 
mlteyakkıf olduj'unu, kiprü· 
Din eauh tmairine ıuJann te• 
mamile çekilmeainden aoara 
ancak ltafl•ubilecejiai •e bu 

tamirat içia de urarl 600 ··
ron tap ihtiyaç oldatan• •ly-
mİf •e Amıpa ile mlnakaliba 
5ellnik yoliyle yapdmua " 
harap olan lrlprlido aJdarma 
mretile de ıeyllHferia t..U. 
edilmeai ıefeli de cl ..... lcll
flai, bunu•la beraber ı..n. 

81,ak Britan,. •latemle
ktıler auanti, Jlatclad - HaJfa 
demiryolunun inp11na öntlmtlz· 
deki İlkbalaarc:la bqhyacakbr. 

Londradan ge en mevsuk 
haberlere tire, bu hat Aka
be 'ye kadar uanacakbr. Ç&n· 
kil, Bllylk Brituya Akabed, 
bir llull bahri kurmaiı tuar
lamaktacbr. 

Malam oldutu fibi, Akaa 
Hmaaı, Hicaz, M111r, Şam ve 
C.lintll'arap latalannın J,ir 
tiQrl •erkem uydır. lnrDten 
lalktmeti hu limıaı, techiAt 
•• Yeaait ltaltımmclan, Hayfa u---cleiecuinebdar :rlk· 

aeltecektir. 
lngiltere milstemlekeler 

zaretine ılre Akabe m 
ancak hnümutla Wrl..., 
lolunadilir. lnsiJtere ile 
lbniuuat aruuada akd 
ittifaklar aayuincle, ba 
lenin de kola7hkla hallo 
lmid edilmekteclir, 

lnrilterenin bu pait 
mı elde etmek için, mily 
ca iaterlin aarfedecejine 
yoklar. a- karp, in 
için Akabeain aiJUI 
ukerl bakimuadan bl 
ka)'IDeti olacaiı herkuç• 
.... f.ır.a..u~ 



Spor işler 

. ~--~----~~~~~~~~~~~ 

Ingiltere Ve Amerikadan Antrenör Geliyor - Berlin 
O~in1piyadına Gideceğiz-Ankara Stadı 15 Eyliilde Hazır 

idman cemiyetleri ittifakı ı ya, Eskişehir, Afyon sahaları· Prolesyonelllk işi 
u?1umi merkez reisi. bay Aziz mn planlarını umumi merkez 1 Bay Aziz, zaman zaman mev-
bır kaç gündenberi Istanbulda mütehassıs mimar ve mühendis· zuu bahsolan profesyonellik 
bulunmakta spor işlerini tetkik ler vasıtasile hazırlatmış ve mevzuu etrafındaki sualimize 
•trnektedir. Bay Aziz spor göndermiştir. ,, de şu cevabı vermiştir : 
itleri hakkmde muhtelif soru- Mektepll Gençler Bahsı - Teşkilatımızın esas nizam· 
lara şu cevapları vermiştir~ Bay Aziz, mektepli gençlerin namesi profesyonelliği menet-

Türkiyede spor genişlemek- spor kulüplerine girmeleri ile miştir. ÖyJe tahmin ediyorum 
te ve ilerlemektedir. Emelleri- spor kulüplerinin yabancılarla ki sahalarda yirmi beş binden 
n:ıiz, a:zami hudut içinde bu ziyade seyirci görmedikçe pro-
ilerleme ve genişlemeye eli- fesyonelliğe müsaade edilse de 
tnizden ıeldiği kadar yardım bu işin altından çıkacak kulüp 
etmektir. Teşkilabmıza her yıl yoktur. Temiz bir terbiye için-
katılan spor kulüpleri, kuvveti de büyümesini istediğimiz Türk 
.arttırmaktadır. Bugün kulüple- spor gençliğini §U ve bu ser-
rimizin yekunu iki yüzü bul- mayedarın şu veya bu ha· 
maktadır. Sporu yalnız futbole ris ve mütehakkim idarecinin 
nıünhasır bırakmıyarak yurdu menfaat ve keyifleine esir olma· 
korumaya yarıyan dağcılık, bi sına katiyen raıı olamayız. 
nicilik, atıcılık ve deniz spor- Spor. spor için olduğu kadar 
ları gibi kısımlarını sfüatle in- yurdu korumak için de istenilir. 
kişaf ettirmek arzusundayız. Her halde sporu para için yap-

Bu işlerde bize gazete- mak veya yaptırmak, milli men-
ci arkadaşlarımızın yardımcı faatlere kar!Jı bir nevi cinayet 
olmaiarını çok dileriz. Spor yapmaktır. 
neşriyatı, yalnız tenkit şcklin3e Nizamnamenin müsaadesi hu-
kalmamalıdır: Halka faideli dudu içinde memleket sporcu-
ıporlann kıymetini ve sporun nu11 A:i.: luğunun inkişafı için, mümkün 
yurdu koruma bakımından bü- temas hakkında şunları söyle- olan her tetbir alınmaktadır. 
yük ehemmiyetini anlatmak miştir: Ecnebi oyuncusu bulunan ku-
lazımdır. Kültür bakanlığı mektepli lüpler vardır. Fakat bunlar, 

Sporda keyfiyetin kadar ke- gençlerin klüblere intisabını me- bildiğiniz gibi milli müsabaka-
miyetin de ehemmiyeti bü- netmiştir. Sporun bütün mektep- larda yer alamazlar. 
yüktür. lcre girme:si bizleri çok mem· - Türkiyede profesyonel ta-

Memlcketimizde spor saha- nun edecektir. Yüksek tahsilde kım hiç kurulmıyacak demek-
larını fenni şartlar altında ve çok bulunan gençlerin klüblcrimize tir? 
nıikdarda sür'atle kurmak için intisahı, tamamen serbest bu- - ProfesyonelliRin memle-
rnütemadiyen hazırlanmaktayız. luıımaktadır. ketimize ne zaman, ne şekil 
Tam spor talimatnamesinin ge- Yabancılarla temasa gelince; altında girebileceği hakkında 
lecek sene yalnız Ankara, İs· bunun ço~almasını arzu ediyo- şimdiden hiçbir mütalea yürü-
tanbul lzmire münhasır kalmı- ruz. Ümit ederim ki alakadar temem. Dünya gençliiinin be· 
Yarak bütün Türkiyede tatbiki federasyonlar önümüzdeki mev- den terbiyesi hareketlerinde 
nıukarrerdir. Bu talimatname, simde bu temaslan çoğaltacak- düne nazaran o kadar büyük 
soorcularımızın yalnız sporla lardır. inkılaplar olmuştur ki, bugün 
değil, yurdu korumaya yarıyan - Berlin olimpiyadma gide- Avrupada olan profesyonelli-
diğer sporların mühim bir kıs- cek miyiz ? ğin bile yarın tutunabileceğini 
mı ile de meş2"ul olmasını is- Balkan Ollmplyadında kimse iddia edemez. 
tihdaf eder. Bu işde de muh- Hazıı-11k Sert ve Kırıcı Oyun 
terem yazıcılarımızm kıymetli - Gelecek Balkan Olimpi- - Futbolde sert ve kırıcı 
yardımlarına muhtacız. yadının memleketimizde yapı• oyuna doiru bir gidit ıezili-

Geçen seneki şeraite uygun lac;1ğı bilindiiine göre hazır- yor. Umumi merkez bu husus-
olarak Sovyet Rusya ile mem~e- lıklara ne vakıt ba\lanacakbr? ta ne düşünüyor ? 
ketimiz sporcuları urasında Balkan Olimpiyadı için An- - Futbolün bir centilmenlik 
bu yaz da Ankara ve İstan- karadaki stadyum onbcş Ey- havası içinde yapılmasını çok 
hulda temaslar olacaktır. Ka- lfılde hazır bulunacaktır. Spor- istiyoruz. Arasıra sert oyunla-
yak sporunun sür'atle inkişaf cularımızm antrcnemanları fe- rın müessif neticeleri karşısın-
için Ankarada biiyük mikyssta derasyonlar tarasından tesbit da şü.phesiz ki merkez de ıstı-
harekete geçildiği gibi Kayse edilecek ve ona göre işe baş- rah hisseder. Y almz bu mese-
ride, Samsunda, Giresunda Sı- !anacaktır. Balkan olimpiyat lede görüyorum ki, buı hadi-
vuta, T orMhrda da rrençlik komitesi pek yakında teessüs sel er efkarı umumi yede fut-
bu kış faa .. y ::Le geçmiştir. edecektir. Şimdiden sporcula- bolün aleyhinde bir cereyan 

Denizciliğe ço!c ehemmiyet rını hazır1amağa başlıyan fe- uyandıracak tekilde izam edi-
veriyoruz. Geçen yıl büyük bir derasyonlar vardır. 
inkişaf gösteren bu spor önü- - Roporun futbol kısmında 
nıüzdeki sonbaharda çok daha yapılacak yenilikler var mıdır? 
büyük bir inkişaf göstere - - İngiltercden bir antrenör 
cektir. Tedbirler alınmıt - ielmek üzeredir. Yurd içinde 
tır. T efkilatımız, sporun fenni maç yapacak futbolcularımızın 
•e nizami şartlarının memle- ·ıeyahatlarını temin için şimen· 
ketetimizin her tarafında ya- difer ücretlerini daha indirte-
pılması ve iyi itlemesi için ça· rek memleket gençliğinin te- · 
lışmasına ·daha büyük gayretle mas1arını kolaylaştırmafra çah-
dcvam edecektir. şıyoruz. Esasen geçen yıl te-

Şimdiye kadar son allı yıl şebbüsabmız üzerine on kişilik 
içinde yirmiden fazla kitap bir spor kafile3İnin şimendilcr 
lleşrcttik. Spor sahahalarınm ücret tarifesinden yüzde elli 
&'eliti güzel yapılmayıp fennin bir tenzilat temin edilmişti. O 
•n son terakkisine uygun ola- zamana kadar yüzde elliden 
rak yapılmaal için mütemadi- iatifade edebilmek için yirmi 
Y•a. mücadele emekteyiz. Trab- bet kişilik bir kafile yola çık-
-.ı, Sanana. Konya. Kütalı- mak icab ederdi. 

liyor ve hadiselerin rengi de
ğiştiriliyor. Spora yardım et
mek istiyen gazetecilerimizden 

müessif bazı spor hadiselerini 
sütunlarında yazarlarken, yük
sek spor menfaatlerimizi bir an 
gözlerinden uzak bırakmama

larını dilerim. Ben, gazeteleri
mizin spor vak'alarmı tenkit 
etmelerini yani iyi ve fena taraf
larını göstermelerini çok faydalı 
buluyorum. Bu tenkitler, mua
haıeler şu veya bu klüb men
subu olmanın şu veya bu te
şekkülün aleyhinde bulunma
nın haztrladığı his tesirler al· 
tında yapıldığı takdirde faide
den zivade urarlı olur. Umu-

Yenı Asır 

ikMaçları, Bu Cuma Dal 
Yapılamadı •.. - .... 

Cuma günü Alsancak saha
sında lik maçlarının on üçüncü 
hn fta maçlarına devam edile
cekti. liklerdcn çekilen üç ku
lübün bu müsabakalara iştirak 
etmemesi yüzünden bu Cuma 
da lik maçları yapılamamışbr. 
Y abılan fiküstüre göre her 
Cuma dört takım müsabaka 
yapacaktır. Bunların (B) takımı 
ilk maçı (A) takımı da ikinci 
maçı yapacaktır. Dört takım 
arasında yapılması lazım gelen 
bu maçlara diğer üç takım iı· 
tirak etmediği için Bucalılar 
hakemin daveti üzerine sa
haya çıkmışler ve rakibl~
ri sahada : spab vücut 
etmediklerinden hükmen galib 

ilan edilmişlerdir. Bu vaziyete 
göre bu maça çıkmıyan üç ku-

lüp .sıfır puan almışlar ve yal
nız Bucalılar nizamnamenin 

gösterdiği şartlara göre hare

ket ettiklerinden tam puan al
mışlardır. 

Halk Sahasında 
Liklerden ayrılan dört ku

lüp Halk sahasında kendi ara
larında husuıi maçlar yapmış .. 
lardır. Federe dört kulüp ara· 
sında yapılan bu hususi maç
lardan evvel gayrı federeler
den Parkıpor - Hilil takınılan 

l 
arasında yapılan müsabakada 
Hilal takımı 3 - O galip gel
miştir. Bundan sanra Eşrefpa
şa - Bayraklı birinci takımları 
arasındaki müsabakada Eşref
paşalıların 2 - 1 galebesile ne
ticelenmiştir. Bundan sonra 
federe kulüplereen tiklerden 
çekilmiş olan Şarkspor - Türk 
spor birinci takımları arasında
ki maça geçilmiştir. 

Şarkspor gençleri bu müsa-
bakayı 2-0 galip olarak 
kazanmışlardır. 

Son maç geçen hafta 2-5 
galip gelen Altayla İzmirspor 
takımlara arasında idi. Maç 
baştan nihayete kadar zevkli 
ve heyecanlı olarak cereyan 
etmiş ve neticede 1-0 Altay
lılar kazanmışlardır. Sah:ı ge
çen haftaki kadar kalabalık 

idi. 
Spor Filml 

Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakı tarafından A!manyadan 
getirilen sporculuğa ait spor 
filmi dün Tayyare sincmasmda 
sporculara ve halka mecca
nen gösterilmiştir. 

Her hangi bir sporcunun 
mensuh olduğu spora göre ter
tib edilen bu film yarın yine 
ayni sinemada mekteplilere ve 
haJka parsız gösterilecektir. ..... .. . .. .... 

Yüzük Oyununda 
iki Kl,lyl Yaralamı' 
ikiçeımelik mevkiinde Pa

zaryerinde seyyar mendilci 
Konyalı Mehmet oilu Hüseyin 
ve arkadaşı Mustafa oğlu Ali 
ile seyyar hurdavatçı Konyalı 
Baki oğlu Ahmet aralarında 
yüzük oyunu meselesinden kav
ga çıkmış ve neticede Baki 
oğlu Ahmet bıçakla Alinin 
elinden vo Hüseynin de baca
ğından yaralamıştır. Yaralılar 

haıjtaneye kaldırılmıı ve yara· 
leyan yakalanmıştır. 

ZorJa 
Güzellik Olur Mu? 
Nikahsız olarak bir arade 

yaşadığı Fethiyeyi babası baş
kasına vermek istediğinden 

muğber olan Tepecikte Demir 
oğlu bay Hasip, kain pederi 
Hasan oğlu Tabiri ağır saret
te ve Fethiyeyi de baldırından 
hafif surette bıçakla yarala
ladığ'ı için Adliyeye verilmiş 
ve birinci istintak hakimliğin~e 
isticvabmı müteakip tevkif 
olunmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mi merkez, spor münekkitle
rinden daima müstefid olmak· 
tadır. 

Atletlzm Vaziyetimiz 
- Atletizm sahasındaki va

ziyetimiz hakkında malümat 
verir misiniz ? 

Atletizm federasyonu 
Amerikadan bir antrenör g.
tirmek üzeredir. Atletizm de 
denizcilik gibi yurdun mühim 
kısımlarında geçen yıllara nis
betle keyfiyet ve kemiyet iti
barile büyük bir inkişaf gös
termiştir. Bunun mokni bir 
dellli şimdiye kadar İstanbul 
haricindeki yerlerde Türkiye 
şampiyonu çıkmazken, son sene 
de Balıkesir ve Ankara gibi 
mıntaka sporcularından bazı 

atlerimiz Türkiye şampiyonluğu 
kazanmışlardır. 

Spoı- Sahaları İşi 
- Son sualimiz: Bütün Tür

kiye sporcularının daima derd. 
yandıkları spor sahaları mes

elesi var. Bunun için düşünülen 
her hangi bir tedbir var mı? 

- Evet, Sporcular şehirleri
mizin oyun sahalarından şika
yetçidirler. Muhtaç oldukları 
oyun ve spor sahalarının yüzde 
doksan dokuzundan mahrum
durlar. Belediyeler çok yıllar 
önce, bu sahaları yarat
makla vazif edar edilmişlerdi. 
Bu, onların mecburi vazifeleri 
arasında savılmıstı. Geliri bet-

yü.z bin lirayı geçen belediye
ler büyük bir stadyum yap
makla vazifcdar bulunuyorlar. 
Gençliğin muhtaç olduğu oyun 
ve spor yerleri şehrin nüfusuna 
ve gençliiin mikdarına göre, 
heaaplanmış, nisbetleri tesbit 
edilmiş, hatta bu oyun yerleri 
şehir planlarında yer almıştır. 
Bizim belediyelerimizde, daha 
tam bir spor planı hazırlamış 
belediye yoktur. 

Beynelmilel müsabakalar ha
zırlatmak, yüzme müsabakala
rına hazırlanmak ve bu müsa
bakaları yapabilmek için lazım 
olan ve inşası büyük Paraya 
lüzum göstermiyen yiizme ha
vuılarından memleketimizin hiç 
bir tarafında hatta İstanbul'u
muzda bile bir havuz yapılmış 
deiildir. Halbuki başka spor 
memleketlerinde bunların yüz· 
lercesine tesadüf olunur. 

Kıymetli yazıcılarımızın nok
sanlarımızı daima tenkit etmesi
ni dilerim. Fakat ayni zamanda 
büyük bir a~k ve heyecanla 
bu memleketin iençliğini ade
ta havasız kalan bir kuş vazi
yetinde bırakan ıstıraplarile 
de çok yakından alakadar ola
rak onların haklarını belediye
lerimizden istemelerini ve mü
dafaa etmelerini çok dilerim. 

Spor ıençliiinin hususi ku
lüplere mahsus sahalara muh
taç bırakılması bir faciadır. " 

~ahile, 

Zabıta Haberleri: : 
w &*# 

Cebren Tecavüz 
Kemerde meydan sokağında 

Ahmet oilu Sabri oturduiu 
evde hacı İbrahim kızı Sehere 
cebren tecavüz etmek istedi
ğinden yakalanmıştır. 

iki Kadln Arasında 
Tepecikte Kızılırmak soka

ğında Hüseyin kansı Bahriye 
bir cvede oturdukları Ahmed 
kızı Adile ile kavga ederek 
Bahriye kahve değirmeni ile 
Adilenin başına vurmuş yara· 
lamıştır. 

Polise Hakaret 
Peştemalcılarda terzi muh· 

tedi İvan oğlu Faik sarhoı 
olarak polis noktası barakasına 
tekme ile vurmuş ve noku 
memurunun dinine küfrettiğin· 
den yal alanarak karakola gö· 
türülmüştür. Faik karakolda 
da hükumetin manevi şahsi· 
yetine haka-rette bulunduğun 
dan adliyeye verilmiştir. 
Kadınlara Saı-kınbhk 
Başturak caddesinden sarhoı 

olarak geçmekte olan Ahmed 

oğlu Alı rastladığı Ali kın 

Rabia ve Mustafa kızı İsmet 
adın daki kadınlara sarkınblıll 

etmiş şikayet üzerine zabıtac• 

tahkikata başlanmıştır. 
Nemnu Silahlar 

Karataşta tramvay cadde

sinde Seydişehirli Mustafa 

oğlu Mehmet Alinin üzerinde 
bir kama bulunarak alınmı~br • 

Yankeslclllk 
İsmetpaşa bulvarında G&

mülcineli Kösem o~lu Emin 

Mehmet oğlu Mehmedin cebin

den yüz kuruşunu yankesici

lik .suertile çaldığı iddia edildi

ğinden yakalanarak hakkınd• 

tahkikata başlanmıştır. 

iki Koyun Aşıı-llmış 
Bayraklıda Mersinli cadde

sinde 7 numaralı evde oturan 

Ahmet oğlu Mustafanın damın

da bulunan koyunlardan iki 
adedinin belli olmıyan bir şahı• 
tarafından çaJındığı hildirilmit 

ve zabıtaca tahkikata başlan
mıştır. 

Köprüden düşerek 
Yara[andı 

Alsancak tütün İnhisar fab
rikasında kahveci Dervişo2hı 

Mustafa, Hilal köprüsünden 

geçerken müvazenesini kaybe

derek düşmüş ve yara!anmışbr. 

Yaralı Memleket hastahane

sine kaldırılmıştır. 

Silah Y aklaması 
lkiçeşmelik mıntakasında za

bıtaca yapılan umumi yokla· 
mada Yusuf oğlu İsmailde bir 
ustura, Bekir oğlu İsmailde bir 
kama ve Ali oğlıı Cavidde bir 
bıçak bulunarak müsadere 
olunmuştur. 

Nara Atmış 
Kcmeraltı caddesinde Mani· 

salı Hayrittin oğlu Raşit sar· 

hof olarak nara attığından za
bıtaca yakaianmıştır. 

Dağ Basında Mı . 
Bulunuyorlar? 

Behcet kızı Behice Başdurak 
caddesinden araba ile geçerkea 
arabayı durduran seyyar fısbk
çı Nail ve arkadaşı Mehmet 
arabaya atlıyarak kadmı dö•
mütler ve ölümle tehdit etmifa 
lerdir. Bunlardan Nail tutulıuut 
arkadaşı kaçmı:br. 
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Ne görüyorlardı? Teodos mahvolarak cevap 
Gözlerine in~namadılar .. 
Bu hakikaten o muydu .. 

nad süzen, kara kani!diı bir 
kuş sürüsii. 

Salonun orta yerinde bir zam-
bak gibi beyaz, narin ve hazin 
Kleromen duruyordu. 

Evet, Caferin Mevgilisi, Tara
nın amcazadesi, Kütahya beyi
nin kızı Kleromen! 

Bu, idi ... 
Bu, aylarca ızını aradıkları 

idi. 
Taran: 
- Aman Cafer, soğukkanh

lığı bırakma, yanlış bir hare
ketle bütün işleri mahvede bi
liriz, dedi .. 

Cafer, sapsarı idi. Teodosa 
bakıyordu. T eodos sapsarı idi. 
Halifeye bakıyordu .. 

Halife heyecandan kıpkırmızı 
id;. Klcromene bakıyordu. Klc
romen bembeyazdı. Cafere, Ta
rana, T eodosa, Harunureşide 
bakıyordu, zavallı yavrucak .. 

Cafer burada .. 
Taran burada .. 
Demek kurtulahilecekti belki. 
Harunureşid T eodosa. 
- Misafirlerim~ söyle ki, 

dc1i. Senin hemşiren, dünyanın 
en nefüs kızıdır ve Bizans rak
ımı onun üstüne yapacak ikinci 
vücut daha yoktur gök kubbe
n:n altında .. 

Teodos cidden çok müşkül 
bir mevkie düşmüştü. Klero
menin .kendi kardeşi olduğunu 
Caf ere blilhass.a Tarana nasıl 
aöylcsin ki, bu sonuncusunun 
amcazadesi olduğunu pekala 
biliyordu. Kütahyanın Türk 
esirleri tarafından zaptcdildiği 

akşam kargaşalıktan istifade 
ederek kızı kaçırmış, dönüp 
dolaşarak nihayet kapağı Bağ
dada atabilmişti. Fakat burada 
daha kam alamadığı KJeromeni 
halifenin gözüne kestirmesi 
yetişmiyormuş gibi, bir de Ca
fer ve T aranla karşılaşmıştı 
işte .. 

DelikanJılar ilk coşkunluk
larında onu yakalayıp par
çalamak için ortalığı birbirine 
katmalarına rağmen, şimdi so
j'ukkanlılık!arın ı bozrn ı yor' ardı. 
Her halde bunda bir iş vardı. 

Bir plan kuruyoriardı. Ve 
Teodos gayet eyi anlıyordu ki, 
bu kurulan planla kendi canı, 
Kleromenin kaçırılması mevzu
bahstır. 

Fakat bütün bu ihtimallere 
rağmen, şimdi derhal ha1ifer.in 
l aözlerini tercüme etmek mec
buriyeti vardı. 

- Efendiler, dedi. Halife 
'hazretleri şimdi size en güzel 
"Bizans raksını göstereceklerini 
ıöyliyorlar. 

T uan sordu yine T eodoıa: 
- Bu kız Bizanslı mıdır? 

~ r eodos ezilerek cevap verdi: 
ı - Evet. 

- Akrabamı mıdır? 

verdi: 
- Evet. 
- Kız kardeşiniz mi<lit·? 
T eodos ölerek cevap verdi: 
- E ... vet!!! .. 
Harumıreşid T ar«nb tercü

manı arasında geçen bu mu
havereyi merak etti: 

- Ne söyliyor Misafirim? 
T eodos kendini toparladı .. 

İki Kumru 
Ihk bir yel e3İyordu . 
Bembeyaz bir t-1 uz2klarda 

bir şeyler işaret etti: 
Bir kafes ka1ktı. Kahverenk1i 

bir kol, bileğinden dirseğine 

kadar yükselen bilezikleri şı
kırdatarak bir sa~a, bir sola 
uzand). 

Bir ses .. -Ne tath bir ahenk-
idi bu.. Bir şarkının üç beş 

parça:nnı şöyle bir geçti. 

Sabah .. 
Güneş, dicleye gökten turunç 

tozu serpiyor.. U.:!!'larda ka-

Be!"'İdc bir ı::Jedre~e .. 
l\1 1 • • 1 b . ... 
earesenın Luo e enr._e sa-

yıs!z ley'.ckler t~:nüror. 
- Taı-;, !:ak, tak, tr.~:! 

Kırl~ el'i rraS!"amn birhfrinc .... ., 
vuı;ına.,md.:n çıkan berbat bir 
güriilfü. 

Sab~h ... 
Bağda<l, çer.z~li r;,..yasından 

uyanmış, güneş -.ltmd:ı ko~a 
şehir, di~i bir kap:an gibi ge
rinerek debeleniyor, uzaklarda 
seyyar satıcıların birbirini ko
valıyan sesleri •. .. . ,,. 

İki kadın dicleye bakan pen
cerenin önünde yanyana duru
yor .. Köşede bir buhurdandan 
çıkan kokulu duman yavaş ya
vaş odayı dolduruyor. 

Biri süt beyazdı,sarı saçları
nın kulaklarını örten büklüm
lerinde, incili bir tacın Albn 
yaprakları göze çarpıyordu. 

Sonu Yar-

Şaşılacak Bir Miras 
Bir Hırvat Bir Milyarlık Bir 
Alacak Davasında Bulundu 

Karel Hausler isminde bir 
Hırvat muharriri Fransa hü
hfımeti aleyhinde dava açmış
tır. Davanın mevzuu ne, bilir 
misiniz? 7 miiyar franklık bir 
miras! 800,000 altın filorin,258 
senelik faizile bu yekunu tutu
yor, Aşağı yukarı bir mil
yar lira. 

Bakınız nasıl: 1676 yılında 
Jan Tiri adlı birisi Venedikte 
800,000 filorin?ik bir sermaye 
bırakarak ölüyor. Bu paradan 
bir kısmını Paris belediyesine 
vasiyet etmişti. Kalanı Vene
dik cumhuriydi tarafından ölü
nün akrabalarına dağıtılacaktı. 

O vakıt her taraftan Jan Ti
rinin sahta akrabaları çıkıver
di. Fakat hiç birisi meşru bir 
vera!Set isbat edemedi. Kari 
Haesler için böyle değHmiş. 

İlk defa olarak 1888 yılında 
bu zat miras talebinde bulun
muştur. O vakıttan beri dava 
yürüyor. Belki de gerçe!üen 
Jan Tirinin varisidir. Yalnız 
şu var ki, davayı lrnzanması 
için. Napoleon tarafından ya
pılan müsaderen:n mahkemece 
hususi bir şahsın değil, Fran
sa mümessilinin hareketi cla-
rak kabul ed:!msi lazım. Öyle 
olur.sa Fransa, Hırvat yazıcısma 
bir mayar lira verm-ye mah
kum o~acak. 

Öte taraftan avukat:ar d -,·~yı 
kazanma; a hanl harıl çalışıyor-

b il Jar. Şaka de~il bu, ı ir m yar 
li:-a•. 

Fakat Jan Tiri akrabalarmı 
saymağı u;ıutmuş. parada Ve
ncdik kasalarında kalmıştı. Ni
hayet, bir asır sonra. Nnpo!e
on Bonapart Vencdiği zapte
dince, diğer ganaim arasında 
bu parayı da aldı. 
~~;:a;~mz.m~~~~ 

lziniı Yil!l r~:t n~uc~t 
1ürk AnoniRn ;iikeli 

Posta Ku~usu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz Ljn lira sermaye i 1e tesekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkap:narclaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kfrnunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş elan fabrika mamu
lab Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekie ve satış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43) 

ilad~~ 
• 

" Ahlaka En Az Uygun Hurriyet 
Çocuk Yapmamak Hurriyetidir .• ,, 

F al~at " Aşık Bir 
Aşkını İdare 

Milleti İdare Etmek Bir Milletin 
Kolaydır,, Etmekten Daha 

------------------------------1~------------------------------ltalyada intihar Yok, Sa d eee " 
Roma ••• İKıncl KAnun 

Napoli, Roma, T orino veya 
Romada dolaşınız: Hemen her 
bucakta tatlı bakışlı bir kadın 
resmi var. Bu, F\~nsonte Pren
sesi ile onun kızıdır. Altındaki 
bir yazı bunun ne oJduğunu 
size öğretir: " İtalya anneleri 
için ,, ve y<mında, boyuna gö
re, bir fi&t: 1, 3 veya 5 Liret 
hu resim bütün İtalyada do
ğum h<!yır kurumları menfaatı
n~ satılır . 

Duçenin başlıca kaygusu bu
dur: Çocuklan çoğaltmak, öte
denberi, be3leyebileceğinden 

çok ahalisi olan ve fazlasını 

dışarı gönderegelen bu fakir 
memlekette bu kaygı manasız 
görünür. Fakat Duçe için aha
li ne kadar çok olursa iş ve 
genlik o kadar çok olacaktır. 
Bunun bir de siyasal amacı var
dır: Bir ulus ne kadar güçlü ve 
kalabalık olursa, dileğini acuna 
o klfdar kolayca yük!iyebilir. 
Mussolininin gözünden, kara, 
deniı: ve havadaki ltalyan üs
tünlüğü ancak çok çocukla 
srerçek olur. 
ltalyada istenen Kadın 

Bu yol üzerinde gazeteler 
durmadan yazarlar, Çok defa, 
Mussolinin de yazıları çıkar. 
Bunlarda cılız kadınla, "buhran,, 
kadınla alay edilir ve yanları 

1 
dolgun kadın gövlere çıkarılır. 

Kadının annelik rolünü yüksel
tecek ne varsa üzerine bol 
ışık aerpilir. Bu öğütlerden 

bir örnek: 
" Başı boşluğun ahlaka en 

az uygun olanı, çocuk yapma
mak başıboşluğudur. Böyle 
yapan erkek aşağı zevklerin 
kölesi olur. Yaşayışından içli 
her güzelliği çıkımr. İç sızısı 
ile dolu bir ihtiyarlık hazırlar. 
Onun sonu şerefsiz olacaktır. 
Mezarı üzerinde mumların par
laklığı görünmiyecek ve çıçek
lerin kokusu duyulmıyacaktır. 

Bu, ölüm mahkumlarının, suç
luların sonuna benzer. ,, 

Çocuk yapmak, bir zevk 
, değil, kutlu bir vazife, bir 

dindir. 
Şehid Bir Anne 

Bütün dinler gibi bunun da 
şehitleri var. Napoli'de, bir 
doktorun karısı, yedi çocuğu 
var. Bir sekizincisi gdiyor. Bu 
yavrunun doğumu anncsının 

ölümü olacaktır. Doktorlar ön
ceden bunu bildirmişler, çocu
ğu düşürme~ini adeta öğütle

mişlerdir. Anne reddediyor. 

Biliyor ki ölecek; fakat vatanı
m yeni bir çocuktan mahrum 
bırakmaktansa, ölmeği tercih 
ediyor ve ... Ölüyor! Bu kadına 
" Noel gecesi ,, mükafatı veril-

i . t' mış ır. 

Doğum Dininin 
Kutluladıkları 

Doğum dini, ölülerini takdis 
ettiği gibi, yaşıyanlarını da 
kutlulıyor, Küçük prenses Ma
ria - Pia'nın Vaftiz şenliğinde 
ilk sırayı tutan 24 kadın, her 
taraftan getirtilmiş çok ço
cuklu annelerdir. Yine ay• 

Italyau ı•eliahtı 

ni din içindir ki Romaya 
Hepsi birden 910 çocuk 

annesi 93 kadın getiriliyor. 
Ve Duce kabul ederek kut
lulıyor. Bunlar ıehirde gezi
niyorlar. sinemalara alınıyor
lar ve her birine 4000 liret 
para veriliyor. 

B. Mussolini nüfus ışını 
üzenle geçirmektedir. Kendisi 
de örnek oluyor. 6 çocuğu 
var. , Başkalarımn öyle yap-
malarını istiyor. Bunun için 
çoktan beri bekar duranlar 
çok va.kıt onun gözdesi ola
mıyorlar. Mebuslar seçilirken 
evli olmak namzetlik şartı idi. 
Dışarda hırakılmıyacak bekar 
namzetler varsa, bunlara da hiç 
durmadan evlenmeleri öğüdü 
verildi. 

Beldirhk, Burada 
SuHanhk DeğU 

Bekar memurun vay haline 
yükselme papısı ona kapalıdır. 
Hariciye müsteşarı B. Suviç 
bile bu kuraldan yakasını sı
yıramamışbr. Geçenlerde cvlen
meğe mecbur kalmıştır. en yük-
sek koltukları tutan daha nice
leri var ki onlar da yakında ay-
ni yola girecekler.Bazıları elle
rinden geldiği kadar işi uzatı-
yorlar. Fakat yarı resmi bir 
hudut var: 45 yaşı. O vakıt 
bekarlıktan evliliğe atlamaktan 
başka çıkar yol yok. 

Ölüme Engel olmak 
Ölümü de azaltmak gerek. 

Hükumet bu yolda çok tetbir
ler almıştır. Sıhhatı koruma 
yasaları, malarya, kanser, ve
rem gibi hastalıklara, sinek, 
sivri sineklere karşı savaş ya
saları sayısızdır. Çocuk düşür
mek ve öldürmek en ağır ceza-
larla karşılanır. Öte taraftan 
kız anneler, türlü yardımlarla, 
korunur. Bunların sayısı da 
çok galiba. 

Bir ev bayanı bana şöyle 
diyordu: 

- Tuhaf değil mi? Romaya 
sreldim geleli hır hizmetçi kız 
bulamadım ki anne olmak 
üze:e Q)masm. 

intihar Yok, Apansız 
ÖIUm! 

İntiharlara gelince, Duce an
cak namus meselesinden inti
harlara göz yumar. ihtilas yapan 
filan memur kendini yokeder, şu 
öteki Duceye karşı entrika 
yapmış, bunun da sonu inti
hardır. Ama gazetelerde inti
har ıözü okunmaz. Yalnız 
apansız ölümlerden bahsedilir. 
Henry Bemtein'in M•ssoger 
adlı piyesi Romada oynanırken 

ve km·ısı gondu/da 
tuhaf birşcy olmuş, piyeste 
intihar eden birisi vardır. San· 
sör bunun gösterilmesini yasalc 
etmiş, hiç olmazsa bazı deği· 
şiklikler istemiş. Bu zavallı içiıı 
tren tarafından ezildiğini veya 
tayyareden düştüğünü söylemeL 
istiyormuş. Meşhur aktör Rug· 
~eri bu şekilde oynamak is· 
temcmiş nihayet pazarlığa gi· 
rişmişler : Haydi tayyareden 
düşmemiş olsun! Fakat inti• 
harda etmemiş olacak. Sadecf 
öldüğü haber verilecek. 

Nasıl ölmüş, neden ölmiiŞı 

işte bunu İtalyanlar öğrene• 
miyecekler. 
1961 De &ı Milyon Nütu• 

Bu siyasanın büyük neticeler 
verdi&'i gizlenemez. İtalyanın 
bugün 43 milyon nüfusu var. 
1932 yılında doğum fazlası 
384500 idi. Eğer tahminler 
doğru çıkarsa 1961 de İtalya• 
nın 61 milyon nüfusu olacaiı 
hesap ediliyor. Aynı tarihte, 
İngilterenin nüfusu 48 milyon, 
Almanvanın 65 milyon, Fran· 
sanın 38 milyor. olacakmış, 
yani şu son ikisinin nüfust 
bugünkünden bile az! 

Doğumlar Azahyor 
Bununla beraber diğer yer· 

lerde olduğu gibi İtalyııda do· 
ğum fazlası yıldan yıla azal· 
maktadır. 1924 yılında binde 
29 olan doğuın nisbcti 1932 
de 23,8 derecesine düşmüştür. 

Mussolininin gazetesi olan 
Popolo İtalia tehlike borusunu 
çalıyor:,, Daha iki sene boy· 
le giderse .Fransa derecosine 
düşeceğiz ! ,, Gerçek olan da 
bu, Ccnub İtalyanları çok ve· 
lfıd olmasalardı, bugün İtalya· 
nın 30 milyon nüfusu bile ol· 
mıyacaktı. Kalabalık aileler, 
fakir ailelerdir. Çok çocuklu 
faşist büyükleri göze çarpmı· 
yor. 

Netice 
Bu hikayenin neticesi ; bir 

gün B. Mussolini'nin bir valisi 
tarafından ileri sürülmüş, bu 
zat memurlarım çağırarak, şu 
veya bu kazada, doğumların 

az olduğu için başlaşmış çı-

kışmaia, bunlardan birisi -
11.İ fazla azarlamış olacak 
ki adamcağız dayanamamı! 

- Ne yapalım, demiş, bilıni
yormusunuz ki qık bir milleti 
idare etmek, bir milletin aık
lannı idare etmekten çok daha 

ko~~·~. 
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Rehberler- Senatosu 
1~e~kiJ Edilecek .. 
Berlin' den bHdiriliyor ; 

.. lşidHen h~bcrlere göre son 
ıunlerdc Hitler'in Berchtcsga-
dcn'd k~ · 'ftl' • · d l ıtı" e aın çı ıgın e yapı an 
S uzakerelerde bir " Sehberler 

enatosu ,, teşkili hakkında da 
iÖrüşülmüştür. Nasiyonal Sos
~ılist fırkasının devlet bünyesi 
~Çinde yerleştirilmesini tamam-
1Yilcak olan yeni Reich kanu
nu - esasisi, Rehberler Sena
tosunun dahi vaziyetini tayin 
ke tesbit edecektir. Şimdiye 
S adar yapılan tekliflere göre 
chberler Senatoru Reich hü
•lıınctinin en mühim bir mü
ıavcre organı olacakbr. Bu 
~~rctıe Rehberler Senatosunun 
~ ır nevi Nasiyonal - Sosyalist 
'Yan meclisi olması düıünül
lnüştür ve müzakereleri Naai
Yona.t - Sosyalist devletçilik 
b~tbikabnda Reich hükiimetinin 
•zı tezahüratını tem.sile hır 

••hne olan Rcichstag'ın aleni 
ltıib:akerelerinin aksine olarak 
i'izli tutulacakbr. 

Rehüerler Senatosunun 61 
a:c k ası olacak ve bunlardan bir 
ısını fırkada şimdi muayyen 

ltıevki ve makamları işgal eden 
Zc\rattan terekküb edecek ve 
llıütebakisi Hitler tarafından 
t~Yin olunacakbr. Hitler~n ta
Yin edeceği zevabn da Nasi
Y~nat - Sosyalist fırkasının 
~U~sck bir rehberlik rütbesini 
lız olmaları ,artbr. · 

l Rehberler Senatosunun top
•nına. yeri olarak Münich'deki 
" N Esmer EY " düşünülmüttü. 
h ~tekim bu evin büyük salonu 
Su. l rnaku.tla hazırlanmaktadır. 

' 0nda 61 koltuk bulunacak 
Ve bunlar arasında Hitler'in 
Yeri en yükıekte bulunacakbr. 

ı--
( N eneswiene.r) 

Göz Hekimi 

lütf i Kır~ar 
Memleket hastanesi 

9öz hastalıkları mUte-
~~s~ısı: 
kıncı beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
Evi " 5125 

~~;~i3- ...... 1.46_..s •.• 1 ... 
.~Ydın Demlryolu Umum 
'YIÜdUrlUğUnden: 
l Çivril, Mundurlu ve Sütlaçtan 
bZ~ire taşınacak yerli mahsulü 

3 
Ugdaylua ait olup müddeti 

) 1-12-1934 tarihinde hitam butn 10 % reddiyatlı asgari 600 
onluk nakliyata ait 915 nu
ltı~rah buğday tarifeai a1ni ıe· 
taıt dahilinde 3-2-935 tarihin
den 31-12-935 tarihine kadar 
Yeniden mevkii meriyete ko
llulnıuşhır. 

60 
Rcddiyat sene sonunda ve 

b 
O tonluk nakliyatın hitamında 

un · l . • aıt n1evruda ibbarname-
crıni idaı cmize ibraz ve tevdi 

edecek olan mürsil veya mür
scı··ı 11 eyhlcrc verilmesi ıarthr. 

s t' S 1093 numaralı hususi zey-
tnyai"ı tarifesidir. 

l 31211935 tarihinden 30/6/ 
935 tarihine kadar muteber 

olnıak .. Ôd . i . t uzere emııten zmıre 

taşınacak zeytinyağımn beher 
onundan 8SO lc.w411 iicnti aak

Yc •ltna<'alcttr. 

lzmir Beledlyaslnden : 
- 1 - 166 lira bedeli mu

hammcnli belediye akarından 
Mezarlık başında eski ekmek 
sabş barakasının senelik ıcarı 

belediye encümen kalemindeki 
şartnamesi veçhile ve açık art
tırma ile 16-2-935 Cumartesi 
günü saat 16 da ib.ale edile
cektir. Kiralama ışıne iştirak 
için 13 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saate kadar 
belediye daimi encümenine mü
racaat olunur. 

2 - 85 lira bedeli muham· 
menli belediye akarından 3 ncü 
kahramanlar yeni Se1anik so· 
kağında 28 numaralı bahçe ile 
içindeki kulenin senelik ıcarı 
belediye encümen kalemindeki 
şartnamesi veçhile ve açık art
tırma 16-2-935 Cumartesi günü 
saat 16 da ihale edilecektir. 
Kiralama işine iştirak için 7 
lira muvakkat teminatla söyle
nen gün ve saate kadar bele
diye daimi encümenine müra
racaat olunur. 

3 - 40 lira bedeli muham
menli belediye akanndan Ha
limağa çarşısında yeni yolda 
6 numaralı dükkanın senelik 
icarı belediye encümen kale
mindeki şartnamesi veçhile ve 
açık arttırma ile 1612/635 cu
martesi günü saat 16 da be
lediye daimi encümeninde iha
le edilecektir. Kiralama ışme 

iştirak ıçın 3 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa-
ate kadar belediye encümeni
ne müracaat olunur. 

4 - 435 lira bedeli muham
menli belediye akarından baı 
durakta 110 No. lı dükkanın 
senelik icarı belediye encümen 
kalemindeki şartnamesi veçhile 
ve açık arttırma ile 16/2/935 
cumartesi günü saat 16 da be-
lediye daimi encümeninde iha
le edilecektir. Kiralama işine 
iştirak için 33 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa-
ate kadar belediye encümeni· 
ne müracaat olunur. 

5 - 200 lira bedeli mu-
hammenli belediye akarından 
Mezarlıkbaşı Keçeciler polis 
karakolu karşısında 2 numara-
lı tütüncü barakasının aenelik 
icarı belediye encümen kale-
mindeki şartnamesi veçhile ve 
açık arthrma ile 16 -2- 935 
cumartesi günü saat 16 da 
belediye daimi encümeninde 
ihale edilecektir. Kiralama iti· 
ne İftirak için 15 lira muvak· 
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediye encüme
nine müracaat olunur. 

6 - 40 lira bedelli muham
:ncnli belediye akarından mem
leket hastahane!İ karşısında 
8 numaralı dükkan yanındaki 
deponun senelik ic:ırı belediye 
encümen kalemindeki şartna
mesi veçhile 16 -2- 935 cu
martesi günü açık arttırma ile 
saat 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 
Kiralama işine iştirak için 3 
lira muvakkat teminatla söy
lenen gün ve saate kadar 
belediye encümenine müracaat 
olunur. 

7 - - 96 lira bedeli mu
hammeneli belediye akarından 
Peştemalcılar caddesinde 104 
numarah odun deposu arsasının 
senelik icarı belediye encemen 
kalemindeki şartnamesi veçhile 
1612/935 Cumartesi ğünü açık 
arttırma ile saat 16da belediye 
daimi encümeninde ihale edi
lecektir. Kiralama işine iştirak 
için 6 lira muvakkat teminatla 
söylenen gün ve saate kadar 
beledi encümenine müı acaat 
olıuuf'. 

8 - 101 lira bedeli muham-

Yeni ·Asar 

meneli belediye akarından Na
mazgah Misakımilli mektebi 
yanında kahvehane halinde 
kullanılan 44, 46, 48 N. li dük-
kanların senelik icarı belediye 
encümen kalemindeki şartna-

mesi veçhile ve açık arttırın aile 
i6/2/935 Cumartesi günü saat 
16 da belediye daimi encüme
ninde ihale edilecektir.Kiralama 
işine iştirak için 8 lira muvak
kat teminatla söylenen gün ve 
saate kadar belediye encüme
nine müracaat olunur. 
29-3-8-13 302 (134) 

1 - 7700 lira bedeli mu
hammcnli belediye un fabrika
sı için satın ;:1ınacak 700 ton 
Evej'li fin lave maden kömürü 
belediye encümen kalemindeki 
şartname veçhile kapalı zarf la 
12 -2- 935 salı günü saat 16 
da belediye daimi encümenin
de ihale edilebektir. 

Bu eksiltmeğe iştirak edecek 
talipler 578 lira muvakkat te
minatla tekJifnamelerini ihale 

günü nihayet saat 15 e kadar 
belediye riyasetine tevdi ede
bilir. 

2 - 4900 lira bedeli mu
hammen eli belediye un fabri
kası için satın alınacak olan 
706 ton Soma Krible maden 
kömürü belediye encümen ka
lemindeki şartname veçhile ve 
açık eksiltme ile 12-2-935 Salı 
günü saat 16 da belediye daimi 
encümeninde ihale edilecektir. 

Bu eksiltmeğe iştirak edecek 
talipler 368 lira muvakkat te
minatla söylenen gün ve saa · a 
kadar belediye encümenine mü
racaat edebilir. 

3 - 1875 lira bedeli mu
hammenli belediye un fabrikası 

?W a 

Doktor 
A. Kemal T onay 
Bakterlyolog ve bula
şık ile salgın hastahk-

lar btrlncl sınd 
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
ması Jazımgclen sair tahlilat 
ve mikroskopik muayeneleri 
yapılacaktır. 

2 - 13 h-3 (98) 

' 

için satın alınacak olan 750 
ton zeytinyağı prinısı belediye 
encümen kalemindeki şartname 
vcçhile ve açık eksiltme ile 
12-2-935 Salı günü saat 16 da 
belediye daimi · encümeninde 
ihale edilecektir. 

Bu ek~ iltmiye iştirak edecek 
talipler 141 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve saate 
kadar belediye encümenine 
müracaat edebilir. 

4 - 375 lira bedeli muham
menli belediye un fabrikası 

için satın alınacak olan 2500 
kilo ince ve kalın makina yağı 
belediye encümen kalemindeki 
şartnamesi veçhile ve açık ek
~iltme ile 12/2/935 Salı günü 
saat 16 da belediye encüme
ninde ihale edilecektir. 

Bu eksikletmiye iştirak ede
cek talipler 29 lira muvakkat 
teminatla söylenen gün ve sa
ate kadar belediye encümeni· 
ne müracaat edebilir. 

25-29-3-8 264 (120) 

m• 

- 212 - Öz Türkçe karşılıklar 
-~--- - ,. 

Olamaz, olmaz 2. Cav 3. Çapgulaş 4.Döğüş 
Muhalefet - 1. Aynlık, 5. Gelve (münazaa, kavga 

Ayrıksılık 2. Başkalık, başka man) 6. İş (gurre, Combat 
türlülük 3. Çam 4. Çarım 5. man) 7. Kırkaıa (münabaa 
Erip {sözle muhalefet man) man) 8. Ölüt (mukatele man) 
6. Karşılık, karşıtlık 7. Öz- 9. Sancıı 10. Savaş 11. Sü
gelik (ayn ve benzemez ol- neşme. süngüşme 12. Süngü 
ma1<lık man) 8. Tirek 9. 13. Tokuş 14. Tütüş 15. Urş 
Uymazlık 16. Uruşgu 17. Vuruş 18. 

Muhalefet etmek - 1. Vuruşku 
Abamak {ret ve imtina man) Muharebe etmek - 1. 
2 Ardıkmak 3 Ayruksu ol- Boğuşmak 2. Çarpışmak 3. 

· k 4 8 k · t" 1.. 1 k T epeleşmek 4. Döğüşmek 6. 
ma . aş a ur u o ma K 
5 B t tm k 6 D aralışmak 7. Kavgalaşmak 

· oyun u a · ayat- kavga etmek 8. Küre~mek 
mak 7. Direşmek 8. Eriples- 9 s k 10 s·· H"' k . . avaşma . unguşme 

mek 9. lğeşmek 10. Karcık- 11, Tokuzmak 12. Uuruşmak 
mak 11. Karşı gelmek 12. 13. Vuruşmak 
Karııkmak 13. Karşı koy· Muharrip - 1. Alp (ha
mak, kartı durmak 14. Kar- hadır man) 2. Döğüşken 3. 
fılamak 15. Kilmek 16. Öt· Kaban 4. Kavgacı 5. Moğu.s 
girmek, ötgişmek (Ayrılıp 6. Savaşçı 7. y Tokuşgan 8. 
muhalif hareket etmek) 17. Uruşçu 9. Yagıcı 
SürkeJinmek 18. Utrunmak Muharref - 1. Bozuk, 
10. Uturulamak 20.Üsnemek bozulmuş 2. Oeğiştirilmit 3 

Muhaleset - Unan Düzme 4. Uydurma 5. Yapma 
Muhalif - 1. Ağduk 2. Muharrer - 1. Bitilgen 

Arkuru 3. Aykırı 4. Aykı- 2. Yazılı 3. Yazılmış 
rıkçı S. Ayrukın 6. Haşka 7. Mulıarrerat - 1. Bitikler 
Benzemez 8. Eğeş 9. Kaça- 2. yazılar . 
lan 10. Karşı 11.Karşı çıkan Muharnk - 1. Ayaklan-
12 Utk 13 U 14 dıran 2. Çeviren 3. Çığırtk~n 

· arı · ymaz · 4. Ele başı (fesat öncü.sü 
Yanaz 15. Yat 16. Yatlı man) 5. Kışkırtan 6.0ynatan 

Muhallet - 1. Benice 2. Muharrir - 1. Bitikçi 2. 
Durucu, Durulduk 3. Mengi Bitkeçi 3. Bitükçi 4. Tayşı 
4. Mengü, mingü 5. Ölmez 5. Yazan 6. Yazıcı 
6. Yok bolmaz, oyk olmaz Muharriş- Azdıran 

Muhammes _ 1. Beş bü- Mulıanma - (etmek) 1. 
k'. l"k 2 B · r 2 B k l Aznaşmak 2. Cavlamak 3. 

4 
Uf u . · eşı::: 1 • eş at 1 Dartıımak 4. Düşmanlık et-
. Beşli mek 5. Kircikmek 6. Kuk-

M uhammin - Orancı mak 7. Öieımek 8. Savuı-
~uha~nes -1. Alçak 2. mak 9. Mj'raşmak 10. Yat

Ercı, Ercıl 3. Ersek 4. Erıi Iamak 
5. Kancık 6. Kek.ez 7. Kor- Muhasara - 1, Cer&'• 2. 
kak 8. Tök Kaba) 3. Kabaldarhk .f. Ka-

Muhareha - 1. Atkula, pa} 5. Kumr&2'•· kumargal 

~ahife w -
lzn. İr Esnaf Ve Ahali Banka

sından: 
30/1/935 den itibaren talep olunduğu Bankamızca ilan edilmiş 

bulunan hisse taksitlerini ödcmiyenler hakkında şirketimiz es;; 

mukavelenamcsinin on sekizinci maddesine göre muamele yapı

lacaktır. Alikadarınca bilinmesi için on sekizinci maddeyi aynen 
ilan ediyoruz. 

ON SEKİZİNCİ MADDE: 

Hisse taksitleri tecilinde geçecek :r:aman için şirket lehine 
yüzde bir faiz yürütülecektir. Hisse senetlerinin talep olunan 

taksitlerini tesviyede teehhür eden hissedarlar gazetelerde bir 
ay fasıla ile münteşir iki ilanname ile ve son ilan tarihinden 

itibaren bir ay zarfında ifayı deyne davet olunurlar. 

Bu müddet zarfında dahi talep olunan taksitleri tesviye et
miyen hissedarlar ifayı deyndeo imtina etmiş addolunarak hisse
leri şirket eshamı borsada mukayyet ise borsa komiserliği 

vasıtasile ve değil ise müzayede tarikile ve noter marifetilc 

talibine furuht v ~ eski senetler iptal edilerek yerine ayni nu

maraları havi yeni senetler verilir. İptal edilen hisse senedatının 
numaraları gazetelerle ilan edilir. Satılan hisse senedinin furuh

tundan mütehassıl bedeli meıkur ıenedin bedeli muharrer ve 
muayyeninden dun ise aradaki fark senedin sahibi evvelinden 

istifa ve fazla olduğu takdirde fazlası kendisine iade olunur. 

3-4 (156) 

lzmir it emurları lstihlalt 
Kooperatifi Bakkalİ)'esi 

Her aile rei!li evinin erzakını .!atın almadan önce bir defa 

kooperatifin modern bakkaliyesine uiraması kendi mcnfaatınadır. 

En nefis hileJİz ucuz erzak ve yağlar orada bulunur. 
Harareti yüksek dayanıklı meşe kömürünün kilosu (4,50) ku

ruştur. Nefis Urfa yaiları peynirlerin çeşidi bulunur. Fiatlar her 

yerden ucuzdur. Toplan alanların malları adreslerine kadar 

gönderilir. 
Kemeraltında birine! Mıhctlar sokağı 

(Eski İideli Kahve) 3 H. 1-26 (157) 
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Mubahese - 1. Çarpıt- satım, alış veriş 2. Satı 3._ 
ma (Sözle, yahut yazı ile Sahn alma 
düşüncelerin çarpışması man) Mübayaa etmek - 1.Sa· 
2. Keriş 3. Konuşma (Mu- tığlamak, satığlaşmak 2.Satıo 
hasebe man.) 4. Söz, söz- almak 
lcşme, söz etme 5. Ucaş Mucibince - 1. Göre· 

Mubahase etmek -- 1. ğince 2. Oranca 
Aydışmak 2. Çakışmak 3. Mucit - 1. Bulan 2. Bu· 
Çarpışmak 4. Eğeşmek 5. lucu 2. Bulucu 3. Çıkaran 4. 
Kırlışmak 6. Konuşmak 7. Tabuvcu 5. Tolonçok 6. Tü
Söz etmek 9. Ucaşmak 10. retken 
Ucuşmak Mucize - 1. Büğülüi 2. 

Mübalağa -1. Abartma Genğsi 3. Kayganzı 4. Kay· 
2. Aşırı 3. Aşırıp taşırma 4. gas 5. Kayıkkal 6. Kayıkkı 
Büyültme, büyük gösterme 7. Tanğ, tang~ş, 8. Tansuk 
5. Eşire 6. İleri varma 7. 9. Tanzuk 
Katıklama Mucize nevinden - l . 

Mübalağacı - l.Aşırgan Mungadıçığ 2.Tenğlançığ 
2. Aşırık taşıran 3. Büyül- Mudarebe - 1. Dokuş 
tücü, büyük gösterici 4.Hay- tokuş 2. Döğüş, dövüş 3. 
batçı 5. İbertici 6. İleri va· Döğii~me , dövüşme 4. Vu· 
ran 7. Kofalak 8. PaJavuz 9. ruşma 
Şallavcı 10. Y aygaz Mudarebe etmek - 1. 

Mübalağa elmek - 1. Azgaşmak 2. Direşmek 3. 
Abartmak 2. Aşırmak, aşırıp Döğüşmek, dövüşmek 4. Ka
taşırmak 3. Büyültmek, bü- kışmak 5. Uruşmak 6. Vu
yük göstermek 4. Coşarmak ruşmak 
5. İbertmek 6. ileri varmak Mudhik - ( müthik ) 1. 
7. Katıklamak 8. Kudurmak Çülüt 2. Güldüren, güldürücü 

9. Olıartmak 10. Ofartmak Mudil - 1. Aiır iş 2. 
11. Ofurtmak 12. Oşartmak Büyük iş 3. Cabalak 4. Cal· 
oşurtmak 13. Öbermek 14. bak, çalpak 5. Çıtrık 6.Çep
Öşetmek 15. Uçurmak 16. reşik 7. Karışık 8 Samurtuğ 
Uşkartmak, uçkartmak (ne netice alacağı hellaiı 

Mübarek - 1. Ariğ 2. man) 
Görklü 3. ldduk, ıdui<. 4 Milfarckat - 1. Ayrıhk 
lzuk 5. Kutlu 6. Kutluğ 7. ayrılmak 2. Ayruksıma 3. 
Kutun 8. Ongun 9. Oytun, Gitme, bırakıp gitmek 4. 
uytun 10. Sağun, .ayın 11. lrılma 5. Uzaklaşmak 
Ui'urlu 12. Uğuz 13. Yumlu Mufassal - 1. Uzadu 2. 
yümlü Uzun 

Mubassır - 1. Arayıcı Mufassalan - Uzun u:r:a· 
2. Bakıcl 3. Bekleyici 4. dıya, uzun uzun 
Gözetici Mu&'addi - 1. Besleyici 

Muhavaa - 1. Ahm.aJım 2. Esirtk~rı 



Sahne to 

Kcmalpap icra Mcmurlu-
fundan: 932-674 

Alacaklı hay Ahmed Kadı 
oğlunun alacağından birinci 
derece ve birinci sırada Kadı 
oğlu bay Ahmede ve ikinci 
derecede ikinci sırada Kemal 
paşa icra dairesinin Numaralı 
dosya ile Armutludan fıkara 
lbrahim veresesine borçlu yu
karı Kızılcadan Hasan T ah$İn 
kızı Naime ve bay Ahmed 
Kadı oğlunun alacağına müş

terek ve müteselsil borçlu Yu
karı Kızı!cadan HaJil oğlu 
Hüseyin kızı bayan Raziyenin 
Kemalpaşa tapu dairesinin 
24-8-930 ye 23 nüm•ua Kızıl
canın Kara bağlar yerinde 
gündoiusu Hacı haalı verc
scleri gün batısı Ispartalı 
Mustafa poyrazı Sinan Mus
tafa lodosu hacı Halil vere
ıesi bağı ile 1838 M. bağın 

kıymeti 300 lira. ve yine ayni 
tarih 24 numara Akça pınar 
mevkiinde ıündoğnıu hacı İb
rahim oğlu İbrahim veresesi 
tarlası gün batısı hacı Mus
tafa veresesi bağı poyrazı 
hacı Yusuf vereseleri tarlası 
lodoıu yol ile çevrili 6433 M. 
bağın değeri bin elli lira ve 
yine çayır arası 25 numara 
gün doğusu hafız Hüseyin 
oğlu bay Hasan Tahsin gün 
batısı Hacı Mustafanın Ali 
zevcesi Dudu tarlası poyrazı 
konduracı oilu Nikola bağı 
lodosu yol ile çevrili 1102 M. 
bağın kıymeti 225 lira ve yine 
çayır arasında ağustos 934 26 
numara gün doğusu Bekir oğlu 
Hakin gün babsı ha. Mustafa 
oğlu Bekir kızı Hatice Kübra 
~!JA 

poyrazı kantarcı oilu Nikola 
bağı lodosu tarikiamile mahdut 
bin M. bağın değeri yüz elli 
lira yine Çayır arasında yir
mi yedi numara gün doğusu 
kepekçi vasilden metruk bağ 

~ünbatm hacı mustafa oğlu 
bekir zevcesi emine poyrazı 

kantarci oğlu nikola lodosu ta
riki am ile mahdut 4595 M. 
bağın değeri 500 lira ve aynı 
tarih 28 N o gün doğusu hacı 
veli oğlu veli elyevm hasan 
bağı gün batısı sağır oğlu ha· 
liI ibrahim bağı poyrazı maraza 
oğlu yor~i lodosu hacı bekir 
bağı ile mahdut derununda üst 
katında bir oda bir hamam bir 
hala bir mutfak ve cebhe kıs
mında 35 M.M, etrafı 60 san
tim irtifaı duvar üzerine konul
muş parmaklık içinde çiçek 
bahçesini havi 108 m.m. vo 
3000 lira değerinde asri bir 
kule ve yine ön kısmmda duş 
yeri olarak istimal olunan sah
rmç ve yarım dönüm kadar 32 
a~aç şeftali ağacını havi sebze 
bahçesi ve bir su tulumbası ve 
sebze bahçesini sulamak için 
havuz ve bin lira kıymetinde 
amele odaları ve tavuk kümesi 
bir adi fırın ve bir üzüm Jan
garı havi 6433 m.m. bağın de
ğeri 1200 lira derindeld bağın 
192 sehminden 178 sehmi ve 
tcmuz 929 gün 39 No gün do
ğusu lodosu tarik gün batısı 
ba~an tahsin poyrazı bacak 
oğlu andırıku ile çevrili 3776 
m.m. bağm değeri 600 lira ve 
40 No gün doğusu halil ağa 
zade hüseyin efendi gün batısı 
artıs nikola poyrazı olan mus
tafa oğlu mehmct lodosu tarik 
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Muğalita - 1. Ağız 2. viküm 7. Sivük 
Ça.msırtma 3. Söz karıştırma Muhabbet bağlamak- 1. 

Muganni - 1. Aydımcı Amranmak 2. İlıkmak 3. 
2. Cıravcı 3. Cırcı 4. Çağı- İsınmak 4. Sevmek 5 Seviş
ncı 5. Ircı 6. lrlayıcı 7. Ko- mek (karşılıklı birbirini sev
ııcı (nazım man) 8. Koyonçı mek man) 6. Yarsamak,yar
Ko~onçı 9. Kulanşı 10. Yı- sımak (imrenmek ve gıpta 
raiu 11. Yırlacı 12. Yırlayıcı etmek man) 

Mugayeret - 1. Ayrılık Muhabbet göstermek-]. 
l. Başkalık 3. Ôzgelik Kayırmak, kayranlamak 2. 

Mugayir - 1. Ayrı 2. Marsamak 3. Silemek 
Başka türlü L3. Uymaz Muhaceme - l.Çapışma 

Muğber - 1. A2'nngın (atlı olarak edilen hücum ve 
2. Dargın 3. Gönlü kalmış takib man) 3. Üşenti, üşüntü 
4. Gücenik 5. Gücenmiş 5. 4. Üşüşme 
!Kırgın 7. Kırılmış (Gönlü-) Muhaceret - 1. Göç 2. 
·8. Küskün Köç 3. Köçrüm 

.uugoer olmak - 1. Bur- Muhaceret etmek - 1. 
lukmak 2. Burutmak 3. Da- Bosmak (düşman karşısında 
nlmak 4. Gönüllenmek 5. bozulup yerinden, yurdundan 
Gönlü kalmak, gönlü kırıl- kaçmak man) 2. Göçmek, 
mak 6. Gücenmek 7. Küs- göç etmek 
mek Muhaceret edilen yer -

Muğfel - 1. Aldanmış, AJkantı 
aldatılmış 2. Ayartılmış 3. Muhacim - 1. Çapkıncı 
Baştan çıkarılmış 4. Kandı- 2. Çapavul 3. Çapıcı 4. Ku
nlmış madıcı, kumaracı(askerlikteki 

.Muğfil - 1. Aldatıcı 2. ıstılah man) 5. Saldıran 
Ayartan, ayartıcı 3. Baştan Muhacir - 1. Çandır 2. 
~ıkaran 4. Kandırıcı Gelek 3. Göçen göçmüş 4. 

Muğlak - 1. Anlaşılmaz Göckün 5. Göçmen 6. Keslu 
2. Caba!ak 3. Çapraşık,çep- 7. Targacı (muhacir kafilesi 
reşik 4. Çetin {güç anlaşılır man) 
man) 5. Çepürdük 6. Çırmaş Muhaddep - 1. Bükür 
7. Çitik 8. Kapalı 9. Karışık 2. Dabur 3. Tök 4. Tömsü 
10. Örtülü 11. Tuyuk (ka- 5. Tümsekli 
palı man) 12. Yapuğlui Muhaddepleşmek - 1. 
(kapalı man) Kamılmak 2. Kamburlaşmak 

Muh - 1. İlik 2. Özek Muhadenet - 1. Barışık-
(ağacın, ncbatın, çekirdeğin lık, barışma 2. Uyuşma 3. 
her şeyin içi man) 3.Özlenk Uzlaşma 
4. Sıpırdak Muhafaza - 1. Barındır-

Muhabbet - 1. İsiklik 2. ma 2. Esirgeme ~3. Gözleme 
Sevgi 3. Sevi 4. Seviş,sevme göz altında tutma 4.Kayırma 
sevişme 5. Sevüklük 6. Se- 5. Koruma 6. J(iz 7. Kütevii 

Yeni Asır 

ile mahdut 1010 m.m. baiJn 
değeri 150 lira yine 41 No da 
gün doğusu tahtacı uzun ali 
gün batısı ve poyrazı yol lodosu 
hüseyin ile çevrili 3676 m.m. 
bağın değeri 600 lira ve yine 
42 No gün doğusu tütüncü oğlu 
mehmet veresesi gün batısı yol 

poyrazı basan tahsin lodosu 
bakkal mühran ile çevrili 1838 

M. M. bağın deyeri ~00 lira 

ve yine 43 çayır arasında gün
doğusu yol gün batısı kuyumcu 

oğlu veresesi poyrazı hendek 

lodosu yanku oğlu andırıku ile 
çevrili 1838 M. M. bağın deycri 

300 lira ve yine 44 ayni mev

kide gündoğusu muhhala Hü

seyin bağı gün batısı fanğm 

uhdesinde kalan yer poyrazı 

, molla Hüseyin lodosu İbrahim 
Hasan ve yol ile çevrili 1838 

M. M. yerin deyeri 300 lira 

yine borçlunun hemşiresi Ruh
sar hanım ile müşterek ayni 

mevkide T e. E 934 tarih 164 
N o. yazı gündoğusu Halil gün 
babsı yol poyrazı Nuri lodosu 

Karaca oğlu Cuma ile çevrili 
3216 M. M. yerin dcyeri 500 

lira yine borçlunun hem,iresi 
ile müşterek ayni tarih 165 

No. gündoğusu Halil gün batısı 

çırak oğlu Atana~ kerimesi 
Mariya poyrazı Şerif ağa lodosu 
yol ile çevrili 5514 M. M. ma

hallin deyeri 600 lira yine borç· 
lulardan Raziye hanımın mülkü 
olan 928 nisan 31 No. yazılı 
gündoğusu yol gün batısı çay 
poyrazı yine çay lodosu yol 

ile çenili karye civarında 2021 
M. M. bahçenin deyeri 400 lira 
ve Raziye hanımın ayni tarih 
34 sayılı çukur bağlar mevkiin-

.de gündoğusu nalbant Mustafa 
giin batısı kara Panayot bağı 
poyrazı nalbant Mustafa bağı 
lodosu kul Veli oğlu Hasan 
ve Y orgaki bağlarile çevrili 
8271 M. M. bağın deyeri 400 
lira yine Raziye hanımın ayni 
tarih 42 sayılı bahçeler üstü 
rnevkünde gündo~usu sahibi 
mülk gün batısı hacı Yusuf 
poyrazı dere lodosu İbrahim 
karısı Fatma ile cevrili 
1010 M. M. bahçe ve zey
tinlik deyeri 150 lira olup 
işbu bağ ve bahçeler pe
şin para ile birinci ve ikinci 
açık artırmaya çıkarılmıştır. 

Birinci üc;tünde bırakılma ka
rarı 13 mart 935 Çarşamba 

günü saat on birde Kemalpa
şa icra dairesinde yapılacaktır. 

Konulan değerin yüzde yetmiş 

beşini bu!r.ıadığı takdirde bi
rinci artırma geri bırakılarak 
ikinci açık arhrmaya çıkarıla

cağı ve ikinci açık artırması 

3 Nisan 935 Çarşamba günü 

saat 11 de Kemalpaşa icra oda

sında yapılacaktır. Pey koya

cakların yüzde yedi buçuk pey 
akçasını vermeleri ve banka 

mektubu ibraz etmeleri ve bu 

malların vergi borçları bedel 

ihaleden çıkarılacağı ve daha 
fazla malumat almak istiycnle
rin K. P. icra dairesinin 932-
674 dosyasına bakmaları bil-
dirilir. 345 ( 154 ) 

*±@?e+t&*'*. 

Öz Türkçe karşılıklar - 211 -

8. Saklama man) 7. Yargılaşma (mürafaa 
Muhafaza etmek - 1. man) 8. Y asaJaşma (mürafaa 

Abramak 2. Asramak (infak man) 9. Y asanlama (bilmü
ve it'am etmek man) 3. A- lahaza hüküm man) 
yamak (rahm ve şefkat gös- Muhakeme etmek - 1. 
termek man) 4. Barımak 5. Cüplemek (bir şeyi düşünüp 
Banndırmak 6. Beklemek 7. üzerinde hüküm vermek man) 
ğlamak 8. Bozmamak 9. 2. Düşünmek, düşünüp ta

Esirgeme 10. Gözlemek 11. şınmak 3. Ölçmek, ölçümle
Kadaklamak 12.Kalkanlamak mek, ölçüp biçmek 4. Şıla-
13. Karatılamak 14. Kara- mak 1 (istintak ve isticvap 
vullamak 16. Kavzamak 16. etmek, biri hakkında veya 
Kayırmak 17. Kayraldamak aleyhinde adli hüküm vermek 
18. Keşik çekmek 19. Ko· man) 5. Yasanlamak (iefek
rumak 20. Köz etmek 21. kürle •hüküm vermek man) 
Küdesmek 22. Sakımak 23. Muhakeme istemek-Buy-
Saklamak 24. Sakmak 25. ruksamak 
Sürdürmek (meriyeti muha· Muhakeme olmak - 1. 
faza ve idame man) 26. Ya- Duruşmak 2. Tartışmak (biri 
rılgamak ile mürafaa olmak) 3. Yor-

Muhafız - 1. Abravcı gulaşma.k 
1. Ağıcı 3. Bekçi 3.Çıkuncu Muhakeme yürütmek -
(askerlik ıstılahı) 5. ldacı 6. Tikşirmek (tetkik ve tenkid 
İmga (hazine muhafızı tre- etmek man) 
ıorier man) 7. Kağba 7.Ka- Muhakkak - 1. Anık 
rağol, karakol 9. Karavul (hazır man) 2. Basa (mutlaka 
(askerlik ıstılahı) 10. Keşikçi man) 3. Bayık 4. Doğru 5 . 
11. Kolcu 12. Korucu 13. En gücü (Elbette man) 6. 
Koruğcı 14. Korukçu 15. Gerçek 7. Kesenkeş (kat'i 
Koruyucu 16. Közetçi 17. olarak man) 8. Ök (elbette 
Murçak 18. Orbeyi (mevki man) 9. Terk (mutlaka man) 
kumandanı man) 19. Sakçı 10. Toğru 11. Üsbekes, üs-
20. Saklavçı 21. Salış 22. kes, üsfekes (kat'i olarak, 
Turkan 23. Yasakçı 24.Yat- behemehalman) 12.Üstbekes 
gak 25. Yasavul Muhakkar - 1. Alçalmış 

Muhakeme - 1. Duruş- 2. Alçatılmış 3. Aşaiı, aşağı 
ma (mürafaa man. Yeni ka- tulmuş 4. Satkak (zelil man) 
nunlarda resmen kabul edil- 5. Tapa (zelil, menfur man) 
miştir) 2. Düşünüp taşınma Muhakkik - 1. Araştı
(zihnen muhakeme man) 3. ran (bir şeyin künhünü, esa
Ölçme, ölçüp biçme (muka- sım -) 2. Arayan,doğrusunu 
yese man) 4. Sorutma (mü- arayan 3. İyi hilen, sailam 
rafaa man) 5. Tartma(zihn~n bilen 4. Ortaya çıkaaan, or
muvazene man) 6.Y ari"llama taya koyan 
yar~lama. lhii.k\im vv-~ · Muhal - 1. Kılmaslık 2. 

3 fUbat 1935 

Gri pin 
Niçin Daima Tercilı Edilivor? 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk alnııştı, 
dün yatıyordu, .. hu sabah 

dipdiri ayağa ka~ktı 

GRiPiN 

Bütün ağn, 
sızı ve ~

cıları c! ••• ~iri . 

GRiPiN 

Soğuk algın
lığına, nez
leye, gripe, 
diş, bel, si
nir, adale 
ağrılarına ro
matizmaya 
karşı bilhas
sa müessir
dir. 

Meyve 

GRİP İN . 
l 

tecrübe ediniz 

Türkiye ve Avrupanın en eyi cins damızlıklarından aşılı 

hastalıksız ve fenni surette yetiştirilmiŞ herncvi meyve fi
danlarile aşısız fidanlar İzmirde, Başoturakta İzmir meyve 

ve sebze satış kooperatifi tarafından satılmaktadır. Fazla 
tafsilat almak isteyenlerin kooperatifimize müracaatları. 

1-8 (158) H 3 

• 

Bütün Türkiye için umumi satrş yeri İstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 
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2ve20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur., Ambalaj ve komprime- ~Nb 

leİtn üzerfnde halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayınız. 

PLATT 
Makina F abrikasm n 

N ..\ l\ılll AR f'IK lll'l71 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENTASINDA mevcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYV A BAHÇESİ SAH~PLERİNİN 
Dikkat Gözlerina 

Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 
neticeleri takdirle ya.l ettiğiniz ( GÜVERCİN ) markalı 
KİMYEV rT)Br.>r.•ıe ·n İZM1RDE sat ş yerinin yalmz: 

GAZ. BULVARIN DA YENl TUHAFiYECİLERDE 
(1) NUMARALI ADADA !NGil.i~ KiMYEVİ 

GÜBRELER ŞiRKETi 
Olduğunu Unutmayınız. 

GÜBRELERİMİZİ BAG mıntakalarında ki KÖY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentaiarı
mızda bulursunuz. 

Adres : İMPERİAL KEMİKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LİMİTED ŞİRKETİ İZMİR ŞUBESi 

P. K. 78 Telefon: 3803 
17-26 (1092) Pa. Ça. 

Defteraarlı~ındarj: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen donanmacı mahallesinde zafer sokağında kain 30 sa
Jdı ahır binası yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından 
pey •tirmek i.atiyenlerin defterdarhk tahsilat ka eıııine müraca-
•tlan. ( 74 ) 18. 23. 28. 3 

Sahibinin Sesi 
?E - #) 

EN SON CIKAN PLAKLAR 
~ !:ahire Hanım ve Hasan Bey 

Ax 1795 Aman beyim. Duet 

Müzeyyen - =------~~ 
~ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 

Kadın kıyma canıma Muayenehane Nakli 
~ Hicaz~arkı. Sevdamı dilim ... ... ... -Doktor Emel CeUH Hanım 

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış rr·· 1müş 

----
an atamaz 

Saadet Hanım -E AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kad 
E U ak arkı. Gel gel 
E Mahmura Handan Hanım 

MilJerref Hanım --5 AXJ 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldım 
E Şetraban şarkı. Titretti beni Ax 1797 Ey nazlı çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır -:: Süheyla Bedriye Hanım 

·, .· :. .. _,_. : :-.. . . . .... . . ~ .. . ,· . . _· . 

Bristol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

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

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

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

Osm ani J?e oteli~id!~~siye 

lzD"İr Defı.erdarlıiından: 
lzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 10500 lira 

olan Homa dalyanında 1 Mart 935 tarihinden itibaren üç sene 
müddetle balık avlamak hakkı açık arttırmaya çıkarıldı. Şart
name istiyrmc bedelsiz verilir. Açık arttırma 935 senesi Şubabn 
6 ıncı Çarşamba günü saat 15 de Defterdarhkda toplanacak 
arttırma komisyonunda yapılacakdır. Muvakkat teminat yüzde 
7,5 dur. Hükumetce tayin edilecek bankaların teminat mektub
ları ve devletin muayyen talJvil ve bonolan da kabul olunur. 

24-27-30·3 244 (104) 
.. . . . 
' ' .... - .... . .. . . ' 

fn~aatını;;ıı için atidekiibtiyaçlıumızı pek ncmz fiyatlarla 
temin etmek isterseniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethanez;ıinA miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demi• ve her nevl çlçekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve heı cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngillz künkleri ve bunlat1n tef erruah vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BUtlln Markala• 

En MOaait Şeraitla 
Mağazamızda Satıhr h 3 

Üçüncü Noterliğine 
Tebliğ edilecek taraf: İzmir ithalat gümrüğü müdürlüjüne 

,. " ,, İzmirde Selanik bankası şubesine 
,, .. ,, İzmirde Kommerciyala bankası şubesine 

İzmirde Kuzu ozlu çarşısında 10 numaralı mağazada "HAYİM 
D. HA .. , firması altmda yaptıgım ticaret işlerimi yürütmek 
üzerehay Moiz Ş.Yukara verdiğim İzmir üçüncü noteri tarafından 
yapılan 19 -6- 934 gün ve 8379 sayılı umumi vekaletin 
hükmü kalmamışbr. Birer nüshasının muhataplara tepliğini ve 
gazete ile neşredilmek üzere tasdikli nüslıusının verilmesini yal
varırım. 

İzmirde Kuzuoğlu çarşısı No. 10 kazmir tüccarrndan 
Hayim D. Habif 

25 kuruşluk pul 30 ikinci kanun 1935 
U, No. 1020 H· No. 1140 
Her fıç mu' ataba 30 kanunisani 1395 tarihinde tebliğ olunan 

içbu suretin dosyada ala konulan aslına uygun oldugunu tasdik 
ederim. 31 111 935 

İzmir 3. ncü Noteri Ha an Tahsin resmi mühürü imza N. 
A Raif 319 (155) 

5 A'' ~1802 İz;;;ir Bergama türküsü 
:: ./\. Gökçe karga olaydım 
: Soheyla Bedriye Hanım ve Sllkı B. -

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor J\l!u ? 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve keuek-• 
lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Sndarm 
köklerini kuvve.\Jndi

rir ve besler. 

• • Latif 

rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza
hane ve ıtriyat mağa

zalarından arayınız. 
(993) 

~ 
Umum Hastalarıo azan Dikkatine 

En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğu!! 
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsala11 

kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tab • 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci• 
bazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. tatebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tahiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri lllza 
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 

M. SIRRI 

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

i Z Mi R 
Ayyahk ve Karaburunun En Nefis Yemeklik 

Yallarını Her Zaman Mağazamızda bulabilir siniz 
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F!ratelli Sperco 
Acentesi 

ROYALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru 9 şubattan 

14 şubata kadar doğru Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 

burg limanlan için yük ala
caktır. 

CANYMEOES vapuru 8 Şubat
ta beklenmekte olcp Anvers 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg için yük alacaktır. 

SERv:cE MARİTİM RulJMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntazam sefer. 
PELES vapuru 15 Şubatta 

gelip 16 Şubatta Malta, Bar
sclon, Marsilya ve Cenevaya 
hareket edecektir. 

ALBA JUL YA vapuru 12 
martta gelip 13 martta Malta, 
Barselon, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 15 şubatta 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

oktor 

1 
İkametkahım Birinci Kor

onda 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 

N. V. 
W. F. H. ''an Der 

Zec & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DERINO JE vapuru 3 şubatta 

bekleniyor. 6 şubata kaclar 
Amrers, Rotterdam Hamburg 
ve Brem en içiu yük a:acaktır. 
AQUıLA vapuru Anve..-s ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 
üzere 16 şubatta bekleniyor. 

ULM vapuru 15 şubatta bek
leniyor. 20 şubata kadar An-

vers, Rotterdam, Hamburğ \'e 
Bremen için yük alacaktır 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 29 Şu 

batta bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
gas, Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 23 Şu 

batta bekleniyor. Hamburg 
ve Anverstcn yük çıkarıp Rot
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 

EXMİNİSTER vapuru 18 şu
bata doğru bek!eniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSiOR vapuru 10 Şu-
• batta bekleniyor. Nevyork, 

için yük &lacaktır. 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isim!eri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

N. V. \v/. F. Ha.nri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ki değişikliklerden acenta mes
uiiyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
bınası arkasında FRA TELLl 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

~-aı~19!S:llaiZ11a:.!lab(2~5~)H•.3~ - ~· T clefon: 2004-2005 

ARADIGINIZ 
KALEM 
iS 

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

I.zmı·rde Salış Yerlerı·· Ha~di Bekir, M~hmet 
• Rasım, Mehmet Emın, H. 

Ömer, Abdiş zade Mehmet Nuri, udemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

16 - 26 (40) 

. Yenı Asır 

Oliver Ve Sü. 
.:J 

LİMİTET 

Vaptır Acentesi 
CENDELi HAN BiR~NCİ 

KORDON TEL. ~443 
DHE ELLERMAN LINES LTD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

ha:rmnda Hufl Londra ve An
vers· en gelip la' Jiyedc buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a:aral~hr 

ALGERIAN vapuı u 6 şubatta 
Liverpol ve Swan ... eadan gelip 
tahliyede bu:un~caktır. 

ff.AROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hu!l ve An
verstcn gelip t.::hliyc :' e bulu
nacak ve ayn: zamanda Lor.dra 
ve Hull için yük alacaktır. 

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

ED JUT ART vapu··u S ~ubatta 
beklenmekte o!up Londra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEVA NTE LİNİE 

ANGORA \aruru 30 ikinci 
kamında Hambuıg, Brer.en v1:: 

Anversten gelip tah!iycd~ bu
lunmuştur 

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

l""'l!!!!!ll":':~~~D"'!I': 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PlRE TRıYESTE VE 
Sl JSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahahn müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

tik hareketler: 
6/2/935 S. S BEOGRAD 
13/2/935 S. S. BLED 
20/2/935 S. S. SRBıN 

27 /2/935 BEO :;RAD 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
KATINA yapuru 4 şubatta 

Pire, Selanik, Volo, Dedeağaç 
limanları için yük alacaktır. 

KATINA vapuru 11 şubatta 
Pitc, İskendeı iye ve Porsait 
limanian için yük alacaktır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Eczacı başı 

Fe it uvvetŞuru u 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, İştahsızlık, dermansızlık, kansızlık, ve yürü
yemiyen çocuklar için emsalsiz kuvvet şurubudur. 

Her Yerden Aravınız 
i i!USW,tz+ *' 

Fe afc.kan R ~hu 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

ağrıları, el ayak titreme, baygınlık. Nefes darlığına karşı 

her evde bulunması lazım bir devadır. 

Hazan Bir Hayat Kurtarır 

ge~~ S. Ferit Şifa Eczanesi 
Hükumet sırası 
•• .,..,,..,,ıro,!i!iJj 

AZ PARA iLE 
ISI~ 

YALNI~ IÇl GAZLI 

ba at"ı T em .. n 
rne~ 

Elektrik, ·ı elefon 
PEŞ,. E~1Al~ClLAR 

~1<tlzenıesi Deposu 
'fel. 3332 

T BA 1l A 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SüzülmüştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ham. i Hüzhet 

ıhhat Eczanesi 

1 

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

. a 'ubat 1935 " 

TELEFON: 3882 

·-
• r zo E AL 
Nezle lacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikropları anide öldürüı 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı iJe memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

30 KU U TU 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

fi~'I 
Topan Hali§ Zon1ru dak 

Sobalar için en dayamklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız 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 etıniyecek derecede tenzilat 

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


