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Avrupaaa Emnivet Rejimi Kurultayı 
Düşkünlere -· -Bu Rejim Yer Vermez 

'-Dün C. H. F. vilayet idare 
Yeti bqkanı bay Avni Do-:a 'dan bir bitik aldık. Bunu 
uyuculanmız bupkü aayı-

~da göreceklerdir. Bizi ve 
~ ıibi devrimcileri çok se
'bıdiren bu bitik itkilsiz söy-
~ebiJiriz ki Abdlilhamid dö
~tillerinin ytlzilne indirilmiş 
111111' şamardır. Devrimi ve dev-
l'İınin yarattıiı yeni yaşayışı 
t,ıamıyan diifkünler herhangi 
L.! kirli isteklerine kavuşmak 
~ şunun bunun onoru ile 
-,..ımakdan çekinmiyorlar. 

imparatorluk rejiminde yük
~lnıek, göze girmek için en '7• yol jurnalcıbk sayılardı. 
it r çok kimselerin haksız yere 

kelenmHi veya ölüme sürük-
ltnnıeıi karşılığı olarak yüksek 
:lldalyalara çıkanlar, ön alan

r röiüslerini demir, altın 
trçaJan ile snsliyenler çoktu. 

evrim bu onurıuz itlere son 
~~~eli. Cumhurlupn temiz var
~rmdan biri de ulus itlerin
De •yık ve temiz olmaktır. 

evnm karanlık iş' erden tik-
~ir. !- buna yüz vermez. Devt ıçm ı._. yurclclq tersinesi 

enilinciye kadar ala ever
en uzak kalamaz. 

~•te uki rejim döküntüleri 
el anlık itler ri>rmeğe ahıkan 
~uklanndan yine kendilerini 
1, •nlıkta •klıyarak ıunu ve 
"'1u lekelemek yolunda Jur-

'-icıhk yapmaktan uzaklqa
~orlar. Bunlar ulusun kara 
~6 adamlandır. Eier yaz
lro •n yazılann altına acllanm 
~•cak kadar yllrekli değil
~e •e deye bu bitikleri g6n
l,i Yorlar. Kent.el ve onorla 
it r •elam doğrulujıınu ortaya 
0Yauu,acajı bir İf \ tlzerine al 

-.z. Onunla uğrqmu. Eter 
!•zdıiı İfİn doğrulutuna inam 
•rıa bunun da altına adını 
L~tnıaktan korkmaz, çekinmez. 

ar •elam bir nesneyi ortaya at-
~k veya başkasma anlatmak 
1ık heyteyden önce onun ba-
0 oldutuna kendinin inanması 
•etektir. 
it Bunun tersine davranış baş
iti •••nın onoru ile oynamak olur 
•e bİ da düpedüz onorsuzluk 
Çak• çaklıkbr. Onorsuz ve al-

•damların ise s6züne, ya-
:"- değer verilemez. Deger
.,: .Y~zıların yeri süprüntü ıe
i belir Netekim bay Avni Do
.:~. da böyle yap'ı~ım açıkca 
d Y 1Yor. Daha ı ri giderek ev· 
il l'llne yakışmayan bu davra-
.:••rdan üzü'düğü de açığa 
İfl ru~or. Devrim ya'nız genel 
Ya. er e değil ulusun özel 
tit'ayşınıda da temizlik ve 

1zlik ister. 
te B~r~~. birer adamların özel 
ii ~ıdigı ulusun genel temizli
c1.'ıı ortaya kor. Bu bakımdan 
l'ııu devrim bu juma'cthk yılla
-.: •rbklanna kapılarını ka
la ~ bor.ç bilmittir. Umanz ki 
0ı:• n ne kadar az olursa 
~ua bu onur düıktlnleri yüz
llal ile indirilen tokatın anla,oi:;.. bmayauldar, l:na k6tl 

ayn)acaldarclır. 
~ C>oalıE.o•ıu 

1 Atatürkün Başkanlığında 1 

Toplanan Fırkanın Beyannamesi - l 6 
Müstakil Namzede Yer Verilecek 

Müzakerelere Dün De Devam Edildi 
İ!ltanbul,2(A.A)- Teb:•••••••••••••••••••••••••• .. ••n•••••• .......................... Ö;~J;···~;i;;;;••••hrka 

liğ: umumi reisliği divanı, ye-
2 Şubat 1935 Cumbu- ni mecliste de mlatakil 

riyet Halk Fırkaıı umumi Oyelenn bulunmuına im-
riyaset divanı, umumi ida- kln vermek için fırka 
re heyeti, fırka mecliıi namzet liıteaine 16 boı yer 
gurubu idare heyeti ve bualuaıya karar vermiftir. 
icra vekilleri 2 Şubat Apj'ıcla yazıh viliyetle-
1935 de Dolma bahçede rİD her birinde birer •y-
önder Atatürkün başkan- lavlık )'er için fırkadan 
hiında toplanmışlardır. namıed göıterilmiyecek-
Yeni seçim esasları mil- tir. Cumhuriyetçi ve mlili-
lete arzolunacak. Beyan- yetçi olmakla beraber 
name müstakil saylavlann fırkamız programından 
yerleri ve adedleri hak- bqka bir Pl'Ol'ramla ve 
kmda mühim müzakereler fnkah olmanın tabii ka-
ccreyan etmiıtir. Müsta- yıllan dıımcla ıerbe.t 
kil ıaylavlar arasında az- Çalıfacak samimi yurcl-
hklara mensub yurddaş- dqlann ulu klratlslnden 
lardan dahi saylav seçil-· ya pacaklan tenkidler ve 
meıi için Cumhuriyet Halk aij'liyecekleri •tltalealar-
F ırkaamca yardım edW- la milll çahfmamn kuv-
meaine esas itibariyle ka- Üııdet· .Afat141 k vetleneceği kanaatin-
rar verilmiıtir. Atatürkün Cumhuriyet Halk de bulunuyoruz. Bu yolda 

Atatürk müzakerelerine 3 Fırkası ve ikinci seçmenlere ıeçirdipniz dört yıllık tecrübe 
Şubatta devam edecektir. beyunameai: fırka' esaılanmızın ve fırka hn-
Fırkanın Beyanname•I Şubabn sekizinci Cuma glinü kWııeti çalıpnalannın ul• 
iıtanbul 2 (A. A) - Önder yapılacak saylav seçimi itleri Sonu 3 tıçiiJKtı sayfada 

--· -

Londra Görüşmeleri 
lngiltere Ve F ransanın Hangi Cizgiler 

Üzerinde Anlaşbklan Anlaşıldı 

IHgiliz Bnşbalmuı Mac Dcmald 
Paris 3 ( H. R. ) - Lonclra

dan bilcliriliyor: Gece seç ••k 
te kadar *- bir "-"' r 
elan .onra le~ere we Frama 

Resmi Bildirimin Esaslan 
miime11illeri, bugün gazetelere 
verilecek birlik bir bildirim ü
zerinde anlqmLJlardır. Bu bil
dirimin neleri ihtiva edeceği 
her iki tarafdan da giz i tu
tulmakdadır. 

Yalnız uzun ve hazan müş
kül görüşmelerden ıonra an
laşmanın yapıldıiı bildiriliyor . 
Henüz bu anlaımanın ıumulu 
bilinmiyorsa da lngilterenin 
Avrupa emniyetine mühim mik
yasta yardım edeceği söyleniyor. 
Ayni söylenenlere göre, 3 yap· 
rakdan ibaret olan bilcfirim şu 
noktalan ihtıva etmektedir: 

1 - Bir emniyet rejimi ku
rulmak şartiyle Almaoyaya 
hukuk müsavatını vermiı 
olan 11 ilk Kanun 1932 
tarihli Cenevra bildiriminin 
teyidi; 

2 - Venv_ muahedeainin 
.... hGk8m1eriBin bir tarafla 
............... iabt -
lemiyeceji hakkında Roma 

.lif'coıAS Bafbakmıt Bay .lf'landea 

andlqmuına Fransa ve İtalya 
tafmclan katılan maclcleye La.U
tereain de iftirald. 

==Soıuı 8 ittci .UiffM-

C. H. F. 
••••• 

imzasız Mektuplan Okuyamaz Bile .. 
Yenı a .. r Gaz91e•I Nefrlrat MUcllrlUIUne 

Flrkaya ....... ıı.... mas•Mde yaı.ılm•t imıa111 yuılar 
... ,.. Baala Wr tw de Çepaedea aldım. Admı •• 
Jrepdjejwi karanlata Hkhrs t n iliz en bayatı prenlerdeDi&. 
Ok-1oruz. Şikl1etJeriaııie ..._ acllanm yazamayanlar b.y
J.ade ........ ebne8İllAN. 

• ,...... ...... . , .... be... dilerim. 3-2-9'5 
·M,et W... • ., • ....._" Yoapt •Jla.,. 

A. Dol•• 

Propağanda .BakanıBay 
Goebelsin Söylevi •• --

Hukuk Müsavatı Elde Etmek İçin Sar-
sılmaz Azimle Savaşa Karar Verdik •• ) 

Bar GCHJbeıa 

Berlin, 2 (A.A)-Propaianda 
bakanı bay Goebela cuma pnü 
akf&lll yirmi bin nazi 6nünde 
gilniln iç ve dıı politika me
selelerinden bahsederek uluıal 
aoıyalist rejiminin zaafa uira
madıjım billkia kuvvetlendi
İİDİ ı6yleclilden aonra demif
tir ki: 

==== 

On ıenedenberi tarafımızdan 
mBdafaa edilen nazariyelerin 
dojru oldupnu yeni ulusal 
refah ve uadetin ancak ulusal 
huaasiyet •e hiirriyet fikri ile 
kabil olduğunu ispat ettik.Mil
liyetçilik yalnız varhldı iman- · 
lann bir imtiyazı, .osyalistlik 
te fakirlerin bir vuifeai detiJ· 
dir. Fikirlerde birlik içtimai 
mmflann ela yeğcliğerile meze 
olmasını temin edecektir.Ulusal 
sotyalist rejiminin kuruldup 
giindenberi hiç borç yapmadık. 
Bundan 11e>nra bay Goebela 
faiz mıktaruun indirilmesinden 
ve iptidai maddelerle d&viz 
piyasasının vaziyetinden hah· 
sederek ıunları ı6ylemiştir. 
Ameleyi yeniden ite koymak 
için bir çok miifkillerin ikti
hamı icab etmiştir. 

Bazı aanayide iptidai mad· 
delerin terkibi bu tarzda imali 
keyfiyeti de o kadar ilerlemiş
tir ki ecnebi memleketlerden 
ubn alınması beyhudedir. 

- Sontı 4 tindi Sahifetk 

Avrupada muvazene f&Dlpiyoaaıı 
(Sunpl - Praı) 



Sahife 2 

Feylesof Hidayet Keşfi 
Namzetliğini Koydu 

Miistakil Saylav Olursa Neler 
Yapacağını, Pro~ramını Anlatıyor -·-·-·-Feylesof bay Hidayet keşfi 

bütün intihap devrelerinde ol
duğu gibl bu defa müstakil 
sayfav seçilmek iizcre namzet
liğini koymuş dün intihap en
cümenine dileğini bildirmiştir. 

İzmir müntehibi sanilerine 
hitaben aşağıdaki beyannameyi 
~azetemize göndermiştir: 

Saygılı Münteliipsani 
Baylara 

Müştereken müclafaa ve mu
hafaza ettiğjmiz teşkilat esa-
siyemizin ruh ve müeddasına 
muvafık bir şekilde millet ha
kimiyetinin ve halkımızın di
le1derinin temini maksadile en 
makur ve en pratik usul ve 
formüller v.e sistemlerin fatbiki 
için apğıdaki şerait dahilinde 
çalışacağımı ve müstakillen 
saylav intihap etti~iniz takdir
de bu şeraite harfiyen sadık 
kalacaiımı beyan eylerim. 

1 - Fertlerin teşebbüs ph
ıilerine ve mesailerine engel 
olan idari ve mali kanunlana 
ref'ine. 

2 - Küçük .sermaye ve sa
nayi erbabının himayesine. 

3 - İJÇilerin hayat ve istik
ballerinin teminine ( Emekciler 
derneii ilk proiramı dahilinde.) 

4 - imtiyazlı tirketlerin be
lediyelere devrine. 

5 - İstibsalitı çoj'altmak 
için münbit mahallerde zeriyat 
firketleri vücude i•tirilmesine. 

6 - Silah alım satımının 

men'ile idari takyidatm rcf'ine. 
7 - Neslimizin çoialması 

için nikah usullerinin koJaylaş
tırılmas na. 

8 - Kırtasiyeciliğin kaldırıl
masına masrafJann azaltılması 
ve mükelleflerin tehammülüne 
ve vaı.iyetlerine göre vergi 
tarhına dair kanunlar vaz'ına. 

9 - Serbest meslek erbabı
nın hukuk ve istiklallerinin te-
minine ve müessesatı sıhhiye
nin ahalii mahalliye tarafından 
idaresine. 

10 - Kazalarda yatı mek
tepleri vücuda getirilmesine 
çalışacağım. 

Bu şarait dahilinde memle
kette daha faideli itler görü
lcbileceiine kaniim. 

Şark Feylesofu 
Hidayet Keşfi 

Bir Kaçakçılık Divası 
iki Gümrük Memuru Suçlan Görül

miyerek Beraet Etti 
Takriben bir sene kadar 

evvel Avrupadan posta ile~·-
len koliler arasında saat 
kutularının içinden ıaatları 
alınarak içlerine lokum doldu
rularak iade edildiği ve bu 
ıuretle kaçakçılık yapıldıj'ı içi11 
gümrük Ye poıta memurlann
dan bazılan ihtisas mahkeme
sinde muhakeme altına alın

mıılardı. 
Yapılan muhakeme netice

ıinde ı-ümrük muayene memur
larından bay Ragıb, bay Ali 
Fevziııin bu işde asla sunutak-
siri olmadığı anlaJllarak bcra 
etlerine karar verilmiftir. Bu 
i,le alakadar bulundukları mah-

Ağaç Dikme 
Faaliyeti 

Şebirin muhtelif aemtlerinde 
mevsimin nihayete ermek üze
re olduğu için aiaç dikme fa
aliyetin-: ehemmiyetli ve hum
mali surette devam edilmekte
dir. Celal Bayar ve Şfikrü Ka-
ya bulvarlarının aiaçlan di
kilmiştir. 

Konferans 
Bugün öğledun sonra Bor

nÔva Ziraat mektebinde çiftçi
liğe dair değerli bir konferans 
yerilecektir. 

Bu konferamcla Ziraat mek
tebi talebesiyle çiftçilerden iı
tiycnler de buluaahileceklerdir. 

kemece sabit görülen posta 
memuru bay Kemal 19 ay 
hapse, Şimendiferciler evi mii
esıeaeıi sahibi saatçı bay Hü
seyin yedi ay hapse ve 3 381 
lira para cezasına mahküm 
olmutlardır. 

Poıta memurlarından bay 
Ziya ve bay Veyıelin hakların
da da kanuni takibat yapıl
dıktan sonra diğer bir mahke
meye tevdi olunmalarına ihti-
sas mahkemesince karar veril
miştir. Bir senedenberi zan 
altında bulunan ve bu defa 
adaletin tecellisi ile beraet 
eden arkadqlanmızı tebrik 
ederiz. 

Bir Yılda İhraç 
Edilen Maddeler 

Ziraat bakanhj'ı vilayete 
gönderdiii bir emirde 934 
senesi içinde kontenjan müsa-
adeleri ile dışardanan ıetirilenl 
ve memlekete giren hayvan 
miktarı ihraç edilen hayvan
Jann nevi, cins ve ırk ve mik
tarlarını, ithal ve ihraç eden
lerin adlarını gösteren bir ced 
vel hazırlanarak bakanlıia 
gönderilmesi bildirilmiştir. 

Saylav 
Teftiş Heyeti .. 

Çarpmba günü saat 17 ,30 da 
.saylav ve tefti, heyeti beledi-
Y'ede toplanacaktır. 

Gribe Yakalanmamak için 
L ......................................... .,_ .......................................... .... 

Sağlık Ve Soysal Yardım Çevirmeni 
Sağlık Durumunu izah Etti 
------------------------------.... ----------------------------~ 

Okulalar Ve Genel Yerler Kapanııııyacak 
Şehrimizin sağlık durumu bulaşık eşya ile, öpmekle ve mektep dışında sirayete maruz 

hakkmda sıhhat ve içtımni eaha bir çok yollarla ~eçehi- olduklarmdan tatil yapmak ve 
yardım müdürü Bay Cevdet lir. Her vak'ada hastanın sağ- nzatmakta ameli bir faide 
Şakir bir muharririmize şu ma- lam iken mutlaka bir hasta ile yoktur. 
lümatı vermiştir: tem~s nef ccsi hasta olduğu Kua on madde içinde hülasa 

"932, 933 ve 934 sene!eri- görülmektedir. edilen öğütler gözönünde bu-
nin ayni aylarında görülen bu- lundurularak şehirde görülen 
laşıcı hastalıklann sayısı ile gripten korunmak kabil ve 
bu son yılın ayni aylarında gö- mümkündür. 

rülen bulaşıcı hastahk!arın sa- Sıhhat müdürlüğü ve tcşki-
yısı arasında fazlalık olmamış- lah, icrası mümkün ve faidcsi 
tır. Hatta 935 Kaııunusanisi muhakkak olacak olan bütün 
932, 933 ve 934 senelerine na-

tedbirleri aJmış ve almaktadır. zaren bulaşıcı hastalıklar ba-
kımından daha az hastalıklı Belediye sıhhat teşkilatı da 

umumi nakil vasıtalarının ve geçmiştir. 
Son günlerde grip fazlalaş- toplu halk kitlelerinin bulun-

mıştır. Mevsim dolayısıyle Ko- duiu yerleri mütemadıven kon-
riza, Bronşit ve Trakeit ile trol altmda bulundurmaktadır. 
beraber Grip vakaları görül- Bu sava~a fasılasız devam edi-
mekdedir. lecektir. 

Bu hastalıklar gayet salim işte göruyorsunuz ki memlc-
seyretmekde ve sayıları olduk- llay Geı·clet Şakir kette mevcut olan grip hasta-
ça fazladır. Yalnız griple alel- Bu hastalık dolayısile umu- lığına karşı alakadar merciler 
de korize ve bronşit birbirine mi mahallerin ve mekteplerin, tetbir vazifelerini yapmakta-
karııdırılarak doktor olmıyan- bilhassa İzmir gibi nüfusu ol- dırlar. 
lar bundan grip umumi namı dukça çok olan bir şehirde Gazeteler böyle zamanlarda 
altında bahsetmektedirler. umumi mahalJeri kapatmanın sıhhat memurlarını onların ken-

Hakikatda bunlar aym hu- hastalı2'm istila ve tcvessüüne lermden rica ettikleri şekiller-
talık değildir. Bu korize ve hiç bir faydası olmaz. Bu nok- de neşriyatları ile kendilerine 

· h f'f kd tai nazar bilhassa mektepler grıp gayet a ı geçme e ve büyük yardımlarda bulunabile-
'h ı ,_ d G · hakkında da vııkidir. Her gün ı tı atat yapmaı-.ta ır. np cekleri şüphesizdir. 
ı_ ı b'lh ki ı sağlık yoklamasından geçirile-
nasta ığı 1 aasa çocu ar e Bu cümleden olarak on kısa 

1 d 1 B. h rek şüpheli olan talebesi ç!ka-
genç er e i'Örü ür. ır asta- maddede hulasa edilen gribe 
ık l b 'h ·ı· d k rılan mektepler çocuklar için da-
1 o u ı b at yapma 1 ça ve benzeri hastalıklara karc:ı 

b k F k hı'k ı· ha güvençli bir sığnaktır. Umumi -ı 
ça u geçer. · a at tc 1 ·e ı korunma çarelerini daima göz 
"h ·ı~ ı d 'h · ı mahallerin kapanmasından ha-ı bıdt ar yapması a 1 tama önünde tutmalıdır. 
dahilindedir. sıl olacak mahzurlar bu yüzden 

Sıhhat dairesince gerek mek- elde edilmesi düşünülen f .. ideli 
teblerde çocuklarının ve gerek neticeye nisbeten hiçtir. Bu hu-
halkm hastalıktan korunması su!Ju 1920 de grip salgının icrayı 
için 31-1-935 de toplanan viia- hüküm ettiği bir ~ehirde tetkik 
yet genel sağlık meclisi kara- edilmiş. bütiin müessesatı umu-
riyle tramvay, araba ve oto- miye açık olduğu halde vak'a-
büslerde bulundurulmak üzere larm azami haddi umumi mü-
öğütler bastırılmaktadır. esscseleri kapalı olan diğer 

Gribe yakalanmamak için: şehirlere nazaren daha fazla 
1 - Ağız, burun temizlıiine olmamıştır. Şehirlerde çok vak'a 

her zamandan fazla itina etmek. çıkan mekteplerde yalnız oda-
2 - Her yemekten evvel farın fenni temizlenmelerine 

elleri yıkamak. kafi gelecek kadar bir müddet; 
3 - El sıkmamak. mesela 2 - 3 gün gibi kısa bir 
4 - Hasta ziyaretine ~:tme

mek. 
5 - Soğuk, ıslanmaktan sa

kınmak ve sıcak yerden 
dııanya çıkarken iyi gıyın
mek ve kapalı olmaia dikkat 
etmek. 

müddet mektepleri kapamak 
lüzumu da düşünülebilir. 

Çocuklar mektepten ziyade 

Belediye ile 
Bulvar Şirketi Arasında 

Şehir meclisi bütçe encü
meni dün toplanmış ve bulvu 
şirketi ile belediye arasındaki 
ihtilaflı işleri tetkike başla

mııtır. -
Ziyaret 

Şehrimiz İran konsolcsu bay 
İsmail Han dün öğleden °sonra 
belediyeye gelerek belediye 
ba~anı doktor bay Bchcet 
Uzu ziyaret ederek Ankaraya 
gideceji içia veda etmi,tir. 

6 - Nezle olmaktan sakın
mak. 

7 - Nezleli, öksürüklü ve 
ateı yüksek oldukça ilk günde 
yatmak. 

Büyük, küçük, herkesin tekrar tekrar görmeie 
merak ve heyecan filmi. 

8 - Ôksürüb, aksırırken 
aiızı kapamak. 

9 - Kalabalık ve dumanlı, 

havası kapalı yerlere gitme
mek veya oralarda çok otur
mamak. 

10 - Vücudde ateş yükse
lince hemen hekime bildirmek. 
Grib hastahiı ekser vak'alarda 
ilk defa teneffüs burularmdan 
başlamasına göre siraye -
tin aiızdan veya burun -
dan ve ellere salva ile 

T ARZAN ve EŞi 
Fransızca sözlü ve Türkçe izahatlı filim devam etmektedir. 

DİKKAT : Bugün 13 ve 15 .seanslan toplu ielecek 
mekteblere tahsis cdilmiıtir. 

17, 19 ve 21,15 seanslannda fiyatlar: 

Salon : 25, Balkon ; 35, Hususi : 45 kuruıtur. 

PARAMOUNT JURNAL No. 3 [ Sar reyiamı 
reylerin tasnifi tafsilatı J 

BRİGİTTE 
HELM 

-" fUDal 1935 

Müstakilleı ..... 
Dün Belediyeye 2 
Kişi Müracaat Etti 

Dün saylav teftiş heyetine 
iki müracaat vukuhulmuş ve 
verilen istidalarla müstakiJ sa} -
}avlık istenmiştir. Müracaat sa
hiplerinden birisi İzmir saylan 
bay Hatıl diğ"Cri de bay Galip 
Saffetidir. 

Bu iki istida tahkikat için 
polise havale edilmiştir. 

Yeni Yıl 
Belediye Bütçesi 

Belediyenin yeni yıl bütçc:Si 
riyasetçe hazırlanarak daimi en
cümenine verilmiştir. Encümen 
bütçe üzerinde tetkikatta bu
lunacak ve Nisan içtima dev
resinde şehir meclisine verile
cektir. 

Daircler~n gösterdikleri ih
tjyaca göre l.307,000 lira ol
mam icap eden hüdçe riya
tsece 966,220 lira olarak tesbit 
cdılmiştir. 

Büdçe riyasetce bu ,ekilde 
yapılırken geçen seneki masraf 
kısmının aynen idamcsi de dü
şünülmüştiir. 

966,220 liralık hütçede İş 
bankasına olan üç yüz bin li-
ralık taksit borcu da dahil bu
lunmaktadır. . 
Havagazı işleri 

Belediyede toplanan ve :şir· 
ket mümessilleri ile müzakere· 
Ierdc bulunan hava.gazı komis· 
yonu mesaisini ileriletmişdir. 

. 

Haber aldığımıza göre şirket 
Londra' daki meclisi idaresin· 
den bir noktayı sormlJ.f(lur. 
Bu sorguya cevab a1mır alın

maz mesele birkaç gün içinde 
bitirilecekdir. 

Mekteplerde 
Hususi imtihanlann devamı 

esnasmda muallimf er yeni ders 
veremezlerdi. Orta tedrisat ta
limnamesinin bu noktaya temas 
eden maddesi değ-i.ştirilmiş ve
bundan sonra muallimlerin im
tihan günlerinde de talebeye 
yeni ders •erecekleri bildiril
miştir. 

~ Orta mektep ve liselerde 
devam etmekte olan tahriri 
yoklamalar bitmiştir. 

iki Tevzi Memurı: 
Birinci Kordonda telgraf tev

zi memuru Arapsonlu Necip 
oğlu Şükrü ile arkadaşı tcvı.i 

memuru Mehmet oRlu Ali Rı:ıa 
arasında bir husumet dolayasile 
tramvayda çıkan kavgada Ali 
Rıza. Şükrüye demirle vunnot 
ve üzerinde bir de biçak bu· 
lunmuştur. 

14 Evin Hırsızı 
Arap Ali Mahkemeye 

Verildi 
Karşıyakada ve İzmirin muh

telif semtlerinde 14 evden hır
sızlık yapan ve bir evde yaka-
lanacağı sırada görülmemek 
için iözlerini ve dişlerinin gö
rünmemesi için ağzım kapıyaa 
Arap Ali ile cürüm ortağı Ner
min haklannda birinci müstan· 
tiklikte yapılan tahkikat bit· 
miş ve Arap Alinin Ashyeceza 
da mevkuf en ve N erminin de 
gayrı mevkuf olarak muhake· 
me edilmeleri.ne karar Yeril .. 
miıtir. 
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Cenevre T opalantısı 
Etrafında Akisler 

Balkan Andlaşıııasının Soıı Konseyi için 
Roıneıı Gazeteleri Neler Yazıyorlar? 
Bükrcş'de çıkan Vitorul, Bal

kan andlaşmasının Roma an
laşmaları ve Şark andlaşması 
hakkında konuşmak üzere Ce
nevre' de yaphğı toplantı hak
kında diyor ki: 

" Bu toplantının hususi e
hemmiyetini tebarüz cttirmeğe 
uğraşmak bile fazladır, Bu 
içtima, bir kaç gün evvel yine 
Cenevre' de toplanan küçük 
andlaşmanın kararlarını, men
faat bi1gi ve barıım kuvvet
lendirilmesi hakkındaki kuv
vetli azmi ile takviye ve itmam 
etmişdir. 

" Küçük andlaşma ve Bal
kan ancllaşması her ulusal ha
dise karşısında vaziyet almak
da ve 80 milyon nüfusluk bir 
blokun azmi ile mütenasib 
kun-ete olan görüşlerini bil
dirmektedir. 

Bugün hu iki büyük taazzuv 
şuna kanidirler ki barıfm em
niyeti Ye muahedelerin kat'iyeti 
haricinde bütün uluslararası 
meselelerin de kendilerine da
nı~ılması elzemdir ve evvelce 
kendilerinin muYafakatı alın
madan veriJccek her hangi bir 
karar tam tesirini yapamaz. 

"Balkan andlatması konseyi 
de küçük andla,ma konseyi
nin vardıiı neticelere var· 
mış ve Roma andlaşmalarının 
Şarki ve Merkezi Avrupada 
barışın berkitilmesi ile alaka
dar bütün memleketlerin du
rumu nekadar göz önüne alı
nırsa o kadar kendisinden 
beklenon neticeleri vereceğini 
bildirmi,tir. Yani başka keli
melerle iki anlaşmada demiı
Ierdir ki: 

"Roma anla,maları, bununla 
doğrudan doiruya alakadar 
bulunan memleketler teşkil 

etmeleri haysiyetile, küçük 
andfa=1ma ve Balkan andlaşma
larının Roma anlaşmalarına 

temamen iltihak ettikleri ve 
ba anlaşmaların tatbiki ıçın 
samimi surette davet eyledik
leri nisbette, ıemereler vere
bilir. 

Balkan andlaşmasmm teb
liğinden çıkan sarih mana işte 
budur.,, 

Dimineatza gazetesi ise şun
ları yazmaktadır: 

" Küçük andlaşma ile Bal
kan andlaşmasının müşterek 
siyasaları, Avrupanın istikbali
ni ve esaslı barışın devamlı 

esaslar üzerine kurulması im
kanını alakadar eden esaslı 

meseleler karşısındaki müşte
rek diplomatik cephelerinin 
sarih bir surette tecellisini 
göstermektedir. Merkezi Av· 
rupada vaziyet ve banş, kü
çüle andlaşma ve Balkan and
la~masınm ili menfaatleri ha
ricinde i:emin ve tarsin oluna-
maz . ., 

ADEV ARUL diyor ki : 
"Harbın yok edilmcsinin1tam 

surette, ancak aralarında itti
fak veya ancllaşmalarla bağla 

bulunan ayni fikirleri güden 
bir diplomatik cephe teşkil 
eden ve bir ihtilafı silah yolu 
ile halletmeğe kalkan herhangi 
bir kimseye karşı birleşmeyi 
kararlaştırmış bulunan devletler 
arasında kuvvatli guruplar teş
kili ile kabil olabileceği kana
naatine ilköncc Fransa ve kü-
çük andiaşma devletleri var
mıştı. Küçük andlaşmanın ga-
yesi bu olduğu gibi Balkan 
andlaşmasının gayesi de budur. 
Fransa Şark andlaşmasını ve 
Akdeniz andlaşmasını vücu
de getirmeğe çalışırken yine 
ayni gayJeri gütmektedir. 

Ayni meseleye temas eden 
V radini gazetesi de diyor ki: 

"Bu Türk - Elen mukavele· 
sinin değeri a~ikardır. Balkan 
andJaşma3ının kuvvetli yardı· 
mını haiz bulunan dış siyasa-
mız bu suretle çok mühim bir 
destek daha kazanacak ve 
umnmiyetle iç vaziyetinin ve 
ökonomik vaziyetinin yük.!lcl
mesi için mücadele eden Elen 
ulusu bundan sonra istikbal 
için rahat .surette çalışabile

cektir. 
Elen Gazetelerinde : 
Vradini gazetesi Fransızlarla 

İtalyanlar arasında imzalanan 
Roma antlaşmaları hakkında 
Balkan antlaşmasının tebliğini 
tahlil ederken de şöyle de
mektedir: 

" Roma antlaşmalannın e· 
hcmmiyeti büyüktür. Netekim 
Balkan antlaşması da bu an-
laşmaları, Avrupa barışının 

kuvvetlendirilmesi yolunda 
çok mühim bir merhale olarak 
kaydetmiştir. Fakat Balkan and· 
!aşması Fransız - ltalyan itila
fını selamlarken bu itilafı, mu
allakta bulunan bütün uluslar 
arası meselelerini, hassatan 
balkan andlaşmasını alakadar 
eden meseleleri ihtiva eden ve 
muhtemel bir gayri tabiilik 
için bütün kapıları kapayan da
ha genel ve geniş anlaşmalara 
bir .. başlangıç olarak telakki 
etmiştir. ,, 

Bay Yevtiçin Bir Söylevi 
Belgrad 3 (A.A) - Başkan 

B. Yevtiç, dan akşam radyo
da söylediği bir söylevde Yu
goslavya'nın mali siyasetine 
temas ederek dcmişdir ki: 

Vergiler meselesini en mü
him iş olarak telakki ediyoruz. 
Diğer mühim bir mesele de 
ökonomi fiyatlarını artbrmak
dır. Hükümet milli ökonomiyi 
düzeltmek, işsizlij'e karşı mü
cadeleyi kuvvetlendirmek ve 
turizmi teı•ik etmek içio bü
•yük nafia işleri yapılmuma 

dair bir kararname ~.ıkmışdır. 
Bu büyüle nafia işleri modern 
yollar ve şimendifer hatları 

yapılmasına dairdir. Bu işler 

için bütçede tahsis edilen pa· 
radan başka hükumet yirmi 

milyar dinarlık yeniden para 
bulacakdu. İki senede sarfcdi
lccek olan bu yirmi milyar di
nar içerde ve drışarda bulunan 
bankalar nezdinde mü"aid şe· 
raitlc ve obliıasiyon şeklinde 

elde edilecekdir. Bu obligui
yonlar vasat va.deli olacakdır. 

ehistan ile Dostları 
Arasında Görüşmeler 

Diyet Meclisinde Dış işleri Komis
yonunda Bay Bek izahat Verdi .. 

~~~~----·4-...-•4-...... -.. --~~~~-
V arşova 2 ( A.A ) - Diyet 

meclisi dışarı işleri komisyo
nunda yapılan müzakereler
den sonra dış işleri bakam B. 
Bek hatiplere karşı şunları 
söylemiştir : 

Müzakereler sırasında birçok 
hatipler Lehistan ile dost dev
letler arasında yapılan siyasal 
konuşmaların muhteviyab hak
kında birçok esassız iddialar
da bulunmuşlardır. Bilhassa 
Şark misakına aid Romanya 
ile yaptığımız noktai nazar te
atileriyle Baltık devletlerinden 

ve kuvveti her ne olursa olsun 
hükümranisi olan ahir hiçbir 
devletin işleri hakkında karar 
vermiyeceğimizi cevaben bil
dirdik. Ve Lehistan bundan 
böyle de mümasil tekliflere 
aynı cevabta buJunacakdır. 

Lehistan hükumeli ahir dev
letlerin işleri hakkında her han· 
gi bir kararı ancak bu devlet
lerin kendi arzuları ve muva
fakatJarı ile verilebilir. Ve bi
naenaleyh takibedebilcceğimiz 
yegane yol bu devletlerle gö
rüşmektir. İşte biz Baltık dev
letleriyle bunu yaptık ve aldı

Letonya ve Estonyaya sevaha-
tim sırasında bu memleketlerle ğımız cevaplar Sovyet hükume

tinin teklif ettiği siyasi vcsika-
olan konuşmalarım mevzuu 

mn tahakkuku için lüzumlu olan 
bahsedildi. Bu iddialara karşı 

unsurlan ihtiva etmemiştir. 
bugün silahsız bulunuyorum. Bu bır metod. Ben şu ka-
Bunun sebebi kolayca anlaşılır. naattayım ki, himaye istemi-
Mahrem siyasal bir muharebeyi yen her hangi bir kimseye 
ifşa edemem. himaye teklifinde bulunmak 

Çünkü hu muharebeyi yap- tehlikeli birşeydir. Ve nihaye~ 
bğım hükumetlere karşı teah- tinde sulha faydalı bir tarzda 
hüdlerim vardır. Yalnız şunu yardım edemez. Şark misakı 
söyliyeyim ki, gerek Romanya hakkında Fransız hükfımetile 
ile gerek Baltık devletleriyle aramızda müzakereler devam 
yapt ğım noktai nazar teatileri etmektedir. Çünkü bu meseleyi 
hakkında, tefsirler hakikata bize bildiren Fransız hükumeti 
katiyen mutabık değildir. olmuştur. Bu işte de tafsilata 

Baltık devletlerini teminat girişmek çok müşküldür. Fakat 
almak meselesine gelince; bu yapılmakta olan müzakerelere 
hu.!lusi düşüncelerimi kendileri- zarar getirmeksizin şunu söy-
nc bildirdiğim hükfımetlerle bu liyebilirim ki Ccnevrede 934 
mesele tavazzah etmişdir. Faz- eyJiilünde Fransa dış bakanı 

la birşey söyliyemem. Ancak müteveffa Bartuya verdiğim 
şunu söyliyeyim ki, bu devlet- muhtırada Alman meselesinin 
lerin topraklarını müştereken hu işteki rolünü ve ehemmi-
garanti etmekliğimiz bize tek- yetini sarahatle bildirdim. Ve 
lif edildiği anda, Lehistan hü- Lehistan hükfımetinin görüşü-
kümeti ehemmiyeti büyüklüiü nü de tasrih ettim. ........... 
Cezayirde Kan Döküldü 

Yahudi Mağazaları Yağma Edildi 1 
Paris 3 (H.R.) - Cezayirde 

Setiş' den bildirildiğine göre, 
geçen akşam kanlı hadiseler 
olmuşdur. Bir umumbanede bir 
polis tarafından bir yerlinin 
öldürülmesi üzerine birçok yer· 
liler polis karakoluna hücumla 
bunu zahtetmişlerdir. Asayişi 
iadeye gücü yetmiyen bir as
ker müfrezesi, avcı taburunun 
gelmesini bekliyerek ric'at et-

Frangı .. .. , .. 
Düşürmek için Bir 
Teklif Yapıldı Mı? 

Londra, 2 (A.A) - Deyli 
Telgraf gazetesinin yazdığına 
göre Bay FJander İngiliz ma
liye nazırı ile yapbiı müzake
relerde Frangı, bir İngiliz lirası 
90 Frank olacak derecede dü
şürmeği ve altın fiatini de bi
ronzu 524 franktan 686 franka 
çıkarılmasını teklif etmiştir. 

Resmi Fransız mahafilindc 
bu haber tekzip edilmekte ve 
bunun hiç bir CHSI olmadığı 
be:van ~clilıııı.elctacll. .. 

mişdir. Bir polis ve bir asker 

öldürülmüş ve iki polis ağır 
yaralanmışdır. 

Yerliyi öldüren polisin ya· 

hudi olduğu haberi yayıldıiın
dan yerliler bundan bilistifade 
birçok yahudi mağazalarını 

yağma etmişlerdir. Son haber
lere göre asayiş iade edilmiş
dir. 

ispanyada 
- ......... 

Siyasal Mahku
miyetler 

Madrid 3 (H.R) - Son ha
diselerden mes'ul olan Asilerin 
muhakemesinde müddeiumumi 

10 kişinin idam cezasına çarp
tırılmasını istemiştir. 

İngiliz Mali Müşaviri 
Londra 2 ( A.A ) - İngiliz 

hükümetinin mali müşaviri Sir 

Ros bugün Fransız nazırlarmı 

ziyaret ederek '?'Örüımüttür. 

Almanyanın T eslihatı 
Hakkındaki Dosya 

~ 

Bu Vesikalar Fransız - lngiliz 
Nazırları Arasında Görüşüldü Mü? · ·-· ... ·. 

LONDRA 2 ( A.A) - Roy· zim edilen mahud dosyayı İn-
ter Ajansı muhabirinden : giliz nazırJarına tebliğ ettikle-

N azırların bugün Doving rine dair bir rivayet dolaşmak ... 
Strit de içtimaı hafta sonu için tadır. Bu dosyanın evvelde in-
pek alelade bir hadise değil- giliz nazırlarına katiyen tebliğ 
dir. Bu hadise İngiliz Fran;ız edilmediği zannedilmektedir 
mükalemelerinde mühim inki- Bu dosya muhteviyata ağleb 

ihtimal İngiliz umumi erkanı 
şaflar vukuhulduğunu tahmin 

harbiyesi erkanınca çoktanberi 
ettirmektedir. zannedildiiine 
göre nazırların bu içtimada malum idi. Bu rivayet doğru 

olduğu takdirde, mevzuubahis 
münakaşa edecekleri mevzular-

vesikanın öğleden sonra ccre-
dan biri Alman yanın askeri yan edecek olan İngiliz • F ran-
kuvveti hakkında Fransız na- sız mükalemelerinden evvel in· 
zırları tarafından yapılan iddia- giliz kabinesinin bu sabahki 
nın takdir ve tesbitidir. Fran- içtimamda c:ddiyetle nazara 
sız nazırlarının Almanyanın dikkata alınması icab ettire .. 
tesl hab hakkında Fransız er- cek bir mevzu teşkil ettiii tah-
kam harbiyesi tarafından tan- min olunmaktadır. ....... 
Frank da Düşürülecek 

Bir Fransız Devlet Adamı Bunu isti yor 
Paris 3 (H.R) - Eski ha- Fransanın da bu yola gir-

kanlardan ve Fransız sanayici· mesini istiyen B. Reyno bunun 
lcrinin en ileri gelenlerinden şimdi yapılmak şartiyie, o!abi-
meb'us B.Pol Reyno dün Btm· Ieceğini söylemiştir. Konfe-

bosadör tiyatrosunda Frangın 

düşürülmesi lüzumuna dair bir 

ransçı sözlerine şu nükteleri 
karıştırmışbr: 

"Fransada dört din var! Ka· 
konferans vermiştir. Amerika tolik, Protistan, Yahudi ve Al-
ve İngiltere gibi paralarının t d' l · ın m erı . ., 
değerini düşüren yurdların öko- "Fransanın durumu, neden 
nomi durumlarım gözden geçi- öldüğünü bilmiyen, faka avazı 
ren konferansçı bunu Altan çıktığı kadar "yaşasın Koh ba-
mikyasma sadık kalan yurdların sili,, diye bağıran zencinin vazi· 
durumiyle karşılaştırmıştır. yetine benzer!.,. ....... 
Fransız Donanması 
Yeni Bir Denizaltı Yapılıyor 

Paris 3 ( H. R ) - Kazablanka denizaltı gemisi dün deniıe 
indirilmiştir. Adı bu yeni gemiye verilen Amiral Kazablankaouı 
torunlarından biri merasimde hazır bulunmuştur. 

Malarya ··-Seylanı Kasıp 
Kavuruyor 

Lonra 3 ( H. R ) - Kolom
bodan bildirildiğine göre Ma
larya Seylan adasında çok tah
ribat yapmaktadır. Şimdiye ka
dar 20,000 kiti ölmüştür. Has
taneler malaryalı binlerce has
talarla doludur. 

Bulgar 
Kredi Bankası Müdürü 

Snfva 3 ( A.A ) - Bul~ar 
kredi bankasının eski müdürü, 
tanınmış maliyecilerden Kias
kef, Bulgar milli bankası mü
dürlüğüne tayin edilmişdir. 

6Şubat 
Çarşamba Gününden 

İtibaren 
MARTA EGGERTH'ln 
En gzel, en büyük filmi 

ŞAHANE VALS 
Tayyare Sinemasında 

ı 

Sar işi 
, ..... ~ 

Üçler Komitesi 
Toplanıyor 

ROMA: 3 ( H.R) - Baroo 
Aloisi'nin başkanlığı altındaki 
üçler komitesi, Bal'de Fransıı 

ve Alman mutahassısları ara

sinda, Sar'ın Aimanyaya dön .. 

mesinden çıkan teknik mesele

ler üzerinde yapılmış olan an

laşmaya ıtla kesbetmek üzere, 

5 Şübatta burada toplanacaktır ---
Goebelsin Söylevi 

Baştaıa/ı 1 mc i s r,/ı11ede 

Hatib hükumetteki islahal .. 
tan bahsederek AlmanyanıP 

dış politikasındaki mevkii içio 

merkezi bir siyaset idaresinİfl 

ehemmiyet ni kaydetmiş ve 
sözlerini şöyle bitirmiştfr: 

Hukuk müsavatmı elde etme~ 
için sarsılmaz bir azimle oıÜ"' 
cadeleye karar verdik.Bu bu" 
ıusta hiç bir yaıWş mümkii• 
deiildir. 





ilim 
................................................................ _ .... 

Zencir lenmiş Dalgalar 
insanlık Bu Dalgalara Göre Mi 
inkişaf Ediyor? Güzel Sanatlar 

Medeniyetleria ye kültürlerin 
evrimi ( evoluito ) au hakkında 
Macar ilimlerincln Paal Li
setti'ai11 netnttiii bir eser il
•• eweniade biyik alika 
•Jaadınuıhr. Bu uer •iiaa· 
Hbetile M. G. Kuaiakerill 
.. Scieace et 11 .... ,, mıcmu
-aa -.~ttiil yaadaa bazı 
parÇalar al11oru: 

11Acunun kanfak ...,___ 
... dota• Wr ltalu•a ı&e, 
A~ klltlr ~tlojrw 
k..-aktadır Ye iN 1U1mttu 
dojtalmıyacaktlr • Bu kara 
penh1', ..... ,.. ille• 
"KiOtar,, le ... .._iyet ..... 

ada reaeı .....- ,.,.,.. a1-

nllkta 8-ri ..... idedir. S. 
ıoriit• ...... ra pe, klltlr 
Cuhclar. I~ allaittir. 

Fikir, clia, F ............ t a
laalanada y ... taap •ntHir
tlir. Meclemi1et iM ..U
lliktir, ~ .. yalau telmik 

icatlarla ••••ik ulaalartlald 
,_ilkler • .,. .... lalylk .. ,. 
1-. J•pmaja ..ld:edirdir. 

Blylece k-.İlllall Yarlajıaaa 
ea derin ı•k .. leriae iolraa
clijı lıalde •••ıllifat laa,.m 
fizik, . yh191İle• ...... 

B• euu clayaaarak dem
mizi Ro.. impuatorfai•ua 
aon inhitat denile makay.ıe 
ecliyor, R-a· .. ,.ı..z mede
llİyeti oldajw laalcle ldlltlnl 
laayatmın dajdclıtıaa, azar uar 
ltotaldıinu •lfalaecle ediyor
lar, Yiae ba fikre zalıip olu
lann Yardıldan aeticeye baka
•rsa bizim de hlmiizde •
dece medeaiyet imklnlan Yar
clır. Fakat kiltlr bahuıu se
lince hiçbir &mit bul .... ez. 
Lisetti, itte IMa fikria mlclafaa 
edilecek tarafa olmadatam, kir 
bir fikir olclatmau, ıon uar
billhaua ldlttlr bakumndaa 
çok feyizli oldajunu yazayor. 

Bazalan bir kültiria illmi· 

aü diier bir kültüriln doiufu 
takip etme.ini alelade bir te
udüf elel'İ sayıyorlar. Hayır 
bu bir teadiif deiildir. Birbirini 
takip eden kliltlir zeaciriDde 
ilim Ye clirilif akı •kıya bai
hdtrJar. Siaeaı her medemyet 
Jnİ klltlr npymini doprur.,. 

Etnrltncl Dalp 
Adamhp ~Yrimini deYramh, 

miatalrim bir bat ınıretinde ta
unv eclea H. G. Nella ya• 
.W.,or. Her medeaiyetin ken
cliaclen ince va aonnki mede· 
llİyetlerle bap olmiyu bir 
ceYher olh~u •lyliyea Spen
ler de ,.....,_. De)ı- ..-
dur ki, bu ffrİm ( efflil,.. • 
dlllplt Wr liat ts'mtt: • • 
laat &zeriacleki her depre1yoa 
lııir kalttirb ......... bir 
cliieriaia dotu-•• tqar. .. 
clalsalı ( oadulatoire ) kımd
dMtlflD temeli İDAD ru • 
ll•a iki kildi temayilü 
aruuadaki ezeli olu zıddiyet
tir. Bunlardaa biriae ıire kiti 
uaWar, izdir. Biaaeaaleyla kiti 
..ı hayaba en senit ilçicle 
bir ıerbesti içinde ialdfafam 
temin et.ek prektir. l>,iieri 
iH ur cemiyetin temeli olu 
topialaia, kum ve niıama 
cloinı sider. l•aaDlak var oJ. 
tlakça ba iki m temayül de 
Yar olacaktır. Ölçliailz bir laür· 
riyet suumıflıia y&n111da nizam 
iRe;i ve ihtiyacı kendini glı· 
tereeektir. Bu iki temayül ara-
.. da lıangim ( ideal ) nlk& ola
cakbr. iki temayillün sentezi 
olan aizamll hürriyet... Yani 
nizam •e hürriyet ... 

Fakat bu ülkGl9flllİf ıentez 
hceden ıert bir diliplin, ıer
çek bir nizam antrenmanı is
ter. Adam nizamlı olmaia ii· 
rendiii zamandır ki hürriyet 
hakkını elde etmit olacakbr. 
Ancak o zaman sentez şekil
lenecek, dalsanın tepesine va
nlacakbr. Yazık ki insanın bu 

....................................................................................... 
cliıeleri yalnız malakemede ol- ı 
muyor, Flemiapa posta ml-

Yezsileri Lilldberıe, hapiahane 
m&dlriyetiae,aYakaUara,m&d-
dewaumiye her taraftaa selen 
••ktupların ylilderi altında 
eziliyorlar. 

Bualann buaıı tebrik, ba
aaı ela tehmt mektubadar. 
Hauptmanun'a da birçok mek
tup ,.eliyor, yazanlann ekMrUi 
kachnlardar. Ve onu, miiclafaa 
tamnda iarara tepik ediyorlar. 

Zavallı JUrl Adsıl 
Şimdilik mulaakemenin asd 

kurl.anlan j1ri izisıdar. Cu
marte.i Ye pazar sünJeri hep• 
ai birden, ııldaatlaruu koru
.. k Yesilelİla, otelde kapalı 
bıtulauqlarclır. Hiç hiri clqan 
biran 111:auma••pu. BU suret
le hareket etmekte mldde
i-ami Wru .annlar. Zi
ra jüri •u-da Wri ..._ 
ta difeC:ek -... J.1-
tla .... k ... ,. , ••• 

bqlamak lizamıelecek. Bunu 
iae kimse, hatti Hautmea 
bile istemiyor. 

Son Maç 
Anlatılıyor ki mücadele ıid

detli olacak. Fakat Haupt
mann'ın nihayet itiraf yoluna 

fireceii umulmıyor. Fak at it
ham delillerinin her dakika 
11klapn çemberine karşı adım 
adım ~~adini müdafaa eden 
ba sefilia hali de ne acıklı! 
Amerikada mahkeme saf(>nuoa 
firmek hakkını altan pahasına 
ubn almaktan kaçınacak kim
se yoktur. Ne bayanın bozuk
luğu, ne kar, ne soiuk ıamü
ai seriletmiyor. 

Mahkemeye, tiyatroya rider . 
sibi bir biletle ıiriliyor. Tabii 
ltu biletler arsız lftr spekiiliı
yon mevzuu olmuftur. Bir bilet 
İçİll yiz, yiz elli lira para ••
rili1or. Hiki•ler itile bu rua· 
leti biliyorlar • llİrfeJ yapa..,..... 

tepede tutunmaıı imkinaızdır, 
Zira bir kerre hürriyet hak
kını elde edince ıittikçe daha 
fazla bürnyetler istiyecek ve 
o kadar faydalı olan '8;1an 
birer birer parçaladailn• slr
miyecektlı-. Blylece latırriyet 
nizamda• ne kalmıpa . 911u da 
azar azar kemirir. C~iyetin 
temeU~rini sanarak kact (chaoı) 
ya eyİrir. 

Gidilecek biricik ideA\ biri
cik kurtan~ olarak yeai ve 
daha ıert hir nizam bqgöste
rinceye kadar bu bal. deYam 
eder. Her devrin kültiirii bir 
da1p ile •••h=4ınlaWlir .. Çı
lnt, .,...... ..... -- ilk 
ufha Nkı aakaya kontro~ edilen 
llir niua dem.lir. ("il•ıll: 
Spartaaua ylkıelme dem ••• ) 

Bu dalganan tepesitlde kisi
ıellijin, hüniyet fikrinin uyan
ması vardır. ( Atinanın Aristid 
ve Perikleı devirleri gİlft ) ••. 

Oüçncii ufha ela daima 1.ir 
iniı saflaası olup ihtilAt fikir· 
lerile tanif edilen hürriye't fi
kirlerinin 'hikim bulundup Be
Yirdir. ( Fransız ihtilili lihi). 
Bu ıafha ıoysal ve l:ültilfff bir 
datıı.aya •anr. 

Artlstllk Selllballlzm 
Artiıtlik enim { eYollıİYoa J 

yukarda tasvir ettiiimiz itıkiıa· 
fın sadık bir ayna11d1r. Zira 
mimari, heykeltraşhk, ressam
hk özünde ve gündelik inkiıa
fanda dalganın bu üç ıafhasın

da~ birine tabi olmuıtur. Fikir 
taplnluiunun en güzel sananb 
olan mimaride el birliii, kanun 
ve nizam sert olduğundan dal-
ranın çıkıt ıafbası hakimdir. 
(Orta çağa ait buluoan Romen 
ve Gotik muaz.ıam katclraller, 
düşün ili.ün.) 

Kisisel dahaya d~yanan hür
riyet hareketi olan ressamlıkta 
dalganin son ufhası haiı.imdir. 
Mimariden daha .-.z kollektif 
ve ressambktan daha az kis.i
sel bi~ sanat olan heykeltraı
lık tenede yer almıstar. Artis
tik tabada Perikles devri ile 
Renesans devrinin sentezini 
yapan odur. Fakat depresyon 
devrinde düzlükte, soysal 
karaııklıklar yıkınblar dev
rinde bu iiç 1AD

1atta hiç 
biri hlkim deiildir. Bu 
devirde en yüktek kata 
çıkan fikirdir. insan Yarh;ın 
en derin 11mna hücum etmek
tedir. Kafasında daha süzel 
bir acunun hayali kaynatmak· 
tadır. Din cereyanlara esmek
tedir. Uzak hayalleri terennüm 
eden musiki bu devrin maluu-
16diir. Blylece Garb kültOr 
dalıuı ile Gnko Romen kiil
tilr dalıası arasındaki diizlii• 
iul:tet eden barbarlann iıtill11 
devrinde luristiyanhk enuinia 
ilk un 'at fiıterifi olan Gre
soryaa koroları doi'muıtur. 

. - Soll• .,. -

·e••• ... .... 

ı Yunan Ulusal Müdafaası 
Fırka e;şk;~J;~;;; .. ·si; .. C~i~esinde 
Müdafaa Bakanı Kondilisin Beyanab 

Atina 31 ( lkincikhun ) -
Yunanistan'm birkaç zaman
danberi ulusal müdafaa Yauta
lannı kuvvetlendirmek için bir 
proıl'am hazırlamakta olduiu 
Ye bunu yakanda tatbik etme· 
ie baıbya~aj1 maliimdur. Yu
naa bükimetiain bütün alika
dar dairelerle it birliji ederek 
ana hatlanm laUll'ladap · Ye 

Bakaal•r Mecliaiade uzun uza• 
dıya · tetkik ettiii bu ~..-.. , 
u1uaal mahiyeti ve tatbikiain 
uzun pllara taksim edilmiı ctl
mua dolayaaiyle, kat'i ıekliai 
alma~ Ye .kaaunlqbnlmadan 
eyYel, buna bemer diier re
ael alusal itlerde olduiu sibi 
ıon .uaıerde bltla fırkalar 
bqkanlanadan mürekkeb hir 
medise •erilmit Ye balen ora
da tetkik edilmekte buhıa
mtqtur. 

Ulaul midafaa kouep ile 
miftereken b'*iimetia haur
lacbia - hu protram ha~ 
proia gueı.iDin verdiii ma
ljmata Jrire, Yunaniatamn ulu• 
..ı müdafaası tertibab 1-9 yal 
içincl•. ve bir biriai takip eden 
3 paerbalede tamamen bitirilmif 
olacaktır. 

Birinci merhalede v~nlaQk 
sayeler tunlardı~: Ad~dj teabit 
edHmif; miktar da fırkalann 
seferber eclil•esi bakkında1'i 
pliPı tatltik etm~k için lizım
&eı. ıulı~nin ikmtli, kara· 
ve ·deniz kunetlerile münaıip 
bir surette haYa filoıunun teı
kjli, deniz kuvvetlerinin, Skara~ 
mangada inı• edilecek ye İnfaab 
üç yıldan evvel bitecek olan 
iki torpido muhribi ile takvi· 
yesi, ve askeri nakliyat için 
lüzumu olan mütemmim demir
yoUarının yapılması. 

Programın bu birinci k11mı
oın tatbiki için, yapılan tet
kiklere göre, kara ordusu için 
2 milyar, bava ordusu için 1 
milyar 200 milyon ve deniz 
ordusu için 500 milyon drahmi 
sarf edilecektir. 

Üçüncü yıldan alhncı yıla 
yani 1940 yılana kadar ıiirecek 
olan ikinci merhalede vanlacak 
ıayelıer ,onlardır : 

Asker verimirıin nüfuıunu 

yüzde on niıbetinde teıbiti 
farkaların adedillin fazlalqma
sına icabettirdiğinden barb ha
linde fırkalarm f azlalaşbnlma11 
için lizımgelen tedbirlerin alın
ması, kara ve deniz hava kuv
veti teıkili, deniz kuvveUerin
den baıka uzun ıef erler için 
ayn ve muatakil bir hava kuY· · 
vetin tetkili, deniz kuvveUerin
da uki deniz ibtü ve deniz
alb gemilerinin o zamana ka
dar tamamen tecdidi, ve kara 
•• deniz toplara mermilerinin, 
el bombalannın, torpillerin, ha
fif toplaran, makineli tGfenkle
rin ve ıairenin Yunaniıtan 'da 
yapılmaıını mtimklin kılacak 
bir askeri senayiinin teıili.Proı 
ramın bu ikinci k11mının tat
ltiki için -de 3 milyara ya'kın 
drahmi Mrfolunacakdır. 

Pro~raanın 10n ilç yıllık 
lçinel ıperlıaluinde İ8e ltl
yik merkezler tükim ~ 
c~~ bunlana la&Ya mldafaua 

ıçm tam tertibat alınacak 

memleketin uhil müdafaası 
ikmal olunacak ve münakale 
Yasıtalan dıt vaziyetin inkişafı 
dolayasiyle vücude ıelen askeri 
libumlara temK. olunacaktır. 

Yunanistan'an bugünkü as
keri kuYvetleri ikmal edilmi
yecek bir vaziyette iıe 
de bükümet , depolardaki 
btlttia seferberlik malzemesini 
lümma takcliriade tam surette 
istimal edelailm.ek için ikmal 
"etmeji dOJiru bWmaktadır. Bu 
bakımdaa bilhaısa seferberlik 
siyim ibtiyaçlaranın derhal ta
mamlaaamaaa Ye bu sahadaki 
500 milyon draUailik eksikle
rin memleket dahilinde Yan• 
fabrikalaimd& bir 11lclan az bir 
zamanda yapbnlması çok lü
zumlu ıörlhiaektedir. Piyade 
lot'alaruua tifenkleri, aiır ve 
hafif makineli tlfenkleri tam 
oldu;uadan bu kıt'alar için yal
nız tayyare .... lciMli tüfenkleri 
Ye refakat ha•anlara alınacak
br. En 80ll aiatem ajır ve ba• 
fif biataryelerle ınlcehhez olan 
Yunan topça kıt'alannan ihti
yacı bata..,elerle traktörler ta-
kılmuı Ye 'lıa•ai fitenk mikda
nnın doldlindmuıclır. Ayni za
manda tayyare bataryeleri teşki
li 'de lüzumlu siriUmelttedir.Sıh
lllye leYazımanın tamamlanması 
Ye bir hafif tank kavvetinin 
tetkil ile ordtl, tam ' m.-harebe 
kıjmethd alm)f 'balllaacaktir. 

Hava kuvvetlerince reliltt:e; 
ordunun fimdiki mübrem ihti• 
yacı aynı U..anda talime ya
nyacak olan yüz tayyaredir. 
Bu tayyareler 4-S kara ve de
niz muharebe filosunda iki ta-

kip ve iki bombardunan filo
suna taksim olunacakbr. Sivil 
tayyarecilik için JizımseJe11 
tıyyare meydanlanoının iqa .. 
için de 175 milyon drahıailik 

bir istikraz zkdi dütünülmek
tedir. 

Deniz filosu ise bidayette 
iki açık deniz torpido Ye muh
ribi ile ve bilAhare aynca iki 
torpido muhribi, 1 zarhh kro
vazör ve muhtelif torpil •at
lari ile takviye olunacaktar • 

Bütün bu praotra111tn tama
mile' tatbiki 8 .. 9 milyar drat.ı. 
miye mal olacaktar. 

Fırka baıkanlan konferaa
ımın bir celıeıinden çıkatkee 
harbiye bakanı ıeneral K•·· 
dilis bu ulusal müdafaa Pl'Oİ" 
rama hakkında ıu beyanatta 
bulunmllıtur: 

Fırka baıkanlan ile memle
ketin uhasal müdafaa11 hak
kında verilen ınalômat bir fikir 
edinmek için temamen klfidir. 
Bu iı, muhalefet guetelerİtlİll 
gayet ~arip bir surette alyle
dikleri gibi bir fazla silibla11111& 
deiil, fakat yalnız lüzumu tak
dirinde seferberlik plinıam 
tatbiki için lizımgelen nokMn• 
larlD ikmalidir. Bu raporumm
da sarih surette bildirilmiftİI' .. 
Ejer bu lauı08ta bizden fazbt 
izahat iıtenilirse bu izahab 
vermeğe hazanz. 

Maliye Ba~nı B. Peımas· 
oilu iıe ıunlan ı&ylemiftir: 

Ulusal mtldafaa program.
tatbiki için yeni versiler ko-
nacaiı hakk'andaki fayialar 
asalsızdır. Ne yeni bir veri' 
konacak, ne de herhangi bit 
suretle olursa olsun ulusa yik 
olacak bir tedbir alınacakbr. 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

lzOtn incir 
Çu. Ahcı Fiat Çu. Alacı Fiat 

64 P PacİY• Ma.13 75 15 25 28 lsak N Barki 5 25 7 
20 G Abdullah t 1 SO 1 ı 50 Zahire Borsası 
84 Y ekün 'ı Çu. Cinsi Fiat 

Zeytlnyaiı 50 ton Nohut 4 75 4 7S 
Kilo Alacı Fiat j 25 balye pamuk 52 52 
27100 Ea. ve Aba. 26 75 26 75 172kenpalamut910 240 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Giresonda Kırşehir' de 
Yeni Fırka idare C. H. F. Kongresi 

H ti Kırıehir 3 (A.A)- C. H. F. 
eye vilayet kona-resi bugün vali 

Giresoa, 3 ( A. A) - C. H. Mitad Saylam 'ın bir yıllık ça-
F. yeni idare heyeti üyeleri lışmayı bildiren söyleviyle açıl-
dün yapbkları ilk toplantıda miş, önümüzdeki yıl &örille• 
farka baıkaıahpa eıki batkan itler arasında kapatalan YillY_Ct 
F b · Bel • ha . r.. matbaasının tekrar açılacat1· 

a n sem, mu sıp ı~e Kkrfehir tarihini yazanlara SOO 
Ha~ka Çak~kçıy•: yazsanlısa lira mükif at •erileceii söyler 
Doaaaa seçmıılerdar. miıdir. 

Para Piyasası 
3-2-1935 

Ahı Sabf 
Mark SO 25 50 75 
lıterlin 615 
Fr. Fransa 8 28 
Dolar 79 50 
Belp 29 30 
İtalyan lireti 1 O 67 
laYİ~ Fru. 40 65 
Fforia 84 92 
Kr. kOllo s 28 

618 
8 30 

79 00 
29 45 
10 72 
40 80 
85 17 
s 

Giresun 
Belediye Meclisi 

Giresun, 3 (A.A) - Beledi,. 
bqkanı B. Eıref Diz4ar mec
Iİlin Şubat toplantaıanı d6n av 
mıtbr. Mecliı belediye iflerİllİ 
ılrilmeye batlamıtbr • 

Kon yada 
Etibba Odası Balosu 
Konya, S (A.A) - Halk-' 

..tonunda dlrdlndl e~ 
ocluı çek ilt:eldi O...-- lıılı 
balo Yermİf, •• balo ıabala ..,. 
at 6 :r• lwlar *•ittir· 



Arazi - Bina Ve Veraset 

V cı·t·6 bakayasmın tasfiyesine 
dair ] 217/l 434 tarihli ve 2500 
No. ~ı l '- ı.L? 1.!n ~utdi tatb.ldr.e 
dair izahnamede arazi, bina ve 
Ytraset ve intikal vergileri hak
kında su hükümler mevcuttur: 

Naddc, 6 - Kanunun (6,9) 
U1tcu maddelerinde :ırazi ve bi
ha vergileri ile veraset ve inti
kal vergisi için: 

A - Bu vergiler bakayasın
d.n bir kısmının taksitlere rapb 
'-etile istifası; 

B - Bu vcrper bakayasm
daa :kanunda tayin edilen müd
d~ler zarfmda borçlarını ve
'•nl•rden tenzilit icrası; olmak 
''•re iki türlü kolaylık K"öste
rilınektedir. 

Mezkür 6 ncı maddemn arazi 
lergisine aid birinci fıkrası hü
kümlerine göre; 
Yukarıda A ve B. ipretle

rile gösterilen her iki türlü 
kolaylığın tatbikı noktasından: 

1340 mali senesi başından 
itibaren müteakib senelerde 
•raı:.isinin umumi tahriri yapıl
llıı~ olan cüz'ütamlar ile bu 
suretle tahrir i'Örmemiş olan 
Yerler tefrik edilecek baıka 
baıka hükümlere tibi tutul
ınu~tur. Bu hükümlere göre : 

A - 1340 mali yılı iptida
•ından itibaren müteakib se
nelerde umumi tahrirleri yapıl
llıış olan cüz'ütamlarda 1933 
tt.ali yılı ~onuna kadar. 
. B - 1340 mali yıla başında 
•tibaren müteakip senelerde 
llınumi tahrileri icra edilmemi~ 
olan ve 1331 tarihinde kayidli 
kıyınctierinin altı misli vergi
lcriııc ınatrab ittihrı: edilmek
te bulunan cüz'i tamlarda 1931 
llıa.li yılı sonuna kadar sene
lere ait arazi vergileri bakayc
si ile munzam kesirleri sekiz 
llıüsavi kısma ayrılarak sekiz 
Senede tahsil olunur. Her se
neye isabet eden taksit mikta
rı da haliyeye ait vergi tak
sitlerine göre tefrik edilerek 
bu taksitlerle birlikte istifa 
edilir. 

Bu suretle muayyen taksit
ler He istifası lazımgelcn ba
ka.yadan yalnız taksit müddeti 
gclrniı olan mikt~rı mükellef
ten talep edilir. Ve tediye 
edilmediği nakdirde yalnız bu 
kısımdan dolayı tahsili emval 
kanunu ahkamı dairesinde ta
kibat yaptlı r. 

Henüz tahsil zamanı hulul 
etmemi' olan kısımlar; mükel
leflerden talep edilemez. V • 
~crifmemesinden dolayı da mü
kellef hakkında takibat yapı
lamaz. Şu kadar ki: 

C - 1340 mali yılı başından 
itibaren geçen seneler içinde 
umumi tahrirleri olan cüz'ü 
tanılarda 1933 mali yılı sonu
na kadar senelere ait olarak 
•razi . . ·ı k . vergıs! ı e munzam e-
ısırlcrinden borçlu olan mükcl-
~tfJcrden bu borçlarmın yüzde 
O unu 1934 mali yılı içinde 

~c Yahut 50 sini 1935 mali yıh 
'

0 nuna kadar zaman zarfında 
ödeyenlerin geri kalan borçla
rı terkin edilir. 
D- l 340 mali Yılı baflad•• 

~ 

itibaren geçen müddet içinde 
umumi tahrirleri yapılmamıt 
olan cüz'ü tamlar dahi 1931 
mali yıh sonuna kadar sene
lere aid arazi vergileri baka
yasından ve mun7.am ke.sirle
rinden borçlu olan mükellef
lerden bu borçlannın yü:ıde 
30 unu 1934 mali yılı içinde 
veyahud yüzde ellisini 1935 
mali yılı nihayetine kadar 
müddet zarfında ödeyenlerin 
geri kalan borçlan kezalik 
terkin olunur. 

Yukarıki izahattan anlatıla
cağı üzere taksite rapb İcab 
eden arazi verıiıi bakayaaın
dana hangilerinin 1933 ve han
gilerinin 1931 mali yıla nihaye
tine kadar takıite raptı lizım
geldiğinin tayininde bu arazi
nin bulunduğu cüz'ü tamm 1340 
tarihinden itibaren müteakip 
yıllard t umumi tahrirlerinin 
yapılmıı olup olmadığına bakıl
mak lazımi'elir. 

Her hangi bir kasaba veya 
köy arazisinin 1340 tarihinden 
sorıra umumi tarihi yapılmıı ve 
yeni rayiclere göre biçilmiı kıy
metleri vergilerine matrah itti
haz edilmekte bulunmuş ise bu 
cüz'ü tamlarda tahakkuk edcll 
vergilerden 1933 mali yılı so
nuna kadar tahakkuk edip 
henüz tahsil edilmemit olan 
arazi verıisi bakayuı yukanda 
izah edildji ve~hile sekiJ: se
nede tahıil edilmek üzere tak
sitlere bağlanır. 

Kezalik bu suretle umumi 
tahriri yapılmıı olan cüz'ütam
daki arazi vergisi mükellefle
rinden 1933 mali senesi ıonu
na kadar .seneler vergilerinden 
borçlu bulunanlardan bu borç
larının yüzde 30 unu 1934 
mali yılı icinde verenlerin geri 
kalan yü!de 70 borçlan ve bu 
borçlarından 1935 mali yıh 
sonuna kadar yüıde 50 sini 
verenlerin dahi geri kalan 
yüzde 50 nisbetindeki borçları 
terkin olunur. 

Misal ittihaz edilen cüz'fi tam 
arazisinin 1340 senesinden son
ra umumi tahriri yapılmamı' 
ve vergilerine 1331 senesi kıy· 
nıeti mukayyedesinin alta misli 
matrah ittihaz edilmekte bu
lunmuş ise bu takdirde bu 
cüz'ü tam arazinin yalnız 1931 
mali yılı nihayetine kadar ba
kayası yukarıda zikredildiği 
veçhilc sekiz taksite bağlanır. 

Kezalik munhasıran 1931 ma
li yılı sonuna kadar bakayut 
hakkında yukarıda mezkur ter
kin hükümleri tatbik olunur. 

1340 Senesinden sonra ara
zisinin umumi tahrfri yapılma
mtJ olan ve 1331 senesinde 
kayıdlı kıymetlerinin altı misli 
vergiletine matrah ittihaz edilen 
bir cüz'ü tamda yeniden açılmak 
veya mektum iken meydana 
çıkarılmak veyahud bağ iken 
tarla haline gelmek gibi ta
havvüller dolayı~ile 1340 sene
sinden sonra hususi tadilat su
retile ve yeni rayiclere göre 
kıymetleri biçilmiı olan arazi
nin de yalnız ] 931 mali yıh 

aillayetiae kadar .senelere aid 

bakayası taksite bağlanır. Ve 
yukarıda yazılı tenzil hüküm
lerinden istifade eder. 1340 
senesinden sonra yeniden kıy
metin tayin edildiğine bakıl
maksızın cüz'ü tamın tabi ol
duiu hükme taU tutulur. 

Madde 7- Bina vergiıi : 
Bina vergilerinden (musak

kafat ve mülra emlik nizam
namesi mucibince binalardan ah 
nan emlik vcrıileri dahil) 1340 
mali aeneıi iptidasından 1929 
1929 "mali yılı sonuna kadar 
senelere ait olarak verıüıin 
uh ile munzam kesirleri ba
kayumdan borçlu olanlann 
borçlan dört senede müsavi 
taklitlerle tahsil edilir. 

Her seneye isbat eden tak
sit miktarı da o senenin haliye 
Yergilerinin tabi olduj-u taksit
lere tefrik edilerek bu verıi
lerle birlikte muayyen zaman
larda iıtifa edilir. 

Mezkür hüküm ; 1929 mali 
ıenHİ nihayetine kadar sene
ler bakaya11na ıamildir. 

· Binaenaleyh, mezkiır taribe 
kadar olan senelere aid olarak 
bu tarihten sonraki senelerde 
tahakkuk ctmiı olan bina ver
ıileri bakayaıı da mezkur hü
kümden istifade eder. 

Fakat 1930, 1931, 1932 •• 
193!1 mali yıllanna aid olarali. 
mütehakkık bina verıileri ba
kayaıı mezkur hükmün bari· 
cinde bulunduğundan bu baka
yanın eskisi ıibi umumi hü
kümler dairesinde tahsiline de
vam olunmak lizımıelir. 

Meseli: Her hangi · bir mü
kellefin 1933 mali senesi ni
hayetine kadar seneler bina 
vergisi bakayasandan 150 lira 
borcu olupta bu miktardan 
80 lirasının 1929 ve daha eY
Yelki senelere ait bulunduğu 
anlifılırsa iıbu 80 liranın dört 
Hnede ve her ıene yirmi li
rası tahsil edilir. 

Kezalik her seneye isabet 
eden itbu yirmil liradan binanın 
bulunduju mailin 1934 mali 
senesi bina vergilerinin dört 
taksitte istifaıi kabul edilmiJ 
bulunduğu takdirde mezkur 20 
lira dahi beşer lira hesabile 
dört taksite aynlarak hal se
nesi vergi takstilcrile birlikte 
tahsil edilmesi Jazımgelir. 

Geri kalan ve 1929 senesin
den sonraki senelere ait olan 
70 liranın da eskisi gibi umu
mi hükümle:- dairesinde takib 
edilir. 

Yine 1929 mali yılı sonuna 
kadar senelere aid bina verıi
lerile munzam kesirlerinden 
borçlu olanl.ırdan yukarıda zik
redilen taksitlere bakılmaksızın 
bu borçlarının yüzde 60 m1 1935 
mali yılı içinde nakden veren

lerin mütebakı yüzde 40 borç
ları veyahud mezkur borçlarının 
yüzde 75 ini 1935 mali yılı ni
hayetine kadar nakden öde
yenlerin mütebaki yüzde 25 
borçları terkin olunur. 
Şayed 1929 mali senesi niha

yetine kadar seneler bina ver
gisi bakayasından borçlu olan 
mükelleflerden bu ver~inin zam 

Tekaüt Olacaklaı-a 
-·-·-·· 935 Mayısından Sonra Tekaüt Ola

cak Memurların Alacakları Maaşlar 
••• 1 -

1683 numaralı askeri ve mül
ki tekaüt kanununun dördüncü 
maddesinin B fıkrasında ıöyle 
bir kayıd vardır: 

B- Beı senenin hitamından 
sonra tekaüd edilenlere ikinci 
sütunda yazılı miktarlar Yerilir. 

Fıkrade mvzuubahs ikinci 
sütün şöyledir: 
Alacağı tekaüt Asli maaş 

maaıı maaıı 

12 4-1 
13 6-5 
15 8---7 
18 10-9 
22 12-11 
26 14-13 
29 1~15 
33 17,5-17 
36 20--18 

· 38 22-21 
40 25-23 
44 30--26 
51 35-31 
55 40--36 
61 45--41 
74 55--46 
89 70--56 
98 80--71 

113 90-81 
133 100-91 

mühim farklar bulunmaktadır. 
Bu farklara örnek olmak üzere 
şunu kaydedelim ki; 30 lira ma
aıh iken birinci devrede teka
üt olan 25 yıllık bir memura 
40 lira tekaüt maaşı veri ınekte 
idi. Böyle bir memur ikinci 
denede 44 lira ve on yıl sonra 
baılıyacak olan üçüncü devrede 
ise 48 lira alacaktır. 

Birinci derecede 150 lira ma
aşlı bir memur kanunun iJk 
devresi içerisinde tekaüt oldu
iu vakıt 145 lira alıyordu. 
İkinci devrede 184 ve üçüncü 
dene içeri.inde tekaüt olursa 
225 lira tekaüt alacaktır. 

14 üncü dereceden 20 lira 
maailı dir memur tekaütlüğün
de birinci devrede 33, ikinci 
devr~de 36 ve üçüncü devrede 
40 lira maaş alabilecektir. 

kanunun bu planda tesbit 
ettiği devreler arasındaki fark
lar oldukça mühimdir. Devre
ler arasında maaş derecelerine 
göre 2 liradan 10, 20, 30 ve 
40 liraya yakın farklar bulun
maktadır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fen Ve San'at 
161 125--101 
184 150-126 Ülkemizde yeni sanayi tek-

Bu kanun 1 Haziran 1930 niğini yapmağa ve cumhuriyet 
işçisini biigi alanında yükselt-

tarihinde mevkii meriyete gir- meğe ,çalışan bu biricik mec-
difine nazaran ilk beı yıllık ır.uanın 17 inci say sı çıkmış-
müddet önümüzdeki Mayıs dır. Zengin yazıları arasında : 
1935 ae bitecek ve o günden .. lfçiyi yctişdirme bükihnü ve 

Germiyan 
-· C8J ... 

Köyü Cinayeti --~ 
/. · Ağırcezada ,,'Ü ~ 

Çeşmenin Germiyan köyün• 
de tarla ekmek meselesinden 
Bekir oğlu Hüseyini tabanca 
ile öldüren Halilin muhakeme
sine dün ağırcezada başlanmıt
tır. Suçlu, aralarından eski
denheri hiç bir husumet bu
lunmadığını \'e tarlayı ekip 

ekmemek meselesinden arala

rında çıkan kaogada maktu

lün kendisine tabanca çektiii-

ni ve onun elinden tabancayı 

ah:naia çah,arken emniyet te

tiğinin birdenbire düştüğiinl 

ve tabancanın iki defa patla-

dıj'mı, bir kaıa neticesinde 

Hasanın yaralanarak öldüiünl 

söylemiştir. 

Şahit Demir 

kendi tarlasında 

oğlu Bekir, 

çalı,ırken iki 
silah sesi duyduğunu ve koıup 

ı?eldiği va:kıt maktul Hüıeyini 
yerde can çekişirken gördü

ğünü, şahit muhtar Mehmet t•. 

suçlu Halilin köy odasında: 

- Ne yapayım bir kaza ol-

du, dediğini duyduiunu söy
miştir. 

Neticede müddeiumumiliiin 

talebi üzerine taban~nın em
niyet tertibata düştüğü kabul 

edilse, birbiri ardınca iki defa 

patlayıp patlıyamıyacaiıntn eh· 
li vukufa tetkik ettirilmesine 

ve diier bir şahidin celbine 

karar verilerek muhakeme bat-itibaren yukarıda miktarlan buna çalışan yayım va!lıtalannı 
yazılan yarım dereceli maaıh himaye, deniz tekneleri ve ka bir güne bıralsllmışhr. 
devlet memurlarından tekaüt pervaneler, so~uk demir inıµ-
olacaklara biıalarındaki maaı atı, madenleri kromle kaplama Ş~mslye Hırsızı 
verilecektir. usulü, pratik elektrikci, et ~ k- Kestane pazarında sabıkah 

Bugün ilk bet yıllık müddet trik pilleri, hizmet masası, Rifat oğlu Mehmed, arabacıbaıı 
içerisinde tekaüt olanların al- meslek sırrı ve daha bir çok Ömer oğlu Hasanın ıemsiye-
dıkları veyahut alacakları para ameli iş başı bilgileri, formül, sini çalmış ve 60 kuruşa tu-
ile önümüzdeki devre zarfında tavsiye ve cedveller vardır. hafiyed Mehmede satarken 
verilecek niıbetler arasında Tav.siye ederiz. yakalanmıştır. 
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cezasından da borçları bulu- senesi içinde nakden ödeyen- sonuna kadar tahakkuk ettiril-
nanlar, kezalik verginin asliyle lerin geri kalan borçlarının miş veraset ve intikal vergile-
keıri munzamlarına aid borç- ödenmiş addile kapatılması; rinden hulül eden taksitleri 
larım yukarıda yazılı zamanlar Suretlerinde olmak üzere üç henüz verilmemiş olanların 1934 
ve nisbetler dairesinde tediye suretle kolaylık gösterilmek- mali yılından itibaren iki se-
edrlerse zam cezalarından olan tedir. nede ve iki müsavi taksitte 
borçları da tamamen terkin Kanunun mezkür 9 uncu istifası lazımgelir. 
edilir. maddesinde 1929 mali yılı ni- Veraset ve intikal vergileri 

Madde 8 - Veraset ve in- hayetine kadar tahakkuk kanunları mucibince gayrimen-
tikal veri'isi : etmiş olan veraset ve intikal kullcre aid veraset ve intikal 

Kanunun 9 uncu maddesin- vergilerinin misil ve teahhür vergilerinin taksitlere rapten 
de : Veraset ve intikal vergisi zamanlarından henüz tahsil istifası lazımgeJdiğinden bu su-
bakayasından 1929 mali yılı edilmemiş bulunanlarm terkini retJe taksitleri geldiği halde 
nihayetine kadar bakayaya mutlak olarak zikredildiği yani borçlarını vermiyenlerin borç-
munh~sır olmak üzere bazı ter- verginin aslından borcu olma- lan iki müsavi kısma ayrılarak 
kin hükümleri mcvı.u bulun- mak gibi bir kayit ile mukay- yarısının 1934 ve diğer yarısı-
maktadır. Bu hükümler tetkik yet olmad!ğı cihetle mezkür nın 1935 mali yıtı içinde ol-
edilirsc; 1929 mali yılı nihaye- sene .sonuna kadar tahakkuk .mak iizere iki taksitte istifa.ta 

tine kadar tahakkuk ettirilmiş eden veraset ve intikal vergi- İcab t:der. 
olan veraset ve intikal ver2'i~ terinin zam cezalarının umu- Bu suretle taksite raptolu-
Jeri hakkında : nan borçların tamamının tesvi-miyetle terkini icap eder. 

1 - 1929 mali yılı nihaye- yesi mükelleflerden taleb edi-
Kanunun mezkür maddesin-

tine kadar tahakkuk etmiş vera- leme: · 
de 1929 mali yılı .sonuna ka- Her taksite aid olan müddet 

set ve intikal vergilerinin zam 
cezalarmın tamamen terkini; 

U - 1929 Mali yılı nihaye
tine kadar mütehakkık veraset 
ve intikal vergilerinden taksit
leri hulul etmiş olup ta hanüz 
tahsil edilmemiş bulunanların 
1934 mali yılından itibaren iki 
Hnede ve iki müsavi taksitte 
tahsili; 

111 - 1929 mali yıh nihaye
tine kadar mütehakkık Yera
ıet ve intikal vergisinden 
borçlu olanlardan borçlarının 
vüıde yetmi, be,İllİ 1934 mall 

dar veraset ve intikal vergi-

!erinin zam cezalarının terkini 
zikrolunduğuna ve terkin hük-

mü 1929 mali yılı sonuna kadar 
tahakkukları yapılmış olanlara 
haaredildiğine nazaran mezkür 

tarihten sonra tahakkuku ya
pılan veraset ve intikal vergi
leri 1928 senesiJe ondan evelki 
senelerde vaki hadiselere müs
tenid de olsa iıbu terkin hük
müne tlbi tutulmaz. 

Kezalik mezkur •addenin 
ikiaci ftkrasuula 1929 malt yılı 

mürur ettikçe yalnız bu miktar 
için mükellef hakkında tahsili 
emval kanunu mucibince taki
bat yapılır. Henüz taksiti gel
memi~ olan ktsımdan dolayı 
mükellef hakkında tahsili em
val kanunu hükümleri tatbik 
edilemez. 

Mükellef bu suretle taksite 
bailanan borcunun tamamın
dan yüzde 75 ini 1934 mali 
yılı içinde öderse borcun ıeri 
kalan yüz~e '25 inin kaydi ka
pahhr. 







Sahife to 

Cezalandın lan 
Memurlar .. 

Vazifelerini hüsnü ifa etme
dikleri riyasetçe yapılan ~eftiş 

neticesinde anlaşılan tahsildar 
ve zabıtai belediye memurla
nndan dört ki,i tecziye olun
muştur. 

Göz Hekimi 

Zayi 
Adana orta mektebinden al

dı&-ım tasdiknamem trende ba
vulumla beraber ziyaa uğradı· 
ğmdan yenisini almak üzere 
mezkur mektep müdüriyetine 
müracaat ettim. Eskisinin hük

mü kalmadığı ilan olunur. 
İzmirde: Adana orta mek

tebi S. 2 No. 123 
TALAT HASAN 

356 (162) 

Yeni A ... 

iki Tehlike işareti: 
Nezle Ve Baş Ağrısı 

Soguk algınlı-
ğının bu ilk ala
metlerini 

GRiPiN 
ile bertaraf et
mezseniz birçok lütf i Kir~ar _ _ ım __________ ağır hastalıkla-

ra tutulmak teh
likesi baş gös
termiş demektir 

Memleket hastanesi 
göz hastahkları müte-
hassısı: 
!kinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
Evi ., 5125 

746 s. 7 

Blçaklarını 

Mutlaka Deneyiniz 
( HER YERDE 

Satıhr • . 
1164) 15 - 78 ( H. 3 ) 

fil(/..7../../,L/.Al!"JMZiT"A!.D57.".N/X7 /./7.kl 

Denizli İcra Memurluğundan: 

Dosya No. 1933 - 409 
5-7-1930 Tarihli bir kıt'a 

emre muharrer senetle Deniz
lide Bağırsakçı Rıza çavuşa 

300 lira itasına borçlu olan ve 

Rıza çavuş tarafından işbu 

alacağı idarei hususiye namına 
Denizli valisine ciro edilen iz
mirde Y enikavaflar çarşısında 

29 numaralı ticarethanede ba
iırsakçı Denizlili külahçı oğlu 

Mehmed Sadıkın ikametgahı 

meçhul bulunması hasebile ö
deme emri tebliğ edilmediği 

mübaşirin meşruhatından ve 
zabıta marifetile yaptmlan 
tahkikattan anlaşılmakla ilanen 
tebliğat icrasın karar verilmiş 

olmakla ilan tarihinden itiba
nn bir ay zarfmda bir itirazı 
varsa bildirmesi aksi takdirde 

hakkında gıyaben muamelab 
icraiyeye tevessül edileceii 
ilan olunuı. 953 (161) 
Pi• ... 

- 214 - Ô7. Türkçe karılıklar 

göyündüren 4. Göynüklü 5. Türlüğ, türlük 
Koygun (müessir man) 6. Muhtelif cesamette-Boy 
Yakan, yakıcı 7. Yanık boy 

Muhsin - 1. Azuklu 2. Muhtelif renkte - Alaca 
Eyü, işlü 3. İyilik eden bulaca, alacalı bulacalı 

Muhtaç - 1. Edliğsiz 2. Muhtelif yerlerde - 1. 
Eksikli, eksiklü 3. Görümlü Ötede beride 2. Şurada 
4. Gürmcli 5. Muiur 6.Mun- burada 
lu 7. Manilui 8. Yavunç 9. Muhtelis - 1. Çalı çır-
Y ohsul 1 O. Yoksul pan, çalıp çırpan 2. Eli uzun 

Muhtaç olmak - 1. Ele 3. İç eden 4. Üstüne geçiren 
bakmak 2. Kızılmak Muhtelit - 1. Calbak 2. 

Muhtar - Aksakal (eş- Karışık 
raf, ayan, köy muhtarı man) Muhtemel - 1. Beklenir 
2. Erkli (ikdar sahibi, ira- 2. Olabilir 5. Umulur 
desine malik, hür man) 3. Muhterem - 1. Sağun 
Sayın ( muhterem man ) 4. 2. Sanarlık 5. Saygıdeğer 4. 
cçilmiş (müntehap man) 5. Sayın 5. Sıylı 

>eçkin (müntehap man) 6. Muhteri - 1. Bulan 2. 
Talı 7. Üründü, üyründü Bulucu 3. Cıkaran 4. İlk 
(müntehap man) bulan, iJk yapan 5. Ortaya 

Muhtariyet - 1. Başına koyan 6. Uyduran 
buyrukluk 2. Erk (iktidar Muhterik - 1. Köyük 2. 
man) Yanmış 

Muhtasar - 1. Kısa 2. Muhterik olmak - 1. 
Kısalmış, kısa kesilmiş Göymek 2. Köymek 3. Tu-

Muhtasaran - Kısaca tuşmak 4. Yanmak,yakılmak 
Muhta!ır - 1. Can çe- Muhteris - 1. Aç gözlü 

kişen 2. Ölümcül 3. Ölüm 2. Düşkün 3. Gözü kızmış 
döşeğinde 4. Ölümse ıgözü kızgın 4. İstekli, çok 

Muhtefi - 1. Giz"lenen, istekli 5 Kızışmış 6. Üstüne 
gizlenmiş 2. Gizli 3. Saklan- düşen, üstüne düşmüş 

mış 4. Saklı 5. Yaşru Muhteriz - 1. Çekinen 
Muhtekir - 1. Kazgın 2. Çekingen 3. Erincik 4. 

2. Soyguncu (mec) lsmık 5. Kocungan, ocungan 
Muhtel - 1. Bozuğ 2. 6. Sakınan 7. Sakıngan 8. 

Bozuk 3. Bozulmuş 4. Kar- Sıngın 
çaşık' karcaşmış 5. Karışmış Muhterizane - 1.Çekine 
6. Pohın çekine, çekinerek 2. Kuşku 

Muhtelif - 1. Ayrı ayrı ile 3. Sakına sakına, sakı-
2. Adruk (ayrı man) 3.Başka narak 
başka 4. Çeşit çcşir, çeşitli Muhteşem - 1. Bacanlı 
5. Dürlü dürlü 6. Karçaşuk 2. Gösterişli 3. Körldu 4. 
7. Karı1şık 8. Öngi 9. Törlü Parlak, parıltılı 
10. Tiirlii. tiirlü türlü 11. Muhteva - 1. lcindeki 

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

Gr i pin i Tecriihe 

Ediniz 

lzı~. ir Defterdarlsiından : 
İssisinin vergi borcunundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Kemeraltı caddesinde kain 74 ve 78-2 sayılı iki dük
kan ile 20 numaralı Kemahlı oteli ve kahvehanesi tarihi ilandan 
itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sür
mek istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. 

160 ( 77 ) 20, 25, 30, 4 
• rassz e=;= c 3Z'3W' 

Öz Türkçe karşılıklar - 215 -

muhteviyat = içindekiler) 2. zısı 2. ldıklık 3. Ölçülü, öl
lçerik çülmüş (tayin ve takdir cdil

Muhtevi - 1. İçine alan miş man) 4. Yazılı 
içine almış 2. T oplıyan Mukadderat - 1. Yazgı 

Muhti - 1. Yanılan 2. 2. Yazı 3. Ya::ım 
Yanılmış Mukaddes - 1. Arı 2. 

Muhzir-Yargan Arığ 3. Kutlu 4. Kutun 
Muin - 1. Arkadaş 2. Mukadder gün - Ağır 

Yamak 3. Yardımcı 4.Yancı gün 
Mukaar - 1. Çukur 2. Mukallit - 1. Ansala-

Obruk 3. Oyuk yan 2. Kaşmer 3. Öykünç 
Mukabele -1. Dokuşma 4. Ölcünük 5. Şaklaban 6. 

(karşılaşma man) 2. Karşılık Yanaşak 
3. Yanıt 4. Yanut Mukallitlik etmek - 1. 

Mukabele etmek-1.Kar- Ansılamak 2, Yansılamak 3. 
şı durmak 2. Karşı gelmek Yansımak 4. Y anşalamak 
3. Karşı koymak 4. Karşıla- Mukannen - 1. Kesimli 
mak 5.Karşılaştırmak 9.Kar- 2. Şa~maz 
şılığını yapmak 7. Karşılık Mukarenet - 1. Bitişik
vermek 8. Karşılık yetiştir- lik 2. Ulaşma 3. Y ağıma 4. 
mek Yakınlık 

Mukabil - 1. Alnaç, an- Mukarenet hasıl etmek-
naç; annıç, arnaç (karşı cihet 1. Y ağutmak 2. Yakınlaş
man) 4. Karşılık 5. Karşu mak 3. Yaklaşmak 
6. Y anut Mükarin - 1. Bitişik 2. 

Mukaddem - 1. Başta, Koşulgan 3. Ulaşık 4. Yakın 
başta bulunan, başta giden Mukarrep - 1. İnak 
başta sayılan 2. Bayağı 3. (Emniyet kazanmış man.) 2. 
Bayakı 4. Bayat 5. Eski 6. Yakın 3. Yaklaşmış 
İleride, ileride olan 7. İlk, Mukaseme (etmek) - 1. 
ilk n 8. Önce 9. Önde önde Bölüşmek 2. Paylaşmak 3. 
~ulunan, önd~n giden }O. Üleşmek 
ündeki 11. Öndin 12. On- Mukassem - 1. Ayrıl-
dün 13. Özel 14. Üstün mış 2. Bölünmüş 

Mukaddema - 1.Eskiden Mukassi - 1. iç sıkıcı 
2. İlkin, ilkönce 3. İrte çağ- 2. Sıkıntılı 
da 4. Önez Mukassim - 1. Ayıran 

Mukaddema - 1. Baş- 2. Bölen 3. Pay edici 4.Pay• 
langıç 2. Başsöz 3. İlksöz 4. !aştıran 5. Üleştirici 
Önsöz (yeni yayılmağa baş- Mukataa - 1. Kaba], 
lıyan sözlerden) 5. Önür 6. kabalay 2. Kesim 3. Kesime 
Söz başı verme 
Mukaddematülceyş - İleri Mukatele - 1. Kavga 

(askerlik ıstılahı) 2. Kırgın 3. Kırım 4. Ôldü-
Mukadder - 1. Alın ya- riişmc 5. Ölüt 6. Savaş 7. 

KREM 
Bal~anıiı l 

Kanzul~ 

Y eg{in~ ciddi 

·~ell :k kren1idir. 
·ren:n · zin d;1 i-

tazc' i.~ini 

Yalnız h:RE~l 

Br\LS ı\ .\1 I ~ 
Konırsu· 

rl*?-4 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
()ksürenlere PeJesenldi Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız. 

lzıll .. İr l\ uha~ehei Husu~iye 
I" üdürlü~ünden: 

No. cınsı mevki Beedeli sabıkı 
33 dükkan Çarşı han önü 
33/36 

., n " " 

L. 
606 1712/ 935 17 /2/ 38 
780 1712/ 935 17 /2/ 38 

Kemalpaşa kazasında idarei hususiyei vilayete ait yukarıda 
yerleri yazılı iki dükkan üç sene müddetle 20 gün için müza
yedeye konulmuştur. İsteklilerin 13 /2/ 935 çarşamba günü sa-
saat 2 de kazada toplanan komisyona gitmeleri 350 (160) 
__________ .___..,....,._._,w~w-- ___ .._.._..,. .. .........._ ___ ~ 

KA $E 

NEDKALMiNA 
.. '. ··' ... . ;·~. . ; .· ~ 

;,,_~· .. ~ .... -. ... , ... .. 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağrıları, romatizma ve siyatik sancıları için 

kullanılan ilaçların en faideli ve tesirlisidir. 
(-1 - 6 - 12 ) lik orjinal teneke kutularda her ecza

neden arayınız. 

Bütün Türkiye için umumi satış yeri İstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ec7.a deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depolarının hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 



~4 şubat t935 

PLATT 
Makina F abrikasınm 

N 1\1DAJ~ ÇIKitf,71 

En ufak yedek parçalariylc beraber 
UMUM ACENTASlNDA mevcuttur. 

Adres : · 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

lstaııbul Milli Emlak Müdür
lüğün~ en; 

Galatada, Kemcnkcş Kara Mustafapaşa mahallesinin Topçu
lar ve Yüksek kaldırım caddelerinde eski 31. 33. 35. 37 ve yeni 

25. 27. 29-1 ve 119. 119-1 ve 119-2 numaralarla mürakkam 

dükkanlara mü~temil değirmen hanı namile maruf hanın 120 
hisse itibarile 34,S hissesi bedeli iki taksitte ödenmek şartile 
llluhaınme•ı 15022 lira üzerinden 19-Şubat-935 Salı günü saat on 
bc~e kadar paıarhlda satılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri d iı c.i~nde, muhammen bedelin yüzde yedi buçuiu 
tıisbctinde teminatlarile Pazar ve Sah günleri, İstanbul Milli 

Enıiak Müdürlüğündeki sah§ komiayonuna müracaatları. 
28-4-11-18 270 (129) 

. - . . . '" .. -~~~ 

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

IZMiB 
M EH h'. Jt% 1 : BJi~HJA .r . 

Almangada 17/i Şubesi Mevcuttur 
til'ı mnye ve i btiyat akçe ı 

165,000.000 Haybsınınlc 
TıirkıvC\ue Snboleri: lS'.l'A ·nur, ve lZl\I l H . . 

:\lı~ırla Şubeleri: KAHlHE ve lı.: IO~NDEHIYE 

Hoı tiirHi banka muaıaelatm Ha ve kabul eder 
4 Al,l\\A~YA])A eyahat, ikamet, tahsil ve ilııire i~in 

ı•n "hv"n eıaıtlA UJtGISTERi\1.AltK sRtılır. > ch-1) 

Dok.tor 
1 c• 

D .. 1 t 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza lJnlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Muayenehane Nakli 

Doktor 

Kem 1 akir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

Yeni Asır 'il 

=-,...... 

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Siz De Bu Cazibeye a ik Olmak İsterseniz 
KREM PERTEV) Kullanınız .. 

M. SIRRI 
Zeytinyağcı 

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

İZ Mi R 
Ayyahk ve Karaburunun En Nefis Yemekllk 

Yafilarını:Her Zaman Mağazamızda bulablllrslnlz 

Dr. - Operatör Talısi 
Çivici Hamamı Civarındaki 

( urtuluş Yurdu) nun 
935 senesi ameliyat Ye hasta kabul şeraiti 
Apandisit, fıtık, basur, fistül, bağırsak, akciğer, karaciğer, 

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

UçUncU sınıf için top yekOn 35 llra 
ikinci " " " " 40 " 
Birinci " " " " 45 " 
LUks hususi " " " so " 

Alelade hastalıkların tedavisi veylıl ameliyata için 
hekim ücreti, ilaç her fey dahil 

UçUncU sınıf için yemi ücret 2,s Ura 
ikinci " " " " a " 
Birinci " " " " 3,5 " 
LUks hususi " " " 4 " 

Hergün ayakta hasta muayenesi için vizite ücreti hastane 
dahilinde (1) lira, hastane haricinde (2) lira, basit ayakta 
yapılacak ameliyatlar (3) liradan (5) liraya kadar olup her 
günkü pansumanlar için de yarımşar lira alınır. 

H 3 3-13 (59) 

iz . ir Esnaf Ve Ahali Banka-
sın dan: 

30/1/935 den itibaren talep olunduğu Bankamızca ilin edilmi~ 
bulunan hisse taksitlerini ödemiyenler hakkında şirketimiz esas 
mukavelenamesinin on sekizinci maddesine göre muamele yapı
lacaktır. Alakadarınca bilinmesi için on sekizinci maddeyi aynen . 
ilan ediyoruz. 

ON SEKİZİNCİ MADDE: 
Hisse taksitleri tecilinde geçecek zaman ıçın şirket lehine 

yüzde bir faiz yürütülecektir. Hisse senetler.inin talep olunan 
taksitlerini tesviyede teehhür eden hissedarlar gazetelerde bir 
ay fasıla ile münteşir iki ilanname ile ve !Gn ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfında ifayı deyne davet olunurlar. 

Bu müddet zarfında dahi talep olunan taksitleri tesviye et
miyen hissedarlar ifayı deynden imtina etmiş addolunarak hisse
leri şirket eshamı borsada mukayyet ise borsa komiserliği 
va ıtasile ve değil ise müzayede tarikile ve noter marifetile 
talibine furuht v~ eski senetler iptal edilerek yerine ayni nu
maraları havi yeni senetler verilir. İptal edilen hisse senedatmm 
numaraları gazetelerle ilan edilir. Satılan hisse senedinin furuh-
tundan mütehassıl bedeli mezkur senedin bedeli muharrer ve 
muayyeninden dun ise aradaki fark senedin sahibi evvelinden 
istifa ve fazla oldu~u takdirde fazlası kendisine iade olunur: 

3-4 (156) 

~•·ı 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lznıirliJer Burada Buluşurlar 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları M:ır~aray~ 
Halice nazır güzel manzarası ile Astanbulun en sevımlı otelı 
Bristoldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercih ederler. 

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

D•k i • Bütü~ Egelilere 
1 il • Beyoglunun 

O • otelini tavsiye s anı ~e ederiz 

Türk.ye Ziraat 
Sobe inden: 
°lf evkii Sokağı 

Darağaç 

t• 

" 
" 
" 
" 
,, 

" 

Demir Mehmetçik 
Makara 
Tramvay caddesi 
Şark 
Tramvay caddesi 
Demir Mehmetcik 
Tramvay caddesi 

il il 

a 

Cinsi 

dükkan 

" 
ahır 

hane 

" 
dükkan 

" 

o 

a ı zm r 

No. Muhammen 
kıymeti 

2 1200 
12 1200 
79 1800 
11 4800 

129 4800 
4 2700 

78-58 1800 
84-128 2000 

" tt " " 77-48 2100 

" 
" ,, arsa 116-118 1400 

Alsancak lzmir bahçeleri hane 7-119 4200 

" 
Küpeci oğlu ,, 104 2500 

Tepecik Sakızlar ahır 3-4 3300 

" Sakızlar 112 hisse hane 12 1500 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil bonosu 

veya pe~in para ile 30-1-935 tarihinden itibaren kapalı zarfla 
satışa çıkarılmıştır. Mahn satıldığı seneye ait devlet ve Belediye 
vergi ve resimlerilc sair masraflar müşteriye aittir. Muhammen 
kıymeti ikibin lira ve daha ziyade olan emvalin ihalei kat'iycl•: 
ri İ!tİzana tabidir. Talipler teklif mektuplarını bir zarfa koyup 
zarfı mühürliyecekler ve üstüne adreslerini yazacaklardır. Bu 
zarfı teminata ait makbuz ile birlikte ikinci bir zarfa koyup zar
fın üstüne hana-i işe ait olduğunu yazat·aklar ve bu zarfı ihale 
günü bir makbuz mukabilinde meclis riyasetine vereceklerdir. 

İhale 20-2-935 Çarşamba günüdbr. Taliplerin ihale günü saat 
14,30 da bankaya müracaatları. 272 (159) 

Sümer Bank Uşak Se
ker Fabrikasın a • • 

Şimeiyc kadar yalnız Uşakta Sümcrbank namına satın alın
makta olan tasfiye halindeki Uşak Terekkii Ziraat Türk Ano

nim şirketine aid hisse senetleri bundan sonra ıstanbul ve An

karadaki Sümerbank şubeleri tarafından da satın alınacaktır. 
Hisselerini satmak istiyenler doğrudan bu şubelere de müra-

caat edebilirler. 17-21-24-28-31-4 159 ( 67 ) 



Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 
DERIND JE vapuru 3 şubatta 

14 şubata kadar doğru Anvers, bekleniyor. 6 şubata kadar 
Rotterdam, Amsterdam ve Ham Anvers, Rotterdam Hamburg 

HERMES vapuru 9 şubattan 

burg limanları için yük ala- ve Bremen içiu yük alacaktır. 
caktır. AQUıLA vapuru Anvers ve 
CANYMEDES vapuru 8 Şubat- Hamburgdan yük çıkarmak 
ta beklenmekte olup Anvers üzere 22 şubatta bekleniyor. 

R tt d A t d H ANDROS vapuru 15 şubatta bek o er am, ms er am ve am . 
b · · ··k J kt lemyor. 20 şubata kadar An-urg ıçm yu a aca ır. 

SERVİCE MARiTİM RutJMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntazam sefer. 
PELES vapuru 15 Şubatta 

gelip 16 Şubatta Malta, Bar
sc1on, 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. 1 

Yolcu ve hamule kabul eder. l 
( 

m ı~a0ndaki hareket tarih};;: ı 

ÇOCUK .. HASTALIKLARI 11 
MUTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 

vers, Rotterdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük alacaktır 

JOHNSON LİNE LTD 
KENMORE vapuru 31 Son 

kanunda gelip Liverpol ve An
versten yük çıkarmıştır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 23 Şu 

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

THE EXPORT STAEMRHlP 
CORPORATION 

EXMİNİSTER vapuru 13 şu· 
bata doğru hekJeniyor.Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXCELSIOR vapuru 10 Şu-
batta bekleniyor. Nevyork, 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

V urut tarihleri ve vapurlann 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

İkametkahını Birinci Kor
onda Tayyare Sineması civa

rında 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalarını eskisi 

gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

ki değişikliklerden acenta mes-
1 uliyet kabul etmez. 

Evin Telefonu: 3053 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. Muayenehane Telefonu: 3452 

.. **"' 
(2S)H.3 

& 1 • •9r+rm:1'fiSi3fSME'"wt? • Telefon: 2004--2005 

M 
YERLİ 
MA 1 

F b •k lstanbul, Ayvansaray 
a fl aSJ! Vapur iskelesi caddesi 

I• • d S l y } • • Hamdi Bekir, Mehmet Zmlr e a iŞ er eri. Rasim, Mehmet Emin, H. 

Ömer. Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hüseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

16 - 26 (40) 

fenı Asır 

Oliver Ve Şü. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

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

kannnda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 
ALGERIAN vapuru 6 şubatta 

Liverpol ve Swanseadan gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
n«cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a!acakhr. 
THE GENERAR STEAM NA-

VİGA TİON Co. L TD. 
ED JUT ART vapuru 5 ~ubatta 

beklenmekte olup Londra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 

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

HAFTALIK POSTASI 
Seyahabn müddeti Jzmir 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü Sabah 

muvasalat ederek Çarşamba 

günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

ılk hareketler: 
6/2/935 S. S BEOGRAD 
1312/935 S. S. BLED 
20/2/935 S. S. SRBıN 

27 /2/935 BEO GRAD 
NAVıGATİON G. 

PAPAYANNAKİS 
KATINA yapuru 4 şubatta 

Pire, Se!anik, Volo, Dedcaiaç 
limanları için yük alacaktır. 

KATINA vapuru 11 şubatta 
Pire, İskendcriye ve Porsait 
limanları için yük alacaktır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
ban No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Eczacı başı 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Umumi zafiyet, kuvvetsiz)ik, kudretsizlik, kemik, mide, 

gögüs zayıflığı, İştahsızlık, dermansızhk, kansızlık, ve yürü
yemiyen çocuklar İçin emsalsiz kuvvet .şurubudur. 

Her Yerden Arayınız 

Ferit Hafc.kan Ruhu 
Çarpıntı, göz kararması, başdönmesi sinirden gelen baş 

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

Bazan Bir Hayat Kurtarır 

g:;,·o S. Ferit Şifa Eczanesi 
Hükumet sırası • AZ PARA iLE BOL 

ISI:K: 
YALNIZ ICl GAZLJ 

·' 

La ' ~ aları T em:n Eder 

et evfik 
Elektrik, rl e!efon 

PES'TEM Al..C ~ LAi~ 
~ı.,ızen1esi J)eposu 

Tel. 3332 

... , .••••.........••...•...•••••.....•.......•.•...............••••••. . . 
~ • H BALIK AG . 

Norvecyaıun halis Morina halıkyağıdır 
n,i Defa SUzülmüştür 

Yegane Deposu 
Başdurak 

am.ai Nüzhet 

Sıhhat Eczanesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 'ubaf 1935 

TELEFON:3aa2 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi aiız ve burunda yaşayan mikropları anide öldürür 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

Korizol Kemal 

30 KURUŞTUR 

KIS GEI~DI 
.:9 

Şimdiden ucuz fiyatla körrür ihtiyacınızı temin ediniz 

Topan Halis Zon~uldak 
Sobalar için en dayamklr ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kaİite 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 etmiyecek derecede tenzilat 

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


