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Haraççı 
KARDEŞLER 

Mamulab Sandal
yelerini Her Yerde 
Arayınız. 

Yeni Aaır matbaasında baaılmııbr. 

Saylav Namzetl ri llAn Edildi Namzet Listesi 
Sekizinci Sayfada 

l<ültürel 
Görünüşümüz .. 

•• 
Büyük Onder Atatürk 

Neşrettiği Bir Beyanname ile Devrim 
Fırkasına Uhisdan ltimad istiyor .. 

lzmirin 
Yeniler içinde 
Hasan Ali Ve 

~ ANKARA 4 ( A A ) - C. 
H. F. b yük divanınca ayrı

lan uy!av namzetlerinin ilan 
edilmesi münasebetile Atatürk 
büyük Türk ulususna hitaben 
aşağıdaki beyannameyi nıret
miştir: 

Sevgili yurtta lanm; 
Büyük Millet Meclisinin yeni 

saylav seçimine girerken ge
çen dört yılan işlerini göz.den 
geçirmek faydalı olacaktır. Bu 
suretle çetin yıllarda bana ve 
önderi bulunduğum Cumhuri
yet Halk fırkasına destek olan 
ve doğru yolu gösteren güve
nimiz.in yerinde olduğu kolay
lıkla anlaşılmış olacaktır. 

1930 - 1931 yıllanndanberi 

acun biç ayırt tanımayan genel 
bir sıkıntı içindedir. Heryerde 
ürünlerin fiatlan düşmüş oldu
ğu halde ahalar azalmış, tica
ret müvazeneleri bozulmuş, 

iş hacimleri daralmış, en sağ
lam paralar sarsılarak düşmüş 
veya düşürülmiye mecbur kı
lınmıştır. Bizim yurdumuz11n bu 
sarsıntılara bilhassa maruz 
bulunuyordu. 

Çünki ticaret ve tediye mu
-801111 7 inri ılıifedr-

Say lavları 
Bayan Benal, 
Hüsnü Çakır 

Bay 
Var 

Q!ğerleri Hiç Değişmemiştir 
İstanbul 4 (Hususi ) - Cum- olan saylav seçimi namzetleri 

buriyet Halk fırkası genel di- bütün vilayetlere bildirilmiştir. 
vanında tesba edilen fırka nam- Bu meyanda İzmir için ayrılan 
zetleri lis .. ·si Anadolu Ajansı namzetler vilayet idare heye-
ile ile ilan e:lilmistir. Ajan~ tine resmen tebliğ olunmuttur. 
aynen listeyi veı-ec ·ktir. Fırka- lzmir saylav1arı arasında mü-
nın namzetler lfote .. :nde 105 him dejişiklik yoktur. Müste-
yeni saylav vardır. Saylavların kil meb'uslardan bay Hüsnü 
294 iı eskidir. namzetliğini Muğladan koy

muştur. Eski saylavlarımızdan 
İ tnnbul 4 ( H.ı usi ) - Avu- Hariciye bakanı Bay Tevfik 

kat Bay Awam Naum da bu- Rüştü Aras, Ôkonomi bakanı 
gün İstanbul müstakil mebus- bay Celal Bayar, Adliye ba-
luğuna namzedliğini koymuştur. kanı bay Şükrü Saracoğlu, bay 

lzmlr Saylavları J:mfriıı ilk .,..-aclm saylm ı Mahmut Esat Bozkurt, Gene-
Önümüzdeki cuma yapılacak Ra!'aıı Bcırnl Nel'zat Sonu 8 üçüncü sayfada 

.................................................................................................................................... 
rimin dağıttığı inanç yaşamalı- okumalıdır. Ülkemiz. gibi acu- ulusun knltiiriinü yapmış bulun-
dır. Bunu bir yönden ulus ev- nun gidişine de yabancı kal- maııdır. Knltürü besliyecek ya-
lerinin köycülük kolları konfe- mamalıdır. Ulusal kültür yalnız zılara değer veren gazeteleri-
ransları ile, öte yönden de se- istemekle yücelmez.Ona cılızlık- miz eksik deiildir. Bu bakım-
çilmiş bitiklerle dolu kitab ev- tan kurtulma yollan verilmelidir. dan ıazetelerin kay sınırlan 
leri kafalara işliyen, bilriyi ar- Gazetelerin devrim yönelceıin- dqında kalmuı yazıkbr. Sayısı 
tıran verimlerile yapacaklardır. den rörünüşleri cılız olduj-unu kırk bine yaklqan k6ylereimize 
Bunların yamnda devrimin bel- a6yliyenler bulunabilir. Bu ulu pen pdeliklerin aayııı belki 
gilerini t:aşıyRn gllndeliklerimi- orta bir deyiftir, Cazete, yap• Wai bulmaz. Btltln bunlar bir-
zin bütün ke>ylerde okunması aan Yarhjm aynasıdır. Ona den dGt&ntılecek itlvdir. 
da vardır. Her köy bir srazete srtınün isteklerine uyar ya~ li'•vk•'& &l.JSID. 

YunanistandaBuhranMı 
Bütün Muhalif Fırkalar Hep Bu 

İhtimalden Bahsediyorlar 
Atina, 4 (Hususi) - Çaldaris 

kabinesinde ziraat bakanı iken 
bükümetle bir ihtilif neticesin
de çekilen ve hükümet guru
bundan da ayrılan Bay T eoto
kis iç siyasa hakkında tunlan 
söylemiştir: "Liberal partisine 
başkanlık eden Bay Venizelos 
siyasal hayattan çekilirse mem
lekete en büyük hizmeti etmiı 
olacaktır. " Sabık bakan bu 
sözlerile Bay Veniz.elosun siya
si hayattan çekilmesi şartiyle 

diğer muhalif partilerle elbir
liğine hazır olduğunu anlatmak 
istemiştır. 

Bay Venizelos ta beyanatın-
da M. Mihalakoboloıun halk lJa!f reu izelos 
fırkası menıuplanmn müzaha- çekilmeyi hiç düşünmemiştir. 
retini temin suretile iktidar Bunu icap ettirecek bir sebep 
mevkiine gelmesi mümktın olur- te görmemektedir. 
sa liberal partisini de muma- B~y Laval 
ileyhe müzabarete Amade bu· Londra, 4 (A. A) _ Bay La-
lunacağım söylemiştir. \'al dün ıtalyanm Londra sefiri 

Hükümet çevresinde ise bu Bay Grandiyi kabul ederek 
s& ler yersiz sayıhyor. Zira kendisile uzun müddet görüş· 
hükümet iktidar mevkünden müştür. 

BORJIY A 
•• 

Roma'nın Uç Kan]ı Zalimi.Rodrik 
Borjiya, Sezar Borjiya, 

Lokres Borjiya 
F 

Roma'nın en kanlı zalimleri olup din perdesi altında 
iılemedik cinayet bırakmıyan papaslaran yarattıkları 
faciaları çok yakında bu sütünlarda okuyacaksınız. 

MİŞEL ZEVAKO'nun eserinden nakledilen bu 
tefrika tarihin kanlı ve heyecanlı sahifelerini sizin 
rözleriniz 6nünde canlandıracak beşeriyetin nelere 
gögüs verdiğini anlatacaktır. 

Bir kaç gün içinde Borjiyayı bekleyiniz ' , 

Ejer meydanı boı bulurlarsa on yıla varmadan böyle olurlar .• 
Rire - Paria , 
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Soyadlarını Tescili 
Ettiren Vatandaşlar 

pecik Cevizli sokak 52 
...ırada Abdldlah Öteçele

..ıı. Abdullah efendi mahallesi 
11 numarada Ömer Özkaltal, 
Devlet demiryollarında Yusuf 
Özez, Birinci Aziz.iye mahal
lesi 1 numarada Ahmet öyür, 
Fettah mahallesi 38 numarada 
İbrahim Özeken, Dumlupınar 

1İstasyon memuru Refik Özlü
tev, Gaziler caddesi 5 numa
rada Ali Türkün, Buca aşağı 
mahallesi 1 numarada İsmail 
Hakkı T amucin. Birinci dolap
lı kuyu mahallesi 140 numa
rada Osman oğlu Mehmet 
T ercioğlu, Sadulluh efendi ha
nında usta başı İbrahim Ahmet 
Tosun oğlu, Karşıyaka Müsa
vat sokak 11 numarada Hüse
·yin Turfandacı, Alsancakta lb-
' rahim Tünak, Karşıyakada mü-
tekait mülkiye kaymakamı Ha
lan Tahsin ve oğulları doktor 
~em al Tahsin, doktor Fikret 
ffahsin Saydam, Kadiriye ma
tballesi mescit sokağı 27 numa
~ada To~sun AksakaUar, 2 nci 
~üleymaniyede sekiz numarada 
)Rifat ve kardeşleri Atceter, 
lKarşıyakada Bahariye sokak 
iNo. 17 Nuri Andican, 2 nci Sü-
11eymaniye 151 numarada Ab-

~
ullah Rahmi Arkış, 1 inci m1h
ılar sokağında mehmet Ayarcı 
snafşcyh mahallesi 98 numa

rada Mehmet Ali Afşaroğlu, 
tKarata• 24 n:umarada Hüseyin 
Andaş, Hacı Ibrahim efendi ma· 
!ııallesinde 39Q No. Halil Alkal .. , 
,lzmir saylavı Hüsnü Akalıng 
liman motörü kaptanı İsmail 
Arvuz, Karantinada Hüseyin 
OCaradıbak, Şehitler M. Gazha-
f,e sokak 3 numarada Selahad
ı din ve çocukları Komuray, İt
~ihad eczahanesi M. Esad Kip

, man, Karataş kitib zade so-
' kak 12 numarada Rifat Öztıg, 
Kestelli camii 119 numarada 
Sadettin Özradiç, posta baş 
müdüriyeti tahrirat katibi Muh
lis Önsoy, Hacı Hasan kahve
cisi Mehmed oğlu Hasan Er 

"Zangın, Tüter zade M. Meh
med Emin Efçim, Tilkilikte 

.. Bekir Ertav, İkiçetmelik 3-2 
numarada Fahri Ennurçtekin, 
Bahariye mahallesi 6 numa -
rada Mustafa Er Yüksel 

' Dere sokağında Demirci Ah-
met Eraltankaya, Ballı kuyu 
mahallesi 119 numarada Hasan 
Basri Edkü, Bornova kayu so
kak 2 numarada Tevfik Ere" 
ten, İkiçeşmelik caddesi 198 
numarada Cemal Erman, İnhi-

sar başmüdüriyetinde Kenan 
Erkardaş. Abdullah efendi ma

hallesi 13 numarada Hüseyin 
Erçakır, Deşteban sokak 19 
numarada Abdi Kırarslan, 

Mevdan sokak 33 numarada 
Muharrem Kakız, Demir Ah
met sokağında 7 numarada 
H. Yaşar Kence, Kapani za
de sokağında 26 numarada 
Osman Kızıldağlı, Tepe
cik Bahçeler sokak 6 nu
marada Yakup Kazazlar, 
Mitat paşa sokak 22 numarada 
Yahya Kurşunlu, Batçı mescit 
mahaUesi 26 numarada Remzi 
Kaban, Hamidiye mahall~si 390 
numarada Hasan Kırguz, Na
fia muhasebe memuru Saded
din Kurultay oğlu, Hacı Meh
med mahallesi lzmirli sokak 
58 numarada Mqstafa Kolcular, 
Güzelyab Faik bey sokağı 17 
numarada Hasan oğlu Ali Ka
dak, Reşadiye çalğıcı mahallesi 
7 numarada Hakkı Kınak, De
ğirmendağ Fatih sokak 105 
numarada Mustafa Kalmaz, 
Mustafa oğlu Zihni Kavrak, 
Evkaf müdürü Halim Baki 
Kunte, Ormancılıktanm ütekait 
Kazım Karaçam, İki çeşmdlik 
afiyet sokağında 2 numarada 
Raif Kocaer, Polis memurların
dan Mchmed Kavas oğlu, İki 
çeşmelik kalafat sokak 9 nu
marada İsmail Koçem, Dündar 
mahallesi ccdid sokak 35 No. da 
İsmail Keskin el, T epeclk lale 
sokak yirmi numarada İhsan 
Kaytay, Değirmcndağ Emir 
Akmet sokağı 7 numarada Re
fika Kutlukan, Ahımescit ma
ha!lesinde Hasan Karayigit, 
2 nci Mahmudiye mahallesi 22 
numarada Bekir Özemder, ga
ziler mahallesi 14 numarada 
İsmail Özler, İncir simsarı Meh
met Sait Özyemişçi, Ballıkuyu 
68 numarada Hüseyin Özılgın, 
Rıhtım hanında Hasan Özyuran 
Fettah mahallesi 16 numarada 
Mehmet Özünlü, Cumavası 
mektebi muallimi İkbal Özmeral, 
Cumhuriyet mekbiebi başmual-
limi İsmail Özkunt, İsmet paşa 
mahallesi Süleyman Ôzözgün, 
Bumova Cami sokak 1 numa
rada Cafer ve oğlu Hüsnü Ke
mal Özokan soyadım a!mıslar
dır. 
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Şehir Meclisi 
Şehir meclisinin muhtelif en

cümenleri dün belediyede top-
lanarak mevcut işleri tetkik 
ile meşgul olmuşlardır. 

METREPOLİS'ten sonra görecegmız ilk 
filmi perşembe günü takdim ediyor. 

Al TIN 
Fransızca sözlü fen ve heyecan filmi, başrollcrde 

Brigitte Helm - Pierre Blanchar 
ili 

T ARZAN ve EŞi 
15 - 17 - 19 ve 21.15 seanslarında gösterilecektir. 

Bugün HALK günüdür, fiyatlar : 
SALON: 25, BALKON: 35, HUSUSi: 45 

Belediyede --- _.,_....,.,.,__ 
Arttırma Ve Eksiltme 
Komisyonu İşe Başladı 

Arttırma ve eksiltme kanu
nu mucibince teşkili icab eden 
arttırma ve eksiltme iha!eleri 
komisyonu belediyede te~ek
kül etmiş ve dün ilk d.efa ola
rak toplanarak vezifeye başla
mıştır. 

Komisyon kanunun tarifi 
veçhile belediye reisinin baş
kanlı2"mda muhasebeci, başka
tip ve bir de mutahassıs veya 
fem adamı tarafından mürek
keptir. 

t .............. . 

U. V. Meclisi 
Mart İptidasında 

T aplanacaktır 
Yeniden intihap edilecek 

olan vilayet umumi meclisi Mart 
iptidasında toplantılarına başh
yacaktır. 

Mecliste tetkik olunacak va
ridat bütçesi hazırlanmıştır. Mu
vakkat bütç ... lerinin ihzarı da 
ikmal edilmek üzeredir. 

Gerek bütçelerin tanzimi ve 
ge;ekse meclise sevkedilecek 
diğer işlerin hazırlanmasına 

Hususi Muhasebe müdürlüğünce 
humal'i bir faaliyet sarfedilmek
tedir. 

1 J. • • .. ,,. 
Kahvehaneler Ve 
Gazinolarda 
Aspirator yani hava.landıma 

teşkilatı olmıyan kavehane ve 
gazinolarda bu aleti koymala
rı için belediyece 1 S gün mü
saade verilmişti, Bunun bir 
h:ıftası geçmişti. Bir hafta son
ra belediyece icraata geçilecek 
ve bu aletin mevcut olmadığı 

görülen kavehane ve gazino
lar derhal kapatılacaktır. 

.. o:am 1 1 11 t 

Mekteplerde 
Hasta Çocuklar 

Yapılan tetkiklere göre şeh
rimizdeki mekteplerde hastalık 
yüzünden gelemiyen talebe mik~ 
tarı yüzde 30 - 40 raddesin· 
de olduğu alakadarlarca tesbit 
edilmiştir. 

,,._.~ 

Bir Ay Zarfında 
İzmirde Ne Kadar 
Et Yenildi 

İzmir mezbahasında ikinci 
kanun ayanda kesilen hayvan 
mikdarı şudur: 

1454 kuzu 5201 koyun, 143 
keçi, bir oğlak, 53 manda, 500 
sığır, 446 inek, 229 manda, 
11 malau, 2 deve, 17 dornnz 
olmak üzere 8887 baş hay· 
vandır. 

Bunlardan başka 62 koyun, 
bir keçi ve 829 oğlak kesilmiş 
olarak mezbehaya getirilmiş ve 
muayeneleri yapıldıktan sonra 
satışlarına müsaade edilmiştir. .......... 
Bir Ayda 
Evlenenler 

İkinci Kanun 935 ayında be
lediye evlenme dairesinde 11-t 
nikah kıyılmıştır. Geı;en sene 
bu ayda 104 nikah muamelesi 
yapılmıştır. 
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Gediz Köprüsü 
·-·-··· y - :iinün Bazı Direkleri Yıkılmış 

ise De Tamir Edildi 
•ı ··-· ... ,. 

Evvelki gece Bergamanın 9 yünde geçiren vali General 
numara:ı ağır kamyonu büyük Kazım Dirik bu haber üzerine 
bir tehlike atlatmış ve Gediz bulunduğu yerden tclirafla ta-
köprüsü üzerinden geçerken limat vermiş ve sabahleyin doğ-
kamyonun ağırlığına tahammül ruca Gediz köprüsüne gitmiş-
edemiyen köprünün bazı di- tir. 
rekleri yıkdmışbr. Geçit derhal Yeni köprünün açılması an-
kapatılmış ve bir heyet gide· cak üç ay sonra mümkün o!a-
rck yanı başmda yeni yapılmış bileceğinden bu müddet içinde 
olan büyük beton arma Gediz ağır kamyonların hafif yükle 
köprüsünden yedek malzeme .l{eçmeleri ve kalabalık yolcula-
almarak dört saat içinde yıkı- nnl köprü üstünden yaya geç-

me eri uygun görülerek her ta-
lan köprü tamir edilmiştir. rafa bildirilmiştir. 

Menemen kazası kaymakamı Ayrıca salahiyetli memurlar 
ile vilayet başmühendisi bu ta- köprünün bütün alt kısmını tef-
mire nezaret etmişlerdir. tiş edecek ve lüzumlu yerler 

Evvelki geceyi Ödemiş, Tire tekrar tamir ve takviye edile-
mıntakasında ve Adagüme kö- cektir. -···-
Fidanlar Ve Tohumlar ------..-.----' 

Üretme Vasıtaları Hakkındaki 
Yasa Vilayete Tebliğ Edildi -·-·-·-Ziraat bakanlığı müessesele- daimi müstahdimlerinin maaş 

rinde yetiştirilen her nevi fidan ve ücretlerile harcrabları es-
tohum ve bunlar gibi üretme kisi gibi ziraat bakanlığındaki 
vasıtalarının · sahlabilmesi ve tertiplerinden verilecektir. 
işler sermaye ile idaresi hak- İşler sermaye ile işletilen mü-
kmda Büyük Ulus kurultayınca esseselerin sarfiyatı muhasebei 
kabul edilen yasa vilayete gel- umumiye ve arttırma, eksiiltme 
miştir: ve ihale kanunları hükümlerin-

Bu yasaya göre Ziraat hi- den ve divanı muhasebatm vi-
kanlığı müesseselerinde yetiş- zesinden müstesnadır. 
tirilen her nevi fidan, tohum Bu müesseselerin her mali 
ve bunlar gibi üretme vasıta- seneye ait idare hesaplorı ka-
larından lüzum görülenler ba- nuni müddeti zarfında müesse-
kanlıkça takdir olunacak bir selerce tanzim edilecek sene 
fiatle satılabilecektir. Ziraat muhasebelerile beraber divanı 
bakanlığı lüzum gördüğü mü- muhasebatın tetkikine arzuiu-
esseselerden her birine bir veya nur. 
birkaç defa da seneleri bütçele- Safi hasılat veren müessese-
rinden ve hizmetin taalluk ettiği lerin bu hasılatı işler serınaye-
tertiplerden en çok 50,000 H- lerin üç misline baliğ oluncıya 
raya kad~r işle sermaye ver- kadar sermayelerine ilave olu-
meğe mezundur. nur ve fazlası hazineye tesel

lüm olunur. 
Sermaye verilen müessesele 1 şler sermaye niuamelelerin-

re mahsus arazi, bina ve de- den müessese müdürü ile mesul 
mir başlar kıymetlendirilerek muhasib birlikde mesuldurlar. 
işler sermaye idaresine devro- İşler sermayenin işletilmesi he-
lunur. sab usulleri ve alim satım mua-

MüeMeselere verilecek işler meleleri Maliye ve Ziraat ba-
sermaye umumi işletme mas- kanlıklarınca tesbit ve icra ve-
raflarına tahsis olunacakbr. killeri heyetince tasvib oluna-
Bu müesseselerin memur ve cak esaslar dairesinde yap1hr. 
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Alsancakta 
Altınları Gasbeden 

Kadınlar 
Gaziler mahallesinin Düzlü 

sokağında bir vak'a olmuştur: 
Tütün mağazasından çıkan 

Ali kızı Melek, mağaza arka
daşı Mustafa kızı Naciyeye; 
içinde bir beşibirlikle 10 altın 
lira ve on beş kuruş para bu~ 
lunan çantasım vermiş ve çar· 
şıya gideceğini söyliyerek hun
ları eve götürmesini istemiştir. 

Melek ayrıldıktan sonra Na
ciyenin önüne çıkan kardeşleri 
Münevver ile Kemal adındaki 
kadınlar Naciyeyi zorla götür
mek istemişler fakat Naciye 
gitmemiştir. Bunlar kadınlara 
Meleğe ait para ve çantayı 

alıp savıışmuş!ardır. Zabıtaca 
vak'a fail!eri aranmaktadır. 

Bay Raif De 
Beraet Edenler 
Arasındadır 

Dünkü sayımızda paket pos

tanesindeki saat kaçakçıhğın

dsn gümrük muayene memur
larının ihtısas mahkemesinde 

berat kazandıklarını yazmıştık. 

Yalnız isimleri yazılırken mü
rettip sehvi olan muayene me-

muru bay Raifin adı atlanmış

.tır. Bay Raif de zan altmda bu

lunan ve mahkemeden açık alın
la çıkanlar arasındadır. 

İcra Reisi Mezun 
İcra reisi bay İsmail Hakkıya 

Adliye bakanlığınca 20 gün 
izin verilmiştir. Bay İsmail 
Hakkı mezuniyetini dünden iti
baren kuUanmaia başlamıshr. 

Bir ihtilas 
-···-Davası Ağırcezada 

İhtilasta bulunmakla suçlu 
Menemen eski tahsildarı bay 
Hüseynin Agı.rcezada duruşma
sına dün de devam edilmiştir. 

Suçlunun yeğeni Ali şahit 
sıfatile dinlenmiştit. 

Ali demi1tir ki: 
- Bir gün dayım evinde 

hasta olark yatıyordu. Bir ço
cukla beni çağırtmış, yanı ı:w. 

git im. Dayımın yattığı yerde 
yastığın altında bulunan para
ları bir mendil içine koyarak 
makbuz ve irsaliyelerle birlikte 
tahsil memuruna götürmek üze
re bana verdi. T ahıJil memu
ru irsaliyeyi tetkik etti ve bu
nun dağru hazırlanmamış oldu
ğunu söyledi. 

Ondan sonra Emin efendinin 
evine giderek orada yeniden 
bir irsaliye yazdık. Paraları 

tahsil memuruna verirken iki 
tahsildar daha hazır bulunu
yordu. 

Reisin suali üzerine şahit, 
tahrif edilmiş olan irsaliyelerin 
mahkemece kendisine gösteri
len irsaliyeler olup olmadığını 
bilmediğini söyledi. 

Diğer şahit maliye memuru 
Eri'lin, tahsildar Hüseyinin mak
buz ve irsaliyelerini ücret mu
kabilinde kendisi tanzim etti
gını ve son defa irsaliyeler 
tanzim edilirken Hüseyinin 
hasta olmadığmı söyledi. 

Mahkemece üç tahsildarın 
daha çağrılmasına karar verile
rek muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Müstekil 
Saylavlar 
Tireden çıftçi Tümen oğlu 

bay Mustafa İbrahim ve eski 
Moskova elçimiz bay Galip 
Kemall telgrafla teftiş heyetine 
müracaat ederek müstakil say
lavlığ·a namzetliklerini koymuş 

lardır. 

Asılsız Bir Haber 
Memleketimizde mevsim ica

bı her sene görülen Kortıra veı 
Grib gibi hastalıklara kullam
lan Hilal eczahanesi sahibi 
Bay Kemal Kamil Aktaşm de
ğerli ilacı Korizol Kemalin 40 
kuruşa satıldığı haberini Hilal 
cczahanesi tekzib etmekte nez
le gribe karşı bu değer1i deva 
daima 30 kuruştur. Ve öyleı 

satılacaktır demektedir. 

~Jleyve Fidanları 
İzmir meyve satış kooperatifi 

Kayas istasyonunda mühendiı 
bay Aziz çiftliğinde 15 bin 
Malatya kaysısı, 25 bin badem, 
15 bin kestane, 15 bin ceviı 
fidanını hazırlamıştır. Bur.ların 
Bergama, Tire, Kemalpafa ka
zalarında yetiştirilmesi müm-
kün olduğundan o köyler hal
kının satın almaları ve ekme
leri için teşebbüslerde bulunul· 
muştur. 

Ödemişin Çavuşdağ köyleri
nin verimsiz yerlerinde de Elma 
Vişne, Ceviz, Kestane ve Ba· 
dem ağaçları yetişdirilmesi için 
teşebbüslere girişilmiştir. .......... 

Kooperatif Heyeti 
Memarlar kooperatifi idare 

heyeti dün öğleden sonra Em .. 
niyet müdürlüğünde toplanmış
tır. 



liyor. 

rih 01suo! 
Kendisinden Bir lank Almıyacağız! 
Kızılordu Y lldan 
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Yer Süalıltısı 



Sovyet - Amerika 
Münasebah ak a 
Bay .rlulun Son 
Li'·vinof Cevap 

Beya atına Bay 
Veriyor 

~~~-----.-.--·-------~~-M o sk o va, 3 (A.A)-Bay Hu-
lun Sovyet - Amerika münase
bab hakkında geçenlerde vaki 
beyanatı dolayısile bay Litvinof 
Tu ajansının bir muhabirine 
ıu beyanatta bulunmuştur: 

Bundan takriben bir yıl ev-

j 

Uay f.Altiuof 
vel bizzat bay Ruzvelt ile 
görüştüğüm sırada Amerika 
ile Sovyet Rusyanın mütekabil 
mali mütalebeleri meselesinin 
halli hakkındaki itilafın esasları 

müşküle tesadüf eylcmiyeceği 
hususunda emniyet kesbetmişti. 
Teessüf olunur ki Amerika 
sefirinin Moskova hükümetile 
ve Sovyet sefirinin Vaşington 
bükıimetiJe muahharen yapmış 
oldukları müzakereler esnasın
da evvelce Vaşingtonda kabul 
etmiş olduğumuz esaslı nok
talardan biri yeni istikraz me
selesi hakkmda tereddüt izhar 
edilmiştir. Sovyetler, Vaşington 

itilafmın yeni baştan ve tama
men gözden geçirilmesini pek 
5la istiyebilir1erdi. Fakat böyle 
bir hattı hareket ittihazı Va
şingtonda elde edilmiş olan 
neticelerin tamamen imhası de
mek olur. Ve itilafm esasları 

hakkında yeniden müzahere
lerde bulunhlmasını intaç ederdi. 

Muahharen yapılmış olan 
müzakerelerin şimdiye kadar 
hiç bir netice verme
mış olmasına bittabi teessüf 
ederiz. Mamafih bu hal iki 
devletin mütekabil münasebet-

takarrür etmişti. Bu prensibler leri ve bilhassa ticari münase-
Sovyet hükümetinin müteaddit betleri üzerinde her hangi bir 
defalar yapmış olduğu beya- surette tesir icra etmemek 
nata tamamile tetabuk ediyor- gerektir. Devletler arasındaki 
du. Sovyet hükumeti bu beya- mütekabil mali metalibat me-
natmda eski borçların ödenmesi selesinin halli için girişilmi~ 
meselesini ancak keneli meta- olan teşebbüslerin uğramakta 
libatının da kabul edilmesi ve olduğu müskilat beynelmilel 
kendisine bir ikrazda bulunul- hayatta umumi bir mahiyet 
ması şartile tetkike amade almıştır. Fabt hu müşkilat 
olduğunu ilin etmişti. Bu se- ticari münasebetlerin inkişafını 
hepten dolayı Vaşington hükü- ve sulhun tarsini temin mak-
meti muahharcn yapılacak mü- sadile yapılmakta olan teşriki 
zakerahn yalnız teferrüata aid mesaiye hiç bir veçhile mani 
olacağı ve binaenaleyh hiç bir olmamaktadır. 

••••• 
Alman T eslihatı Etra
fında Neler Biliniyor? 
lngiliz Ve F,ransız Erkanı Harbiyesince 

Toplanan Duyumlar Karşılaştırıldı 
•• l._ ...... -

Lonra, 3 ( A.A ) - Royter den geçirmişlerdir. Bu görüş-
Ajanaının haber aldığına göre melerin amacı , Avrupa İ!)leri 
Fransız nazırlan tarafından Al- üzerinde kuHanılacak en eyi 
man tealihah hakkında İngili:z metodları ortaya çıkarmak ve 
nazırlarına teblii edilen rakam- Fransa ile İngiltere arasında 
lar umumi erkanıharbiyenin Avrupamn genel emniyetini 
raporundan çıkarılmıJ olmayıp arttırmak için elbirliii yap-
sadece bu dosyadaki esaslara makhr. 
müstenittir. Diğer taraftan In- Görüşmeler çok gizli tutu· 
gilizler de Alman teılihatı hak- luyor. Fakat Almanyanın Ver-
gıodaki malümatlarını Fransız- say muahedesine aykırı olarak 
lara bildirmiştir. Bazı müşahit- yeniden silah1anmasım haklı 
lere göre Ingilizter tarafından göstermek için ne karar ve-
veilcn rakamlar Fransızların- rilirse verilsin, meselenin ergeç 

uluslar kurumu çevresine dü-
kinden üstitndür. 

Paris, 3 (A.A) Amster-
damdaki seHih iyet" 2r mahafil
dcn alman malfönata göre be
denen sağlam 1900 - 1915 
doğumlu Alrr.an memurları iki 
aylık bir askeri hizmet ıçın 

hazır bulunmak emrini almış
lardır. 

Aynı mahafil Alman hüku
metinin gelecek nisa• ın birin
den itibaren mecburi hizmeti 
askeriye usulünü yeniden kur
mak niyetinde olduğunu beyan 
etmektedir. 

Londra 4 ( H. R ) - lnıiliz 
ve Fran ız bakanlan Avrupa 
siyuasnHR 2ene4 •or11ları•t t'ÖE-

şeceği hakkında İngiltere ve 
Fransa düşünüşte bulunmuş

lar<lır . Görüşülen bir millet 
sistemi bütün uluslara taın bir 
müsavat verecektir. 

-~·--
Amerika da 
Yeni Bir Buhran 
Vatington, 3 (A.A) - Altınla 

tediye şartı hakkında yüksek 
mahkemenin vereceği kaı ar te
hir cdilmittir. Mahkeme reisi 
salonda beyhude izdihama se
bebiyet vermemek için mah
kemenin kararını Pazartesinden 
eyvel bildirmiyeceii.ni ıöyle

melde iktifa etmittir. 

~enrA81r 

ere Cevap Verdiler --
usya Almanya ile Askeri lttif akı 
Hiç Bir Zama Düşünmemiştir 

----------------------------------------------------------
MOSKOVA, 3 (A.A) - Tas , 

Ajımsından: 
Ağır Sanayi komiseri bay 

Orjenilri c~z Sovyetler kongre
!lİne vermiş olduğ 1 raporc!a 
ağı :- sanayie yatmlm:ç o:~u 

11ermayenin lıalihazu·<la 26 mil
yar 903,000,<JuO r ubleye ba!iğ 

olduğunu ve 1931 senesin de 
ise ancak 9,434,003.00n ruble
den ib3ret olduğunu bildirmiş
tiı·. Raporda deniliyor ki: 

Şu ciheti tasrih edelim ki, 
Sovyet ağır sanayii her tür!ü 
mihaniki inşaattan ibarettir. 
Makinalar, aletler, cihazlar, 
toplar, tayyareler, mitralyözler, 
tanklar, motörler, kimya sana
yii mahrukat kauçuk,mensucat 
sanayileri ve elektrik santralı 
ve saire sanayiin muhtelif şu
be!elerini tahlil eden bay Or
jenik halihazırda elektirik 
santralının 6,212,000,000 kilo· 
vat elektirik kudretine ma
lik olduğunu ve binaenaleyh 
1934 senesine nisbeten yüz
de 216 nisbctindc bir teza
yüd mevcud bulunduğunu söy-

lemiştir. Bu kudretin mıktarı 
1937 senesinde 36 Milyar kilo-

vata baliğ olacaktır. 1934 6e· 
nesinde 92 milyon ton kömür 
ihraç edilmiştir. 1930 senesine 
nazaran yüzde 190 bir tezayüd 

vardır. 1934 senesinde 25,6 
milyon ton potrel çıkarılmıştır. 

Sovyet Rusya 1934 yılında dök
me demir istihsal etmiştir ki, 
bu istihsal bütün Avrupanın 

en yüksek istihsal nisbetidir. 
Çıkarılan çelik miktarı 9,565,000 
safiha haline getirilmiş demir 
miktarı 7,034,000 tondur. De
mir istihulatı 1934 senesinde 
1930 sene nazaran yüzde 64 
nisbctinde artmıştır. Sun'i ipek 
sanayii istihsalatı 1934 sene
sinde 5,434 tona çıkmıştır. 
Halbuki,1930 senesinde ancak 
608 tondan ibaret idi. 1934 

Bir Vapur -. .. 
Korsanlar Eline 

Düştü 
LONDRA, 4 (Hususi) - Çi

nin Çefu kasabasından bildi
riliyor: 2014 ton hacmindeki 
Tun Çao vapurunun Çin kor
sanları eline düşt:iünden kor· 
korkuldyor. Vapurda 70 lngiliz 
talebesi vardı. lngiliz harp ge· 
mileri bu vapuru aramıya çık
mışlardır. Bu 70 talebeden 
yirmi altısı on iki yaıında kü
çük oğlan ve kızlardır. 

LONDRA, 4 (H.R) - Son 
bir telgraf, korsanlar eline dü
f~n Çefu Yapurunun bir kaç 
gün tevkif edildikten aonra aer
bea bırakıldığını bildiriyor. Va-
pur İngiliz destroyerlerinin hi
mayesinde ola:rk Vang Baya 
ıelmittir. 

1/ US.'fCt>tt ıı • roıayi Şelt iri eri ndeu Gorkiden Bit" Mwızm·a 
senesinde makina inşaatı 9 ride olduğunu Sovyct Rusyanln 
milyar 829,000,000 tona çık- motörcülükten hemen hemen 
mıştır ki, 1930 senesi inşaatına tamamiyle mahrum bulundu-
nisbeten yüzde 258 tezayüd ğunu beyan etmiştir. Bu beya-
arzetmektedir. nat bay Hitlerin iktisadi vo 

Bay Orjenikitz ağır sanayi teknik inkişaf noktasından 
hakkında daha bir çok tafsil.it umumi bakımdan Avrupanın ve 
verdikten sonra ikinci beş se- hususi bakımdan Sovyet Rus# 
nelik planın birincisi gibi mü- yanın ne halde olduğundan ta-
kemmel bir surette ikmal edi· mamiyle gafil bulunduğunu göı-
leceğini beyan ederek şöyle termiştir. Almanya ile askeri 
demiştir: bir ittifak akdi meselesine ge· 

Şimdi ıı rbk hiç kimse Sov- lince, böyle bir ittifak akdini 
yet Rusyamn idaresi kabiliye- ne düşündük ne de tasavvur 
tini inkar edemez. Bu sebep- ettik. Her halde bay Hitler 
ten dolayı bay Hitlerin 16 Ni- Sovyet Rusyanm biç bir za-
san 1934 tarihinde bir iş kon- man kızıl orduyu ne motorla 

gresinde yapmış olduğu beya-

nat bize pek garip görünüyor. 

Bay Hitler Sovyet Rusyanm 
projelerini tahakkuk ettirile-

bilmesi için kapitalistlere isti

nad etmek mecburiyetinde kal-

mış olduğunu ve Sovyetleri 

kendi hallerine bırakarak on· 
ları kendi cennetinizi ken· 
diniz yaratınız demek lazım

geleceğini söylemiş idi. Bay 
Hitler bir kitabında yakın 

bir harb vukuu ihtimaline mebni 
akdi mutasavver ittifaklardan 
bahsederken Alııi.anyanm mo
törcülük noktasından pek ge-

ve ne de kamyon ile techiz 
etmek için Almauyaya müra-
caat mecburiyetinde kalmıya

cağından emin olabilir. Rusya
nın ona ihtiyacı yoktur. Hepi
miz hükumetimizin takıb et~ 

mekte olduğu siyasanın sulhun 

devam ve muhafazasını istih
daf etmekte olduiunu biliyo
ruz. Fakat aynı zamanda ka
pitalist kurdunun kuvvetlilere 
hürmet etmek ve zayıfları ez· 
mekten ibaret olan kanununu 
da biliyoruz. Kendi sulh siya
setimizi takib etmekle beraber 
büyük vatanımızın müdafaasına 
büyük bir ihtimamla çahıacağız. 

Belgrat Üniversitesinde 
-·-·-·· 

Komünist T alebleer Üniversitede Ka 
panarak Açlık Grevi ilan Ettiler --------Paris, 4 (H.R) - Belgrattan j üniversitede kapanarak imti-

bildiriliyor: Yüzlerce talebe hanları ve dersleri müşkülata 

ikinci Kanunun on sekizinde uğratmak istcmitlerdir. Rektör 
tevkif edilen 15 talebenin hala t 1 b · l f y ı 
aerbest bırakılmamış bulunma- . a e eyı yo a ge ırmege ça ı~mış 
sını protesto için üniversite ıse de muvaffak olamaymca 
binasma kapanarak açlık grevi düzeni temin için polise müra-
ilin etmişlerdir. caata mecbur kalmı,br. Bu yüz-

Belgrat, 3 (H.R) - Komü- den başgösteren arbedede bir 
niat talebelerden bir grup dün polis de yaralanmışbr. 

Kahirede 
Bir Tren Kazası Oldu 

Paris, 4 (Hususi) - Kabirden 
bildiriliyer: Vahim bir tren ka
zuı oldu. Bir çok vaıroular 
parçalandı. Enkaz altındall 8 
ölü, b~ok yaralt Çıtkanldt. 

Bir Tayyare Düştü 
Paris, 4 (H.R) - Moskova 

Berlin seferini yapan bir Al-
man tauyarcsi Stevende ıiatea 
diqmiiıtür. Tayyare mürette
batından üçü ile sekiz yolcu 
öiaütl«Gir. 

Lehista -···-Şark Misakına 
Girmiyecek Mi? 
Roma, 3 ( A.A ) - Curnal 

Ditalya gazetesi Lehistan hari
ciye nazırı bay Beeki.ı beyana· 
tını pek mühim olarak telaklci 
etmekte ve Fransa tarafından 
teklif edilip Sovyetlerce müza
heret gören Şark .:mtlaşmasına 
Lehistanın iltihakından imtina 
edeceğini evvelden ve kapalı 
bir şekilde haber vermekte ol
duğunu yazmaktadır. Buna mu· 
kabil ayni ğazete Tuna havza· 
sındaki iktisadi meafeatlcr:ne 
müterakki bir şekilde tanzimini 
istihdaf eden İtalya-Fransa iti
laflarına Lehiıtamn iltihakını 
büyük bir memnuniyetle kay
detmektedir. 

Aynştayn'ın 
Emlaki 

Berlin, 3 (A.A)-Havas Ajan· 

sı muhabirinden: 

Pr. Einstein'in iki kızma ait 

gayrimenkul emlak Prüsya hü· 

kiimeti lehine müsadere edil· 

miştir. Kızlardan biri 15 gün 

evvel ölmüştür. 

Paris Esham 
Borsasında 

PARİS 3 ( A.A ) - Pari~ 
borsasındaki 2 Şubat vaziyeti 
şudur: 

Esham borsası i' yokluğu 
dolayııiyle haftayı ağ1r bir te· 
mayülle bitirmektedir. Taah· 
hütlerin ifası kafi derecede 

mukabele gormediği için fiat· 
Ierin heyeti umumiyesi üzerin· 

de müessir olmaktadır. Bir çok 

eshamda bilhassa banka kiın

yevi mevad ve kömür eıhamm· 

da baıı mühim gerilmeler 

kaydedilmifdir. 

Süveyş kanalı hisse senetleri 

müstesna olmak üzere uluslar 
arası eshamın bir çoğu ağır· 
laşmışdır. 

Yunaniatanda 
İki Metre Kar 

Atina 4 (Hususi) - Greben• 
havalisine düşen kar iki met .. 
reyi buldu. Bir kurt şürüsO 

Amiğdalya köyüne girerek 

hayvanları telef ettiler. Köylü

ler silaha sarılarak kurtlarl 

zorlukla kovabildiler. 

Habsburglar 
.. f ahta İade Edılemezleı 

Paris, 4 (Hususi) - Londra .. 
dan bildiriliyor: F aansız murah .. 
basları Leon Blumun Populaire 
gazetesidne neşrettiği bir ya
zıda Bay Lava! ve Mussolininin 
Avuıturya'da Habshurgları11 

tahta iadeleri hususunda m\..~a ~ 
bık kaldıkları hakkındaki iddi
alarını tekzip etmişlerdir. 

Ragbi Maçı 
Kardif, 3 ( A.A ) - Ragbi 

maçında Gal Ülkesi lskoçy•Y1 

6 sayıya kar,ı 1 sayı ile ınai .. 
1.., etmiıtir. 



LEOPATRA 
MISlR KRALiÇESi 

hafta içinde, Kleopatranm •I· 
nlan battu. 

Mwnla ne kadar ulta ebe ....... ,. ~ .... 
Jar, doktorlarla 1IJllluU, kra
liçeye atnı.rı ~- fakat 
dop.ayaQflatmtpeak otlaa 
nD SUJ.tm.U jçirdilef. Mı.yet 

l'llJOflUD. 
Kleopatra, ifiklan tarafaa

dan aorpp pldlen ye iatek
lerini laemm ~ istemi
,_ bltb qclmlar ,.,,, Pli 
....,.rclu. 

- IQecptra, .. ....,.,_ 
-.a1s11a,az1m4.~. 
Dlflwea .... , ........ 
laabndumak mı İltİJo..-? 

Onu koUanndaa mltfik Wr 
kunetle tuha1lf, ba eararla yl\• 

~ .. -a '111 ........ 
• arkatuada, .. oJcliaimla 
........ ! .......... 
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EGE GENÇLIGiN SAHİFESİDİR 

Tenkid 

Gece Ve Işıklar 
-~- -es. ::Selızat;) 

Şu son seneler içinde şiir 
kitabları bolluğu içindeyiz. Ay 
geçmiyor ki bir iki eser ve 
isim tanımıyalım .. Güzel.. 

İşte onlardan bir tanesi .• 

GEC:E YE. ışn~~A.~ şairi 
"ATILLANIN GUNU" isimli 
manzum eserile pekte yaban
cımız değildir. 

Kitabına güzel bir isim ve
ren S. Behzat ıiirlerini "Gece 
ve ışıklar,, "O Yerler,, gibi 
iki fasılada toplamış. f lk oku
yuşta iyi intibalar bırakabilen 

şiirlerde pürüzsüz, akan bir 
ahenk hemen nazarı dikkati 
celbediyor. S. Behzat ışıklarla 
dolu kalbinin i'ecelere açılan 
pençeresinde renkli, süslü 
düşünebilen bir şair.. Şiirleri 

sızlıyan bir kalbin dili, emeli: 
Işıklar çiçeklerin, renkler ba

harın olsun, 
Hasret, uçan kuşların, akan 

suların olsun!. 
Aşkım, asırlar kadar sonsuz ve 

derin olsun, 
Sen, yalnız sen benim ol, kalbim 

hep senin olsun! 
Bir kaç yaprak çevirelim: 

Gönlümü saçına bağladı gitti. 
Gönlümü bu akşam dağladı gitti, 
Karşımda bir durdu ağladı gitti, 
Ağladı bu aktam, ağladı gitti •. 

Duyuyor, duyuruyor, fakat 
nedense bazen bizi durduruyor 
da.. E!!ki harareti ye ahengi 
bulamadığımızdan, yalnız keli
me kalabalığından ibaret mıı
ralar üzerinde fazla duramıyo
ruz. "Rüya,, yı şu sayıklama 
ile kapayoruı:: 
Ne sevindim, ah bilsen ne 

sevindim, sevgili: 
Çimenlerin içinde koıtum, 

güldüm, aj-ladım; 
Koştum, güldüm, ağladım, 

gönül deli, ben deli; 
Koştum, güldüm, ağladım, 

sular gibi çağladım. 
Çok yerde eski edebiyatın 

klasik "Gül, Bülbül, Gülşen,, 
gibi modası geçmi, kelimele
rine rastlıyor. bu terennümleri 
dinli yemiyoruz. 

Her şairde olduğu gibi bu
rada da bir "Ayşem,, görüyo
ruz. Muayyen klişelerle alelade 
mısraları athyoruz. 

S. Behzat tamamen Necip 
Fazılın tesirinde: 
Güller bir açılmaz bahara düştü 
Ümidim bir sonsuz diyara düştü 
Bıraktın sulan kenara düştü 
Renk verdin yüzüne ürperdi 

ıçım .. 
Ne kadar da "Ayrılık akşa

mı,, na benziyor. 
"Ümidim yılların seline düşlü, 
Saçının en titrek teJıne düştü,. 

Şair bazen de pek başkasına 
benzeyen kıt'alar yaratıyor. 

Kemaleddin Karninin Gurbet 
şiiri ile: 

Gurbet o kadar acı 
ki ne varsa içimde. 
Hepsi bana yabancı. 
Hepsi ayni biçimde. 

Ve birde S. Behıatio " Yol
cular,. da ki 

iki varlık ıçimde. 

Türk 
Sayğı ile eğil sen bu mutluluk önünde, 
Budunun en karanlık savaşlı bu gününde, 
Sakarya, Dumlupınar. Afyon ve İnönünde, 
Ötkü aldı ün, aldı Bogadır Türk askeri. 

Buyruk verdi boranlar içinden gizli bir el, 
Varlığından hız aldı Ankaradan kopan sel, 
O. büyük savaşlarda dökülen kana bedel, 
Ötkü aldı, ün aldı Bogatır Türk askeri. 

M. ŞEFİK UNGUN 
···························~~~~··························· 

''iYe 3fttllıt Tih·l.'icm Diyene" 
.A T,i'l'ÜRK 

Ey, bulutları yaran, göklere eren dağlar, 
Eteklerine yeşil ovalar seren dağlar, 

Ey, yaylalar, geçidler, boğazlar veren dağlar. 
Haykırıyorum size !. 

Ey tipiler, şimşekler, yıldırımlar, boranlar, 
Göklere yalaz saçan, od yağdıran volkanlar, 
Ey deliren ırmaklar, kuduran çağlıyanlar .. 

Haykmyorum size !. 

Ey, denizler, köpüren, taşan engin denizler, 
Dalgalan dağları aşan engin denizler, 
Ey, kıyıdan kıyıya koşan engin denizler .. 

Haykmyorum size!. 

Ey, gorunen varlığın ışıklı oğulları, 

Ey, güneşler, yıldızlar, engin saman yolları 
- Ey, karanlık göklerin gür ışıktan yolları-.. 

Haykırıyorum size : 

Evrene baş eğdiren, ona güc veren Türküm, 
Sizden üstünüm, sizden yükseğe eren Türküm, 
Haykırıyorum size ; İşitin ki ; Ben Türküm !.. 

Haykırıyorum size 1. 
SAMİ NABİ ÖZERDİM 

·················~~~·~~i~~~~·················· 

Öyle güzeldir ki Anadolumuz, 
Ey arkadaş; gel de yakından seyret ! 
Bir cennet gibidir sağ ve solumuz, 
Gel, cenneti gör de sonra hayret et ! 

Yurdumun her yeri ekip biçiJir, 
Irmakları pakbr, suyu içilir, 
Dağları yücedir, fakat geçilir, 
Gel, çekme karşıdan yurduna hasret ! 

Sakın sen dolaşma sefil, perişan, 
Senden başka varsa böyle dolaşan, 
Onlarla birlikte gökleri aşan 
Şu yüce dağların arkasını gör ! 

Orada görünce çağlayanları, 

Bizi bu diyara bağlayanları, 

Eşini kaybedip ağlayanları, 
Gönlüne bu yurdun se·ıgis\ni ör. 

Burada ekilmez hiç bir yer yoktur, 
Az eksen de yine verimi çoktur, 
Bu elde çahşan her zaman toktur, 
Güzeldir yurdumun toprağı, taşı. 

Ormanlarda kuşlar, bülbüller öter, 
Evrende bulunmaz böyle güzel y~r. 
Buraya gelirsen azalır, bi~er 
Damla damla akan gözümün yaşı. 

M. BİNGÖL KIZILSU 

Annemin Ölümü 
O kara topraklar seni de aldı. 
Çürüttü tenini göğsünde anne. 
Ayrılık acısı bizleri saldı, 
Elem diyarına bir günde anne. 

Ölümün ağlattı yıllarca bizi. 
Şimdi duymıyorsun sen sesimizi, 
Gül gibi soldurdu bak benzimizi. 
Toprağa kefenle yatışın anne. 

Dünyaya bedeldi senin gülüşün, 
Kaibleri dağladı çağsız ölüşün. 
Gözden gider mi hiç son görü-

nüşün, 

Güneş gibi hazin batışın anne 
Buca Orta Okul 
FETHİ AKTUG 

............... , ........................•• 
Ayrılık Acısı 

Anne, anne öten o bülbüller yok, 
Her sabah açılan kızıl güller yok, 
Kederler avutan şen gönüller yok, 
Sevinçten uzağım, derdliyim anne .. 

Baykuş zannederim öten bülbülü, 
Görmedim gönlümde açmış bir 

gülü, 
Hertaraf gözüme görünür ölü, 
Sevinçten uzağım, derdliyim anne .. 

Derdlerden bunaldım, çektiğim 
yeter; 

Anne, gel ruhuma biraz neş'c ver, 
Ayrılık kastreti başımda tüter, 
Sevinçten uzağım, derdliyim anne .. 

İBRAHİM ŞEYDA SEVİN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
özkanlık Ve Kadın 
" Arkadaş ! Beni de artık 

ozan bil. ,, 
Diyerek kalemi elime aldım. 
Şiirin o engin havzına değil, 
Sevdalar yaratanhayale daldım .. 

Kalemi elinden attırdı sesin; 
Söyle bana kuzum melek mi 

nesin? 
Dinlemem el alem ne derse 

desin, 
Kalbimi aşkının odune saldım. 

Yeter ,arhk inan. bu saf aşkıma, 
}3eni ister tam. ister tanıma .. 
Giderken almadım seni yanıma, 
Fakat... Hayalini gizlice çaldım .. 

MUSTAFA NURİ ...... ················~··················· 
Yazı Gönderenlere 

Ege Kopuzuna yazı gönder
mek istiyenlcr yazılarını doğ
rudan idaremize ,,.öndermeli-.., 
diri er. 

Yazılar yeni harflerle oku
naklı ve kağıdın yalnız bir ta~ 
rafına yazılmış bulunmalıdır. 

s·a lı i/ (' }}/ i.:<l e 
o rkadaşla>·ın 

Ağlıyan bir 
kız tanırım 

Çöl aşkı 

ııa z ı ya ::un 
CSP1'f f>>'f 

ŞHr E. T 

Roman E. T 
A.Atilla 

Damlalar Şiir Kazım Feyz 
S. Tekin 

Türk 
Şiir Memduh 

Akınları Delen 

Güzele Kul 
Bana Tanrı gördüğü her güzele kul olan, 
Emre olan vurulan deli bir gönül verdi ... 
Her kurun bin sevginin heyecanile dolan. 
Çaylar gibi çağlıyan, selli bir gönül verdi.. 

Bir Ozan duygusiyle bağlanıb her güzele. 
Gönlümü bin sevginin ardından sürüklerim .. 
Emreyim, ben: Kolumu sarmak için bir bele, 
Derdi başından aşkın gönlüme dert eklerim !.. 

TUMEN ı İHAD 
················~~···~-~~~~~·i·!·~:················· 

Bugün gördüğün şu köy, yıkık çatılarile 
Anlatırdı dün bize soysal bir yoksulluğu; 

Bugün baymdırlanıp benzemiştir bir güle ! 
Şimdide gösteriyor Türkteki ulubuğu. 

Sert poyraz dağıtıyor bulutları göklerden; 
Gök yüzü daha arı olabilirmi yerden ! 

Yalvarır gibi duran o çır çıplak ağaçlar 1 
Soğuk kış güneşinden bilmem ki neler umar! 

Kar altında bu köyün özel güzelliği var 
Güneş bile yüksekten ıssı bir sevgi sunar. 

İçiınden yaratganı kucaklamak ist~rken 
İniltiye benziyor yırkaşım bilmem neden ? 

Kıvanclı duygularım sular çiçeklerini 
Y aslarımla öpüşür gezer şimşeklerini .. 

Ne ıssı isteğim var, ne özenli düşüncem ! 
Engin duygularımı nolur anlatabilsem ... 

Hep bu kayguyla gönlüm yorglü gede üzelden: 
Bu gede varlığım hep kaçmak ister güzelden •. 

Coşgun gönlümle artık didişmekten bezginim! 
Bu karlı gecelerden, gündüzlerden bitkinim .. 

Es göynümde kara yel durmadan yağdır karı 
Olsun artık içimde bu köycez gibi arı. 

T\eçibvrlH HafieP- Kn:ım 
·······~·························································· 

Ayrı 
Hey eller ... Ne olmuş o nazlı eller! 
Dağının bilinir devasımı yok? 

Söğütler ne bükmüş boynunu yer, yer 
Kırların o eski havasımı yok? 

Gülmiyor yüzünüz ne oldu yasa ? 
Dağınız, taşınız bürünmüş yasa 
Pınarlar sevinçken şimdi bir tasa 
O kuşun burlarda yuvasımı yok? 

Dermanı kalmamış ünlü da2-ların , 
BUlbülü ötmiyor yeşil bağların, 
Sayısı bilinmez güler, ağların, 
Gidenin burlara varasımı yok? 

Böyle mi coşardı ( Ege ) nin yeli, 
Denizle boy ölçen Irmağı, seli. 
Yad elde olsada " İzmir güzeli ,, 
Biricik yurdunu sarasımı yok ? 

Her akşam şen ( Ege ) saçları kızıl, 

Çiçekler dererdi mor, sarı, kızıl 
Şimdi Yok O Heves, Gün Yarı Kızıl 
Bu derdin bir ardı, arasımı yok 

Boş yere arayıp ünleme haksı: 
Çiçeği solunca durur mu saksı? 
Erişse yeridir göklere yası, 
Ellerin kan ağlar yarası mı yok. 

RÜSTEM AKINSU 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hepsi ayrı biçimde Karanlık odamın tavanlarında Gün olur, bahar gelir, çiçek- mine yolculuk var .. 
Sonüyor hatırc lar.. Periler, gölgeler kımıldanıyor. lenir geceler; 

Arasında ne müşabehet var. Gün olur,aylar geçer beklenen 
En güzel, en sembolik şiir ola- Titriyorum anam ve korkuyorum yolcu gelmez! 
rak "Aşk,,ı buluyoruz.. Yalnızlık içimde canavar gibi .. 

Alttaki iki mısradaki lisan Şair mısraları bir minyatür 
işler gibi süslerken bir kaç 
defa okumaya değer uYıllar,, 

dan sonra bir 11 darlık,,geçiriyor. 

Gramer hatasına düşdüğünü 

"Tavanında,, demesi lazımken 

'•tavanlarında,, gibi bir bozuk
lulıe: buluvoruz. 

evvelkilere benzemiyor. "Anam,, 
bize tuhaf bir hiı veriyor. Ki-
tabın son iki şiirine ve hele 
11 Yolcu,, ya en iyi demeden 
kendimizi alamıyoruz. 

Yolcu 
Bir sestir ki yayılır ışıklardan 

heceler: 

Her gecenin kalbinde sabahın 
rengi solar, 

Yollardan ışıkların meçhul 
ahengi solar: 

Ömrünün sonu gelir yolların 
sonu gelmez .• 

S. Behzatta gençliğin ümit 
ışık dolu yollarında şiir alc-

Önümüzde ilkbahar, 
Gönlümüzde sevinç var, 
Yolumuzda ışıklar 

Allaha ısmarladık! 

Kitabı bu görüşlerimle biti
riyor ve kendisinden ileride 
daha olgun daha öz kelimele
rin zahiri güzelli\< lerine alda
narak yaztlmış değil, daha içli 
duyguların şiirini bekliyoruz. 

CEZMİ BÜLEND 

Doğudan Batıya : 1 
...•.........• , ....••...•....• 

Devrin Y ollar!nda 
Akınımız Var ... 

Orta Asya yaylalarından 
yük Türk akınları başla ığı 
gün aksaçlı anaların ; geçkin 
babaların ve korku bilmeı 
Türkmen BoğadıJarının gözya~ 
dökerek yas tuttuklarını görü~ 
yor ~ibiyim. 

O gün, yüce ırkımızın da
marlarmda dolaşan kan bugün 
bizim damarlarımız.da da do
laşıyor. 

Btt kan altı uzun çağ taas
sub v~ din örtüsüne bürünmü~ 
uyuşuk ruhlu insanların kanına 
benzemiyor. Evet biz, damar
.larında Öztürk kanı taşlyan ve 
onbir bin yıllık ünlü geçmişi 
olan yüce Türkün çocuklarıyız. 
Tanrıdan başka kimseye bo
yun iğmiyen Türk onbir hin 
yıl önce yine onun buyruğu 
ile tabiatın ucu bucağı belirsiz 
yasalarına boyun iğdi. 

Yiğit boğadırlar ; yurd acı
sını anlatan, şarkılar söyliyen 
güzel Türkmen kızları, kobuı 
çalan ozanlar büyhk Tanrı 
kutun kurt başlı gök bayrağı 
altına toplanmışlardı. 

Bunlar dünyaya medeniyet 
götürecek büyük tarihi akın
larına hazırlanıyorlardı. 

Yer yer akınlar oldu. Kurt 
başlı gök bayrak yedi kutlu 
ülkenin üzerind dalgalanıyordu. 
En bfiyük tacidarlar Türk baş
buğlarmm önünde iğildi. 

Akınların yapıldığı yerlerde 
büyük medeniyetler doğdu. 
Nihayet medeni Türkler güzel 
Anadoluyu kendilerine yurd 
yaptılar. Aylar yılları, yıllar 
çağfarı kovaladı, bir aralık 
kutlu Türk elinin göklerini 
kara, korkunc bulutlar kapladı. 
Bu bulutlar altı çağ göklerden 
çekilmedi. Bir zamanlar Tür
kün önünde diz r.öküb mede
niyet dilenen yaiılar bunu fır
sat bildiler. 

Sevgili yurdumuza saldırdı
lar. Kuvvetleriyle yenemedik-
leri Tü:kü aldatarak yenmeğe 
çalıştılar. Fakat bir sabah tan 
yeri ağarırken Ankaranın yai
çın kayalıklarından Ulu ötkü gü
neşi doğuyor, yurdun dört l,u
cağını aydınlatıyordu. Yurdu-
m uza göz d.ikenierin bu aydın
lık önünde gözleri kamaştı ; 
geris:n geri döndüler, gökler
deki korkunc, karanlık bulut
lar kalmadı. Köhne bir devir 
ötkünce gömüldü. 

Ulus çağlardanberi beklediği 
altın tacı başına giydi. Bu 
sırada Çankayadan tunc yüzlü, 
çelik sözlü bir varlık, bir irade 
yüceldi : ve yurdun yükselmesi 
için yapılan işleri, bundan son
ra yapılacakları, çelik sözlerini 
içimize damla, damla akıtarak 
söyledi. 

Artık a ksaçlı analar, geçkin 
babalar ağlamıyor, genç kızlar 
ve ozanlar devrim destanlarını 
söyliyor ve çalıyorlardı ..... 

Bu gün devrim yollarında 

yürüyeceğimize en büyük Tür
kün önünde and içmiş bulunu
yoruz, ve andımızı sarsılmazı 
bir inanda yerine getiriyoruz. 

Elimizde ışık saçan meşale
miz, kafamızda ulu ülkümüz, 
Atatürk'ün gösterdiği yolJarda 
akmımız var .... 

Karantina 
A.AttllA Önelcln 
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\ 4 A A) C J h k B 1 5 S d . M k KAYSERI. 8 R. ı· C h . "d H ,.', r, , • •• - . a es i ayczit savıavı, eski Denizli saylavı. 2. Emin Giresun saylavı . a rı a - : ıza zmir um urıyet mu -

· • · b ından c;eçilerek bü- B:LECf" 3: • Arslan Tokatlı eski Denizli sudi Ar.sal eski Şarki Karahi- 1. Ahmet Hilmi Arga. eski deiumumi baş muavini 14. 
~iiı~ ·ı p d::ı.' 1 r'nc ısım- 1. ·brah;rn Çola1 ~ L::ski Bilecik saylavı, 3. Haydar Rüştü Ok- snr saylavı 6. İsmail sabuncu Kayseri saylavi, 2. Reşit Üzbey Cemal Tekin İstanbul Lo-
e 1 t 'ı "'; · !" n S:'ly a\' ı aın- say:avı, 2 . Salih Bozuk Eski tem eski Denizli saylavı, 4. eski Şarki Karahisar saylavı 7. eski Kayseri saylavı, 3. Nahit kantacılar cemiyeti başkanı 15 

ZetJP ; ' 1"'ard!r: Bilecik saylavı, 3 . Doktor Ge- Mazhar Müfit Kansu eski De- Muzaffer tüccar ve İstanbul Keren eski Kırklareli saylavı. müstnkil saylav ıçın boş bıra-
A;: • Vı-c 7: neral Besim Ömer ünüversite nizli saylavı, 5. Necip Ali Kü- Şehir meclisi üyesi. 4. Feruh Gupguz kadın Kayseri kılmıştır. 

k 1 - AH Çetinka· a nafia ba- eski profesörlericden. çüker eski Denizli saylavı, 6. GÜMÜŞHANE : 5 belediye üyesi, 5. Süleyman MALATYA : 9 
anı, 2. !iaydar Çerçel eski BOLU 7: Yusuf Başkaya eski Denizli 1. Edib Servet Tar eski Gü- DemirEzer Ankara askeri fab- 1.İsmet İnönü başbakanı ve C 

Afyon say.avı, 3. Cemal Akçin 1. Cevat Abbas Görür eski saylavı, 7. doktor Hamdi De- müşhane saylavı. Hasan Fehmi rikaları tüfenk kısmı usta ba- H. F. genel başkan vekili 2. 
~ki Afyon saylavı, 4. İzzet Bolu saylavı, 2. doktor Emin nizli memleke.: hastanesi baş eski Cümüşbane saylavi, 3. şısı, Veli Yasin Çanakkale C. Doktor Hilmı Harlaç eski Ma-
k~sınan eski Afyon saylavı, Cemal Suda eski Bolu saylavı, hekimi, müstakil saylav ıçın Şevket Erdoğan eski Gümüş- H, F. ve belediye başkanı, 7. latya saylavı 3.Mahmud Nedim 

S. lzzet Ulvi Aykurt eski Af- 3. Hasan Cemil eski boş yer bırakılmıştır. hane saylavı, 4. Ali Şevket Avukat Hasan Ferit eski say- Zapçı eski Malatya saylavı 4. 
~on saylavı,6. Mebrure Günenç Bolu saylavı, 4. İsmail Hakkı DIY ARBEKİR: 7 Önder sev Cumhuriyet Halk lavlardan, 8. Salih İstanbul Ba- Vasıf eski Malatya skylavı 5. 
adın Mersin belediye üyesi, 7. Uzmay eski Bolu saylavı, 5. 1. general Kazım Sövüktekin fırkası Bilecik başkanı. 5. M. kırköy barut fabrikası Başkim- Muttalip Aker eski Malatya 

tıı" • ustekıl saylavlar için bo~ yer Şükrü Lökez eski Bolu saylavı, eski Diyarbekir saylavı, 2. Ze- Durak Erzurum belediye baş- yagerı saylavı 6. Sehri Yektaş Kadın 
bırakılmıştır. 6. Mihat Koray eski İstanbul kii Apaydın milli müdafaa ba- kanı. KIKLARELI: 3 kolleji muallimlermden 7. Ge-

AMASY A: 3 saylavı,7. Mithat mütekait askeri kanı, 3. Zeki Mesud Alsan eski IÇEL: 5 1. Fuat Omay eski Kırklar- neralOsman Kaptagel eski Fırka 
1 Eaet orası eski Amasya keymakam. Diyarbekir saylavı, 4. Zülfü 1. Emin İnankur eski İçel eli saylavı, 2. Şevket Odal kumandanı 8. Osman Hilmi 

Saylavı, 2. İsmail Hakkı Mum- BURDUr 3: Tıgrel. Eski Diyarbekir saylavı saylavı, Hakkı Saydman eski eski Kıklareli saylavı, 3. Ze- Taner Malatya C. H. F.be&şkanı 
~u eski Amasya saylaı, 3. Na- 1. Mustafa Şeref Özkan· eski 5, Huriye Dehaiz kadın, pede- İçel saylavı, 3. Ferit Celal Gü- bit Akın çiftçi ve Lüleburgaz 9. Emrullah Barkin başbakan-
ı Akın eski Amasya say!avı. Burdur saylavı, 2. Halid Ona- goji muallimi, 7. Rüştü evkaf ven eski Mersin saylavı, 4. C. H. F. Başkanı. lık umum müdürlerinden 
ANKARA : 13 ran eski Burdur saylavı, 3. umum müdürü. Hamdi Angun eski Mersin say- KIRŞEHİR: 4. MANiSA : 11 
1. KEMAL ATATÜRK İbrahim Necmi Dilmen Türk EDİRNE: 4 lavı, 5. Süleyman Fikri Mutlu 1. Hazim Börekçi eski Kır- 1. Doktor Saim Üzel Eski r Akagündüz eski Ankara say: dili tetkik cemiyeti genel 1. Faik. kaltalık eski Edirne. eski Mersin saylavı. şebi- saylavı, 2. Lütfü Müfit Manisa saylavı 2. Hikmet eski 

•vı, 3. Eşref Demirel eski An- katibi saylavı2.ŞerefAykut eskiEdirne İST ANBUL: 17 Ôzdaş, eski Kırşehir saylavı, Manisa saylavı 3.Kani Akaken 
kara sa lavı, askeri fabrikalar BURSA: 11 aaylavı 3. Doktor Fatma Şakir 1. Abdülabak Hamid eski 3. Ali Riza Eser Baytar mü- eski Manisa saylavı 4.Mehmed 
ustabaşı.arından, 4. Falih Rıfkı 1. Asaf Daray eski Bursa kadın gureba hastahanesi iç İstanbul saylavı, 2. Yusuf Ak- fettişi. 4. Ahmet Zingal C. H. Sabrı Toprak eski Manisa say-
Atay ec:ki Bolu saylavı,5. Rasim saylavı. 2. Doktor Refik Gü- hastalıkları mütehassı 4. Mecdi çora eski İstanbul saylavı, 3. F. Başkanı. lavı 5. Osman Ercin eski Ma-
Akor eski Ankara saylavı, 6. ral eski Bursa saylavı. 3. Esad Boysan İstanbul tüccarlarından Ali Barlas eski İstanbul say- KOCAELİ: 8. nisa saylavi 6. Refik Şevket 
Şakir Kınacı eski Ankara say]avı Sagay, eski Bursa saylavı. 4. ELAZİZ : 5. lavı, 4. Ahmed Hamdi Deniz- Ali Dikmen eski Kocaeli İnce eski Manisa saylavı 7. 
7· Rıfat Araz eski Ankara say- Mustafa Gerçeker eski Bursa 1. Ahmet Saffet Okay Elaziz men eski İstanbul saylavı, saylavı, 2. İbrahim Süreyya Turgut Türk oğlu eski Manisa 
lavı, 8. Yahya Galip eski An- sayJavı, 6. Doktor Galip saylavı 2. Fadıl Ahmet Azkaç 4. Ali Rana Tarhan Gümrük Yiğit eski Kocaeli saylavı, 3. saylavı 8. Tahir es~i Manisa 
kara saylavı 9. Ahmet Ulus Kahraman eski Bursa say- eski Eliziz saylavlarından 3. ve inhisarlar bakanı, 6. doktor Kemalettin Alpak eski Koca- saylavı 9. Yaşar Ozey eski 
~~~s gazetesi baş ustası lavı, 7. Kan güvenderek eski Fuat Ağralı maliye bakanı Refik Saydam Sıhhiye bakanı, eli saylavı, 4. Raif Akçın' eski Manisa saylavı 10. Kenan Örer 
unıtaz Mümin Cumhuri- Trab?.on saylavı, 8. Doktor 4. Fuat Ciyiltepe Eski Elaziz 7. Halil Ethem Eldem eski İs- Kocaeli savlavı, 5. Salah Yar- İstanbul Cumhuriye~ müddeiu-

Yct Halk Fırkası Ankara Sadi, Konuk Cumhuriyet halk saylavlarından 5. Tahsin Erk tanbul saylavı, 8 Sadettin Uras gın eski Kocaeli saylavı, 6. mumisi 11. Kazım Nami maarif 
b.aşkan vekili, 11 . Şefık Ayas fırkası Bursa vilayet idare be- eski Elaziz saylavı eski İstanbul saylavı, 9. Salah General Ziya Nuri eski Af- bakanlığı talim terbiye üyesi 
rfcilerden ve C. H. F. üyesi, yeti başkanı, 9. Atıf adliye mü- ERZİNCAN: 4 Cimcoz eski İstanbul saylavı, yon saylavı, 7. Hasan Hayri MERAŞ: 5 

2 · Sanı Kara Mehmet kadın, fettişi, 10. Şekibe Şekip Aysel 1. Abdulhak Fırat eski Er- 10. Ziya Karamürsel eski İstan- Kan eski Edirne saylayı, 8. 1. Mehmet Erten eski Mer;ış 
13 · Mustakil saylav için boş kadın İnegöl lsa Viranda çiftçi, zincan saylavı, 2. Aziz Samih bul saylavı, 11. Hamdı Mustafa Nedim Yüzatık mütekait top- saylavı, 2. Mitat eski Meraş say-
Ycr bırakılmıştır. 11. Sadeddin Ferid Talay İs- Yeter eski Erzincan saylavı, 3. Gürsoy eski İstanbul saylavı çu miralay, lavı. 3. Nurusal eski Meraş say-

ANT ALYA 7: tanbul avukatlarından. Saffet Arikan eski Erzincan tabak ustabaşıiarından, 12. Ya- KÜTAHYA: 9. lavı, 4. Hasan Reşit Tangut es-
1 . Doktor Cemal Toğa ÇANAKKALE: 5 saylavı, 4. Hikmet Işık Sivas şar eski İstanbul saylavı tes- 1. Recep Peker eski Kü- ki Meraş saylavı, 5. Kemal Ku-

cski Antalya saylavı, 2. 1. Ahmet Cevat Emre eski Halkevi ve belediye başkanı. viyeci ustası, 13. Hayrullah tabya saylavı C. H. F. Genel sun eski saylavlardan Adana Hal 
T 0nıan Aksoy eski Antalya Çanakkale saylavı, 2. Şükrü ERZURUM: 10 Ergin eski İstanbul saylavi kun- 2. Muhlis Ekmen Ziraat kevi başkanı. 
saylavı, 3. Rasih Kaplan eski Yaş eski Çanakkale saylavı, 1. Aziz Akyürek eski Erzu· duracı, 14. doktor general Hak- Bakanı, 3. Mehmet Sümer MUGLA:5 
Antal) a saylavı, 4. Türkan 3. Ziya Gevher Atili eski Ça- rum saylavı 2. Doktor Ahmet kı Şinası eski Erzurum saylavı, eski Kütahya saylavı, 4. Naşid 1. Hüseyin Avni Ercin eski 
~ac;buğ kadın Fevziati lisesi nakkale saylavı, 4. Doktor Mus- Fikri Tüzer eski Erzurum say- 15. general Şükrü Naili eski Hakki Ulug eski Kütahya saylavı Muğla saylavı, 2. Şükrü Kaya 

1 
ız kısmı müdürii, 5. Celal Ha- tafa Niksu Ödemiş Belediyo lavı, 3. Nafi Atuf Kansu eski kolordu kumandanlarından, 16. 5 lbrahim Dalgıç,eeski Kütah- iç hakan, 3. Yunus Nadi t'ski 

cp konsolosu, 6. Nazif Arıcan başkanı, 5, Hilmi birinci umu• Erzurum saylavı, 4. Nafiz Dum- Fakiha Oynen (kadın) Bursa ya saylavı 6. Ömer David Muğla saylavı, 4. Nuri Tuna 
~~liye l:>akanlığı müsteşarı. 7. mi müfettiı, lu eski eski Erzurumsaylavı, 5. kız lisesi müdürü 17. Müstakil Dinç eski Kütahya saylavı çift- eski Muğla saylavı, 5. Müstakil 
1ustakil saylav için boş yer ÇAN KIRI: 5 Tahıin Üzer eski Konya Say- saylav için boş yer bırakılmıştır. çi 7 Besim Atalay eski Aksa- saylav için boş bırakılmıştır. 

bırakılmıştır. M. Abdülhalik Renda eski lavı, 6. Nakıye Elgun kadın ISPARTA: 4 ray saylavı 8. doktor Lütfi MUŞ: 4 
A YDıN : 6 Çankırı saylavı ve Cumhuriyet İstanbul şehir meclisi üyesi, 7. 1. Hüseyin Hüsnü Özdamar Kırdargöz mütehassıslarından 1. Hakkı Kiloğlu eski Muş 
1. Adnan Ertin eski Aydın halk fırkası mecliı grubu baş- General Zeki Soydemir birinci eski Isparta saylavı, 2. İbrahim ve İzmir vilayet C. H. F. üye- saylavı, 2. Naki _eski Muş say-

saylavı 2. doktor Mazhar Ger- kan vekili, 2, Rifat Otur eski ordu müfettişliği eski erkanı Demiralay eski Isparta saylavı, sinden 9. müstakil saylav ıçın lavı, 3. Şevki Istanbulda diı 
rnen, eski Aydın saylavı 3. A- Çankırı saylavı 3. Ziya Et eski harbiye hac.kanı, 8. Fuat An· 3. Kemal Turan Ünal eski Is- boş bırakılmı,tır. hekimı, 4. Şükrü Ziraat ban-
b'd' .. Ç k ... iN 7 1 ın Üzmen, maarif bakanı. 4. an ırı aaylavı, 4. Sami Çöl- kara cumhuriyet müddeiumu· parta saylavı, 4. Mükerrem MARD : kası umum müdürü. 
Tahsin San, eski Aydın sayla· geçen eski savlavlardan, 5. müs misi 9. Şükrü Türk Tayyare Ünsal eski Isparta saylavı. Abdürrazzak Sataka, eski NİGDE: 7 
\'ı S. Nazmi topçu tüccar ve tekil saylav için boş yer bıra- Cemiyeti başkan muavini KARS: 7 Mardin saylavı 2. Ali Rıza 1. Ahmed Tevfik Ulucay 
~Ydın kooperatif idare meclisi kılmıştır. ESKİŞEHİR : 5 1 . Baha Tali Öngören eski Ernem eski Mardin saylavı 3. Niğde saylavı, 2. Faik Soylu 
u:esi 6. Nuri Kazım Söke çift- ÇORUH: 8 1. Ahmed Özdemir Eskişe- Kars saylavı, 2. Faik Bermek İrfan Ferid eski Mardin say· eski Niğde saylavı, 3. Halid 
çılerindeıı. 1. Şefik eski Rize saylavı, 2. hir saylavı, devlet demiryolları eski Kars saylavı, 3 . Mehmet lavı 4. Hilmi Çoruk Kastamoni Mengi eski Niğde saylavı 4. 
BALIKESİR: 12 Ali Zırh eski Rize saylanı, 3.A- Eskişehir fabrikası ustalarından Nazıf eski Kars saylavı, 4. Ge- belediye başkanı 5. doktor Cavid İhsan Oral Adana çift-
1. Enver Adakan eski Balı- tıf Tözün eski Rize saylavı, 4. 2. Emin Sazak Eskişehir say- neralNuhiddinAkyüz eski Kars Rıza Levent Adana sıtma ensti- çiler birliği başkanı, 5 Doktor 

kesir saylav•, 2. Hacım Tezer, Fuat Otogay eski Rize saylavı, lavı, 3, Yusuf Ziya Özer Es- saylavı, 5 . Ömer Kamil Kun- tüsü Laratuvrı şefi 6. Edib Rasim Ferid Talay eski Bursa 
eski Balıkec .. . ayıavı 3. özen S . Hasan Cavit eskı Rize say- kişehir saylavı, 4. Osman C. tay eski Kars saylavı, 6. Esat Ergın, devlet şurası üyesi 7. saylavı, 6. Kamil Brüksel mas-
Hki Aksaray say!nvi, 4. İsmail lavı, 6. Asım Us eski Artuvin H. F. Eskişehir Vilayet idare Uz Öyüz eski Rize saylavı, 7. Osman Dincer İstanbul avu- lahatgüzarı, 7. Müstakıl saylav 
k a~kı Uzun çarşılı Eski Balı· saylavı 7. Mehmt Ali O kar hey eti başkanı 5. müstakil say- Husrev Sami eski saylavlarden. katlarından. için boş bırakılmıştı!'. 
Öcsır saylavı, 5. General Kazım eski Artuvin say1avı, 8. miihen- lav. KASTAMONU: 9 KONYA : 15 ORDU: 7 
r ~~ip Büyük Millet Meclisi dis Ömer Fehmi yollar ve bina- GAZİA YINTAB: 7 1. Tahsin Coşkun eski Kas- 1. Ahmed Hamdi Dikmen 1. Ahmed İhsan Tok Göz 
cısı, 6. Mehemet Cavit eski lar dairesi başkanı, 1. Ali Kılınç eski Gaziaym- tamonu sayJavı, 2. Veled İzbu- eski Konya saylavı 2. Kazım eski ordu saylavı, 2. Hamdi 
Balıkesir savlavı, 7. Osman Ni- ÇORUM: 7 Gürel eski Konya saylavı 3. Yılman eski Ordu saylavı, 3. 
ya B tab saylavı, 2. Nuri Conker dak eski Kastamonu saylavı, 21 urcu eski Çanakkale 1. Mustafa C::ıntekin eski Ço- k G Muzaffer Döker eski Konya İsmail Cama eski Ordu say-
sayla 8 H . K Es i aziayıntab saylavı, 3. 3. Sıtkı Şerif Tosya kazasında 4 Al' C . k O 

vı, · ayrettın aran rum saylavı. 2. İsmail Kemal saylavı 4. Mustafa Ulusan eski lavı, · ı anıp es İ rdu e k' b ~ Reşid Agar eski Gaziayıntab 'ft · 4 d kt T f k A slan D k 
s ı ilccik saylaya, Sabiha Alpsar eski Çorum saylavı, saylavı, 4. Şahin eski, Gazia- çı çı, . o or ev ı r Konya saylavı 5. Mustafa Lütfi saylavı, 5. o tor Ziya Naki 

Gölcçöl İzmir kız muallim mek- 3. t. İsmet Eğer eski Çorum yıntab saylavı 5. Bekir Kaleli Kastamonu cumhuriyet halk Çiftçi 6. Naim Kazım Onad Yattırım boğaz, kulak, burun 
~ebi nıüdürü, 10.RahmiBalıkesir saylavı, 4. Münir Çağıl eski İstanbul avukatlarından 6. fırkası başkanı, 5· Şerif hari- eski Konya saylavı 7. Tevfik mütehassısı. 6. Muhiddin Baha 
Susığırlık kazası çiftçilerinden Çorum saylavı 5. Nabi Rıza Remzi Cürez eski sayJavlar- ciye bakanlı2'ı ikinci daire bi- Fikret Silay eski Konya say- Pars avukat eski saylavlardan, 
11. Cemal mütekait miralay Yıldırım eski Çorum saylavı, dan 7. Ömer Asım aksoy Gazi rinci s. şefi, 6. Abdurrahman lavı 8. Kazım Okay eski Gire- 7. Selim Sırrı Maarif bakanlığı 
121 Doktor Hasan Vasıf So~ 6. Eyüp Sabri eski saylavlar- Antep C.H.F. başkanı Ekrem eski erkanı harp binba- ıun saylavı 9 Y edizay denlik umum müfettişlerinden jimnas-
Yürek, Dişçi mektebi pro- dan. 7. Baytar Ali Rıza tay- GİRESUN : 7. şışı bağcı, 7, İbrahim Krantay kadın Bolu belediye üyesi, tik mütehassısı. 
fesörlerinden yare cemiyeti müfettişi C. H. l. Hakkı Tarık Us Eski Gi- T. J. T üyesi Baltık devletle- 10. Kamil Canel Uşak şe- Sinop: S 
BAYEZİT: 3 F. vilayet heyeti ba1kanlarm- rcsun saylavı 2. General İhsan rinde maslahatgüzar, 8. Dok- ker fabrikası elektrik şirketi 1. Doktor Galip Hakkı 
1. İhsan Tav eski Bayezit dan. Sohmen eski Giresun saylavı tor Şükrü Senazan, İzmirde 11. doktor Osman Şevki Ulu- Ustün Top kapı yoksullan 

•aylavı, 2. Ha!"t Bayrak eski DENiZLİ: 8 3. Talat Onay eski Çangırı say- doktor, 9 müstakil saylav için dağ İstanbul Beyazıtta hekim koruma cemiyeti Başkam, 
Bayezit saylavı, 3. Übey<İü1- 1. Doktor Kazım Samanlı lavı 4. Münir Ak Kaya eski boş bırakılmıştır. 12. Şevket Ressam, 13. Ali _ lütfen cevınmz. _ 
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ödemişe ·Kar Yağdı 
\'ali General Kazım Dirik Adagide 

Yeni Asır 

•• 
Büyük Onder Atatürk 

ÖJ,miş 4 r~!.!~_11~! .. ~~!t~tyo~~~ köyyollannı Neşrettiği Bir Beyanıiame ile Devrim 
mişe bugün sabaha karşı bu- 1 teftiş için, Ödemişe gelen Va- F ı uı d it. d 1 t. 
rada " Kuşbaşı ,, tabir edilen limiz general Kazım Dirik, ay- Jr {asın~ US an Jma S ıyor •• 
buyüklükte kar yağmağa baş · nı gece "Adagide,, civarındaki 

Baş/ut ıı ı 1 ın, ı s in ec.ıe \ 
ladı. iki saattır devam eden yolları görmek için teftişler vazenesi ötedenberi açık bu-
yağış, her tarafı ağarttı. Söy- yapmış ve Kasabaya döniişte ı lunduğu ha'de, ziraat madde-

taarruz niyetlerinden uzak bir 
surette kurumlandırmak istiyen 
temiz bir zihniyetle evrensel 

dan takip edeceğiz. Asırlar

dan beri ihmal edilmiş olan 
vatan bayındırlığın şimdiye ka
dadar büyük zorluklan yene
rek nasıl takip edebildikse bun
dan sonra daha ziyade dikkat 
ve sebat ile takip edeceğiz. 

1935 senesi nihayetine kadar 
demiryollan Diyarıbekire var
mış, kömür havzasına ve An
talyaya doğru uzanmış ola
caktır. 

lcndiğine göre buraya on üç kar yağması yüzünden diğer J leıir:in fiat düşkünlüğü ve 
senede bir böyle kar yağdığı yollan görememiştir. K2.zım 1 yurdun geniş ö!çüde sı-

tertiplerin meydana gelmesine 
çalıştık. Bugün barış ve ulus
lar arasında evi geçinmegı 

amaç tutan ülkekrde birleşik 

siyasamız ve karşılıklı türlü 
antlaşmalarımız vardır. Bir 
yandan da ulusal korunma 
vasıtalarına özel bir değer ver
dik. Bug ün Türk ulusu iki Türlü 
vasıfla u!uslar arası münase
betlerde k\!ndisil\.i göst~rmek
tedir. Bunlardan biri ulusumu
zun kendini müdafaa için sar
sılmaz bir azım sahibi ola
rak hürmet edi!meğe layık 
bir kudrette olması ve diğeri 
ulusumuzun dostluklarına ve 
ittifaklarına ahval ne olursa 
olsun, değişmez bir sadakatla 
riayetkar olacağına inanılmış
br. Türk vatanı, ulusun bu 
yüksek ve haklı güvencine da
yanarak ilerlemektedir. 

görülmekte imiş. Dirik bugün tren ile İzmir'e nai mamulata olan iliti-
Ödemiş 4 ( Hususi ) - Bu mtti. j 

~~~~~~~~~~~~~~=b~-~~~~~~~~~~~~ yacı alış ver:ş a~ğını daha 
/ ziyade artıracaktı. 2. Yusuf Kemal Tangır 

Senk eski Sinop Saylavı, 
3. Hulusi Uruç oğlu eski Sinop 
saylavı, 4. Cevdet Kerim İncc
dayı C. H. F. umum idare he
yeti üyesi, 5. Hüsamettin Akan 
dış hekimi. 

TOKAT 7: 
1. Hüsnü Konay eski Tokat 

saylavı, 2. Nazım Paray eski 
Tokat saylavı, 3. Recai Erişken 
eski Tokat sayJavı, 4. Süreyya 
Gencal eski Tokat saylavı, 

5. Galip Pekel nüfus ümum 
müdürü, 6. Hürrem Elaziz be
lediye başkanı, 7. Müstakil 
saylav için boş yer bırakıl
mıştır. 

SAMSUN: 8 
1. Doktor Asım Sirel eski 

Samsun saylavı, 2. Etem Tu
ncay eski Samsun saylavı, 3. 
Mehmet Yunus Güneıdoğdu 
eski Samsun saylavı çiftçi, 
4. Ruşen Barkın eski Samsun 
sayıavı, 5. Zühtü Durukan es
ki Samsun saylavı, 6. Meliha 
Ulus (kadın) Samsun lisesi mu
alhmıerinden, 7. Mehmet Ali 
Yurukel İstanbul şehır meclisi 
üyesi, 8. Mustafa Tunalı An
kara askeri silah fabrikaları 
usta baıılarından. 

SEYHAN: 8 
1. Ali Münif Y eiena eski 

Adana saylavı, 2. Damar Ank
oğiu eski Adana saylavı, 3. 
Hilmi Uram eski Adana say• 
lavı, 4. Ömer Resul Bicer eski 
Adana saylavı çiftçi, 5. Gene
ral Naci Eldeniz eski Cebeli
bereket saylavı, 6. lbrahim 
Mete eski Cebelibereket say
!avı, 7. Esma Nayman (kadın) 
Adana belediye üyesı, 8. T ev
fik ziraat umum müdürü. 

SilRT: 4 
1. Halil Hülki Aydın eski Si

irt saylavı, 2. Mahmut eski Si
irt saylavı. 3, Şevki( Susoy) To
katlı, 4. İsmail Muştak may-. 
kon muharrir. 
SİVAS: 10 
1. Necmettin Sadık eski Si

vas saylavı 2. Rasim Basara 
eski S:vas sayJavı 3. Remıi 
Ciner eski S:vas saylavı, 4. 
Şemsettin Günaltay eski Sivas 
aaylavı 5. Ziya Basara eski Si

vas saylavı 6. Vasıf Raşit Se
~ik eski şarki Karahisar say-

lavı 7. İsmail Mehmet Ugur 

Sivas saylavı çiftçi 8. Sabiha 

Görkey (Kadm) Tokat orta 

mektep muallim 9. Husrev Ge
rede eski T abran büyük elçisi 
10. Müstakil saylav için boş 
bırakılmıştır. 

TEKiRDAGI: 5 
1. Cemil Uybadın eski Te

kirdağı saylavı ve C. H. F. 
meclis grubu başkan vekili 2. 
Faik Öztırak eski Tekirdağı 
aaylavı, 3. Şakir Keaebir eaki 
Edirne say)avı 4. Yahya Kemal 
eski Yozgat saylavı S. Hüse-

yin Rahmi Apak C. H. F. ida
re heyeti üyesi 

TRABZON: 9 
1. Daniş Eyibofılu eski T rab

zon saylavı 2. Halil Mitat eski 
Trabzon saylavı 3. Hasan Sa
ka eski Trabzon saylavı, 4. 
Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 
eski Trabzon saylavı, 5. Sü
leyman Gedik eski Trabzon 
saylavı, 6. Raif Karadeniz !!!ski 
Trabzon saylavı 7. Seniha 
Hızal kadm eski maa
rif umum müfettişi ve Yeni 
Turkiye mektebi müdürü, 8. 
Mithat Aydın mühendisi eski 
saylavlardan, 9. Sırrı Day du· 
yunu umumiye komserliğinde 
Maliye bakanlığı eski nakid iş
leri müdürü. 

URFA: 7 
1. Ali Saib Ursayas eski Urfa 

saylavı,2.BehcetGünay eski Urfa 
saylavı, 3. Mehmed Emin Yur· 
dakul eski Urfa saylavı, 4. Re
fet UJgen eski Urfa saylavı 
5. General Ahmed eski baytar 
dairesi başkanı, 6 Fuad eski 
saylavlardan, 7. Muhiddin eski 
Bursa belediye başkanı. 

VAN: 3 
1. Hakkı Ungan eski Van 

saylavı, 2. Münib Buya eski 
Van saylavı, 3. İbrahim Arıvaı 
eski Hakkin saylavı. 

YOZGAD: 6 
1. Avni doğan eski Yozdad 

saylavı, 2. Sungur eski Yozgat 
saylavı, 3. Süleyman Sırrı lçöz 
eski Y ozgad saylavı, 4. Ömer 
Y ozgadın Evci köyünde çiftçi, 
5. Ekrem T ekirdağı C.H.F vi
layet başkanı, 6. Müstakil say
lav ıçio boş bırakılmııtır. 

ZONGULDAK 8: 
1. Celal Sahir Erozan eski 

Zonguldak saylavı, 2. Halil 
Karatavsu eski Zonguldak say
lavı, 3. Ragıp eski Zonguldak 
saylavı, 4. Rifat Vardar es1:ei 
Zonguldak sayluvı, 5. Hasan 
Karabacak eski Zongulda < say
lavı maden usta başısı, 6. Esat 
eski Zonguldak saylavı maden 
ustabao:rısı, 7. Recep Zühtü So
yak eskt Sinok saylavı, 8. dok
tor Mithat Altıok Zonguldak 
C. H. Fırkası vilayet başkanı. -. -

Düzeltme 
3 Şubat günlemeçli sayımızda 

Değirmenderede ifayı vazife 
halinde jandarmayı dövmekle 
suçlu Hamit, Hüsnü, Fehmi ve 
Şaban adli şahısların tevkif 
edild1kleri yazılmış ise de dö
vülen jandarma olmayıp bekçi 
olduğundan bu yanlışı düzelti
riz. Janda'rma bekçiyi dövenleri 
derhal yakalamış ve kendilerini 
kanunun pençesine teslim et
miştir. 

Çinko Varilleri 
Gazi Bulvarında yağ tüccarı 

jojefin mağazası önünden 
çinko varillerden birisini ça!an 
Hasan oğlu ibrahim tutul
muştur. 

1 

Bu zorluklar ve ihtimaller yü
zünden ülkede genel mkınh 
mali olarak da ağır tesir'.er ya-

l pacağından dev'etin hazinesi 
gittikçe daha fazla dnr!ığa ma
ruz bulunuyordu. 

Bn çetin şartlar her alanda 
yeni kurumlar yapmağa mecbur 
olan yurdumuzda açılmayı ve 
ilerilemeyi durduracak mahiyet
te idi. Bütün bu çetin şartlara 

şu gayet mühim noktavı da kat
mak gerektir. 

Geçen dört yıl iç.inde uluslar 
durumu yeni ve derin bir buh
rana girmiş ve uluslar arasında 
kuşku Ye güvensizlik ıiddetle 
kendisini hissettirmiştir. Geçen 
4 yıl içinde ben ve fırkam ulusun 
başlıca bu meseleleri halletmek 
vazifesinde idik.Bugün yüksek 
kabnıza açık alınla çıkıyoruz. 
En nazik ulus davalannı isa· 
betli tedbirlerle, en doiru yol
larda takip ettiğimiz ve her 
alanda müsbet neticeler aldı
jmıız kanaatindeyiz.Ôkonomide 
ticaret muvazenesini temin 
edecek ve ulusun satın alma
kabiliyetini koruyacak tetbirler 

1 
bulundu.Bu güzide it Ye değiş
me hacimlerinin daralması nia
betle kazanç bulmıya verilen 
ehemmiyet hızla iyi ve hayırlı 

Sevgili yarddaşlarım; 
Türk vatanını mütemadiyen 

yükselten ve ilerleten ana siya
sada devam etmek karannda-
yız. Eğer yüce itimadınızı üze
rimden ve önderi bulunduğum 
C. H. Fırkasından esirgemez
aeniz gelecek dört yıl içinde 
ortaya koyacatl'ımız eserle -
rin -de -geçenlerden daha 
çok ve daha verimli ola
catına kat'i ve samimi imanı
mız Yardır. Ökonomide, mali
yede, nafıada, kültürde ve 

milli müdafaa ile iç. ve dış si
yasada doğruluğu denenmiş 

gidiş yollarında azim ile yürüye-

cejiz. Ôkonomide sanayileşme 
programımızı tahakkuk ettirmek 
liriiıılerimizin nefasetlerini ve 
istandarıtlarını tanzim ve mu
hafaza etmek her türlü deniz 
ökonomisini genişletmek, her 

tesirini hissettirmeie bat • 
Jadı. Geniş ölçüde sana
yileşme hareketi, devletçe 
ve ulusça alınan yeni durumun 
en belli vasfıdır.Bugünün, zirai 
ve sınai ürünlerimizin fiatla
rında düşüklük durmhş, hatti 
genel olarak yükselme başla
mıştır .Zirai ve sınai ürünlerimizin türlü maden ökonomisini büyült-

. mıktarları dahi çok ülkelerinde mck, küçük kredi müesseseleri-
azalmağa ve azaltılmağa mah- ni vücuda getirmek kararında-
kum olduğu halde bizde bir art- yız.Sanayileşme devrinde ihtikar 
ma göstermektedir. suretinde bir fiat pahalılığına 

Yetiştireceği meyus et- mah~l vermeme için ciddi kon-
miyecek, kan:?.atlı bir fiatle trol tedbirleri genişlettirilecek 
ürün artımı, yeni ökonomi dü- ve pekiştirilecektir. Maliyede 
zenimizin sağlam temellerinden vergi islahatına devam olu-
ve mutlu ayırdımlarından biri nacaktır . Bu ıslahat yurd-
olmak yolundadır. Ökonomik daşın mali yükümlerini yer-
tetbirlerin doğruluğu ve sağ- siz sıkıntılara ön vermiyecek 
lamlığı ulusun genel yaşayışına surette, düzeninde ödemesini 
ve her şeyden önce devletin temine matuftur. Tedrici ve 
mal:yesinde müsbet tesirini der- iktisadi gelişmeğe uygun bir 
hal gösterdi. Şiddetli ve sert ta- terakki ile devletin hazinesini 
sarruf tedbirlerile muaveneti te- çok kudretli bir hale getirmek 
min olunan devlet bütçesi.1931 esaslı bir umdemizdir. 
dan sonra her yıl muvazene Nafia prohramımızı durma-

Erzurum hatları faaliyetle 
ilerliyor. Ve ilerileyecektir. Sağ
lık ve soysal yardım faaliyeti
miz, önümüzdeki yıllarda daha 
ziyada gtmişleyecektir. 

Büyük Türk ulusunun kadın 
ve erkek seçmenleri: 

Bir yurdun en değerli varlığı 
yurttaşlar arasında ulusal 
birlik, iyi geçinme ve çalış
kanhk duygu ve kabiliyet
lerinin olgunluğudur. Ulus 
varlığını ve yurd erginliğini ko
rumak için bütün yurddaşlann 
canını ve herşeyini derhal or
taya koymağa karar vermiş 
olmak bir ulusun en yenilmez 
silahı ve korunma vasıtasıdır. 
Bu sebeple Türk ulusunun ida
resinde ve korunmasında ulusal 
birlik,ulusal duygu, ulusal kültür 
en yüksekte göz diktiğimiz ide
aldir. Yüksek ve inkılapçı bir 
kültür seviyesine varmak için 
önümüzdeki yıllarda daha ç..ok 
emek vereceğiz, müsbet bilgile-
rın temellerine dayanan, gü
zel sanatları seven, fikir ter
biyesinde olduğu kadar be
den terbiyesinde de kabili-
yeti artmış ve yükselmiş 
olan erdemli, kudretli bir ne
sil yetiştirmek ana siya-
samızın açık Dileğidir. Yüce 
Türk ulusundan itimat isterim. 
Yeniden deruhte edeceiimiz 
ağır va7ifeleri, yüzakile ba
şarmak ve ulusumuza müsbet 
hesaplannı · verebilmek, samimi 
gayemizdir. 

Bu onurlu ve ağır vazifeli 
yolda birlikte çalışabileceğim 
arkadaşlarımı yüce seçiminize 
sunuyorum. Seçim karannız
dan sonra da muvaffakıyeti-
mizin güvenci ve vasıtası ancRk 
yurddaşJarımın aramsız yardım
ları ve ilhamları olacaktır. 
~e n:ı.a1 .A..'ta'tiirk .. .......... ,. 

Beyaz Rusların Çıkar
dıkları Gazete 

ANKARA 3 (A.A) - Var
şovada beyaz Ruslar tarafm
dan çıkarılan Vatan Sesi adlı 
mecmuanın memleketin dış si
yasetine dokunacak yazılar ta
şıdığı anlatıldığından memleke
te sokulması icra Vekilleri he
yeti kararile yasak edilmiştir. 

içinde artmağa başlamıştır. 

Birçok verğiler islah edilmiş 
ve hatta ıdirilmiş olduğu halde 
tahsilatta ve bütçe yeku
nunda artma kabiliyeti gö
rülme&i sağlam bir mali bün
yenin ve ökonomik ahvalin 
her yıl daha ziyade iyileşmesi-

lzmir Postası 

nin en müsbet belgesidir. 
Uluslar ara~n güuensizlik ve 

ve koşku devrinde, biz, büyük 
Türk ulusunu yüce menfaatle
ı ine en uygun tedbirleri büyük 
hassasiyetle takib ettik. Ba· 

• "'c; ce.ven ve onu hartürlü 

Abone Ve Ilan Borçlarını Veriyor 
Vekiller Heyeti yüksek kararile muvakkaten tatil edilmiş 

olan lzmir Postasının yeniden intişarına müsaade buyurula
cağını yüksek Cumuhuriyet idaresinin büyük adaletinden 
beklemekteyim. 

3500 liralık matlubatımızın tahsili imkanını bulamamış 
olmamıza rağmen· gazete abone ve ilin bedellerinden matlubu 
kalan zatların 2000 lirayı geçen matlubahnı Ticaret matba
asında yaptıracakları evrakı matbua bedellerile itfa ve 
tediyeye hazır olduğumu ilin ederim. 

İzmir Postası sahibi : Rşit Yılmaz 

D tUbat 1935 - - ~ 

Ankara da ... ~ ... 
Kar Beş Santi
metreyi Buldıı 
ANKARA 3 (A.A) - Zir&a 

vekaleti meteoroloji enstitü· 
sünden aldığııLız malumata gö
re, son 24 saat içinde, Trakyıl 
mıntakasının Edirne çevrcJJI• 
~ge mıntakasının Manin ve 
lzmir çevreleri, orta anaddu 
ve dogu anadolusu temam~yl• 
yağışlı geçmiştir. 

Yagış, lzmir ve Manisad• 
yağmur diğer yerlerde kar 
şeklindedir. Karın kalınlığı 
Muşta 70, Sarıkamışta 53, Si
vasta ve Erzurumda 28 santi
metreyi bulmuştur. 

Karadeniz kıyıları mıntakası 
hariç olmak üzere hava suhu
netinde bir gün evveline na
zaran 3 derece etrafında dü-
şüklük vardır. Trakyada, Ege, 
orta anadolu ve doğu anado• 
!usunda gece suhunet derece· 
leri tamamen sıfırın altında 
kaydedilmiştir. 

Yurdda en düşük suhunet 
sıfırın altmda olmak üzere 
Karsta 16, Sivasta 13, Erzu
rum - Y ozgad ve Çorumda 11 
derecedir. En yüksek suhu
net sıfırın üstünde Adanada 
15 dir. 

Ankarada gece başhyan kar 
saat 11 e kadar devam etmiş ve 
5 santimetreyi bulmuştur.Öğle
den sonra hava vaziyeti sıfırın 
üstünde bir dereceye kadar 
yükselmiştir. Rüzgar cenubi 
istikametinden saniyede iki 
metre süratle esmektedir. 

Ankara'da 
Vilayet Fırka Kongresi 

Ankara, 3 (A.A) - C. H. 
Fırkası Ankara vilayet kon-
gresi saat onda çocuk esirge
me kurumu umumi merkez sa
lonunda toplanmıştır. Bütün 
kaza mümessilleri hazır bulun· 
muşlardır. Kongre vilayet ida
re heyeti reisi bay Rifat bö-
rekçi tarafından açılmış birinci 
reisliğe bay Rifat Börekçi 
ikinci reisliğe Mümtaz Okmen 
katipliklere Avukat Ekrem ve 
bayan Samiye seçilmişlerdir. 

Kongre vilayet heyetinin 
iki yıllık faaliyet raporu ile 
hesap bilançoları ittifakla ka
bul edilmiş ve kongre Atat ürk 
İsmet İnönuü Kazım Özalp 
ve Bay Rebep Peker vil: et 
kongresinin saygı ve sev~i e
rinin sunulmasına kongre r1ya
setini memur etmiştir. Kongre 
müzakerelerine devam etmek
tedir. 

Berlinde 
Berlinde J\ilanialı At 

Yarışları 
BERLİN, 3 (A.A) - Alman 

ekibi dün öğleden sonra yapı• 
lan uluslar arası manialı at ko
şularında uluslar mükafatını 
kazanmıştır. Alman mülisimi 
Schlivum birinci gelmiştir. Ko
şuda bay Hitler ve Göbels 
dahil olmak üzere bir çok yük
sek şahıslar hazır bulunmuştur. 

Italya - Avusturya 
Arasında 

ROMA 3 ( A .A) - İtalya 
ile Avusturya arasında dün ak
şam harsi bir mukavele imza
lanmıştır. Bu mukaveleden mak
sat iki memleket arasındaki 
iCrek san'ata ve gerek harsa 
aid mübadeleleri tacil etmek
tedir. 
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Ala~ehir İcra Daitesinden: 
Alacaklı: İzmirde mukim tüc

carden Selinikli Mahmud ve 
Hafız Celil. 

Borç!u : Alaşehirde Kavaf 
Mustafa. 

Borç mikdarı : 644 Lira 62 
kuruş ve icra masrafları. 

Borcun müstenindi : Alaşehir 
t~pu dairesinin 2 Eylül 930 ta
rıh ve 120 numarala ipotek se
nedi bakıyyesi. 

Borçlunun uhdesinde mukay

Yed olup yukarıda yazılı bor

cundan dolayı merhun ve mah

cuz bulunan mevki, hudud ve 

evsafı aşağıda yazılı iki lot'a 

gayri nıcnkulleri i1bu borcu 

için açık arttırma suretile sa

tılığa çıkanlmışbr. 
Satdığa çıkardan gayrı men

kullerden: 

1 - Alaşehirin Kapıaltı mev

kiinde kain Eylül 339 tarih ve 

9 numara ile 3 dönüm 1 evlek 

iiıcrinden tapuya merbut hu

dutları şarkan Salih usta, gar

bcn sahibi senet, şimalen Der

hendli Osman tarlası, cenuben 

dcıniryolu ile mahdut bağının 
ehli vukuf mal'if eti le mahallen 

Yapılan keşfinde hali hazır hu

dudu şarkan saraç Salih vere

sesi, garben sahibi senedin 
8 numaralı tapu senedine mer

but bağı, şimalen Derbendli 

Osman tarla.sı, cenuben demir

Yolu ile mahdut olduğu va 

içcrsinde bir incir ağacı mev

cut olduğu ve bilmcsaba 5579 

nıetre 75 santim geldiği gö· 

rüldüğü ve heyeti umumiyesine 

330 lira kıymet takdir edildi. 

2 - Aynı mevkide kiin ay
nı tarih ve 8 numara ile "13,. 
dönüm üzerinden tapuya mer

hut hud~tları : Şarkan : Haa 

Ab.rned, şimalen: Derbendli Oa

nıan tarlası, a-arben: Beşikçiza

de Hacı Mehmed, cenuben: 

Denıiryolu ile mahdud bağm 
ehli vukuf marifetile mahallen 

Yapılan keşfinde halihazır hu

dudu: şarkan: sahibi senedin 
9 numarala tapuya merbut ba
ğı, garben: Beşikçiıade Meh-

Dıed iken halen Helvacı Hacı 
Çeltik oK-lu Hacı Ahmed, şi
tnalen: Derbendli Osman tar
lası, cenuben; Dcıniryolu ile 
olduğu ve işbu bağda taştan 
Yapılmış üı:eri kerim.itli fevkam 
tavanı ve zemini tahta bir oda, 
bir . .sa]on ve tabtani 'I emini 
toprak bodrumlu bir kulesi ve 
ayrıca bir mutfak, bir fırın ve 
bir de tulumbası mevcuddur. 
Derununda üç incir, 2 zeytin, 
4 armud, 1 ayva ve 1 erik 
ağaçlan vardır. Bilmesaha bir 
~ekter 6533 metre gelmişdir. 
işbu bağa bütün müştemilatile 
birlikde 1600 lira kıymet tak
dir cdilmişdir. 

Ayrı, ayrı açık arttırma ~u
rctiJe satlığa çıkarılan ve tapu 
kayıdJan mahaHerinde tatbik 
o1unan işbu iki kıt'a gayri men
kul açık arttırma suretile satı
l ~ 
'ga çıkarıh.m,tır. 

Birinci artırma mahal, gün 
~e saatı: Alaşehir icra dairesi 
0 nünde 10/3/935 tarihine mü

. •adif pazar günü saat 14 den 
16 Ya kadar müddet içinde ya
Ptlacakdır. 
Şartname ve ilinlatl mahke

ıne ve İct"• divanhane.İn• ve 

daha icabeden yerlere asılmıı
br. 30 gün müddetle açık art .. 
brmaya konulan gayri menkul· 
ler mczkür gün ve saatte ayn 
ayrı satılığa çıkarılarak yüksek 
sesle üç defa bağırıldıktan sone 
ra en fazla talip ve müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Yalnız 
sürülen pey muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşıni bul .. 
ması şarttır. Bulmadığı takdir
de ve sürülen bedel rüchanlı 
alacaklının alacağına kafi gel
mediği takdirde üzerinde bı

rakılma yapılamaz satış ikinci 
Arthrma ya bırakılır. 

ikinci Arthrma Mahal, Gün 
ve Saab: Alaşehir İcra dairesi 
önünde 26/3/935 tarihine mü
sadif Salı günü saat 14 den 
16 ya kadar müddet icinde 
açık arttırma surctile yapıla

cakbr. Müddeti 15 gündür. 
İşbu gayri menkuller üzerin

de bir hak iddia edenler veya 
ilişiğ'i olanlar ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte dairemize 
müracaat etmelidirler. Bu müd
det içinde müracaat etmiyenler 
ve haklan tapu sicillile sabit 
olmiyanlar arttırma tutarının 

paylaşmasından hariç kalırlar. 

İşbu gayri menkuller ikinci 

arttırma günü üç defa bağırıl

dıktan sonra en fazla isteklisi 

üzerinde bırakılır. Şu kadar ki 

sürülen bedel tahmin edilen 

kıymetin yüzde yetmiş beşini 

bulması ve rüçhanh alacaklının 

alacağına kafi gelmesi şarttır. 

Sürülen bedel tahmin edilen 

kıymetin yüzde yetmiş hc~ini 

bulmadığı takdirde satış dü

şer ve gayri menkul 2280 nu

maralı kanuna tevfikan beı 

sene müdd'etlc taksite rapto

lunur ve gayri menkul alacaklı 

üzerinde kanuni ipotek olur. 

İşbu gayri menkuller arttır
ma neticesinde üzerinde bıra-

kılma karan verildikten sonra 

alıcı arttırma tutarı istenildiği 

zaman derhal vermeğe mec

burdur, Vermediği takdirde 

daha önce pey koyan müşteı·i· 

ye teklif olunur. Koyduiu be· 

del üzerinden almağa talip 

olursa veyahut bu bedel üze· 
riD"den her hangi bir istekli 
çıkarsa onun üzerine ihale 
olunur. 

Böyle bir istekli ç.ı.kmazsa 
üzerinde bırakılma kararı bo

zulur ve gayri menkuller on
beş gün müddetle tekrar art
tırma ya çıkarılır ve tekarrür 
eden bedel üzerinden satılır 

aradaki fark ve mahrum ka
lınan yüzde beş faiz hükum 
istihsaline hacet kalmaksızm 
tahsil olunur. 

T ellaliye resmi ve tapu harcı 
müşteriye aittir. Arthrmaya 
iştirak etmek istiyenler mezkur 
gün ve saata kadar dairemize 
müracaat etmeleri ve yüzde 
yedi buçuk nisbctinde depo 
akçesi veya milli bir banka 
mektubu getirmeJeri lazımdır. 
İşbu açık arttırmaya iştirak 
edenler şartnameyi okumuş ve 
lüzumlu malumatı almtş sayı

lırlar. Daha fazla maJümat 
almak istiyenlerin dairemize 
müracaat ctmel~ri lazımdır· 

İşbu gayri menkuller yuka
rıda yazdt şartlar dairesinde 
Ala,ehir icra dairesi önünde 
sddacaiı ilin olu•ur. 362 (167) 

Her Fiata Satış 
Azimet Dolayısıyle Acele 

Müzayede İle Satış 
Önümüzdeki cuma günü ya

ni şubatın sekizinci günü sa
bahleyin alafranga saat on 
buçukta, Bucadel. Kemalpaşa 
caddesinde 21 numarada es
bak memalik şarkiye Fransız 
bankası direktörü Bay Kristan 
Rusuya ait bilcümle lüks mo
bilya!an bilmüzayede sahla
caktır. 

Yemek odası takımı, yatak 
odası takımla rn misafir odası 
takımı, dört köşe anahtarJt 
ceviz masa, maroken sandal
yalar, 2 salıncaklık kanapeler, 
saybor ceviz, servant, Viyana 
sandaJyaJarı, şemine tuva~eti, 
Uşak halısı, perdeler, yağlı 
boya levhaları, elektrik lam
baları; Kont markalı lüks Al
man piyano, Fransız koltuk 
takımı, 2 kartlık, 2 çiceklik 
vazo, heykeller, orjan plak 
likör takımı, şemsiyelik, oyun 
masası, kasa derununda şantal 
markalı lüks gramafon, divan 
etajerler, saat, ç:ıy masası 
despcnç, çifte kanatlı şifonye
ralı aynalı dolap, lavamanlar 
tuvaletleriJe, 2 kanatlı mavun 
aynalı dolap, piç pay dolabı, 
ceviz dolap, lake dolap, tek 
aynalı dolap, ceviz tuvalet ce-
viz karyola yatağile muhtelif 
karyolalar yataklarıyle, muh-
telif gardcroplar aynalariylc. 
komodinolar, şezlong, muhte
lif halılar. mutbak takımı ve 
sair birçok mobilyalar bilmii
za ycde satıiacacakbr. 

SATIŞ PEŞİNDİR 
Büyük Kardiçalt İbrahim bey 

hanında. Emniya müzayede 
salonu müdüriyeti: 
Hamiş işbu satışa iştirak 

renı Asır 

Alaşehir icra Dairesinden : 
Buldanlı tarakçı zade Talata 

30-9-929 tarih ve 2118/1196 
numaralı noter senedile 5250 
lira borçlu alaşebirde hacı Mu
sa Mehmet Talahn işbu borcu 
belciyesinden dolayı mahcuz 
Eylül 934 tarih ve 18 nolu ta
puya merbut. dereköyde sağı 
sahibi senetler ev ve bahçe.!Iİ 
so!u hacı Himmet ağa vereı;e
si arkası yar önü yol ile mah
dut değirmenin a.ltıda iki his
sesi açık artırma suretile satı
lacakbr. 

( vaz'ıyct evsafı ve kıymeti 
muhammin esi) 

Şarkan sahibi senetler bah
çesi garben hacı himmet ağa 
vercsei Şimalen yol cenuben 
yar ile mahdut iki ocaklı taş· 
tan yapılmış üzai topralda ör
tülü harap, işlemektedir. Gar
bınr1a bir ahır mevcut olup kers 
pic ve ta, Ia yapı~mış üzeri top
raklı haraptır.Bunlarm garbında 
kerpiçten ve kısmen taş.la ya
pılmış üzeri toprakla örtülü ve 
zemini bir parça hayat ve bir 
ahır ve bir kiler ve fevkanı kıs
mı iki oda ve cephesi hayat bir 
ev vardır. Fevkani odaların ta
vanı tahta olup hayat kısmı 
tavansızdır. Evin önünde bir 
hüyük çınar ağacı ve yamnda 
bir hnn vardır. 
Değirmen ve evin cephesin

de söğüt ve kavak agacı ve 
fidanları vardır. İki söğüt ağa 
cı ve üçbin kadar kavak fidanı 
vardır. Bir mıktar da meyve 
ağacı ve fidanları vardır. Mez
kur mahal (2589) metre (25) 
santimetre olub maa teferruat 
ve müştemilat (1600) lira kıy-

cdecek zazat Alsancaktan 8,50 
treniyle yahut Konaktan oto
büsle gelebilirler. 

- (164) (1-3) 
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-220- Öz Türkçe karşılıklar 

Mutabık - 1. Çımçık 2. Tapuk 
Dölek 3. İrülüğ 4. Kip 5. Mutavaat etmek - 1. 
Maç 6. Taman 7. Taş (Mu· Bağınmak 2. Baş eğmek 3. 
hk, refik, arkadaş man.) 8. Eslemek 4. Yola gelmek 
Uyar 9. Uygun Mutavaatkar - 1. Ba-

Mutabık gelmek 1. Bağ- sınçak 2. Basınkı 3. Başı 
daşmak 2. Sinmek 3. Uy- yerde 4. Boyun veren 5. 
mak 4. Uyuşmak Yumuşak 

Mutabık kalmak - 1. Muteber - 1. Cukaz 2. 
Sanlaşmak 2. Tüzelmek 3. Güvenilen, güvenilir 3. İleri 
Uylaşmak, uzlaşmak gelen, ileri gelir 4. İnamlı 

Mutaf (Muytap) - 1. İs· 5. İnanılan. inanılır 6. Say-
kar 2. Örücü dut 7. Sayılan, sayılır 8. Sa-

Mutahhar - 1. Arınmış yılı 9. Sözügeçer 10. Töre 
2. Sili 3. Siliğ 4 Silik Muteber makam - Baş-

Mutalea (Mütalea) - 1. bucak (İhtiram mevkii, en 
Bağu 2. Bakım (Nazar, nok- muteber kö1e, place d'hon
tai nazar man.) 3. Düşünce neur man.) 
4. Düşünüş 5. GörÜ!J 6.0ku- Mutedil - 1. Amıl, amul 
yuş 7. Sakım; (Fik r ve mü- 2. Aran (iklim, hava bak
lahaza man.) 8. Saygın kında.) 3. Ilık (Havada ve 

Mutalea etmek_ 1.Bar- suda hararetin mutedilliği 
lamak 2. Çirkmek 3. Dü~ man.) 4. Ilıman, ılınan (Ha: 
·· k 4 G·· d · k va hakkında) 5. Konaktıg 
şunme . oz en geçırme (T k' 'li "f 't lm 
5 K·· .. 1 k k 

6 
Ok em ·ın , mu rı o ıyan 

• ongu erme · u- man.) 6. Oranlı 7. Orta 8. 
mak Sinemce 10. Şennii 11. Tem-

Mutaleada bulunmak- 1. pig 12. Yavaş 13. Yumuşak 
Sakınmak 2. Samkmak (Hava hakkmda) 

Mutalebe - 1. Arama 2. Mutckif - 1. Çekilmiş 
Dileme 3. İsteme 4. Somn 2. El çekmiş, elin eteğini 

Mutasal!if 1. Atan, çekmiş 3. Oturak (Mütekait 
atıcı 2. Gercik 3. İremsi amelmande man.) 4. Oturucu 

(Mac'Trur, ··t · ) Mutekit - 1. Bütçü 2. 
0 mu eazz1m man. . . 

4 Ö -u·· .... .. .. 5 ö· _ inanan 3. inanışlı g nen, oguncu . gun• 
.. • .. Mut~met - 1. Dayanı-

geç, ogungen . lan, dayanılır 2. Güvenilen, 
Mutasarrıf - 1. Is (Sa- .. ·ı· .. ·ı h"l' 3 . . guvem ır, guvenı e ı ır . 

hıp, malık man.) 2. Paşka- 1· k 4 ı m 5 ı· k 6 na • na • nam • 
ruçı (Muktesit, idareJi man.) 1- k 7 i 8 f .. .. nanaca . nanç . nagu 

.. Mutasavver - 1. Duıu- 9. İnanılır 10. İşançh tl. Pü
nulcn 2. Tasarlanan, tasar· dülmüş 12. Sağlanı 13. Se-
lanmış 3. Umulan . · ]' mm ı 

Mutad - 1. Alışılan, Muteriz - 1. Karşı ge-
alı11ılmı~ 2. Polğı 3. Tokohi len 2. Karşı koyan 3. Sı

Mut~Taat - 1. Baş eğ- namsık 4. Yat (Muhalif, mu-
me 2. Bovun bükmek 3. hıasım man.) 

san.rre g 

met takdir edilmi~tir. içinde icra dairesine bildirme
leri lazımdır. Aksi halde hak
Jarı tapu sicillatile sabit olma
dıkça artırma tutarının paylaş
masından hariç tutulurlar. İrti
fak hakkı sahipleri de aynı şe
kilde müracaata mecburdurlar. 

Birinci arttırma : 9-3-935 cu
martesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar müddet içinde Ala
şehir icra dairesi önünde açık 

arttırma snretile yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün 
altada iki his5e~i yukarıda ya• 
zıh gün ve saatte açık arttır
ma suretile satılacaktır. 

Gayri menkul üç defa nida 
edildikten sonra en fazla is
teklisi üzerinde bırakılır. Şu 

kadar ki sürülen bedel tahmin 
olunan kıymetin yüzde 7 5 şini 
bulmazsa üzerinde bırakılma 

2 - 2-2-935 tarihinden iti
baren bir ay müddetle şartna
me icra d:vaehanesine talik 
edilmiştir. Herkes tarafından 
görülebilir. Arttırmaya iştirak 

için muhammen kıymetin % S 
nisbctinde pey akçeiİ veya 
miJli bir bankanın teminat 
mektubu olması şarttır. Bu şe
kilde müracaat edenler arthr
maya iştirak ederler. Alacak
lıdan pey akçesi, teminat aJm
maz. Muayyen günde yapılan 
arttırma neticesinde gayri men
kul üç defa nida ettirildiktc 
surülen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulduğu 
takdirde alıcı üzerinde gayri 
menkul bırakılır. Aksi takdir
de alıcının arttırmadaki taah
hüdü baki kalmak s ıı retile 
gavri menkul hakkındaki art
tırma 15 gün müddetle temdit 
olunur. 

2280 numarah kanun mucibin
ce geri bırakılır ve borç he, 
sene beş müsavi taksite rap
toJunur ve gayri menkul ala
caklı üzerinde kanuni ipotek 
ediJir ve borç şu snretle tecil 
olunur. Tellaliye ve tapu harç
ları malı alana aittir. Ahcı 

satış tutarını istendiği anda 
vermeye mecbur olup iki art-
tırma arasındaki farkı ve mah· 
rum kilınan yüzde beş fai
zi de vermekle mükelleftir. 
Alıcı satılan g-ayri menkul 
bedelini vermediği takdirde 
iJk müştt!rinin koyduğu bedel 
üzerinden birinci müşteriye 
teklif olunur. Kabulunde anın 
üzerinde ihalesi icra ~dilir. O 
da razı olmazsa veya bu mık-
tar bedt:lle alicı zuhur etmezse 
üzerinde bırakılma bozulur Vfl 

gayri menkul 15 gün müddetle 
tekrar arttmnaya konur. Ve co 
fazla artıran üzerine hırakılır. 
Her iki hafdedc ihaleler ara· 
sındeki farkı ve yüzde beş faizi 
birinci müşteri vermekle mü
kelJeftir. Birinci arttırmada pey 
koyan alıcıdan koyduğu peyden 
ayni şekilde mesul tutulur. Ve 
aradaki fark icra dairesince 
tahsil olunur. Fazla malümat 
istiycolcrin 935/11 No. ile 
Alaşehir icra dairesine müra· 

İkinci artırma ise 27-3-935 
tarihinde çarşamba günü ala
şehir icra dairesi önünde saat 
14 ten 16 ya kadar müddet 
içinde son arbrması yapıla
caktır. 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki hak ve faiz 
ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı ruüsbitelerilc 20gün caatları ilan olunur. 363 (169) 
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Muktedir olmak - 1.Be- 6. Üçmek 
cerebilmek, becermek 2. Bo- Munkat - 1. Dölek 2. 
}aylamak 3. Gücü yetmek 4. Könük 3. Y edilir 
İriklik bulmak 5. Umuak 6. Munkat olmak - l.Bağ .. 
Yapabilmek · cınmak 2. Y cdiJmek 

Muktefi - 1. Ardı sıra Munkati-1.Aralıklı. ara-
gidcn 2. Uyan hk veren 2. Arası kesilen, 

·Muktesit - 1. Evcimik arkası gclmiyc 3. Ayrılmış 
2. Evcümük, evcimen, ev- 4. Kesik, kesilmiş S. Kopu 
cümen 3. Kastarlı 4. Orta 6. Süreksiz 5. Kopu 
tutucu 5. Orta turuğlu 6. Munkati olmak - l.Dc-
Siber (İdareli, ihtiyatlı man.) silmek 2. Söğünmek 
7. Şeher 8. Tecekli (İdareli Munkazi - 1. Ardı ke
man.) 6. Tecemüklü 10. Te- silmiş 2. Biten, bitmiş 3.Gü
cimen 11. Tutak 12. Tutucu nü gelmiş, günü geçmiş 4. 
13. Tutumlu Tükenmiş 

Mumaileyh - 1. Adı ge- Munsah - 1. Dökülen 
çen 2. İJgi 3. İlgü 4. Kendi, 2. Kavuşan 
kendisi Musab olmak - 1. Dö .. 

Munis - 1. Alışık 2. külmek : 2. Katılmak 3. Ka-
A vınca, ~vuncan (Girgin, vuşmak 4. Koyuluşmak 5. 
konuşkan man.) 3. Cetekşil Varmak 
4. Ekdi (SokuJgan kuzu, Munsif - Pağırsak 
oğlak man.) 5. El•ik 6. El- Muntabı - 1. Basılmış 
dem 7. Kaçmaz (İnsandan) 2. Damgalanmış 3. Güzel 
8. Öğrük 9. Öğür (Ehli (tah'a mülayim man) 4. İzi 
man.) 10. Sarlak 11. Sokul- kalmış 
gan 12. Uysal Muntabık - Uyan, Uy-

Munkabız - 1. Büzül- gun, uymuş 
müş (Cisimler hakkında) 2. Muntafi - 1. Bastırilmış 
Çekilmiş (Eşya hakkında) 3. 2. Söğünmüş 3. Söndürülmüş 
Pekliği olan (İnkıbaza tu- 4. Sönmüş, sönük 
tulmuş man.) 4. Sıkılmış 5 Muntafi olmak - 1 Ba
Sıkınt&h 4. Tıkamk 7. Top- sılmak, bastırmak 2. Sönmek 
lanmış (Cisimler hakkında) söndürülmek 3. Üçmek 

Munkarız - 1. Arkası Muntazam - 1. Bir dii-
kcsilnıiş 2. Bitmiş, bitip tü- ziyc 2. Bitimlik 3. Cöndü 4. 
kcnmiş 3. Sona erıniş, sonu Derilgen 5. Derli toplu 6. 
gelmiş 4. Söğünmüş, sön- Dcvşinmiş 7. Düzenli 8.Düz-
müş 5. Tükenmiş gün 9. Düzlin 10. Koldamea 

. Munka~l.z olmak 1. 11. Onat, onart 12. Ovat 
Bıtmek, bıtıp tükenmek 2. 13. Sanağlık 14. Sıralanmtş 
~~~~ g~lruck 3. Sönmek; 1S. Snaya konmuş 16. Sı .. 
s~nup. gı1:~ek 4. Tükenmek. raya konmuş 16.Srnnak 17. 
tukcmp bıtmek 'i. Uçukmak Terile:en 18 To11Ju 19.Tuımı 



Sahife 10 

Mimar 1 
Zengin Yazılarla 4 Üncü 

Y ıhnı Doldurdu 
Mimar mecmuası 48 nci sa

yısile 4 ncü intişar yılını bitir
miş oluyor (Mimar) bu müddet 
zarfında muntazam ve devamlı 
bir neşriyatla alaka uyandırma
ğa muvaffak olmuş ve günden 
güne inkişaf etmiş tek mimari 
ve güzel san'atlar memuasıdır. 

Yeni yıldan itibaren mecmua 
dil inkılabına uyarak (arkitekt) 
adını alacaktır. Bu suretle mec
mua bütün dünya uluslarında 
mimar manasına kuJJanılan bu 
kelimeyi almış olacaktır. 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

İkametkahını Birinci Kar
onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak- ' 
}etmiştir. Hastalarını eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

(25)H.3 

Aydın Demlryolu Umum 
l\l!UdUrlUğUnden: 

8/2/935 tarihinden 30/6/935 
tarihine kadar muteber olmak 
üzere Cellat ve Kozpınardan 
İzmire taşınacak sütün beher 
tonundan 900 kuruş ücreti nak
liye alınacaktır. 

lzmlr Belediyeslnden: 
1 - 140 lira bedeli mu

hammenli Çayırlı bahçe sem-

tinde 85 numarah adanın 140 
metre murabbaındaki 16 sa-
yılı arsa mülkiyeti belediye 
encümen kalemindeki şartna

mesi veçhile ve açık arttırma 

ile 9 121 935 cumartesi günü 
saat 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 

Bu satışa iştirak için 11 lira 
muvakkat teminat ile söyle
nen gün ve saate kadar be
lediye encümenine müracaat 
olunur. 

2 - 1936 lira bedeli mu-

hammenli Celal Bayar caddesi 
üzerinde Gazi mektebi kar-
şısında 54 numaralı adanın 
484 metre murabbaındaki 1 
sayılı arsa mülkiyeti be'ediye 
encümen kalemindeki şartna

mesi veçhile ve açık arttırma 

ile 9 121 935 cumartesi günü 
saat 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecektir. 
Bu satışa iştirak için 145 lira 

muvakkat teminat ile söylenen 
gün ve saate kadar belediye 

encümenine müracaat olunur. 
3 - 357,37 lira bedeli mu

hamrnenli Alsancak mevkiinde 
65 numaralı adanın 285,90 

metre murabbaındaki 169, 170, 
171 sayılı arsaların mülkiyeti 
belediye encümen kaleminde 
mevcut şartnamesi veçhele ve 
açık arttırma ile 9 121 935 
cumartesi günü saat 16 da 
belediye daimi encümeninde 
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20. Türeli 21. Tüz 22.Tüzük 
23. Yönnü 

Muntazar - 1. Bekleni
len 2. Gözetilen 3. Umulan 

guçı 4. Gözeten,, gözetici 
Murassa - 1. Çitişik 2. 

Donanmış 

Murad - 1. Dilek 2. Is-
Muntazır - 1. Bekliyen tek 3. Küvün · 4. Umu 

2. Gözeten 3. Sak (müte- Murdar - 1. Arığsız 2. 
yakkız man) 4. Önücü 5. Arıksız 3. Arısız 4. Çebel, 
Uman çepel 5. Kirli 6. Kirliğ. 7. 

Muntazır olmak -1.Bck- Koma 8 Komoy 9. Pis 10. 
lemek 2. Gözetmek 3. Küy- Sası 11. Taygan 12. Yar
mek (intizar ateşi içinde sıncığ 13. Yiyik 
'olmak man) 4. Söymek Murdar olmak - 1. Ki-

Munzam - 1. Ek, ekle- rikmek 2. Kirlenmek 3. Pis
nen, eklenmiş 2. Katılan, lenmek, pislcşmek 
katılmış 3. Üste gelen 4. Murdar ilik - 1. Kodar 
Üste kanan ilik 2. Onuga iliği 

Murabba - 1. Dördük Murdıa - 1. Emcek 2. 
2. Dördül 3. Dördüzlü 4. Emzikçi 3. Emzikli 4. Emzi
Dört bucak 5. Dörtkül 6. ren 5. Süt ana 6. Süt nine 
Dörtlü 7. Tüğerck 7. Süt v~ren 

Murafaa - 1. Duruşma Musaddak - Gerçeklcn-
(ycni muhakeme usulleri ka- dirilmiş 
nunJarında resmen kabul Musafaha - 1. El sıkma 
edilmiş, adli ıstılah) 2. Ka- elini sıkma 2. El uzatma, el 
rışılaşma 3. Y arçulaşma 4. verme 3. Eselcşme 4.Kavşut 
Yüzleşme 5. Kocuş 6. Kucaklaşma 7. 

Murahhas - 1. Elçi 2. Sarılma, sarışına, sarılışma, 
Görmüş 3. Ismarlama 4. Kö- sarmaşma 
rüğ 5. Ot'untak 6. Savçı Musafaha etmek - 1 El
(Haber getirici man) 7. Ya- !eşmek 2. El tutuşmak, clcle 
la baç 8. Y alavaç tutuşmak 3. El uzatmak 4. 

Murahhas olarak gönder- El verişmek 5. Esenleşmek, 
mek-Salgamak esenneşmek 6. Kocuşmak 7. 

Murakaba - 1. Bakı, Koldeşmak 8. Kucaklaşmak 
bakma 2. Beklenti 3. Den 9. Sarmaşmak 10. Sunuşmak 
zinme (tefekkür ve mülaha- Musaffa - 1. Durulan, 
zaya dalma man) 4.Gözetme durulmuş 2. Süzük 3. Süzül-

Mura kaba etmek - 1 müş 4. Süzüntü 5. Turuk 
2. Göz altında tutmak 3. Musahabe - 1.Corlaşma 
Cözetmek 4. Paklamak 5. 2. Engirme 3. Konuşuk 4. 
Paktılamak Konuşma 5. Lakırdı 6. Sö-

Murakıb - 1. Bakı (es- leşü 7. Söyleşme 8. Söz 9. 
kiden "bakı kulu,, ve ' 1 baş Şor 
bakı kulu,, memuriyetleri Müsahabe ctmek-1.Çok 
vardı) 2. Baktaşı 3. Belar- tasmak 2. Konusmak 

-teni Asır 

ihale edilecektir. Bu sahşa 

iştirak için 27 lira muvakkat 
teminat ile söylenen gün ve 
saate kadar belediye encüme
nine müracaat olunur. 

4 - 90 lira bedeli muham· 
menli Çayırlı bahçe semtinde 
87 numaralı adanın 90 metre 
murabbaındaki 88 sayılı arsa 
mükiyleti belediye cnsümen 
kaleminde mevbut şartırnmc 

veçhile ve açık arttırma ile 
9 121 935 cumartesi günü sa
at 16 da belediye daimi en
cümeninde ihale edilecekt ir. 
Ba satışa iştirak için 7 lira 
muvakkat teminatla söylenen 
gün ve saate kadar belediye 
encümenine müracaat olunur. 

5 - 150 lira bedeli muham
menli çayırlı bahçe mevkiinde 
84 numaralı adanın 120 metre 

murabbaındaki 15 sayılı arsa 
mülkiyeti belediye encümen 
kaleminde mevcut şartnamesi 
veçhile ve açık arttırma ile 
9 121 935 cumartesi günü sa
at 16 da belediye daimi en

cümeninde ihale edilecektir. 
Bu satışa iştirak için 12 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 

ve saate kadar belediye en
cümenine müracaat olunur. 

6 - 472,56 lira bedeli mu-
hammenli Çayırlı bahçede 

kalfa oğlunun tütün deposu 
clvarinda 83 numaralı adanın 

315,04 metre murabbaındaki 

33 ve 34 sayılı arsaların mül

kiyeti belediye encümen ka
leminde mevcut şartnamesi 

Doktor 
A. Kemal T onay 
Bakteriyolog ve bula
sık ile salgın hastahk
• lar birinci sınlf 

mütehassısı 

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

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

2 - 13 h-3 (98) 

i)oktor 
• •• 

1 n 
Kestelli caddesi No. 62 

Doktor Ali Riza unlen 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

vehile ve açık arttırma ile 
9 121 935 cumartesi günü saat 
16 da belediye daimi encü

meninde ihale edilecektir. Bu 
satışa iştirak için 36 lira mu
vakkat teminatla söylenen gün 
ve saate kadar belediye encü
menine müracaat olunur. 

22- 25 - 30 - 5 216 (90) 
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Musahhah - l. Düzel- Musiki aleti-1. Çalgı 2° 
tilmiş 2. Onartılmış 3. Y :;n- Kobus (Bir türlü musiki ale
lışsız ti ki bilhassa eski ozanlar 

Müsahhih - 1. Düzelten kullanırdı.) 3. Kobuz 4. Ko
düzeltici 2. Onarcı, onartıcı mıs S. Kubuz 6. Öttürgeç 

Musahib - 1. Arkadaş Musiki makamı - Kög 
2. İnaç, inağ, inak (mutemet, Musikişinas - 1. Ko-
karin man) 3. İnanç (mute- mığçı 2. Kulanşı 
met. karin man) 4. Konuşan Musib - 1. Doğru 2. 
konuşulan İlgın 3. Oranlı 4. Varan, 

Musallat - 1. Sardakıl varışlı 5. Yanılmaz, yanılmı· 
2. Sırnaşık 3. T ebeli eş 4. yan 6. Yöntem 
Yapışkan Musir - 1. Ayak dire-

Musallat etmek - l.Ba- yen 2. Kerçik 3. Kıngır 4. 
şın'!. dolamak, başına sarmak Öğü 5. Öneğü 6. Öngü 7. 
2. Orneştirmek Üzmekçil 

Musallat olmak - 1.Çul- Musir olmak - 1. Ayak 
lanmak 2. Dadanmak 3: Da- diremek 2. Aynaşmak 3. 
rınıak 4. Ekleşmek 5. Inçsi- Döğneşmek 
rctmck 6. Pintişmek 7. Sa- Muska (Nüsha) - 1.Bö
taşmak 8. Sırnaşmak 9.Şir- töy, bütöy 2. Uğrasa, urasa 
nemek 10. Talanmak 11. Muslih - 1. Ara bulan 
Uylamak araya giren 2. Barıştıran 3. 

Musab - 1. Düşkün 2. İyileştiren 4. Yorguci (Ha
Düşmüş, üzerine düşmüş 3. kem arbitre man.) 
Tutulmuş 4. Uğrak, uf:ramış Mustatil - 1. Emlek 2. 

Musab olmak -- 1. Düş- Kapıl 3. Söbü (Asıl beyzi 
mek 2. Karmak 3. Takımak man.) 4. Uzağı 5. Uzduca 
4. Tutulmak 5. Uğramak 6. Muşamba (Muşamma) -
Yakalanmak 1. Su geçmez 2. Yağmurluk 

Musarea - 1. Boğuşma 3. Yakı (Yaraya konan mu-
2. Güreş 3. Kürtmük 4. Yı- şamba) 
kışına Mi'ışikaf - 1. Kılı kırk 

Musarea etmek - 1.Bel- yarar 2. Titiz 
deşmek 2. Boğuşmak 3.Cin· Mi'ışikaf olmak - Kın-
gişmck 4. Elleşmek 5. Gü- dışlamak 
reşmek 6. Tartışmak Muşt - 1. Avuç 2. Aya 

Müsavvir - Bezegen 3. Yumruk 4. Zumzuk, sum-
Musibet - 1. Bun 2.Çor suk. 

(hastalık, illet man) 3. De- Muta - 1. Baş eğilen 2. 
ien, değğen 4. Kırlağan 5. Sözü geçer, sözü tutulur 3. 
Kıyılık 6. Teğikli, teiinikli, Tapgaç 4. Tutunulmuş 
tekili Mutabakat - 1. Garnm 

Musiki - lr (terennüm 2. Dü:enlik 3. Uyarlık 4. 
we taıranni ma) IJysrunluk 

KREM 
BaI-,anıin 

Kanzuk 

,, • • J 1. 

ı eganc c:uuı 

·r.el! ik kren1idir. 

·ren!n.~in d ~ıi -

1 ~ ıni taze\~·ini 
i Ya f nız ?{I~Et\I 

BALS A ,\l f N 
J ile Konırsu- [ 

1935 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
()ksi'ıren 1ere Pelesenkli Katran Eksiri 
Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız . 

~ ür .~ iye Z
0

raaı: 
e 

an~ ası zmır 

_ u e§İnden: 
Mevkii Sokağı Cinsi No. Muhammen K 
Turan Menemen C. Arsa l u7-88 120J 
Tepecik Akşam S. Dükkan oda 44-44-1 200J 

11 Prina çıkmazı tarla 1 barakalı bila 250~ 
11 

" " tarla 8 barakalı bila 2100 
Bornova İstanbullu Hane 4/5 hissa 1-1 5000 
Darağaç Demirhane Hane 14-96 hisse 25-29-23 150fl 
Buca Özdcmir Arsa 38-1 1100 

" " Mağaza 44-34 2000 
" Kemalpaşa C. Arsa bila 35 J 

Biri:ıci kordon Postane binası 62 11000 ) 
il " .. " 64 51000 

Bornova A'3ım bey Hane 14-16 1200 
Turan Menemen C. Arsa 226 1100 

Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvali gayri mübadil booo!'u 
veya peşin para ile ve kapalı zarf usulü ile 5/2/935 tarihinden 
itibaren satılığa çıkarılmıştır. Satış bedeli iki bin lira ve daha 
ziyade olan emvalin ihalei katiyeleri istizana tabidir. Malın 
satıldığı seneye ait Devlet ve belediye vergi ve ~air masraflar 
müşteriye aittir. Talipler talip oldukları mala ait teklif mektup· 
larmı bir zarfa koyup zarfı mühürliyecekler ve üstüne adresle· 
rini yaza<:aklardır. Bu zarfı teminata ait makbuz ile birlikte 
ikinci bir zarfa koyup mühürliyecekler ve üstüne talip oldukla ı 
malın adresini yazacaklar ve zarfları ihale günü muaayyen saa e 
küdar meclis riyasetine numaralı bir makbuz mukabilinde vere-
ceklerdir. İhale 27/2/935 Çarşamba günüdür. Taliplerin iha'" 
günü saat 14-30 za k ndar Zir~at bankasıda miiracaatlar>. (351 

Evlcndiğinıiz Giin ... 

Zevcim, bana itiraf etti .• 
Zevcimin aşkı; cildimin be

yazlığından ve bir gül yaprağı 
gibi taze ve yumuşak tenimin 
güzelliğinden tevlit etti2'ini öğ· 
rendiğim vakit hissettiğim se 
vinç titremelerini hiçbir vakit 
unutamıyacağım. Maamafih, kaç 
ay evvel yüzümün cildi sert ve 
siyah benler ve münbesit mc
samatla dolu idi. Sonra, beyaz 
renkteki ( y:ığsız ) T okalon 
kreminin muntazamen istimali 
sayesinde yüzümde inanılmaz 
büsbütün yeni bir güzellik be
lirdi. Bu krem, beyazlatma ve 
kuvvetlendirme hassalarına 
malik olduğu gibi cilde kat' -
iyyen zararı dokunmaz. Eminim 
ki beyaz renkteki bu yeni T o
k alon kreminin güzelleştirici 
tesiri, her kadına erkeklerin 
kalbini cezp ve teshir için yar-
dım edecektir. 165 

~ 

Torbalı Cümhuriyet Müdd ı 
limumiliğinden: 

1 - Torbalının kaza merke
zi olan T epeköyünde yeniden 

1 yapılacak olan 4131 lira 10 
kuruş bedeli keşifli ceza evi 
aşağı şartlar dairesinde ve ka
palı zarf usulile on beş gün 
müddetle münakasaya konul· 
mu tur. 

2 - Şartnamesi 21 kuruş 
mukabilinde T orbali ve fzmir 
CümJıuriyet Müddeiumumilikle
rile Izmir Nafia baş mühendis
liğinden alınır. 

3 - Eksiltme müddeti 21-
1-935 tarihinden 6-2-935 tarihine 
kadar on beş gündür. İhale 
6-2-935 Çarşamba günü saat 
on beşte Torbalı Cümhuriyet 
müddeiumumiliği dairesinde ya
pılacaktır. 

4 - İstekliler ihale günün
den 309 lira 83 kuruş teminat 
vermeğe. mecburdur. 

S - Isteklilcr bu işi yapa· 
bileceklerine dair İzmir Nafia 
baş mühendisliğinden bir fenni 
ehliyet vesikası ve cari seneye 
ait Ticaret odası vesikası ver
mek mecburiyetind 'r. 

Teklif mektupları en son 
6-2-935 Çarşamba günii saat 
on dörde kadar artırma eksilt
me kanununda yazılı eşkal ve 
şerait dairesinde aranılan ve· 
sikalarla birlikte teklif mektup· 
larını Torbalı Cümhuriyet müd
deiumumiliğine vermiş bulun
maları Fazla izahat almak isti· 
yenlerin Torbalı C. M. umumi· 
liğine müracaatları ilan olunur. 

' 22-27-1-5 212 (91) 
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U En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki Türkiye 
MUM ACENTASINDA n·evcuttur. 

Adres: 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 iZMİR 

ri~tol Gtteıı 
fstanbulun En Ten»iz En Lüks 

VE>- Ucuz O ı elidir 
Bütün l?nıırlı!er Burada ı-suhısurlar ., 

H S~cak ve so~uk aka;:- suyu, banyolu odaları Marmaraya 
ahce nazır guzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 

Bris~oldur. İstirahat etmek istiyenler behemehal bu oteli 
tercıh ederler. 
~Usteclrl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 

lLz·~·~_in çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müsteciriu mer 
utfu beydir. n.· k kat • Bütü~ Egelilere B •st 1 Sirke- ' 

< • Beyoglunun r 1 0 cide 
mani .. y otelini ta~siye 

l' e ederız (541) 

~zm'"r I em ur arı istihlak 
Koop~ratifi Bakkaliyesi 

! Plu~~eh'inTNaklı~rl 
ı Doktor 

ı, K~mal \ta~!r 
..~ 

Mem!~ket h.:ıstancsi 
Dahiliye Miitehassısı 

M 1 •• 'l . ~ • uayene.rn.nesmı ~ ne~ .t>ey-
ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3956 

Evi Kaiantina tramvay cad-
desi No. 596 Tel. 2545 

Veni Asır Sahife 11 

Grip ve Romatizma Baş ve Diş ağr1'an 
N'evra.lj\ 51yakik \ç1n en fa'idob ve qe:ç1r\c.1 tlaç: 
ALGOPAN dır... . 

Ş~hrin1izdeki Bütün Eczanelerde ''ardff. ISRARLA 

.A.. L G O 1 • .A.. ~ isteyiniz 
l"ürkiye için unıumi dipoziteri ıs-r ANBULDA BAHÇEKAPISINDA 

Z.A..:ıv.l:.A.~ Ecza Deposudur 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYVA BAHÇESİ SAHİPLERINJN 
Dikkat Oözlerlne 

Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 
~eticeleri tak~irle yad ~tti~iniz (GÜVERCİN) markalı 

KiMYEVi GÜBRE'lerin IZMIRDE satış yerinin yalnız: 
GAZİ BULVARINDA YENİ TUHAFİYECİLERDE 

(1) NUMARALI ADADA İNGİLİZ KİMYEVİ 
GÜBRELER ŞİRKETi 

Olduğunu Unutmayınız. 
GÜBRELERİMİZİ BAG mıntakalannda ki KÖY ve 

KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentalan-
mızda bulursunuz. . 

. A~res : İMPERİ~L. KEMİKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LiMiTED ŞİRKETi IZMİR ŞUBESi 

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

1 

Gri pin 
Niçin Daiıı~ a Tercih Ediliyor? 

Çünkü 
Evvetki gün soğuk aln11ştı. 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa ka: ktı 

Bütün ağrı, 
sızı ve san
cıları dindirir 

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

Dr. -Operatör Talısin Soğuk algm
lığma, nez
leye, gripe, 
diş, bel, si
nir, adale 
ağrılarına ro
matizmaya 
karşı bilhas
sa müessir
dir. 

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

2-26 (157) 
Kcmeraltmda ~irine! Mıhcılar sokağı 

(Eski iğdeli Kahve) 

l\iieyve 
Türlciy ve Avrupanm en eyi cins damızlıklarından aş1lı 

hastalıksız ve fenni surette yetiştirilmiş herncvi meyve fi
danlarilc aşımz fidanlar İzmirde, Başoturakta İzmir meyve 

ve sebze- satış kooperatifi tarafından satılmaktadır. Fazla 
tafsilat alma 1t isteyenlerin kooperatifimize müracar.t!arı. 

2-8 (158) H 3 

trı:;oaatıııı;,, ıc;ııı atidekııhtiyaı;larınızı pok ur.uz 
t~mııı etmek t8tcrseniz Halim a .::ta c;ar~ıt<ın d a 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarctlıane~ineı miiracaat euı 017.i 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner ! çlçekli 

Çmı ve levazımı sıhhi}•eden taıılzalar ve bunlarm 
te/eT!üatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve /; eı cms 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların tefenuatt vesaire .. 

Fipatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, BDtiln M•r!.tala;wı 

En Mlisalt Şer•it1a 
M•i•zanuzd• S•tılar 

Çivici Hamamı Civarındaki 
(Kurtuluş Y.urdu) nun 

935 senesi ameliyat ve 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: 

UçüncU sınd için top yekOn 35 llra 
ikinci " " " " 40 " 

Birinci " " " " 45 " 

Lüks hususi " " " so " 
Alelade hastalıkların tedavisi vey;ı ameliyatı için 

hekim ücreti, ilaç her şey dahil 
UçüncU sınlf için yemt Ucret 2,s ı;ra 
ikinci " " " " 3 " 
Birinci " " u " 3,S " 

Lüks hususi " " " 4 " 
Hergün ayakta hasta muayenesi için vizite ücreti hastane 

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

H 3 11-13 (59) 

KöMÜR 
"" iLANI 

Hcrtür]ü soba, ka!orifer, yemek, tuğla ve kireç ocakları, 
fabrika ve gazojen kazanları için çok elverişli V.? iktisatlı 
NAZİLLİ LİNYİT KÖMÜRÜ gelmiştir. 

Toptan ve perakende salış deposu 
AHMET ETEM BULDANLOGLU 
Gazi Bulvarı 23 - Telefon 3991 

&!&ifil - 2 (166 

GRİP İN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

lzınir Tramvay Ve Elektrik 
Şirketinden: 
Şebekede yapılacak ameliyat dolayısile cereyanın bu ayın 

7 ci Perşembe, 9 cu Cumartesi, ve 10 ncu Pazar günleri 
saat sekizden 16,30a kadar Göztepc karakolu ile Güzelyalı 

Tramvay deposu intihası arasında. Tramvay caddesi ve 
mücavir sokilklarda kesileceği muhterem halkın maliiınu 
olmak üzere i)an olunur. 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdür
lüğünden: 

Alman itilafına bağlı konten1· an listelerı'ne g· ı ırcn nesne ere 
ait beyannamelerden sahipleri ellerinde olanların 6 -2- 935 
çarşamba günü akşamına kadar mutlaka g·· ··k "<l · . . . . umru ı aresıne ge-
tırıp teslım etmelen, aksi takdirde ka t · ı "k n en 1an sıra arının geçı -
mesinden daiacak mes r t• h. l . . u ıye ın sa ıp erme aıt olacağı ilan 

olunur. 6 - 5 366 (168) 



F ratelli Sperco 
• • 
Acentesı 

P.OYALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapurn 9 şubattan 

14 şubata kadar doğru Anvers, 

Rotterdam, Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

CANYMEDES vapuru8Şubat
ta beklenmekte olup Anvers 
Rotterdanı, Amsterdam ve Ham 

burg için yük alacaktır. 

.SERV~CE MARİTİM RUUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda 

bir muntazam sefer. 

PELES vapuru l S Şqbatta 

~elip 16 Şubatta Malta, Bar

.selen, 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, Mar!ilya ve Cenovaya 

hareket edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 

ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi ı·ica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

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

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 
DERIND JE vapuru 3 şubatta 

bekleniyor. 6 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam Hamburg 
ve Bremen içiu yük alacaktır. 
AQUıLA vapuru Anvers ve 

Hamburgdan yük çıkarmak 
üzere 22 şubatta bekleniyor. 

ANDROS vapuru 15 şubatta bek 
!eniyor. 20 şubata kadar An

vers, Rottcrdam, Hamburğ ve 
Bremen için yük alacaktır 

JOHNSON LİNE L TD 
KENMORE vapuru 31 Son 

kanunda gelip Liverpol ve An
verstcn yük çıkarmıştır. 

ARMENT H. SCHULDT 
HANSBURG vapuru 23 Şu 

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

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

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

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

EXARCH vapuru 2 martta 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ı~ ir Defterdar ıii'ından: 
lssisinin vcr~i borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

ha~zedilcn Bahariye mahallesinde tramvay caddesind~ kain 43 

sayılı m~a bahçe hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd

detle sat-ılığa çıkarıldığından pey sürmek ist;yenlerin defterdar-

lığın tahsilat kalemine müracaatları. 27-31-5-9 276 (127) 

• 

-
ARADIGI 
KALEM 
·sTE ! .. 

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

Izml.rde Satış Yerlerı· • Ha~di Bekir, M~hmet 
• Rasım, Mehmet Emın, H. 

Ömer, Abdiş zade Mehmet Nuri, vdemişli Hiiseyin 

Hüsnü, Kütüphaneci Şove 

16 - 26 (40) 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TRENTİNO vapuru 29 ikinci 

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

Livcrpol ve Swanseadan gelip 
tah!iyede bulunacaktır. 

MAROMIAN vapuru şubat 
sonunda Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için y~k alacaktır. 

THE GENERAR STEAM NA-· 
VİGATİON Co. LTD. 

ED JUT ART vapuru S ı;ıubatta 
beklenmekte olup Lcmdra için 
yük alacaktır. 
DEUTCHE LEV ANTE UNiE 

ANGORA vapuru 30 ikinci 
kanunda Hamburg, Bremen VF.: 

Anversten ge!ip tahliyede bu
lunmuştur 

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

JADRANSKA 
PLOVIDBA Ll. D. Susak 
ıZMıR, PıRE TRıYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahatın müddeti ızmir 
Triyeste 5,1/2 gündür. 

Her Pazartesi günü Sabah 
muvasalat ederek Çarşamba 
günleri öğleyin hareket ede
cektir. 

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

27 /2/935 · BEOGRAD 
NAVıGATİON G . 

PAPAYANNAKİS 
KATINA yapuru 4 şubatta 

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

KATINA vapuru 10 şubatta 
Pire, İskendcriyc ve Porsait 
Jimanlaı·ı için yük alacaktır . 

AYAZONI vapuru 17 şubatta 
Pire, Volo, Selanik ve Dede 
ağaç limanları için yük alacaktır 

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

Kordonôa Cemal Cendcli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Eczacı başı 

Ferit Kuvvet Suru bu 
Umumi zafiyet, kuvvetsizlik, kudretsizlik, kemik, mide, 

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

Her Yerden Arayınız 

Ferit Haf c.kan u 
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 

ile~~ S. Ferit Şifa Eczanes· 

A I~ .... 
SIB: 

YALNIZ IÇl GAZLI 

at"ı T em1n Eder 

v k 
Elektril~, 1 e1efon 

PE~T'EMAJJCILAR 
.M<dzenıesi Deposu 

Tel. 3332 

:sıııaııııaa••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••• . 
~s 
• . . . .. 
~ 

L KY 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

Ud Defa Süzülmüştür 
Yegane Deposu 

Başdurak 

am.tti Nüzhet 

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

TELEFON:3ee2 

ww 

Korizol KEMAL 
Nezle ilacı 

Grip, nezle gibi ağız ve burunda yaşayan mikropları anide öldürür 

Hilil Eczanesi 
Bu ilacı ile memlekete büyük hizmet ettiğine emindir 

30 I<.URUŞTUR 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

o an 
~ 

Halis 
fiT 

Zon!! ldak 
Sobalar için en dayanıklı 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 hu 

müesseseden t~min edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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


