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Gelen Buyruk 
Şaşmağa Değer 

Üç ay önce İzmirde açılan 
uluslar arası 9 Eylül panayı
rına gösterilen kolaylıklar ara
sında dış pazarlardan getirile
cek tever!erin gümrük ve kon
tenjan dışından sokulması da 
~ardı. Yabancı ülkelerden ge
tirilen mallar panayın gezen
lere gösterildikten sonra yer
lerine geri götürüldü. 

Sovyet Rusya en yakın kom
Şumuz ve gerçek arkadaşımız 
olduğu için bu panayıra çok 
geniş bir ölçü ile kıvanç ver
ınişti. Bu arkadaşlık ve yakın
lığın güzel anıklarını, bir gün 
unutmuş değiliz. Sovyet Rusya 
Panayıra getirdiği malların bir 
bölümünü de geri götürmiye
tek İzmirdeki eyilik dernekle
rine parasız bırakmak istedi. 
Bu dilek Rusların ülkemize 
gösterdikleri yakınlığın yeni 
bir belgesi olduğundan kıvan
cımızı da arttırmıştı. Vali pa
rasız bırakılan bu mallann 
gümrük ve kontenjan enğelle
tin;n dışında bırakılmasını vko
noıni Bakanlığından istedi. Dün 
gazetemizde okurlarımızın gör
düğü gibi Ökonomi Bakan
lığı bu dileğin yerine getirile
ıniyeceğini bildirdi. Törüle.-i
ınizin bu işi yapmağı yasak 
kıldığını buyruğuna ekledi. 
Doğrusunu söylemek gerekse biz 
bu buyruğa şaştık. Bizim gibı 
taşanların pek çok olduğunda 
da iş kilim iz yoktur. Törlerimiz 
ülküye yabancı ellerden güm
rüksüz kontanjen dışı mal ge
tirilmesini yasak etmiştir. An
cak bu yasaklık ülkemizin pa
ta değerini korumak, ökono
~ik gidişe serpilme vermek 
~Çindir. Her işte amaç ne 
ıse düzen ona göre kuru
lur. Kazanç mallarının genel 
düzenlere bağlı tutulması ye
tinde bir davranıştır. Bu 
böyle olmakla beraber kazanç
la ilişiği olmıyan işlere kendine 
göre düzanler verilmesi gerek
tir. Parasız iyilik derneklerine 
bırakılan malların kontenjan 
tutumunun içine katılması başlı 
başına şaşılacak iştir. Ülkeden 
dışarıya para çıkmıyacağı 
ıtibi bu malların değeri 
~e yurtta kalacaktır. Eyi
lık derneklerine bir yardım 
0k!acaktır. Kontenjan parayı 
. ?rumak düzenidir. Bu işle 
ılışiği yoktur. Gümrük belki 
töre yasağı içinde sayılabilirse 
de bunun için bir kolaylık 
düşünmek borcumuzdur. Ar
lnağan veren bir adama bu 
~llııağanm gümrugunu de 
b~etmek yakışık almaz Başka 
ır gün yabancı ülkede Can 

"eren bir Türk veya Ttir
kiyeye sevgi bes:iyen ya
~ancı bir arkada1 sayruyeri için 
aryola ve sair başka pırtılar 
armağan etse bunları yurda 
Sokmayız değe geri mi çevire
~eğiz? Netekim Amerikada 
01en Eşkinazi bıraktığı varlık
tan Manisada bir sayruyeti 
hptırı!masını adamıştı. Bu 
~ayruyerinin pırtıları gümrük
tüz ve konten>ansız girdi-
~. ~ > 

!:•ni sanıyoruz. Bunun böyle 
~ıııası da çok yerindedir. Rus-
tın armağanlarına ters bir 

t~l verilır.esini kafamız almadı. 
lrer gerçekten törelerimiz bu 

l:ibi armağanları da kazanç te
d~rleri ile birlik tutuyorsa bu 
. Uzeni değiştirmek, yapılacak 
•şlerimizin başında gelir. 

:El'.. C> c ak<> ğl:u. 

A.'f ever - Emtia, Kıvanç - Sürur, 
nık - Hatıra, Bölüm - Kısım, 

~Yilik dernekleri - Hayır Cemi
jttleri, Töre - Kanun nizam, 
fkili - Şüphe, Amaç - Hedef, 
~llııagan - Hediye, Sayruyeri-

astane. 

Cuııılıuriyetiıı Ve Vumlıııriyet Eseriııin Bekçisi, Sahahlan Çıkar Siyast Gazetedir 

-
"Cinayet Bir Siyasa Alitı Olmamalıdnr,, 

Laval Diyor Ki: ,, Konsey Kımıldanmalı, Bu Konuşmadan 
Zorbalığa Karşı Uluslar Arası Bir Ceza Tedbiri Çıkmalıdır'' 

İtalyan - İngiliz - Sovyet - Murahhaslarının Soylevleri 

ı ~ .. . 

olduğu soğuk kanlılığı methet
tikten ve Macar murahhasının 

muahedelerin tadili lehindeki 
beyanatına teessüf eyledikten 
sonra M. Lava! hudutların işa
ret taşlarının yerini her kim 
değiştirirse sulhu bozmuş olur 

miyeti misakının onuncu mad
desi bükümetleri diğer bir hü
kümetin toprak tamamiyetini 
tehlikeye koyabilecek her tür
lü hareketten menetmektedir. 
Fransa iltica hakkının bir ta
kım ahkam ve nizamata rap-

- -~ 
j 

Baroıı Aloisi 
Düzenin bozulmasının onune 

geçmek üzere güç kullanılabi
lir. Cinayet bir siyasa aleti ol-

kral Aleksandr ile Bartu için 
· yazılan saygılara İtalya heyeti 
murahhasası namına iştirak 
ederek M. Mussolininin ltalya~ 
nın iş birliği ve barış isteği ile 
hareket ederek konuşmalara 
girdiğini söylemiş ve demiştir 
ki: "Uluslar derneği korkulu 
ahvalde yatıştırıcı rolünü yap
malıdır. Önümüzde bir ulusu 
duygusundan ve onurundan ya
ralıyan çok ağır bir suçlam~ 
vardır.,, 

Aloisi şikayet hakkında der
hal ve tam bir önen ve yüküm 
hak ve vazife olduğunu söyle
miş, bundan sonra Macarista
nın anlaşmaları değiştirmek si: 
yasasına geçerek konseyin zor-• 
balıktan bambaşka olan bu si; . 
yasanın barış sever mahiyetini 
doğrulıyan Macar murahhasının 
bildiriminden sadece bilgi al
mayı yeter sayması gerçeğini 
söylemiş ve demiştir ki: 

Cenevr<!, 9 (A.A) - O.in 
öğleden s'Jnra aktedilmiş olan 
uluslar arası konseyinin umumi 
celsesinde söı söylemiş olan 
M. Lava! Yugoslavyanın itti
harnlarının esaslı olduğunu, 

Budapeşte hüküme.ti nezdimk
matalibatınm boşa gitmiş bu
lunduğunu, Macar makamatı 
ve mumurlarının teyakkuz eseri 
göstermemiş olduklarını söyle
miş ve Macaristanın tekrar 
tahkikat icrasına hakkı oldu
ğunu da ilave etmiştir. Muma
ileyh Yugoslayanın göstermiş 

·"'"""' - Lifvıııvf' mamalıdır. Konsey harekete ,, İtalya, antlaşmaların, ku
runun yeni gereklerine uyması 
gerekliğini herkesten önce bil
dirmiştir. Çünkü bu barışı 
sağlamlaşbnnak için en iyi 
çaredir. 

demiş ve şu eözleri ilaye et- tını istihdaf eden tekliflerde geçmeli ve bu konuşmadan 
miştir : bulunacaktır.,, uluslar arası bir ceza tetbiri 

"Birkaç zamandanberi ikide Ceza Tertibi isteniyor çıkmalıdır.,, 
birde yapılmakta olan cinayet- Cenevre, 9 (A.A) - M. La- ltalyan Murahhasının 
!er medeniyeti tahkirdir. Ve val dün konseydeki bildirimin- Cevabı 
sulh tehlikededir. Uluslar ce- de şunları söylemiştir: M. Lavaldan sonra M. Aloisi - on~ 8 ıncı Sahıede 
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Başbakanın Edirne Nutku İtalya~Habeş Vuruşması 
''T rakya,EdirneBizimlçinlstanbuldan 

Eski Ve Değerli Türk Varlığıdır,, 
Başbakan Dün Alpullu Şeker Fabrikasını Gezdi 

İstanbul, 9 (Hususi) - Baş- reisi İbrahim Akıncı ve fırka da çayı içmiş ve Edirnelilerle 
bakan İsmet İnönü Edimeden idare heyeti azaları bütün me- konuşmuştur. Bu akşam kız 
ayrılarak Alpulluya hareket murlar, birlikler, kurumlar, muallim mektebinde belediye 
etti .. Alpullu şeker fabrikasını mektepler ve halk özleme ile tarafından 250 kişilik konuk 
t~tkikten oonra. Tekirdağını bekl~dikleri büyük Başbakana yemeğ . ve yemekten sonra 
zıyı.uet edecektir. şehrın dışında kavuşır.u~lardır. kt lil t f d b" .. 

-·~~"' ~--· -~~-.·~·-·- '"""'·""-· .~- ,.,,..._ .... ·.,.............,, me ep er ara ın an ır mu

JJcı"lmkaıı l s111et Saiflık 
Edir~e, 8 (A.A) - Başbakan 

ismet İnönü, beraberindeki Bay
larla beraber bugün saat 14,45 
te Edimeye varmıştır. 

Başbakanı genel müfettiş 
İbrahim Tali Çerkesköyünde, 
Edirne valisi Salimle Edime 
saylavları vilayet hududunda 
karşılamışlardır. Belediye reisi 
Ekremle belediye erkanı fırka 

bakam lle/ik ile lıirtikte 
Burada otomobilden inen Baş
bakan bütün karşılayıcıların 
hatırını sormuş, selam duran 
asker, polis, jandarma kıtala
rının önünden geçmiştir. Baş

bakan şehre vardıktan sonra 
umumi müfettişlik dairesini, 
yeni yapılan hapisaneyi ve şeh
rin başka yerlerini gezdikten 
sonra belediyeye gelmiş, bura-

samere verilecektir. 
Öz Nutku 

Edime, 8 (AA) - Belediye 
resmi kabülünden sonra Bat
bakan kız muallim mektebinde 
şerefine verilen 300 kişilik zi
yafette bulunmuttur. Yemek 
sonunda belediye reisi Ekrem 
ve fırka reisi İbrahim Akıncı 
birer nutuk söylemif ve Baİ
bakan kendilerine cevap ver-* 
miştir. 

Belediye reisi~iô nutkundan: 
Edirne kenti büyük baıba

kanı bugün ıhk bağrıırda s;k
makla sonsuz bir sevinç ile 
yaşamakta ve her ev bu gece 
tan yeri ağarıncaya kadar bü
yük adınızı anarak bayram 
yapmaktadır. 

Fırka reisinin nutkundan: 
Türkün bağlanmış olan sizin 

yaşayışınızda acı tatlı bin bir 
gördüğümüz günler vardır. An
cak çok iyi biliyoruzki, en çe
tin savaşları kazanınca erişti
ren en yıkılmaz engelleri çiğ
neyen yükıek kudretimizin yll· 

(Sonu 8 inci sahlftdt) 

Durmuş ise De Habeşistanda Büyük 
Heyecan Ve Kaynaşma Vardır ... 

-

_.....,. __ ,...__ 

Jiussol i ııi ı•e Faşist fı rkasıııııı ileri !Jcleııfrri 

Londra, 9 (H.R) -Adisaba- 1 komisyonunun sınır bekçilerine 
baden gelen haberlere göre 5112 tarihinde tank, tayyare ve 
İtalyan askerlerile Habeşliler topla silahlı yerli İtalyan kı-
arasmda vuruşma duşmuş ise taatı tarafından yapılan sal-
de Habeşistanda büyük heye- dırmayı protesto için lngiltere-
can ve kaynaşma vardır. nin Roma nezdinde teşebbüste 

lnglllzler Protesto bulunacağı sanılmaktadır. Ro-
Edlyor madaki Habeşistan maslahat-

Londra, 9 (A.A) - Ullunalde güzarı bu saldırmanın 1929 
bulunan ve Habeşistanla İngi- tarihli İtalyan - Habeşistan an-
liz Somolisi arasındaki sının !aşmasına ve iki ülke arasında 
çiımeğe çalışan İngiliz - Habeş - Scnu 8 ıncı Sahifede -



KISA ÖKONOMik 

------- HAB~ER 

Alman Piyasasında . ·-·-'. 
Muhtelif İhraç Maddelerimizin 

V aziyelini Göstere Rapor 
Torkofia B:Mtia t11he ' "• 

1.12.1934 tarihli raponmdaa: 
MQlate&f mahsallerimizin Al· 

maayada2S. 11.1954-1.12. 934 
L_..ıa.__ • • -1-L.! • • 911: wuma IÇlllMWI .., Dil YUif • 

UMUMi VAZIYET: 
PiJ••·· 1 El • ....,. bir 

Wta ewe'• ı.qa• av dar
_.,. ......... O ..... 
............ d' .. ..,.. 
....... h ... ............ , ........ ·
da _... cilttlqe biWiıdip..a 
... Almllllyada Wr çak .... 
lum " .............. çok 
,..... ....... 7 • ...... 

k..tnl ...... • 1 ·•·-...:. a... heaw olarak ._ -. 
cat_ ........ ,,_ __ 

Ratlm telpit A 'ıleftllr~ itte 
• ....... ..,. ..... all-.................. , ... ~ .. ....__ ....... ,.... ... ~ .. ,. ..... ,.... 
•aMe blarak lıılılk ·e 
lelere .... ildiJa• dan ·k 
iltemektMirler. . 

Almanlarm ... ,._ .... 
ppbldan mukaftleler .. ban
lar an-da ArJatia le a
lapaa hir lalam ma•nn fa•• 
Joalarma telinl• pri bhw
llllfbr. Ba .Wı.,,elenlea lüç 
olm••n ._._ ... a.ap. de-
Pr aellceler elrn s•p. He
le Arjllntila ile l6ima tek ala' 
•• siçMtlrle .. _ ....... ,_. 
cak .. de • ... .. Bati-
,.; ..... .. 
. tı•r1&. lati7at tül ;a. 
•• alaireler ... ArjaDtWea 
.... Wlecek -•s• pipts=wla 
.... çarpmaktadır. s.. ... 
llebegeliDce.._da......,.. 
tabamda......U ps•ı llirfe1 o..._ renktir. Tekmil Al-_,.. ............ ... 
.ı.k ıeçmektedir. Yabn Al
-pda INjlEtı ............. 
.......... ~· fttir. 
Halbuki Alıma ...... _ dileji ..... ,........ -.. , .... ,. 
nmmm, yani aoel Jorbdarmaa 
ini ola ba glalerde .... 
vebrlau.-..,...ımr.ft
te ,.._jik tleDecek ola iMi 
aebep A._. ' .,. Veftnseclm
ıe-haeft dedikleri ...... 
ve abmlanm '9ealz ceelmalar..,.... ..... 
Şaaa pre ba Hbep tairiai 

herteJdea enel k1R'7 meyye
ler piyualanDda flltermekte
dir. 

Yabnlaki ıı•ı,lıria ttbm 
y.we pJrme• .... pirm
DID M lıdeki •• lr ...... 
alecaıja hitam hakin-da ..... 
fla..:eler ylrltlleWlir: 

Almaya ile ,.,.h. - -
ka•eleleria ..... Wr aetice Ye-
receji •e ae lllı••lerde itle
re yolaçac:aja pak aec-e•• aa· 
plecakbr. Dit-' ....... elle
rinde az çok lilal Wnze• ta-
cirler Ye bele fabrikalar -
QJMD belde,J Jtiyeceklerdir. 
Şa halde pewalr, ylD zahire 

ve bun. benzer maller pirm
lannın nasıl bir gidit alecak
lan birinci olarak son zaman
lardaki anlapnalvın bej1fhya
ceklen imklnlara ve sonra aJA. 
kaclarlann beldeme ve sabretme 
kuvvetlerine baflı bulunacaktır. 

Bunun gibi havalana dejif
muinin de yakın rtmJerde te
sirleri olacaktır. Çbkiı sınama 
ile biliadijiae töre incirlerin 
kulT•nılmaıı Mjuk havalarda 
artmakta ve ahk p.!erde iM 
auhnaktaclır. Şu halde ban
lann IOiumw •e •1haua kar 

Pi • llalinde a• .., __ 
.. ... L-t'" •b•dir 8IDlll canJ>aca11 aa ı gı ı . 

KURU OZOM 
Yakarıda bildirdiiimiz gibi -- .... pi,_ durgwl ... . 

,,. ..... -··~- ..... ,. 
kaqa mihi• Miitiklikler ol· 
- ....... 41 

• cim 9 _...ıı 
tip ... ..,. el Hım'-s 
21 8-....!.- ilt • • ..1- L._.. 1 'f ... uc .. 
6at lwi.ı!. it ,.,......... __ 
wP+eiıw. 

INclR 
1'lft m. icia um .ı na• 

ptlwkJnwla .az .a,lerken 
_,, et ~ •• Hl it' ...... 
l lan ...... da tema e.r
lı•ık 111 ., .... 

PAllllK: 
Pz 1 .. •••• &atlanma 

babı... ..... etmektedir • 
Aacak ..... allbima laaber-
lere .... allbdv deire Tlrk 
pamalden fiatlanm Wru daha 
,..... *ttir· ......... bir 
ey cif Hamlııarg 100 kilo ba
.... hatta 120 Mark lberiadea 

--- yapbimı hildirmittir
Dit9r lluıallbdaıfaıo - Tlrk 
Ma•n içia ea ,.kan &aba 100 
kilo ....... 96 mark olarak 
taWt eclildip.i llylemektedir
..... ş. kadar ki Wrmci ...... 
... ,.m fiatlm 120 Marka 
bdar plranldalduma daha çok . ·-~ 
!M!IPll!K --~v•-

Alfhedır Aım..a Uiresinin 
r..Manw fiatluaia el azat· 
. .... l~ cı1tı1ttll•~· "" ... e,yle
~ ev.Dd raporlar nm· 
da da anlaplmakta idi. Al
.. ,.,. Tlrki1e peaak itba
lltı hakkında yapbjlma bir 
.,..... itirulenmwla ne ka
dar laakll eld1lj11111ma bir cla
laa İ8pat etsaektedir. 
... ........... _Al...,_tek mwz olmaclıjl. 

,.m Tllk pe.-klan fiathn. 
am ,.ı- Almayana ... ıın 
JildDdea ,ubelmeyip Clmlıa· 
riJet ~lwti ' çok yedade 

•e map llrlr İktİlat aİJUe· 
tİllis tahil bir aetlceli .......... 
ta merkezincleclir. 

Hakibtta Almanyaya Ttlr· 
kiyedea puaak ;tlaellta IHa se
lle ......... ribi alabildi
jiae J'hebit olma11p hatta 
~ ..elen korp az ol-

mat•· 
$1,WO A'-• ifletimkleri-

De sin Ama,aya Tlrkiye· 
clea 1932 ım11iadc 2.305.200 
kilon 19S3wn.We616.400ki 
lo .... pa-ak itlaal ,..LWişken 
19J4 HBlrieW • OD &JIDda 
,.._ 297,600 kilo ..... pa-

-- rG5°1tic ÔDl•kdeki iki 
•J ip.de J8111lscek itlaallt ile 
oı.a oı.. ım _.. Jlbek-
liii ah-e1k, fakat 1932 Jdın· 
daki MTiyeye lüç te ftnlanu
yacelrhr. Çlaki ithallta iaıkla 
daW olla melelretimh de arbk 
pek çok mal kahna'Wfbr. 

G&illl7or ki a14bdar Alman 
daireaİDia ba itteki tellfa hiç 
te yeriDcle dejilclir. Bu dllrUf 
kutumda Ttlrk maDeri fiat
leriae el uzabaak ya ithallb 
kamek yahut ta Tiirkiyeden 
dej'eriaia 8f&İlllDcla mal iste
mektir ki birincm Ttlrk-Alman 
doatlaiana ve iktiaat menfaat
lerine ikinci İle manbka uygun 
bulmuaemektadar. 

Bize ıare en iyi ve iki doıt 
milletia müşterek itlerine en 
uyar yol, Alman mallanma 
T&rldyeye ithalltmcla oldaju 
Pi, T&rk mu.uDeriaia de 
Almuyaya itlaal&tuada &atların 

--iye -1 

Arsa Fiyatlarını 
Ucuzlattırdı 

IWedlJe claW emclmenl. he
WiJ• dJawt" 't Wdlfi illeri
ne analanıP badema daha ucu-
za sablinaaı işini ıflrlltmlt ve 
doktor Mustafa caddesinden 
Şlkrll Kaya bulnrma kadar 
olan anaların 250 kmi1f8, ora
dan itibaren evde• nihaye
tine lcaclar .. ,.terdeki ar
alama 200 kanp, CeW Ba· 
yar balnftam Fnamz ~ 
li ,..... ................ ... 
claki ana1ann 400 lmrup ve 
ba iç hulYanD iç solWdarma 
iultet edm ,..tenleD wala· 
nn da 125 kurup aatıhnemna 
karar ftdlmittir. -

Celil Bayar 
Bulvara Eleldnkle T• lr 

Edilecek 
Celil Bayar bulvanncla ya

palmlf olan evlerdeki oturan· 
lum iatirababm temia İçİll be
ledi1e ha ı.aı..r. elektrikle 
teaYİrİDe karar Yermif n fir
kete icap eclea m ... caab yap-
IDlfbr. 

Belediyede 
e.,llw 8e91181 Ha:arllkl_.. 

Belediye bethm Doka 
Behcet Us diba akpm tr9' 
nkte kadar helediyede kela· 
nk uylay HÇ- iluarhkJa• 
n-. ............ . a,... .... , .. ..... 
·~ $Pw·• .. ~ ....... ~-r~ .ı:t:ibl: 

Bunun için viliyet memlD'la· 
nadan onbet kiti eeçilmiı Ye 

dinden itibaren helecli7ede 
ha iflerde çahfbnlmata hq
lammt_br. 

Bir tarafta da _,... ~-
mek ve aeçilmek ha1dmı haiz 
ola bdmlsna t..wtiıw tle
ftlll ediliyor. 

Bel•dlJ9 Tefll .. erl 
Doktor Be1acet Uz dan ..... 

rin muhtelif yerlerini IUDIİf 
ve belediye itlerini teftit et• ..... 
Yangın Yerlerinde 
ı...,enıer Par••az T•• 

Alacakl•r 
Y aagm yerleriaia bir la eftl 

temizlemnui için belediyece 
baraJarclaa iatiyenleria paruaz 
olarak taş almaJanDa mlaaade 

~-.......................................... 
serbest blralnlmasıthr.• tak· 
dircle yalnız AJmd .._yİİIÜD 
muhtaç bulundufu ham malla
rm hir kısma tedarik edilmekle 
kelmayıp ayıü zamenda Almen
yaclaa da Tlrkiyeye daha çok 
mal •bw• imkAnı huufaa. 
cakbr. 

Almanya Tiirkiyeye en fazla 
ithallt yapan memleket, Ttırk 
kö11Gaü de Almanya için çok 
deterli bir •lfteridir· Bana 
için T&rkiye ziraat m•h1U8eri 
fiatlaruun ylbelmeai, yani kay
liala .... ~lkı artmuı 
iter deYletten baha enel Al
many811111 bOfUn& gitmelidir. 

ZAHiRELER 
Zahire fiatlanam kontrelu da 

ıılaca yapılmaktadır : 
BU~DAY 

Sert buğclaylanmıza 100 ki· 
loıu cif Hamburg 6,40 - 6,SO 
Florin iizerinden alacı Ye alllca 
vardır. 

ARPA 
100 kiloau için 47 Frauız 

frantı lzeribd~n lthallt mtla
acleli YerilİJor. Allb .... w.k
lif Hkfeniyor. 

Ökonomi Haftası 
Şehrimizdeki Hazırlıklar Ve Maarif 
Bakanlığından Gelen Talimatname 

·-·-· 5 m..ı ökontmi ...._ car- ...,.,.. •caldlr. 
şamba glbıll batllJacakbr ve 2 - Orta mekteplerde, Le-
cwaa günü yapılaca~ olan te- lerde, l&D'at, ticaret ve mual· 
zahOrat için milkemmel bir lim mekteplerinde heftanın 
Protram buırlaaac:akbr. mft••p mtleriade muallimler 

llilb iktiat: n tuamd ..- tarafmdaa b. mena etrafında 
miyeti hafta içüa mllaim hazır- kobferamlu verilecektir. 
lıklar yapmaktadır. 3 - lılektep ı.m.alanna n 

Cuma pil 6ğledea e"el ı.....- yerlere ildİlet we 
Cumhuriyet meydanında biiyilk tasarruf yecizeleri ualacakbr. 
bir •etiaı yapılacak, hitlD 4 - T...,..f baftamada laer 
aeMep talebeleri •• c:emiJet· kea tuafmdaa izim, iacir, &.· 
Jer ba meruİme :-=-L ecle-aııuıı- bk, portakal, kaym, elma, ar-
&;eldenlir, Meruim ....,...., mat yewep jçia ha yemifle-
talebeleria ellerinde iktiut ve rimizia faideleıi çocaldanmıza 
tawraf •hlAlonı kuvvetlendi- ulahlaaktw. 
::"1m'!.8lai1ette lnhalar bala- 5 - Twııwf 11a1tumm ilk 

Betinci tmmıf haftua hGtla ıllll S-'at • 'alın ._ 
~ ıeçea ,.llaruı mufla ..,..,. .......... aça· 
tuarruf baftelanada yapl!an caJdar " blJle her Jd bir 
tecrlbelere iatinat edilerek çok tuemrf baftuı yaphnaımdaki 
canlı yapblacakbr. llma n elnnri,.ti taltılaele 

Maarif babnhjmdaa bana rine lmaca •nlatec:aklvdlr. 
dair maarif m&cltlrlnttıne bir 6 - Ôfretilea moaololfar, 
emir plmiftir. aetideJer piJ.a.te hafta ~e 

Emirde .. maddeler yazılıdır: mekteplerde birer .._ere 
1 - ilk mekteplerde yerli v.-.- n .. mllamcrelere 

mah •e tmrraf haftumm den çooldena m n l.helen ça-
tllkld (Taumaf Ye yerli mah) gınlacakbr. 

• 
Enstitü iki Fabrika 

Güzel Ve Değerli İşçilerine Yemek
Bir Teşebbüs haneler Y apbnyor 
isminle me•cat im wtilM _ Halkapmardaki iplik fabri

ibtiyaca iri& ~- kua ile Şark bak falarikumcla 
......... ___ Uda- ..... içla ...... ,..,Jrlıienjı 

~. b~ e-=:_~: yapbr.lm•mu baı•••••ıbr. 
IÇID ~ aldı.. a -: Bu yemeldaaaeler .,... hin 
DUD .. farka 11:: c;e Avni lira1• ~kactkbr. Salahat ml
Dofan de fazla allka ghter- dlrlljla&a teteltblırl lberiae 

• t Lhll-I • .ı.:__ ıcu.m.,. celEİyetİ hanlenla b:... "ve::;;:-'erme JU'wma igilere ele ek te dalail olmak 

Behnliye mltitl biaw ya• &zere lileleri bet karata 11cak 
pılmak için ana vermeği de- Jemek Yereeeldir • 
rubte e,Iemiftir. e. tekilde dijer iHi by-

Biaa ifi laalledildilrtım IODl'A ........... 1ı•ek Jmleri ve 

keyfiyet maarif bakanhpa ~1 8f etleri f'pdmam 
arzedilerek mD•ede inene· ıçm 111abat mlldlrllljil tarafın. 
cektir. du tetkibt yarbaktadll'. Ni-

Tarife Komisyonuna 
B•l•lllye N-lftlNll 

Edec .. Aza 
Elektrik kilnat llc:retiDi 1e· 

niclen tesbit edecek olan tari· 
fe koaiayomma belediye ua
tmdma lıreli Bay t.....u Hak
la iftirak edecektir. Komit1on 
bufllalenle toplanacak •e ite 
bqlıpcakbr. 

u,.t - ., zarfmda mezkür 
iki fabrikada yeaaekbeaelerin 
iDfaatı ltitmif olaak n 1-rada 
ifÇilere acak yemek milme· 
aiae ı..ı•s•cakbr. 

S.W..t Zllcllril Bay Cevdet 
diba yeadcbueleria inpabm 
g&zclea reçinaiftir. 

l M. Küt6ph8ne Siiiemas 

13-12-1934 Perşembe 

flaAMOH nOVARRO 
d'-UM'-11~, 
mACDOnALD 

KEDi ve 
KEMAN 

BU,all FRANSIZCA Operet 

Bugün 15 - 17,45 ve 20.30 

1 - Siberya Mabkômlan 
2 - Canlı Getir 

Cuma Günü Miti 
~ Yapacaklar 

Şehrimiı kadıaları b 
Helke.mde Udaci lbir to 

b yaparak antımtlzdeld 
giinü yapılacak ikinci mim· ._. 
eAıllanm hazarlıyacaklarchr· 

lılltinıe OD ~-D fazla 
,.... ft*ak .leceği ~ .... , ...... 

8ltift nler~ komita hrıl~ 
c!an davetiyeler dajıtılmı~ 

Kaclınlar Cuma gibal ~
Halke.U.de top'-nwaldar 
oradan cemigefir haliade ,,, __ _ 
huriyet alenma plecelder, 
el& Atatark Jmn:aiı G.-ft 
bl,ek teulalnl 
-.a,te.ler llJleweldir. 

Eşrefpaşa 
otobl• ........... ............... 

Belediyece F.trefpapya 
.. ifletihı±ı 
~ K-ıralbw'• 
_, .. .,. bir ,......., 

ft1f tlc:ret alniaktadll'lar. 
di7ece ....... dijv aemtlMI_.. 
itlirea otohlaleria Mterlerillll"~ 
de haza deAik .. 1dek ..... 

K.....,.ka Mttma • ata1_., 
•erilmiftir. 

Etrefpqaya ibtiyaç fazla 
d1Jİ1111da ba hatta Y'ıll'!ril

0 

-

olan otobülerin adedi 
artbnlacakbr. 

·Futbol 
lleaiif veklletiad• ı 

bir te•imde mektepliler arr 
11ncla her nevi aporan ve .. 
arada fnthohm en verimli 111t 
aurette inkipf edebilmesi iciil 
ahn••• lizım gelen tetbideri' 
bildirilmesi iatenilmektedir • 

Alllerlklln Kon•al••• 
Şehrimiz Amerika Yis kor ............... 

yete gelerek vali muavia veldt 
Bay Fuat Yvttafa ziy.,..t 
etmifHr • 

Mütehassıslar 

....,__ dlzntlıler n 
sabah Lkifelaire 2i

0

tmiıı
0 

llefel~ 

Köylüye 
Tohumluk Daltbl·-=-~ 
ZU...t hankaaa lzmir ....... 

llİll bu aeae de kayl&ye tollll~ 
luk değıtacajı haber alulllll 
br. Bam içia ıimcliden 
tetbirler alanmap .,..lalllmf~ 

Doğum 
Sullleeıa hakimi Kemal 

•JID bir kız çucaju olclw, 
raya Ere l\k ay adı Yerildi

Ana ve babuuu kutlalar 
çocupn uzun 6miirlll alm..., 
dileriz. 

Yabancı Gaze 
Muhabirlerine 
Matbuat Umum M .. ,..,~ 

jitlden Teblig BdtlmifUr : 
Yabancı gazete • 

ae nrilmif olu •mka'
yılmm ilk pise kadar 
lerile detiftirilecektir. 
velika11 olan yabana andı_,, 
lerin yeniden vesika ala 
leri için temail et&Weri 
teleria, en geç bir ay elk; 
rilali lelibiyet mektul..MI 
buat u.- Jllldlrllilae 
derilmek llzere, latanbalda 
llyet Matbuat Blrosana, 
yetlerde Val&ldere, ADI!_... 
Matbuat Umum Madlhttlıt1-r 
teslim etmeleri ve elleırill'!~ 
vesika suretlerini 16 k,,..P"I' 
pal ve iç fotoınflarile 
bu aektaplara iliftinneleri 
relaaektedir. s.wu,et 
blpl.n it Wtiace seri 
cektir. 
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Elbette Oluree Hem Pek 
.. 

Basit B~r iş Olur Altan ... -------·------Her dnv...tiye gibi buda iki 
ıatırlık bir şeydi: 

,. Kızım Aybarla, oğlumuz 
Torgayın evlenmeleri ayın yir
mi beşinci perşembe günü 
oğurlanacağından sizin de bu 
mutlu günde ünlü huzurunuzu 
eksik etmemenizi saygılarımız
la yalvarınz ... " 
Oğuzun kağıt elinden düş

tü. Yine bu adam ne diye kar
tısma dikiliyor ,,siz evlediniz. 
Biz de evleniyoruz ve beni 
uğurlamağa geliniz" diyordu. 

Ülgenden bunu gizliyemez 
Ve gitmem diyemezdi.. 

Kağıdı aldı tekrar zarfa ko
yarken imzalara baktı, kız 
babası Ahmet, oğlan annesi 
yerine Ülgenin annesi Perihan 
imzası konmuştu .. 

Garip fesadüf... Bir ay evvel 
gene böyle bir davetiyede 
ayni imzalar vardı. Yalnız 

onda erkek babası Ahmet, 
kız annesi Perihan hanım idi. 
Ah bu kadın... Ne yüksek, ne 
temiz yürekli bir kadındı. Öz 
anası yerine koyduğu bu ka
dına öyle saygısı vardı kı, onun 
imzasını taşıyan bu kağıdı yere 
attığından utandı, aldı cebine 
koydu .. 
Şimdi onları tanıdtğı günden 

bugüne kadar geçen aylar bir 
sinama şiridi gibi kısalıp uzı
yordu. Ülgenle ilk defa avuka
tın bürosunda karşılaşmışlardı. 
Ak saçlı annesinin yanında giri 
tayörlü genç kız, birden giineı 
çarpmasına uğramış bir adam 
gibi onu sarsmıştı. Altanın se
lli onlan birbirine tanıtmış, 

o dakikada eli, eline sürünen 
o ince parmaklarla kam da
ınarlanndan çekiliyor sanmıştı. 

Ne olduğunu, ne konuştuk· 
lannı anlamağa vakıt bulama
dan onlar geçip gitmişlerdi. 
Gitmişlerdi amma o da güıel 
luzın babası olmadığını ve 
bıühim bir dava işi için her 
perşembe avukata uğradıklarını 
6ğrenmişti. 

O günden sonra, Oğuz bu 
büronun biç şaşmıyan gediklisi 
olmuştu. Onları orada görüyor, 
Ve bir yerde görüşmenin, ta
llışmanın verdiği teklifsizlikle 
konuşuyorlardı. 

Ülgenin annesi, onu artık 
bir ya ancı görmiyor, bu dava
llın iç yüzünü de yana yakıla 
•nlabyordu. 

Ülgen ise avukatlarının ya
llında her vakıt gördüğü bir 
•dama ancak onun bir yazıcısı 
•eya bir ortağı gibi bakıyor, 

Y.:lvaran bakışışlanna, titriyen 
•esine, aldırış etmiyordu. 

Bir gün Altan: 
- İşte asil bir ailenin hasis 

Para işlerile düşkünlediğini, in
lediğini göreceğiz. 

- Ne diyoasun bu kız? .. 
- Evet bu kız bütün malını 

Beyoğlu hayatında eriten bir 

babanın kızı .. Rüstem bey gfıya 
bir kaza kurbanı... Kaza mı, 
Yoksa intihar mı pek bilmiyo-

rurn ama bildiğim bir şey var
la davalı bir apartmandan 
başka arkasında birşey bırakma
ltııştır. 

Apartmanı kurtarabilirsem 
Yine iyi... Bugün o da kaybol
~uş gibidir. Davayı temyiz et
tı111. Fakat öyle batak bir iş ki 
hükmü tasdikten başka bir işe 
Yararnıyacağmı bilirim .. 

- Sonra ne olacak?. 
- Sonrası var mı? Babanın 

••ğlığında lüküs,debdebeli ömür 

sl;"en, Şişlbin bu parlak 
yıldızı bir anda geniş bir var
lıktan, dar, sıkıcı bir yaşayışa 
düşecek .. 

- Fakat Ülgen çok güzel 
dir Altan... Onun eksiJmiyen 
kaybolmıyan bir hazinesi, en 
büyük varlığı kendi üstünde 
birikmiş değil mi? Eğer isterse ... 

A ltan hayretle: 
- Bu ne heyecan.. Bu ne 

şiddet.. Sakın ha onu seveyim 
deme.. Ülgen kuzeni ressam 
T orga ya adaklıdır. Hem bu 
İstanbullu kızlar pek kurumlu
durlar. O çalımlı bakışlar an
cak kendi çevrelerinde dönen 
erkeklere çevrilir .. Sen ise ... 

Birden kalbini kanatan bir 
iğne ucunun acısile: 

- Evet ben ise bir köy ço
cuğuyum gerçek.. Biran onun 
davayı kaybedeceğini düşüne

rek çılgın emellere kapılmışım. 
Mazur gör .. 

- Yok yanlış anlama. Sen 
ise o salon hayabndan uzak 
kalmış, onlara biç benzemiyen, 
serveti taştan topraktan çıka

ran öz soy bir Türk gencisin ... 
Keşke Ülgen, bir ressam Tor
gayle bir köy çocuğu Oğuz 

arasındaki farkı anlayabilse!.. 
Fakat o bu sözlere bir omuz 

silkerek çekilmiş, bir müddet 
de avukata hiç uğramamıştı. 
Boş yere unutmak istiyor, 

genç kızı görmemek aramamak 
istedikce kafasında durmıyan 
bir tokmak Ülgen, Ülgen, diye 
beyninde oğuld yordu. 

Kim bilir ne olmuştu? Altanın 
dediklerini unutamıyordu. Tem
yiz kararı tasdik etmişse zavallı 
güzel kızcağız ne kadar, ah ne 
kadar üzülecekti. 

Yüreğinde bir sızı vardı 
O da " bir şey yapabilsem ,, 
üzüntüsü idi... Evet onlara 
nasıl olursa olsun bir yar
dımı dokanmalıydı. Bu fi
kir ile avukata uğradığı gün 
korktuğu olmuş, arkadaşı~ı 
sinirli, sinirli hürosunda dola
şır bulmuştu. 

Altan : 
- Dava kayboldu.Apartıman 

haczedilecek dedi. 
- Onlar biliyor mu? 
- Hayır, fakat ben şimdi 

en çok buradan çıkan alçağa 
kızıyorum. 

- Buradan çıkan kim? 
- Torgay .. Ne bayağı adam .. 

Ne düşkün ruhlu insan..lşi ben
den öğrenince ne yaptı bilir
misin? 

- Nereden bileyim. Her 
halde söylemesi gerek olan en 
birinci ka~~r davanın kaybol
duğunu Ulgene bildirmemek 
ve onu üzüntüden korumak 
olmalıdır. 

- Sen her kesi kendi gö
zünle dartarsın dostum. O bu 

düşüncelere, bu inceliklere ya
naşmıyor bile. Bütün umgusu 
bu apartmandı. Şık, l~ks bir 
atelye azmak için ona bel bağ-

lıyordu. Onu da kaybedince 
Ülgeni alamıyacağını söyledi. 

Bugüne kadar karar vere
mediği, söz kesemediği zengin 
bir kızı almağa mecburmuş. Ne 
yapsın imiş,Hiç yaktan sermaye 
edilmezmiş.. Anc&k böyle şans 
insanın ayağına gelince itmek 
çılgınlık olurmuş. Bir sürü miş
lerden sonra bu kepazeliği de 
benim anlatmamı isteyerek çı
kıp gitti. 

Ne yapmalı? .. bilmem, Şimdi 
eminim ki Ülgene sevdiiti ta-

Bir Çılgın Başbakan -..... -
• 

ir Polisi Ve iki Çocuğu Bir Avukatla 
ya 4 ladı - Ken isi De Öldürüldü 

Bugün İstanbula 
. Dönüyor 
lstanbul, 9 (Hususi) - Baş

bakan İsmet İnönü yarın 
(bugün) Trakyadaki teftişleri 
ni bitirerek İstanbula dönmesi 
bekleniyor. 

--------~--~~-. --- -------------------------------İST AN BUL, 9 (Hususi) - Vilayet binası yaralandılar. Polis Yaşarın gözünden Aldığı yara 
önündeki Alinin kahvesinde oturan nümune ağırdır. Avukatın yaralan da ağır olup hayatı 
matbaası eski makinisti Vanlı Mehm .... t, ayni t~hlikede bulunuyor. Katil Mehmet bu mü!ade-
kahvede gazete okuyan avukat Melatyosu ta- mede yaralanarak ölmüştür. Caninin delirdiği, 
banca ile yaraladı. Kaçarken kendini yakalamak delilik yüzünden saldırdığı söylenhor. Mehmet 
istiyen polis Yaşarı da güzünden yaraladı. karısı ile geçinemiyerek ayrılmak üzere 
Polisle canı arasında ateş teati edildi. O sırada idi. Vak'a Ankara caddesinde oldukça he-
oradan geçmekte olan iki çocuk ayaklarından yecan uyandırmıştır. 

Atinadaki 
Japon Ate,eal ÖldU 
Atina 9 ( A. A) - Evelki 

gece otomobil kazasında yara
lanan Japon ticaret ateşesi Tsi
haro Katsuda dün ölmüştür. .......... . ........ 

M. V enizelostanSonraM. Saylav Seçimi 35 Gün 
Papaanastasyo Diyor Ki içinde Bitirilecektir .. 
"Kıyafet Kanunu Türk inkılabının 

Zaruri Bir Neticesidir.,, 
Fırka Namzet Listelerini Hazırla
maktadır - · Kadın Namzetler .. 

Dostlarımızın Gerçeği Anlamalarından Memnunuz Ankara, 9 (Hususi) - Da- dın ve sair vilayetlerden ka-
hiliye bakanlığının tamimi üze- dm namzetler göstereceği an· İstanbul, 9 (Hususi) - Kı

yafet kanununun kabul edil
mesi üzerine, Papaslann kisve
leri etrafında Yunan matbu
atında başlıyan neşriyat hafif
ledi. 

Sabık nazırlardan ve fırka 
liderlerinden M. Papanasta~yu 
gazetecilere beyanatta bulu
narak mese'lenin lüzumundan 
fazla büyütüldüğünü, kıyafet 
kanununun Türk inkılabının 
zaruri bir neticesi olduğunu 
Türklerin ciddiyetinden, inkı· 
lap hareketlerindeki samimi
yetlerinden şüphesi olmadığını, 
Yunan hükumetinin bu mesele 
münaanbetile tetıebbüslerinde 
acemilik ettiğini söyledi. 

Katemerlnln Netrlyatı 
Atina, 8 (A.A) - Kateme

rini gazetesi Yunan efkarı 

umumiyesinden dini kisvelerin 
geyilmesinin memnuiycti üze
rinde tehlikeli münakaşalardan 
vazgeçmesini ve bu meselenin 
halli hususunu iki hüküınete 
bırakmasını istemektedir. Bu 
gazete diyor ki: 

11 Çünkü bir çok fedakarlık
larla elde edilen Türk - Yunan 
dostluğunun yaşaması ve ileri 
gitmesi lazımdır. ,, 
M. Venlzelosun Beyanatı 

Diğer gazeteler M. Venize
losun uzun beyanatını neşret
mektedirler. 

Yunan hükumetinin icap eden 
bütün faydalı teşebbüsleri yap
mış olduğunu ve ayni zaman-

da Türk hükümetinin de dini 
elbiseler meselesini halletmiye 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rafından terkedilmek davayı 

kaybetmekten acı gelecek.. Na~ 
sıl anlatmalı? Ne kulp takmalı? 

Deminden beri kafamı yo
ruyor bir, çıkar yol göremiyo
rum. 

O dakikada Oğuzun garip bir 
hisle içine tatlı bir ümit doğmuş, 
Altanı kızdıran mes1 ele onu 
güldürmüştü. 

- Sen daha onlara birşey 
söylemedin değil mi diye sor
muştu. 

- Söylemedim amma en 
son söylemiye mecburum .. 

Hemen Avukatın kolundan 
çekerek bir kanapeye oturtu
ğunu kendinin de karşısına 

geçtiğini biliyor .. 
- Beni dinle Altan dedi. 

Boş yere kızıyor kafa yoru
yorsun. Bu dava kaybedilmemiş 
olsun dostum!.. 

Gözlerinini açmış, afal afal 
yuzune bakarak: 

- O nasıl laf? Kayboldu di
yorum, kaybolmamış olur mu? 

- Elbette olur. Hem pek 
basit bir iş olur Altan ... 

- Sonu Var -

]1. Papaa ııastasyo 
hakkı bulunduğunu teslim eden 
mumaileyh, bununla beraber 
Türkiye reisicumhurundan, baş
bakanından ve hariciye baka
nından rum patrikinin dini el
biseyi taşımak için kendisine 
verilecek müsaadeyi tecdit et
mek mecburiyetine tabi tutul
masının ve bu müsaadenin 
kati olmasını rica etmektedir. 

M. Venizelos diyor ki: 
.. Eğer Türk zimamdarları pa

pa Eftim rezaletine bir nihayet 
vermek suretile Türk - Yunan 
dostluğunun kıymetini takdir 
etmekte olduklarını münakaşa 
götürmez bir surette ispat için 
bu fırsattan istifade etmek 
istiyecek olurlarsa onların 
bu hareketi Yunan efkan umumi 
yesinde hasıl olmuş olan infiali 
yavaş yavaş ortadan kaldıra
cak ve bu suretle Türk - Y n
nan dosluğu sarsılacak yerde 
bu hadiseden yalnız iki mille
tin devamlı menfaatlerine de
ğil ayni zamanda bütün yakın 
şarkın sulhuna hadim olmak 
için yepyeni bir kuvvetle çı
kacaktır. Dini elbise geymek 
kat'iyyen akidevi bir mesele 
teşkil etmemekte olduğundan 
meselenin kat'i bir bal şekline 
doğru istikamet almış olduğu 
zannedilmektedir.t, 

rine saylav seçiminin 35 günde !aşılıyor. İstaiıbuldan bayan 
bitiriliriesine çalıplacakbr. Ya- Nakiyenin, İzmirden de Bayan 
nndan (Bugünden) itibaren Benal Nevzadın gösterilecek 
seçim bilfiil başlıyacaktır.Fırka- namzetler arasında bulunacak-
nın Ankara-İstanbul-İzmir - Ay- ları söyleniyor. ····-

Valimiz Ankarada 
··-·-·· Kazını J)irik Dün Atatürk 

Kabul EdiJdi 
Ankara, 9 (Hususi) - Valiniz Kazım Dirik bakanlıklarla 

temaslarına devam ediyor.,..Burada daha on $Ün kalacaktır. Ken
disini bugün Atatük kabul etti. Bay Kazım Dirik temaslarının 
vargısından çok memnundur. 

Aydın Demiryolları 
Hükfinıetçe Satın Alınacaktır. 

Görüşıneler Başladı 
Ankara 9 (Hususi) - Aydın demiryollarının mürabha ola-

rak Londradan gelen M, Odinle Nafia bakanı Bay Ali Afyon 
arasında görüşmeler oldu.Bu görüşmelerde Aydın demiryolunun 
da hükumetçe sabn alınması konuşulduğu bildiriliyor. 

Ulusal Birlik Gazetesi 
Üç Yıl Müddetle Kapatıldı 

Ankara, 9 (A.A) - lstanbulda çıkarılan haftalık UJusal Bir
lik gazetesinin memleketin iç siyasasına aykırı yazılar yazdığın
dan ötürü üç yıl müddt-tle kapablmasına ve Pariste çıkarılan 
Postlidina Novosti gazezetesi memleketimiz aleyhinde yazmasın
dan ötürü yurdumuza sokulmamasına ıcra vekilleri heyetince 
karar verilmiştir. 

~adınlar Birliğinde 
Istanbul Kadınları Yeni Bir 

Toplantı Daha Yaptılar 
İstanbul, 9 (Hususi) - İstanbul kadınlan, kadınlar birliğinde 

toplandılar. Kadınların siyasal bayiklerinin tanınması mün:ısebe
tile söylevler söylendi. Kültür bakanlığı elile Atatürke ş ükran 
duygularım ve saygılarını bildirdiler. 

TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 BUGUN TELEFON 3151 

BugUn Halk GUnUdUr Flyatlar zs - 30 - 40 Kuruttur. 

Yakın tarihin en mühim bir faciası, senenin en büyük hir filmi 

Raspotin Ve Çariça. 
JOHN, ETEL, LİONEL BARRYMORE kardeşler 

tarHfından temsil edilen bir faheserdir Aynca 
FOX DUnya Havadlslerl 

ö~~~:z- BiTMEMiŞ SENFONi 
Bir seneyi tecavüz Pariı sinemalarında gösteriien dünyanın en büyük Mmi 

Filimde Viyana Filarmonik orkestrası Siğan orkestrası Viyana operası korusu 
Viyvna çocuklar korusu taganni ederler 

SEANS SAATLARI Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 Perşembe 13 - 15 - 17 
Talebe seansları Cuma 13 ilave seansı Pazartesi ve salı H A L K ) "nleridir 



i 

........ 
Casusluk Hayalım 

RI r Martha'ın Hatıraları 
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Hayret.. Mülazim Marie Ertesi 
Gün Vapura Gelmi~ti 

Buenos Aireste. hele Ruva
yal otelinin Alınan kolonisi ara
~ında pek çabuk fazla şımar
tılm . ş bir kadın olarak şöhret 
almıştım. Yon Krohn tarafın
dan bana tevdi edilen Kurye
nin bozulmuş bulunması hase
bile yapılacak serzenişlerden 
tarizlerden ürkmiyordum. Ce
vabım ha:r:ırdı: Alman casusluk 
teşkilatı böyle uzun bir yolda 
kuryenin ıslanması ihtimalini 
düşünerek onu su geçmiyecek 
bir zarf içine koymalı idi. Kar
şımda hila ayakta duran Al
man ataşaııavalı aldığı cevabı 

muhakeme etmek ister gibi dü
şündü. 
Gümüşi gözlerini gözlerime 

dikerek beni daha eyi tanı
mağa, kafamın içini okumağa 
çalıştı. Şurası muhakkaktır ki 
kuryenin denizden gelen bir 
dalga ile ıslandığı hikayesine 
tamamen inanmış benzemiyor
du. Fakat o kadar souk kanlı
lıkla, sükinetle konuşuyordum 
ki derhal mukabil harekete 
geçemedi. Burada geçireceğim 
iki haftadan sonra Madritin 
yolunu tutacak, o zaman da 
Yon Krohna ne izahat verece
ğimi düşünecektim. Gizli teşki
latlar umumiyetle şüphe ve te
reddütten kurtulamazlar. Her 
sözü, her hareketi şüpheyle 

karşılamağa alışmış olanlar na
zarında bu kadar mühim bir 
kuryenin başına gelenler elbet
tte inanla dinlenemezdi. Bue
nos Airesteki ikametim esna
sında Alman ataşanavalı başı
ma çorap örebilirdi. 

Hareket edeceğim gün, ote
lin sahibi olan Almandan Mad
rite götürülecek bir cevap var 
mıdır, diye sordum. Verilerek 
cevap yoktu. Gürültüsüzce oda
ma çıktım. Uzaktan bir garso
nun açık bulunan valizlerim 
üzerine eğildiğini gördüm. 

- vrada ne yapıyorsunuz. 

Ben sizden birşey aramadım. 
diye seslendim. 

- Yann vapura götürülecek 
bagajları kaydetmek istivorum. 

Bu saçma cevaptan ve gar
sonun sert bakışlarından hid
detlenerek cevap verdim: 

- Bu kabil tetkikler yapa
cak saatta bulunmıyoru:ı:. Niha
yet siz gümrük memuru da de
ğilsiniz. Valizlerimi karıştırmak 
salahiyetini kimden alıyorsu
nuz. 

Garson kızararak dışarı çıkt. 
Şurası muhakkaktı ki bu 

araştırmalar Alman ataşanavalı
nın emri ile yapılıyordu. Çok 
şükür, mülizim Marie Ruvayal 
otelinde kalmıyordu. Yoksa 
onun valizlerinde saklı bulu
nan Von Krohnun kuryesini 
ele geçirselerdi mahvolurdur , 

Ayrıldığımız günden beri bir 
daha onu görmemiştim. Ne ol
muştu? Endişede idim. 

Fakat buradaki vaziyetimin 
nezaketi hasebile ne kendimi, 
ne de onu büsbütün mü~kül 

bir mevkie sokmak istemiyor
dum. 

Acaba yarın vapurda bulu
şacak mıydık? 
Akşam otel!n on ik•nci ka

tındaki terasta oturuyordum, 
Beni çok zamandanberi ta

kip ettiği mnhakkak olan bir 
adam yakınımda oturdu. 

Az sonra kalktı. Önümden 
ı;eçe · ken şu sözleri mırıldandı. 

- Allouette .. Bu gece ya
rısında Delmayo caddesindeki 
Fransıs Heykeli civarında bek
leneceksiniz! 

C.ece yarısında randevuda 

bulundum. Aynı adamla karşı
laştım. 

- Mü izim Marie hastadır. 
Yarınki vapurla hareket ede

miyecek. Bundan sıkılmayınız. 

Sizden sonraki vapurla o da 
Fransaya dönecektir. 

Bu haberden memnun olma
dım. Mülizim Marie şahidimdi. 
Von Krohnun kuryesionda idi 
Fransız Gizli teşkilatının bana 
karşı vaziyeti pek te vazih bu
lunmuyordu. Diğer taraftan 
müttefik stoklarını mahvetmek 
için Almanların müraca:ıt ettik
leri metottan Parisin henüz ha
beri yoktu. Buğday bitlerini 
taşıyan biricik ajan ben ola
mazd m. Kapiten Laclunun bu 
tehlikeden alelacele haberdar 
edilmesi lazımdı. 

- Ya kiatlar ne olacak .• 
Mülazim Marie hareket edemi• 
yecekse onlan bana tevdi et
mesini rica ederim. Zira ben
den aldığı kiatlan bir dakika 
önce yerine göndermeğe kat'i 
lüzum vardır. 
Konuştuğumuz a"amdan ay

nldım. Dönerken o civarda do
laşan düşmanım, vapur komise
rile karşılııştım. 

Vapurda 
Hayret ... Mülazim Marie er

tesi günü vapura gelmişti. Da
ha zaiflamış bulunuyordu. Onu 
görünce bir cesetle karşılaşmış 
gibi sarsıldım. Vapurumuz dö
nüşte de gelişte olduğu gibi 
dolu idi. Vapurda pek az ka
dın vardı. Buenos Aires tehli
kesinden Madridin tehlikeli 
muhitine dönüyordum. 

Vapur komiseri beni gördü
ğü halde ıel.imlamadı. Adımla
rımı takip ettiği muhakkah tı. 

Hiç olmazsa bu seyahat esnasında 

sakin bulunmak, sinirlsrimi din
lendirmek istiyordum. Komşum 
olan kadın da canımı sıkmak

tan hali kalmıyordu Bana bir 
yığın şeyler soruyordu. Pek 
çabuk teklifsiz olmuştu. Müla
zim Marie hakkında malümat 
toplamak istiyor, hatta erkek
ler hakkındaki fikrimi, hangi 
erkeklerden hoşlandığımı soru
yordu. 

-Sonu Vaf-

ine bolu da 
Kimsesiz Çocuklara 

Yardım 

İnebolu, 9 (A.A) - Halkevi 
fakir kimsesiz talebelere birer 
gün ara ile sıcak yemek da
ğıtmayı kararlaştırmış olduğun

dan bugün ilk defa 75 yoksul 
çocuğa ev salonunda yemek 
verilmiştir. Evin bu kararından 
sevinen talebeler bugün ye
mekten sonra halkevi idare 
heyetine teşekkür etmişlerdir. 

Ev hu yardıma devam edecek 
ve bayramda da ayrıca yav
rucukları sevindirecektir. Evin 
bu yo!daki çalışması şehrimiz

de genel bir alaka uyandırmış 
ve herkesin takdirini kazan
mıştır. 

-.-:>acome: •~ '/JO' 

Yarınki Nüshada 
Kadastro heyetinden Mu

zafferüddin arkadaşımızın 

" Oğluma Üğütlerim ,, baş
lığı altında kıymetli topladığı 
vecizeleri neşre başlıyacağı:ı:. 

~~/..ıı;ıııcr,ıy;;&ııı1Ko1ı-;;a:.ıııı .. =ıııltlilmJ 

lngiliz Sefiri 
lngilterenin Ankara sefiri 

salı günü şehrimize gelecek 
ve üç gün kadar kalacaktır. 

Yeni a .... 

ltalyada 
l(ambiyo inhisarı 
Roma, 9 (A.A) - Dün ltal

yada bir kambiyo inhisarı ih
das edilmiştir. Bütün banka
lar cemiyetler müesseqe)er, 
İtalyan olsun, İtalyade yerleş
miş bulunan ecnebi memleket
teki kredilerini ecnebi memle
ketlerle yapılan mubadelerle 
milli enistitüsüne ferağ etmeğe, 
hususi eşhas ta on gün sonra 
bu mecburiyete tabi o~acaklar
dır. Bundan başka İtalyan te
baası sene nihayetinden evvel 
ellerindeki bütün ecne!:ıi esha
mının miktarım bHdirme mec
buriyetindedirler. Akai takdirde 
para cezası verecekler ve ada
lara tahcir olunacaklardır. 

Japonya-Amerika 
Arasında Telefon Muha

beresi Ba,ıadı 
TOKYO, 8 (A.A) -Japon

ya ile Birleşik Amerika ara• 
sında telefon mükalemeleri M. 
Hirota ve M. Hol arasında 
yapılan bir görüşme ile açıl
mıştır. Bu görüşmede M. Hi
rota bundan 81 sene evvel 
Vaşington ile Tokyo arasında 
resmi bir muhaverenin ancak 
yedi ayda yapıldığını hatırlat
mıştır. 

Beyaz Rusyada 
Sovyetlere Kar,ı Bir 
Kurum Hazırlıyanlar 
MOSKOVA, 8 (A,A) - Be· 

yaz Rusyada Sovyetlere karşı 
bir kurum hazırlamakla suçlu 
olarak son günlerde yakalanan 
12 beyaz Rus fevkalade mah
kemenin askeri kollejine gön
derilmiştir. 

İtalyan Ayanı 
Roma, 8 (A.A) - Ayan 

meclisi kış toplanma devresini 
ikmal ederken ti.li ve yüksek 
mekteplerde askeri kültür ih
d:ııı ve askerlikten evvel ve 
sonra ha:ı:ırlıklaz hakkındaki 
kanunu kabul etıniştir. 

lngiliz Ordusu 
Yaniden Tensik 
Olunacaktır 

Londra, 9 (A.A) - Taymia 
gazetesi ordunun yakında ten
sikine başlanacağını yazmakta
dır. Her piyade livası şimdiden 
sonra 36 mitralyozlu ve tank
lara karşı kullanacak toplu bir 
mitralyoz taburu ile her biri 
52 hafif mitralyoz ve bundan 
başka mitralyöz tüfenklerine 
ve üç pusluk dört havanlı bir 
bataryaya malik üç taburdan 
mürekkep olacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tekirdağda 
1& Yeni Mektep Yapılıyor 

Tekirdağı, 8 (A.A) - Bu 
sene ağustostan itibaren vila
yet dahilinden başlıyan 16 ye• 
ni mektebin inşaatı devam et
mektedir. Bunların çoğu çatıya 
alınmış bir kısmı da alınmak 
üzeredir. Saray kazasında yir
mi sene evvel yapılmağa baş
lanan ve yanda kalan mekte
bin inşaatına devam edilmekte
dir. Bunun çatılan bitmiş sıva 
kısmı yanya kadar yapılmış 
ve çerçeveleri takılmıştır. Bu 
mektep 500 talebelik bir yatı 
mektebi olacak ve cıvar köy 
çocukları burada leyli olarak 
okuyacaklardır. Mektep inşaatı 
önümüzdeki mart ayı nihaye
tinde bitecektir. 

Denizlide A•ma Fldanlı~ı 
Denizli, 8 (A.A) - Hususi 

idare fidanlığında bu yıl 500,-
000 Amerika asma fidanı kök
lü olarak yetittirilmiş. Bunlar 
parasız olarak ulusa aiıtıla

caktır. 

Macar-İtalyan Maçı 
-

İtalyan Milli Takımı Macar Takı--
mını 2 - 4 Sayı İle Yendi 

Roma, 9 (H.R)- İtalyan milli 
takımı ile Macar milli takımı 
bugün öğleden sora Milano 
stadında karşılaştılar. Çoktan 
beri beklenen bu maç için on 
binlerce kişi stadyumu doldur
muştu.Maç çok heyecanlı oldu. 
Birinci haftayimde ilk golü Ma
carlar yaptılar. Az sonra ltal
yanlar bu gole mukabele 

ederek beraberliği temin etti
ler. İkinci golü yine Macarlar 
yaptılar. Fakat İtalyanlar be
raberliği teminde geçikmediler. 
Birinci haftayım 2 - 2 ye ne• 
ticelendi. ikinci haftayımda 
ltalyan takımı on oyuncu ile 
oynadı. Buna rağmen iki gol 
daha yaparak ikiye karşı dört 
sayı ile galibiyeti temin etti. 

Sara Gidecek Kuvvet 
iki lngiliz, iki Italyan Taburu ile 
Hollanda Ve lsviçreli Taburdan ibarettir 

Cenevre 8 (A.A) - İtalyan 
generali Viskonti ile İngiliz ge
nerali Temperley M. Avenol 
ve M. Knokstan mürekkep kü
çük komite lıu sabah toplana
rak meclise yapacakları teklif
leri kararlaştırmışlardır. 

Komite Sara gönderilecek 
ecnebi kuvvetlerinin miktarını 

5000 olarak tespit etmiştir. 
Bu kuvvetlerin büyük bir kıs
mını İngilizler verecek ve ec
nebi kuvvetleri İngiliz kuman
dası altında olacaktır. İsveç ve 
Hollanea hükümetleri henüz 
resmen cevap vermemişler ise 
de İsviçre dışarıya günderile-

cek daimi kuvvetleri olmadığı· 
nı ileri sürerek sara asker 
gönderemiyeceğini bildirmiştir. 

Cenevre 8 (AA) - Meclis 
üçler komitesini genişleterek 
Sara asker gönderecek olan 
her devletten bir mümessilin 
komiteye girmesini kararlaş
tırmışbr. 

Sara gönderilecek kuvvetler 
iki İngiliz ve iki İtalyan tabu
ru ile Hollandalı ve İsveçli 
kanşık bir taburdan ibaret ola 
caktır. Komite bu kuvvetlerin 
teşkiline ait teferruatı tespit 
ederek raporunu meclise vere-
cektir. 

Elen -Bulgar Hadisesi 
Bulgar Ajansına Göre Teessüfe 
Şayan Olan Hadise Kapanmışhr 
Sofya, 8 ( A. A ) - Bulgar 

Ajansı bildiriyor: 
Bulgar efkan umumiyesi 29 

ikinci teşrinde Yunan - Bulgar 
hududunda Bulgar Pomaklarla 
Bulgar hudut muhafızlan ara• 
aında vukua gelmiş olan hadise 
dolayısile Türk matbuatının it
tihaz etmiş olduğu hattı hare
ketten dolayı hayret içindedir. 
Bazı Türk gazetelerinin edasını 
hayali haberlerini ve hususi 
maksatlara müstenit mütalea
tını izah etmek müşküldür. 
Çünki mevzubahs hadise iki 
alıikadarlarca birkaç günden
beri tasfiye edilmiş bu:unmak· 

tadır ve muhtelit Yunan - Bul
gar komisyonu tarafından tan
zim ve neşredilmiş olan pro
tokol teessüfe şayan olan bu 
hadisenin ne gibi ahval ve şe
rait altında vukua gelmi§ ol· 
duğunu tenvir etmiştir. Bulgar 
hudut muhafızlannın ecnebi 
propagandasının tesiri altıkın-
da gayri kanuni ıekilde hu
dudu gaçmek istiyen Bulgar 
Pomaklarını takip ederken ke
•if bir ıi• ve karanlık içinde 
aldanarak ve iatemiyerek bir 
kilometre kadar Yunan arazi
sinde ilerlemiş olduklarını bir 
kere daha tasrih etmeyi vazife 
addediyoru:ı:. 

Tuna Kıyılarında 
Yugoslavlare Ve Macarlar Karşılıklı 

T etbirler Başvuruyorlar 
Belgrat, 9 (A.A) - Maca- 1 ıünden Macar Yugoslav hudu-

ristanın şimdiye kadar ancak dunun kapanması ihtimali var-
66 Yugoslavlıyı hudut harici dır Buraya gelen mülteciler 
etmiş olduğzna dair olan haber Yugoslavyanın toprakla.ı içinde 
üzerine Yugoslavya mahafili bu bulunan 30 bin Macarın çıkar-
miktarı çok mühim bulmakta- mak niyetinde olduğune söyle-
dır. Çünkü Yugoslavyada otu- maktedirler. 
ran 29 bin Macarlıya karşı Belgrat 8 (A.A - Pravd 
Macasistandaki Yugoslavların gazetesi yazıyor: Bir kaç gün-
miktarı 400 ii tecavüz etmemek- den beri Novisattan gelen 
tedir. trenlcır Macaristandan çıkan-

Segedin, 8 (A.A) - Deyli lan Yugoslavlarla dolu olarak 
Telgraf muhabirinden: Burada gelmektedir. 
ve Budapeştede mülteciler için Bunlar bilhassa Szoget ve 
iane açılmıştır. Her iki tarafta Buda peşte mıntakalarından gel-
gittikçe büyüyen düşmanlık yü- mektedir. 

Fransız - Rus Anlaşması 
Moskova, 9 (A.A) - Fransız ticaret bakanı M. Marsando, 

dün akşam Parise dönmüştür. Bakan belediyeciler kongresine 
bakanlık etmek üzere sıılı akşamı Pariate bulunabilmek ıçın 
yolda hiçbir yerde durmıyacaktir. M. Mosenhols ile yaptığı ko
nuşmalarda olduğu gibi anlaşma havası içinde geçmiıtir. Üzer
lerinde anlaşılan noktalara ait (Rrose verbalin) bügün imza edil
mesine oran verilmektedir. 

to Klnunuevvef t•aııa 

Birinci devrenin en mülıiıı1 
maçlanndan biri olan Altay • 
Altınordu maçının çok çetiıı 
olacağı ümit edilmektedir. BU 
maçı idare edecek olan Kat• 
şıyakalı Riza son zamanlarda 
yaptığı bir iki hakemlikte ol• 

duğu gibi bunda da dikkatli 
hareket ederek en küçük ha• 
talann bile yapılmasına meydall 
vermiyecek olursa futbol ıııe• 

raklılan iyi bir gün geçirecek· 
ler ve güzel iıir oyun seyrede• 
ceklerdir. Hiç ümit etmedikleri 
bir . takıma mağlup olan AltaY
lılann bu mağlubiyetin acısıııl 
çıkarmak için bu maçta çofı 
çalışarak galip gelmek istiye• 
cekleri ve Altınordulularında 
Altaylıların bu istekleri aksine 
olarak kendilerinin galip gel· 
meleri için güzel bir oyun oY
nıyarak müsabakayı kazanm:ı1' 
istiyecekleri düşünülürse bU 
maçın ehemmiyeti derhal keıı• 
dini gösterir. 

___ _!~ptan _..... 

Bir Eser 
• 

Bitmemiş Senfonı 
DUn Gezetacllare 

Gösterildi 
- Tayyare sineması tarafınd.ııO 
önilmüzdeki hafta gösterilecelı 
olan " Bitmemiş senfoni ,, na· 
mındaki büyük sanat eseri diill 
gazetecilere hususi bir secnıt• 
gösterilmiştr. 

Sinema aleminin en yükse~ 
eseri sayılmağa değer olan b~ 
filim için söylenecek bir ıö~ 

·ııı varsa bti ayarda bir musı 
şaheseri henüz lzmire gelıııe'. 
miştir diyebiliriz. Bu hususi•~' 
ihtisasatımızı Cuma günü siııe' 
ma sayfamızda yazacağız. 

Ziyaret 
Şehrimizde bulunmakta ol~~ 

Başvekalet istatistik umum ıll~ 
dür vekiii Bay Mehmet Celi' 

d k. ·· h · 1 b" 1i1'1e yanın a ı mute assıs e ır , 
dün belediye başkanı dok1° 
Behcet u z'u ziyaret etmiştir. 

Bayan MUnlfe . 
Kız lisesi Türkçe mualli~ 

Münifeye lzmir kız muaW 
0 

mektebinde yeni ihdas edil~ 
. tıf· 

edebiyat muallimliği veriJınıŞ 

Türk Tarihi 
Hakkında Bir Konfera11' 

Muğla, 9 (A.A)-Dün ge:: 
Halkevinde Türk tarihi b• 

0
• 

kında orta mektep okucuhıJI li 
d ğer dan bay Ekmel çok e f3aY 

bir konferans vermiştir. ıı· 

Ekmel bu konferansta fii' f• 
!erin ilk akınlarındaki nıu"' ,. 
fakiyetler;ni ve dünyaya Y~~I· 
lıştaki kolayllıkların ulusa~ ,,ı· 
türün üstünlüğünden ilerı g 
d·-. . .. 1 . k alk1f' 
ıgını soy emış ve ço ıteP 

lanmıştır Konferans bir saıı 
ziyade sürmüştür. 

l 

1 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
51 

Kalın Dıvarın Çakılmış İri Çivilerde, Kasaphanelerde 
Kanlı Çengenlere Asılmış Koyunlar Gibi Sallanan 

Derisi Yüzülmüş Kıpkızıl Vücutlar .. 
~~~~~~~~~~-11111~~~~~~~~~~-

- Bir daha at, bir porte k ll 
daha, kalbimin üstüne... Deye 
haykırdı. 

Gene kız hem beyaz elinde
lıi albn portakalı, kırpışbrdığı 
ı3zlerinin önüne getirdi. Ni~ 
aldL Çıplak kollannı ı;erdi. Ve 
portakalı altın bir top gibi fır
.attı ... 

Cafer üzengileri üstünde bir 
hamlede doğruldu. Göv deııini 
kuvvetle geriye çevirdi ve al
tın topu yakaladı. Beyaz dişle
ri arasına sıkışbrdı. 

Portakal delikanlının, diş:eri 
arasında ağır ağır ezilirke •., 
dalların içindeki genç kızın 
gözleri, sanki kendi nemli, kır
mızı dudaktan eziliyormuş gi
bi süzülınedeydi .. 

işte böyle bir gün Kütahya 
yolunda, portakal bahçelerinde 
Cafer genç ve kuvvetli yüre
ğinin tutuştuğunu hissetti. Bu 
öyle bir yangındı ki son nefe
sine kadar Batal Gazinin için
de bir portakal yangını olarak 
tutuştu... Ve yıldızlı gece
lerde kanlı kapışmalardan ve 
rüyalannda hep bu por
takal rüyasını gördu... Genç 
kızın portakalı atması Caferiİı 
onu tutup dişlerine sıkışhrma
aı, bütün bunlar bir dakika 
içinde olmuştu. Cafere Porta
kal atan kıza Taranın gözü 
ilişti. Ve birdenbire haykırdı : 

- Kleromen ... 
Kleromen dalların arasından 

cevap verdi: 
-Hoşgeldin amcazadem Tri

andafilos. 
Cafer hayretle bu muhave

reyi dinledi, sonra yoldaşına, 
bir azda, hasetle dönerek 
sordu: 

- Bu genç kızı tanıyor mu 
sun? 
Tanımaz olurmuyum hiç? Bu 

fiizeller güzeli amcam Kütah
ya beyinin kızı Kleromendir ... 

- Ya, Kütahya beyinin kızı 
mı? Desene ki, işlerimiz yolun
da gidiyor ... 

- Evet, her hususta .. 
- Yani, her hususta de-

mekle ne kastediyorsun? 
- Ne kastedeceğim. Bu Kü

tahye işi senin için hem ziya
ret hem ticaret gibi bir şey 
olacak galiba? ... 

Delikanlılar aralannda konu
ıurlerken, Kleromen portakal 
dallannın içinden çıkmış ve 
Yanlarına yaklaşmıştı. 

Cafer ve Taran derhal atla· 
rından atladılar ve yerlere ka
dar eğilerek genç kızı selam
ladılar .. 

Taran, Kütahya beyinin kı
lını yoldaşına takdim etti. 

Cafer gine bu portakal pe
l'İsinin gözleri içine bakarak 
kendi kendinin kim olduğunu 
söyledi: 

- Ben Kayseri kalesi tek
furu Patris korkusuz Françesin 
dayı :ıadesiyim. Adım Batlam
Yostur. 

Cafer sahte akrabalığı o ka
dar mükemmel uydurmuştu ki, 
'f aran bile şaşa kaldı. 

Kleromen gülümsiyen sesile 
8ordu: 

- Öyle zannediyorum ki, 
asil amuca zadem ve Batlam
Yoa cenaptan , pederim Kü-

tahya beyine name getirmek 
için yola çıkmak zahmetine 
katlanmışlardır. 

Taran Caferin yüzüne baktı. 
Delikanlı göz kırptı: 

- Evet sevgili Kuzinim 
böyle bir vazifeyle tavzif ol
muşuzdur. 

Cafer ilave etti: 
- Fakat bugünden sonra 

böyle bir vezifem olsun olma
sın her sene Kudüse giden ha
cılar gibi, Kütahya yolunun 
portakallıklannı ziyaret etmek, 
boynumun, gönlümün borcu ol
muştur ... 

Kleromen ta içinden gelen 
bir sevinçle gülümsedi ve: 

- Portakallıklanmızı çok mu 
sevdiniz asil:ıadem. 

- Portakallıklarınızı değil 

portakal perisini, prensesim ... 
Taran, Caferin bu ani ve 

acayip ilanı aşkını yanda bı
raktı: 

- Amcam Kütahya beyi, 
şehirde midirler? 

Genç kız sarsılarak, tatlı bir 
ruyadan uyandın mış ğibi sil
kindi. Gözleri büyüdü. ve ağır 
ağır cevap verdi: 

- Hayır, pederim şehirde 
değildir, üç günden beri ya
ban avına çıkmış bulunuyor ... 

Caferle Taran bakışhlar. 
Cafer hafifçe: 
- işlerimiz yolunda gidiyor, 

dedi. 
Taran: 
- Her hususta, diye ilave 

etti: 
Kleromen, delikanlılann bu 

fısıltılarını, babasının ava çıkmış 
olınasına sıkıldıklarından do
dolayı ne yapacaklannı karar
laşhnyorlar şeklinde tevil etti
ği için: 

- Babam her halde yarın 
döner, dedi. Kütahya beyinin 
evi emrinize amadedir. Kızı 
Kleromen, babasının aziz mi
safirlerini eğlendirmek için 
gayret edecektir. işlerinizin 
bir iki gün geçikmesi canınızı 
sıkmasın asılzadeleriml .. 

Cafer, Genç kızın dudakla
nna dikti gözlerini ve cavap 
verdi: 

- Bizansın en güzel baki
resi, pederiniz Kühtaya beyi, 
arzu ederse bir sene. yaban 
peşinde koşabilir, biz kendisi
ni bir sene sarayında, portakal 
perisinin gözlerine bakarak 
bekliyebiliriz, ... , 

Kleromen gülümsedi: 
- Haydi öyleyse şehirel 
Cafer koşarak Ağaçlıklarda 

bağlı duran, kızın atını getir· 
di. Kleromeni birdenbire ku
caklıyarak atın üzerine oturttu. 

Delikanlılarda hayvanlarına 

sıçradılar. 
Üç süvari portakal bahçe

leri arasından şehre doğru iler
liyorlar ... 

Portakal bahçeleri .. . 
- Uçsuz bucaksız .. . 
Sarı, kırmızı, yeşil bahçeler ... 

*** 
Kütahyanın cenup kule ka

pısından; beyin kızı Kleromen 
sağında, amcazadesi Taran, so
lunda Kayseri Tekfurunun sah
te dayızadesi Batlamyos şehre 
girdiler. Tam bu esnada, timal 
kapısından da bir atlı dört nala 

içeri girdi. 
Beygirinin boynu küpüklüy

dü. Sivarinin yüzü, miğferinin 

çelik maskesile örtülüydü. Dar 
ıokaklann taşlannd:. bu meç
hul atlının nal sesleri aksi sa· 
dalar bırakarak kayboldu. 

Şimal kapısından giren bu 
atlı kimdi. 

Yüzü niçin örtülüydü. 

- Şarap içmezmisiniz? 
- Portakal ıerbetini tercih 

d . ' e erım .. 
- Ne zamandanberi, 
- Her halde senelerdenbari 

d - ·ıı egı ...... 
- Ya?! 
- Bugün, portakal bahçe-

lerinden geçtikten sonra bu 
kanaate geldim. 

Taran Kleromcnle, Cafer 
arasında geçen bu muhavereyi 
gülümseyerek dinliyordu. Elin
de gümüş bir şarap kupası 

vardı. postlarla örtülmüş sedir
lerin üzerine uzanmışlar yemek 
yiyorlardı . 

Şarap içiyorlar. Şarap... Şa
rap ... 

Şarabı damarlanna, alevden 
bir kan gibi dolduruyorlardı ... 

Taran gürler gibi bağırdı: 
- Bilir misin Batlamyos? Bu 

şehri yalnız beyin sarayları, 

esir kışlalan silah ve cephane 
ambarlan süsler... Damlan en 
yüksek bulutlann başlannı ya
ran saraylar ... Önlerinde miğ
ferlerinin tunç güneşi parlıyan 
şanlı askerlerimizin dimdik dur
duğu cephane depolan... lçer
lerinde; bütün dünyayı yal 
nız isimlerile bile titrten ne
cip ordularımıza karşı gelmek 
küstahlığında bulunan itlerin 
inlediği üsera karagahlan .. 

Cafer, sanki odanın bütün 
havasını ciğerlerine doldurmak 
ister gibi uzun bir nefes aldı 
ve gür sesi odanın geniş 
ve sağır kubbesinde. kalın du
varlan yırtarak şehrin cephane 
depolanna ve üsera karargah
lanna dolu dizgin koşmak is
ter gibi çınladı: 

- Ahh, kardeşim Ahh .. Şev
ketlü imparatorluğumuzun aze
metinin en büyük birer şah
eseri olan ve göğiislerimizi ge· 
re gere Bizans sanat ve zev
kinin inceliğini geniş ufuklara 
haykırabileceğimiz bu bediaları 
öyle doya doya gezmek göz· 
!erimizin bütün nuru, ateşi sö
nünceye kadar seyretmek ist
terdim ki ... 

Kleromen ellerini birbirine 
vurarak: 

- Kim var orada? diye ba
ğırdı. içeriye dudakları en ka
ranlık bir gece gibi siyah çeh
resinde kızıl bir ateş gibi tu
tuşan zenci bir köle girdi. 

Kleromen; kölenin yüzüne 
bakmaksızın emretti: 

- Aıılzadelerime arzu ettik
leri heryeri gezdiriniz!.. 

Zenci, kalın iki kömür da
man gibi taze kollarını çıplak 
göbeği üzerinde kavuşturdu: 

- Başüstüne prensesim!De
di ve eğilerek kapıdan çıktı. 

Üç adam paslı demir bir ka
pının önünde durdular. Zenci 
kapının imünde mermer bir 
heykel gibi dimdik duran nö
betçinin kulağına eğilerek bir 
şeyler fısıldadı. 

-Sonu Var-
• 

Son Dakika: 
• ' • ! • • :°!) . 

Nihai Anlaşma için 
M. Lava) Yugoslavya Hariciye 

• 
Bakanı ile Dün Görüştü .. 
-~~~~~~~~~~~~~-~ 

Cenevre, 9 (Hususi) - Fransız hariciye bakanı M, Lava! bugün Yunan delegesi M. Politis, 
Yugoslavya hariciye bakanı M. Yevtiç. İtalyan başdelegesi M. Aloizi ve M. Edenle birbiri ardınca 
görüştü. M. Lavalın M. Yevtiçle mülakatı uzun sürdü. Fransız hariciye bakanı bu görüşmede 
nihai bir anlaşmaya varmak için Yugoslavyanın Marsilya suikastı ve zorbalar meselesinde taviza
tının nereye kadar varabileceğini anlamıştır. Bu değerli malümatı elde ettikten sonra, Avrupanın 
barış ve sükünetini bütün nazırlar karşısında sağlamlamak için pazar gününü akşam geç vakte 
kadar konseye iştirak eden murahhaslarla temaslarda ve görüşmelerde bulunmakla geçirdi. 

Marsilyada Merasim Yapıldı 
Moskova, 9. (H.R) - Fransız sefirinin huzuru ile Fransız - Sovyetler ticaret anlaşması proto· 

kolü imza edildi. Bu münasebetle içli dostluk söylevleri söylendi. 
Marsilya, 9 (H.R) - Yugoslavyanın fevkalide murahhası General Marko Mihalloviç beraberinde 

General Radoviç olduğu halde Marsilyadaki prk ordusu ölüleri abidesine bir çelenk koydu. Bu 
çelenk iki ay önce bizzat müteveffa Kral Aleksandr tarafından konulacaktı. 

Pariste Vuruşmalar 
Harp Malulleri Büyük Nümayişler 
Yaptılar - Bir Çok Yaralı Vardır 

Paris 9 ( Hususi ) - Harp malülleri bugün muazzam bir gösteriş yaparak M. Doumergue ka· 
hinesi zaınanındaki dileklerini tekrar ettiler. Ônce bağrışmalar, beyannemeler dağıtmakla geçen 
gösteriş, nümayişçiler alayının bulvarlara girmek istemeleri üzerine vahim hadiselere sebebiyet 
verdi. Nümayişçiler Polis kordonunu yarmağa çalışınca vuruşmalar, bağnşmalar oldu. Malullerden 
ve Polislerden bir çok yaralı vardır. Nümayişçiler bulvann bir kısmından geçmek salahiyetini al
dıktan ve burada gösterişte bulunduktan sonra dağıldılar. 

Fransız - It~lyan Anlaşması 
Paris, 9 (H.R) - Ayan hariciye komisyonu reisi M. Hanri Beranje Şato Briyan abidesinin 

açılma resminde bulunmak üzere Romaya gitmeden önce şunları söyledi: " Fransız - ltaiyan anlaş
ması için M. Mussolini ile görüşebileceğimi umuyorum. Bu kısa ziyaret M. Laval'ın Romaya vuku 
bulacak ziyaretinin son merhalesi olacakbr. 

Samsunda 
Piyasa Hararetlidir 

Samsun 9 (A.A) - Bu ayın 
ilk yedi gününden Samsundan 
yabancı ülkelere gönderilen 
ürümler şunlardır : 

500 Ton arpa ltaiyaya, 400 
ton arpa Alınanyaya. 385 ton 
buğday Holandaya, 800 çuval 
kepek Almanyaya, 450 sandık 
yumurta Almanyaya,lOOton no
hut ıtalyaya, 200 sandık ceviz 
içi Amerikaya 400 sandık ce
viz içi İtalyaya gönderildi. Pi
yasada canlılık vardır. Ekim 
ve yumurta fiyatları isteklidir. 

B. M. Meclisinde 
Askeri Hastahanelerin 

la,e Ve İdarelarl 
Ankara. 8 ( A. A ) - B. M. 

M. bugün Hasan Saka (Trab
zon) un başkanlığında toplana
rak Eylül Teşrinisani 1933, Ka
nunu evvel 933, Şubat 934, ay
lanna ait divanı muhasebeat 
raporu üzerinde görüşmenin 

bir hafta sonraya bırakılmasına 
karar vermiş, Kütahya mebusu 
merhum Rasihin oğlunun pa
rasız okutulması hakkındaki 
kanun teklif ile askeri hasta
hanelerde hastaların iaşe ve 
idarelerine ait kanunun birinci 
müzakereleri yapılmıştır. Meclis 
Pazartesi günü toplanacakbr. 

Samsunda 
ihracatımız 

Samsun, 9 (A.A) - Bu ayın 
ilk yedi gününde Samsundan 
yabanbı ülkelere gönderilen 
firünler şunlardır: 

500 ton arpa ltalyaya, 400 
ton arpa Almanyaya, 385 ton 
buğday Halandrya, 800 çuval 
kepek Almanyaya 450 sandık 
yumurta Almanyaya, 100 ton 
nohut ltalyaya, 200 sandık ce
viz içi Amerikaya, 40 sandık 
ceviz içi ltaiyaya. 

Piyasada canhhlc vardır. Ekin 
ve yumurta fiyatlan isteklidir. 

Kadınların Tezahüratı 
Büyük Millet 
Kalkınmayı 

Meclisi 
Güvençle 

Bu Canlı 
Karşıladı 

Ankara, 8 ( A.A ) - Türk 
kadınlarına saylav seçilıneleri 
ve seçmeleri hakkını veren 
kanunun kabulü dolayısile B. 
M. M. riyasetine memleketin 
her yanındaki kadın teşekkül-_ 
!eri tarafından yüzlerce tel 
yazısı gelmiştir ve gelmektedir. 
B. Millet Meclisi başkanı bu 
tel yazılarının hepsine ayrı ayrı 
cevaplar vermektedir. Yazılan 
cevabın sureti aşağıdadır: 

Türk kadınlannınsaylav seç· 
melen ve seçilmeleri için onay
lanan yasadan öt.;rü gösterdi
ğiniz bu canlı kalkınma gü
vençle karşılanmıştır. Kadınla
rımwn ülke için her asığlı işi 
olduğu gibi bu en yüksek si
yasal yürgüyi de kolaylıkla 
onaracaklan bayiktir. 

Muğla, 8 (A.A)-Kadınlara 
saylav öneninin verilmesi vilayet 
içinde sonsuz bir sevinç uyan
dırmışhr. Dün akflllll bütün 
Muğla bayanları adına birçok 
imzalarla Atatürke, İsmet İnö· 
nüne ve Meclis başkanı Kazım 
Özalp ve C. H. F. genel baş
kanlığına sevinç ve minnet tel 
yazılan çekilıniştir. Bütün vi
liyet kadınlan sonsuz bir se
vinç içindedirler. 

Kayseri, 8 (A.A)-Türk ka
dınlığına saylav seçmek ve 

seçilmek hakkının verildiği 
duyulunca şehrinıiz kadınlan 
Cumhuriyet meydanında top
lanıp Atatürke, başbakana B. 
M. M. başkanlığına C. H. F. 
genel yazganlığın kulduklarını 

3, 

B.Jf.M. Başkan~ Kazıııı Özalp 
sunar söylevlerde bulumuşlar· 

dır. Memduha Fikret ve şehir 
meclisi üyelerinden Mamurun 
deyişleri çok alkış toplamış, 

maarif müdürünün deyişi de 
coşkunluk vermiştir. Gece Hal
kevinde bir toplantı yapılarak 
A tatürke sevgi ve saygi ile 
bağlılık gösterilmiştir. 

Fethiye - Köyceğiz Yolu Gelip 
Gitmiye Açılmıştır 

Muğla, 9 (A.A) - Mükellef 
ifçinin yüzde kırkı işe gelıne-

memiştir. işe gelıniyenlerin iş
leri paraya çevrilecektir. Bu 
para ile Fethiye - Köyceğiz 
araıındaki su delikJeriyle daha 

bazı işler yapılacaktır. Köyce
ğizle Fethiye arasındaki yol 

gelip gitmeğe açılmıştır. Bu 
yolun toprak düzeltilınesi bit
miştir. Yalnız köprülerle su 
delikleri kalmııhr. ' _ _) 
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Biraz Da ilim Hayat Ve ölüm 
Yeryüzünde Tanıdığımız Zehirlerin En . Korkuncu 
Bazen Et Konservalarında Bulunan Basil Botülik Denilen Mikroptur 
Kimya Harbının En Müthiş Silahlarından Biri Bu OlduğuZannedilmektedir 

Bundan önceki yazılarımda 
gizli çalışmalarını göz önünde 
belirtmeğe çalıştığım canlı 
madde yer, serpilir, kendi var· 
lığından kendine benziyen var
lıklar yaratır. Böylece en kü
çük öz olan höcre makine gi
bi çalışır. Yerini değiştiremez. 
Milyonlarca höcrelere katılarak 
yaşar. CanWarın sevki ta-
biisinden, yalnız başına 

hareket fakültesinden mah-
rumdur. Bununla beraber tek 
höcrenin bütün bir varlık kur
duğu da vakidir. 

Mikrop 
Yaşamanın gizliliklerini ta

şıyan girilmez bir aleminin sı
nırlarında, mikrop adını ver
diğimiz gerçek bir varlık gö
runur. Yer yüzünün, adam
lığın, hayvanlann ve nebat
ların geçirdiği tekamül devre
lerinde mikrobun oynadığı 

muazzam bir rol vardır. Bu 
rolü pek az kimseler anhya
bilmiştir. Milyonlarca çeşit mik
rop bulunduğu oranlamakta 
ise de, bize hastalık taııya

bilen mikroplann sayısı ancak 
elliye varmaktadır. Diğerleri 

yalnız faydalı olmakla kalınaz
lar. Yaşamak için elzemdirler 
de ... Onlar olınasaydı yeryü
zünde soluk alan varlıklar 
çoktan hayata gözlel'ini kapa
mış bulunurlardı. 

Bir mikrobun ne kadar kü
çük bir şey olduğunu düşün

mek bile güçtür. Pastör ensti
tüsünde kullanılan mikroskop· 
lar, plakları üzerine konulan 
şey'i 3000 defa büyülttükleri 
halde, tifo mikrobunu bir mili
metre uzunluğunda ince bir saç 
teli kalınlığında, öküzlerdeki 
tatütreenin mikrobunu ise be
lirli belirsiz bii' nokta halinde 
gösteriyorlar. 

Mikrop BölUklerl 
Bununla beraber mikrop, ça

yırda otlıyan inek gibi yaşar, 

yiyeceğini arar, kımıldar, çoğa
lır, yaşamak için yakınlarına 
muhtaç bulunmıyan diğer mik
ropları doğurur. Mikroplan iki 
bölüğe ayırmak gerektir: 

Bacteries (bakteri) adı ve
rilen birinciler nebatlardan ye
tişirler. Bacilles (Basil) adı ve
rilen ikinciler ise yalnız hay
vanlarda bulunur ar. Usumuzda 
belirtemiyeceğimiz kadar küçük 
boy lan yüzündan bir bakteriyi 
bir basilden ayırmak, bir kö
peği bir gül fidanıddan ayır

mak kadar kola-· değildir. 

Bunları tanımak için şu temr le 
başvururlar: Nebati olan mik
rop!ar, yani bakteriler boydan 
böiünerek çoğalırlar . Hayvani 
o!an mikroplar (basiller) ise 
bir iplik parçası gibi ikiye ke
silerek çoğalırlar. 

Maruf bir Profesörün labo
ratuvarında, mikroskop plağı 

üzerinde bu hadisenin seyirdsi · 
oldum. Mikroskopa gözünüzü 

yaklaştırınca önce bir şey görül
mez.Göz yavaş yavaş alışınca piş

miş şehriye parçalarını andıran 
şeffaf kömecikler belirmeğe 
başlar. O zaman birer birer 
mikropların nasıl çoğaldıkları

nı görebilirsiniz. Ayrılacak olan 
iki yarım, bır kaç saniye ucu
ca bitişik kalırlar. Hiç durma
dan titreşirler. Kıvrılırlar. En 
son da ayrılırlar. Böylece yeni 
bir mikrop daha doğmuş olur. 
Nebati veya hayvani olsun, bu 
mikroplardan çoğu yerlerini 

değiştirirler. Kirpikleri andıran 
uzuvları ' le yüzerler, kımıldar
lar. Bazılarının uzun kamçıya 
benzeyen bir uzvu vardır. Bu
nu balıkların kuyrukları gibi kul· 
lanırlar. Tetanos basillerinde ih
tizaz eden kıllar o kadar çok
tur ki, bir yapağı yumağına 
benzer. 

• 
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"ı'abiatta herşeyde mikrop 
vardır. Açık kırlarda teneffüs 
ettiğimiz havada, en saf sular
da sayısız mikrop bulunur. Bir 
damla salyadaki mikroplar ha
yalin sığamıyacağı kadar çoktur. 
Sayılmaz, ölçülmez, hudut çe
kilmez bir alemdir. 

Herhangi bir ırmak'a bulu-

teşkil eder. 
Mikropların bu çoğ !ışı, ha

yatlarının tetkikine imkan ver
miştir. Bir bahçıvan çiçeklerini 
bir fidelikte nasıl yetiştirirse 

bakteriyologlar da infüsoire' -
larcıa, et sularında sayısız 
mikroplar yetiştirirler. Hat
ta bu Ekim işindeki me-

j 
1 

l 
ı 
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hareeerile b:ıhçevanlara ör
nek olurlar. Pastörün bir tale
besi olan Bakteriyolog Rau!in 
altmış yıllık çalışmaları saye
sinde, çeşitli denemelerle, As
pe gillus Niger adını verdiği 
mikrop küfünü vücuda getir
miştir. Bu küf, mikropları ye
Eştirmek için ideal bir tarla 
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nan mikropların adedini hesap sayılıyor. Su, nebat şekeri, asit 
etmek için, gelişi giizel bir ra- tartarik, fosfat damonyak, ile 
kamın önüne saatlarca hiç dur- on bir madeni ve uzvi özden 

madan sıfırları koyunuz ... Elde yapılan bu mikrop tarla~ı o ka 
edeceğiniz sayı yine pek kiiçük dar özenle, ölçii ile hazırlan-

kalacaktır. mıştır ki, içlerinden birinin bir 
Mikroplar inanılmaz bir ça- az eksikliği rekolteyi bozar. 

bıklıkla çoğalırlar. Bir bakteri, Bir buçuk litrelik suya bir mi-
çoğalmasına ve yiyeceğini bul- liğramın 1600 da biri kadar 
masına uygnn düşen yerde, nitrat darjan katılması da mik-
müsait sıcaklığı bulunca bir kaç ropla:rın yetiştirilmesini dur-
saat içinde milyonlarla bakteri durur. 

Mikroplar Naziktirler 
Hoşlarına gitmiyen her çeşit 

gıdayı reddederler. Yaşamaları 
için icap eden gıdayı seçme
sini de bilirler. Gıdalarını 
değiştirmektense oruç tutmayı, 
perhiz etmeyi tercih ederler. 
Mikropların kültürünü ıyıce 

müşahede etmek, anlamak için 
seçilen cinslerden bırini 
tecrit ederek mikroptan 
azade, sterilize edilmiş bir ye
re koymak gerektir. Bir kül
tür yerini sterilize etmek için 
ratip halde 120, kuru iken 180 
dereceyi aşan sıcaklığa başvu
rulur. Suyu tajfiyede kullanılan 
kömür filtrelerinden mikroplar 
kolaylıkla geçerler. Zira kö
mürün suyu sızdıran boşlukları 
m:krop için muazzam birer ka
naldır. 

Verem Basilleri 
Kendi adını taşıyan verem 

basılini ilk önce bulan Dr. 
Koch celatinli özlerle kültür 
suyunu sulplaştırmağa muvaf
fak olınuştur. Buğün bu usule 
sık laboratuarlarda müracaat 
edilmektedir. Cam tüpler içinde 
dondurulmuş et suyunun üze
rinde bulunan mücerret 
mikroplar o kadar fazla çoğa
lıyorlar ki, donan peltenin üze
rinde mikropların cinslerine 
göre halezonlar, yivler, çizgi· 
lcr, lekeler, daireler görülür. 
Pas:ör enstitüsünün bakteryo
logları insanlığın bu düşman
ları ile adeta dost olmuQlardır. 
A3-ı.zları pamuk tamponlarla tı
kanmış mikropla dolu şişeleri 

ceplerinde taşırlar. Denemele
rine başlayınca, sigara kutula
rından bir sigara a~ıyormuş gibi 
şişelerden bir tanesini ceple
rinden çıkarırlar. 

- Bu gördüğünüz veba. bu 
da kolera mikrobunu taşıyan 
tüplerdir. 

Baz:-, da tüplerdeki plete
lere bakarken : 

- Bu tavuk veremi değil, 
tifo mikrobudur, tüpte yanıl

dım, derler. 
İçlerinden biri sordu : 
- Yeryüzünde tanıdığımız 

zehirlerin en korkuncu hangi
sidir, bilir misiniz ? Bu zehir 
hazan et konservalarında bulu
nan " Bacille Botulique ,, basil 
botülik adını verdiğimiz mik
roptur. Et suyunda yetiştirilen 
bu mikroptan en müthiş zehir 
alınmış ve toz haline konmuş
tur. Bu tozdan beşyüzbinde 

bir g~am bir tavşanı ölrlürme· 
ğe yeter. 200 binde bir gram 
bir adamı öldürür. 

Bir giin Doktor Marie bu 
·tozla çalışıyordu. Ansızın kapı 

açıldı. Ölüm saçan tozun kim 
bilir kaç b;nde bir habbesi gö
züne kaçtı. Sekiz gün sonra 
genç alim hayata gözlerini ka
padı. Fen onu kurtarmak için 
hiç bir şey yapamadı. Bu tozu 
size şimdi göstereceğim. Sakın 

korkmayınız. Üstü pamuklarla 
örtülü bir kapdan ağzı kauçuk
la sıkı sıkıya kapanmış bulu
nan bir tüp çıkararak göster
di: Bu tüp içinde keremit to
zuna benziyen bir kaç gramlık 
toz vardı. Profesör devam etti: 

- Bu şişede gördüğünüz ze
hir iki yıl süren çalışmalar sa
yesinde elde edilmiştir. Yal
nız teması binlerce kişiyi öl
dürmeğe yeter. 

Alim tübü iki parmağı ara
sında tutuyordu. Kendimi tu-

tamıyarak: 

- Aman doktor dikkat edi
niz, elinizden düşmesin diye 
haykırdım. Ne korkunç silah ... 

Kimya Harbı 
Bu söz dudaklarımdan dö· 

külürken harbi, kimya harbini 
düşünüyordum. Tüpün çıkarıl
dığı yerde ayni tüpten birçok 
şişeler daha 
vardı. Bunlar 
binlerce obüs
ten daha kor
kunç, daha öl
dürücü olan si
lahlardı. Yine 
burada, dünya
nın en büyük 
kimya alimini., 
"Bacille Pyo· 
cıanıque,, veya 
"mikrop arkan
siyel,, i bulaa 
alimi tanıdım. 

Birçok kimya 
kombinezonla • 
rının temeli pep 
ton' dur.Arkansi 
yel mikrobu ku 
rulan kombine
zonlara göre ha 
reket eder.İçine 
girdiği şeye a
laimi sema renk 

!erini verir. Bu 
-renkler - kızıla 
veya menekşe 

rengine ne ka
dar yaklaşırsa 
mikrop o kerte
de vahimleşir. 

Halbuki 4 orta 
renklerde, sarı 
da tesirsizdir, 

Peptonun ye-
di kombine-
zonu da hid- ) ır/;ıırı 
ro Jen, karbon 
atomlarının yer 
!erini değiş· 
tirmesinden ile
ri geldiği dü
şünülürse, bu 
hadise bir kat 
daha hayret ve 
ricidir. Şu hal
de cansız mad
delerin atomları 
ile basiller ara
sında anlaşılmaz 
bir münasebet 
vardır. 
Mikroplar 
İçin ideal 

Hayat 

bederler. Bilakis hava ile te• 
mas halinde çalışmadan yaşat' 
lar. Diğer bazıları da anaero• 
bies' dirler. Gazlı oksijendeP 
ölürler. 

Hakikatta yaşamak için olı• 
sijenden vazgeçemezler. Sadece 
bu mahrumiyete uzun zaınaP 
dayan·r1"l_ •• '{ a~ı11'.- f-'\ .nu'ıtaÇ 

ı lf '\: I 

Organize vü
cutlar, insanlar, 
hayvanlar, ne
batlar yaşamak 
için biraz ol< ı · -
jene muhtaçtır
lar. Teneffüs 
ederler. Mikrop 
nefes almağa 

muhtaçdeğildir. 
Şüphe yok ki, o 
nunda oksijene 
ihtiyacı vardır. 
Fakat bunu da
ima havadan al
maz. İçlerinden 
bazıları ha vad!! 
yaşı yan hur
debini huvey
nattır. Bunlara 
aerobies diyor
lar.Havadan al-

h'ıı 111 id/ıı.~ =r• ' '! /1111 tiiıılı•J' 

dıkları oksijen-
den vaz geçe- /\ orlı 
mezler. Verem mikropları gibi .. 
Diğerleri hazan oksijenle, ha
zan da oksijensiz yaşarlar. 

Bira mayası gibi, havadan mah
rum kalınca şekeri alkola kal-

\'cn• ııı ı Jlrısil/ı• ri or 
oldukları oksijeni tahaıil~t' 
halinde olan maddelerden abu' 
lar. Bu nazik hayvancıklar rJ 
yük cüseli, güçlü hayvanla 

-Sonu 9 ıınw sohiıeoe -

( 
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Tepecik Mahallesinde Zeytinyağı Piyasasında 
Cami Açıldı Tereddütler Zail Oldu .. Bataklı Damın Kızı 
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Ulusal Heyecaıılı Roman 
-3-

Aysel O Kadar Ürkmüştü Ki Ken
disini Bekliyen T azin1den Kaçtı ______ _.._. __ _ 

O bundan yalnız, muhakeme
nin bittiği ve artık yoluna gi
debileceği manasını çıkarmıştı. 
Halkın kendisine takdirkar na
zarlar atfettiğinin ve bir çok
larının gelip kendis yle müsa
faha etmek istediklerinin de 
farkında olmadı. Ve acele ora
dan sıvışıp gitmek istedi. Fa
kat aşağıda kapının önünde 
büyük bir kalabalık vardı. Bir 
çok samiin artık mahkeme sa
lonunu terketmiş ve dışarıya 
çıkarıyordu. Kız duvarın dibine 
çekildi ve kapıdan çıkmak için 
her kesin gitmesini bekledi. 
Öyle zannediyordu ki kendisi 
her kesten sonra çıkmağa mec
burdu. 

Nihayet dışarı çıkınca Çavuş 
oğlu Aliyi küçük yaylı araba
sile kapı önünde gördü. Ali 
arabada oturuyor. Ve dizginleri 
ellerinde, birini bekleyor gibidi. 
Mahkeme salonundan taşan ka
labalığın arasında onu görünce 
seslendi: 

- Gel Aysel! Yaylıya bin! 
Yolumuz birdir, seni köyüne 
kadar g5tül'eyim. 

Aysel adının söylendidini işit
tiği halde Alinin kendisini ça
ğırdığına inanamamıştı. Çavuş 
oğlu Alinin onu yaylısına bin
dirmesi mümkün değildi. O 
bütün kazanın en kıvrak deli
kanlısı idi. Gençti, güzeldi, iyi 
bir evdendi ve herkes onu be
ğenirdi. Aysel Alinin kendisile 
meşgul olacağını hiç ummazdı. 
Başörtüsünü kaşına kadar İn· 
dirmiş olduğu halde ilerledi. 
Hiç bakmadan ve cevap ver
meden Alinin önünden geçti. 
Ali: 

- Duymıyor mısın? Aysel 
dedi istersen köyüne kadar 
seni yaylı ile götüreyim. 

Sesinde dostane bir ihtizaz 
vardı. Fakat Aysel Alinin ken· 
dine hayırhah olabileceğine bir 
türlü akıl erdiremiyordu, zan· 
nediyordu ki bundan maksadı 
kendisini alaya almaktı ve et· 
raftakiler nerede ise kahkaha
yı basacaklardı. Delikanlıya 
örkek ve kızgın !lir nazar attı 
ve alaycıların ka'.ıkahasını işit
memek için sciratle hükümet 
meydanından uzaklaştı. 

Şükrü çavuşun Ali o zaman 
bekardı ve ebeveynile birlikte 
çamlı bel de otururdu. Babası 
orta bir köylü idi. Beş on par-

' ça tarla ile ı.ı:ı,:-dan v.:. u~~ on 

vakıt yaylıda ya:.nızdı. Fakat 
tatlı düşüncelere dalmış vaktın 
nasıl geçtiğinin farkında olma· 
mıştı. Yarı yola geldiği vakıt 
yanından fakir bir kızın geç· 
tiğini gördü. Kız o kadar ağır 
yürüyürdu ki yorgunluktan aya 
ğını ileri atamıyor gibi idi. 
Mevsim Sonbahardı ve yağmur
dan yol yumuşamıştı. Ali her 
adımda kızın ayağının çamura 
battığını gördü, yaylıyı dur· 
durdu ve kıza nereye gittiğini 
sordu. Kasabaya mahkemeye 
gideceğini anlayınca; istersen 
ben de seni götüreyim, dedi. 
Kız teşekkür etti ve arabanın 
yem torbasının bağlı bulundu
ğu tahtaya ilişti. Alinin yanın· 
da kırmızı ehrama dokunmağa 
cesaret edemiyor gibi idi. Ali 
kızın kim olduğunu bilmiyordu, 
fakat civar köylerin birinde 
oturan fakir bir muhacir kızı 
olduğunu tahmin etti. 

Yol bir tepeliğe gelip te 
hayvan yokuşu yavaş yavaş 

tırmanmıya başlayınca, Ali ko
nuşmıya başladı. Kızın adının 
ne olduğu ve hangi köyde 
oturduğunu bilmek istiyordu. 
Aysel olduğunu, Bataklıda bir 
damda oturduklarını anlayınca 
keyfi kaçtı. 

- Sen hep o damda mı 
oturdun, yoksa başka bir yerde 
hizmetkarlıkta bulundun ~u? 

Diye sordu. Bıldırın damda 
id. Fakat evelce hizmetkarlık 
etınitti. Ali acele: 

- Kimin yanında?. Dedi 
Cevap uzuyor gibi geldi. Kız 
güçlükle: 

- İncirlide Satılmış zadenin 
çiftliğinde.. Dedi. Sesi kısıktı. 
Sanki işitilmemek istiyordu. 
Fakat Ali anladı: 

- Ya o sensin ha? Dedi. 
Cümlesini kesti, başını çe· 

virdi ve hiçbir söz söylemedi. 
Ali birbiri ardına hayvanı kır• 
baçlıyordu. Yüksek yolun fe

nalığına küfrediyor, ve çok 
öfkeli görünüyordu. Kız birkaç 
dakika sakin durdu ~ Ali 
arası çok geçmeden koluna 
bir elin dokunduğunu hissetti. 

Başını çevirmeksizin: Ne :sti
yorsun? Diye sordu. Kız biraz 
durmasını söyledi. Arabadan 
inecekti. Ali muhakkırane bir 
sesle: 

- He'..! şuna bak! Dedi. 
Yaylıyı beğenmedin mi? 

- Beğendim eksik olma! 
Fakat daha iyisi ineyim 

. 
ilk Vaızı Evkaf Müdürü 

Halim Baki Verdi 
Bay 

Tepecik s~mti İzmirin en ka
labalık yerle";nden biridir. Bu
rada çarşının orta yerinde bü
yük bir bina İzmirin kurtulu' 
günlerinde halk tarafından ca· 
mi ittihaz edilmiş ve on sene· 
den fazla 1 
o şekilde [ 
kullanılmış 

tır. Bubi
na vaktile 
cami ola· 
rak kulla-

• ............. , .. '. 

nılmıya baş 

1
. 

lanırken res 
mi muame l 
lesi yapıl
madı~ ı ve 
satın alın· 

madığı için 
sonraları lJay llıılim Baki 
bir mübadil tarafından ic
radan satın alınmış ve boşalttı· 
rılmıştır. 

Birkaç mahalle halkının bu· 
lunduğu bu semtin ihtiyacını 
göz önüne alan Evkaf idaresi 
Ankaradan tahsisat getirterek 

binayı satın almış ve dün ca· 
mi yeniden açılmıştır. Cuma 
namazından sonra camiye ge· 

len Evkaf müdüfü Halim Ba· 
ki Tunca bine yakın yurttaşın 

önünde camiin kürsüsüne çıka· 
rak kendilerine bir saat çok 

Sümer bank 
Denlzll Sergisine iştirak 

Ediyor 
Ökonomi haftasında Denizli· 

de açılacak olan sergiye Sü
merbank yerli malları pazarı 

şehrimiz şubesi vasi mikynsta 
iştirake karar vermiştir. 

Dün sergiye ait eşyalar De
nizliye gönderilmiştir. Milli ik
tisadımızın inkişafında öncülük 
eden Sümerbankın Denizliye 
karşı gösterdiği bu yerinde 
alakayı sevgi ile karşılarız. 

Kaza 
Bir Otomobil Çocuğu Ezdi 

Dün Karataşta Şehit Fahret
tin mevkiinde bir otomobil ka· 
zası olmuştur. 

Şoför Ahmet oğlu Mustafa
nın idaresinde sahil park ga· 
zinosu önünde Karantinadan 

Konağa doğru tramvay rayları 
üzerinden süratle gelınekte 
olan otomobil, caddenin bir ta
rafından diğer tarafına geçmek 
istiyen 14 yaşlarında Avrama 
çarpmıştır. 

Bu şiddetli sademe neticesi 

çocuk başından sağ ve sol 
bacaklarından ağır surette ya
ra'.anmıştır. 

Yaralı çocuk memleket has· 
tanesine kaldırılarak tedavi al
tına alınmış ve şoför hakkında 

değerli bir vaız vermi,tir. 
Vaızda kadın ve erkek semt 

halkı ile beraber doktor, mu
allim, mimar ve avukat gibi 
şe'.ırin her köşesinden ve her 
çeşit iş güç sahiplerinden bir 
çok münevver vatandaşlar da 
hazır bulunmuşlardır • 

Tepecik semti halkının bir 
kısmı doksan üç harbinde ge· 
len Sofya muhacirleridir. Öte· 
kiler de Balkan ve İstıklal 
harplerinden sonra Bosna, 
Hersekten, Arnavutluktan ve 
Rumelinin her köşesinden ana 
yurda gelen vatandaşlardır. 

Hepsi işçi ve emekçidir. 
Halk Halin. Baki Tuncayı 

canla baş:a dinlemişler ve çok 

istifede etır.iş'erdit. Halkı çok 
memnun bırakan ve zamaııın 

icaplarına tamamen uygun 
olan bu vıiız güzel bir ör· 
nektir. 

Vaızdan sonra Cumhurlye~ 
Halk Fırkası Tepecik ve Kah· 
ramanlar ocaklarının bulundu

ğu binaya gidilmiş Evkafın 
kimsesiz ve hakikaten muhtaç 
yurtloşları barındırmak için T e· 
pecikte açmağı tasarladığı 
(Esirgeme Yurdu) üzerinde 
görüşülmüş ve birkaç yere ba
kılmıştır. 

Eski Cinayet 
DUn Mahkemesine 

Başlandı 
9 Sene eve! Menemenin Gay• 

bi mahallesinden Bitlisli Ali 
oğlu İbrahimi öldürmekle suç· 
lu Emin oğlu Mustafanın mu· 
hakemesine dün Ağırcezada 

başlanmıştır. 

İbrahim tam 9 sene gizli kal· 
mış ve nihayet ihbar üzerıne 
zabıtaca yakalanmıştı. 

Suçlunun Menemende bir eve 
taarruz suçundan 3 ay hapsa 
mahkum olduğu da anlaşılmış 
ve bu baptaki evrakının da 
Menemenden buraya getirilıne
sine karar verilmiştir. 

Mahallelerde 
Ahır Umumi Sıhhatı Bozar 

Abdullah efendi mahallesinde 
Kamerler sokağı karşısında 
bundan bir müddet evvel be· 
lediye kararile kapatılan araba 
ve hayvan ahırının tekrar açıl· 
masına müsaade edilmiş oldu· 
ğunu okurlarımızın şikayetle· 
rinden öğrendik. 

Mahalle arasında hayvan 
ahırlarından intişar eden fena 
kokuların halkımızın sıhhatları 

üzerinde tesirler yapacağı şüp
hesiz olduğundan evvelce ve
rilen bu kapatılma emrinin tek
rar tatbik edilmesi hususunda 
belediye reisimizin ehemmiyetle 
nazarı dikkatlerini celbederiz. 

ltalyan Teklifleri 
290 Franga 

265 Franktan 
Çıktı .. 

Zeytinyağı piyasası son gün
lerde hararetlenmiştir. Zeytin 
yağı ihracatçılarımızı tereddüte 
sevkeden cihet İtalyaya yapılan 
ihra:atın parasının geç alın
ması keyfiyeti idi. 

Romada enstitü Aupri Kambi 
İtalya ithalatçılarının zeytinyağ 
bedellerini siparişte peşinen 

göndermeği kabul etmiş ve 
bunu buradaki alakadarlara 
bildirmiştir. 

Cumhuriyet Merkez banka
sı da bu avansları buradaki 
zaytinyağ ihracatçılarına derhal 
tesviye etmeği kabul etmiştir. 

Piyasa açıldıktan şimdiye 
kadar Almanyaya iki yüz ton 
zeytinyağı satılmıştır. Bu yağ· 
!arın yüz kilosu 56 marktan 
satılmıştır. 

Karşı yakada 
Evlere Su Verilmeğe 

Başlandı 
Karşıyakaya getirilen Ya

manlar suyu için müracaat 
edenlerin evlerine ve müesse
seleı'İne tesisat yapılmasına 
başlanmıştır. 

Evelce müracaat etmiş olan
ların talepleri daha eve! ye
rine getirilecektir. 

Baytar Bütçesi 
Hazırlandı 1935 te Neler 

Yapılacak? 

Vilayet baytar müdürlüğünün 
935 senesi bütçesi, vilayet 
umumi meclisine teklif edilınek 

üzere hazırlanmıştır. Bu bütçe
nin bir örneği de Ziraat Ba
kanlığına yollanmıştır. 

T e lif edilen bütçe geçen 
seneki bütçeden 5271 lira faz
la olmak üzere 17371 lira tu
tarındadır. 

Bu fazlalıkla yapılacak işler 
şunlardır: 

Tepeköy aygır deposundaki 

inşaat ikmal edilecektir. Bazı 
kazalarda fenni damızlık ahır
lan yapılacaktır. 

Vilayet aygır deposu için iki 
bin liraya haliskan bir İngiliz 
aygın satın alınacaktır. 

Küçük sıhhiyei hayvaniye 
memurlarının devir için hay
vanlarına yem parası verilecektiı. 

Civar Vilayetler 
Maarif ı,ıerl İzmire 

Bağlandı 

Yeni maarif müdürlükleri teş
kilatı kakkındaki talimatname 
beklenmektedir. 

Bu talimatnameye göre İzmir 
maarif müdürlüğünü evvelce 
maarif eminlikleri zamanında 
olduğu gibi civar vilayetler ma
arif teşkilatı da tamamen bağ
lanmış olacaktır. 

İtalyanlar, Cezairden zeytin
yağı aldıkları için önce · bize 
çok aşağı fiatlar teklif° etmekte 
idiler. 

Almanyaya yapılan satıştan 
sonra yaptıkları ilk teklif yüz 
kilosu 265 Fransız frangı idi. 
Bilahare bu fiatı 280 franga, 
iki gün eve! de tekliflerini 285 
franga ve dün de 290 franga 
çıkarmışlardır. Gün geçtikçe 
zeytinyağı piyasası hararetlen· 
mekte ve fiatlar artmaktadır. 

Burada halen yemeklik zey· 
tinyağının kilosu 25 kuruşa 
satılınaktadır. 

Yakında Çekoslovakya da 
bizden külliyetli miktarda zey· 
tinyağı alacağı için fiatlann 
daha da yükseleceği kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

Sağlık İşleri 
Vekaletin Gönderdlgl 

Flllmler Geldl 
Fuhuş ve fuhuşla bulaşan 

hastalıklarla mücadele komis· 
yonu dün hıhhat '°üdürlüğünde 
sıhhat müdürü doktor cevde· 
tin başkanlığı altında toplan· 
mış ve bazı kararlar almışbr. 

Bostanlı Bataklığı 
Sıhhat müdürü doktor bay 

Cevdet, yanında belediye he
kimı bay Süreyya olduğu halde 
Bostanlıdaki bataklığı teftiş 
etmiştir. Bataklığın henüz ku
rutulmamış kısımlannın da der
hal imlası için lazım gelen emir
ler verilmiştir. 

Filimler 
Nesen Sosyal Yardım bakan

lığı Ödemiş Halkevine gönde
rilmek üzere sıhhat müdürlü
ğüne on iki filim göndermiştir. 
Bu filimler Ödemiş HalkevinJ.:: 
gösterilmek üzere mahalline 
gönderilecektır. 

Filimler : ( V aktile üç dost 
idiler) ünvanlı . bir firengi filmi 

ile sıtma,sıhhi su, Verem, sinek 
tehlikesi, ehemmiyetsiz hasta
lıkların ihmali, uzun ve afiyette 
yaşamanın çaresi, anne sütü
nün kıymeti, sağlığı korumağa 
alışmak, yıkanmanın ehemmi
yeti, sıtma mücadelesinde yeni 
usuller ve çocuk bakımı filim
leridir. Vaktile bu fi!iınlerden 
bazıları İzmirde gösterilmişti.. 
İzmir halkına ve talebelerine 
çok istifadeleri olen bu filim· 
lerin kamilen gösterilmesi çok 
yerinde ve değerli bir hareket 
olacaktır. Sıhhat müdürlhünden 
bu dilegin yerine getirilmesi
nin teminini yalvara biliriz. 

Sıhhat Bütçeleri 
Vilayetimiz sıhhat işlerine 

ait hususi bütçelerinin haz r· 
!anmasına başlanmıştır. 

çıft sığırla biraz davardan baş
ka malı yoktu. Fakat maişet 
derdi çekmezler ve kaygusuz 
yaşarlardı. Ali o gün mahke· 
ıneden babasının bazı vesika

rını çıkartmak üzere kasabaya 
inmiş ve hükümete gelınişti. 
Fakat ayni zamanda başka bir 
niyeti de bulunduğu ıçın, ev
den çıkarken kendine iyi çeki 
düzen vermişti. Henüz yeni 
boyadığı küçük yaylıyı koş· 
muş, beygiri büyük bir ihti
ınamla timar etmişti. Öyle ki 
küçük yerli hayvan güneş at
tında ipek gibi parlıyordu. ko· 
Şuınları ayna gibi cilalanmış ve 
Yanına yeni kırmızı bir ehram 
koymuştu, sırtında kısa bir avcı 
Ceketi, ayaklarında bir çiz· 
ıne ve başında boz bir şapka 
vardı. Bunları o istipdal dönü
şünde Ankaradan geçerken al
ınıştı. Bu onun bayram kıyafe
ti değildi. Fakat biliyordu ki 
bu kıyafet altında o çok elımlı 
Ve çok mert görünüyordu. 

Ali biraz nefsi!e mücadele 
etti. Tam da bugün Aysel gibi 
birini yaylıya a!dığına kızdı bu 
bir aksi tesadüftü. Fakat bir 
kerre aldıktan sonra kovmak 
iyi kaçmiyecekti. Kız tekrar 

...........................................................................••.•.•.....•.•...........••...•............•.........................................•............... , tahkikata başlanmıştır. 

mini gösterecekti. Fakat kız 
o kadar ürkmüştü ki, maksadı 
anlıyamadı ve kendini bekliyen 
tazimden kaçtı. Aynı günde Ali, 
akşam geç vakıt Bataklıya gel
di. Burası ormanla örtülü bir 
tepenin yamacında küçük bir 
oba idi ve Aysel bunun daha 
ilerisinde ve yukarısında tenha 
bir çiftlikte oturuyordu. Yol 
sarp bir patikadar ibaret oldu
ğu için Ali buraya yaya gel
meğe mecbur olmuştu. Bu yol 
ona çok çetin geldi. Taşlardan 
ve ağaçlardan az kalsın bacağı 
kır.lacaktı. Patikayı bir kaç 
yerı~den kesen dereyi kaç defa 
yalına yak geçmeğe mecbur oldu. 
Hatta Eğer ay aydınlığı olma
saydı damın yerini bulamıya

caktı. Bu hali görünce bugün 
Ayselin epi çetin bir yoldan 
gitmiş olduğunu düşündü. 

Ali sabahleyin evden çıktığı 

- Dur Ali! Dedi 
Sesinde katiyet vardı, Ali 

dizginleri çekti. Mutlak inmek 
istiyorsa diye d:işündü icbar 
etmek bana oüşmez ya!.. Da
ha hayvan büsbütün durma
mişti ki kız yo!a atılmış bulu
nuyordu. 

- Beni arabaya çağırdıgın 
vakit kim olduğumu biliyorsun 
sanmıştım, ded , yoksa hiç bin
mezdim. 

Ali kısaca; 
- Allah sal·.'as n dedi ve 

beygiri kırbaç:adı. Aysel bir 
sebepten dolayı Alinin kendisi 
ni tanıyacağını zannetmişti. 
Öyle ya, o onu çocukken kaç 
kerre görmüştü. Fakat büyü
dükten sonra çok değişmişti. 
Ali evvelce su yol arkadaşının 

böylace başından gittiğine se
vindi, Fakat yavaş yavaş içlen
meğe başlandı. Vakıa başka 
türlü davranamazdı. Bununla 
beraber ne olursa olsun birine 
karşı zalim ve haşin olmak 
on:ı dokundu. 

Ayselden ayrıldıktan bir sa· 
niye sonra Ali, caddeden dar 
bir yokuşa saptı ve arası çok 
geçmeden büyücek bir çiftliğin 
önüne geldi. Burası madenli 
çiftliği denmekle maruftu. Yaylı 
evin önünde durunca kapı açıl· 
dı ve eşikte t vin kızlarından 
biri göründü, Ali bir az bece
riksiz şapkasını çıkardı bir az 
utanmış olacak ki yüzüne hafif 
bir kırmızılık yayıldı. 

- Hacı baba evdemi sorma
ğa geldim?. Dedi. 

Kız - Hayır babam mahke
meye gitti cevabını verdi. 

- Ya öyle mi .. Demek ben-

den evvel çıktı ha, yaylı ile 
göt:.irecektim.. Ben de hükü· 
mete gidiyorum da .. 

Kız: - Ah babam işte hep 

böyle dakika sekdirmez diye 
şikayet etti. 

Ali: - Ne ziyanı var. Sağlık 
olsun dedi. Kız mültefitane: 

- Babam elbet böyle güzel 
bir beygir ve şık bir araba ile 
gitmeği tercih ederdi. Dedi. 

Ali bu takdiri duyunca biraz 
gülümsedi. 

- Eh öyle ise ben gideyim 

- İçeri girmez misin Ali 
anam yukarda .. 

- Teşekkür ederim Gülşüm, 
mahkemeye gideceğim, sonra 
geç kalırım. 

Ali doğru mahkemeye çekti. 
İçinde büyük bir sevinç vardı, 
artık Ayselle tesadüfünü dü
şünmivordu. Kapıya tam da 

Gülsümün çıkması ne kadar 
iyi olmuştu. 

Madenlinin bu yosma kızı, 
ehramı, atı, arabayı, koşumları 
görmüş ve hepsine dikkatla 
bakmıştı. 

Ali ilk defe bir mahkemede 
bulunuyordu. Orada görülecek 

ve öğrenilecek çok şeyler ol
duğunu anladı ve bütün gün 
kaldı. Ayselin davası olurken 

o mahkeme salonunda bulunu
yordu. Kızın kuranı çekip al
dığını. mübaşirlere ve hakim
lere celadetle mukavemet etti

ğini gördü. muhakeme bitip te 
reis Ayselin arkasını okşa
yınca Ali acele yerinden fırladı. 

ve salondan çıktı. Hemen beği i 
arabaya koştu ve muhakeme 
kapısının önünde bekledi Ay
seli çok kahraman bulmuştu. 
Bundan dolayı $İmdi ona tazi· - sonu vnr -
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En yaşlı mümessil söze baş

ladı: 
- Nazır bey, devlete karşı 

hüsnüniyetimizi bir kere daha 
göstermek isteriz. Fakat temi
nat verilmezse idare meclisimi
ze karşı, geri verilecek ve kon 
sor~iyomun sağlam işleriyle te
min edilecek mevduattan fazla 
bir taahhüde girişemeyiz. Bu 
sağlam işlere de de gelince 
Allah bilir ki, Bunlan da an
cak devlete karşı duyduğumuz 
saygı dolayısiylc ele alacağız ... 

Nazır bir başkasına dönerek 
sordu: 

- Siz ne dersiniz, M. Da
miral? 

- Ben ancak, şiİndi işittiği
niz sözlere iştirak edebilirim 
efendim. Ben de M. dö Morel 
gibi, temsil etmekte olduğum 
müeseseyi, bahsedilen teminat
la, taahhüt altına koyabilirim. 

F erral, nazırın ne yapmak is
temiş olduğunu şimdi anlıyor
du. Kendini bir mesuliyet altı
na sokmıyan kardeşini mem
nun etmek, mevduab ödetmek 
müesseselere para verdirmek 
fakat ne kabilse o kadar az 
verdirmek ve memnuniyeti mu
cip bir tebliğ yazdırabilmek ... 
Pazarlık devam ediyordu. 
Konsorsiyom yıkılacaktı. Mev
duat iade ediJdikten sonra 
kendinin devrilip gitmesinin 
ne ehemmiyeti vardı? Mües
seseler istemiş olduklan temi
nah elde ediyorlardı (vakıa 
kaybedeceklerdi, ama az.) 
Ayakta kalacak bazı işler 
müesseselerin şubeleri haline 
airecekl~rdi. Üst tarafına ge-., 
lince·.. Bütün şaughay hadise-
leri burada, tam bir manasız
lık içinde, eriyip gidecekti. 
Halbuki vannın yokunun elin
den alındığını, fakat meydana 
getirmiş olduğu eserin, istirdat 
edilmi§ veya çalınm19 olarak, 
başkalarının idaresi albnda 
dahi olsa, yaşamakta olduğunu 
görmeyi tercih edecekti. 

Muanzlanndan birinin bir 
sözünü gururla habrladı: 

"Ferral bir bankanın biruk
marhane olmasmı ister.,, 

Telefon oracıkta çaldı. Bir 
memur içeri girerek: 

- Başvekil hususi telefonda 
sizi bekliyor. 

- Meseleyi halletmekte ol
duğumuzu söyleyiniz... yok, 
yok... ben gideyim. 

Çıktı ve bir dakika sonra 
gelip en büyük Fransız iş ban
kası mümessiline gözJerini dik
ti. Bu zat henüz sesini çıkar
mamıştı. 

Mümessil yavaş yavaş: 
- Konsorsiyomu tutmak bi

zi alakadar etmez, diye söze 
başladı. Demiryollarının inşası 

Fransa'ya muahedelerle temin 
edilmiştir. Eğer konsorşiyom 

yıkılacak olursa bir başkası 

kurulur, inkişaf eder ve • onun 
yerini alır ... 

F erral bunun sözünü kese
rek: 

-... ve bu yeni şirket, Hin
di - Çini'yi sanayileştirmiş ol
mıyacak, yalnız kar hisseleri 
dağıtacaktır. Fakat Şankayşek
için bir iyilik etmiş olmıyacağı 
cihetle, siz devlete hiç bir 
hizmette bulunmamış olsaydı
mz, ne vaziyette bulunuyor 
idiyseniz o da o vaziyette ka
lacaktır. Muahedelere gelince 
Onlar da herhangi bir Ameri
kan veya İngiliz şirketi tara
fından Fransa namına istismar 
edilecektir. Ve sonra siz, bu
gün benden esirgediğiniz para
yı ona vereceksiniz. 

Asya'daki Eransız bankala
ri Çinlilere borç vermektense 
İngilizlere borç vermeyeceği 
temin eden bir garanti siyase
ti takip ettikleri içindir ki biz . 
konsorsiyomu kurmuştuk. Biz 
bir tehlike siyaşeb takip ettik. 
Bu ... · 

- Bunu aöylemeğe ben ce
saret edemiyordum. 

-... pek sarihtir. Bunun ne
ticelerine katlanmamış da ta
biidir. Tatarruf erbabı (ağzının 
bir tarafı ile güldü) elli sekiz 
milyar ve birkaç yüz milyonluk 
değil, tam elli sekiz milyar 
franklık zarar nispetinde ko
rnnacaktır, O halde, efendiler, 
arzu ederseniz: şimdi hep be
raber, kôrsorsiyomun mevcudi
yetine nasıl nihayet vereceğimi
zi tetkike başlıyalım. 

Kobe 
- Sorıu Var -

Italya-Habeş Vuruşması 
Baştaralı J ınci sahıtede 

son defa alınıp verilen dos ' luk 
sağlıklarına aykırı düşen hadi-

seyi şiddetle protesto etmiştir. 

Tecavuzu Yapan 
· ltalyanlar M? 

Addis Ababa, 8 ( A.A ) -

Royter ajansı muhabirinden: 

Romada bu!unan Habeş mas

lahatgüzarı ltalyan kıtaatı ta

rafından Habeş topraklannın 

muhtelif noktalanmn işğali için 

ltalyan hükümeti nezdinde ş d

detlc proteto etmeğe memur 

edilmiştir. Burada bildirildiğine 

göre İtalyan zabitlerinin ku

mnndası altında bulunan İtal 
yan somalisinin yerli kıtaab 

tank tayyare ve topçu hima

yesile Ullunal da bu ayın 

beşinci günü Habeş maiyetine 

hücum etmiştir. Bunun netice

sinde Habeş ve İtalyan kuv

vetleri arasında italyan soma
lisinde bir muharebe olmuştur. 
60 itayan tebaası öldürülmüş 
ve 400 yaralanmışhr. 100 Ha
beşin ölüp ve yaralandığı zan
nediliyor. 

~ ~.-tıhkh Protestolar 
Lo~dra 8 ( A.A ) - Roma

dan gelen haberlere göre ltal-

yan hükümeti Habeşistan hü
humeti nezdinde protestoda 
bulunmuştur. Romada iddia 

edildiğine göre bundan iki gün 

eveJ mitrAlyoz, tüf enk ve kü

çük sahra toplan ile müceh

hez bir Habeş kuvvetinin 

hududu geçerek İtaJyan muha
fızlarına hücum etmiştir. Ha

beşler İtalyanlan hududu teca

vüzle ittiham ettikleri için bir 

müddettenbeti ltaJya ile Ha

beşistan arasında bir asabiyet 

vardı. Bir başl.:a asabiyet men

baa da İtalya ile yapılmış olan 

anlaşma hilafına Habeşistanın 

pamuk ziraatı için Japonyaya 

geniş imtiyazlar ve daha baş

ka iktisadi teveffuklar vermiş 

olmasıdır. 
75 Mil İlerlediler 

Addıs Ababa 8 (A.A) -

Royter Muhabirinden: 

Şimdi yapılan iddialara gö

re İtalyan kuvvetleri Habeş 

topraklarında 7 S mil ilerlemiş

tir. Yalnız şurasını da hatı ~ 

lalmak lazımdır ki Habeşistan 

ile İtalya Somalisi arasında 
hudut henüz tayin ve tahdit 
edilmiş deii.ldir. 

Veni Asır 

,, Cinayet Bir Siyasa 
Alitı Olmamalıdır'' 

( t'la~ tarafı 1 tnci sa'ııfede ) duğundan bu hususta halen bir 
İtalyan murahhası .M. Laval fikir edinmesi çok zor olduğu-

tarafından ileri sUrülen zorba- nu söylemiş ve si>nra Yugos-
lık kurallarına usullerine karşı lavya tarafından ileri sürülen 
araşı icraat meselesini ehem- ve zorbalık koralının genel su-
miyetle tetkik edeceğini b 1- rette ortadan kaldırılması mes-
dirmiştir. elesine geçmiştir. İngiliz mu-

M. Lltvınof Na Diyor? rahhası sığınma önenini ele 
Bundan sonra söz alan M. alırken diyor ki: 

Litvinof vakalar hakkındaki "İngiltere hükiimeti kendi 
düşüncelerini sonraya sakladı- topraklarA üzerinde başka bir 
dığını ve fakat Yugoslavya ile ülke makamlığına karşı şiddet 
Fransanın konseyin hükmüne le hareketi anıklanmasında göz 
baş vurmakta önenJi oldukları yummamaktadır ,. ' 
düşüncesinde bulunduğunu söy- Lehistan Murahhasının 
liyerek tethiş kuralı hakk:mda Blldlrlml 
görüşlerini anlatmıştır. M. Lit- M. Eden'den sonra Lehistan 
vinof ferdi zorbalık kuralının murahhası söz alarak Macar 
bilba~sa Rusyada yapılmış ol- ve Yugoslav dostluklan arasın-
duğunu söyliyerek hunun kısa da bulunan memleketin bu 
bir tari~çesini yapnıış ve de- işte objektif gidişini koruya-
miştir ki: cağını ve bu kabil eina} etlerin 

11 Biz savaştan beri ortaya bastınlması için devletler ara-
çıkan ve en çok irticakar bir sında karşılıklı güven veren 
mahiyet alan ve daima yabancı yürüyücü tetbirlerin aranıp bu-
topraklarda anıklanan şekildeki lunmasında dış birliğine anık 

,/ 

zorbalık kuraJından ancak tik- (hazır) olduğunu söylemiştir. 
sinti ve hiddet duyabiliriz. Hiç va,lngton Mahaflllnde 
bir devlet hu soydan hareket- Vaşington 9 ( A.A) - Si-
leri onaylayamaz. yasal mahafil Macar - Yugos-

Marsilya cinayeti uluslar ara- lav hadiselerini özenle gütmek-
sında banşı tehlikeye koy- tedir. Macarların Yugoslavya-
muştur. Uluslar derneğininin dan çıkarhmasını protesto etti-
yükümüde banşı kurmakbr.,, ği doğru değildir. 

lnglllz Murahhaaının Fransız Ayanında 
Sözleri Paris, 9 (A.A) - Ayan dış 

İngiliz murahhası M. Eden işleri komisyonu başkanı M. 
Yugoslav yasıne iştirak ederek Hanri Beranje zorbalık hare-
11Bugünkü şartlar içinde bu ketleri hakkındaki Yugoslav 
mahiyette vakalan sükünetle muhbra ve notasiyle Macar 
araşbran bir kurumun varlığın- karşıhğıwn asıllarını komisyona 
dan ötürü kendimizi mutlu sa- bildirmiştir. Komisyon Balkan-
yabiJiriz,, demiştir. lara giderek parlementonun 

M. Eden suç ortakların- son Kanun toplanbsı için bir 
dan bazılan mevkuf ve tah- rapor anıklamıya üyende Ple-
hikat henüz bitme~iş bulun- zanı memur etmitir ............ 
Başbakanın Nutku 

- Baştaıall B11uıci sahıtdt -

ce hızınızın en çok işlediği en 
çokyürüldüğü Lozan dikeninin 
başyazıst Edirne olmuştur. Çün

kü siz oraya giderken bütün 
dileklerini içinizde duyduğunuz 
bu yeşil yurdun saylavı ediniz. 
Başbakanın nutku: 
İki gündenberi Trakyanın 

yeşil ve bereketli ovalarında 
çalışkan ve kudretli vatandaş-

lar arasındayım. Bir iki sene
denberi memleketin bayındırlık 
yolunda kazandığı geni~ mey-

danı yakından gördüm. Genç
lik hatıralanmla dolu Edirnedc, 
yanınızda bahtiyarlık duyuyo
rum. Özel dikkatını çeken 
bir nokta Edirneliler bütün ül
kenin kendilerini ne kadar ya
kından gözlediklerini bilerek 
biraz nazlıdırlar. Bütün memle
ket bu nazı çekmekten zevk 
duymaktadır. Buradaki kültür 
müessese!erini memnuniyetle 
zikretmek isterim. Büyük yur
dun her yerinden aileler evlat--

lanm Edime mekteplerine gön
dermektedirler. Edimenin bü
tün memleket gözünde en sev
gili ve en emin bir yer oldu
ğuna daha .ziyade inandırıcı 
bir delil olur mu. T rakyanın 
beymdmhğı için memleket hu
susi bir özen göstermektedir. 
Trakya ve Edime bizim için 
lstanbuldan eski ve çok değerli 
Türk varlığıdır. Bu sözlerimle 
Trakyanın imarında bütün yur
dun alakadar olması sebebini 
izah etmiş oluyorum. 

Atatürk için gösterdiğiniz 
engin bağlılığı yüce katına gö
türmek benim için mutlu bir 
vazifedir. Gelecek görüşmele
rimizde imar tedbir!erinin yeni 
semerelerini gene beraber ko
nuşmak kaydiyle yürekten te
şekkürlerimi kabul buyurunuz. 

Bundan sonra kız muallim 
mektebi talebesi tarafından 
parlak bir müsamere verilmiş, 

oradan Halkevine gidilmiş ve 
saat yanında belediyeye dönül
müştür. 

Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Uz Um 3 Beşikçi Z 9 9 
Çu. Alıcı Fiyat 3 G Abdullah 9 50 11 
283 Koo ittihat 12 75 14 50 831 YEK ÜN 
132 S Süleyman 9 14 25 incir 
128 Müskirat in. 10 10 Çu. Ahcı Fiyat 
83 Ramiz Sıtko 12 50 13 75 4 B S Alazraki 10 10 
37 Alyoti bi. 12 50 13 25 Za lre Borsası 
36 Y Kunyo 13 75 16 75 Çu. Cinci Fiyat 
24 K A Kazım 12 75 13 37 274 Bağday 3 90 4 87 
24 Cevahirci Z 12 75 13 25 180 Arpa 3 43 3 43 
23 Esnaf Ban. 14 25 14 50 100 Susam 10 12 10 12 
23 F Solari 13 13 125 Nohut 4 75 4 75 
14 T Debbas 14 25 15 775 K"Palamut 940 430 
13 M veH Cem 13 13 20 HPamuk 46 48 
5 H Kuri 13 50 13 50 498 BaJve .. 

Soyadı -···· Tescil Muamele
leri Dün Başladı 

Dünden itibaren nüfus daire
sinde yeni soyadı almak için 
müracaat edenlerinn isimleri 
hazırlanan hususi deftere ge
çirilmekte ve bundan sonra da 
nüfus cüzdanlarına ilave olun
maktadır. Nüfus başkatibi bay 
Safi bu işle meşgul bulunmakta 
ve hurufu heca sırasile yeni 
soyadlannı bu deftere yazmak
tadır. 

Kastamonu meb'usu eczacı 
bay Suat (Soyer) soyadım al
mıştır. 

Ordu hastanesi başhekimi 
operatör bay Sıtkı da emniyet 
müdürlügü Adli kısım reisi 
Huliisinin soy adı olan(Gümüş) 
Soyadile adlanmıştır. 

T. C: D. D. Yedinci işletme 
dairesi kalem amiri Behcet 
(Görk), Gramofon tüccarı Meh
met Alim (Uysal), T. C. D. D. 
Halkapınar atelyesinde elek
trikçi Cemal (Yaman), lzmir 
liman dairesi klavuzluk kısmın
da Salih (Duruga), Aydında 
mütekait binbaşı İbrahim {Ôz
türk), İzmir avukatlarından 
Kahraman Mahmut katibi (Ak
demir), Ziraat bankası umum 
müdürlüğü Fonde de puvvar
larından Şükrü ve kardeşi 

Salihli Esnaf ve Ahali Ban
kası müdürü Zeki (UJay), 
Aydın demiryolu cer başkatibi 
Niyazi (Gökçe) cer katibi M. 
Tevfik (Onat), cer katibi Ali 
saim (Dirlik), cer depo katibi 
M. Riyaz (Oktay), cer marka 
M. Monco (Kıvanç), müstah
kem mevki inşaat komisyonun
da istihkam yüzbaşısı Raşit 
(Ôzkan). Köprülülü Kemal İb
rahim (Vardar}, kimyaker Ab
düsselam, kardeşi Rıdvan, kızı 
Hilkat ağabeysi Aziz karısı Meh
pare (Akgün), ihracat gümrüğü 
muayene memuru Aziz ve oğ-

lu tahmil -ve tahliye şirketi nh
tım memuru Remzi (Sezgin), 

İzmir demiryollan askeri bat 

komiseri erkanı harp yüzba~sı 
Tevfik (Alp), İzmir demiryol
ları askeri hat komiser mül
hak yüzbaşı Yümnü (Doğu), 
belediye zabıta memurlarından 

13 numaralı Celil (Ôztürk), 
54 numa:'alı Lütfi (Dökün), mü

tekait jandarma mulizimi Sait 

Ali (Akkün) soyadlar•nı almış
lardır. 

Emniyet müdürlüğü bir nci 

kısmında 291 numaralı Polis 

memuru Hüseyin ( Yılmaz ) , 

Belediye park mütehassisi Bed
ri ( Or ) , belediye yapı şubesi 

şefi Mesut ( Ok ), kondoktör 

Ömer ( Yücel ), Sadık (Aydın) 
BUCADA 

Buca nahiye müdürü Rifat 

(Erdem), Belediye reisi Na7.ım 

(Ayık) Belediye azasından mü

teahhit Niyazi Atıf 11 Uğur ,, 
Buca orta mektep müdür mu
avini Hüsnü ( Gök deniz ) mu
allimlerinden Kemal Altay soy 
adını almışlardır. 

Bornavada 
Bornavalı borsa zeytinyağı 

ve yapağı ıimsarlanndan Beşir 
oğlu Hüsnü Rıfkı (Atay) soy 
adını almıştır. 

Bay Cevdet 
Sümer Bank yerli mallar 

pazarı muhasebecisi Bay Cev
det (Bayık) soy adını almıştır. -·-Nezipte Elektrik 

Antep, 8 ( A. A) - Nezipte 
bir Türk şirketi tarafından ya
pılan elektrik tesisatının açılış 
resmi dün valinin huzuruyle 
büyük te:ıahuratla yapıldı Ne
z.ipliler kasabalanna medeniyet 
ııığı getiren cumhuriyet ida
resini takdir ediyorlarlar. 

ıo ~anunuevveı 1934 

Soyadları 
S ve T Listeleri 

Ankara, 8 (A.A) - Türkdili 
araşbrma kurumunun soyadları 
hakkında bildirdiği S ve T lis· 
tesi şudur: 

Simay, Simir, Siramun, Siri, 
Sit, Sorman, Su, Sut, T abon 
Batur, Tabar, Tabazik, Tacar, 
Tacı Kayan, Tac yıkdız, Ta car 
Taghan, Tagay Tag, TagaY 
Tagluk, Tagluk Timur, Tagm• 
Tagmat, Tagrap, Tagn Berdi, 
Tagtekin, Tagsar, Tahmaz,Ta
ka, T akak, Tak Kun, Talan, 
Talay, Talyak Gusar, Tahmaı 
Taka Takak Tak Kun Talan 
Talay Talyak Tama Dama Ta
mac Taman (Ka.) Tamsr Bava 
Tamgac T amirak Tamuca Tan 
Tanatmış Tanboğa Tneuay 
Tansehuay Tanju Tangı Tan· 
gudur T anıs T ankisi T anuyit 
Tanrı Bermis Tann Kulu Tan· 
n Verdi Taragay TuragaY 
Taragey Tardu Tardus TargaY 
Targit Tarhan Tarinı Tarken 
Tarkun Tasun Tosun Tas Taş 
demir Canas T asin T askan 
T astekin T asemir Tastimur 
Tatat Tatas Tatu Tay Tayanı 
Taybars Tayboga Taybova 
Taylan T aysun T aysi T aytug 
Luka Tayyen Tagyan Taz Ta
bingu Tekel Bagatur Teke 
ekes tekin Tekin Alptekin T e
kin T amgac Tekle T ektimur 
Tek ya Katelimen, T emir Kiran 
Tmugan Temuge Temuge Ni· 
cin T emur Boga Tenim T engiı 
Deniz Terdi terim (Ka.) Tikna 
Timas Tirak Tibin Ticetigu 
Tilbe Timur Timurboga Timu· 
cin Timucin Tim ur T urkan Ti· 

mur Kaan Timur Kutlu Timur 
kutluk Timurtas Timbek Tin
tuka Tintoga Togasar Tagac 
T ogan T ogantekin T ogantimur 
T orga T ogay T ~luk Tem ur 
T ogmus T ogrul T ogrulnca To
guk Togtay Togul Tok Tokak 
Tokan T ogen T okar T okcak 
(Ka.) Toktan (ka.) Tokil Tokis 
Tokmak Toksun Tokta Tokta

mis T oktamur Toktimur Tok tas 

T oktay T oktemur toku tokucin 

Tokur T okus Tokuz (Ka.) To· 

kuztimur T olan Tolanboga 
T oldari T olmac Tolu T oluk 

T olukan Tolun T olunbige T o· 

Jutimur T oman T omaiz (Ka.) 

Tomul Tona Tigin Tonga Ton· 
tas Tonuc Topu Toraman To

ran Torun T oruntay T orzok 
Tosun Tosa T ogmasat Toyga 
Toygun T o kel Toku T ole T o· 
luboga Tolegen T ôlek T oluk 
Tvluk Toremen Tubey TudaY 
Tuduk Tudun Tugacar Tugal 
Tugay Tugaytimur Tugertimur 
Tugluk Tugra Tugru Sugrııl 
Tugsat Tugtekin Tugun Timur 

~Tuhta Kaya Tugluk timur Tuk· 
ta Tuktakaya Tula Tulabog• 
Tulan Tulay Tulun Dulun Tu· 
lun Tvlay Tuma Tuman Tun• 
gan T ungan Tumriz Tunur 

Tur Tura Turabik Turak Tu· 
raman Turan Turatutuk Turbil 
Turcan Turda Turgan Tu.sgaY 
Turgut Turgutalp Tuahan (ka) 
Turgay Tukoman TurkmeJI 
Tunnis Tunnus Tursu Tursun· 
taylak Turumcu Turumcututalı 
Bala Sutal Tutan Tutar Tuta• 
(Ka.) Tulay Tutu Tutuk Tutu
man Tutus Tuygun Tubek Tu
kek Tugle Tutas Tulek Temur 
Gemultaş T umen T umentioıvr 
Tuman Tukkins Turetimur Ti
murturk T urkan. 

•• • • ı ıı r 

Aydında 
Kırmızı Ay Kurumu 
Ayın, 8 (A.A) - AyclıP 

Kırmızı Ay kurumu valinıiı 
F evzinin başkanlığı altın~• 
bükimet konağında mevsiın111 

ilk balosunu vermiştir. Bal0 

çok eğlenceli olmuş ve kar• 
gün dostu kurum bu işten fay
d.Janmıfbr. 
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ŞA~L. PRIMUS 
Bu ismi lzmirde Ve Ege 

mıntakasında tanımıyan yoktur. 
Son sistem buharlı Amerikan makinelerile 

boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının 
lzmirde eşi yoktur. 

Kostümlerinizi, roplannızı, fötr şapkalarınızı 
bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak az mas· 
rafla ve yenileştirmek için sanatındaki ihtisa ·' ı 
herkesce tanı.nıı:ış 

ŞARL PRİMUS 
Müessesesine Veriniz 

BAYRAM MÜNASEBETiLE 
Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

\DRES • SAMANİSKELESlNDE 
"\. • iŞ Bankası karşısında 

KARDİCALI İbrahim Hanında 
Telefon : 3449 

1 - 15 (1068) 

ı. 
Elbise Temizleme 

Ve Boyahanesi SARDA 
Bayram Münasebetile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

Avrupada, Gilet, Keler, Puyan boyahanelerinde uzun müddet staj gören Parisin 
elbise temizleme ve boyama odası tasdiknamesini haiz ve beynelmilel 

temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından 

S A R D A Elbise temizleme ve boyahanesi IZMIR de de 
çok nam kazanmış bir müessesedir 

Tesisatı son sistem Alman, Amerikan makinelerile mücehhez olan bu atelyede bu 
kerra icat edilen yepyeni bir usulle her türlü kadın, erkek elbiseleri 

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

Bayram münasebeti!e Yapılan Miihim Tenzilattan 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

ADRES : Mimar Kemalettin caddesi lstanbul han No. 21 
Telefon şirketi binası karşısında 

'imi------~---- ----------..-.!!llJ!llJ!"""' .... 

Sümer a Ankara Birası 
,, 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
~~~~~~~~ .. :~~~~~~~~ 

Ucuz-Temiz V S:ıhhi Bir Gıdadır. 
YERLİ MALLAR PAZARI 
lzınir Halkından Gördüğü Büyük Rağbete Şükran 

Karşılığı Olarak Bir Sürpriz HazırJamaictadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

Izmirde acentanıız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyl)ruz. Ankara Ornıarı Çiftliği l\1üdi.irlügüne müra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şeh r gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu l\1urat beyden alınabilir. 

_____________ ...., ___ ...,....._., 

İlan Edilecek Tarihi Sabırsızlıkla Bekleyiniz 

Bilumum Devlet ve müess~at memurinine tak· 
,. . ,:! • .· "- . ' ~ ı.. ~ ,, • , ~' r • ~ • . • • . • ' ~ • ~ 

sitle mal verilir. ( Odunpa7,an No. 11·12) 

iki Hindi 
Bir Cinayetin Se

bebi Oldu 
Ödemişte Yeniköyde oturan 

Kanber oğullarından Mehmet 
oğlu Mehmet çaVUf çalınan iki 
hindiainin çolak Mustafa oğlu 
Ali tarafından aşınldıiını iddia 
etmiftir. 

Bundan gücenen Ali tarlada 
çalışırken Mehmet Ç&YllŞU ta· 
banca kurşunile öldllrerek kaç
rnııtır. Katil, Aydın hududuna 
yakın bir yerde yakalanmış ve 
adliyeye verilmiştir. 

Tabancalı Ve Blçaklılar 
İkiçeşmelik Camgöz ıokağm· 

da oturan Hüseyin oğlu berber 
Recep bıçak ve Karıflyakada 
seyyar aatıcılık eden ve lzmir
de Abdülkadir Paşa hanında 
oturan Behcet oğlu Mehmedin 
tabanca taşıdıklarından silah
ları alınmış haklannda takiba
ta başlanmıştır. 

Göz Tabibi 

Lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastalıkları müte
hassısı: 
İkinci beyler sokağı No. 6~ 

T elefo:ı : 3055 
746 s. 7 

Biraz Da ilim 
•• 

Hayat Ve Olüm 
- Baştaraıı 6 ıncı Sahıftdtdır -

benzetilemezler. Bununla bera-

ber insan, hayvan, nebat 
uzviyetini öldüren yüksek 
veya çok d~ük sıcaklı1 

derecelerine büyük hayvanlar
dan daha fazla dayanırlar. Sı
fırın altında yetmiş ilıi 180 
dereceye kadar Y aşıyan milc
roplar olduğu halde hayvanlar, 
nebatlar buna tehaınmül ede
mezler. Buna mukabil güneş 

ziyası genel olarak mikropları 
illdürür veya zaifletir. Mikrop· 
!arın çoğu için ideal hayat orta 
hararet derecesidir. Tıpkı in
sanlar gibi... 
C::.lau.d.e Bl.a.nclıard. 

Doktor 

A. Rıza ünal 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Kestelli caddesi 62 

Zayi 
İzmiz Esnaf ve Ahali bankası 

Turgutlu şubeııinden aldığım 
ve namıma muharrer temamı 
verilmiş 100 liralık hisse mak
buzumu zayi ettim. Bu kerre 
yenisini alacağımdan eskisinin 
kükmü ı almadığını ilan ederim. 

Turgutluda Usturum
calı İsmail oğlu bak

kal Hüseyin 
7-9-10 (1054) 5283 

Terkibi, 200 diş hekimi tarafından hazırlanan 

MİNE 
Diş Macununu 

Emniyetle Kullanablllrslnlz. 
llmumi deposu : lstanbul Cıgaloğlu No. 33 Telefon : 20264 

3-4 (1026) Pa.er Cu. 
' 

Piyango Yapmı' 
Keçecilerde Ahmet oğlu Hil

mi tertip ettiği numaralı kağıt 
!arla piyango çektirdiğiu::len 
hakkında takibata başlanmıştır. 

Kaçak EUer 
- Dün yangın yerinde 89 kilo 
kaçak et tutulmuş ve müsade· 
re olunarak imha edilmiştir. 

Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoaklu§u ve te

nasül hastalıkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si· 
ıaeması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (1145)h3 

- 56- Öz Türkçe karşılıklar 

Eda - (Tediye ve ifa - olmak · Y eğmek 
man) 1. Brigin (edayi deyin Efendi - 1. Ağa 2. Bey 
man) 2. Kılma 3. Ödeme 4. 3. Çelebi 4. lke, İye 
Öteme 5. Tölek 6. Verme - lik - l. Çelebilik 2. 
7. Yapma İtilik 

- etmek - 1. Kılmak Efgan - 1. inilti 2. ln-
2. Ödemek 3. Tölemek 4. leme 3. İnü 
Vennek 5. Yapmak Ef'i - 1. Engerek En-

- (Şive ve tarz man) 1. gerek yılanı 2. Emiçen 3. 
Ağız 2. Böy 3. Ölçüm 4. Sokak 4. Yılan 
yordam Eflak - 1. Gök, Gök· 

- etmek - (ifade man) ler 2. Güvene 3. Tengi 
l.Sözlemek 2. Söylemek Efsane - 2. Arbağ 2. 

- ( Naz man ) t. Avağ Çürçek 3. Horanlama 4. lr-
2. Boyu 3. Çay 4

1 
Çalım 5. tek 5. İrteki 6. Oranlama 7. 

Erke 6. Kurum. Serçek, sürçek 8. Uzanma 
- lı • 1. Erkovun 2. 9. Yom 10. Yomak 

Yosma - söylemek - Arbamak 
- edep - 1. Ertem 2. Efser - Cıga 

Us 3. Ut (Hayii, hicap man.) Efsun - 1. Arbağ, ar-
4. Uvut 5. Yüz suyu (Irz, pağ 2. Bağı 3. Büğü, büyü 
namus man.) 4. Edi 5. Gözbağcılık 6. İrim 

- harici • 1. Basıklı (Kehanet, keşif, önceden ih-
~ Ji - 1. Denli 2. Oranlı bar, batıl itikat man.) 7. Üf· 

3. Utangaç rük 8. Y algı 
- siz - 1. Açkar 2. Ca· - cu - 1. Arbağçı, Ar-

ris 3. Utanmaz 3. Avutsuz pağcı 2. Büyücü 3. Emtümcü 
5. Yırtlaz 6. Yüzsüz 4. Gözbağcı 5. Üfürükçü 

- sizlik · 1. Ekeklik 2. - lamak - 1. Arbamak, 
Utanmazlık 3. Yüzsüzlük Arvamak 2. Büyülemek, bü-

- yeri - Ut yeri yü yapmak 3. lrıklamak 4. 
Edevat - 1. Avandanlık Okumak, okuyup üflemek 

2. Engiz 3. Savut 5. Parpılamak ~. Sufşaınak, 
F.dna - 1. Alçak, En savuşmak 7. Üvürmek 

alçak 2. Aşağı, en aşağı 3. Efsus - 1. Ele 2. İsiz 
Bayağı, en bayağı 4. Elgin 3. Vah! 4. Vay! 5. Yazık! 
5. En az Efsürde - 1. Donmuş 

Efdal - 1. Artıklı, ar- 2. Solgun 3. Sölpük 4. Yıp· 
tıkrak (Daha çok, fazla, da- ranmış 
ha fazla man.) 2. Üst gelen, - olmak - 1. Calbaymak 
üstün "elen 3. Üstün (Rüç- 2. Donmak, donuklaımak 3. 
han sahibi man.) 4. Y ahşı· Kösmek 4. Solmak 5. Sörp· 
rak 5. Yeğ, yey 6. Y e2rek, ınck, Sölpmek, Sülpümek 6. 
7. Yiil 8. Yijlin 9. Yin Yıoranmak 

DOKTOR 

1 M··t h Memleket hastanesı 
u e assısı Dahiliye Mütehassısı 

i
l Hastalarını her gün öğle- Muayenehane Birinci Bey· 

den sonra Beyler· Hacı ler sokağı numara 36 Tele-
İmamlar sokağında fon 3956 

No. 12 ·Şifa Yurdunda Evi Karantina tramvay 
kabul ve tedavi eder. caddesi karakol karşısında 

Telefon No. 3331 No. 596 Telefon No. 2545 
s. 7 (363) 

Öz Türkçe karşılıklar - 53-

- (para man) - 1. Akça man.) 7. Süngür 8. Yan 
2. Yarmak, yarımak 3. Yor- (Bir şeklin yanları) 
mak (Manaları bir nevi ba- Dıl'ı kizip - 1. Sime 
kır sikke; Çin paraaı; umu- 2. Sübe 
miyetle para.) Dılı müecc-.sseme 

Diriğ (etmek) - 1. Aba- 1. Buluk 2. Polşak 
mak 2. Ayamak 3. Azır· D\yk (Zıyk) - 1. Darlık 
ganmak 4. Darbnınak 5. 2. Sıkıntı 
Esirgenmek 6. Kıyamamak - ı nefes -sadır - 1. 
7. Tartınmak Göğüs darlığı 2. Yelpik 

- ! (Nida) - 1. Vah, Vah -ı nefese uğramak -
vahi 2. Yazık! Duncukmak 

Div (Dev) - Öcü, Öcü- Dolap - 1. Çıknk (Su 
böcü, Umacı dolabı man.) 2. Çıkrık 3. 

- cüsse - 1. İriyarı 2. Tahça (Oyulmuş duvar için
Koca, koskoca, kocaman, deki kap yerleri) 4. Taka 
koskocaman 3 ZebeUayi 4. Dost - 1. Arkadaş 2. 
Z . 6 z Bildik 3. Biliş 4. Cing 5. 

eper 5. Zıblayı . ıpır C 6 r-ı k 7 E 
8 D" _ l Al k 2 Ç I- ura . ..,... te . mre . 

3ıv~ı~· 4 K 1 ~ K 1
1 Eşlik 9. İmrak 10. illik 11. 

gın · e ı · a · a yu İpteş 12. Naycı 13. Nayır 
6. Kuduman 7. Kutur 8. 14. Oynaş (Muaşık rnan. 
Munduz 9. Salak 10. Telbe, kadının sevgilisi) 15. Öğür 
Tilbı.: 16. Sağdıç 17. Sebcü 18. 

- lik · 1. Alıklık 2. Çıl- Seher 19. Sevdik 20. Se· 
gınlık 3. Delilik 4. Kalyuru verge 21. Sevgili 22. Sevik 
(Tehevvür, cinnet man.) 23. Sevilen 24. Sınar 25. 

Divar (Duvar) - 1. Çavut Söyerke 26. Tanıdık 27. Tuş 
2. Çeper 3. Kama 4. Kili 28. Uykız 29. Yaraş 
5. Söyük 6. Tağam, tam - olmak - 1. Bildik ol-

- temeli - Ul mak 2. Bilişmek 3. Kör:i~-
D;yar - 1. El 2 il 3. teşmek 4. Ôıi"ürleımek 5, 

Ölke 4. Öyl, Öyil 5. Ülke, Yarsınmak 
6. Yurt - luk • 1. Arkadaşlık 

- diyar · illik, illik 2. Bilişli 3. Nanyılık 4. Se-
Diy;:~ - 1. Ba!Ju-ma 2. vişme 5. Tanışıklık 

Buldurun 3. Kan al~çesi Dua - 1. Algış 2. Al-
Dizanteri - 1. Burgu 2. kaş 3. Alkış 4. Dilek 5. 

Burgun 3. Buru 4. Buruntu Esenlik (Huzuruna girilen 
5. İğinik 6. İğnik, iyinik 7. zata edilen dua) 6. Kilev 7. 
Kuruburu 8. Sürgün Kuptan (Gece namazı man.) 

Dılı - 1. Eye (Kemiği) 8. Kutan 9. Surav 10. Ütük 
2. Eyegü (Kaburga kemik- 11. Yakarış 12. Yalvarmak 
leri) 3. İyeği, İveğü 4. Ka- 13. Yoluğ (Sacrifice man.) 
burga (Kemiği) 5. Ôyeğü 14. Yüğünç (Salat, namaz 
6. Sala (Köşenin iki yanı man.) 
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DOKTOR 

ZEKAi IBRAHIM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 
Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

Telefon: 3806 

Dişlerinin Bozulup Çüriimiyeceğinini Bilir 

Radyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te
ıtıizler ve parlabr. Radyolin en yumuşak diş macunudur; dişleri 
çizmez, minalannı örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

lzmlr Beledlyeslnden: 
Sahibinin belediye, tanzifat 

ve tenvirat resminden birikmiş 
borçlan için açık arttırma ile 
sablmasına söz kesilen Mareşal 
Fevzi bulvannda 34 nuamarlı 

adanın 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 
sayılı arsalan bugünden başlı

yarak 21 gün sürmek üzere 

arttırmaya konulmuştur. İstekli 
olanlann bu günler içerisinde 
...e en son 27/12/934 Perşembe 
günü akşamına kadar bağlağı 

görmek için hergün belediye 
mühasebesine gelmeleri bildiri
lir. 6-7-9-10 5267 (1048) 

1 - Halimağa çarşısında Ye
ni yolda 6 No.lı dükkanın se
nelik ican pazarlıkla 18-12-934 

I' Cöz Hekimi 

Mitat Varol 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
---._ö--26) 1019ı.._ ... 
saat 16 dadır. 

2 - 58 nci adanın 12 nu
maralı arsasına ilave olunan 
kısmın satışı pazarlıkla 18-12-
934 saat 16 dadır. 

İzahat için başkatipliğe i ti
rak için de söylenen gün ve 
saatta depozito makbuzile be
lediye encümenine müracaat. 

5337 (1067) 

- 54- Öz Türkçe karşılıklar 

- cı - Algışçı Düş - 1. Ciyin, Ciyim 
- ebnek - 1. Algamak 2. Çığın, çığnı 3. Çın 4. 

2. Alkamak (Takdis etınek Dombul 5. Omüz 
hayır dua etınek man.) 3. Dükkan - 1. Çoınlak 2. 
Alkınmak 4. Alkışlamak 5. Kebit 3. Kibit 4. Seki 5. 
5. Ündemek (Davet etınek, Sökü 
çağırmak man.) 6. '\'akar- Dülger - 1. Doğramacı 
mak 7. Yalvarmak, yalvanp 2. Yoncu 3. Yongaç 
yakarmak Dümdar - 1. Art kol 

Duçar - 1. Çatmış 2. 2. Bökevül 3. Cıyavol 4.Çağ-
2. Düşkün, düşmüş 3. Tu- davul 5. Çındavul 6. Kuy
tulmuş 4. Uğramış 5. Ya- ruk 7. Sürgevul 
lanmış Dünya - 1. Acun, ajun 

- etmek - 1. Salmak 2. açun, açın 2. Carık 3. Cir 
Uğratmak 4. Çun 5. Elgün 6. Orta 7. 

- olmak - 1. Başa gel- Tanırgan 8. Ucun, Uçun 9. 
mek 2. Çatmak 3. Darmak Yeryüzü 10. Yirtinçü 
Tarmak 4. Düşmek 5. Düş Düruğ - 1. Çap 2. Ço-
olmak 6. İlinmek 7. Tuş ol- yan 3. lkit 1. Yalan 
mak 8. Tutulmak 9. Uçar- Dürüst - 1. Doğru 2. 
mak 10. Uğramak 11. Ya- Dölek (düz, müstevi man.) 
kalanmak 3. Düzgün 4, Koçak (Mert, 

Du:l - 1. Buğu, buhu Yiğit man) 5. Mağat 6. Mat 
2. Duman 3. İğ 4. İmız 5. 7. Sağ 8. Sağlam 9. Püdüm 
İs 6. Sis 7. Tütün 10. Toğru 11. Tüz 

Duhter - 1. İğeç 2. Kız Diirüşt - 1. Buynagu 2. 
3. Tutaş (mabnazel man.) Çetin 3. Çıtak 4. Dokunaklı 

Duhul - 1. Giriş 2. 5. Erik 6. Geren 7. İrik, İr-
Ginne 3. Kiriş dik 8. Kaba 9. Katı 10. Ka-

- etmek - 1. Girmek tığ 11. Sarp 12. Sert 13 
2. İçeri girmek ters 14. Yavlak 15. Yınan-

- iye - 1. Ayakbastı- gan. 
lık 2. Girme akçesi, Gir- Düstür - 1. Başyasa 2. 
melik Tutum 3. Ülgü 

Dun - 1. Alçak 2. Alt Düşman - 1. Avan 2. 
3. Alu 4. Astin 5. Aşağı 6. Cat 5. Cav, Çav 4. Dargaş 
Kemirmek 5. Dayın 6. Dergaş 7. Irli 8. 

Dür - 1. Avlak 2. Gen Öcuk 9. Tabız, Tavız 10. 
3. İrağ, İrak 4. Taş 5. Uzak Tebiz 11. Tun 12. Tutsuk 

- udiraz - 1. Çuzuk Tütsük 13. Yağı 14. Yağın 
2. Enikonu 3. Uzunu:ıı.adıya 15. Yatlı 16. Yav, Yavı 17. 

Durbin - ( Dürbün ) 1. Yavuz sanıcı 
Görgüç 2. Gözek 3. Gözeri - !ık - 1. Yağılık 2. 
4. Önden anlıyan 5.Uzaktan Yekrencilik 
gören - !ık etmek - 1. Kek· 

'Yeni Aaır 

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

ALGOPAN 

B "' ı ''' agcı ar ..... 
Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

Kimyevi Bağ Gübresi 
nden sizin de kullanmanızı katiyetle tavsiye ederiz. Ecnebi 
rakiplerimiz sırf bu sayede bizleri vurabiliyorlar. 

Pek az masrafla bağlannızın verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkakbr. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşulanmız ayrı ayrı ve canlı şahitlerimi:ı:dir. 

Adres : HACI DA YUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemi' Çarşısı Cezalr Han 
( 932 ) 12 - 30 Telefon: 3809 l Z M i R 

Öz Türkçe karşılıklar - 55 -

temek, kekteşmek 2. Kıd- 18. Sanak 19. Savrak, Sav
mak 3. Öcükmek 4. Ağıl- ruk 20. Savsal 21. Seme 22. 
mak 5. Yayılık kılmak 6. Tintek 23. Uyakimse 24. 
Yavunmak Yalba 

- lık uyandırmak - Ö- Ebrar - Gerçek erenler 
cetmek Ecdat - 1. Atalar 2. 

Düşman - 1. Karama 2. Dedeler 
Söğme, Sövme 3. Söğünç Ecel - 1. Ölün günü 2. 

Düşvar - 1. Güç 2. Ki- Songu 
yin 3. Paçarız 4. Ters 5. - i müsemma - Atal-
y aman 6. Zor mış oz, atalmış özlek 

Düzd - 1. Hırsız 2.0ğ- Echel - (Eçhel) 1. Bil-
rı, Ogru 3. Uğrı, Uğru 4. mezrek 2. Dipbilgisiz 
Urı 5. Uru Ecir - l.Aylıkçı 2.Çalçı 

E Harfı 3. Cüvelek 4. Emekçi 6. 
• Gündelikçi 6. Karakullukçu 

Eazım - 1. Büyükler 2. 7. Terci 8. Ter eri 9. Tutına 
Erenler yeğleri 3. Kacalar 10. Yalcı 11. Y alçı 
1. İleri gelenler Eclaf - Baldırı çıplaklar 

Ebabil - 1. Dağ kır- Ecnebi - 1. Ayrıksı 2. 
!angıcı 2. Keçisağan Ayruk 3. Batuk 4. Baz 5. 

Eb'at - 1. Enboy 2. El, lı 6. Elenci 7. Lloğlu 8, 
İraklık, yıraklık 3. Katlak 4. Hozay 9. Ômek 10. Tat 11. 
Sıran, Sırnag 5. Uzaklık Tat eri 12. Yaban 13. Ya

Ebatıl - 1. Boş 2. Saç- hancı 14. Yadırgı, Yadırgu 
ma 3. Sanaka, Sanıka 4. 15. Yağa 16. Yana 17. Yat 
Urasa yat er 18. Yatbaz 19. Yatlı 

Edebi - 1. Bengi, Ben- 20. Yatlu 21. Yav 
gü 2. Benice 3. Cibelik 4. _ !eşmek - Yatıkmak 
Dibelek 5. Dibelik 6. Mengi Ecr - (Ecir) 1. 1.Beşyin 
mengü 7. Menkükal!ıı 8. 2. Busgut, Puşgut 3.Karşılık 
Menkü 9. Öngü 10. Olmez 4. Muyan 5. Ser 6. Yal 7. 
11. Ölgüsüz 12. Sonsuz 13. Yanut 8. Yanut muyan 
Tükenmez 14. Ulam Ecvef - 1. Boş, içi boş 

- yet - 1. Mengülük, 2. Kavak 3. Kof 4. Kovuk 
menilik 2. Menkülük 3. Son- 5. Koğuş, kuuş 
suzluk Ecza - (ilaç man)l. Dü-

Ebher - (Şiryan) Özek ğü 2. Em 
Ebleh -1. Aku 2. Alık - cı - 1. Emci 7. Kök-

3. Bön 4. Güler 5. Çöyter çü (daha çok attar man) 3. 
6. Dambal 7. Dangaz 8. Ot yam, satgucu 
Dangabaş 9. Dehmen 10. - hane - Ot yam evi 
Endik 11. Enik 12. Epesek - (Cüzün cemi) 1. Ka-
13. Hömsül 14. Kücül 15. tıngı (ilave, halita man) 2. 
Palatır 16. Sadana 17. Salak Ke11kler 

• 

to Kanunuevvel t934 ~ 

KIŞ GEl.1DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi:K FIRSftM T 
Topan Halis Zonıfuldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kal'te bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

TELEFON : 3882 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün Izmirliler Burada Buluşurlar 

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

MUsteclrl : Kırk senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzmirin çok iyi tanıdığı sabık Askeri oteli müstecir:v ıner 
Lütfü beydir. 

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

Osmani}·e oteli~d!~v:iye 
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Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

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

Zee & Co. 
FRİESLAND motörü 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

MOREA vapuru Anvezs, 
Hamburg ve Bremenden yük 
çıkarmak için son kanun ipti
dasında bekleniyor. 

JOHNSTON LİNE LTD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 
kananda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkardıktan 
sonre Burgas, Varna ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk kannna doğru 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkardıktan sonra 
ı\nvers, Rotterdam ve Ham
burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 11 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 
CORPORATION 

EXPORTER vapuru halen 
limanımızda olnp Nevyork Bas
ton ve Filadelfiya Norfolk ve 
Kamden için yük alacaktır. 

EXIRIA vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yükliyecektir. 

EXİLONA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

GANDIAN P ACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. Jhon 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan
tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. 

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 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

ORESTES vapuru 7 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gaz Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

STELLA vapur 10 kanu
nuevvelden 13 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 12 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gas, Varna ve Köstennceye 
hareket edebektir 

CERES vapuru 26 kanunu 
evvelden 31 kanunucvvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LİNIEN 

ROLAND motörü 24 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 

FERNEBO vapuru 21 kanu
sanide Rotterdam. Hamburg 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve İskandi
navya limanlarina yük alacaktır. 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 8 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cezair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselon, Mar
silya 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 şirk~ti 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Makine Ve lnfaatı Bahrıye Miitıthassısı 

ETUP Ut~ 
ı\1akıne lnıalüthaııes 

ilalımaı?a. f':> ?•tl!lı '· n·rı·~r~ 

Hamur 
Maklnelerı 

~I ii ,.to ~f\"'t:' ın ı u 
nıan111 ' ;iı 

o., ,.,• 

adı•I ' ' , 

f ,,nı ırılo 
hu l ıyl'ltr ıl ı • 

r\ 1 ılrn<larl . 

1111 l ııı ıuJkıu .. 

INııı faalıyı t 
t :11 ' ' ".' t.-kk111d" • 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} ağhane \le l.Jn Dfğırmelhfrt 

. ı ıı lıılnrutı ı n :-. :~ ı t"P .. ı1 ,.~ı ı n ı :.tl Hdı ı ıı • 
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Gaıvızyen 

tl•· r hopla ve her kııvv ıı ı 

~ hı ı c . ııs mabrakat üzerıne 

Bilumum Dı-nlz işleri 
l>nrlıııı l u, ııı ıırnhalRr 

f esıt;atı ınılıanıkıye asan'4iir vı 

v:rıçl~r rn • · ıır ı~l~r JMııbt• 
ç~ '-;~ lı n " ı ılılıı 

Metin · Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve nispet kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiyenlere Metin Terzlhaneslnl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. S-5 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. JADRANSKA 
LİMİTET PLOVIDBA D. D. Susak 

ıZMıR, PlRE TRİYESTE VE 
Vapur Acentesi susAK ıçıN MUNTAZAM 

CENDELI f.IAN BİRİNCİ HAFTALIK POSTASI 
KORDOM TEL. 2443 Seyahatın müddeti ızmir 

DHE ELLERMAN LINES L TD. Triyeste 5,112 gündür. 
T AHLIYE İÇiN BEKLENİLEN Her Pazartesi günü muvasa-

V APURLAR )at ederek Çarşamba günleri 
EGYPSIAN vapuru on bi- öğleyin hareket edecektir. 

rinci kanunda Liverpool ve ılk hareketler: 
Swanseadan 12/12/934 BLED 

THURSO vapuru 25 birinci 19/12/934 SRBıN 
kannnda Hull Londra ve An- 26/12/934 S.S BEOGRAD 
versten gelip tahliyede buluna-
cak ve ayni zamanda Londra DıKKA T: vapurlar Çarşam-
ve Hull için yük a~acaktı~ ba günü sabah yük almıyacak

lardır. 
DEUTCHE LEY ANTE LiNİE 
TAHMİL IÇiN BEKLENiLEN Pire ve Triyeste yolcuları 

VAPURLAR için fiyatlarda tenzilat yapıl-
ART A vapuru 2 b=rincı ka- mıştır. 

nunda Hamburg-, Bremen ve Yolcu ve navlun için tafailat 
Anversten gelip tahlirede bu- J. PUSS!CH acentesine mü-
lunmuştur racaat ediniz. 

NOT: Vürut tarihleri ve Kordonda Cemal Cendeli 
vapurların isimleri üzerine mes'u han No. 13-14. 
liyet kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 
""""'~~.--~,,.....--=~=--=-

Eczacı Kemal Kamil Aktaş 
E<'zanesi 

Kim ne derse desin kolonya demek Kemal Kamil Aktaş de
mek, koku incelik, merak, deger, kıymet, doğruluk demek 
Hilal Eczanesi demek. 

( Gönül ) kolonyasını görmüyormusunu:. O ( Baharçiceği ) ne
dir, Altınruya, nedir dedimya kolonya demek Kemal Kamil 
demektir. Yaşasın Akt:ış ... 

Ferit K•tvvet Şurubu 
Zayıflara, sıtmalılara, işta

hı olmıyanlara, mide ve si
nirleri zayıf olanlara. vere
me istidadı olan!ar:ı 

Kan ·ve kuvvet 
verir. 

İdrarını tutamıy~n çocuk 
ve ihtiyar:ara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
ı~uru ~tur. 

, ınuıni depo : 

~- . FERıı· 

Si fa 
Eczilnesidir 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Reşadiye Şefkat S. 91135 metre murabbaı 5 eski 
numaralı dıvarlı arsa 
Karantina Fethiye sokağı 107125 metre murabbaı 5 
eski numaralı arsa 
Karşıyaka Alaybey Mimar Sinan S. 82/15 Metre 
murabbaı 4012 numaralı arsa 

Lira K. 
68 50 

53 62 

61 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere 20/121934 Perşembe günü saat 14 de ihale edilmek üzere 
müzayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatta Milli Emlak 
müdürlüiüne müracaatları. 5154 (1066) 

ıo kanunuevvel 1934 

lngiliz KA NZUK Eczanesinin 
öksürük Pastilleri 

Pastil Antiseptik 

Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 
mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 

Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bu gaz 
hastalıklarında pek tesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idir. Yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 
yerlerde bulunmaktan mütevellit bir çok bulaşık nefes yolu 
hastalıklarının önüne geçer. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIK.RIGI 

- - (.:;ı.: .. 

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

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacılar çarşısı Saffet sokağı N o. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

METALLüM 
Lsnıbalsrıoı teroıb 
~denler hiç bir ıı•· 
mHn •ldanmıınılf" 
!ardır. 

Çünki: 
limıalin• naza· 

ı an Hrfiyııtı •• 
••ığı hol Y•iAıı• 
ısmbadır. 

ff.,r bayid•n 
arayıuız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 
ıektrık malztııı" 

tıeaı ıtbanııi 

Pc-ş•emalcı lıır 

TELEf ON 332~ 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Ha.m4i Nüzhet 

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


