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Cen 
Ülusal Ökonoıiıi --· .... 
Yaşama Desteklerinin 

Temelidir 
Gene] savaştan sonra ulus

ların düzeni yeni bir yol tuttu. 
Eskiden uluslar tever alım sa
tınııarmda hiç bir engel tam
llııyorlardı . Yabancı ülkelerle 
YapıJan anlaşamalar 11 En çok 
kolaylık gören ulus önenlerin
den asılanmak,, temeli üzerine 
kuruluyordu. Genel sıkıntı bu 
kurumu yıktı. Uluslar kendi 
Yağları ile kavrulmak yollarını 

tuttular. Törülerin göz önünde 
tuttukları ökonomik durumun 
korunmasıdır. 

Eskiden törüler yalmz ülke
nin akınlardan korunmasını, 
İçeride düzenliğin yolunda git
Ilı.esini, siyasal işleri düşünür

lerdi. Ökonomik durum yurt
taşların kendi kendilerine ba
Şaracakları iş sayılırdı. 

Genel sıkıntı bu düşüncelni 
temelinden yıktı. Bugün törü 
adamlarmm kafalarını en çok 
Yoran ökonomik büyümlerdir. 
lJJuslar arası yapılan toplanh
larm en büyük amaçlarından 
birini de ökonomik işler çer
çeveliyor. Siyasal adamlar gö
rüşmelerinde hu ana yolu güt
mekten ayn)amıyorlar. 

Daha iJeri giderek diyeceğiz 

ki bugün 'torü deınek ökono
tni koruyucusu demektir. Bu 

kadar büyük bir büyüm önün
de törü ile ulusun haşhaşa ver· 
inesi yanyana yer alması yurt 

borcudur. Anlayışlı ulusumuz 
hu öneni kafasına yerleştirmiş, 
biiyük bir inanla bu yolu tut
muştur. 

Acunda en çok varlıklı sayı• 
lan uluslar bile paralarının dışa 
Ç1kmasma engel olmak için el
den gelen her düzene baş vur
ll:ıaktan uzak kalıwyorlar. Yerli 

tnalı kullanmak parayı korumak 
i\cunda yaşayan ulusların hepsi 

için yurt burcu sayılıyor. Bu 
böyle olunca Türkiyenin de bu 
düşünce dışında kalamıyacagı . 
bayıkbr. Yerli malı kulJanmak 
İi]küsü ilk hızını İzmirden aldı. 
~enel sıkıntı genişleyince hu 
lllkü yurdun dört bucağına kök 

Saldı törünün genel siyasasında 
Yer alarak düzen ona göre ku
tulınak yoluna girdi. Bu arada ku

rı.ıJan Ulusal ökonomi ve tutum 
derneğinin çalışma!arı göğsümüzü 
~abartan bitimler yarattı. Öko-
lloınik serpilmemizde törünün 
;e~ senelik planı .~usun bilgi
ı ınanı, Ulusal Okonomi ve 
tı.:ıtum derneğinin çalışması 
daha şimdiden bize kurtuluş 
'lolJarını açmış bulunuyor. Bu 

Yolda yorulmadan, usanmadan 
Yiirursek umduS?umuz genişliğe, 
Varlığa kavuşmamız geçikmi
h~cektir. 
: Çok yakın denemeler bu 
•nanı yaratmaktadır. Bu-
~u~ kutlulamağa başladığımız 
etı bu inanı hızlandırmak, 

Sağ1atn} k k . ' d' ! aştırma , yayma ıçın-
1 •t. Yurttaşlar Yerli malı kul
lalltnağı yurt borcu olarak bel
iellıeli, bu kutlu günlerde bu 
~anı benimsemekte geç kalmış 
~ an bildiklerine inandırmağa, 
aytnaya çalışmalıdır. 

So>tn 2 inci Sahifede 
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Cumhın·iyetin Ve (}u·mlıuriyet Eseriııin Bekçisi, Sa-Oahlm·ı Çıkar Siyasi Gazetedir 

• vr c r 
Macareli Karar Suretini Kabul Etti 

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

Macar Makamatı Mes'uliyet Altına Girdiler - Macareli 
Mes'ulleri Cezalandıracak Ve T etbirlerini Bildirecek .. 

~~----------------------------~~~---~~----~~-------------------------------
Son Celsedeki Nutuklar Çok Ateşli idi - Lavalın Muhtırası Karar Ve 
Sureti Kabul Edilmek Suretile Büyük Tehlikenin önü Alındı 

CENEVRE, 11 (A.A)- Ma
car - Yugoslav ihtilafı hakkında 
nihayet esas itibarile bir an
laşma elde edilmi'.} ve bu büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 
Bu suretle yeni ve parlak bir 
muvaffakıyet elde eden Fransız 
dış bakanı Bay Laval hararetle 
tebrik edilmiştir. 

Gündüz Bay Laval ile Küçük 
itilaf devletlerinin mümessilleri 
bir araya gelerek her biri 
kendi duruşunu ve menfaatla
nm anlatmış ve saat 15 te de 
Milletler cemiyeti konseyi top
lanmıştır. 

Fransı2 tv1uhtlrası 
Reis Bay Vaskoncellos cel

seyi açarak Fransız muhtrasını 
okumuştur. Muhtıranın başlığı 
şudur: 

(Zorbalık rnaksadile yapılan 
cinayetleri tenkil için uluslar 
arası mukavelenin esaslan) 

Muhtırada, zorbalık mahiye
tini haiz bütün cinayet, suikast 
teşekkül ve propagandalara şa
mil ve kalpaz 'nlığın tenkili için 
akdedilen 1929 anlaşmasından 
mülhem bir mukavele imza
lanması ileri sürülmektedir. Mu
kavele mücrimlerin iadesini 
tanzim ve sahte pasaport işle
rini takipedecek ve zorbaJık 
hazırlıklanna dair malumat ve-

. ,ı1tlw kurfal'((n .;lfilleffet· Cemiyeti •ve 111acar muraldwsı 
hakeme edecektir. Af hakkı ı Bay Titülesko söz alarak Ro-
münhasıran ıniJlet)er cemiyeti manyamn Yugoslavya yanında 

· konseyine aittir. · bulunduğu Romanyanın bün-
Katil Siyasi Mücrim yevi teşekkülü itibariyle çok 

Sayllamaz tabii bir şey olduğunu ve diğer 
Muhtırada mukavele harici taraftan Fransayı müteessir 

olarak mücrimlerin iadesini icap eden her şeyin ayni derecede 
Bay Cybm· Ecldıardt ettirmiyecek siyasi suçlardan Romanyaya da dokunduğunu 

rilmesini de mecburi kılacak- katilin hariç bırakalması da tek- söyliyerek bu iki memleketin 
tır. Beş hakimden mürekkep lif olunmaktadır. uğradığı acıda Romanyanm bir 
uluslar arası bir mahkeme ku- Manevi Tazminat alakadar sıfatiyle ölen iki bü-
:rularak bu mukavelenin bila- Framıız projesi okunduktan yük adam için manevi tazminat 
fında yapılacak hareketleri mu- sonra Romanya hariciye bakanı istediğini ilave etmiştir. 

ıııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ~ ııııtttttııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

ltalyanın En~işesi Tayyare 
5448 Numaralı 

Bin Lirayı Türkiyenin Kat'i Bir Adınıla 
Yugoslavyaya Yaklaşmış Olmasıdır İstanbul, 11 (Hususi)-Bugün 

tayyare piyangosunda kazanan 
numaralar şunlardır: 

5448 No. 
25000 

4053 Numara 
1 o o o 

Lira kazanmı,ıarldır 

Bay Titülesko ölen Macar 
murahhası Bay Aponyinin bü· 
yük nezaketini minnetle anarak 
şimdi bu nezaket yerine indi 
beyanat ve tahrikat kaim ol
duğunu söylemiş ve demiştir 
ki: 

' Yugoslavyanın Talebl 
Yugoslavyanın talebi katiyen 

Macaristarun şerefini ortaya 
koymamakta, ancak mesul ma· 
kamlara karşı tetbir alınması 
için millet1er cemiyetinin ve 

.Macaristanın yardımını istemek
·tedir. 

Bay Titülesko bu talebin her 
noktasını ayrı ayrı tetkik ede
rek Macaristanın buna karşı 
kabahatli olmadığını ileri sür
mekle iktifa ettiğini, halbuki 
ortada bir yığın ihmal ve tercihi 
bulunduğunu ve hiç olmazsa 
gayet sarih bir kabahat veya 
bir hata karşısında bulundu-
ğunu göstermiş ve herhangi 

· bir harekette · inkar hatanın 
itirafıdır, ve Yugos)avyanın is
bat etmek istediği de bundan 
başka birşey değildir demiştir. 

Hudutların tadlll işi 
Müteakiben hudutların ta

dili işini ele Bay Titulesko 
Macar murahasımn bu mese• 
]eyi ortaya sürmek ve küçü_k 

- Sunu 7 inci ahi/ede -

Piyangosu 
Bilet Yirmi Beş 
Kazanmıştır 
500 LİRA KAZANANLAR 

21896 4645 4415 
4218' 15446 4744 

24704 6808 
ıso Lira Kazananlar , 

5690 20381 6384 10385 2271~~ 
9711 4693 5650 12661 1637~~ 
9756 8589 18373 22161 468~ 

17867 6217 7159 24273 8684~ 
7558 6882 1848 18609 20641 

.'..Jnu 3 üncü sahıfedt! -.-

•• 
Okonomi Ve Tutum 

~-

~ifüi: .. 
Romadau vfr maıızcu-a 

PARİS, 11 (A.A)- Anadolu Mussolininin sırası geldiği vakıt 
Aiansının hususi muhabiri bil- bütün Avrupaya şamil bir mi-

~ ( 

diriyor: sak akdi tasavvurunda bulun-
Eko Dö Pari gazetesinin duğuna dair olan şayiayı kay-

Londra muhabiri Bay Layalın dettikten sonra sözüne şöyle 
Roma seyahatı dolayısile ga- devam etmektedir. 
zetelerde dolaşan bazı şa- 1· al 

· l il · .. k b l t yanların Fransa ve Rus-
yıa an en surere un arın d k · 

d h . . · ya arasın a ço sıkı bır sa-
arasın an seya at neticesını 

akim bırakmak gayesini ta- mimiyet doğmasına meydan 
kibeden siyasi bir manev- vermemek ve İtalyayı pek çok 
rayı ortaya çıkarmak lazım işgal eden balkan ittifakını 
geldiğini bildirmekte ve Bay tesirsiz bırakmak İştenmis ol-

FraJlsauın Roma elçisi 
Bay Döşambı·ön 

ması oldukça ihtimal dahi-
lindedir. İtalyayı isgal eden 
mühim sebeplerden biri de, 
Türkiyenin katı bir adımla Yu
goslavyaya yaklaşmış olmasıdır. 
İtalya siyasası bugün geçmişte· 
ki hatalarını ödemektedir. Eğer 
ıtalya meydan okuyucu bir 
lisan kullanmamış ve Akdeniz
deki adaları sebepsiz olarak 
tahkime kalkışmamış olsaydı 
Türkiyenin bugünkü vaziyetine 
meydan vermmiş olurdu. 

Haftası Bugün Başlıyor 
lstanbul, 11 (Hususi) - Sivil 

tayyarecilerimizden Bay Vecihi, 
bugün başhyan ökonomi ve 
tutum haftasında tayyaresi ile 
gök yüzüne dumanla yerli mal
larına rağbet ve tutum tavsiye 
eden yazılar yazacakbr. 

Ankara 11 (Hususi) - Öko
nomi ve tutum haftası münase
betile bugün verilecek konfe
ransları Ankara radyosu vere-
cektir. .. 

Zonguldak 11 (A.A) - Oko-
nomi ve yerli malı haftası ha· 
zırhkları bütün Zonguldak ulu
sal kurumlannm içli bir sarğı-

sıle ilerlemektedir. Halkın bu 
haftaya alakalı bir şekilde ka
hlmaları . için her yerde urunç
lu bir çalışma vardır. 

Şehrin göze çarpan yerle
rine saç levhalar üzerine yağlı 
boya ile sabit yazılar yazılmış 
ve uzun zaman kalması için 
demir direklere asılmış ve elek .. 
trik yazılan konmuştur. 

Halkevinde açılacak yerli 
maJlar sergisi geçen yıllarda
kine göre çok zengin ve ve
rimli olacaktır. Haftanın yedi 
günü de canlı, renkli ve manalı 
geçmesi icin tedbirler alınmışhr. _ 
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ÖKONOMIK YAZILAR 
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Planlı iktisat 
Ve Bizim Planımız 

-Yazan. İz mır l 1? Ba:n.k asın.da 
l'\ıl:Ü:n.1r :E:: vre:n. 

-2-
Vaziyeti daha iyi canlandır

ıııak için memleketimizi nazarı 
dikkate alalım. Biz harice ih
raç edilmek üzere tütün, afyon, 
incir ve üzüm gibi bir çok mah
sulat yetiştiririz. bu mahsuller 
1930 -1931 senesinde pazar 
bulamayınca fiatleri birdenbire 
düştü. Çünki gümrüklerin yük
sekliği malların ihracına mani 
oluyordu. Bu maniayı izale eden 
beynelmilel istikrazlar da dur
muştu. 

Bu ihracat emteası istihsal 
eden müstahsilin, bu fiatlerde
kı sukut üzerine iştira kuvveti 
sıfıra indi. Diğer yerli sanayi 
imal ettiği ürümlerine müşteri 

bulamadı. İş hacmi azaldı. Hü
kUmet masarıfını karşılamak 
için vergileri arbrdı. Yaşayış 
seviyesi tenezzül etti. 

Mahsulatımızın tenevvü ve 
teferrüdü yüzünden memleketi
mizde pek hissedilıııiyen bu 
aksü amel diğer memleketlerde 
bütün şiddetile kendisini gös
termiştir. 

Bütün bunlardan anlaşılıyor 
ki yalnız para mıktan eşya fi. 
ati üzrinde müteneffiz olamaz. 

Bu mektep müntesipleri ay
nı zamanda eşya fiatini 1926 
seviyesinde istablize etmek is
tiyorlar. Niçin 1926 senesini 
bir hedef olarak kabul ettik
lerini bize bir dürlü izah ede
mezler. Bugünkü eşya fiatile 
1926 senesindeki eşya fiati 
seviyesi arasında % 71 fark 
vardır. Eşya fiatini 1926 sevi
yesine yükseltmek için fiat
leri kısa bir zamanda iki 

· mislin.ı yakın tezyit etmek la
zım. Bu hareketin ne büyük 
bir ispekülasyon ve ispekülatif 
borçlular doğuracağım tahmin 
etmek için kısa bir düşünce 
kifidir. Bu yeni ispekülasyon 
ve ispekülatif borçlulara nasıl 
mani olmalı . Çünkü fiatlan 
yükseltmek için kredi miktarı
nı genişletirken ayni zamanda 
~orçlu kütlesini de tevsi etmiş 
oluyoruz. Borç ve alacak gayri 
kabili tefriktir, Her alacaklının 
muhakkak bir borçlusu vardır. 

Eşya fiyatının yükselmesin
deki lüzum ve ehemmiyet in-
1.ı:ar edilemez. Yalnız eşya fi
yatını yükseltmek için para ve 
kredi miktannı değiştirmek 

mantıki değildir. Evvela eşya 
fiyatının düşüşündeki sebeple
ri bulmalı ve bu sebepleri iza
le etmeli. Meseli dün bahset
tiğimiz gibi gümrük meselesi, 
eşya fiyatının sukutunda büyük 
bir rol oynamıştır. Londra kon
feransı gümrük tarifelerini in
dirmeğe muvaffak olsaydı eşya 
fiyatının yükseleceği kuvvetle 
memuldu. 

Bundan başka eşya fiatını 

bir seviyede tutmakla maddi 
refahın temin edileceği de şüp
helidir. Çünkü eşya fiatını şu 
veya bu seviyede tutmak hiç 
bir şey ifade etmez. Lazım olan 
münferit eşya fiatlan arasında 
tevazünü temin etmek ve bir 
sınıf istihsalinin diğer sınıflar 
tarafından mütekabilen istih
lakini temin etmektir. Bu fiat 
tevazününü de kati surette 
tayin etmek hiç bir zekanın 

iktidarı daiıilinde değildir. Esa
sen fiatı bir seviyede muhafaza 
edecek hatta nazari bir teknik 
bile mevcut değildir. 

Revalnation taraftarlarının 

fikirleri de esaslı olmadığından 

buna istinat eden plan da mu
vaffak olamaınışbr. Paranın 

ihtiva et tiği altını yüzde bir 
miktar azaltarak kredivi bol-

laşbrmanın en büyük kusuru 
paraya karşı beslenilen itimadı 
sarsmasıdır. Bu teşebbüs büyük 
mikyasta yapıldığı takdirde ne
tice daha kotüdür: Çünki o za
man ticaret itimat etmediği bir 
para ile daha vasi miktarda 
iş yapmağa davet edilmiş olı;

yor. Bu hareket daha ziyade 
durbin ve dürüst iş adamlarını 
yeni bir ispekülasyona sürük
lemekten başka bir netice ver
mez. Krediyi tevsi için evvela 
iş hacmini genişletmek lazım

dır. Genişleyen bir iş hacmi 
zaten daha fazla kredi ve pa
raya ihtiyaç gösterir. Bunu ta
bii ve normal şekilde olduğu 
için spekülasyonada meydan 
vermez. 

Londra konferansından evvel 
ve sonra İngiltere ile Amerika 
arasında isterlinin diğer mem
leketler kambiyosuna nazaran 
düşük ve ya bahalı olarak is
taplize edilmesi için epey mü
nakaşa oldu. İngilizler zannedi
yorlardı ki isterlini ne kadar 
ucuz istaplize ederlerse bey
nelmilel rekabette o kadar rüc
hanlı bir mevki elde edecek
lerdir. 

Halbuki bu tevaffuk sebebi 
muvakkatbr. İsterlin ucuz veya 
pahalı istaplize edildiğine göre 
eşya fiab ve amele ücretleri 
de zamanla bu yeni kure inti
bak edecek ve ilk zaman
da isterlini düşürmekle hasıl 

· olan tefevvuk sebepleri 
zail olacaktır. Bundan başka 
eşya fiab amele yevmiyeleri
ni yavaş yavaş nazari dik
katte almiyan sanayiinin Anor
mal bir inkişaf göstermesi 
ve amele ücretlerinin haddi 
tabiiyeye indirilişinde teşeb

büsün ikinci bir buhranla 
netice'emesi pek mümkündür? 

Paranın devalue edilmesi 
ayni zamanda devlet bütçe
lerindeki muvazeneyi de bo
zar çünkü her memleket vari
datının bir kısmı maktu ve bir 
kısmı da mumele vergisi gibi 
kıymet üzerinden alınan vergi
lerden ibarettir. Binaenaleyh 
devlet, bütçesini tevzi etmek 
için Devaluationla beraber ver
gi sistemini de bu yeni hare
kete uydurmak mecburiyetinde 
kalır. 

Bütün bu değişikliklere bnu
Jara ilaveten paranın kıymetin
deki tahavvül paraya olan gü
veni kaldırdığından uzun vade
li ikraz v ~ istikraz muamelele
ri de sekteye uğrayacağından, 
bu planın iş hayatim kötüleş
tirmekten başka bir faydası 

yoktur deyebiliriz. 
Bunnn gibi Bimetallisme ya

ni altın ve gümüşü mü1tereken 
para esası olarak kabul etmek 
de boş bir fikirdir. Çünki Bi
metallismeyi bütün dünya l>ir
den kabul ederse bu sistemin 
bir dereceye kadar yaşaması 

imkan dahilindedir. Halbuki 
yalnız bir memleket böyle b r 
usulü kabul ettiği takiirde Gre
cham kanunu mucibince altın 

diğer memleketlere kaçacağın
dan o memleket bilfiil yalnız 
gümüş esasını kabul etmiş gibi 
bir vaziyete düşecektir. 

Haftada 30 saatlık mesai ta
raftarları: bu fikre göre hafta
da 30 saatlık mesai işsizliği 
ortadan kaldıracaktır. İş saatı
nı azaltmakla işıizlere iş bul
mak bir muvaftakıyet değildir. 
Esasen bunun işsizlere verilen 
tahsisattan bir farkı yoktur. 
Çünkü muayyen ve mahdut bir 

- Sonıı 8 illet sıı hıırdt -

fenl Asır 

Polisimizin Muvaffakıyeti 
~ 

Dört Bekçi aralıyan Bir Çok Evler 
Soyan Hırsızlar Yakalandı 
On Sekiz 

Başlarında Bay Feyzi Akkor 
gibi dirayetli ve geceyi gün
düze katarak çalışan kıymetli 
bir müdür bulunan İzmir polisi 
değerli bir muvaffakıyet daha 
elde etmiş, adam öldüren bir 
hırsız çetesini çok mahirane 
bir surette c1'! n-eci-miıı~i ... -

l:.11111iyet ııııulıtrü JJay 
Feıı::i, Akkor 

" Bir iki aydanberi türeyen bir 
hırsız çetesi gerek şehrimizin 
muhtelif semtlerinde ve ge-

rekse civar kasabalar ve na
hiyelerde birçok hırsızlıklar 
yapıyor ve mani olmıya sava
şan zabıta kuvvetlerine cani
yane bir surette kurşun 
sıkıyor ve bir türlü ele geç
miyorlardı. 

İki kişiden ibaret olduğu 
bilahare tespit edilen çete 
İstanbulda da birçok hırsızlık
lar yapmışlar ve orada da bir 
bekçiyi yaraladıkları gibi,Öde
mişte iki bekçi ve geçenlerde 
İzmirde Çorakkapıda bir bek
çiyi yaralamışlardı. Buular. hır-

c. . F. 
Kaza Mümessil
leri Dün Seçildi 

Cumhuriyet Halk Fır .ı ası vi
layet idare heyeti reisi Bay 
Avni Doğanın riyasetinde dün 
saat 17 de nahiye ocak murah
hasları Fırka binasında topla
narak vilayet kaza mümessil
lerini seçmişlerdir. Seçilen ze
vatın isimleri şunlardır: 

Göz doktoru Mithat, awkat 
Ahmet Şükrü, komisyoncu 
Fahri, Tahmil Tahliye vezne
darı Kutsi. Tahmil Tahliye mu
hasibi Abdullah, doktor Hü
seyie Hulki, Demir Sevki, Çe
lebi oğlu Ali Onaran, Mehmet 
Cemal, doktor Osman Behcet, 
doktor İzzettin, Nazım avu
kat Nuri Sıtkı, Halim Cavit 
Cumaovası reisi Halil, doktor 
Lütfi, Cemal Ahmet, eczacı 
Ferit, avukat Nejat, muallim 
Hüsnü, Bornova belediye reisi 
Fehmi. 

Bay Suat 
HenUz Resmi Bir Tebliğ 

Almadı 
Ağırceza mahkemesi başkanı 

Bay Suatın İstanbul ağırceza 
mahkemesine tayin edildiği 

hakkında alakadarlara henüz 
tebligat yapılmamıştır. 

Dün kendi~ini gören· bir vaz
ganımıza Bay Suat demiştir ki: 

- Hususi surette ben de 
de haber aldım fakat resmen 
henüz bir tebliğ yoktur. 

... ı -.,..-~~~~~~~~~~~~-

y ataktan ikisi de Ele Geçti 
sızlık yaptıkları evlerde birer 
tezkere yazıp bırakıyorlar ve 
"karakola gittiğiniz takdirde 
sizi pişman ettiririz,, diye teh
ditler de savurmağı unutmı
yorlardı. 

Azılı hırsızlar iki defa zabı
ta eline geçtikleri halde bir 
d ~fa Ödemişte ve bir defa da 
Bornovada jaml.armaiarın elin
den k<ı ;:na c fır3atın ı bulabil
mişlerdi . 

Son derece mahirane kıyafet 

değiştirmeğe muvaffak olduk
ları için şehirlerde dolaştıkları 
halde kendilerini tammal: ta 
müm1:.iin olamıyordu. Emniyet 
müdürlüğünce bunların yaka
lanması için her türlü tcdabire 
baş vurulmuş istanbula, civar 
kasabalara taharri memurları 
gönderilmiştir. 

Alaşehire gönderilen taharri 
memurları hırsızları bir gece 
otelde ansızın bastırıverince: 

- Eyvah gafil avlandık, di
ye bir feryat sayhası fırlat
mışlardır. 

Hırsızların Adlannı, zabita 
tahkikatını işkal etmemek için 
bugün yazmıyoruz. Yarın isim
lerini, kendilerine yatakhk et
tiği tesbit edilenlerin adlarını 

hırsızların fotoğraflannı neş

redeceğiz. 
Hırsızlar Alaşehirdeu buraya 

getirilmişler ve kendilerine 
yataklık eden onsekiz kişiden 

ikisi de tevkif olunmuştur. 
Yatakların diğerleri hakkında 

ve çalınan eşyanın meydana 
çıkarılması hususunda tahki
kata ehemmiyetle devam olun
maktadır. 
Kemalpaşada kaza müddei-

umumisinin evinden çalınan 

Durbini ile Bornovada bir Ma
damın evinden çalınan gümüş 
çatal, biçak, tabak, saatlar ve 
saire, büyül, çapta birer mav
zer tabanca, yeni yapbrılınış 
ka3a anahtarları ve bir ç ~k 

Adtı kısım reisi, Bay 
Ömer Giimü.ş 

Maymuncuklar hırsızların üzer
lerinde bulunmuştur. 

Hırsızlar, gerek soydukları 
evleri ve gerekse yaraladıkları 
adamları itiraf etmekten çekin
memişlerdir. 

Bunların yakalanması için 
bir aydanberi fevkalade gayret 
ve fedakarlıkla geceli gündüzlü 
çalışan emniyet müdürlüğü adli 
kısım reisi Bay Hulüsi ile ona 
en yakın surette yardım eden 
ve bazı geceler sabahlara ka
dar bunlann ardısıra Halkapı
narda bataklıklarda vatan ta
harri ikinci komiseri Bay hida
yettir. Yarın bu hususta daha 
fazla tafsilat vereceğiz. 

Bugün Milli İktısat Ve 
Tasarruf Haftası Başladı 
Cuma Günü Yapılacak Tezahürat -

Yerli Mallar Üzerinde Tenzilat 
Milli iktısat ve tasarruf haf

tası bugün başlamıştır. 
Ulusumuzun her terafında 

yerli mallar~mıza her vakıttan 
daha çok rağbet edeceği mu
hakkaktır. 

Yerli malı satan mağazalar 

hafta münasebetile fiatlarda 
mühim tenzilat yapmışlardır. 

Cuma günü saat 11 de Cum-
huriyet alanında Atatürkün 

Dinamitle 
Balık Avlamak Yasak 
Ökonomi bakanlığından va

liliğe gelen bir tamimde gör
fez içinde ve dışınde bazı ha
lıkçıların dinamitle balık avlı

yarak balık neslini imha yo
luna gittikleri bildirilmiştir. 

Valilik bakanlığın buyurul
tusunu icabedenlere bildirerek 
bu fena itiyadın önüne geçil
mesini istemiştir. ,! _______ ... 

MUSiKi DAHiSİ 

Franz Schubert'in 
Hayatı ve ona illıam veren 

büyük aşhı 
TAYYARE KİN EM ASINDA 

Bitmemiş Senfoni 
--- = -:: 

.,,!.ilmmmimnmimgmoa'r•ü•n•ü•z ............. 

kurcağı önünde büyiik tezahü
rat yapılacaktır. 

Fırka başkanı bay Avni Do
ğanla belediye başkanı Dr. 
Behçet Öz birer söylev söyli
yeceklerdir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
bir çok söyleyiciler tarafından 

da söylevler söylenerek ulusal 
ökonomi ve tutnm hakkında 

üğiitler verilecektir. 

Ur lada 
İki Ki•• Yaralandı 

Urlanın Halka köyünde ev
velki akşam iki kişinin yara
lanması ile neticelenen bir ha
dise olmuştur. 

İbrahim ad·nda biri Ali ve 
Kerim adlarında iki kişiyi ka
ma ile ağır surette yaralıyarak 
kaçmıştır. Yaralı Memleket 
hastanesine nakledilerek teda
vi altına alınmıştır. Geç vakit 
alınan bir habsre göre yaralı
yan İbrahim jandarmalar tara
fından yakalanarak adliyeye 
verilmiş ve cürmünü itiraf et
miştir. 

Tayin 
Cumhuriyet Kız Enstitüsü 

dikiş muallimliği starjerliğine 

Bayan Aliye tayin edilmiştir. 

12 Kanunuevvel 1934 

Ulusal Ökonomi 
Yaşama Desteklerlnln 

Temelidir 
- Baştaıu •ı Huuicl sah:ede -
Bu da ayrı ulusal bir borç· 

tur. Ökonomik kurtuluş sa· 
vaşında yalnız Yerli ırıalı 
kullanmak ta yetmez. Bununla 
beraber tutumlu olmak gerek· 
tir. Bizim büyük bir ata sözü· 
müz vardir: " Ak akça kara 
gün içindir. ,, Eyi, genif, var· 
lıklı günlere güvenerek bolluk 
içinde yaşamanın sonunu dü· 
şünmemek; kara günler için 
tutumlu olmamak; yanlış bir 
yoldur. En iyi günlerde bile 
gelecekteki sıkıntılı günleri 
göz önünde tutmak ger~ktir· 

Bunun içindir ki batı ülkele· 
rinde yaşıyanlar her yuva içiıı 
bir gelir gider ölçümü tutarlar· 
Geçimleri ne kadar dar olursa 
olsun kara gün için akçe ayı· 
rırlar. Bunun adına tutum de· 
nir. Tutumlu bir ynva yalnıt 
kcndis:ne sıkıntı çektirmemekle 
kalmaz. Bu tutumlar ulusal 
ökonominin en büyük dayak· 

' !arını yaratırlar. Barkların ayrı 
ayrı darlık ve bolluk içindo 
bulunması ülkenin genel dar• 
lığını veya varlığını yaratır. 

Ulusumuz ne kadar tutumlu 
ve ulusal ökonomiye bağlı bu· 
lunursa yurt o kadar dirliğe ve 
genişliğe kavuşur. 

:13:. C>cak:oğ1"0i 

(Destek • umde)(Tever - em· 
tia), (Asılanmak - istifade et· 
mek), (Büyüm - Mesele) (Amaç 
Hedef) ( Deneme - Tecrübe l 
(Ölçüm - Hesap), (Bark - Aile) 
(Yetı - Hafta), (Önen - Hak) 

Oğluma 
•••••••••••••••••• 

Üğütlerim 
-2-

8 - Hayale doktorlar has· 
talık derler. Halbuki hayal j)e 
ümit ayla güneş gibidir. 

9 - Eskiden insanlar bir fa• 
cianın heyecanını günlerce çe• 
kerlermiş. Şimdi ise neş'eniıı 
hasretini yıllarca taşıyorlar. 

10 - Gümeli bir servete 
bekçilik yapmaktan ise akall 
bir serveti gele gide taşuııalı 
evladır. Birincisi hayata beı· 
ginliği, ikincisi sevgiyi artırır· 

11 - İşletilmiyen bir ser'let 
ihtiyarlığa; isliyeni ise genç~· 
ğe benzer. Birincisinde kur"' 
muş ikincisinde ise her valı11 

kaynayan bir heyecan vardır· 
12 - Hayatta mu v aff ıı ~ 

olanların yüzde doksanı kendi' 
sini sevdirmekten ziyade sar· 
dırmasını bilenlerdir. 

13 - Nazife fikirle idt31ı 
edilir. Akla yürütülür. Vicda11 ' 

la başarılır. 
14 - Borçtan en müthiş s~· 

hastalıklar kadar korkmalı ve 
kaçmalıdır. 

Karşıyaka 

MUZAFFERüDDl!'I 

Filinıler Gönderildi 
Sağlık i.~leri bakanlığı t.a~; 

fından Odemiş Halkevtll .
1
• 

ulusun istifadesi için gönderı. 
miş olan on iki sıhhı ve içil' . ".,,.. 
msi flim sıhhat çevirgenlifı 
den Ödemişe gönderilmiştir• 

M~.sut bir nişanlanJ~~ 
Okonomi bakanı bay Cel 

. a ıı• 

Bayayın kayını İstanqul iş "" ·i 
kası memurlarından bay ıe:9ıı 
Eriş ile şehrimiz tüccarların 11 

1 
Emrullah oğlu bay Raşidio ıoı. 
bayin Mihribanın nişanları eVıı 
velki akşam pek çok zevatı 
· · k'I ız· · 1 ta jetli ıştıra ı e mır pa as .. ~ 

· "dur edilmişlir. iş Bankası ınu &et 
bay ~i~zun nişa.nlılar~ ~~ııdell 
ve dırlık düzenlik dilegın dıı' 
sonra merasim yapılmış ve d 119 
vetliler geç vakte kadar . 

11 ı1e 
etmişlerdir. Yeni çiftleri bız 111 
lı utlular ve mesut olınaJarı 
dileriz. 
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Ben Ac1nnıaktaıı N-et:e-·t Ederim Bay Ahan Mersin id:lanyur- Değerli Bir Söylevde Bulunacaktır 

;•.(rer Size Sayp;1n1 ()lnıa~aydı... du Kupayı Aldı 
.~ ............... - -Buğday Koruına Kanunundaki Değişiklik l"'fıyihası ll. l\1illet 

Oğuz lrnrıMuıı daha bu sa
bah ,,onu size bırakmıştım" 
derken bu gelire ne kadar 
inandığını düşündü. Şimdi bu 
varlığın da kocası tarafından 
kurtarıldığmı ve kendilerine 
mal edildiğini öğrenerek aşkı
nı vetmcdiği ad:ım önünde na
ııl ezile büzüle küçüleceğini 
düşünmek bile istemedi, dedi. 

Kat'i bir sesle: 
- Hayır istemiyorum, söy

lemyi istemiyorum. 
K'89Cli zevkini , kendi 

heveslerini, hususi gelirine gü
Yenerek yapmak varken, boş 
bir gösteriş için neden ,bu da
dı kaçırmalı? .. 

Senetleri birer birer zarftan 
çıkardı ufaladı sobaya attı. 
Ufak bir çıtırdı oldu. 
Oğuz bir kibritin çıkatdığı 

alevlere acı bir tebessümle baktı. 
Sonra arkadaşına dönerek: 

- Bitti ! Dedi. 
Avukatın dili de ağzı i~inde 

kımıldadı. 
- Benimkiside amma ıaç

ma... Buna kraldan ziyade kral 
taraftan olmak derler. Kimi, 
kime müdafaa ediyorum ? 
Kan koca arasında bir 
üçüncü vekil elbette hoş kaç
maz. Sen bilirsin canım. Bugün 

kağıtları yakar, yarında inan

dırmağa kalkarsın. Ne bileyim 

ben daha ne yaparsın, o senin 

bileceğin İ.f... Bana mes'ut ol
duğunuzu bilmek yeter .. 

kim bilir kaç ke ·re anlattıkla

rını bir daha anlatmak için 
diJini çözmüştiı .. 

- Ben ne sanıyordum bilir
misin Oğuz ? Ülgen işi çakar 
çakmaz oracıkta kendini kay
bedecek. Buhranlar, hıçkırıklar 
başlıyacak. Ne gezer ! 

Şöyle bir kerre yüzüme 
baktı. Göz kapakları şiddetle 
açılıp kapandı. Dudaklarını 
büktü o kadar .. Öyle bir ade
mi tenezzül, bir gururla 
baş kaldırışı vardıki, o dakika 
söylediklerini hiç unutamam: 

- Bütünbu sözlerden anla
dığım, T orgaym Aybarla evlen
mek isteğini, güya beni acıya
rak teselli yollu söylemek iste
menizdir. 

- Ben acınmaktan nefret 
ederim Altan bey... Eğer size 
saygım ohaasa T orgayın beğen
diği ile evlenmesine değil, asıl 

sizin bu söyleyiş tarzınıza mu
kabele eder, sırtımı döner, çı
kardım.Ne ise yanıldığınızı söy
lemek isterim. Çünki T orgayla 
benim yeğenim olmaktan başka 
ilişiğimiz yoktur. Hem neden 
bu mutlu işi kendi gelip söy
lemedi. Y oktıa o da sizin gibi mi 
aldanıyor? Kendi kendine fazla 
bir kıymet vermek mi isteyor? 
Yok canım ben Aybarı da ta
nırım. Pek güzel birbirlerine 
denktirler Uğurlu olsun deyip 
geçmeli... 

- Snnn Vaı -
., ®ot• 

ango 

Adana, (Hususi) - Bir aydır 
Adana mıntakası takınılan ara
sında devam eden kupa maç-

l\1eclisiııde · Yahanc \d]arının Başına da hay \ ' e bayan konacak~ 
ları nihayet bulmuştur. İzmirin İstan~ml, 11 (Hususi)- Baş- lar. Buğday Kanunu 
tanıdığı Mersin İdmanyurdu bakan ismet- İnönünü Trakya- Başbakan yarın (Bugün) tu- ANKARA, 11 (Hususi) -
ile Adana Torosspor takımları daki tetkiklerini bitirerek bu tum haftasımAnkarada iradede- Buğdayı koruma kanunundaki 
bugün son karşılaşmayı yap- gün şehrimize geldi. ceği değerli bir söylevle aça- değişiklik layihası B. Millet 
tılar. Maçta Merfiin İdmanyıır- İstanbul, 11 (Hususi)- Baş- caktır. ismet İnönü bu söyle- Meclisine verildi. Bu kanunda 
dunun hakimiyeti barizdi. · e- bakan General ismet İno··nu·· ı'le · d T k ticede 4 _ O ile oyunu ka- vın e ür iyenin ökonomi si- yapılan tadilata göre makama, 
zandı ve kupayı aldı. Sağlık bakanı Bay Refik ak· yasasını bu güne kadar alınan bisküi ve şeriye açıhkta sabl-

Bu)gare}inde şam trenile Ankaraya hareket kıvançlı neticeleri anlatacaktır. mıyarak paketler içinde satı-
TUrkçe isimler kaldırıhyor ettiler. Vali. fırka idare hey- Yabancı Adları Iacaktır. 

İstanbul l l (Hususi)_ Bul- eti reisi ve büyük kalabalık İstanbul 11 (Hususi) - Ya- ANKARA, 11 )Hususi) -
garlar, ülkelerinde Türkçe olan tarafından uğurlandılar. Askeri bancı adlarının başında bay ve Defter trtmıyan tacirler veya 
kasabaklann atlarını Bulı?arca- bir müfreze ile bir polis müf- bayan konulacağı Ankaradan yanlış defter wtanlar ağır ce-
ya çeviriyorlar. rezesi tarafından selamlandı- bildiriliyor. zalara çarptınlacaklardır. ......... Biiy:ük ... K~;;itiyd; ........... j"" .... p;ç;ı~;·v~ .. ç~;Ş~fI;~· .. .. 

- .... 
Vilayetler Evinin Tefrişi İçin 200 Bin 

Lira Daha Sarf edilecek 
ANKARA, 10 (A.A) - Bü- veren kanun onaylandıktan 

yUk Millet Meclisi bugün Esat sonra, askeri ve mülki tekaüt 
(Bunanın) başkanlığında top- kanun muvakkat beşinci mad-
lanarak 1934 yılı genel denk- desinin askeri ve mülki tekaüt 
)eşmesine giren daire bütçele- kanununa göre on lira ve da-
rinin muhtelif fasıllarından 3 ha az yetim maaşı alanlann 
milyon 622 bin 792 liranın in- 942 kanun hükümlerinden isti-
dirilerek bunun 3,497,817 lir:a- fade edip ctmiyeceklerinin 
sının yine ayni yıl bütçesi fa- tefsirlerine ait mazbata üze-
sıllarına eklenmesi 125 bin 155 rinde görüşülmüş ve kabul e-
lirasının yeniden açılan fasıl- dilmiştir. Hukuk usulu muhake-
lara tahsisat olarak konulması meleri kanunun bazı madde-
hakkındaki kanun onaylan- lerinin deiiştirilmesi hakkın-
mııhr. daki kanunda, iki yönden bi-

Ankarada yapılan vilayetler rinin vekili olduğunu söyliyen 
evine hazinece deruhte edilen kimsenin tudilı[li vekaletname· 
334 bia liralık alacağma kar- aini me~riyeme ait madde 

Geçmişin Bu Artıklarını Atmak 
için Her Tarafta Söz Kesiliyor 

MUGLA, 11 (A.A) - Bod- seçmek için belediye kurultayı 
rum kent kurultayı kadınların bugün toplanmış ve 12 kişilik 
935 yılı ilkinden sonra çarşaf, seçim kurumunu seçmiştir. 
·fıta, peçe giymelerini bir söz Bodrumda 
kesimiyle kaldırmı~ ve yasak BODRUM, 10 (A.A)- Ka-
stmiştir. Bugünden sonra bun- dınlara saylav seçmek ve seçil-
ları giyenler belediye cezasına mek öneninin verilmesinden 
çarpılacaklardır. büyük sevinç duyan Bodrum 

F ethiyenin yeni kent knrul- kadınları yaptıkları bir toplan-
tayı da peçe ve çarşafların tıda derin duygu ve saygıla-
kaldınlmasına söz kesmiştir. rını K. Atatürke ve büyükleri-
Peçelerin kaldırılması için on mize bildirmişlerdir. 
beş gün ve çarşafların kaldı- Denlzllde 
rılması için de altı aylık bir DENİZLİ, 10 (A.A) - Say-
kurun verilmiştir. lav seçimi anıkhklan ilerlemck-

Savlav Seçimi tedir. 52 memut,_seçicilerin ad-
MUGLA, 11 (A.Af- Ka- farım yazmaktadır. Vilayetin 

dınların saylav seçiminden ötü- nüfusu 300 bini ğeçtiği için De-

Öyle ya madam ki ukiyi 
düşünmeyip, halden memnun
ıun, demek bahtiyarsın? .. 
Oğuz hızlı hızlı: 

şılık müteahhide ödeneceği, üzerinde söz alan saylavları 
Baştaraıı 1 mci sahilede dd 

100 Lir K 1 
gelecek yıllar bütçelerine ko- ileri sürülen bu ma enin leh rü seçim defterleri yapılmak- nizli bu kez bir arla iJe yedi 

tadır. Araş?ırma kurumunu saylav çıkaracaktır. 
- Şüphe mi var .. dedi 
Sanki biraz dursa gös· 

a azanan ar . .. 
5092 1215 6755 20399 18006 ~acak tahsıs.atta~ od~nme~ ve aleyhinde söz söylemişler 

22669 17940 663 13664 22752 :- uAzre bono .v~rılm~sıne ~ıne vı: ve neticede madde değiştirme 
18431 15607 3236 12420 13121 ~a~etler evmın tesısat doşemesı için verilen takrirler üzerine 

........ 
Ankarada Bir AKademi termek istemediği gizli der

dini açacak gibi acele cevap 
verdi. 

13315 .22190 24503 3130 841 ıçın l.?,35-36 yıl~arı.nda öden- · encümene geri verilmiştir. Bun-
6102 400 9955 23994 13148 mek ~zre 2~ ?ın l~aya kadar dan sonra k:mununun geri kalan · M •k• V '"f .1 . I 1. U"" k 

12161 8099 23239 21341 9245 taah~ude gınşılmege ve buna maddelerinin gelecek toplan- usı ı e emsı lŞ er ıe graşaca tır' 
Altan gülerek .. 
- Çok iyi.. zaten ben de 

emindim. Ülgen gibi kızlar ya 
evlenmez ya evlenirlerse ko· 

20794 
12056 16936 13189 9874 

karşı bono çıkarmak hususun- tıya bırakılması onaylanarak Ankara, 11 (Hususi) - Maarif bakanı Musiki ve temsil aka-
8027 da maliye bakanına salahiyet toplantıya son verilmiştir. demisi teşkili için yeni bir kanun projesi hazırladı. Bu Proje 

calarını meıuat etmesini bece
rirler diyorum.. Ne ise kaybo-

lan bir iıi, bu yapılan en güzel 
İşle telifi etmek her halde 
llğurlanmağa değer. 

Hele biraz da benim elim 
deydiğini düşünmek ruhuma 
derin bir flUrur veriyor.. Hem 
doğrusu tam sana denk bir 
kızdır o .. Görüşü sağlam, ener
jisi kuvvetli, azimkar bir ka-

so Lira Kazananlar 
401 23834 21087 9466 4642 

3035 4278 3132 3920 12185 
7645 396 1576 20772 6136 

13128 4002 4630 6774 4917 
8485 28759 18084 10965 12140 

2i4oo ·4048 ' s211 10416 10120 
9929 15384 5789 7561 7529 

11138 20795 14323 23264 12061 
16509 12697 17969 13831 117Ô6 

370 24375 17273 23291 1399 
758 17726 11256 7334 17854 

20413 14211 5697 6196 8980 
8757 7371 120 24843 19442 

16847 5975 8251 22723 15667 
6691 7765 14573 2549 495 

964 5261 

Romada. 

rakteri var. Turgayla aranızda
lci farkı bir hamlede seçmesi de 
hunun delilidir. Biliyorsun ya 
hen bile onların uzun müddet 
•dakli olduklanna kanarak 
lldanmış "sana sakınha onu 
lrayayım deme,, demiştim 
halbuki.. Ne dersende kadın Roma 10 (A.A) - Chatau
hiıim için daima bir muamma- . briand namına dikilmiş olan 
dır vesselam... abidenin açılma merasımını 

O günü hiç unutmam: Sesim · yapmak üzer~ buraya gelmiş 
ti reyor, yüzüm kızarıyor sanki olan Fransa Ayan meclisi hari
hir suçum varmış gibi o çap- , ciye kom~syonu reisi M.Beran
kın ressamın elçiliğini yapma- ger bu sabah gazetecilere vaki 
ica çalışıyor, nereden başlaya- · beyanatında M.Lavalm yakında 
C.ğımı, ne söyleyeceğimi bile- Romaya geleceğini anlatmak 
lrliyordum. Şimdi avukat bey, istemiştir. 

Bu Kadar BUyUk Ramazan Hediyesi 
Ramazan Münasebetile Görülmemiş Bir Proğram 

1 - Cesaret Kralı 10 Kısım 
2 - Cenup Kızı 1 O Kısım 
3 - Karagöz Türkçe 3 Kısım 
4 - Deniz Kızı Eftalye 1 Kısım 
5 - Komik Miki 1 Kısım 
6 - F oks Dünya Haberleri 2 Kısım 
7 - Kızılova Haydutları · 1 Kısım · 
8 - Kazanova 1 Kısım 

Bunlum He si Bu 

• • • • • a yeni mecliste görüşülecektir. 

Samsunda İneboluda Ankara, 11 (Hususi) - Maarif bakanlığı buruda kurulacak 

Samsun 1 O ( A.A ) - Bir 
toplantı yapan kent kurumu 
Eytam ve Emlak bankasına 
olan borçlarının yıl içinde öden
mesini sağlamlıyan bir formü
lü onaylamıştır. Kurum su, 
elektirik fabrikalannm çevir
me işlerindeki bozukluğu gide
ren bir karar almıştır. 

Fırka Kongreleri 
Çankırı, 10 (A.A) - Halk 

F ırlc:ası nahi}'e ocaklctr kongre
sine başlandı. 

ÇANKIRI, 10 (A.A)- Yerli 
malları haftası münuebetile 
mağazalarda yerli malları gös
terilecektir. 

lhl'acat Miktarı 
İnebolu 10 (A.A) - Bu yı

lın birinci ve ikinci Teşrin ay
larında İnebohman dıı ülkele
re yapılan ibracabn başlıcaları 
şunlardır: 

İskenderiyeye, Yafaya, Bey
ruta, 1291 Ton 37,500 liralık 
elma, İspanyaya 273 ton 89000 
liralık Yumurta, Almanyaya 77 
ton 21000 liralık kendir, 288 
ton 171500 liralik tiftik, 31 ton 
3500 liralık ceviz kütüğü, ltal
yaya 15 ton 9300 Jiralık Yu· 
murta gönderilmiştir. 

13-12-1934 Perşembe 

flU4/Utrn nOVARRO 
'd~UMr. f l.t . . 

mACDOnALDl 
KEDi ve 

KEMAN 
BUyUk FRANSIZCA Operet 

1 - - ----..--
Bugün 15 - 17,45 ve 20,30 seanslarında 

- Siberya Mahkumları 
- Canlı Getir 

olan Üeiversite için hazırlıklar yapıyor. 

Çorbacı Büyük ikramiyeyi Kazandı 
İstanbul, 11 (Hususi) - Tayyare piyango.sunun büyük ikra

miyesini ayni numarada iki bileti elinde bulunduran çorbacı Cev
. det Senai kazandı. (5000) lira aldı. 

Umumi Memnunıyet 
İstanbul, 11 (Hususi)· - Avrupa telgrafları Cenevrede alınan 

muvaffakiyetli netice münasebetile umumi memnuniyeti bildir· 
mektedir. Yugoslav - Macar davası tehlikeden kurtanlmıŞtır. 

TUrklJe - Norveç 
Ankara 10 (A.A) - Türki

ye ile Norveç arasında adli tes

viye hakem ve uzlaşma anlaş
masının tastiknameleri ayın al
bsında teati edilmiştir. 

TAYYARE 
TELEFON 3151 

Bozulan Seçimler 
Samsun 10 (A.A) - Vezir

köprü, Bafra kazalarındaki be
lediye başkanlık seçimleri ya
saya uyğun yapılmadığından 
bozulmuıtur. Yakında yeniden 
seçim yapılacaktır. 

SİNEMASI 
TELEFON 3USt 

Bir seneyi mütecaviz bir zamandanberi hali Paris, Lon
dra, Berlin, Atina sinemalarında gösterilmekte olan şahe
serlerin şahı büyük filim. 

Bitmemiş Senfoni 
Musiki dahisi Franz Schubert'ln hayatt ve 

ona ilham veren bUyUk a•k• 
Filmde Schuöert'in cihanşumul şöhreti haiz Si Minör sen

fonisi Viyana Flarmonik orkestrası tarafından çalınmakta 
ayrıca Cyula Horvath'ın Çıgan orkestrası Viyana operası 
korusu ve çocuklar ·korusu taganni eder. 

I•la"' veten. FOX dü?y.a ha~a?i~leri [Türkçe sözlü] 
• Mıkı . [ Mmmın kaçınlması ) 

SEANS S.AATLARI: 
Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 tenzilatlı talebe seansı 

13 de ilive sea'iu 



Casusluk Hayabm 
- ~ 

llerttle'anH8breblrl 

-60-

Ansızın Von Krohnu Karşımda 
Dikilmiş Gördüm. 

Bu Mootmdeo davetlerini 
kabul edemiyeceğimi bildir· 
melde beraber kaba, sert bir 
ret eftba ile g&llBnü kır· 
maktan çekiniyordum. Zira bu 
kadın bir giln faideli olahilirdi. 
Ona nparaa komiserine mu
ullat etmeie çalıflyordum. 
Komilerin Fr•nHJl•rdao bu 
kadar nefret etmaine göre 
Alman puuı ile çalıpn bir 
cuus olmua kunetle muhte· 
mel buhnıdağunu llylüyordum. 
Bu adam gerçekten benden 
nefret ediyordu. Y ammdan ge-
çerken ellerinin titnclipi, ıi· 
nirlendiğini farkediyordmn. Ba· 
ron Von Krolm'an telaiz TUi· 

tulle benimle muhaberede bu· 
lun!N!• ihtimalini dit .. nerek 
endişe ile bekliyonlum. Zira 
ancak bu telm duyumları ile 
laiç ohun• fimclilik bana kar-
fi itimaclwn unahp aandma
dığuu aahyacaktmı. Batla yol
calalduda yolcalar nkitlerinin 
bir lalmlDI gliYertede alclnr
düklerindea ben de ynloaz ba
pma dol•pn•k suretile serbest, 
yui brtizanlann takiplerinden 
kurtulamayarak dolqıyonlum. 
Marailyalı bana bazı kadın na
silıatleri veriyordu: 

- Ôtede size kur yapan 
ukallı ihtiyar çok zeagiDclir. 
Hiadiyah bir lngiJizdir. 

Milyonlan nrdır. Canınızın 
sıkmtımıdu bahsedin Ye sık 
sık elleriaize bakın. 

- Niçin? 
- Size dejerli bir Jlidk 

teklif etmesi için. 
GOldim. 
Baron radyo ile beklediiim 

haberi glnderdL Beni Kadika
te bekliyecepü bildirdi. 

Manilphya: 
- Sizi clUa eyi nefes alan 

llarie'ye takdim edeJim de
dim. 

- y amnnm bu •uzİJ>liii 
yapmaJUUZ. 

Ona aruıra t.)olmUta idim. 

1 
Nihayet Kadikse geldik. Va
purumuz limanda bot biryer 
bulmak için açıkta bekledi, 

ispanyaya dGnmllş bulunu
yordum. Von Krohn'u ve onun 
tahammül edilmez aşkını bu
lacaktun. intikamcı ataşemilter 
Kalley yine pefimi barakmıya
r k, yine tuzaklar devam ede
cekti.Bu düıihıcelerle içimi engin 
bir sızı kapladı. Bu sırada acı
nacak halde olan Marleyi gör
düm. Yanıma sokularak: 

- Fıansaya d&nmelisiniz? 
Bu halde daha çok zaman de
nm edemezsiniz. Dikkatli olu
nuz, dedi. 

Vapurun kenarında birMri
mize eğilerek konUfUYOrduk. 
O Franaaya d&ıllyor, hftrriye
tine kavuşuvordu. Ben ise sır
çadan malıpesime dönecektim. 
Parise 80D raporbma Marieye 
dikte ettirdim. Birdenbire yii· 
zünDn kızardıfnu, soluğunun 
•tırlathğmı prdlm: 

- Ne oldunua? Çok utıra
blDIZ var benziyor. 

Cevap vermep vakit bula
madı. Baron Von Krohn kano 
ile gelerek karşımda dikilmif 
bulunuyordu. 

- Haans dedim. itte bu 
hoş ... 

İki adamın konuf1Ulanna 
meydan bırakmadan Von Krolm 
la Mülizim Marie•,ı kamarama 
silrük&yerek takdim ett.İID. 

Sonra ilave ettim: 
- Hum timdi Radea ko

.... ,... = il. llarie'Ji Mad-
rite getirmek, aenmle görüş
tlrmek aiyetiade idim. Mlll
zim Marie Fraaaya dhen bir 
Franm:cbr. 

Harpta gazdan butalanmıt 
ve açıla çıkanlmıftar. HlcliM
lerden kon111tuk. 

Mtılizim Almanlann galibi
yetine inanmıt bulunuyor. is
terseniz size hizmet edebilir. 

-.Sonu Jtat-

HER KADIN 
''Gücünün Yettiği Kadar Tayyarecili 
ğin berlemesine Yardım Etmelidir.,, 

Framaz kadın pilotlanndan J 
saatte 400 kilometre dratle 
uçarak acunun en ıüratli ka
clmı •vanmı alan ve son glln
lerde feci bir tayyare kazasın· 
da ilen Mile Helene Boucher' -
in, ber aene olclağu ıibi bu 
HDe de yapılan Milli Hava 
Bayramı .. Journee Natioaale 
de I' Air" arife.inde radyo ile 
bitin Fnnmz kadınlarına yap
biı son hıtabeden bir kaç •a
br ahyorm: 

.. Fr=ınıız kadınhğınm tayya
reciliğe kaqı günden g6ııe 
daha büyük bir alika gWer-
mesi ve bugllaktı glbıde Frama- 8on Bir Tanare KtJMJ&mtla 
da miktan cidden pek az olan Ölm Hekn Boucher 
pilot yekinunu aeneden seneye edecek derecede ıeait bir u
çoğaltma11 için bütün kadınla- lııuhr. 
ra bitap ediyorum: Bu uprda sarfedililecek 

Biz Franaz kadınları, ka- gayretleri, en moden bir spor 
dınlann erkeklerle rekabet ede- olan ve yahut her ferdin ha-
bilmelerine medar olan meta- yab için llzun gayenin ıailam 
net azim ve sebat ve kabiliyet bir temeH addolunan tayyare-
husalannı haiz olduklannı ciliği tatbik ederken cluyacatı 
pek çoktan beri anlamış ve haz ve sevinçler kolaylqbra-
ghtermif olan Amerikan ve caktu. 
İnsiliz kadınlanndan ıeri kal- Hayır! Kadın tayyarecilip 
mamak merburiyetinde bulunu- bigiae ve llkayt kalma._), 
yoruz. -.e kalamaz. O, beteri faaliye-

Her kadın gücün&n yettiii tin diğer bütün tubelenne ya
kadar tayyareciliğin tenkkisi- vaş yavq, uym111 Ye girmiftir. 
ıiae yardam etmelidir. Tayya- Havacılığa da girecek ve ba
redı."k, kadının mllhim bir rada çok iyi ve feclaklr kaclm 

Nobel 
Banş Mükafah -

Son Karardan Evvel 
Yugoslavyayı Tahnin Edecek Olan 

K.arann Ana Hatları Anlaşıldı 

Oalo 10 (A.A) - 1933 No
bel Bant mukifabmn Sir Nor
man Angillie, 1934 miikifab· 
mn da M. Artür Hendersoaa 
verileceği haberi teeyynt at• 
miştir. 

Sar ve Sako 
Mes 'el el eri 
STOKHOLM, 10 (A.A) -

Hilkümet Sar topraldarma la-
Cenevre, 10 (A.A) - Son 2 - Uluslar derneği anlq-

günleria bedbinliği Ye aradaki masanın 1 O uncu maddesinin 
gerıinJik biraz zail olmuştur. habr)ablması. 
Buna da Bay Beaa, Laval ve 3 - Macaristanın Marsilya 
Eden aruuula Y9Jldan prilş- suikastına ait mes'uliyetler 
meler sebep ol1*ftur. Bay hakkında yeniden tahkikat 
l..aYa&n YagoslaYpyı tatmin yapmıya davet edilmeei. 
edebilecek olan brar sureti Dün ğece F rama. lnfiltere 
projelİDİD 6ç e ai\, aoktasım ve kilçük itilaf devletleri ara-
bbal etmiı oldu;,( zamıolun- sında bir uzlapıa hasıl olmuı 
maktadır. olduğu eylenmektedir. Şimdi 

1 - Tethiıçiliğiıı umumi ltalya ile Macaristanın muva-
tedbirleı le takbili edilmesi. fakatini almak kalmqbr. Bu • ••••• 

Papaslar Hükômeti 
· ·-·-. 

A vusturyanın Siyasal Vaziyeti 
Hakkında Şuşing Ne Diyor? 

••••• 
Viyana -(Vta Sreso) - Bat· ı Avusturyada yapılmak iste-

vekil (Br. Schusochnigg) vekil- nilen h&kftmet ve halk haya-
ler heyetinin bir toplantısında tmdaki tebeddülibn henüz so· 
uzun bir nutuk .aylemİf ve nuna varmadığıaa filphe yoktur. 
nutkunun aonlanna doğru de- Simdiye kadar atılmıı adımlar-
mittir ki: dan bazılannda bati Yeya nok-

Hıriatiyanbk ve halk l\zerine san olduğu da muhakkaktır. 
kuruJmuı olan yeai Avusturya; Fakat bu değipklikler nziyet 
Avusturyahca idare edilecek- icaba pek acele yapıldığmclan 
tir. Başvekilin bu a&zıede ne bati ve nokunla yavq yavq 
demek istediği Atiklrdır. g6rillecek ve bir diiztiye taabih 

Bu ıözler bazdan tarafından edilecektir. 
Avnstaryanın fazta katolikçe Bilhassa muhtelif me!llelderin 
idare edildiğ, diğerleri tara- idare makineıindeki temail 
findan ise btolikliie kafi de· tanlan heniz pek noban bu-
teeecle riayet eclllmediji JO- -.,Ol'. Alaefe Ye IDCIBulann 
Lmd•ki mDDU1z iddialara bir temsili az çok muvaffakıyetle 
cevapbr. Ve bu cevap filpbe yapılmq ise de sermayedarlar 
yoktur iri Avusturyanm vazi- laenb temsil eclilmemektedir. 
yetini tayin eded 1 Mayıa 1934 Amele ile Ml'lllAyeclarlar ara
Klaunaunitinin halua edilmiş araamclaki mllnuebetlerin tar• 
bir teklinden ibarettir. ZID1 tayin edecek kanunlar dahi 

Bapekil nutkunda daha bir heniz yapalmamq yalnız ziraat 
çok meselelere dolumarak de- ve orman ameleleri ile onların 
mittir ki: Öııtlmthde hllkamet- mermayedarlanmn arasa balım-
lerimiziD idare tanım bizden m'lflur. Dımek oluyor ki yeni 
evvel deiiftimit:'. bi~ok mem- Awsturyanm fimdillk temelleri 
leketler " bilhlaa İtalya gi- kurulmuflur. 
bi bir imek DJevcut olması- BqYekil (Dr. Sclıuchnigg)in 
na rağmen bü kendi ida- nutkunda zikrettirdiii rakam-
re tarzmmı kurar iken on- lar ve istatistikler AYadarya-
lan taklitten Ziyade •em· mn iktiaadi aahada iyi hir 
leketimiz de a ha ı u ı i '/et- ıiyuet takipettipe plphe bı-
letini dlf"nmlil \'e batb rabuyor, Avuturyanm biBıu· 
hareketimizi ona gire çizmi- sa if yaratmak haaanncla atbtı 
tizdir. A9118tueya kan•u eea- adımlar iyi neticeler vermit ve 
-ı-:- .. v.ıım 11·-·t firkacıhk ........ -..- ~- hük1Jmet bltçesinclen yaşayan 
Ye amıf .oc.ıelelerini orta- İffİderİD miktarı azalmıştır, 
dan kaldırarak Papanın Ou· para siyaseıiae gelince: 
adragedimo anno., isimli Enzy- Bapekil bu itte kıymeti sa• 
ldikasina ay,..,. bir hlktmet bit para usulOnBn deyam etti· 
kurmak olmaflur. rilmeıiae tiddetle taraftardır. 

Y eai Avusturya hliklme- Çllnldl zaten pek •iv fartlar 
tinde ph.si menfaatler için altında çalıpaakta olan Aws· 
her ne tekilde oluna ol- huyanm para iflerinde tehlike 
an yer apdanyacak Ye AYUa- li tecrtlbelere firifme takab 
turya ilk ülkuine in•nmıyaa yoktur. Avuaturyan.ın hariç ile 
ve ona bqa kalbinde bir aey- olan mali müauebetleriae .re· 
gi beslemiyenlere idare maki- lince Avusturya hüldbneti im-
nasında lliç ll4r mevki verilmi- zaladıtı hitan muahedelern 
yecektir. tartlarma riayet etmekten hi~ 

Avmtarya blkikmeti §imdiye bir zamaa geri kalmayacak ye 
kadar plip ıeçen farka mi- ( transfer ) muelesİDİll ea 
cadelelerial unutmak, onlan iyi tekilde halli için elinden 
bir tarafa bırabrak memleke- geJeni yapacakbr. Ticaret nok
tin hakiki faydalanm dllfiin tai nazaruıdan ite 1928 aene
mek niyetindedir. Son zaman- sinde Avusturya ticaretinin bir 
la rd a tqrii b 1 r heyete milyar pauifi Yar iken b pauif 
malik olmayan AV118turya bun- bugin ancak tçylz milyona 
dan bayle ehaliye teırü hak- İnmİftir. Bu iyi 11etice Muuo-
lanm vermek iatiyor. Hainin kafuından doğan ye 

Fakat bu teşrü hak millet Romada imza edilen Avuaturya 
mecöisi teklinde değil, her Macariatan ve ltalya iktısaclt 
mealek erbabının ayn ayn in- uzlatmanın bir meyYuidir. Dr. 
tihap edeceii ( hükiimete yol Schuechnigg bu uzlaımanm 
gösteren mqveret heyetleri ) iktiaadt bir blok teıkil et-
teklinde tebarlz edecek ve mek olmayıp tam manaıile bir 
bükiimet azası ile işbu mqve- uıl•pnadu ibaret olduğuna ve 
ret heyetleri araımda ıeçec:ek Roma protokolunclaki prtlan 

zli tutulacaktır. kabul eden herhangi bir devle-

IDllksatla Bay Eden bu sabah 
bu iki memleket munhhulan 

ile goriifmlif ve sonra Bay La· veç askeri gönderilmesi içia 
nh g6rm6ftir. Bay LaYal he-- uluslar demeti tarafından yr 
men küçtlk itillf murahlıula- pılan daveti kabule karar Yel"' 
ZIDI topJanmıya da.et ebnİftİr. mipİr. 

Budapeşte, 10 (A.A}- Ye- CENEVRE, 10 (A.A)-Ror 
niden kırk Macann Y ugoalaY- ter ajansmdan: 
ya hududu haricine ÇJkanlmıt Bolivya Sako ihtilifuwı halli 
olduğu haber veriliyor. Bu su- için olan uluslar .derneği tek-
retle hudat harici edilen Ma- liflerini kayıtsız ve şartsız ola· 
carlann yek6nu 29S9a varmıftır. rak kabul etmektedir. 

•••••• 
Rus - Frans~ Protokolü 

Çekoslovakya Da 
iştirak Etmiş 

Bu Protokala 
Bulunuyor 

Cenevre, 10 (A.A)- Çekoa- ı 
lovakya S Kinunuaani 1934 
tarihli Fransız - Rus protoko
llinB oaaylumttır. Bu protokole 
glSre bunu imza etmİf olan hü
klmetler prk misakuıa ait 
milzakereler icra edilirken 
üçiincü bir devletle siyaat her 
hangi bir itillf aktetmeji taah
hllt eylemekteclirler. 

Kalpazanlık 

Paris, 10 (A.A) - Piti Pa· 
riziyen ıazetesinin do;ru bit 
kaynaktan aldığı haberlere P
re Çekoalovakya, Raa - Fraa• 
sız protokohlne kablacakbr. Be 
suretle Çek091oYakya dojll 
intlqması ve bu antlqmaya 
'kartı iki yönlü hiçbir teabhode 
girişmeği onaylamq olmaktadır· 

Uluslar Aarası Ceza Divanı Mukave
leye riayetsizlikleri Muhakeme edecel: ··-·-·-Cenevre, 10 (A.A) - Kal- mubveleye imzalaruu koymuf 
puanlık hakkında geçenlerde olan devletleri ecnabi toprak· 
yapılan mukaveleye kartı yapı- )arda yapılmak üzere hazırla
lacak her t6rlil riayebizlik bet nan her tlirlü hareketlere ait 
azadan • mirekkep olacak ve mal6mab vermep mecbur tr 
blyle b1r hal YUkmmda top-
lanacak olan uluslar arasa ceza tecakbr. Bundu bqb U1ualat 
cliYuma banle edilecektir. Bu demeği kendi azasına ıimdifC 
muka•ele bundan bqka mtıc- kadar mücrimlerin iadesiJae 
rimlerin iadeei rejimini de tan- m•b•I vermemif olan siyasi cl-
zim edecek pasaportların, hl- aayetJere ait maddelerde miit" 
viyet varakalarmuı emniyetini rimleria iadesi mualıed__. 
zaman altına alacak ve nihayet koymalanm tavsiye edecektir• •••••.• 4• 
Geniş Bir Kaçakçılık 
Amerikanın Her Yerinde Engin 

Bir Araşhrma Yapıldı 
t7• 1 Kedin Ol•rak 7et Kaçakçı Yakalandı 
Kaçak Meddeler Bulprellnden Geliyordu 

Vqiarton, 19 (A.A)-UJUt· ı kümet tarafından uy~ 
turucu madd~er .zabıtua yedi maddeler ticaretine açalan ,.t-
yıl dren eagın bir arqbrma cadele üzerine fimdiye kadll' 
ve tahkikattan sonra ülkeDİll tevkif edilenlerin adedi 791 • 
her yerinde ayıü zamanda yGkaelmiıtir. Bunların y~ 
genel bir baskın yaparak ka.. doksan beşinin mahkUm ~ 
çakÇJ karumman tumunu ya• eaklan anlqılmaktadır. Za.--_ 
blam•fbr. Y akal•mnlar 178 i dildiğine göre bu maddel,.l 
kadın olmak üzere 750 kifidir. başlıca gönderen memlek,a 
Zabıta değerini timdilik oran• Bulgarelidir. ihracat, zeytin,., 
lamaya imkln olmıyan pek çok fıçılan; kadın ayakkaplan fi 
mal ele ıeçirmiştir. paçavra tomarlan içinde 1"' 

Vqinrton, 10 (A.A)- Hti- palmaktadır. ,,. . .................................................................................. . 
tin bu uzlqmaya girebileceiine ratı.tına dokunmasım istiYo" 
iıaret efmektedir. Bu meyanda Baıvekil Dr. Scbuschnigf ~ 
unutulmaması icab eden bir nu katiyetle izah ettiktçn -" 
nokta claba vardirki oda fU• ra diyor ki: 
Ye temmuz ihtillllerinin Aws- Avuaturya akalliyetlerin ~ 
turya blltçeaini k61dlnden ıan· lanna riayet hususunda dlll-' 
d d ya nllmune olacak adalet ....-. 
~~. ~ 
Eğer bu ihtililler olmasaydı termeji kendine şeref b" ~ 

Fakat bu hakikat, A vusturr· 
Avltaryamn mali vaziyeti bu ıJi 

nm bir Alman hük4meti ~ 
giindilnden çok daha iyi ola- iu hakikatile biç bir ,,..,, 
.cak idi. Avusturyanın harici tezat tqkil edemez. 
siyuetine gelince; Avusturya- Avsturya ismi tarihte ~~ 
nın bitin kolllfuları ile d09t bir Alman hükOmeti o~ 
ıeçinmek istemesi gayet tabi· yqamıt ve bugtlnkll kOI!"~ 
idir. Avusturya kcm'fulan ile AYUturyad• daima bir 
kavKa etmeği defil kendi hlkimeti olarak kalmıfbt• 
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1 
AZI 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 

ııu Yangın an Kaçan Ve Kılınçlar Altında Can Veı·nıeğe 
Mal1kfım Olan insanlar, Caferle Taranı Görmiyor Gihiydi!er 
Kütahya şehri Türk Esir-

erinin elindeydi. Cafer bunu 
·anladı. Buna emin oldu, buna 
sevindi. Sevincini içten gelen 
bir haykırışla yangınlı göklere 
fışkırtırken birdenbire sustu. 
Yanında bu ani sükuttan 

hayrete düşen Taranı kolundan 
yakaladı ve Kütahya beyinin 
ıarayma d~ kopuağa baş
ladılar.. Taran ona hiç bir şey 
SOJ'Dllyordu, bacaklannın bütün 
kuvvetiyle Cafcrin adımlarına 
ayak uydurmağa ç.ahşıyordu. 
.Hili içlerinde insanlann bir
birini boğazladıklan sokaklar
dan yıldınm gibi geçtiler. Kü
tahya beyi sarayının mermer 
merdivenlerine ulaşhkları za
roan muazzam binanın sütun
!arla süslenmiş olan cephesi 
yangın alevleriyle kıpkı%ıldı .. 

Cafer merdivenleri dörder 
dörder sıçnyarak çıkb .. 

Taran da peşinden.. 
Cafer sarayın içinde sağa 

sola saldırıyor bir şeyler an
yordo sanki.. Sanki yangından 
kurtanlacak bir define vardı. 
Ve o dakika bu cehennem 
ateşinin tehdidi albndayclı .. 

Üst kata vardılar. Bir iki 
saat evvel içinde, uzanıp ye
mek yedikleri, şarap içtikleri 
salona girdiler. 

Albn kakmalı güneş kaplar 
olduğu gibi duruyordu. Sedir
lerden daha yeni kalkılmış gibi 
büstlerin üıtünde vücutlann iz
leri, çukurlan kalmışb .. 

Cafer etrafına bakındı, du
rakladı.Sonra yavrusunu itinniı 
Arslan misali haykırdı: 

- KleromenJ .• 
Kleeerooomen! 
Kleeromecen! 
Delikanlının sesi boJ salonda 

lllüheyyip aksisadalar yaparak 
gcnİf)edi. yayıldı, dağıldL 

Taran artık Kütahya beyinin 
aarayma, neden böyle alelacele 
dcsrt nala koprak geldiklerini 
•ıllamıttı. Cafer, bu herdimerç 
olan, yanan şehir:den, ilk gö
l'Üşte, anlqılmu, daha doğrusu 
Taranm, anlamadığı bir se
beple itik olduğu kı:r.ı k.urtar
lllak istiyordu .. 

Salonun içinden hademeler 
•aray kadmlan, askerler bir
birlerini iterek, itişerek geç
llaeğe, koşupna~a başlamış!ar
dı. Bu yangından kaçan ve so
kaktakilerin kılınçlan aJbnda 
can vermeğe mahkum olan in
•anlar, Caferle Taranı göımi
Yor gibiydiler.. Korku o 
lllel'un, muazzam ve esrarengiz 
kuvvet karanlıklariyle dol
durmuştu onların gözlerini.. 
~fer birdenbire, yanından ge
Çen bir saray kadınının eteğine 
Yapıştı.. Kadın: 

- Ayyy! Diye haykırdı, ve 
0lduğu yerde yıkılıverdi. Ba
tıldı mı, öldü mü? Cafer bun
ları düşünmedi. Fakat her halde 
Yerde yatan kadm onun sora
tağı şeylere cevap vermezdi 
ilrtık.. 

Ne yapmalıydı? .. 
Bu korkuyu içlerinde taşı

ran ve içlerindeki korkudan 
aÇau insanlarla nasıl konuş

lllaliydi? Bu ancak daha büyük 
daha yakın bir korku doğura
t'k mümkün olabilirdi. Cafer 
~rar verdi. 
l l' arana emreder gibi ses
tnct: 

Geç şu kapıya.. Kes yolu! 
İçeriye kimse girmesin! 

Taran salonun bir kapısını 
keserken Cafer öteki kapının 
önünde dikildL 

Bu suretle salon içinde ka
dın erkek on on beş kişi mah
pus kaldılar. Yalın kılınç ka
pılara kesen delikanlılann ver
diği korku, önlerinde parlıyan 
kılınçların yakın korkusu on
ları, salonun birinde birbirlerine 
sokularak toplanmağa mecbur 
etti. 

Cafer bu şaşkınlar kümesine 
haykırdı: 

- Diz çökün! 
Diz çöktüler. 
- Dinleyin beni!.. Eğer so

racağım şeylere cevap vermez
seniz, hepinizi olduğunuz yerde 
temizlerim.. Söyleyin bakayım 

hanımınız prenses Kleromen 
nerede? Ne oldu? 

Salonun orta yerinde diz çö
kenler bu sözlerden bir şey 
anlamıyorlarmış gibi a!ık alık 
bakınıyorlardı. 

Cafer, yaklaştı: 
- Hanımınız Kleromen, ne

rededir, diyorum size!. 
Zenci bir tanesi titriyerek 

cevap verdi. 
- Bilmiyorum efendimiz .. 
Caferi bu cevap iena halde 

sinirlendirdi.. 
- Karşısında Meryem ana 

tasviri önündeymiş gibi diz çök
müş olanlara daha çok yaJdaşb. 
Kıhncını bir kulaç gibi havada 
döndürerek basb narayı: 

- Bilmiyor musun? Bilmiyor 
musunuz bilen Yok mu? Eğer 
içinizde K.leromenin, nerede 
olduğunu, ne olduğunu bilen 
yoksa, vay sizlere! .. 

Üıtiyar bir kadın bapnı ağır 
ağır kaldırdı: 

- Ben Kleromenin dadısı
yım dedi.. O elimde büyüdü.. 
Sonra Biı..ansa gitti .. Sonra yine 
buraya bana geldi, sonra yine 
gitti Götürdüler onu.. Bir az 
evvel kaçırdılar onu.. Kaçırdı
lar .. 

Caf erin gözleri alev alev tu
tuıtu. İhtiyar kadının yanına 
diz çökerek se5İnİ yumupbp 
.sordu; 

- Onu bir az evvel kaçır
Jar mı dedin? Kim kaçırdı .. 
daaNsıl kaçrdıı? 

İhtiyar kadın, Caferin ken
disine doğı u uzanan kollarına 
sarılarak kalkınmağa uğraşıyor 
ve bir yandan da ağhyarak 
konuşmağa çalışıyordu: 

- Beyzadem! Asil tövaJyem 
görüyorum ki ıen Kleromenin 
düşmanı değil dostusun. Anlı
yorum ki, onu yalnız sen kur-

tarabilir, sen onu bana, ihtiyar 
dadısına getirebilirsin. 

Caferin sabn tükeniyordu. 
İhtiyar kadının bu yalvanı

lannı birdenbire kesti ve sert 
bir sesle: 

- Sen Kleromeni kimin ka
çırdığını söyle bana, dedi. 

- Söyliyeyim. Şehri, zencir
lerini kıran esirler zaptetıneğe 
başlamıştı ki, sarayımızın yan
mağa bae!ladığım farkettik.Kle
rom~n ne oluyor diye yatak 
odasından dışarıya fırladı, fır
lamasiyle iri yan Bizanslı ol
duğu kıyafetinden belli olan 
bir adam onu belinden kavra
dığı gibi merdivenlerden aşağı 
koşarak inme2-e batladı. Fakat 

sarayın içinde her kes kendi 
can kaygısına düşmüştü. Aldı
ran olmadı. 

- Ne zaman oldu bu iş? 
- Sizden bir a7. evvel. 
Cafer, farkında olmıyarak 

sımsıkı bileklerinden yakaladığı 
kocakarıyı bıraktı. 

- Taran, haydi Atlara diye 
haykırdı. 

İki genç bir hamlede snrayın 
ahınna indiler ve beygirlerinin 
sutlarına atladılar .. 

- Taran sen cenup kapısın
dan çık, ben fimal kapısından, 
üç fersah ötede yollar birleşir, 
tekrar ayrılır,, orada buluşalım. 

Beygirler şahlandı ve dolu 
dizgin iki muhtelif istikamete 
doğru, önüne gelenleri devire
rek, çiğniyerek uçmağa baş
ladı. 

Cafer şimal kapısından, şeh
rin dışına çıktığı zaman, yanan 
Kütabyanın kızıllığiyla aydınla
nan yola baktı. 

Yol kırmızı bir nehir gibi 
uyuyor, karanlıklarda beyazla
şarak, kurşunileşerek kaybolu
yordu. 

Yolbn tem karanlıklarda kay-1 
bolan hücumda bir karaltı var

Bu bir atlı karartısına ben
ziyordu: 

Cafer beygirinin gemlerini 
kastı, kasb sonra birdenbire 
hayvanı mahmuı:liyarak dizgin
leri koyuverdi. At yangın ışı
ğile aydınlanan, yolun üstünde, 
bpkı gerilip gerilip b.aşalhlan 
bir yaydan fırlıyan ok gibi kn
ranlık.Jann hududuna doğru uç
mağa başladı. 

- Sonu vaf -

Zabıta Haberleri: 

Keçi Deyince 
Bıca§ı Saplayıverdi 

Karataş Tramvay caddesin· 
de Elmaslı oğlu Sadık arka
daşı Recebin kendisine "keçi,, 
demesinden kımıış ve Rece
bi bıçakla sol koltuğu altından 
yaralamışbr. Yaralı hastanede 
pansımam yapıldıktan sonra 
evine ~önderilmiş!ir. 

Dttvecl Kim ? 
Balcılar caddesinde İsmail 

oğlu hammal Mustafa ile henüz 
kim olduğu tamamen anlaşıla
mıyan ve deveci adile maruf 
bir kişi arasında bir çocuk 
yüzünden kavga çıkm:ş, deveci 
jiletle Mustafayı yanagından 
hafif surette yaralıyarak kaç
mlştır. 

Deveci aranmaktadır. 
Evden Çıkıp Çıkmamak 

Namazgahta Dikilitaş soka
ğında İlya oğlu Refail ile Meh
met oğlu İsmet arasmda evden 
çıkıp çıkmamak mes'elesinden 
kavga çıkmış ve RefaiJ İsmeti 
başından teneke ile yarala
mıştır. 

•••••••••••••••••• 

Düzeltme 
Gszetenizin bu günkü soy 

adını alC6nlar sahifesinde Kay
seri maarif müdürü Hüseyin 
Hüsnü ve kardeşi Defterdar
lık tahakkuk muavinlerinden 
Ali Hadi ve babalan Ahmet 
Tevfik Yirkilata soy adını ta
kınmış olduklan yazılmış ise 
de sny ad mız Yirkilata değil 
(lrkilata)dır. Bu şekilde yarın 
çıkacak olan gazeteniz aynı 
sahifesinde düzeltilmesini, say
gılarımla dilerim. 

Defterdarlık tahakkuk mu
avinlerinden Ali Hadi lrkilita 

·veni Asır 

Karl Eı"1ıst 
Pariste çıkan "Le Joumal,, 

gazetesi acunda heyecanla kar
şılanaçak bir bergeyi basmış
tır. Bu günkü Alman devlet 
adaınlanndan baularını suçlı
yan hu bergeyi Journa1den 
türkçemize çeviriyo- ~mm 
ruz; 

"Le Joumal,, ber
geyin önce şu sal:ır

ları yazıyor: 
11Geçen 30 Ha7.i

Kari Ernst 

-·-Berlln ~ Brandenburg 

HUcum Kollarının Şefi 

Vasiyetnamesinde Ya:ıyor 

u Bu Berge ancak benim 

buyruğum, veya arkadaşlarım
dan Fiedler ve Mohrenscil-

d'in buyruğu olduğu, yahut ta 

öldürüldüğüm takdirde neşre

dilmelidir. ,, 

( Karl Enıet Son 30 Hazi nı 11 

1rakalarmda ÖldfiriUmıi§tür) 

yangmı örten gizlilik perdesini 
açıyordu. Çoktan beri bilinen, 
fakat bir tiiı'lü ortaya konula
mıyan bu berge Nazı erkim 
harbiye5inin ateşli gayretleri 
nav~shde açı!:namırnr. 

randa Hitler, Goering lm~~Lifö";;; 
ve Goebels-le birlikte m:~,~~:ı'' 
bir sıra kanlı hare
ketlerde bulunmuştur. 
Bu günkü ..,,rejimin a
şağı yukan belirli 
düşmanlarından başka 

Nazi fırkasında ve 
u~us kurumunda de
ğerli yerler tutan 
bir çok naziler de 
yarğusuz yere seril
mişlerdi. '.Qugünün ön 
saftaki kurbanlan ara
sında Adı Lelli Ro
chmden başka Ber-
tin - Brandenbwg 
hücum kollarının şefi 

Kari Ernst te bu1u
nuyordu. 

O adam ki vurulduktan 
sonra da yalnız " Yaşasın Hit
ler... Y apmı fürerim ,, diye 
bağırmak jç.in irkilmiıtir. 

ÖIUmU Bekliyorlardı 
Bu facia biribirinden kanşık 

bir çok entrikalara ıon vermiş· 
tir. böylece yok edilenler bu 

sonu aylardan beri bekliyorlardı 
Kendilerini Goering ve Goe

belsle çarpışbran sessiz kavga 
en sonda iki yönden birinin 
ölümü ile bitecekti. 

Oç Haziranda 
Kanlı vakalardan bir ay 

önce, Kari Ernst canına dii§
man olanlann günün birinde 
kendini yakalattıracakları kut
kusu içinde buhmduğundan 
bir can kurtaran yerinde ola
rak korkunç suç hükümlerini 
taşıyan bir berge anıklamış 
(hanrlamış) Te bunu arkadaş
larından Piedler ile Mohren
cild' e imzalabnı.ştı. Bu iki yol
daş, uluşun gizlisinde Kari 
Emstle sıkı sıkıya bağlı bulu

nuyorlardı. 3 Haziranda yanlan 
berge (vesika) isveçe gönde
rilmişti. Bergedeki gizliliklerin 
meydana vurulacağı korkusu 
güçlü düşmanlarını kötürüm
le~tirmeğe yeteceğini sanıyor
lardı. 

Ayandan BranUngln 
Etinde ... 

Üç arkadaı baskına uğraya
caklarını düşünmediklerinden 
aldanmışlardı. Zira düşüncele
rini yapmak için uz (vakıt bu
lamadılar. 30 Haziranda üçü 
de öldürüldüler. Kari Ernst'iin 
bu vasiyetnamesi ayandan 
Branting'in eline varmış olma
sına rağmen bugünedek giz.li 
kaldı. Berge (Vesika) 27 ıu
batta Rantaiı ktileden kıyalh 

Uauişfoiı yana,·/um 
Geçmlta Dönelim 

Bu bergeıain değerini iyiden 
iyiye anlamak için gözlerimizi 
geriye çevirmei gerektir. 31 
Temmuz 1912 de Rantagta 
kendilerine 230 yer sağlamlıyan 
büyük muvaffakıyetlerinden 
sonra Nuiler yine 1932 yılmm 
ikinci tqrininde biraz yer by
betmifler, yahm 195 meb•m 
sıkannıtlardı. Bu miktar Ran
tagtaki sayJayJann üçte biri idi. 
Bunmlla beraber 1933 yılmm 
başlangıcında Bitler pnsölyc 
oldu. Onu hükiimetin başına 
çağıranlar, başta ihtiyar Hin
denburg olmak üzere çabucak 
Jlpratacaklannı umuyorlardı. 
Von Papen, Seldte, Von 
Neurat Von Schwerin - Kros
igk gibi denenmiş adamla da 
Hitler kabinesinde yer almış
lardı. Bunlar Nazi fırkasının 
dışında olan ve devletin baş
lıca ellerinde tutan rdamlardı. 
Fakat Hitler yenidan seçim 

yapılmaaını istedi. 5 mart gü
nü seçim gilnü olarak tayin 
edildi. Seçimden birkaç gün 
önce Rayftag sarayı yandı. 
Yangın yerinden eskiden ko
münist fırkasında yuıh olan 
V ander Lubbe yakalandı. Bu
nu takibcden dava habrlar
dadır. V ander Lubbe davanın 
bütün süreğince şaşılacak bir 
abdallık bir bitkinlik içinde 
göründü. Onu suçlular ınra
sında görenler bazi enjeksi
yonların tesiri albnda olduğu
nu duymakta idiler. En 
sonda ölüm cezasına çarpb
nlan bu adam gecikmeden 
asıldı. 

Ray§tag yangınını bütün Al
manyada lince engin bir tik
sinme duygusu yaratb ki bun
dan Hitler fırkası kazandı, 

s SahllO 

Kart Enıst 

Hitler hükfımetine alutcu ( ih
tilalcı) ortalarda arqbrmalar 
yapmak, sayısız tevkif atta bu
lunmak fırsabnı verdi. Sanh 
suikastın uyandırdığı heyecan 
içinde törüye (bükiimete) mu-

halefet eden bütün 
fırkalar dağıldı. 5 ~ 
Martta Nuiler yeni 
Rayıtag kurumunda 1 

288 rey kazanm~
lardı. Artık Hitlt:r için 
yol açık bulunuyordu. 
Aynı yılın 5 Nisa-

, nında Edu ardu Hel-, 
sey .. Le Journal,, da 
uPayıtağ yangının ka
ranlık hikayesi" baş-. 

lığı albnda bir baş-'. 
YUI yazmış ve bun-~ 
dan ötürü gündeli1 
ğimİ% Afmanyada ya_~ı 
sak edilmek ününir 
kazanmışb. Y uganı!'I 
IIlWl yan beylik su
rette AJman topra '!! 
ğına ayak basmomafı! 
ihtar ~- /\• 
cun glindelik.leıi için
de ilk önce joUl"lla~ 
çok açık bir ae .. 

maya dayanarak yangmın bazı • 
busu.Oyetle.riııi ortaya koym111-
tu. Eduard Hdsey Rayşt.ag 
biııasmm Jmbderini bu bina
nm karpmıdaki otele bağhyan 
yeraltı bir koridor olduiunu, 
GoeringiD ba otelde otur
duğunu ileri siiriiyor Ye 

yangına Berlinin iyi duyumlu 
ortaklarmda genel onaylanan 
bir mahiyet Yeriyordu, Kari 
Emst ile iki mç ortağuım iti
raflan okununca Venbaht Van 
Der Lubbe'nin nasıl bir tahrik 
kurbanı olduğu ve davanın so
nuna kadar yalnız başına ha
reket ettiği sanını nasıl besle
diği anlaşılacaktır.,, 

"Le JourdaI,,in yuısı burada 
bitiyor. Karl Enst'in günabJa
lanm itiraf eden heyecanlı va• 
siyctna.mesini yannki saylm1%da 
basacağız. 

lngiliz Sefiri 
Dün Akşam 
Şehrimize Geldi 

İagilterenin Ankara büyük 
elçisi dün akşam beraberinde 
karısı olduğu halde Afyon 
yoluyle kentimize gelmiştir. 

Elçi Basmahane istasyonunda 
şehrimiz lngiliz konsoloshanesi 
erkim tarafından karşılanmışbr. 

Elçi şehrimizde birkaç gün 
konuk olacak ve bu arada 
Ef ez ve Bergama eski eserle
rini göreceği gibi perşembe 
günü de ba:r.ı kız okullanm 
gezecektir. 

Takdır Edlldl 
Gümrük ziraat mücadele mü

dürü Bay Sıhhi Arifin göster.: 
diği çalışkanlık Ziraat Bakanlı
ğınca takdir edilmiş ücreti on 
lira artırılarak 130 liraya çıka
nlmııbr. 
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Acunda izledikleri 
Alman Generallerinin Edişesini Gösteriyor .. 

Uluslar Aras·i .... D.liYUiiiUiill ... NaSii" ... GiifiiYöYlar? ..... : .... ıtaıya .... ·ve .... Lehistan 
Ittif akıne1: .. P..~ğ~! .... Y.~!!!!~Y.~!~.~! .. : .. B~~Y..~ .... !!~ ..... ~!!!.~Ş.!!!~~ ... J~tiyorlar .. 
Beş Kişilik Bir Direktuvar Teşkilini, Dış işler, Sü, ökonomi Bakanlarının Değişmesini, 

Goebels Ve Goeringin istifalarını istiyorlardı .. 
Aşağıda okuyacağınız vesika, 

geçen yaz mevsimindeAvustur
yada baıgösteren hadiselerle 
30 haziranda Almanyada çıkan 
hadiselere ait olmak üzere 
neıredilen beyu kitaptan alın
mııbr. O günlerde sağ b•1'·•· 
nan Maretal Hinden-

burga Alman ordusunun 
Generalleri ve büyük 

zabitleri tarafından gön

derilmiştir. Uluslar arası 
münasebetlerde Alman
yanın durumunun gös-

teren bu gizli vesi

kayı kısmen neırediyo

ruz: 
Berlin 18 Temmuz 1934 

Rayş reisi son ekse

lans mareşal Von Hin
denburg ve Benecken
~orff'a, 

"Neudeck Şatosunda0 
"Ekselans, 
Aşağıda imzalan bu

lunan Generaller ve 
yüksek zabitler derin 
bir endifenin sevkile 
sevğili -yurtlarına ait 
düşüncelerini bildirmek 
ıçın müsaadenizi yal
varırlar, Son haftaların hadise
lerinden derin teessür duymak
iayız. Olanlardan ınoteneffir 
bulunmamın rağmen bütün 
bunları hiç seı çıkarmadan 
yüklenmeğe zorlandık.,. 

"Bugiinkll hilkOmeti iktidar 
yerine çağırdığınızda iç barışı 
kurmak, yurdumuzu zaif düşü-

bugünkü hüküm eti olaylama
dıkça yannın üzerimize yığdı
ğı büyük askeri davaları kar
şılayamıyacağız. 

Nifakın Sebepleri 
Ulusumuzda hüküm süren ni-

Bay 11 itle.1· 
yanın büyüklüğünü yapan ana
nevi güçlerin yıkılmasında, da
ğıtılmasında al'amalıyız. Bis
mark Rayşının dayandığı güçler 
bugünkü hükumet tarafından 
yok edilmiştir. Onların yerine 
yükümlerinin ehli olmıyanlar 
geçirilmiştir. İlkin "Alman 
emekçi cephesinin,, başında 

Alman Ge11erallaı-ı 

ren kardeş döğfişüne son ver
mek işi ile yükümlemiştiniz. 
N asyonal sosyalist fırkası askeri, 
ıivil kuvvetlerle birlikte eski 
Prüsya ananalarına dayanarak 
nifakla yıpranan ulus birliğimi
zi kuracak, dış düşmanlanmızla 
çekinilmesi imkansız görünen 
savaşı hazırlıyacaktı. 

Jlr Buçuk Ydhk Tecrübe 
Nasyonal Sosyalizmin bir bu

çuk yıllık denenmesinden son
ra bu işin yapılmadığını gör· 
mekle müteessifiz. Son hadi
seler ulusumuz arasında nifa
kın yine mevcut olduğunu gös-

termiştir. İç duruma ait olmak 
üzere topladığımız duyumlar 
korkularımızı dindirecek mahi
yette değildir. Emekcilerin 
büyük kısmı bugünkü cerya
nın dışında kalmıştır. Hükume
te dışmanlık duygusunu sak
lamıyor. Devletin kiliseye kar
şı mücadelesi yüzünden ulus 
ikiye bölünmüştür. 

Ulusun dayanma gucunu 
artırmak, desteklemek için hü
kumetin çok çalıştığından işki
limiz yok içe de siyasal ve din 
kavgaları giderilemedikçe.; 
ulus kayıtsız, şartsız olarak 

bulunan Dr. Ley'in büyük 
emekçi kütlelerini hükumet et
rafında toplıyamadığını gör
mekteyiz. Ziraat Bakanı Dr. 
Darre'nin siyasası köylüler ara
sında hoşnutsuzluk yarattığını 

görmekteyiz. Dini kavgalardan 
m .. -.. · ,_,_., n · l1n- 0-ıhergin 

lJa !J llo::c11be-ı !J 
vaziyetini görmekteyiz. Nihayet 
bütün gayretlerine rağmen 

ökonomimizin temelini, orga· 
nizasyonunu - bilhassa iptidai 
maddelerde - temine muvaffak 
o amıyan ökonomi bakanını 
gormekteyiz. Halbuki dışla si
lahlı bir savaş ihtimaline karşı 
ilk once bunun temini icabe· 
derdi. 

Dı' Siyasa 
"Endişelerimizi uyandıran se

bepler sadece iç sebepler de
ğildir. Hükümetin dış siyasası 
muzaffer bir netice için zaruri 
olan diplomatik şartları hazır
lam ş bulunmıy" · ""' - -~ · • 
sahasında, bir 
kaç aydan beri 
muv~ffakıyetsiz 

ükler kaydedi!

diği münakasa 

götürmiyen bir 

hakikattır. Dış 

işler bakanı , 
harp halinde 

lngilterenin ya 

bizim yanımız 

da bulunacağı
na, yahut t::ı 

bitaraf ka!2!ca
ğına innnmıştır. 

it~lyo \le 
Lehlstan2a 
İtalya ve Le

histanla müna
sebetlerimiz€" 

bilhassa özeni: 
bak1şınızı çcke-

karı Fransa hava kuvvetine 
muadildir. Kimya zanaatımız 

Fransız kimya zanaabna kat 
kat üstündür. Buna karşı or
dumuzun motörleşmesinde, hü
cum ara~alan ve topçulukta 
.. - 1• .- M. ,.,. •• :.. ~·1 rreriliği 

r:z. Polonya ile J5tı·liıuleıı JJ11· ..\ıft.tzarn 
görüşmelerin as eri bir çalışma önlemek için, fikrimizce 14-18 
birliği anlaşmasına varacağı aylık bir hazırlığa muhtacız. 
bayıktır. Fakat askerJik bakı- Fransanın Dı• Siyasası 
mından bu anlaşmadan ne ka- Fransanın dış siyasası, Rus-
zanabileceğimiıi endişe ile so- ya ile yakınlığı gerçekleştir-

rarız. Raporlar, Leh ordusunun miştir. Dış siyasamızı çeviren-
teknik techizab yetik olmadı- lerce Bismark kruallarının bı-
ğını gösteriyor. teh askerleri- rakılmış o!ması Rusları daha 
nin entellektüel seviyesinin dü- bir defa Fransızlann kolları 

şüklüğü de kaydedilmeğe de- arasına atmı~tır. Elimizd~ bu!u-
ğer. Polonyanm ökonomP· du- nan raporiara g5re, Ru5ıya 
rumu berbattır. Bundn.n başka 1935 yılı başlanğ:cmda mükem-
en nüfuz!u ortalarda Frans<!ya mel surctt~ bchiz edilm"i bir 
karşı geniş sempat i duygmm orduya malik bulunacaktır. Rt s 
vardır. Raporlar, LehiGhm ya- !nrın a!l!ceri, Zlnaat güçlerini 
kmlığmın yukarı Silczya u!uım- Japon!arla kar;;ıluştırdığımızda 
nu meyus ettiğini bildiriyor. dah::ı şimdide'1 R:.ıı:;larm üçte 
Unutulmaması gereğen b'r bir Ü!lfünlu~il.nü onnylamak ge· 
nokta da Leh ordusundaki re,iir. R:ısya u•usal duyğu!arı 
ukrayna alaylarının inan veren u:;talıkla i 'lliyc:c1.c Jnponya ile 
unsurlar olmadıklardır. savaş fikrini ulusunun yadırğa-

ltalyaya GeHnce mıyacağı bir fikir haline koy-
İtalyan ordusuna gelince bu mu~tur. Yalnız uzak şarka gi-

ordunun savaş gücü, büyük den demiryol!arının fena durumu 
savaştanberi arttığı muhak- He Sovyetlerin köylüler yönünde 
kaktır. inatlı, nizamlı bir :,uğradı l< lan zorlukları göz önü-
çalışma sayesinde mevcut ku- ne getirerek bir Rus - Japon 
surların, eksiklerin de 12-14 savaşı halinde Rusları bu sava-
ay içinde giderilmesi muhte- şm şimdiden galibi farzedeme-
meldir. Başka yüzden İtalyan yiz. Japonyaya ait raporlar da 
askerlerinin maneviyab belli kandırıcı değildir. Japon ordu-
değildir. Gelen bir çok rapor- suna bazı ihtilalci hareketler 
lara göre ökonomik sıkıntıların sokulmuştur: Mançuko zorluk-
sünnesinden doğan hoşnutsuz- ları yenilmiş bulunmıyor. Bir 

' luk orduya da işlemiştir. savaş çıkınca Çinin Japonya 
İtalyan maliyesi derinden deri- için büyük tehlike teşkil ede-
ne sarsılmıştır. ceğini hesap etmelidir. Niba-

ltalya, ordusunun teknik yet bir Rus - Japon savaşında 
organizasiyonunu mükemmel- Birleşik Amerikanın durumu 
!eştirmek için halkının ödeme ne olacakbr sualini sormağa 
kudretinden çok üstün paraya lüzum vardır. Bütün izler bu 
muhtaçtır. İtalya ile flDÜnase- hususta birleşik Amerika ile 
betlerimizin duyulacak derece- Sovyetler arasında geniş ant-
de eyileşmesine rağmen İtalya- laşme olduğunu duyuruyor. 
ya inanılacak bir müttefik na- Binaenaleyh harp olursa uma-
zarı il~ bakmak yanlıştır. Fran-
sa ile Jtalya arasında görüşme- bileceğimiz en müsait konjok-

tur şu olacaktır: Almanya - İtal
ler devam ediyor. Avusturya 
meselesi bu iki ülkeyi birbirine ya - Lehistan - Avusturya - Ma-
yaklaştırmıştır. Şunu da unut- caristan karşısında Fransa - Bir-
mamak gerektir ki bir harp leşik Amerika - Rusya - Küçük 
olursa İtalyanın durumu Büyük İtilaf - Baltık hükumetleri.. .. 
Britanyanın durumuna bağlı Maalesef bu konjoktur bile 
olacaktır. Fransaya gelince mu· hayalidir. 
vaff ak olmak için gereğen iç Dış siyasamız yürüdüğü yo· 
ve dış şartları sağlam1amağa Ju değiştirmezse bundan daha 
çalışmaktadır. çok az müsait şartlar içinde 

Alman Tayyareclllğl çarpışmağa mecbur kalacağız. 
Hava kuvvetlerimiz asai"ı yu- Bu~ün srütmekte olduiumuz 

siyasasını bırakarak mümkün 
olan bütün yollara ba' vurmak 
suretile Rusya ile eski müna
sdbetlerimizin yeniden kurul
masını elzem görmekteyiz. Yal
nız bu şekilde iki cephede 
doğü'lmek tehlikesinin önüne 
geçebiliriz. Bu .suretle Lehis
tanla münasebetlerimizin so
ğuması tehlike:;ine l::3Hanma
yıü. Dış siyasamtz te:n !ii Ru.,
ya ve İta!t'a ile itti.fa!c o1mJ.!ı
dır. İt; v~ dış siya:ıııınız!'\ ait 
ol:ırak ileri sürdüğJm1z tedbir
ler bize zafer temin ede
cek bir sav.ıı~ için elzem say
dığımız tedbirlerdir. 

Bu ülkü ile hüküm?tin ba
şına şansölye, Visşansölye, sü, 
d:ş ve ökonomi bakanlarından 
müteş~kkil bh·direkt1ıvar ge:iril
mesini faydalı· görm~kteyiz. Bu 
direktuvarm yüküm:i, önüne 
geşilm ... si imkansız olan rıavaşı 
hazırlamaktan ibaret olacaktır. 

Direktuvara iptidai madde!cri 
bir merkezde toplıy:ıcak, pro· 
paganda organizasyonunu idare 

,.. edec~k ·· olan mütchafisıs bh
teşkilat bağlanmalıdır. Bütün 
harp zanaati doğrudan doğruya 
.kontrol edilmelidir. Vis şansöl
yelik vazifesi ordu başkuman
danı topçu GeneralıFritsche, sü 
(harbiye )ba"Tcanhğı genetalllam
merstei.,0 +~v-Ji e,.1:1

- .. r,.ı•_ "·~ 

yı batmaktan kurtardınız. Ta• 
nenbergte, Harbin sonnnda ve 
Cumhur reisliğine seçildiğiniz 
zaman ... 

Ekselans, daha bir defa Al
manyayı kurtarınız. Bu mıhb
rada imzalan bulunan general-

.. Ha !I r; rJe ı· i u !/ 
ler ve ybksek zabitler size, Al
man yurduna son nefesleçine 
1 ••• .,..1~- -- .. ' '···' ...... ' '.,_..-a •·e-

. ll ıırn 11 G f>ll eru /l((n 

siyasetimizin istenilen şekle min ederler. Bu teklifleriıniıİ 
konulması için Dış bakanlığına hüsnüniyetle mütalea etıne1' 
Moskova elçisi Nadolni çağırıl- lütfünde bulunacağınızı uınu-
malıdır. yoruz. ,, 

!Ju 1f r: ol'lu>f ,ı.; 
Göering, Göebles ve Darre

nin istifaları umumi efkarı tes
kine yardım edecektir. " Ge
çirdiğimiz saatların nezaketini 
göz önüne alarak size, Başku
mandanımıza müracaata mec
bur kaldık. 

Ekselans. üc defa Almanya-

Tahran 
Üniversitesinde 
BERLİN, 10 (A.A)- Gaı~

telerin Tahrandan aldığı bıt 
habere göre İran parlamento!~ 
Alman doktoru Hassin filoloJ· 
prof esöl'ü olarak T abran uo.i: 
versitesine tayini hakkında1'• 
kanunu onaylRmıştır. 

Komünist Bir 
Piskopos 

Atina, 10 (A.A) - Gazete .. 
ler komünistlerle münasebette 
bulunmak ithamile Atine pis .. 
koposunun hudut haricine çl: 
karılmasına emir verilmiş 0 

duğunu haber vermektedirlet· 
İngilterede işslzlerlll 

Sayısı 
LONDRA, 10 (A.A)-26-~1 

tarihinde İngilterede işsizlfs1 
adedi 2 milyon 120 bin t1e 
idi. 22-10 tarihine nispe 
1.150 fazlalık vardır. 



t2 Kanunuevvel t934 .-

Bataklı Damın ızı 
Y'a.za:n.; ::E3:'e san. C::emt.J. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ulusal Heyecanlı Roman 
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A.ysel Sonsuz Ümitsizlikler Arasın-
r 

da Hıçl{ırıklar lçi_nde Aglarken ... 
Ali bu iniltinin samanlıktan 

geldiğini ve yine oraya avdet 
ettiğini Farketti: Ve samanlığa 
yaklaşınca inilti kesiJdi. Fakat 
bellidi ki iç~rde odunluk tara
fında biri kımıldanıyordu. AJi 
Bunun kim olduğunu derhal 
anladı: 

- İçerde oturup ağlıyan sen
misin? Aysel! Dedi seslendi ve 
kızın kendisile görüşmeksizin 
kaçamaması için kapının önün
de dikildi. T ekr .. r ses kesildi. 
Ali doğru tahmin etmişti. lçerde 
oturan ve ağlayan Ayseldi. 
Kız hınçkınklannı zapta ça
lıştı. l.tiyordu ki Ali yan
lış bir ses itittiğine zahip 
olsun ve oraden çekilsin git
sin. Odunluğun içi .zifiri ka
ranlıktı ve o biliyordu ki Ali 
kendisini göremiyordu. 

Fakat Aysel bu akşam o 
derece ümitsiz ve meyustu ki 
gözyaşlarım dindirmek kolay 
>lmadı. Henüz dama girmemiş 
ve anasile babasını selamla
mamışı, Buna cesaret edeme
mişti. Akşamın alaca karanlı
ğında sarp yamacı tırmanırken 
Satılmış zadeden hiçbir nafaka 
parası alamadığını ebeveynine 
söylemek lazım geldiğini dü
şündü. Ve buna karşı onlar-
dan duyacağı acı ve zahm 
sözleri hatırlayınca o kadar 
korktu, o kadar korktu ki bir 
türlü içeriye yanl~rma gire-
medi onlar yatıncava ka-

.. l i . .J '('_ ı .c 
dar aışarıôa yatmağı dü-
şündü; böyle yaparsa Belki 
ertesi sabah artık kara haberi 
vermeğe mecbur kalmazdı. işte 
bu düşüncelerle odunluğa ka
panmışb. Fakat bir kere orada 
böyle aç ve çıplak kalarak so
uktan titreİneğe başladıktan 
sonra idi ki ne kadar betbaht, 
atılmış ve kimsesiz bir sefil 
olduğunu hatırladı. Şimdiye ka
dar çektigi bütün hacaletler 
1c korkular ve şimdiden sonra 
çekeceği bütün haletler ve kor
kular müthi~ bir heyüla gibi 
karşısına dikildi ve kurşun ~ikle
tile onu ezdi. burada karanlı
ğın yelnıı.lığm ve kimsesizliğin 
demir pençesinde halini düşü
nüyor, için için ağlıyordu. 

Yürekler paralıyan hıçkmk
larla ağlıyordu ki artık o bir 
sefildi ve kimse onun adını 
bile işitmek istemiyordu. Bir 
kerre dahıı çocukken, nasıl 
bir bataklı~a dü:j~.iğün:i ve 
balçığın içine battığmı hatırla
dı. Korkunç bir meraretle ha· 
tırladı ki kurtulmağa uğraştık· 
çe daha çok batmıfb. Tutun
nıak istediği bütün çalılar ve 
sazlar hep kopuvermişlerdi. İş
te şimdi de böyle idi. Çamur· 
dan çıkmak için nereye tutun
nıağa uğraştıysa hepsi kopu
\'eriyor, kimse imdadına yetiş
nıek istemiyordu O zaman ba
taklıkta boğulurken bir çoban 
Çocuğu koşmuş onu balçıktan 
çıkarmıştı, fakat şimdi kimse 
gelmiyor ve kimse onu kurtar-
rnıyordu. Bu sefer hiç şüphe
siz batmak ve mahvolmak nasibi 
idi, Aysel bataklığı hatırlayınca 
birdenbire zihninden bir şim-
şek çaktı: En iyisi hemen oraya 
gitmek, balçığın içine girip yü· 
tümek ve büsbütün batarak 
~oğulmak ve gömülmekti. Eğer 
1nsan bu dünyada bir kere suç 
etnıekle, artık hiç kimseden 
bir daha bir yardımcı elin uzan
dığını görmiyecekse elbette 
•rtık en iyi yapacak şey öl
tnekti. Çocuk için de en ha-

yırlısı kendisinin bu suretle or
tadan çekilnıesi olurdu. Çünki 
anası hissiyatını meydana vur
mamakla beraber, çocuğu çok 
seviyordu ve Aysel bir kerre 
büsbütün ortadan kaybolacak 
olursa ninesi çocuğu hiç şüp
hesiz kendi öz yavrusu gibi 
bağrına basardı 

Aysel düştüğü felaket içinde 
her kese hürmet ilka edecek 
bir harekette bulunduğunun 
farkında değildi: Her an kana• 
atı bir kat daha takviyet bu
luyordu ki kendisiçin son pe• 
nah bataklıktı. Ve bunu anla
dıkça ağlaması şiddetleniyordu. 
İşte bunun içindi ki göz yaş
larını zaptetmek hiç te kolay 
olmamıştı. Çok sürmedi, yeni
den hınçkırıklar boşandı. 

Ali Kadın kısmını ağlar gör
mek kadar dünyada hiçbir 
şeyden tiksinmezdi, Ayseli bu 
halde görünce evvela hemen 
oradan uzaklaşmak istedi. Fa
kat madamki bir kerre bura· 
ya kadar zahmet edipte gel
mişti. artık nede olsa, anasının 
haberini sağlamalıdı. 

Sert. keskin bir tunla: 
- Sana ne oldu; kız? Dedi. 

Dama niçin girmiyorsun? 
Aysel - Cesaret .edemiyo

rum cevabını verdi. Ve dişleri 
birbirine vurdu: Cesaret ede
miyorum. 

- Neden . korkuyorsun?. 
Sen bu sabah mahkeme mü· . . . 
baıirine Ye mahkeme re>aine 
karşı bir kahraman gibi hare
ket ettin. Bir de şimdi kendi 
anandan, babandan mı kor
kacaksın?. 

- Evet, tabii, onlar hep
sinden beterdir. 

- Peki amma neden tam 
da bugün beter olsunlar? 

- Hiç bir nafaka parası 
kurtarmadım da ondan. 

- Adam sende.. Sen ça
lışkan bir kızsın, kendi rızkı
nı da, çocuğun nafakasını da 
kazanabilirsin. 

- Evet, fakat beni kim ka· 
bul eder ki. 

Aysel birdenbire babasının 
seslerini:duyarak, d15arıya çı
kacağını ve orada kiminle ko
nuştuğunu kendisinden soraca
ğını düşündü. O vakıt tabii, 
her şeyi on:ara anlatmağa mec
bur olacaktı ve o zaman artık 
bataklığa batıp kurtulamazdı. 
Bunları düşününce yeniden vü
cudunu bir korku kapladı. Ve 
can havlile yerinden sıçrayıp 
Alinin yanından kaçmağa te
şebbüs etti. Fakat Ali daha ev
vel davranmış ve onun önüne 
geçmişti. Kollarmı yakaladı ve 
sımsıkı tuttu: 

- Hayır gitmiyeceksin. Se
ninle görüşeceklerim var. 

Kız - Beni bırak! Diye 
haykırdı ve vahşı nazarlarla 
delikanlıya baktı. 
Oğlan - Kendini suya at

mak ister gibi halin var, canı
nı mı kıyacaksın? Dedi. 

Çünki bu anda kız dışarıda 
ay aydınlığında duruyor ve oğ
lan kızın yüzünü görebiliyordu. 

Aysel - Evet, böyle yap
sam da bundan kime ne? Dedi 
,başını geri attı dik dik Alinin 
gözünün içine baktı: 

- Bu sabah beni arabanın 
arkasına bile bindirmek isteme 
miştin. Kimse bana sürünmek 
bile istemiyor, sende anlamalı
sın, benim gibi bir biçare için 
en hayırlısı işi bitirmektir. 

Ali ne yapaca2ını bilmiyor-

Yeni Aslr 

Cenevrede Heyecanzı Bir Celse 
Macareli Karar Suretini Kabul Etti 

----------------------~:----------------------
( Ba~tcıwfı 1 inci sahıf ede ) 

itilafın siyasi manevralarından 
bahsetmek hakkını nereden 
bulduğunü sormuş ve tadilci
liğin bir sulh eseri olmadığını 
göstererek demiştir ki: 

Tadllclllk Ve Zorbahk 
Aynıdır 

Hudutların tadili, ancak ala
kadarların muvafakatı ile ka
bildir. Ve küçük anlaşma dev
letleri Macarların bu baptaki 
taleplerine birçok defalar 
kati bir bayar cevabında bu
lunmuşlardır. Zorbalık tadilci
likten o kadar ayn bir şey 
değildir. Çünkü tadilcilik in
sanlan kısmetlerinin doğrulu

ğunda şüpheye düşürür ve 
galeyane gelen bir düşünce

nin verdiği emirleri yerine ge· 
tirmek için e-ller silahlanır. 

Niheyet Bay Titulesko söz
lerini şöyle bitirmiştir: 

Macaristandan ulusal şerefini 
ihlal edebilecek hiçbir şey is
tenmemelidir. Boş almganhk1arı 
bir tarafa bırakalım. Yugoslav· 
yanın istediği makul tarziyele
ri vermek için bizimle beraber 
olunuz. Sulh davasına hizmet 
etmiş olursunuz. 

Bay Benesin Nutku 
Bay Titüleskodan sonra Çe

koslovakya dış bakanı Bay Be
nes Macar muhtırasının her 
noktasına ayrı ayn cevap ve
rerek zorbalıkla tadilcilik ara
sında bir ayrılık gözetmek 
istiyen teşebbüsleri reddet
miş ve milleJletler cemiyetin
den Yugoslavyanın istediJc
lerini vermeğe davet etmiş 
ve Yugoslavyanm hattı ha
reketi ve Milletler cemiyeti
nin mevcudiyeti sayesinde şim· 
diye kadar önüne geçilebilmiş 
olan felaketin insanlık üzerine 
çökmeli midir diyerek sözlerini 
bitirmiştir. 

Son Gayret 
Bir yandan Bay Benesin bu 

nutku tercüme edilirken diğer 
taraftan Bay Laval Eden ve 
Aloizi, Macar dış bakam nez
dinde hazırlanan karar suretini 
kabul ettirmek için en son 
gayreti yapıyorlardı. 

Yevtlçln Sözleri 
Bay Benesden sonra Yugos

lavya dış bakanı Bay Y evtiç 
söz almış ve gerek Macar ma
kamab tarafından verilen pasa
portlar ve canilerin Fransaya 
gitmek için çı~dıkları ve 

du. Evvela şuradan µzaklaşıp 
gitmek istedi. Fakat bir za
vallıyı bu derece meyus ve 
ümitsiz bir halde terkedip git
mek eaiz olmadığını düşündü. 

- Sen şimdi beni dinle! Ve 
vat et ki söy)iyeceklerimi din
liyeceksin .. 

Aysel bunu vaadetti. 
- Burada bir oturacak yer 

yok mu? 
Şurada bir odun kütüğü 

var. 
Öyle ise oraya git ve 

otur ve sakin ol.. Kız itaat 
etti, gitti ve kütüğün üstüne 
oturdu. Oğlan: 

- Şimdi artık ağlamayı kes 
dedi. Çünkü öyle his ediyordu 

ki kızın "üzerinde bir kudret 
ve nüfuz kazanmışh. fakat bu
nu o söylememeliydi, zira kı
zın başı tekrar ellerinin içine 
düştü ve eskisinden daha şid
detli hmçkırıklarla ağlamağa 

başladı. 
- Ağlama dedi az daha 

ayağile yere vuracaktı. 
- Dünyada senden beter 

insanlar var. 
- Hayır kimse benden be

ter olamaz. 
- Sen genç ve gürbüzsün 

benim anamın ne halde oldu
ğunu sen bir bilsen, vücudunu 
şöyle sızılar kaplamıı ki kı-

fakat çıkmamaları lazımgelen 
Yankapasto kampı işlerinde 

Macar hükumetinin tuttuğu mü
dafaa usulünden hiçbir hayrete 
düşmediğini söylemiş, Macar
ların Yugoslavyanın iç işlerine 
karışmasın~ protesto etmiş ve 
mes'uliyetler yolunda evvelki 
ittihamlannı tamamile muhafa
za eylemiştir. 

Macar. murahhassının 
Şlklyetlerl 

Nihayet Macar murahhassı 
Bay Fon Ekhart bütün hatip
lerin macaristanla iyi münase
betler kurmak arzusunda bu
lunduklarını müşahede ederek 
Macaristanında komşularile hat
ta uluslar arası mukavele dı
,şında zorbalık tahrikabna kar
şı anlaşmıya hazır olduğunu 
bildirmiş, tadilcilik tezini tek
rar ele alarak bunun bir sulh 
vasıtası olduğunu söylemiş ve 
Triyanon muahedesinin imza
sından beri Macaristanın kom· 
şularınm basmane hareketle
rinden şikayet eylemiştir. 

lnğlltereye Teşekkür 
Konsey bu nutuklardan son

ra İngiliz murahhassı Bay Ede
ni Yugoslavyanın talebi için ra
portör tayin eylemiştir. 

Bunun üzerıne Fransa dış 
bakanı Bay Laval kürsüye ge
lerek Sar işinde yaptığı tavas
sutla iktifa etmiyerek bug ün 
diğer bir mühim işi üzerine 
alan lngiltereye alenen teşek
kürde bulunmuştur. 

(Lltvlnof Düsturları 
Nihayet Bay Litvinof anlaş

ma ihtimallerinin baş gösterdi
ğini ve bAtün dünyanın konse· 
yin karanw ümit ve heyecanla 
beklediğini söyliyerek konseyin 
geç vakıt ekrar toplanması ı 
teklif etmiş ve bu teklif kabul 
olunmuştur. 

UçUncU Celse 
Reis Bay Vaskncellas kral 

Aleksandr ve Bartuyu önmüş 
ve Macarların cevabını bekle
mek için celseyi bir çeyrek 
tatil eylemiştir. Bu arada Ma
carların Yugoslav - Macar ih· 
tilafına nihayet veren karar 
suret ni kabul ettiği cevabı gel· 
diğinden konsey üçüncü kere 
toplanarak müzakereleri bitiren 
son karar suretini ittifakla ka
bul eylemiştir. 

Kararın Mahlyetı 

Bu karar suretinde Marsi ya 
suikastinde ,ölenler tazim olun-

mıldamağa mecalı yok. Öyle 
iken zavallı bir kerre bile 
şikayet etmez. 

- Onu benim gibi bütün 
dünya terketmemiş. 

- Sen de o kadar terkolun-
muş değilsin. Ben anamla senin 
için konuştum beni buraya o 
yolladı. Hinçkırıklar dindi. Bu 
esnada ormanın da harikavi 
bir şey bekler gibi nefesi ke
silerek büyük bir sükuta dal
dığı duyuldu: 

- Ben sana haber vermeğe 
geldim. Yarın anama gidecek
sin seni görmek istiyor. Anam 
bizim yanımıza hizmetkarlığa 
gelirınisin diye senden sora
cak. 

- Gelirmiyim diyemi sora
cak?. 

- Evet fakat önce seni bır 
kere görmek istiyor. 

- Biliyormu ki ben ... 

- Herkesin bildiğini o da 
biliyor. 

Bir hayret ve sevinç sayha
sile kız yerinden sıçradı ve o 
anda Ali hissetti ki bir çift 
kol boynuna dolanmıştı. Deli
kanlı adeta korktu ve ilk ham 
lede kızın kol anndan sıynl
mağı düşündü. Fakat kendisi
ni zaptetti ve olduğu yerde 
kaldı. 

- sonu var -

duktan sonra her devletin ken
di arazisinde her hangi bir 
zorbalık faaliyetini ne teşvik 

ve ne de böyle bir faaliyete 
müsamaha göstermemek vazi
fesi iktizasından bulunduğu, 
zorbalık hareketlerinin önüne 
geçmesi ve onlan tenkil etme
si lazım geldigi ve aynı zaman
da kendisinden yardım istiyen 
devlete yardımını esirgememe
si icap ettiği tasrih edilmekte 
ve deni mektedir ki: 
Macaristan Mes'ullyetl 

Kabul Ediyor 
Verilen belgelerden şu neti

ce çıkıyorki, Yugoslavya top
raklar dışında zorbalık teşek
küllerinin mevcudiyeti veya 
faaliyeti hakkındaki bir çok 
meseleler Yugoslavyanın iste
diği tarzda hallolunmuş ve ba
zı Mac.ar makamatı hiç değil
se ihmallarlyle Marsilya sui
kastiyle alakadar olmak üzere 
mesuliyet altına girmişlerdir. 

Mes'ullerl Tecziye 
Milletler cemiyeti konseyi 

uluslar arası mes'uliyetleri ta
mamiyle müdrik olan Macar 
hükümetinin mücrimiyetleri te
beyyün eden makamatı vakıt 
geçirmeksizin tecziye etmek 
arzusunda ve bu vazifeyi ifaya 
azmetmiş bulunduğuna kani 
olarak Macar hükumetini bu 
hususta alacağı tedbirleri ken
disine bildirmeğe devet eder. 

Nihayet konsey siyasal zor
balık maksadiyle yapılan tah
rikat teşebbüsü veya cinayet
lerin tenkilini temin edebilecek 
uluslar arası bir mukavele ya
pılması işini tetkik etmek üzere 
bir mütahassıslar komitesi teş
kiline ve bu komitenin, Belçika, 
İngiltere, Şili. Fransa, Macaris
tan, İtalya, Lehistan, Pomanya, 
İsviçre ve Sovyet Rusya mü
messillerinden mürekkep olma
sına karar verir. 

Sulha Hizmet 
Cenevre 11 ( A . A ) - M. 

Laval Konseyin karar suretini 
ittifakla kabul etmesi üzerine 
şu beyanatta bulunmuştur : 

Milletler cemiyeti bir defa 
daha sulha hizmet etmiştir. 

Kabul edilen karar sureti bi
zim duygularımıza tercüman 
olmakta, prensipler koymakta, 
hadiseler tespit etmekte ve ne
ticeler çıkarmaktadır. Arzu edi
len sükunetin tahakkuku şimdi 
Macar hükümetine bağlıdır. 

Konseye geline, asıl vazifesin
de kusur etmemiş olduğunu 
söylemek lazımdır. 

Ölçüler 
Kanunsuz Hereket
ler Ehemmiyetle 
Toklp Edilecek 

Baıı imtiyazlı şirketlerin ka
nunun men etmesine rağmen 
elan eski ayar ve ölçüleri kul
landıkları vilayet makamının 
nazan dikkatini celbetmiş ve 
bu vesile ile daire ve müesse
sata aşağıda yazıla ehemmiyetli 
tamim gönderilmiştir. Bu ta
mimi hulasatan yazmağı faideli 
buluyoruz. 

Kullanılmaları yasak edilen öl
çülerin kanunun tatbik tarihin-
den beri 11 ayı mütecaviz bir 
zaman geçtiği halde elan kul
lanıldığı mahalli belediye reis
lerince bildirilmesi üzerine an
laşılmıştır. 

Nizamnameye uyğun olmı
yan ölçülerin zaruri olarak mu
saderelerine gidilerek usulü 
dairesinde bu gibi müesseseler 
hakkında kanuni takibatta bu
lunulacağı pek tabiidir. 

Cümhuriyet idaresinin inki
lap rejiminde çok mühim ve 
hayati bir mevki bulunan ölçüler 
inkilabının dayandığı kanun 
ve nizamnamesinin hükmü icap
lan tamamen ve harfiyen tat
bik edilecektir. 

Sanlfe 7 

Soyadı 
Alanlara ........ ;-

Gazetemiz ikinci 
Bir Kola}' lık Daha 
Göstermek Kara-

rını Vermiştir ·---Soyadı kanununun tatbik 
mevkiine konacağı günler yak
laşınca yurttaşlarımız arasında 

büyük bir kaynaşma başgöster· 

miştir. Herkes bir isim seçmek 
ve bunukaydetmek ihtiyacını d~· 

muştur. Gazetem~z okurlarına 

bir kolaylık olmak üzere soy 
adlarını alanların isimlerini her 
gün neşretmeği bir vazife bil
mişti. 

Son günlerde soyadı alanla
rın nüfus idaresince tesciline 
başlanmıştır. 

Tesçilden haberdar olmıyan· 

lar mütemadiyen isimler almak· 
ta ve bunları gazetelere ver
mektedirler. 

Mesela Yılmaz ismini herhan· 
gi bir vatandaş yazdırtbğı halde 
yine Yılmaz soyadın almak sava
şında bulunanlar vardır. Nete
kim gazetemizde soyadım al
mış ayrı ayrı ailelerin isim
leri çıkmaktadır. Kanuna na-

zaran tescilde geç kalanlar 
bu soy adlarını kul anamiye
cekler ve değiştirmiye mecbur 
olacakla~dır. Bnnun için gaze
temiz yarından itibaren soy 
adlarını nüfus idaresine yaz
dırmış bulunanlaran da müra
caatları takdirinde isimlerini 
parasız yazmağa karar vermiş
tir. Bu suretle hem katiyet 
kespetmiş soyadlarını bu ka
bil zevahn do.$tl,flnııa bil<ilrmif 
ve hem de teşcii edilmiş 
soy aylan üzerinde aynca 
yorulmamak beyhude isim ta· 
şımamak için okuyucularımızın 
işini kolaylaştırmış olacağız. 

Binaenaleyh nüfusa soy adları
nı yazdıranlar keyfiyetten ga
zetemizi haberdar ederlerse 
hem kendilerine ve hem de 
yuttdaşlarına hizmet etmiş ola
ccaklardır. Bugün gazetemize 
bildirilen soy adlarını da neşre 
devam ediyoruz ; 

Ağır Ceza Reisimiz 
Ağır. ceza mahkemesi baş

kanı Bay Suat bütün ailesi ef· 
radile birlikte Güral soyadım 

almışlardır. 

Müstahmem mevki daire 
müdürü yüzbaşı Kenan (Okay) 
Buca orta mektebinded Türkçe 
muallimi Hüsnü (Gökdeniz), 
riyaziye muallimi Cevdet (Eren), 
tarih muallimi Sait (Ergene), 
askerlik muallimi Lütfü (Er), 
beden terbiyesi muallimi Ke
mal (Altay, dikiş muallimi Naz
miye (Gülnel), tabiiye muallimi 
Fitret (Gönel), katip Ziya (Ku
yuncu), resim muallimi Kadri 
(T onçyon), müzakereci Halit 
(inanç), mübayaa memuru Şükrü 
(Solak), anbar memuru Sırrı (Ulu 
dağ),doğramacı oğulları damadı 
Hasan(Palantekin),İzmir ithalat 
gümrugu komisyoncularından 

Emin ile kardeşi belediye ta
hakkuk memuru Vecihi (Y o
tan), Kız mzallim mektebi mü
dürü Sabiha (Gökçün), Alsan
cak maliye memurlarından Yu
suf (Kılıc Arslan), Ankara yük
sek ziraat enstitüsü umumi 
katibi Fazlı ve kardeşleri Na· 
fız Mustafa kutu fabrikası 
müdürü Şevket ve Haydarpaşa 
lisesi muallimlerinden Tevfik 
(Yegül), katip Raşit (Özcan) 
soy adlarını almışlardır. 

CENEVRE. 10 (A.A)- Roy
ter ajansı Macar Yugoslav 
mes'elesine ait Fransız karar 
sureti metni üzerinde itilaf ha
sıl olduiunu bildirmektedir. 
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BİRİNCİ KISIM 

-114-
Jisor onu kapının çerçevesi 

içinde bekliyordu. Arkasında 
bir kimono vardı ve koridorda 
eşya yoktu. 

May içeri girerken sordu: 
- Mektuplarımı aldınız mı? 
Girdikleri oda bomboştu, 

yalnız yere Japon usulünde 
hasırlar serili idi. Yukan ka!
dınlmış olan kağıt perdelerin 
örtmediği pencerelerden bü
tün körfez görünüyordu. 

- Aldım. 
- Acele edelim: vapur iki 

ıa ıte kadar kalkıyor. 
- Gibniyeceğim May. 
May, Jişor'un yüzüne baktı 

ve "sebebini ıormağa ne ha
cet? Kendisi anlatacakbr,, di
ye düşündü. Fak.at sual soran 
Jisor oldu: 

- Siz ne yapmak niyetin
desiniz? 

- Tahrikçi olarak çalışmak. 
Anlaşılan istediğim olmuş, 

Ôbürgün Vladivostok'ta bulu
.aacağım ve hemen Moskovaya 
~deceğim. Eğer bu olmazsa 
Moskova'da hatta Sibirya'da 
hekimlik edeceğim. Y erte • i 
asıl iş muvaffakiyetle bitsin ... 
Hastalara bakmaktan öyle bık
hm ki... Hele şimdi insanlann 
ölümünü seyretmeğe hiç ta
hammülüm kalmadı... Bununla 
beraber, gene bu işi yapmak 
lazım gelirse ... Bu da Kiyo'nun 
intikamını bir çeşit almak de
mektir ... 

- Artık benim yaşımda n
tikam alınmiyor ... 

Filvaki onda değişmiş bir 
hal vardı. Uzak, ayn, sanki 
onun yalnız bir parçası odada 
May'la beraberdi. Yere uzan
dı: 

May onu dinlerken içinden 
şunları geçiriyordu: "Siz haya
bnızdan kurtulurğen başka 
Katof'lar da lokomotif kazan
lannda yaeıyor, başka Kiyo' 
lar ... " 

Jisor'un bakışları, unutkan
lık arzusuna uymuş gibi, dı

şarda kayboldu: yolun ötesinde 
limanın binbir türlü gürültüsü 
dalgalarla beraber, glineşte 

panldıyan denize doğru gidi
yor gibi idi. May, Rey'in mek
tubunu düşünüyordu. 

Bu glirlilttiler, Japon ilkba 
hannın füsununa, insanlann 
harcadıkları bütün emeklerle 
gemilerle, vinçlerle, otomobil
lerle, durmayıp iş işliyen ka
ıabalıkla cevap veriyordu. May, 
Pey'in mektubunu düşünüyor

du: onun ölüleri bütün rus top
rağını kaplıyan pazı kuvveti 
savaşı içinde çalışan ve çalışı

şı hayatın ta kendisi haline 
getirmiş büyük bir ktıtlenin 
iradesine sıgınmışlardı. Gök 
yüzü çam ormanlannın boşluk-

lannda güneş gibi panldıyor, 
dalları hafifçe büken rüzgar 
vücutlarını yalayarak geçiyor
du. Jisor, bu rüzgirın vücu
dundan bir ırmak gibi, zama
nın ta kendisi gibi geçtiğini 

sezdi ve ilk defa olarak, ken
dini ölüme yaklaştıren zama
nın onu dünyadan uzaklaştır

mayıp bilakis dünyaya, sakin 
\ir urlaşma ile bağlamakta ol
duğunu duydu. Şehrin kenann
da, birbirine girift duran vinç
ıere, donizdeki gemilerle ka
ylklara yollarda birer gölge 
gibi hareket edçn insanlara 
bakb. "Hepsi ıstırap çekiyor
lar,, diye düşündü. "Her biri 
mustariptir, çünkü düşünebil

mektedir. Ta içte, zihin insanı 
ezelilikte tasavvur edebiliyor 
ve hayat suuru ancak ıstırap
tır. Hayatı zihinle değil, afyon
la dü-1ünmeli. Bu lflk içinde 

dağılmış ıshraplar, düşünce ol" 
masaydı, ortadan kaybolup gi
derlerdi...,. Her şeyden ve hat
ta insanlık bile kendini tecrit 
etmiş bir adam gibi minnetle 
çubugunu okşuyor ve göz ka
maştırıcı güneş altında, her 
biri içinin en gizli yerinde sak
lı katillik kurdunu bağrına ba
sa basa ölüme doğru yürüyen 
bütün bu meçhul kalabalığın 

telaşını seyrediyordu. 
Gene düşündü: "Her insan 

bir delidir, fakat insanın alın 

yaz.ısı dediğimiz şey, bu eeliyi 
bütün aleme baglamak için 
sarfedilen emeklerden başka 
nedir ki ... " Sisli gecede, aşa
ğıdan yukan doğru aydınlanan 
F erral'ın yüzü gözlerinin önü
geldi: "İnsan oğlu ilahe olmak 
hulyasındadı ... ,, 

EJ)i düdük bird~n havayı 

yırttı: ö gün bayram arifesi 
idi ve iş o saatte duruyordu .. 
Küçücük adamlar, şehre giden 
düz yola kozuldular ve biraz 
şonra, uzak ve karanlık, bir 
klakson gürültüsü içinde, bü
tün yolu doldurdular: işçilerle 
patronlar, hep birden işten çı· 

kıyorlardı. Bu kalabalık, uzak
tan seyredilen her kalabalığın 

tereddütlü hareketiyle, sanki 
bir hücuma kalkıyordu. Jisor, 
gece olunca, kaynaklara doğru 
koşuşan hayvan sürülerini vak
tiyle görmüştü: bunlardan biri, 
bir kaçı, hepsi karanlıklar art
tıkça azalan bir ,kuvvetle su
ya koşarlordı: Hafızasında af
yon bunlann bu koşuşmaları
na vahşi bir ahenk veriyordu 
ve uzaklarda kaybolan insan
lar, çıJdırmışa benziyorlardı. 

Hafif, çok yüksek bulutlar ko
yurenk çamların üzerinden 
geçiyor ve yavaş yavaş gökyü
zünde dağılıp kayboluyorlardı. 
jisor'a öyle geldi ki bunlardan 
bir kaçı, hani şu karşıda görü
nenler, onun tanınmış ve sev
miş olduğu, sonra ölmüş adam· 
lann ifadesi idi. insanlık kaba 
ve ağır, eti ile, ganı ile, ıstıra
bı ile kaba ve ağırdı ve bütün 
her şey gibi kendi kendini ya
pışıyordu. Fakat kan da, et 
de, ıstırap da, hatta ölüm de 
orada, yukarda, ışık içinde 

- musikinin sessiz gecede 

kayboluverdiği gibi - kendi
kendini emip yok ediyordu. 

Kama'nın çaldığı çalgıyı hatır

ladı ve insan ıstırabının, top
rağın tcrennumü gibi. gökyü

züne yükselip kaybolduğunu 
sandı. Onda, yüreği gibi saklı 

ve mühtez sükün üzerine, zap
tedilmiş ıstırap insana olmıyan 

kollarını sarıyordu. 
Sonu Var -

Bir Kadın 
Et Kaçakçılığı 
Yapıyordu 

Kemer caddesinde Ahmet 
kansı Hüsniyenin 208 numa
ralı evinde hastalıklı hayvan 
bulunduğu haber alınmış ve 
et takip memururlarile polis 
tarafından yapılan ara~brmada 

da, Sığır ve Koyun eti olmak 
üzere seksen kilo kadar dam
ğasız et bulunmuş ve alınmış
tır. Bundan kızan Hüsniye et 
takip memurlanna taşlar at
mış ve polis memurlarına ha
karette bulunmuştur. 

Bu suçlarından ötürü hak
lannda tahkikata başlanmıştır. 

Zeytlndafi 
Bergamanın Reşadiye nahi

yesinin adı iç işler bakanlığın
ca Zeytindağa yazılmı1 valiliğe 
bildirilmiştir. 

Yenı Asır 

OKONOMİK YAZILAR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Planlı İktisat 
Ve Bizim Planımız 

"Yaza:xı i:zaxıl:r İş ::ea:ııkası:ııd.a 
1'.c'.Ciiıı.:lr :ıa:: v:ren. 

-2-
- ı aş ta• o 'ı 2 uıci SHh11ecfl' -

iş hacmini <laha fazla işçi ara
sında taksim etmek ve sonra 
saı~ayii iflastan km tarmak için 
i~çi ücretlerini tenıi& etmekle 
işleyen ameleııin yevmiyelerin
den bir miktar kesip işsizlere 
tevz.i etmek arasında bir fark 
yoktur 

Bu fikir bir buhran te<lbiri 
olabilir. Yoksa bunu kalkınma 
tedbiri olarnk kabul edemeyiz. 
Çünkü mevcut işsizler"! böyle 
sun'i tedbiılerle iş bulursak 
lıaKiki inkişafh. snı:uıyii.n ihti~ 

yaç gösteteceği am..!1cyi nere
de bulacağız? Ve o zaman ame
le adedinin mahdudiyeti yüzünden 
bu inkişaf hareketi akamete 
mahkum olmaz mı? 

Sanayiin talep fazlalığını fiatı 
yükseltmeden karşı1ama::n kal
kınma için ilk şarttır. mevadı 

iptidaiye fiahnın yükselmesi · 
için de ilk lazım olan şey fab
rika mamulabnın tezayüdüdüı·. 
Binaenaleyh iş bacmının fazla· 
)aşması için hiç bir esaslı fikri 
ihtiva etmiyen hu sistemi de 
desteksiz bir tetbir olarak ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. 

Bilhassa son zamanlarda Nev .. 
york Times tarafındandan bir 
cins sanayi erbabını birleştire
rek istihsalab tahdit etmek 
fikri tervic edilmektedir 
istihsali tahdit etmek kal
kınmaya en büyük "manidir. 
Amerikada tröstlann müsteh
liklere tehakkümünü meneden 
Stierman lov'ı k ldırarak bir 
cins sanayi erbabının birleşip 
istihsali tahdit ve fiatleri yük
seltmesine meydan verirsek 
yığılıp kalan meva<fı iptidaiyeyi 
hangi fabrika ir.tihlak edecek? 
Bugün en fazla lazım ol®. zi
rai emtea fiatını yükseltmek 
ve bunun için de sınai faaliyeti 
tevsi etmektir. Halbuki yuka
ndeki teklif tamamile bunun 
uksinedir. 

Bugünkü işsizler fabrikadan 
çıkanlmış ameJelerdir: Fabrika 
İ5tihsalini tahdit ederek fiatleri 
yükseltmek, belki bugün için 
mevcut sermayedarlara bir 
mıktar üren "fail{,. temin eder. 
Fakat bu da muvakkattır. Çün
ki ziraat erbabınm i ştira kuv
veti azaldıkça ve işsiz miktarı 
çoğaldıkça talep, sanayıcilerin 
tahmininden de aşağı düşecek 
ve bunu düzeltmek için her 
sene evvelki seneden daha az 
istihsal etmek lazım gdecektir. 
Bunu huhrani teşdit etmekten 
başka hiç b!r faidesi olmadığı 
aşikardır. · . 

Zirai emtea fiatını yiikselt-
mek için şehirlinin istihlaki 
üzerine vergi tarhetmek fikrin
de de olanlar epeydir. Halbuki 
maksat zirai mah!mlat istihlaki
ni arhrarak fiatları yükselt
mektedir. Yoksa zirai mahsu
lah tahdit ederek fiatı yükselt
mek sanayi işsizlerine bir de 
zirai işsizleri iletirmek demek
tir. Şehirli, üzerine vergi ko
nan emteeyı ya daha az istihlak 
eder ve yahutta istipdal ka-

nunu mucibince buna yakın 

ve aynı faideyi az çok temin 
den mahsulatı istihlak eder. 
Mesela buğday yerine pirinç 
ve patates yir. 

Bi~netice fiah yükseltmek is· 
tenilen emtaa daha az istihlak 
edilir. Eğer bu mal ayni za
manda bir ihracat emtaası ise 
bu siyaset tamamile bir dum
ping siyasetidir. Bu usulün if
las ettiği de çoktan anlaşıl
mıştır. Maksat hakiki ve tabii 
kanunlara tevfiki hareket ede-

rek fiyat tereffuunu temin et
melctir. Yahut daha doğru bir 
tabirle hem müstehlik, hem müs 
tahsilin mütesaviyen ve adaletJe 
menfaatlannı gözetmekte ve her 
ikis;nin iştira kuvvetini mütera
fikan yükselterek istihlak ve 
istihsal arasında mütevazin bir 
inkjşaf basıl etmektir. 
Yukarıda muhtelif planlan, 

bunlann tatbiklerini ve mızır 
neticelerini gördük. Bu kısa 
mütalaadan iktisat ilminde ön 
olduğunu zannettiğimiz millet
lerin ne kadar buriz h::ıtalara , 
dü~düY,ünü öğrendik. Şimdi 
bütün bu safahatı göz önünde 
tut'lrak kendi memleketimiz 
iktisadiyatını ve bunun mesut 
neticelerini tahlil ve tetkik ede
biliriz. 

Bizim planımız nedir ? 
Bi:: hiç bir iktisadi uzvu

muzu felce uğratmadan, onu 
ızrar etmeden, iktisadın tabii 
ve mücerrep kanunlarına uya
rak kalkınmışıktır. Biz içtimai 
değişiklikleri istihdaf eden ko
yu Etatismi kabul etmedik. 

Yeni bir sanayi yaratmak is
tiyoruz. Bunu yaparken, bunu 
himaye için gümrüklerimizi yük
seltirken ihracatımızı ızrar et
memeğe büyük bir ehemmiyet 
verdik. 

İkitisadi bünye gayri meşru 
bir çok unsur ve tesirlerin mü
nasebet ve kaynaşmasından ha
sıl olur. Bunu kat'iyetle bul
mak pek müşküldür. Hiçbir 
emtianın talebini ve bu talebin 
ilerideki şeklini şimdiden kes
tiremeyit:, Bunun için biz ta
~ebi tahdit eden bir program 
çizmedik. Yalnı7. ihtiyacımız 

olan ve kendimizce, Türk işçi
ıile imali elzem bulunan mad
deleri tayin ettik. Bunun inki
ıaf ve yükselmesini Türkün 
teşebbllsüne ve büyük zeka
sına bıraktık. 

Biz etile, kanile ökonomik 
bir bünye yaratmanın imkan
sızlığını her milletten daha ev
vel takdir ettik. 

Devlet ökonomi bünyenin 
iskeletini ihzar eder. Millet te 
bunun üzerindeki kam ve eti 
temin eder. Millet nekadar te
miz ne kadar idareli olursa o kan 
ve et ~ kadar temiz ve o ka
dar iradeli olur. 

Biz muhayyelenin yarattığı 

bir kalkınma şekli kurmağa da 
teşebbüs etmedik. Yukanda 
aoylediğimiz gibi hiç bir zeki 
iktısadi bünyenin şeklini tefer
ruatına kadar çizemez. lhsai 
malumat ta bu hususta pek 
mahduttur. Mücerret n:ızariye· 
ler her zaman ve her vaziyette 
tatbik kabiliyetini kaybedebilir. 

Biz bununçün mücerret na
zariyeler üzerinden yürümedik. 
Tecrübe edilmemiş ispekülitif 
Doktrinlere yanaşmadık. Pa
ramızı düşürmedik. Enfülasyon 
yapmadık. Eşya fiyatını staplize 
etmek hülyasına düşmedik. Bir 
intikal devresi geçirmeden her 
cins sanayii birden ihya etmek 
hayaline de kapılmadık. Bizim 
planımız tecrübe ve ihtiyaçtır. 
Bir işe teşebbüs ederken evve-
la ona olan ihtiyacı iyice dü
şündük. Başarabileceğimizi gö-
zümüze kestirdik. Ve ondan 
aonra teşebbüs ettik. Muvaffak 
olduk ve muvaffak olurken 
hiç ~ir zümreyi izrar etmedik. 

Bizim planımız klasik ilimler 
ve nazariyeler planı da değil

dir. Bizim planımız şuurlu tec
rübeler ve bu tecrübelerin 
derslerinden müteşekkil yine 
şuurlu ve iradeli bir plandır. 

Biz beş on kişiyi davet edip 

1a ~anunuevveı 1934 

Hasan Babanın Evi 
Yandı .. Ansızın 

Mes'ut Bir Tesadüfle Enkaz Altında 
Kalan Paralar Yanmadı 

Evelki gece saat yirmi ikide 
Karşıyakada Rayegan sokağın
da mütekait müteferrika ko
miseri Hasan babanın evinden 
yangın çıkmış ve ev kamilen 
yandığı halde etrafa siraye
tine me~ dan verilmeden sön
dürülmüştür. 

Bay Hasan, teravi namazına 
gitmi1 ve kızı Suat yukan 
katta yatarak lambayı yanar 
bırakmıştır. Suat uykuda iken 
parlayan lambadan çıkan ateş-

le ev yanmış ve az çok etra
fındaki evlere de zarar ver
diği gibi Suat ta kendisini beş 
metre yükseklikten atarak ca
nını kurtarmıştır. 

Y angıne emniyet müdürü 
Bay Feyzi bızzat gitmiş ve 
yangının söndürülmesine neza
ret etmiştir. Yangından husule 
gelen zarar ve ziyan 3500 lira 
miktanndadır. Ev sigortasızdı, 

Hasan baba pek yakın bir 
geçmişte tekaüt olmuş ve biz· 
met senelerine mukabil 1800 
lira mükafat almıştı. Bu para 
ile mumaileyhin son günlerde 
aldığı tekaü~ maaşının bulun
duğu dolabın üzerine yangın 

esnasında bir dıvar yıkılmış ve 
iyi bir tesadüf eseri olarak 
enkaz altında kalan dolap yan
mamış ve paralar sağlam ola· 

· rak kalabilmiştir. 

1 klçefmellkte 
Evvelki gece saat ikide İki 

çeşmelik caddesinde kömürcü 
Mehmet oğlu Hüseynin 590 
numaralı kömürcü dükkanından 
yangın çıkmıstır. 

Yangın, köylerden yeni alı· 
nan ve dükkana konan kömilr· 
lerin tamamen sönmemiş olma· 
sandan çıkmıştır. Etrafa siraye· 
tine meydan verilmeden sön· 
dürülmüştür. Zabıtaca tah!cika
ta devam ediliyor. 

Evelki Günkü Cinaytt 
Adliyeye Verildi.. 

Katil Nefsini Müdafaa Ettiğini Söy· 
lüyor. Şahitler De Teyit Eyliyor .. 

Evvelki akşam İkincikordon- Hasan hjdiseyi müsh.ııtik-
da, aralarında gazete satışı yü- likte olduğu gibi anlatmış ve 
zünden çıkan kavga sonunda demiştir ki: 
Hasan adında bir müvczzinin - Ben gazete almağa ge-
T evfik adındaki müvezzii kar- lince üç kardeş ellerinde de-
nındaıı bıçaklıyarak öldürdüğünü mirler olduğu halde üzerime 
dünkü sayımızda tafsilatile yaz- hücum ettiler, arkadaşım Ya· 
mıştık. şar beni kurtar:mak isteyince 

Hasan ve ona bu cinayette ellerindeki demirle ona da vur-
yardım etmekle maznun gazete dular. Ben başıma bir demir 
müvezzii Yaşar üçüncu müs- yıyınce sersemledim, bıçağı 
tantikliğe verilmişlerdir. çektim ve nefsimi müdafaa et-

Tabip adli tarafından yapı- tim. 
lan muayeneleri neticesinde Dinlenen yirmi şahit te bu 
maktul T evfikle kardeşleri ta- ifadeyi teyit e4er beyanatta 
rafından ıuçlulann başlarına bulunmuşlar ve üç kardeşin 
demirle vurulduğu tesbit edil- Hasan'ı akşama kadar ar.11dık

lannı söylemişlerdir. 
miş ve kendilerine yaraların- ;x aşar serbest bırakılmış ve 
dan dolayı beşer günlük rapor Hasan tevkif olunarak ceza 
verilmiştir. evine gönderilmiştir. 

••••• 
Memurlar Kırmızı Ay 

it Saatinde Vazlfele. Hazırhklara Bafladı 
rlnden Ayrllmıyacaklar Kırmızı ay derneği bayram· 

Vilayetten bütün daireler da rozet tevzii için şimdiden 
müdürlüklerine bir tamim gön- Hazırlıklara başlamı"tır. 
derilmiş ve dün saat on yedide y 

yapılan yoklamada daireler- Bayram da camiilerde bay· 
deki memurlann hiç birisinin ram namazının kılınmasına haş-
işi başında bulunmadıklan lanmazdan evvel ög" üt veren .. 
görüldüğü bildirilmış' tir. ler söz arasında savaş ve ba• 

Memurin yasasına aykırı olan nşta Kırmızı Ay kurumunun 
bu halin sebebi sorulmuş ve 
yasaya göre cezalandmlmalan yaptığı iyi işleri tekrarlıyacak-

. muhakkak olan bu gibilerin lar ve ulusun hayır kurumuna 
çalışma vaktinde işleri başında daima yardım elini uzatmasını 
bulunmalan istenmiştir. dileyeceklerdir. 

···:······················· ··••••·•·•····•································•·••·······•· hır odaya kapayarak şöyle bir gözbebeği olan iş bankasını 
plin çiz demedik. Çünki ikti- büyüten büyük iktısatçıınız i:Sa}' 
sadi veçheyi hiç bir encüme- Celalı iktısadi işlerimizin başı· 
nin tayin edemiyeceğini bili- na getirmekteki büyük isabeti 
yorduk. minnet ve şükranla zikret-

Biz memleketimizin her par- memiz lizımdır. Ökonomi ba· 
çasını birbir tetkik ettik. İh- kanımızdaki herşeyi vuzuhl• 
tiyaçlanmızı gördük. Bunu te- görmek kabiliyeti, yüksek nÜ" 
min edecek sanayii evvela az- fuzu nazarı ve bilhassa itidal 
dan başlıyarak kendimiz yap- ve tecrübeye verdiği büyük 
mağa başladık. Muvaffak ol- ehemmiyetin bugünkü kalkın-
dukça büyüttük. İşte şeker mamızda en büyük imil oJdu-
sanayiimiz. ğuııda hiç şüphe yoktur. 

Sanayümizi kurarken ihraca- Bu seneyi kazançla bitireıı 
bmızı da teşkilitlandırdık. En sanayi erbabımız, ihracatçunıs 
güzide gençlerimizden mürek- ve ziraatçımız daha büyük bit 
kep bir Türkofis tesis ettik. emniyet ve daha büyük üınit-
Bu teşekkül ihracatçılarımıza lerle gelecek senenin progra-
ilmi bir şuur verdi. İhracatı- mını daha vasi iş teşebbüslerile 
mızı yükseltti. Bu sene iyi bir çızebilirler. 
fiatla ve kısa bir zamanda sa-
blan tütün, üzüm ve incirleri
mizin bu muvaffakıyetinde Tür
kofisinin büyük hissesi vardır. 

Ve en nihayet cumhuriyeti
mizin memleket iktisadiyabnın 

(m Yeni Asır Ga=etesi11i1~ 
3 l te.~rinieyvel 1934 tariJıl• 
nilsJıasmda f'.MOJıe Dif·ije> 
adlı yazımda bu il us usta izfti 
Jıat vet·ihnistfr. 



Yent A .... Sahife e 

Eınlik Ve Eytam f ankasından: 
Esaı No. Mevkii No. Cinsi 

ı008 

109 
410 
459 
467 
475 
502 
516 
520 
S21 
534 
5S3 
554 
SS7 
5S9 
561 
566 
569 
570 
886 
888 
894 
895 
897 
898 
899 
896 
g93 
900 
903 
904 
912 
910 
525 
914 
915 
909 
889 
916 
S31 
917 
985 

Petin para ile: 
Karantina tramvay caddesi 
Sekiz taksitle: 

S58 

Karşıyaka Alaybey Salihpaşa cadde.i 89191 

ev 

Depozito lira 

600 

1100 
180 
21S 

Sümer Bank 
" 

Ka(ataş Orhaniye sokağı 13117 
Karşıyaka Alayb y Süreyya sokağı IS, lS/17 

.. ,, Celilbey sokağı S3]3S 

" 713,SO M.2 arsa 
79,50 " 

908,50 ,, 
.. 2S 

275 
200 
700 
100 
6SO 

YERLİ MALLAR PAZARI 
.. ,, Hengam sokağı 4/41 ,, 
,, Donanmacı mahallesi Çoraklı so. 78, 64/1 
" Osmanzade Tarik sokağı 10, 8/1,8/1.8 

6S3 " 
1295 " 

" lzmir Halkından Gördfio«ii Büyük Rağbete 
" ,. ,, Reşadiye caddesi 24/22 

., .. Yalı Cumhuriyet caddesi 168/1,188 
243 .. 
795,50 .. " Şükran Karşılığı Olarak 

., Bahariye mahallesi Hafız ef. sokağı 14 96 " 
" 
" 

- -- - .. 
,. Osma112:ade mahallesi şİ'tlendifer so. 11711 209 " 
tt tt n " " 97 204 " 
,, ,, ., Reşadiye caddesi 82 140 .. 

" .. 
.. 

30 
8S 
82 
30 
30 

12 B. Kanunda Başlıyacak 
• ,. ,, ., çıkmazı 76 ı49 .. .. 

tt ,, " it " 64 690 .. .. 110 
300 

20 
40 

120 

TASARRUF HAFTASI MÜDDETiNCE 
• ,. ,. ,, ,, caddesi 3S/31 

.. ,, ., Ruşen sokağı 26m 
1143 " 

98 " 
.. 
" BIL'UMUM MALLAR 

" .. " .. 24/20 197 " .. 
" Alaybey çakıcı sokağı 10, 6/1 
" Osmanzade Ziya sokağı IS 
,, ,, R~adiye caddesi 43, 37/l 

.. " " " 45, '3112 
" .. .. .. 53/4S 

376,75 .. 
1830 .. 
26SS,SO ., 
ıS48 " 
S832,SO ,, 

" 
" 
" 
" 

200 
270 
320 
600 

10 ·ı. Tenzilatla 
" 

" " " .. 31/27 " 
" Alaybey simendifer caddesi 4S/S9 
" Oımanzade Reşadiye geçidi 41/2,3 

348 " 
103,SO .. 

4083 " 
.. 

70 
4S 

210 
270 

45 

SATILACAKTIR .. 
., ,, ., caddesi 41137 2669 " .. 
,, Alaybey Feryat sokağı 23,2Sl23 104 " 
" Donanmacı M. Şayeste sokağı 60/ı,74 920,60 .. 

" 
380 

40 
160 
2S 

3SO 
230 

25 

Bilumum Devlet ve müessesat memurinine tak-.. 
., Yalı caddesi 2,24 
,. Oımanzade Ruşen sokağı 12 

58 ,, 
5022 " 

" sitle mal verilir. ( Odunpazarı No. 11-12) 

1037 

,, Demiryolu çıkmazı 7,S7 
" ,, Tahir bey sokağı 1,28 
.. .. ,, .. S,24 
., Soukkuyu Boıtanlı çıkmazı 9 
., 01manzade mahallesi Şimendifer so. 65n3,1S7 
., Alaybcy Şadiye sokağı 1412,18/20 
,. Bahariye mahallesi Mektep sokağı ı 7 
" Oımaıızade ikinci Aydın sokağı 24/ı,11 
,. Donanmacı M. Aydoğdu sokağı 24/34 

İzmir Dolaplıkuyu Yusufdede caddesi 14/131 
İzmirde lsmetpaşa mahallesi birinci Asmalı 5,3 

Mesçit sokağı 

5S3 " 
1693 " 
1520 " 
1939 .. 
3898 " 

132 .. 
433,50 " 

80 .. 
544 " ev 

" 
" .. 
.. .. 
" .. 
.. 
" .. 

evin 617 sehmi 

200 
40 
90 
18 

170 
30 

260 

~ 

Jlin 

Yerleri ve numaralan yukanda yazılı emlakin sekiz taksitle sabşları 25/12/934 Salı günü saat 
onda ihale edilınek üzere açık arbrmaya konulınuştur. İstekli olanların yanlarında yazılı pey 
akçelerini veznemize yabrınalan ve ihalenin arka~ından hemen ferağlan da verileceğinden nüfus 

Birlikler azası için elli bin 
hüviyet cüzdanı, elli bin taahhüt 
senedi ve elli bin sicil karto· 
nunun kağıt ve bilümum mal
zemesi ve basılması üç kayime 
ile açık arbrmaya çıkarılmısbr. 
Şartları ve nümuneleri görmek 
için her gün llllllt ondan on 
ikiye ve on dörtten on yediye 
kadar Beyler sokağında Cum· 
huriyet Halk Fırkası binasında 
teşekküller bürosunda mahsus 
komisyonuna gelıneleri, ihale
nin bu ayın 17 inci günü saat 
onbeşte yapılacağı ilin olunur. 

tezkerelerinin yanlarında bulundurmaları lazımdır. 12-17-19 5323 (1078) 
Esas No. Mevkii • ' No Cinsi Depozitosu ~..,.:,.:-s7-"'.'_.,.._Ml:ım 

383 Kokaryalı Urla caddesi 983 Ev 20 lira Bıçak Yasak 
933 Keçeciler Hasan ef. So. 12 dükkan 4 " Kemeraltında Salepçi banın· C. H. F. 
629/2 Karataş 9 eylül sokağı 1S711 ev ı2 ,, da Mustafa oğlu Ahmedin üze· 

rinde bir bıçak bulunmuş ve 
ve orhaniye so. 

Teşekknller bürosu şefi 
Osman Şen 

Rif müsadere edilmiştir. 
581 Karatat Halil ' at paşa C.349 ,, 8 ,, 

(1080) 

232 Osmaniye caddesi 62 dükkan 15 ,, 
62 Çiviciler kantar karakolu altı ı5-17 ,, 10 ,, 

377 Osmaniye caddesi 39 ,, 15 ,. 
Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bir senelik kira· 

lan 13/12/934 Perıembe günü saat onda ihale edilmek üzere 
açık artırmaya konulınuttur. istekli olanlann yanında gösterilen 
depozitolan veznemize yatırarak arttırmasına iştirak etmeleri. 

4-12 5239 (1040) 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

uzum 
Çu. Alıcı Fiyat 
581 İnhisarlar ida. 7 10 
96 M J Taranto 10 11 
43 Cevahirci Z ı 1 13 25 
36 Koo ittihat 14 ı4 50 
27 H Alyoti 12 50 14 
23 Len Reciyo 14 16 25 
16 Beşikçi Z M ıo 50 10 SO 
13 F Z Mehmet ıo 10 7S 

8 H ve Cevdet 12 12 50 
8 Alyoti bi. 16 15 
7 Mazhar İzmir 13 87 13 87 

Geçmişi Bozuk 
1s Sene Hapsolacak 
Bundan üç ay evvel 11 se

nedenberi metres hayatı yaşa· 
dıkları Fahriyeyi istediği parayı 
vermedig i için komşu evinin 
kapısında yakahyan ve arka
sından bıçakla yaralıyarak öl
düren Giritli geçmişi bozuk 
(sabıkalı) Mavroko Mustafanın 
ınuhakemesi ağır cezada bit
nıiştir. 

Mahkeme, maznunun müda
faasının reddi ile Türk ecza 
kanununun 448 inci maddesine 
Uyularak ıs sene müddetle ağır 
hapse konulmasına karar ver
llliştir. 

5 Şımlak z bi. 16 16 
863 YEKÜN 

incir 
Çu. Alıcı Fiyat 

14 20 T Debbas 9 

Çu. 
391 
ı4 

29 
25 
22 
ıs 

443 
30 

Zahire Borsası 
Cinci Fiyat 

Bağday 3 6S 4 ıs 
Fasulye 8 50 9 2S 
Kendir T 4 4 
Bakla 5 S 
Kumdarı S 25 5 25 
Susam 10 25 10 25 
K..,Palamut 20S 405 
Balye " 44 48 50 

Zorba 
Altı Aya MahkOm Edlldl 

Bornova Mersinlisinde Hay
dar isminde birinin bahçe ku
lesine girmekle suçlu Mustafa 
oğlu Ahmedin muhakemesi dün 
Ağırcezada neticelenmiş ve ka
ran verilmiştir. Suçlunun kule
de bulunan bazı kadınları al
mak bahanesile kuleye cebren 
girdiği sabit olduğundan alb 
ay müddetle hapsine karar ve-
rilmiştir. 

Afealn Karı Kocaya 1 
Balcılar caddesinde Mahmut 

oğlu Kürt Tevfik ve karısı Du
du alış veriş yapmakta olan 
Veli oğlu Hüseynin cebinden 
6 lirasını çalıp kaçtıklarından 
zabıtaca aranmaktadırlar. 

• 

-64- Öz Türkçe karşılıklar 

!enler 7. il erenleri 8. Otu· çocuk 6. Döl 7. Kız ( Kız 
raklı 9. Sayduklar evlat man) 8. Oğlan 9. Oğul 

Eşya - 1. Ağrık 2. A· (erkek evlat man) ıo. Oğuş 
ğırhk (Yolcu eşyası man.) 3. 11. Ôğük 12. Tok 
Ağruk 4. Aynk S. Et 6. - !ık - 1. Oğulluk 2. 
Göçkün (Etyayı mankule Tutuncu 3. Yavga 
man.) 7. İtik 8. İyiş (Ev eş- - lığa almak - Oğul 
yası man.) 9. Karaltı 10. Ka· edinmek 
rarb, karartu 11. Ohrag 12. - (d) ü ahfat - 1. Döl 
Pılıpırb (Ev eşyası man. 13. döş 2. Soy sop 3. Töl 
Pırb (Manifatura ve ev eş- Evliya - 1. Erenler 2. 
yası man.) 14. Pusat 15. Yatır 
Uhrağ (Elbise man.) 16. Üy- Evrak - 1. Bitikler 2. 
düre (Ev eşyası man.) 17. Yapraklar 3. Yazılar 
Taşüt (Eve lazım olan şey- Evvel - 1. Ald 2. Aını, 
!er man) 18. Yük ı9. Yük aşnu 3. Baş 4. Başlangıç 5. 
yap Bayah 6. Beri 7. Birinci 8. 

Etrat - 1. Aylana, Ey· Burna 9. Burun 10. Daha 
lene 2. Bucaklar 3. Çevre ileri ı ı. El 12. Erterek 13. 
çöyre 4. Çevre yanı S. Dek- Eski, daha eski 14. Geçmiş 
re 6. Dolay 7. Dolayı 8. 15: llgeri 16."lık 17. İlki 18. 
Ebre 9. İley 10. San 11.Şen lıkin 19 .. lık .on7e 20. lrterek 

_ . (namaz şımdin ırterek=Ak· 
ı2. T~gre, Tekre 13. ~'.~re Şam namazından evvel) 21. 
ı4. Tıre ıs. Tolı 16. Tuge- Neğinçe (Başkasından daha 
17. Yağru, Yakru 18. Yan evvel man) 22. Ôğdüm 23. 
ı9. Yan yöre 20. Ye; 21. Ôğüç, önüç 24. Ôn 2S. Ön
Yöre, yüre din 26. Ôndün 27. Ônürdü 

- ında (Dolaşmak) -1. 28. Önüt 29. Özel, Üzel 30. 
Çizginmek 2. Dolanmak 3. Uza • 
Yörenmek (bir şeyin kena- - a - 1. Anilki 2. Aşnı 
rında dolaşmak man) 3. Burna 4. Eniklik 5. En 

Evail - 1. Birinci gün- ön 6. İrte 7. Öncül 8.Öndin 
!er 2. ilk günler 3. Önceler 9. Önürdü 
4. Öndün S. Önler - ce - 1. Baya 2. İlkin 

Evani - Çanak çömlek 3. Oza 4. Önce S. Öndün 
2. Eğdiş 3. !diş 4. Kab ka- 6. Önez 7. Önürdü 
cak 5. Kaplar 6. Tabaklar _ ki - ı. Alim 2. As-
7. Tak'.ınlar ragı 3. Aşnuğu, Aşnuk (ev-

Evla -. . 1. Anaz 2. Artık velki, iptidaki, mukaddemki 
3. Daha ıyı 4. ileri 5. Ust, man) 4. Burungu, burunkı 
üıtün 6. Yavukrak 7. Yeğ 5. lıeriki 6. lıkingi, llkinki 
Yeğerek 8. Yekrek, yikrek 7. Önceki 8. Önkü 9. Ôtük 
9. Yiğin Ötken ıo. Söki 11. Tüneği 

Evlet - ı. Bala 2. Cur - ki gün - 1.Düne gün 
3. Çaka 4. Çocuk 5. Coluk 2. Endi, endi l!'Ün 

Azimet dolayısile 
Acele Müzayede 

lle Satış 
Önümüzdeki Cuma günü yani 

Kanunuevvelin on dördüncü 
günü sabahleyin alafranga saat 
on buçukta Göztep;o: iskelesin
den geçince sahilde 976 numa
rada doktor Nevzat Eşref beye 
ait lüks ve nadide mobilyaları 
bilmüzayede satılacaktır. 

Gerek kant markalı lüks 
Alman Piyano lüks kadife kol
tuk takimı maa perde, kuşlu 
ayna, Isparta halısı, etajer, 
masalar, yolluklar, büfe, anah
tarlı yemek masası, Amerikan 

ı 
kanepe iki koltuk, bakır man· 
gal, manzaralı levhalar, şemsi· 
yelik, orta masası, kristal, ve· 

lespit, duvar saab, singer ayaklı 
makine, iki kişilik kesme bronz 
karyola, lavuman tuvalet, ko
modino, kristal yazıhane, 2 be
yaz kısa karyola, divan, lake 
komodin, çifte kanatlı ceviz 
aynalı dolap, 5 oda yer mu· 
şambası, levhalar, bergam sec
cadesi, elektrik sobası, des
penç, yağlı boya paravana, 
buzluk, muhtelif seccadeler, 
maroken kanepe 2 koltuk, ya
zıhane koltuğu, şezlong, etajer, 
vantilatör, tabure, 6 viena san
dalya, 3 orta masaları bakırlar 
yataklar ve sair bir çok lükJ 
mobilyalar bilınüzayede sabla
caktır. Satış peşindir. 

Büyük Kardiçalı ıbra!ıim bey 
hanında Emniyet müzayede 
salonu müdüriyeti. 

1-3 (ı077) 

Öz Türkçe karşılıklar - 6ı -

-Endam - 1. Biçim 2.Bi-ı Güreli 
tiş 3. Bosum, boy bosum 4. - siz - Salpı 
Boy 5. Boy bos 6. Çalım 7. - Enfes - 1. Körkle, 
Çelim 8. Kesim 9. Körüğ Körklü 2. Maytalaman 3.0f
Körkü 10. Sın 11. Ten !az, Uflaz 4. Yeğerek (Evla, 

- lı - 1. Biçimli 2.Boy- müreccah man) 
lu, boylu boslu 3. Çelimli 4. Enfiye - 1. Burun otu 
Gösterişli 5. Ortak 2. Burnot 

- ı mevzun - Boyu bo· Enflüanza - Dumu, {So-
su yerinde ğuk alg1nlığı, nez.le man) 

- sız - 1. Biçimsiz 2. Enin - 1. Bozulma 2. 
Boysuz, boysuz bossuz 3. İnilti 3. İnleme 4. İnü. 
Çelimsiz 4. Eciş bücüş 5. - etmek - 1. Anarş-

Gösterişsiz mak 2. Bozlamak 3. Böğür-
- sızlık - 1. Biçimsiz- mek 4. Hıcıldamak S. İnle

lik 2. Çelimsizlik 3. Göste- mek 6. lnramak 
rişsi:ı:lik 4. Oransızlık (Oran Enis - 1. Arkadaş 2. 
=Tenasüp) 5 Uygunsuzluk Avı.?calıg .~· Avunç 4.Aygen 

Endaze - 1. Kan 2.Kem 5. Uğür, Oyür 
kemyü Enkaz - 1. Bozuntu 2. 

- Endazesiz - l.Oran· ı· Çöküntü 3. Sınık, sıyuk 4. 
sız (gayri mütenasip man) Yıkıntı 
2. Ölçüsüz 3. Uygunsuz . Enmuzeç - 1. <;.acına 2. 

Ender - 1. Azrak 2. Örnek 3. Ülgü 4. Urgüt 
Kızrak 3. Seyrek 4. Tansuk Ensal - 1. Döl 2.Kuşak 
(Şaşılacak şey man) 3. Oğulduk 4. Soy 

Endişe - 1. Azbuk 2. Ensep - 1. En elverişli 
Domuk 3. Düşünce 4. Gici- 2. Onaylırak 3. Pek yerinde 
mik 5, İlinti 6. Kay 7. Kayu 4. Uygun S. Yakışır 6. Ya· 
Ka ygu 8. Kaygı 9. Kurgu ., ra~ıklı 
10. Üşüın 11. Sağınç 12. Enteresan - 1. Kızık, 
Sakınç 13. Sanı 14. Saygın kızıklı 2. Pakattu 
Saygu, Saygan ı5. Sezik 16. - bulmak- Pakattımak 
Sıkınma ı7. Tangış 18. Ü- Ep - (Eb) ı. Ata 2.Ba-
züntü ba 3. Çeçe, çeçe 

- etmek - 1. Ayman- Ebaancet - 1. (Eben'· 
mak 2. Boşukmak, buşuk- anceddin) Babadan babaya, 
mak 3. İmermek 4. Kayık- 2. Babadan oğula 
mak 5. Kazgalamak 5. Ka- Ebeveyn - 1. Ana baba 
yırmak 7. Ökünmek 8. Uk- 12. Törevçiler 
mak ıo. Yaçanmak Epkem - 1. Ağın 2. Bi-

- nak - 1. Düşünceli len, bilenğ 3. Calay 4. Dil-
2. Kaygulu 3. Tasalı lem ez S. Dilsiz 6. Epsem 7. 

Enerji - 1. Basım 2.Tav Sakağü 8. Sessiz 9. Tat 10. 
- k - 1. Cılı kanlı 2. Tezızel 11. T u ıuk 
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mıntakasında tanımıyan yoktur. ~ ,..,,,.;.,.. t §rr ~ .... ~ f .. 

Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi s R A 

Son sistem buharlı Amerikan makinelerile ~ . ......,.,,,...~..,~ · Bayram Miinasebetile Fiyatlarda Fevkalade 1,enzilat boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının ~ 
lzmirde eşi yoktur. .:,,;..•'f "N 

Kostümlerinizi, roplarınızı, fötr şapkalarınızı 
bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak az mas
rafla ve yenileştirmek .için Almanyanın meşhu·· 
kimya fabrikalarından 1. G. fabrikasında ihtisa
sım yapan ve herkesce tanınmış bulunan 

ŞARL PRİMUS 
Müessesesine Veriniz 

BAYRAM MlİNASEBETiLE 
FiyatJarda Fevkalade . Tenzilat . 

ADRES • SAMANISKELESINDE 
• iŞ Bankası karşısında 

KARDİCALI ıbrahim Hanında 
Telefon : 3449 

3 - 15 (1068) 

1 
1 

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 İZMIR de de 
~ok nam kazanmış bir müessesedir 

Tesisatı son sistem. Alman, Amer~kal! makinelerile mücehhez olan bu atelyede bu 
kerre icat edilen yepyenı bır usulle her türlü kadın, erkek elbiseleri 

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

Bayraın münasebetae Yapılan Mühim Tenzilattan 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

ADRES : Mimar Kemalettin coıddesi İstanbul han No. 21 
Telefon şirketi binası karşısında 

--'-p;wvt . ~>"$'- ... 3!ti>0&&:•. 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar Ankara Birası 
Dahlllye 

DOKTOR 

ZEKAi IBRAHIM ... 
Umduğumuzdan Ustün Çıktı Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: ~------------~ .. 1-----------------

U cuz - Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ornıan Çiftliği ~1üdürlügüne müra
caat. Fazla İzahat için lzmirde Ege Palas ve Şeh:r gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu Murat beyden ahnabilir. 

Satılık Hane 
Bornovada Asım bey soka

ğında 2 numarala hane satılık-
tır, Görmek için Kürt Ömer 
sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen-

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

DOKTOR Dok~r 

Hatip Oğ. (sat Kemal 
diye müracaat. 5-2. 

Satılık Depo 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasUI hastahkları 
mütehassısı 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasmda ) 55 nu
maraya nakletmiştir .. (1145)h3 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

HastaJannı her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 
İmamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Öz Türkçe karşılıklar 

- olmak - 1. Dili tu- 2. Bitim 3. Damarlık 4. Dı
tulmak 2. Dilsiz olmak 3. nk 5. Dip 6. Kök 7. Kürçe 
Sesi kesilmek 4. Sumsaymak 8. Oğur 9. Ozıl 10. Öl 11. 
5. Susmak Öz 12. Taban 13. Temel 14. 

Epter - 1. Bot 2. Eksik Tm 15. Tüp 16. Ul 
3. Güdük 4. Kısır (Zürri- - defteri - Kütük 
yetsiz man) 5. Kuyruğu ke- .-. ından - 1. Kökünden 
sik 6. Kuyruksuz 2. Osünde 3. Temelinden. 

Eramil - 1. Beyke 2. -i - 1. Ana 2. Bastı 3. 
Dul kadınlar 3. Dullar 4.Er- Başlı, en başlı 4. Başlıca 
siz 5. Tuğsak - en - 1. Dibelek, Di-

Erbap - 1. Elinden iş belik 2. Dipley 
gelir 2. iş bilir 3. Sabaz 4. - !andırmak - 1. Kök-
Uz !eştirmek 2. Sağlamlamak 3. 

- ı vukuf - Bilge Sağlamlaştırmak 4. Sağlat-
Erguvani - (renk) 1.İp- mak 

kin 2. lzıl (güze] ev parlak - lı - 1. Başlı, başlıca 
kızıl renk) 2. Dayanıklı 3. Doğru 4. 

Erkan - 1. Anıl 2. Yol Kökten 5. Sağlam 
3. Yol yudam - sız - 1. Çürük 2. Evin-

Erzak - 1. Azık, azuk siz (Evin = dane, habbenin 
2. Ceray 3. Kayıt (levazım. içindeki öz) 3. Töpsüz 4. 
malzeme man) 4. Tülük 5. Yalandan 
Yeygi, Yiygi 6. Yiyecek, - lanmak - 1. Kökleş-
Yiyecek içecek 7. Yiyinti mek 2. Sağlamlaşmak 3. T e-

Erzel - 1. Alçak, en melleşmek 
alçak 2. Aşağı, aşağılık,aşa- Esatir - 1. Sürcek, Sür-
ğının aşağısı 3. Sültük çek 2. Tangat 3. Uka 

Esabi - 1. Erenler (Par- - nakletmek - Ukala-
mak uçları man.) 2. Par- mak 
maki ar - (b) ını istikmal etmek 

Esam (Asam) - 1. İşit- Başarmak, başkarmak 
mez 2. Tağır 3. Sangıragu Esef - 1. Acık, acıma 
4. Sanrav 5. Tınlamaz 6. 2. Arman 3. İsiz 4. İster 5. 
Tunku 7. Donuk s~s veren Kaygurma 6. Kırtağ 7.Üzün-

Esarct = 1. Kölelik 2. tü, üzülme 
KuJluk 3. Perevlik 4. Tefi- - etmek - 1. Acımak 2. 
sa 5. Totkonnuk 6. Tut- Kırtamak 3. Ökünmek 4. 
saklık Üzülmek 5. Yanmak 

Esas (Ev eşyası man)- Eser (Nişane man.)- 1. 
1. A2'nk 2. Barık, baruk Belgi 2. Cim 3. Dini 4. im 
(Mal, mülk man.) 3. Döşe- 5. İz 6. Tap 7. Yer 8. Yim 
me 4. İnhtı 5. Pırtı - bırakmak - 1. İz bı-

~atir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye MüWıassısı 
Muayenehane Ş!rinci Bey

ler sokağı numara. 36 Tele
fon 3956 

Evi Karanti tramvay 
caddesi karakol karşısrnda 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

• 

İkinçi kordonda Eski gümrük 
sokağmda (6) numaralı depo 
satılıktır. 

İki kattan ibaret olup birinci 
kah gayet geniş ve ikinc~ kab 
ise depo olarak kul!anılmağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
Ikinci kordonda Kardiçalı Hü
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
müracaatlan. 51-15 

Öz Türkçe karşıbklar - 63-

- i maraz - Samarık Geçmişler 3. Gidikler 4. 
- (Mahsul ıınan.) 1. İş Öncekiler 

2. Ürgüt 3. Yapma Esmer - 1. Baran 2. 
Esef - 1. En alçak 2. Buğday benizli 3. Buğday 

En aşağı 3. Kwi, Kuzi enli 4. Karamak 5. Karaşın 
Esgar (Asgar) - 1. En- 6. Karayağ1z 7. Konur 8. 

dirce 2. Rn küçük 3. En Paran 
ufak 4. Küçümencik 5. Kü- Esna - 1. Ara 2. Ara
çük 6. Küçümen, küçümen- lık 3. Salıda 4. Sıra, sırada 
cik 7. Mindik 8. Mini mini, S. Uçur 
minicik . 9. Ufak, ufacık, ufa- - o da - 1. O aralık 2. 
a~ o~~a 

Eshel- 1. En kolay, da- Esnaf - Kılcı 
ha kolay. pek kolay 2. Ge- Esrar - 1. Çeşirik 2. 
nez, kenez Giz 3. Gizli işler, gizli ıöz-

Esir - 1. Bulgun 2. Bu- )er 4. Y aşlak 
lun 3. Düşkün 4.Guma(Q.da- - ı derun - İrk 
lık, istifraş edilen cariye, Esvap - 1. Geysi, kiysi 
ikinci karı man.) 5. İtüz 6. 2. Giyecek 3. Ohrağ, okrağ 
Karavaş 7. Kırnak (Cariye, Eş'arı Massa (Nebatın 
kadın esir man.) 8. Köle 9. emici kılları) - 1. Emici 
Kön, köng (Kadın esir man.) kıllar 2. Kaşak 3. Saçak 
10. Kul 11. Odalık (lstifraş Eşas (ı;:chasse) - 1. 
edilen ICadın esir man.) 12. Ayakçak 2. Ayağlığ 3. 
Olca, olce 13. Polun 14. Ta- Ayaklık 
lak 15. Tutkun 16. Tutsak Eşedd - 1. Katığrak 2. 
17. Yakalanmış Kabrak 3. Pek ağır, en ağır 

- almak, etmek- 1. Bul- 4. Pek güç, en güç 5. Pek 
namak 2. Bulun kılmak 3. sert, en sert 
Ölcelcmek 4. Tutsukmak Eşkıya - 1. Ayakçı 2. 

- ettirmek - Bulnatmak Basımçı (Yol kesen, katii 
- olmak - 1. Ekitlen- tarik, çapulcu man.) 3. Ço-

mek 2. Könbulmak 3. Tu- kay 4. Çokucu 5. Haydut 6. 
tulmak 4. Tutsukmak Haylaz 7. Hırsız 8. Gezekçi 

- i firaş - 1. Sergin 2. 9. Karağ, karak 10. Kay
Yataktan kalkmaz 3. Yatak pakçı 11. Koldur 12. Oğru 
tutsağı 4. Yatalak 1~: S~rker 14. T onavşı 15. 

. f" I k 1 S Turedı 16. Uygunsuz 17 Yol 
- ı ıraş o ma - . er-

. k 2 y ~ d·· basar 18. Yol keıen, yol 
gın verme . ataga uş- bekçisi 

mek - lık etmek - 1. Alak-
- i harp - Dil (Muhare- mak 2. Karaklamak 3. Yol 

bede düşmanın halinden ha- ke!lmek 4. Yol vurmak 
her almak üzere söyletmek Eşraf - 1. Belli başlılar ... 

Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 
karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya . kadar 
Telefon: 3806 

Dileşrinin Bozulup Çürümyieceğinini Bilir 

. ' 
Rayopl!u en müessir diş macunudur; clişleri kat'i surette te: 

mizler ve parlahr. Radyolin en yu'muşak diş macunudur; dişleri 
çizmez, minalannı örselemez. Radyolin en hoşa gidecek di-
macunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanlnız 

Umum Hastaların · azarı Dikkatine 
En son si!ftem mide, karın ,bağırsak, ööbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarmdaki iğrilik1eri doğrultma ci
hazları, kemik hastalık.lan neticesi husule gelen kambur-
lukları doğnıltıiıak için korsaJar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'i AZA AMiL 
ve MÜTEHASSISI 

Jj~a.hrl Blza 

İzmir Tramvay Ve Elektrik Şirke
tinden: 

Sebekemizde yapılacak hat ameliyatı dolayısile cereyanın bu 
ayın 13, 14 ve 15 nci günlerinde· saat 8 den 16 ya kadar Asan .. 
sör mmtakasında Karataş mektebinden Salhane makasına kadar 
kesileceği muhterem halkın malumu olmak üzre ilan olunur. 
-- - ~ 

-ızmıre~ıillıYeSınden : Fransızca Yunan 
1 - Y enı açılan Jsmetpaşa 

bulvarı üzerinde Havyar ha- G t } • 
mamı karşısındaki arsanın aze e erı 
mülkiyeti kapalı müzayede En eski Fransızca olan Me' 
ile 22 -12- 934 saat 16 da 
ihale edilecektir. 

2 - 83 numaralı adanın 33/34 
numaralı arsalarının mülkiyeti 
açık müzayede ile 22 -12- 934 
saat 16 da ihale edilecektir. 

İzahat için başkatipliğe iş
tirak için de söylenen gün ve 
saatte depozito makbuzlarile 
belediye encümenine müra-

sajer Daten ve diğer YunaJ1 
gazeteleri Ayda (50) kunıŞ 

mukabilinde gösterilen adrese 

gönderilir. 

J. Kulukuças 
Çelikli sokak 49 numaraY11 

müracaat etmelidirler. Alsanca1' 
Kar ı aka iskelelerinde (2) ku' 



Çv~L . HASTALIKL-ARI 
MÜTEHASS!SI 

,., 
! 

Dokior 

D • ı. 
Sa. ibinin Sesi 

"' İl.:am.::tkahını BiriPci Kc. • 
EN SON ÇII<AN PL~~I<LAR_ 

Jonda Tayyare Sineması civa
rını'a 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gibi ikinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Fahire Hanım ve Hasan Bey MUza:ryen Hanım 
~ 

AX 179 5 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma ~ AX - 1799 

Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
Hicaz~arkı. Sevclı-Jl"ı di · 
anlatamaz ----Emel Celal Hanım Saadet Hanım -----Evin Telefonu: 3053 

Muayenehane Telefonu: 345 
H. 3 25 

Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

---- AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kadar 
Uşak şarkı. Gel gel -- Mahmure Handan Hanım ----§ AX18Q1Uşakşarkı.Endamına bayıldım Doktor Mü,erref Hanım 

A. Rıza ünal 1797 
Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

E Şetraban şarkı. Titr~tti beni 
E Süheyla Bedriye Hanım 

§ AX 1802 İzmir Bergama tÜrküsil 
DOGUM VE CERRAHI 1 
KADIN HASTALIKLARI 1 

MUTEHASSISI 

Kestelli caddesi 62 

§ Gökçe karga olaydım 
: Süheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B. -

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

Ucuzluk Dilci Bilgi 
Teırizlik 

Jrgat Pazarında Attzler SokalJında 

~1atbaası 

Sür'at 
Ege nııntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 

iş vapan matbaasıdır. Müşterilerini 

Kolaylık Defter, Kart, Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair Her Türlü Evrakı Matbua Basılır. Memnun 

Bilgi Bir Çok Şirketlera Hisse Senetleri Blgi 
Matbaasında Basılmıştır. 

Etmekle 

iftihar atbaasının 

Prensibidir 
" 2640 ,, Numaraya 

Telefon Edilince Sıpariş Kabulü için ~1emur (iöoderilir. Eder 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şırketın .:\leı k•·ı rn Fahrıka.ı: lıııııııl~ llıtlkapınındadır 
Yerli Pamulfundan At, 1 OIJIJOTf', Kiipelrbaş, Dı (Jırmen, 

Geyik ve Lf'Jllllk Markalarını 1111 "' her ıı..vı l\H Lot bezı 
iıııel eylı.ıııekıe o'up m11lları A vruparıın 11yııı tıp ıııeo.ıu 
oatıııa fRil<tır 

Telefon !fo. 2Z11 ve 3067 
Teltr~ af adresi: Bayrak lzmi.ı· 

(il 1) l'Pr, -
O o y ç e Or i y a n t b a n k "" 

DRESDNER BANK SURESi 
IZM:iB 

MERKEZi : BERI,lN 
Almanyada J]{J Şubesi Mevcuttw 

l5ı•ı mayo ve ıhtıyat akçesi 

165,000,000 ltBy hsroark 
TıirlııyNlo :;;nheleri: ISTANBUL ve l.Z \l ı" 

.:\lı'!r.la ~ulıekrı: KAHIHE ve ISKENDEl\f\ l·. 
llı•ı tiirlii lı:ınka ıııuaıuelatnı ifa ve kabul eder 
• ,\J,~J,\~\'A])A &•yabat, ikamet, tahsil ve Paıre 1<;111 

rn l'\ı••n ~eraitle nı:orSTER~1AH.K R!ltılır. > (!ı-1) 

Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 
toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve ;:ariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni Manifa:tur~c~larda 3 numaralı 
Cad. No. 8 Telefon 3S42 

Toptan Satış 
Mahalli: 

Bahça 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizdeki 
ecza depola
rile eczane
lerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

isl eyiniz. 

ııotaka Erkek Sa:ı'at lY ektebi 
Müdürlü~ünden: 

1176 Lira 63 kuruş iki kıta bedeli keşıfli mektebimizin meş
her kısmı ile dökümhaneye ait natamam binasının tamiratı 22 
teşrinisani 934 tarihinden itibaren(20) gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. 

İstekli olanların keşifnameye ve m i'lakasa şartnamesini gör
mek üzere her gün mektep müdürlüğüne ve yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminatını yatırmak üzere de Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğüne ve ihale günü olan 12 kanunuevvel 934 tarihine 

:tesadüf eden çarşamba günü sa:ıt 10 da vilayet Encümenine 
müracaatları ilan oluuur. 5055 (986) 

HiS GEI~DI 
'.9 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü.Yi~K FIRS T 
Topan Halis Zon~uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 
Birinci kalite bu malı İzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı' mahalli : Kestane pazannda No. 10 
885 Telefon 3937 

TELEFON : 3&&2 

lzmir Emrazı Sariye Hastane
si ~aştahabetinden; 

Hastaneye bir yemek sobası pazarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin şeraiti anlamak üzere hergün ve kat'i alınacak günü 
olan 3 Birinci Kanun 934 Perşembe günü saat 15 te İzmir sahil 
sıhhıye merkezinde toplanan komisyona müracaatlan. 

21-28-5-12 5006 (966) 

B "' 1 ''' agcı arıt•••• 
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 bağlarınızın verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkaktır. 

Otuz seneden beri mücerrep gübremizi kullanmakta olan 
komşularımız ayrı ayn ve canlı şahitlerimizdir. 

Adres : HAC! DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemiş Çarşısı Cezalr Han 
14 - 30 Telefon: 3809 1 Z M İ R 



....... ,. 
N. V. 

W. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

FRIESLAND 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 
kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkardıktan 
sonre Burgas, Varna ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk kanona doğru 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkardıktan sonra 
Anvers, Rotterdam ve Ham
burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAiS 
KUMPANYASI 

STELLA vapur elyevm lima-
nımızda olupl3 kanunuevvelde 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 12 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tabliye ederek Bur
gas, V ama ve Köstennceye 
hareket edebektir 

CERES vapuru 2b kanunu 
evvelden 31 kanunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LiNİEN 

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-

<enı Asır 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHLIYE iÇİN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
EG YPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 
kanonda HulJ Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna-
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu-
lunmuştur 

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

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PlRE TRiYESTE VE 
SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 
Seyahabn müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa-

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
12112/934 BLED 
19/12/934 SRBıN 
26/12/934 S.S BEOGRAD 
DıKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Ferit Kı~tvvet Surubu 
GIRONDE vapuru 11 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

Zayıflara, sıtmalılara, işta
hı olmıyanlara, mide ve si-

navya limanlarina yük alacaktır. nirleri zayıf olanlara, vere-
için yük alacaktır. me istidadı olanlara 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN K k . 
Garbi Akdeniz için ayda bir 8 O Ve U V V et 

EXPORTER vapuru halen 
limanımızda olnp Nevyork Bos
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 PACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

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

arasında mürettop seferler. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

muntazam sefer. 

PELES vapuru 26 kanunu 
evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 
Y oJcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için İkinci kor
donda Tahmil Tabliye şirketi 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Cöz Hekimi 

Mitat Varol 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
----9-26)1019,__ ... 

Brlstol Oteli 
lstanbulun En Temiz En Lük~ 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Bu:uşurlar 

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

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

D.kk t . Bütü~ Egelilere Br·ıslol s.irke-
1 8 • Beyoglunun cıde 

OE"...,. 8 ı•'-"e otelini ta~siye 
• A \I • n J ederız 

temın etmek isterscnıı Halim a~a 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethaneı:ıi nA ın ii racaa ı rı!ırıız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne· . çiçeld. 

Çını ve levazımı sıhhiyeden /Qvhalar ve bunların 
te/errüalı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklaı ve kanalizasyon ipn demli dökme boıulaı 
ve /ngiliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BDtln •••kalar 

En MDeait Şeraiti• 
••l•zamızda Satıllr ..... 

verir. 
İdrarını tutamıyan çocuk 

ve ihtiyarlara da şayam tav-
siyedir. • 

Büyük $işesi 

60 
kuruştur. 

Unıunıi depo: 

S . FERiT 
Si fa _, 

Eczanesidir 

Nezleye 
Korizol 
Kemal 

Size nezleniz var diye Hilal eczanesinin ( Korizol Kemal ) ini 
göndermişler. 

- Kız Hilal eczanesi dedinde aklıma geldi. Kemal Kamil 
Aktaşın ( gönül ) Altmruya, Bahar çiçeği kolonyaları varmı ? 

- Evimizden hiç eksik olur mu? Şişelerimiz dolu ... 

\le l11faatı Bahr,ge Mütehassısı 

t~ 1' l_y ı• CED:A.I~ 
~lak ine Jn1alüthanesi 

~l 1İ<'M3e8t>lll ti 

ıııa11111!iıtı 

i l .. il 1 

ıukl ıııal,ıı 

hmırıle 

l tıa lı p ·t tecJ ı ı 

A liikadnrhı 

ı ırı hn ına k ıııt· 

IMIJı faalty• t 
0 11:dıt ı lı ıı kLı ı ıl:ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
) a(jhane Ve lJn Del}ırmenlerl 

lc• ııı lıı 1 1111111111 r. l fıı "" f'flrvftt ı1111tl etlilır. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gaıoıyen 

ı ı , ı lıoy~a ve her kuvvet 

her c1 ııa mal.ırukat üzerine 

Bilumum D11niz lflert 
Dorbinler, tnlambalar n 

tesisata mibanikiye aııanı4ör Tf 

v:nçler ve sair itler dernhtt 
v*' kRlınl P(lilİr . 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

En ufak yedek parçalariyle beraber 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

1 
Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR 

Lamllalarıııı tercıb 

edenler biç bir za· 
mRn aldanmamıŞ" 

lıudır. 

Çünki: 
Euıııalıu• nazl\ 

ı an 1arfiyah ili 

ı~ı~ı hol yegaıı• 
laoıhadı r. 
H~r bayiden 

arayınız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 
ktrık malzıııı" 

tıcaretlıaneti 

Pt>Ş' <' ınıt !cıla r 

TELEf ON 3323 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUlmUtlUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bamai lf iizhet 

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

il 
il 


