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~mlrnJ·iyetin Ve Oumltıo-iyet Eserinin Bekçisi,_SabaJılan Çıkm· Siyasi Gazetedfr 

Amerikada Büy·· Bir Facia ldu .., 
"' .. 

Sevelim Ve 
l<oruyalım 

__. ..... -
Uluslar arası alım sa'ım der

lleği, Paris toplantısında, öko
llonıik durumun geJişme yolu
ııu araştırırken şu bitime var
llııştı: Acunun her yönünde 
ıireni daraltma slyasası ge
~e!leşmiş, gümrük davarları bir 
"'Oy daha yükselmiş ise de 
llluslar gözlerini dış pazardan 
~evirmemişlerdir. Bugün, dün
den artık olarak, ülkelerden 
~u, zanaat ve toprak bitim
lerine sınır dışlarında satış 
Yerleri bulmayı ulusal dirimin 
trnel taşlarından biri sayıyor-

r, 
Bu istek ne denlü engin 

olursa olsun, uluslar arası yö
~elcede yakınlığı, çalışma bir
~ğini gerçekleştirecek bir tü
reye yer. verilmedikçe bu gi
diş değişeceğe benzemiyor. 

Bize gelince, Türkiye yep
~eni bir ökonomik varlık kur
lrıak üzeredir. Bizim erkinlik. 
•isteminden kurultakçı siste
lrıe atılışımız yarını gören, 
tvirgen bir siyasadan doğ-

muştur. Ulusun birliğine, bü
tünlüğüne yurdun kurtuluşu 
kadar değer veren önderlc
tiıniz bu siyasayı yıllarca us
talıkla işlediler. Ulusallık ülkü
lnüz yönelce birliğine, öz ulu
&allığa bağlandı. Ülkü birliği
ne dayanan bu sağlam temel 
&zerinde Ökonomik varlığımız 
kuruluyor. Bu bakımdan tut
hığumuz yol belirmiştir: N c 
köyleri ezerek kentlerin, ne 
de ekici ve emekçiyi ezerek 
kapitalistin, yani bir bölüğün 
~azancım istemiyoruL istedi
timiz birlik yönelcesini kuran 
lllusun genel kazancıdır. Ôde
lrıe, haracama ve biriktirme 
Jiicünün artmasıdır. Ulusun 
~lluğa, gönence kavuımasını 
QOyle anlıyoruz. 

Ôkonomi bakanlığımız acun
~ alışverişimizi denkleştirme
te, genişletmeğe çalışırken iç 
Pazarlanmızın, ekicinin duru
~u gözönünde tutulmaktadır. 
~u günedek yapılanlar genel 
1f çırpısını genişletmek yolun
~- verimli adımlar sayılabilir, 
Vkonomi savaşında zanatlaş
ltlıya bunca emek verilmeside bu 
>iizdendir. Zanaatlaşma planı
~zın ilk varg~ları elde edilmiş 
tibidir.Ekicilerin yüzleri gülme
te başlamıştır. Bu sevinç günler 
teçtikçe artacaktır. Zanaatlaş
"ıa planımızın anadireği yine 
tkiciJerimizdir; onlan korumak, 
~titli bitimlerini arttırmak i.s-

iidir. Bu yönden ekimle zan
'-bmız arasında sıkı bir kay
"aıma vardır. Acunun hep 
btıcaklannda zanaatlaşma dep
t~llmelt>ri barana yaratırken 
~z de birlik yönelcesine sağ
"4llllhk veriyor. 

Belli başlı isteklerimizi gide
l'tcek olan zanaatlann yurdu
~tızda yerleşmesi ülküsü ya
~da gerçekleşecektir. Bu iş 
Utiinleşince, fabrikalarımızın en 

l'aayonel,en verimli olarak çalış
"1~an bütünleşince, ürümleri
"11Jnizi ucuzlatmak işi öne ge-
Çtcektir. Dış pazarlarla iç pa· 
q,larımız arasındaki değer 
~tılıklarmın da ortadan kal-

cağı günler gelecektir. Ku
~takçı zanaatın yüce ülküsü 

Usal pazarları ulusal zana-:ta bağlamakla beraber ge
"1tl kazançları ulusallaşbr-
~k. ulusun sahn alma 
~~Ü~ü artırmaktır . Köylünün 
)1111ınde büyük değişiklikler 
c1'Pnıak istiyen, onun geyişin
d t, Yaşayışında kentsel acun
._arı aşağı kalmamcsını öz ülkü tlan uluscu Türkiyede bu 

ette olacaktır. Ökonomi ve 

Acun Barışı Büyük Tehlikelerden Kurtarıldı 
Uluslar Arası Konseyinin Verdiği Kararlar Hertarafta 

Sevinç Uyandırdı. Sir Con Simonun Mühim Nutku 
Londra, 12 (H.R) - Avam 

kamarasının bugünkü toplan
tısında uluslar arası derneğinin 
Sar meselesi ve Yugoslavya
Macaristan arasındaki tehlikeli 
vaziyetin muvaffakiyetle barışı 

kuvvetlendirici bir şekilde ht\l 
eylemesi keyfiyeti büyük bir 
memnuniyetle karşıfanmıştır. 

~ 'h- Coa Si mou 
İngiltere muhalefet partisi 

önderlerinden Sir Laslbori Cemi
yetiakvamda alınan muvaffakı
yetli neticelerden fırkası na-

mına Sir Con Si
monu ve Bay Ede
ni hararetle te!:>rik 
etmiştir. Sir Con 
Simon bu münase
betle ğayet mühim 
bir nutuk söyle
miştir. 

Con Slmonun 
Nutku 

Londra,12(A.A)
Dün akşam okudu
ğu bir söylevde 
Sir Con Saymon 
Uluslar kurumunun 
genel barışa gös· 
tere bileceği yarar
lıklardan yana göz 
alıcı iki örnek ge
tirmiştir. Sar hav-
zasına dair olan t 

birincisi hakkında 1\oiiSC!J toplantı hatiude 
demiştir ki: ortaya konması için varılan hemde bundan doğacak neti-

Rcyiam esnasında kant1klık ulaşma yüzünden arhk kalma- ce rahatça tatbik olunabile-
çıkmak tehlikesi lngiltere ltal- dı, sanırım Bu 1-; uvvet sayesin- cektir. Şimdi uluslar kurumu-
ya Hallanda ve lsveç lngiliz de hiç bir güçll.k çekilmeden nun lngiltreye genel banşa 
kumandası altında kuracakla- denilebiliki reyle>in taplanması hizmet etmek fırsabnı veren 
lan uluslar arası \>ir kuvvetin sükiın içerisinCle g e ç e c ek ikinci muvaffakiyetine geliyo-
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rum. Yugoslkvya Kralı Alek· 
sandnn tüyler ürpertici ölümü 
yüzünden Yugoslavya ile fMa
caristan arasında acı bir dava 
çıkh. Her iki memleket birbi
rine sitemler etti. 

Bu karşılıklı ittihamJar o tür
lü savruldu ki bazı kimseler 
bundan yirmi yıl öndeki başka 

Ba11 LifviJıof re Uay Bcne8 
bir cinayetin neticelerini habr
Jattı. Ancak uluslar kurumu 
her iki tarafa konsey masası 
etrafında toplanmak araya gi-

• - Sonu beşuici :ıal11edc-

Gökyaranların Biri yandı BaşbakanımızAnkarada 
Ç '"' M b' V s· l Ad l d Hararetle Karşılandı ogu e us e ıyasa am ar an 5. Iôk .kH f 0 1 .1 

48 ··ı·· v s· ç k y ı v ıyasa onomı atası o ayısı e 
O U e ır O ara l ar Ankara Ve İstanbulda Tezahürat 

...lli.::;ig<m selırinde ?Jrılllm Gokym·an 
Paris, 12 (H.R) - Mişigan ğe tutulmakla beraber canlan- de ölenlerin ve diri diri ya-

şehrinin en büyük oteli yandı. m kurtardılar. nanlann sayısı şimdilik kırk 
Yangın saatlarca sürdü . Bü- Fakat daha üst katta olanlar s~kiz kişiye, yaralılar ise bir 
yük gökyarandan tahlisiye işi methallerin alevlerle sanlması kaç yüze baliğ olmuştur. Ôlen-
büyük zorluklar içinde görüldü. . ... d k k b' f ı·k lerin en çogvu meb'uslar ve 

İstanbul, 12 (Hususi)_ Va- yuzun en or unç ır e a et-
i k 1 t ı T hli · k ı siyasi adamlardır. Facia bütün 

şingtondan gelen son telgraf e arşı aş ı ar. a sıye o -
haberleri Mişigan şehrinin en lan fevkalade fedakarlıkla bir Amerikada derin teessür uyan-
büyük gökyaranıuda baş gös- çok kimseleri kurtarmış ise dırmıştır. 
ieren facianın tafsilatını ihtiva ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

·dt."ı:';ıd. olan heybatli buil- Tayyare Piyangosu 
dinglerden birinin tutuşması 

şehirde büyük bevecan uyan- y · s· Lı· ralık Bu·· yu·· k Mu·· -dırdı, Burası Mişiganın en mü- İrmı lll 
him otellerinden biri idi. İçer- ka~ fatı Kazanan Numaralar 
de binlerce kişi bulunuyordu. _ 
Alt katiarda bulunanlar pani-

•••••• ·····················•········•····· Tutum yeti içinde bu umgu-
suza son yoktur. Bu inanla 
Türkün el emeğin, iyalnız ken
di benliğimizden bir parça ol
duğu için değil, onunla birlik· 
te, susadığımız bolluğa kavuş -
mak için sevelim ve koruyalım. 

Şevk.e"t :Elilgl:n.. 

(Yönece - cephe), (Kurultak
devletçi), (Erkinlik - serbesti), 
(Kent - şehir), (Barana - sınıf), 
(Kentsel acun - medeni dünya). 

İstanbul,12- Bugün tayyare 
piyangosunun keşidesine de
vam edildi. Kazananlar şun
lardır : 

7636 No. 
t.0,000 
16387 No.· 
4C>C>C> 

4303 Numara 
2 o o o 

tooo Lira Kazananlar 

11068 19008 
1100 Lira Kazananlar 

22217 13693 
2786 64{)5 

13685 
17617 

-Sonu 3 Dnca sahi/tdt -

ANKARA, 12 (A.A) - Baş 
bakan ismet İnönü Sıhhat ba
kanı Refik ve maiyetile birlikte 
bu ubah ,ehrimize dönmüş ve 
durakta Büyük Millet meclisi 
başkam Kazım Özalp ile bakan
lar, saylavlar, riyaseticumhur ge
nel katibi Hasan Riza baş yaver 
Celil C. H. F. genel katibi 
Recep Beker ve Bakanlar müs
teıarlanyle dış ileri gelenleri 
Ankara valisi. mevki kuman
danı, muhafız kıtab kumanda
m, emniyet müdürü tarafından 
karşılanmış asker ve muzika 
tarafından da selimlanmışbr. 

Ankara, 12 (Hususi) - Ôko
nomi ve yerli mallan haftası 
bugün saat 16 da Halkevinde 
Başbakan general ismet lnönü
nün, bakanlann, saylavlann da
ha birçok tanınmıt kimselerin 
huzurile açılmııtır. 

Bu münasebetle kız lisesi 
çok güzel bir müsamere ver-

Şimdi konuşalım .... 

Başbakan Jsmr-t luöuü 
miştir. Tutum yedi günü dola
yısıle Kurultay Başkanı Kazım 
Özalp Başbakan İsmet İnönü 
radyoda nutuk söylediler. 

- Sonu 3 ilncll sahıtedt -

Rire-Dvris 



ÖKONOMI 

Acun Okonomisi 
• • c:ızta 

Acun Alış Verişinin Son 
Üç Aylık Konjonktürü 

Almanya istatistik Dairesinin 
hesapJanna göre acun ahı 
verişlerindeki muamele işleri 
1934 yıhnm üçüncü üç ayında 
ikinci üç aya göre yüzde 2 
nispetinde azahJutbr, Fiatlar
da, ayni kurun içinde görüle· 
bilir bir değişiklik olmadığına 

göre muamele itlerinin büyük 
bir ölçüde eksilmiş olması ge
rektir. Bu gün acun ahş verişi 
miktar itibarile 1933 yılının 
üçüncü üç ayınm seviyesinde 
\'e bununla beraber iki yıl ön
cekı en aşağı seYiyenin % 6 
nispetinde üstünde bulunmak
tadır. 

Avrupa devletlerinia dıt ti
caretindeki gerileme, başlıca 
olarak, ithalat azlığlDlD bir ne
ticesidir. Biitiin Avnıpa mem
leketleri bu yılm üçüncü üç 
ayında bir önceki iiç aya na
zaran yiizde 6 aispetinda daha 
az ithalit yapmlflanlır. Ba sa
hada Fnnunın suayi istih
salibnın azalma.. dolaymle 
ithalibm lu..,,•pnm ve Alman
yamn da bilinen dhiz zorluk
ları yüzünden ithalibN tahdit 
etmiş bulunmapnın büyük bir 
payı vardır. İngiltere ile İsveç 
ve Lchistanın itlaalit durumu 
olduğu gibi kalmıı ve Bulga
ristan ile Danimarka Ye Eston
yanın ithalib artınııhr. 

Buna karşı AVl'Dpa memle
ketlerinin ihracatı, ikinci üç 
aya gore, % 3 çoğalmısbr. 

Bn çoğalış tamamile mevsim 
icabıdır. Fakat bu mevsim 
icabının üstünde olarak yalnız 
Hollanda ve Danimarka gibi 
ekim memleketlerinin ihracatı 
artmış ve Almanya, İngiltere 
ve Fran5a gibi sunayi memle
ketlerinin ihracab eski kerte
ıinde kalmııtır. Avrupa 
ekim memleketlerinin ihracab 
en çok Avrupa nanayi memle
ketlerine doğru yapılmlfbr. 
Avrupa memleketlerinin Ge
nel dış alış verİfinde coğraf
ya yönünden bir yer değiştir
me olmuş ve Avrupa memle
ketleri ithilitlirım Denizqırı 
memleketler yerine Avrupa 
ülkesi içinden yapmışlardır. 

Denizaşırı memleketlerde de 
ithalibn azaldığı görülmekte
dir. Bu yolda en ileride olan
lar Birleşik Amerika HükUmet
lerile Çindir. lthalibn azalması, 
Birleşik Amerika hiikiimetlcrin
de yaz mevsimindeki ökonomik 

düşküdlükten ve bundan ötürü 
ham maddeye olan ihtiyacın 
ualmasından, Çinde ise gümüş 
fiatinin yükselmesi üzerine baı 
gösteren ökonomik sıkınbdan 
ileri gelmiştir. Öteki denizaşırı • 
memleketlerin ithalatı ise ge
çen üç aylık kurun değeninden 
çok daha az olmadığı halde 
ihracatlarında bir azalış görül
mektedir. 

Bu memleketlerin sabo al
ma kabiliyeti, son yıldaki iler
leme ve açılma dolayısile, o 
kertede artmıştır ki şimdiki 
ihracat azlığı onun üzerinde 
büyük bir tesir yapamamıştır. 
Avrupa memleketlerine karşı 
Denizaşırı memleketlerin ihra-
catJ, aynı ölçüde olmamakla 
beraber, yine biraz gerilemiş
tir. Hele Çin, cenup Afrikası, 
Mısır, İngiliz Hindistanı ve 
Avusturalya gibi ham madde 
memleketlerinin ihracatı azal
mış, Arjantin ile Birleşik Ame-

rikanın ihracatı ise artınışbr. 
Birleşik Amerikanın clışanya 
gönderdiği mallann en çoğu 
ham madde yiyecek maddele
ridir. Yapılmış eşya ihracab 
ıse azalmıştır. 

AC\JN SANAYl 
f STİHSALA Ti 

Uluslar Cemiyetinin neşret
tiği istatistik bilgilere göre 
1934 yılı bqanda hemen bütün 
memleketlerde sanayi isttlısa 
libnm çoğaldığı görülmüştür. 
Ancak iyiliğe giden bu yürü
YÜf bu yıhn ikinci üç ayında 
yaftfladıktan sonra üçüncü üç 
ayında yeniden hızlanmışbr. 
Ba humustaki rakamlara göre 
aaniyi faaliyeti Almanya ve 
lsveçte 1934 yıhnın üçüncü üç 
ayında, ondan önceki üç aya 
kup, % 24 nisbetinde ·artmış
br. Ba iyilqme Norveçte % 16 
Şili Ye Kanadada % 12, ltaJ
yada % 8 ve Lebistanda % 7 
ile ölçlilmektcdir. Öte yandan 
ise Birlqik Amerika ile Fran
sa ve Holandada sanafİ faali
yetinin geytediği görülmekte
dir. Japonya, lngittere, Çekos
lovakya ve Avusturya da, sa
nayi çalışmasını artırmış olan 
memleketler arasında bulun
maktadır. 

Almanyanın Ticaret 
Siyasası 

.. Dünya iktisadiyab" mec
muasında, Alınan İktisat Ne
zareti müsteşarı doktor Posse, 
"Yeni Alman ticareti,, unvanı 
taşıyan bir makale yazmıştır. 
Bu makale başlıca şunları ih
tiva etmektedir: 

iktisat siyasetimiz ne kadar 
mnvaffakıyetli olursa olsun 
umumi siyasetimiz gibi sırf te
dafii bir vaziyette kalmaz. İk
tisat siyasetimizde de asla çe
kingenlik göstermiyecek ve ma
nialar ne kadar büyük olursa 
olsan dünyada layık olduğumuz 
mevkii yeniden almak için ne 
lizımsa yapacağız. 

Doktor Posse bilahare, dün
yanın bir çok memleketlerinde 
Almanyamn suiniyet sahibi bir 
borçlu olduğu hakkında mev
cut kanaah reddederek, Ver
sailles da dikte edilen muahe
de ve ona müzeyyel anlaşma
larla Almanyanın senelerce 
hasımları tarafından haksız 
yere soyulduğunn Almanya 
iktisadiyatının ecnebi memle
ketlerin keyfi hareketleri yü
zünden bir harabeye çevrildi
ğini yazmakta ve milli Sosya
list hükümetinin işsizliği azalt
ma proğramının dahili pazar 
noktai nazarından tam bir mu
vaffakiyet teşkil ettiğini ilave 
etmektedir. 

Doktor Posse'ye göre buh
randan kurtulmak için milli ik
hsatlan sağlam olan memleket-
ler arasında bloklar teşkili ye
gane çare olmamakla beraber 

belki en faydalı sureti hal demek 
olacaktır. Büyük miktarlara 
münhasır bulunan iktısadi mü
nasebetlerin coğrafi vaziyetleri 
itibarile uzaklarda bulunan 
memleketlere teşmili de pek 
ala caiz olacak ve hüyük mik
tarlar ikbsadiyatları arasın
da belki de en ziyade mü
saadeye mazhar millet esas: 
üzerinden ayrıca doğrudan 
doğru münasebetler tesisi de 
tavsiyeye şayan görülecektir. 
Şu kadar ki büvük miktarlar 

Dairelerde 1 

..... -
Yeni Devam 
Saatleri Başladı 

Dairderde dünden itibaren 
yeni çalışma saatlerinin tatbi
kıne başlanmıştır. 

Yeni şekle göre memurlar 
sabah saat dokuzdan 12 ye, 
ve öğleden sonra da 13 den 
17 ye kadar vazife görecek
lerdir. 

Yugoslavyadan 
Gelen Muhacirler 

Evvelki gün bir Yunan va
purile limanımıza yetmiş, dün 
de Çiçerin vapurile limanımıza 
üç yüz Yugoslavya muhaciri 
gelmiştir. 

Muhbirler 
lkramlyelerınl Glzll 

Alacaklardır 
Gümrük ve inhisarlar bakan

lığından alakadarlara gelen bir 
tamimde meydana çıkanlma
smı kendisi istemiyen veya mey

dana çıkarılması halinde ondan 
sonra kendisinden istifade im
kaiıı kalmıyacağı, onu kullanan 

makamlarca hükmedilen muh
birlerin hüviyetleri gizli kalmak 

prtile ikramiyelerini alabilme

leri lizımgeleceği bildirilmiştir. 

PANAYIR 
Bazı Memleketlerden 

istenilen MalOmat 

Okononıi Ve Tutum 
Haftası Dün Başladı .. 

Şehir Donandı. Bankalarda, Mektep
lerde, Y. M. Pazarında Hareketler .. -·-. -·· Ulusal ökonomi haftası dün- zılardan en iyileri muallimler 

den itibaren filen başlamıştır. tarafından seçilerek cemiyetin 
• 

Bu münasebetle bütün müesse- İzmir şubesine gönderilecek~ir. 
sat bayraklarla süslenmiş bu- Dün ilk mektep talebeleri 
lunuyordu. Dün sabah bütün muallimleri bir kısım talebele-
mekteplerirnizde muallimler sı- rini yanlarına alarak İş Ban-
nıflannda haftayı merasimle kasını, Ziraat Bankası, Sümer-
açmışlar ve hafta hakkında bankın yerli mallar pazannı 
birer söylev söylemişlerdir. gezdirmişlerdir. 

Bugün de mekteplerde tale- Bankalar a yavrular dün 
beye bu mevzu etrafında kumbaralarını boşathrmış]ar ve 
konferanslar verilecek ve bir kısım küçükler yeni kum-
yann Cumhuriyet alanında bara hesabı açtırmışlardır. 
11 de umumi bir toplantı ve Sümerbank yerli mallar pa-
tezahurat yapıiacaktır. zarında talebeye ve ziyaretçi-

Maarif müdürlüğünden ilk lere yerli maUar hakkında 
mektep baş muallimliklerine faideli izahat verilmiştir. 
gönderilen bir emirde mektep- Çok ince bir zevk ile tanzim 
lerde hafta hakkında güzel edilmiş bulunan Sümerbankın 
yazı yazacaklara cemiyet ta- vitrinleri büyük takdirler ka-
rafından muhtelif hediyeler ve- zanmışbr. Yapılan yüzde on 
rileceği bildirilmiştir. teuzilat ve maktu fiat yüzün-

Bunun için çocuklar arasında den Yerli mallar pazan dün 
bu mevzula alakadar yazı mü- sabahtan akşama kadar dolup 
sabakalan açılacak ve bu ya- boplmışbr. ......... 
Açılan Bulvarlarda 

Yapılacak 
Ormanı 

İstimlakat İle Şehir 
Etrafında Tetkikler 

Basmahaneden Alsancağa ve larda istimlik edilecektir. 
İtfaiye merkezi önünden Al- Mezkür iki bulvarın arasında 
sancağa açılan Şükrü Kaya ve ve ortaya gelen kısmında şehir 

Bazı ecnebi memleketlerden Kazım Özalp bulvarlannın üze- ormanı ittihaz edilecek olan 
belediyeye vukubulan müra- rine tesadüf eden bazı binala- 127 bin metre murabbaı geniş-
caatlarda 935 Uluslar arası nn belediyece istimlakine ka- Jiğindeki ııJabanın da les.iye-

panayın hakkında şimdiden rar verilmiştir. sine başlanacaktır. Belediye 
malumat istenmektedir. Bele- Bundan başka Alsancakta in- başkanı doktor Bay Behcet Uz 

hisarlar sigara fabrikasının tam dün mühendislerle beraber bu-
diye panayır yerine yeniden 

yetişmiş ağaçlar diktirmeğe ve 
bazı çicek tarhları i!ave ettir
meğe başlamıştır. 

Maarifte 
inzibat Meclisi Toplandı 

Maarif inzibat meclisi dün 

Maarif müdürü Bay Hikmetin 

karşısına tesadüf eden geniş ralarda tetkikatla meşgul '\(-
meydanın yanındaki bazı bina- muştur. . . ......... . 
Çocuk Kavgasından Do-

0 

ğan Bir Olüm Hadisesi 
.. .t ~·-·· -Dün Sabah Dolaplıkuyu ma- ı onun ekmeğini sen vermiyor-

reisliği altında toplanmış ve ballesinde garip bir ölüm ha- sun edepsiz herif.. Demiş ve 
bazi muallimlere ait evrak üze- disesi olmuştur. ağzını hayli bozmuştur. 
rinde görüşerek i capeden ka- Seyit Ahmet ile İbrahim is- Ali Zübeydeye: 
rarlan vermiştir. minde iki çocuk kavga ederler- - Sen kocakansın erkeğin 

S 1 
1 

•• s· 

1 1 

r • ken osırada oradan geçen gelsin ben onunla konuşurum .. 
ay av eÇIDlİ kunduracı Ali, çocuklardan Cevabını vermiş ve oradan 

Kadınlara Alt Defterler Seyit Ahmede bir tokat vur- birkaç adım ayrıldıktan sonra 
Hazırlanıyor muş ve çocuk ağlamağa başla- yere düşüp ölmüştür. Alinin 

asabi bir hastalığa mübteli bu-
Y eni saylav intihap hazırlık- mıştır. lundugunu kardeşleri söylemiş-

ları her tarafta devam ediyor. Seyit Ahmedin feryedını işi- lerdir. Binaenaleyh Alinin asa-
Merkez ve mülhakat belediye- ten büyük annesi Zübeyde so· biyet neticesi kalp sektesinden 
leri, mahallelerde intihap et- kağa fırlamış ve çocuğun dö- öldüğü ihtimal dahilinde görü-
mek ve edilmek hakkına ma- ğüldüğünü anlayıuca Aliye: Iüyor. Tahkikata Müddeiumu-
lik olan kadınların acele def- - Sen çocuğu her vakit mi muavini Bay Şevki el koy-
terlerini hazırlamaktadır. döğüyorsun. Yine mi dayak, mustur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iktisadi .siyasetinde de tercihi Almanya coğrafi ve coğrafi memleketin milli iktisatlarına 
muamele esası bakinı bulunma- siyasi vaziyeti itibarile hadisa- istihsalleri itibariyle yekdiğe-
Jıdır. Binaenaleyh birbirlerine tı müdahale etmeksizin kendi rine uyabilecek bir veçhe ve-
mubtaç bulunan ve birbirlerine seyrine gitmekte serbest bıra- rilmek istenmesidir. Ba suretle 
en ziyade yanaşan diğer muh- kamaz. ·Alman iktisadiyatının bu anlaşma Reich hükümetinin 
telif memleket iktisadiyatının hayatı ihtiyaçlannı tatmin ede- başarmağı tasarladığı geniş 
istihsallerini diğerinin ihtiyaç- cek geniş bir şahaya ihtiyacı saha iktisadiyatı için ilk bir 
larına uyacak ve birbirini ik- vardır. merhale olacaktır. 
mal edecek şekilde tanzim et- Bugün Almanya ticari mü- Eğer Almanya ecnehi mem-
meleri lazımdır. nasebetlerini ihtiyatlı ve mu- leketlerden mamul emtiaya 

ihracat için yapılan istihsa- vafık bir surette yeniden tan- mukabil mühim mıktarda ham 
!atın büyük mıntakalar çerçi- zime başlamakla sadece sırf madde celbine bu suretle mu-
vesi içinde plan mucibi siste- kendi milli gayelerine çalış- vaffak olursa bu takdirde ham 
matik bir surette tanzimine mamakta olup aynı zamanda madde memleketi ile mamul 
muvaffakiyet basıl olduğu tak- umum Avrupa buhranının hal- emtia memleketi arasında, tıpkı 
dirde geniş saha iktisadiyati line ve Avrupa milletleri ara- yekdiğerine bağlı olan azalar 
sistemi dünya buhranını izale sında iktisadi münasebetlerin arasındaki gibi bir mübadele 
etmek için en muvafik bir va- tanzimine de gayret ediyor. sistemi doğacaktır. Bu suretle 
sita teşkil edecektir. İsviçre, Holanda ve bilhassa çekilen sıkıntılar hayırlı neti-

Eğer Almanya bugün dünya Yugoslavya ile aktolunan ticari celer verecek ve halihazırdaki 
iktisadiyatına ham madde iti- itilaflar yeni milli sosyalist hü- Modern mübadeleden milli ik-
barile fakir ve ihracata fazla kümetinin ticari siyasetinin tisatlar arasındaki ökonomik 
derecede mühtaç bir memleket canlı bir misal ve modelini tcş- münasebetlerin daha faydalıca 
olarak iştirak etmek istiyorsa, kil etmektedir. tahakkukuna imkan bahşede-
bu yolu bilhassa hayati zaru- Bu anlaşmada mühim ve dik- cek şekilde geniş saha iktisa-
retlerinin tesiri ile tutmaktadır. kata şayan bit nokta da bu iki diyatı do2'acaktır. 

•o 
Oğluma 

Uğütlerinı 
-3-

15 - Parayı dostlarını de
dikodu fırtınasında kaybetme
mek düşmanlarını da gözyaf'" 
Jarınla güldürmemek için sef· 

16 - Bence iktisat; sıhhat 
ve şereften esirgeyerek şuur
suzca para saklamak değil, 
insan gibi yaşayarak israf et
memek demektir. 

17 - Her dinde gaye insall'" 
lıktır. 

18 - Bence dindar insanlı· 
ğın manasını bütün inceliğile 
kavrayıp tatbik edendir. 

19 - Memleket işlerinde 
kadın için verilen hak kaduı• 
değil; kadınlığadır. 

20 - Genç, Atatürkün he
pimize ve hele sana emanet 
ettiği (Cumhuriyet) in kıyme
tini anlamak ve onu, onun it• 
tediği gibi korumak için ba• 
handan dünü sor ve iyi dinle· 

21 - Milliyet sevilirken io• 
sanlık susar. 

22 - Söylemek için suı• 

masını bil. 
Karşıyaka 

Mu:affereftiıı 

- 1 -

8 Yaşında 
Bir Çoçuk Kaza 
Neticesi Öldü 
Dün Çorakkapıda Vali ge'" 

neral Kazım mektebinin önünde 
bir kaza olmuş ve bir çocuk 
ölmüştür. Tanzifat arabacılarl 
mektebin ön tarafını doldur· 
mak için moloz taşıyorlardı.80 
arabacılardan birisi arabalarıll 
kolayca geçebilmesi için deuıir 
kapının kanatlarını çıkarmış ..,e 
bir kenara dayamııtı. Fakat 
demir kapı tama111eu duvar• 
yabrılmadığı ve dik bırakıldığı 
için orada oynamakta ola• 
bakkal Hüseyinin oğlu sekiS 
yaşında Cevdetin ansızın üze'" 
rine devrilmiş ve yavru büyii1' 
demir kapının altında kalmıştır• 

Etraftan yetişenler derhal 
kapıyı kaldırarak Cevdeti kut .. 
tarmışlarsa da ağzından fazla 
kan gelmeğe başlamış ve ~~ 
cuk tedavi için nakledildığl 
memleket hastanesinde ölıniif .. 
tür. 

Memurlar 
Asker Olunca ••• 

Maaş kanununun 21 inci mad .. 
desi nakti bedel vermek sure'" 

tile askere alınan memnrlartıt 

- Asker bulundukları müddetçe 

maaş almamakla beraber - aıe .. 

muriyct haklarının baki kalına'" 
sını emretmektedir. 

Fili ve tam hizmet ile askere 
alınan memurlar ise bu hakk• 

·sahip değildirler ve terhisle' 
rinde maaş ve memuriyetlerille 
muadil ilk münhal vazifeye ta .. 

yin edilmek üzere askere ahll .. 
dıkları tarihten itibaren kayıt
ları terkin edilir. Bu itibarll 

yanlış muameleye meydan bırl'" 
kılmamak üzere fili hizmet il' 
askere alınan memur ve 111d"' 

allirnlerin bedel verip verllle .. 

diklerinin askere ahndıkt,ıt 
sonra ayrılış tarihleri ile birlikt~ 
açıkça bildirilmesi şehrimizde1'1 
alakadarlara yazılmıştır. 

Yerlere Tiikürenle~ 
Yerlere tüküren yedi kit' 

belediyece birer lira para ce .. 
zasma çarptırılmıştır. 

1
_., 

Belediye riyasetinden yapı .. 
bir tamimde yerlere tüküre;, 
leri gördüğü halde hakkı~ e 
muamele yapmıyan beledıf 

· etçe zabıta memurlarının rıyas I . ., .. 
muhtelif suretlerle teczıye 0 

nacakları bildirilmiştir. 
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Ne yalan söyliyeyim. Ogün 

karın• ıı bu soğuk ve müstehzi 
tavrı beni sevind; rmi~ 1büsbütüıı 
açılma:na mey.ıan vermişti. Ar
tık giz:emt den anialıyor, Tor
gayın para hısat! yaptığı bu 
nişandan pek te saadet umu
lamıyacağını ve o kızı sevdi
ğine ınanmadığımı söylüyor
dum. Sonra seni methetmeğe 
başlamış, davanın kazanıldığını 
da müjdelemiştim. Nasıl oldu 
bilemem ağzımdan şu söz çık
mıştı: 

Eğer Torgayla adaklı olma
dığınızı bilseydim .. 

O çatık: 
- Onunla adaklı olduğumu 

size hiç söylememiştim, ceva
bını verince söyliyeceğimi şa

tırmıştım. 

- Bemek aldanmışım ve si
ze taparak el uzatmak istiyen
lerin umgularını da boş yere 
kırmışım! Demiştim. 

Keskin bakışlarını yüzüme 
çevirmişti: 

- Acaba bu tapanların ba
tında arkadaşınız çiftçi Oğuz 
da var mı? Demişti. 

Nerden biliyorsunuz? 
Yoksa Oğuz duygularını size 
açtı mı? 

Alaylı bir gülüşle: 
- Hayır böyle bir şerefi 

vermediler. Fakat vermiş ol
saydılar ... 

Ben. 
- Hemen, kabul edecek mi 

idiniz? Diye sormuştum. 
Takılarak: 
- O!. O .. Yine avukatlığa, 

sorguya başlamayınız.. Hem 
Oğuzla tanııııklığımız büronu
zun ilerisini geçmemiştir sanı-

rım ... 
Ben de ayni tavırla: 
- Hele bir izin veriniz. Si

zinle görüşmek fırsatlarını hiç 
kaçırmaz. 

ğüne gitme.. Torgayın para 
hırsı, aşk kaynağını kurudama
m1ştır. Bu adam haristir. Birini 
buldu ötekini kaybettiğine ya
nıyor. Karını bu adamdan 
koru!. 
Oğuz en ince teline dokanan 

bu sözlerle titredi. 
Yüzünden renk vermek kor

kusile kalktı, balkon kapılarını 
açtı.. Serin ha va biran içinde 
kendini toplamağa yaradı, tek
rar yerine dönerken lakaydane: 

- Öğütlerine teşekkür ede
rim. Ancak unutma ki Torgay 
karımın kuzenidir. Davetiye
lerde annesinin imzası var. Hem 
biliyorsun ki kıskançlık sev
mediğim bir huydur. Benim 
karıma inamın var. Ressam 
aşkı bir et ve deri işi sanabi
lir, fakat Ülgen aşkını red
deden adama derisini koklat
mak küçüklüğünü göstermiye
cektir. O, elini bana vermekle 
kadınlık gururunu kurtamıştır. 
Bugün de yarın da onu koru
masını bilir. 

İki dost birden ayağa kalk
tılar. 

Altan elini uzattı, ayrılırken: 

- Hakkın var Oğuz, senin 
özsoy yüreğine şüphe zebiri 
akıtmak istemedim. 

Evet kadının gözcüsü kendi 
gururu olursa korkulmaz dedi. 

* . .. 
Şişman vücudu koltuğa gö

müldü. Koca göbeği inip çıka
rak nefes alıyordu. 

Cascavlak kafasından yüzü
nün katmerlerine tiÜzülen ter
leri silerken söyleniyordı:: 

- Sonu var -

Piyango 
Baştaıaıı 1 mci su/ııtede 

24421 4007 4028 

ienı Asır· 

Valimiz Kazım Dirik 
mühim temaslar yapıyor 

Köylü Borçlarının Taksitlendirilmesi 
Ve ihracat işleri Üzerinde Çalışmalar 

ANKARA, 12 ( Hususi ) -
İzmir valisi general Kazım Dirik 
bugün de bakanlıklarda temas
larına devam etti. Ziraat ban
kası genel çevirgeni bay Ke
mal Zaim ile uzun uzadıya gö-

Olüm ---

rüştü. Ege mıntakası ekicileri
nin durumlarını anlattı. Çiftçi 
borçların on beş yıllık taksit
lere bağlanması lüzumundan 
bahsetti. Kazım dirik Türkofis 
re;sı bay Faik Kurtoğlu ile ih
racat işleri üzerinde görüştü. 

Katiller 
General Hayrinin Maktulün 9ğlu Ta 
Cenaze Alayı rafından Vuruldu 

İstanbul, 12 (Hususi}--Balı
kesirde ölen General l!asrinin 
cenazesi getirildi. Askeri me
rasimle kaldırıldı. 

ANKARA, 11 (A.A)-Nak
liye müfettişi general Hayri 
dün gece Cebeci hastanesinde 
ölmüştür. Ölüsü bugün Yeni
şehirdeki evinden kaldırılarak 
Cebecide şehitliğe gömülmüş
tür. Ölü alayına milli müdafaa 
ve iç işleri hakanları ile B. E. 
H. ikinci reisi general Asım, 

milli müdafaa müsteşarı gene· 
ral Kaz1m ve B. E. H. ve milli 
mübafaa bakanlarile diğer da
ireler ileri gelenleri ve zabit 
arkadaşları hazır bulunmuşlar
dır. Ölü alayında bir tabur 
piyade ile bir takım süvari 
topçu kıtalan, Jandarma, polis 
müfrezeleri bulunmuştur. 

Bodrumda 
Saylav Seçimi 

Bodrum, 12 (A.A) - Saylav 
seçimi işleri için bugün fev
kalade toplantıya çağrılan kent 
kurultayı seçim işleri için teftiş 
heyetini seçmişlerdir. Heyet 
vazifeye başladı. 

Trabzon, 12 (A.A) - Maçka 
kazasından Alemdar Mustafayı 
öldüren iki katil bugün Trab
zonda sorgudan çıkarken mak
tulün oğlu tarafından Üzerleri
ne tabanca ile ateş edilerek 
yaralanmışlardır. Yaralılar has
taneye kaldıvılmışhr. 

Atatürk 
Bay Recebe Soyadı Verdi 

ANKARA, ll(A.A)-Atatük 
fırka genel katibi Recebe (Pe
ker) soyadım vermiştir. 

Kon yada 
Sulama işleri Dü
zenine Giriyor 

- O halde yarın akşam ça
ya beklerim, birlik buyurunuz 
saygı değer avukatım. Davayı 
kazancımız şerefine ne güzel 
eğleniriz, demişti. 

1122 4231 9765 
4568 5185 

tso Lira Kazananlar Başbakan 
10815 5201 21011 6438 19476 

Konya, 12 (A.A)- Bir haf
ta önce Ankaraya giden vali 
Bay Cemal bardakçı dün Kon
yaya döndü. Ziraat hakanlığı 
ile yaptığı görüşmede Beyşehir 
barajinın yanına başka bir ba
raj açılarak sulamanın bununla 
yapılmssına yol almış ve gelir 
gelmez sular çevirgeniyle görü
şerek işe başlanmasını söyle
miş ve ekim bakının buyruğu
n~ bildirıniştir. Sulama çevirge
ni hu iş için gereken tahtaları 

direkleri çabucak anıklamaya 

haşlamıştır. Anıklanına işi bitin
ce Nisan ayında baraj açılmağa 
başlanacak ve tam sulama ça
ğınde köylünün tarlası sulanmış 
olacaktır. Hükümetin bu yühsek 
soyur gamasını duyan köylünün 
gönenç ve kıvancına son yok
tur. 

- Gittik .. Ülgen bize eğle
necek ne sürprizler hazırlamış
ti. Daha o gece çabuk bir ni
fan, Bir &.y geçmeden de dü
ğün .. 

Bütün bunlar aklımdan geç
miyordu dersem yalan söylemi' 
olmam. Bununla beraber böyle 
biranda verilen kararlar, yapı
lan ocaklar, yıllarca sürünce
mede kalan üzüntülerden daha 
hayırlı oluyor. İşte bak Torgay 
hala düşünüp duruyor, ne bek
liyor? Şu kızı alsa içimden of 
çıkacak! 

Oğuz çok tuhaf dedi. 
- Eğer bu kadar evlendik

lerini istiyorsan iç:n rahat ol
sun.. Perşel"lbe düğünleri var. 
İşte davetiyeleri de demin 
aldım. 

Altan geniş bir solukla: 
- Oh ne iyi, bir düşünce

den kurtuldum .. 
- Anlayamıyorum neden bu 

alaka 

~~~:~ ~g~~~ ~I~~~ ~~~ı i;~~~ Ankarada llararetle 
5131 15573 891 Karşılandı 
100 Lira Kazananlar 

19048 24597 15857 18699 8170 
1096 22104 4757 17415 14266 

13006 15205 15692 19537 138 
805 14020 12485 1912 17401 

21055 20694 16865 10590 9700 
3807 22686 17092 12157 6571 
207 18621 8085 11311 14427 

10637 9071 11382 17084 3515 
20 Bin Liralık Büyük 
MUkafatı Kazananlar 

3991 7408 16150 93575 21410 
5024 11504 11408 9799 2377 

20052 1339 5264 13125 12109 
22715 4729 11106 21816 14714 
9524 16149 13365 7793 22968 
3378 5396 18415 7362 14507 

15313 1180 464 7647 10162 
943 18129 24240 22050 18152 

Sonu otuz yedi, dört olan 
biletler ikişer lira kazandılar. 

so Lira Kazananlar 
17805 23218 10984 8867 5370 
7068 13610 2299 24268 12644 
6487 18245 

Başteratı bİlinci sahi/ede -
Bu haftanın büyüklüğünü 

anlattılar. (Milli iktisat ve ta
sasarruf cemiyati) yeni ( Siya
sal ökonomik ve arttırma ku
rumu) adını aldı. 

İstanbul, 12 (Hususi)- Siya-
al ökonomik ve arttırma haf

tası şehrimizde çok canlı proğ
ramla açıldı. Halkevinde bü
yük bir toplantı yapılarak he
yecanlı nutuklar söylendi. 

Adanada 
ADANA, 12 (A.A) - Öko

nomi ve yerli mallar yedigünü 
haşladı. Şehrimiz ökonumi ve 
kurumu hu yıl da bir yerli mal
lar sergisi hazırlamıştır. Sergi 
saat 9 da vali tarafından açıl
mıştır. Bütü halk küme küme 
sergiyi gezmektedir. Sergiye 
Adanadan 15 firma girmiştir. 

ine bol uda 
Fırınlar Hakkında Verilen 

Bir Karar 
İnebolu, 12 (A A) - Beledi

ye fırınlara hamur yogurma 
makinesi konması için fırın sa
hiplerine bildirimde bulun
muştur. 

Ispartada Soyadı 
Alanlar 

İSPARTA. 12 (A.A) - Öz 
dilimizin yayılması ve herkes 
tarafından kullanılması savaşı 

bütün hızıyle yürümektedir. 
Soyadı alanların sayısı da git
tikçe artmaktadır. 

Sahife a 

Beş Saat Süren M .. u-
sadem eden Sonra 

17 Kaçakçı Ve Bir Çok ?Caçak Eşya 
M h~fızlarımızTarafından Tutuldu 
Ankara, 11 (Hususi) - Sür

ye hududunda silahlı kafilf'ler 
halinde kaçakçılık yapanların 

birçoğu vakıt vakıt hudut üze
rinde veya gerisinde gümrük 
muhafaza kıtalannın ve jan
darmanın pususuna düşerek 
kanunun pençesine verilmek
tedir. 

Böyle vak'alar pek azalmak
la beraber ara sıra yine kafi
leler halinde melanetlerine de
vam etmektedirler. Bunlardan 
Siverekli 17 şaki hudumuzdan 
gizlice geçirebildikleri kaçak 

Birlikten 
Seçilen Yeni 
Soyadları 

Ankara 12 (A:A) - İç ış

leri bakanlığının çıkarmış ol
duğu köylerimiz adındaki bi
tikten B. Atalayın soy adı ola
rak seçtiği köyadları listesini 
dağıtıyoruz. 

Arbac Ahlak Acar Açar 
Adıman Adiman Adir Afsar 
Ağın Ağluç Ahı Boz Ahsun 
Akbaş, Akcun Akcın Akcorcu 
Akhan Akman Aksın Akson
gur Aksungur Aktaş Aktoğan 
Alacam Alagoz Alakoç Alboş 
Alc.i: Alacalı Aldış Alpa Alpa
gut Gut Anar Ancın Arman 
Araç Aras Ardiç Argut Arı

san Arkat Arpaz Arslandoğ

muş Arslan T oğmuş Arzuman 
AtabekAtay Atça AtlanAvar
hek Avran Ayas Ayhaş Aydın 
Aydoğmuş Ayhan Aytemur 
Aytoğan Aytoğdu Aytoğmuş 

Ayvaz Azı Azman Bahar Ba
cı Bacnak Bağra Bahadon Sah
sı Baklan Baksı Balaban Bal
cam Salcın 

TAYYARE 
TELEFON a1s1 

mallara memleketimiz içinde 
kafile halinde şimale yürüdük
leri haber alı rı mıı ve mizar 
nahiyesinin Mezrea köyünde 
12 -11- 934 günüdne güm
rük muhafaza kıt' sı tarafın

dan kuşadılarak 5 saat mus
ademeden sonra hepsi yaka
lanmıştır. 

Bu kafilede 17 kaçakçı, 17 
hayvan, 7 silah ile 1045 kilo 
gümrük kaçağı, 320,000y aprak 
siğara kağıdı, 4 kilo tünbeki, 
4 deste oyun kağıdı ve 1700 
çakmak taşı ile geçirilmiştir. 

Ankara 
Japon Sefiri 
Değiştirildi 

·-TOKYO, 11 (A.A)- Nazır

lar meclisi hali hazırda Japon
yanın Ankara sefiri olan Bay 
Muşakojiyi Berlin sefirliğine 

ve Japponyanın Kebek elçisi 
Bay Tokugave'yı da Ankara 
elçiliğine tayin etıniştir. 

Zil ede 
Kadınlar Toplandı 

Zile, 12 (A.A) - Tür~ ka
dınlarına saylav seçmek ve se-

çilmek hakkını veren büyük 
ulus kurultayının son yasasın
dan ötürü büyiik kıvanç duyan 
Zile kadınları bir teplantı yap
mışlardış. Bu toplantıda mual
lim bayan Muhibe ve Adviye 
tarafından bu yasanın ehem
miyetini gösterir ateşli sözler 

şöylenmiş, Atatürke, büyük 
ulus kurultayı başkanlığına, 

başbakan General İsmet İnö

nüne, fırka genel yazganlığına 
kıvanç telyazıları gönderilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

SİNEMASI 
TELEFON 3151 

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

Bitmemiş Senfoni 
Musiki dahisi Franz Schubert'ln hayatı ve 

ona ilham veren bUyUk aşkı 
Filmde Schubert'in cihanşumul şöhreti haiz Si Minör sen

fonisi Viyana Flarmonik orkestrası tar<.~ mdan 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 sözlii] 
• Mıki ( Mınının kaçırılması ] 

SEANS SAATLARI : 
Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 tenzilatlı talebe seansı 
Cuma 13 de ilave seans . -· . .:- . ,. . . . ; . 

- Neden mi? A,k yüzü, gö
zü körletir derler pek doğru .. 
Ben Ülgenle nişanlandığınız o 
Çl!j gecesinden be~! T orgayı 

ELHAMRA İ. MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 
l{ienmiyorum. Ulgen seni 

ı.olundan tutup ta nişanlım 

Oğuz diye takdim ederken 
nasıl renkten renge girdiğini 

gôrıneli idin.Sonra düğün günü 
ressamın resimlerinizi almak 
vesilesile evleneni yıldırımlar 

saçan bakışlarile orada yak
mak mahvetmek istediğini sen 
sezebilecek halde olsaydın bana 
bak ver'rdin. 
Oğ• z saı~a b ' t,bir k , --

deş öğu<lü iste. "'·~- bu dü-

F R A N S 1 Z C A Sözlü Ve Şarkılı Muhteşem Büyük OPERETİ Takdim Ediyor. Oynayanlar : 

JEANETTE MAC DONALD ve RAM ON NOVARRO 
ilave olarak: PATHE Seanslar hergün 15, 17, 19 ve 21,15 te: Perşembe günü 13, Cuma günü 11,30 da başlar 



Casusluk Hayalım 
RI ar Martfle91n Hahralan 
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Baron [Şendi. Bundan İstifade Ede-
rek Kendisine Herşeyi Anlattım 

Bu takdimden endişeye dü
şen mülizim Marie kapıya 
doğru çekilmiş, adeta btuadan 
kaçmağa fırsat arayan bir ta
vır almıştı, Bir bakışla onu 
yerinde tuttum. Von Krohn 
onun yüzü kızarmasını, sıkıl
masını utanmasına atfetti. Ne
zaketen benim kulağıma şunla
rı söyledi: 

- Kendisine para vereyim 
mi? 

Kapiten Ladunun tavsiyesini 
unutmamıştım. Düşmanın hazi
nesini mümkün olduğu kadar 
boşaltmak lazımdı. Başımla tas
tik işareti verdim. Baron port
föyünü çıkardı. Mülazim Marie
ye 3000 peseta uzattı. 

Bu sefer ben seslendim: 
- Mülhim Marie bu parayı 

:t.lelhesap olarak kabul ediniz. 
Baron memnundu. Sözümü 

. amamladı: 
- Bizi alakadar eden malu

matı verince paranızın üstünü 
tamamhyacağım dedi. 

En müşkül yolu geçmiıtik. 

Marie souk kanhlığım buldu. 

İki adanı adreslerini teati et
tile. Ben de sükfınetle avdet 
ettim. Heyecanım zail oldu. 

Bir yönden gülünç olan bu 
sahne henüz bitmittiki kapı 
ansızın açıldı. 

Vapur komiseri yine görün
dü. Vaziyetimizi görmekten 
hayrette idi: 

- Bonjur düşmanım dedim. 
Bu sözü s6y)erken tebessüm 
ediyordum. 

Komiser bu sefer Barona çı
klfb. 

- Haydi d.ıtan dıtarı diye 
bağırdı. 

Köylerde 
••• 

Yapılacak işler Içiıı 

Kurulan Büronun 
Vazüeleri 

Villyette yeniden tepkkil 
eden köy bürosunun yapacağı 
işler hakkında vilayetten bütün 
dairelere yeni bir tamim yol
lanmışbr. Bunda bOtün daire
lerdeki k~y işlerinin doıyalan
nın bu büroya devredilmeai ve 
büro tarafından idare edilmesi 
bildirilmiştir. Köy bürosu köylü 
içm çok faydalı neşriyat ta ya
pacakbr. 

Köylüyü alakadar eden ve 
Bakanlıklardan gelen buyuruk
lar basbnlacak ve en küçük 
köylerere varmcıya kadar da
iıblacaktır. 

Köy bütçeleri, salma işleri 

ve resmi masrafları kanuna 
göre köy bürosu tensip edecek 
ve köyde yapılacak ill.faabn 
kroki ve planlarını hazırlata
caktır. 

Büro bunlardan başka köy
lülerin yasa bilgilerini artbr
mak için lüzum gön1.1en yer
lerde kurslar açbracak ve bun-
ların proğramlannı hazırlıyacak
tır. 

Köy sımrlarmın tahdit işile 
de meşgul olacak olan büro 
köylerde köy ziraat ve iktisa
diyatını vaziyetlerini aırm ib-
yacma uydurmağa çalışacaktır. 

Köylerde köy sandıklan, 
hayır ve spor kurumları vücude 
Ketirecek ve köylGnün tenviri 
ışini proğramlaşbracakhr. 

Büyüklerimizin tarihi sözle
rini, sağlık itlerine ait vecize
leri büyük ~.rflerle bastırarak 

köylerde gö yerlere as
bracakbr. 

Ansızın vaziyeti anladım. 
Vapur komiseri müthiş bir 
frankofildi. Bana kızması Fran 
saya ihanet ettiğimi zannetme
sindendi. 

Von Krohn sıkıla itizar be
yan etti. 

Komiser Barona hiç salahi
yeti olmadığı halde neden vapura 
bindiğini soruyor, tarizler yağ
dınyordu. 

Vapur )imana girdi. Barona 
bu İspanyolla başımdan geçen 
macerayı anlattım. 

U. C. 52 de: 
Baron şendi. Komiserin hi

kayesi onu çok eylendirmişti. 

çehresini daha eyi bulduğum
dan bahsederek iltifatlar yağ
dırıyor, Buenos Airesten ha
berler veriyordum, 

- Çantanız vapurda ıslandı. 
Bu berbat halile çantayı ata
şemilter Müllere verirken çok 
üzüldüm. 

Bu itirafta bulunmak için en 
neşeli zamnmndan istifade et
mek lazımdı. 

Onun namına verilen koliyi 
kendisine takdim ettim. Aldı
ğı haberden müteessir görün
miyordu. Kadikse, burada alko
nulan Alman deni:ı.alb gemisini 
teftiş için S{eldiğini söyledi. 

- Çok teşekkür ederim, 
dedim. Ben ise beni karşıla

mağa geldiğinizi sanmışhm. 
Kızardı. Ozür diledi. içimde 

çılgına bir arzu uyandı. 
Benniz alb gemisine bin

mek ... 
.Bitaraf bir iskelede tutulan 

deni:ı.alb gemisinin kumandanı 
kimdi. Bunu öğrenmekte fayda 
görüyordum. 

- So11u va1 -

Otobüsler -···. Otomobilleri Müş
terisiz Bıraktı 

Kemeralbndan Eşrefpaşaya 
İflemekte olan otuz otomobilin 

sahipleri dün belediyeye gele
rek Baıkan doktor Behcet Uza 

otobüslerin Eşrefpaıaya i.şleme

ie bqlamıf olmasından dolayı 
kendilerinin işaiz kaldıklannı 

bildirmiıler ve şikiyette bu

lunmuflardır. Şikayetlerini do
ğuran bapca saik otobüslerin 

bir kişiyi bet kuruşa naklet
mesi dolayısile halkın 10 kuru, 
olan otomobillere binmemekte 
olmasıdır. 

Kadın Yüzünden 
iki Kl .. yl Yarahyan 

Yakalandı 

Tirenin Halka köyünde mnh
tar Aliyi ve ihtiyar heyeti aza
sından Kerimi, aralannda bir 
kadın yüzünden çıkan kavga 

neticesinde kama ile yaralıya
rak kaçan ayni köyden Ali 

oğlu İbrahim yakalanarak ad
liyeye teslim edilmittir. 
Kıskançhk yUzUnden 
Kemerde Lile sokağında 

kahveci Azizle Ali oğlu Ha
san arasında kıskançlık yüzün
den kavga çıkmış. Aziz, Ha
sam çakı ile hafif surette ya
ralamıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tile onlan fikir ve sanat ilemile 
karşılaştırarak nurlandıracak ve 
köy mekteplerinde çalışkan ta
lebeye hediyeler verecektir. 

Köy bürosunun yapacağı 

mauaf lar için köy biitçeleriade 
tah i ılacakbr. 

Konyanın Sağhl[ arı 
Seçim Hazırlıkları Başladı Konya 
Kadınlan Bir Toplantı Yaptılar 

-----------~-------~---------.... KONYA, 10 (Hususi muha· 
birimizden) - Bu mektubumda, 
Konyanın sağlık d w, u iki 
aıhhat mile!sesesine başta yer 
vermek istiyor.ım. Bundan önce; 
Konya da gömülü bulunan ve 
bugin mezannın üzerinde ya
zısız bir taşı bile bulunmı} 
merhum vah İzzet'in nam "e 

R uuya ..ı."tlcmle],·et Ilasla1ıaucsi. 

Üpı.,·atörı1 Asit ]lukbil 
hatırasını şükranla anmak ge
reklidir. Üç yüz yatak alabilen 
muazzam ve modern bir has
tane, geniş sıhhi mektepler 
yapbr.an,doğum ve çocuk ba
kım evinin, asanaüka müzesi
nin açılmaların<ia amil olan 
merhum Bay lzzet'iıı hu eserler 
~nilnde adını habrlamamak nan
kürlük olur. İzzet'in ölümünde 
cenazesini kaldırmak için aceze 
faslından beş on lira verilebile
ceği söylenmiş; münevver bir 
hemşerimiz bunu eddederek 
diğer bir arkad~e cenazeye 
son ihtiram ve vazifeyi yap
mıştı. 

Bugün. yalnız ~onyanın de
ğil, orta Anadolu prlannın alil 
ve mariz: insanlanna .şifa da
ğıtan bu temiz ve geniş 

sıhhat müessesemiz, Memle
ket hastanesi, mütehassıs ve 
değerli kafalann .ellerinde sis
tematik bir ıekilde iflemekte, 
beşerin bedeni irazlannı teda
vi ettiği kadar ~hi cereyanla
nnda da tefkat ve muhabbe
tin, inaanhkta mütekabil sevgi 
ve saygının en ulvi ömeklerini 
aşılayarak büyük ywnutunu 
yüksekliğile denk olarak yap
maktadır. 

Son yıllarda hastanenin fenni, 
bbbi alet ve edevatındaki ek
siklerin de tamamlanmasına ça
lışılmıJtır. 

Oraya her giren :ve iyi ola
rak çıkaıalann taşıdıkları intiba, 

minnet ve tükran duygulannın 
en coşkun ve taşkındır. 

Hastane bqhekim. Bay Zih
ni, hassaten değerli operatör 

ve kültür adamı genç Dr. Bay 
Asil Mukbil'in mesleki ihtisas

lanndaki kudret ve çahıkan

lıklarındaki hararet, memleket 
hastanesinin halk yüreğinde ve 
gözündeki değerini bir kez 

daha arttırıyor. 

Diğer yanda çocuk doğum 
ve bakım evi, hasta ve muzta
rip anlann, yeni doğmuı yav
ruların kanat ve bakım altına 

ııgındıklan sağlık ve beteri 
korunma orağıdır. Doium evi 
yeni yapılmakta olan binasına 

taflndıktan sonra ihtiyaca daha 
geniş bir tekilde cevap vere
bilecektir. 

Seçim Hazırhklarl 
Kadınlara saylav seçmek ve 

seçilmek hakkının verilmesi 
Konya kadınlığını da sonsuz 
sevinç ve minnet hisleri içinde 
bırakmıttır. Cuma günü Ulus
evinde toplanan hanımlar Ata
türke M. Meclisine ve büyiik-

lerimi"'e şükranlannı tel yazı-
sile bildinni'1.erdir. 

Seçmek ve seçilmek hakkını 
haiz Konya bayan1annın adlan 

• berkitilmektedir. Fırka ve be
lediye işleri için geçenlerde 
Ankaraya giden C. H. Fırkası 
ve belediye reisi Bay şevkinin 
bugün yann şehrimize dönme
si ve fırka vilayet kongresinin 
Olktedilmesi kuvvetle muhte
meld . 

Belediye meclisi intihap ve 
teftiş heyetini seçmiştir. 

Soysal ve siyasal haklanm 
alınış bulunan bayanlanmız:dan 
Konya r3ylavlı1darma namzet 
gösterilebilecekler çoksa da 
adları şimdiden mevzuubahs 
olan bayanlar Nazmi ye Kazım, 
Mediha Halis, Münibe Hüsam 
Nedime Mazhardır. 

"Babalık,, gazetesinin ıssı 
olan bayan Nedime Mazhar 
gazetesine yazdığı bir başya
zıda Konya kadınlığının şük

ran hislerini tebarüz ettir
mekte, Türk kadınının siya
sal sahada da muvaffakıyet 
ve dirayetini göstereceğini ve 
buna anıklandığmı kaydeyle
mektedir. 

Konya bayları büyük bir 
toplanb daha yapacaklardır. 

Bay Vall 
Yakınlarda Ankara ya giden 

Bay vali Cemalin gidifİnin bil
hassa sulama iperile alakadar 
oldugu ıöylenilmektedir. 

Gerek vali ve gerekse be
lediye reisi baylann AD.karada 
bnlunutlan ytızlinden Kay bü-
yüğünde lıulunan yeni su ye
rinde sondaj ameliyesini bir 
kaç gün için geri bırakmıştır. 
Dönüşlerini müteakip bu işe 
başlanılacağı Umidedilmektedir. 

Bundan bir yıl evvel bu ıu
yun kaynağı da Hatap nahiye
sinin köyü olan ve dağ ara
sında bağı, bahçesile anılan 

Gödenede bir çoban tarafından 
bulunmuı ve çeıme yaptırıl
mışbr. Havanın açbğı bir kıı 
gününde koyunlannı ağıldan 

çıkaran çoban yamaçlarda bir 
gürültü duymuş, yakınında kar
lann ericliiini ve topraklann 
çöktüğünü gönnüş ve köye 

salık vermiştir. Sonra bu su 
köye almarak çeşme yapbnl
mışbr. 

Bu mıntaka kövlüleri yeni 
suyun bulunuşundan sevinç 
içindedirler. Valiliğe bir dilek 
kağıdı veren bura k~ylüleri 

J\onya t. 11. ft. • ., e bclecliye 
Ba§Tw m Şevı· i 

yeni suyun köyleri üzerind.!n 
aktırılmasını istemektedirleı·. 
Laras dağı dizisindeki köyb r 

• Konyanın en çök sebze ve 
meyva yetiıtiren bereketli ve 
havası, suyu güzel yerleridir. 

Umumi Evde 
Bir Clnay~t 

Cuma gecesi umum~ evLr 
çevresinde bir c nayet olduğu 
duyulmuş C. Müddeıunıumili
ğine sahk verilerek çabucak 
tahkikata gcçilmittir. 

4 Numaralı evde Nuri oğlu 
İuet adında bir delikanlı ya
ralı ve ölü olarak bulunmnş, 
Naci, Seyit ve Faik adlarında 
üç kişi zan ve nezaret altına 
alınmışlardır. Sorup soruştur

ma ve araıbrma derinleştiriliyor. 
Bu Da Kaza 

Çifte merdiven mahallesinde 
da Cuma sabahı bir kaza ol
mUJ, bakkal Silleli Ali adında 
bir prclq evinde yapı itile 

uğraşırken dam llatDne çöke· 
rek albnda kalmııbr. Enkaz 
altında ölen zavalhnın ceıedi 
muayene edildikten sonra kal
dınlmış ve römülmiifttir. 

Ahmet A. Evren 

••••••••• 
Japonya Çini Yutacak
mış önüne Geçilemezmiş 

FİLEDELFIY A 11 (A.A) -
Japon sefiri Bay Saito Ja

ponyamn siyasal ve maksatla
onayhyan söylevinden ıonra 
evoninki bültenin bildiricisi ile 
yapmış olduğu bir mülikatta 
Japonyanın emperyalist bir im
paratorluk olmadığını mevcut 
antlaşmaları ve bilhassa Çin
deki açık kapı siyasası ant
laşmasını oldukları gibi koru
ma iateğinde buJunduiunu bil
dirdikten sonra şöyle demiı
tir. 

Amerika ve lngiltere bizim 
uzak ıarkta bant ve düzenin 

kurulmasına doğru olan siya
samız:ı nihayet anlayacaklar
dır. Japonya orada barışın yü
rü mü için İngiltere ve Amerika 
ile uğraş (mücadele) gerekse 
bile Japonya bu meselede bu 
iki ulusun kaprislerini aala gö
zönünde bulundurmiyacaktır. 

Uzak prkın bar1fı için zaruri 
gördüğümüz takdirde Japonya 
timali Çini yutacakbr. Diğer 

uluslar ne yaparlarsa yapsınlar 
ehemmiyet vermiyecektir. 
VAŞiNGTON 11 (A.A) -

Japon elçisi Bay Saito Royter 

Ajansı muhabirine beyanatta 
bulunarak Eveninı Bulletin ga-

zetesinde çıkan mlllikabn ha
talı olduğunu söylemiştir. Bay 
Saito demiştirki: 

Benim aaylemek i.tediğim 
şu idi ki lngiltere olsun Ame
rika olsun en sonunda bizim 
ıiyuamızı onaylayacaklardır. 

Bununla beraber eğer bizi 
onaylamayıp ta zorla bizi yolu
muzdan alıkoymak i.terlerse 

o um•n Japonya savqmağa 
mecbur olacaktır. Bu bizi uzak 

farkta lngiltere ve Amerika 
ile harbetmek lizım gelsede 
planlarımızı takip edeceğiz de
mekten biisbtıtün başkadır. 

Muahedeler Verlldl 
RIGA 11 (A.A) - Fransa 

ile Sovyet Rusya arasında im-
zalanan ve bu devletlerden 
hiç birinin atekine danışma

dan batkalariyle muahede ak
dedemiyeceğine dair olan pro
tokolun kopyaları geçen Hafta 
ta Çekoslavakyaya olduğu gi
bi dünde üç. baltık devletine 
Sovyet ve Fransa elçileri tara
fından v~lmiıtir. 

oya ı 
•• 

Kütüğe Ya7Alanlar 
Dün akşama kadar nüfus 

daireainde yeni soy adını tes
cil ettirenlerin adedi (550) yi 
bulmuştur. Dünkü nüshamızda 
yazdığımız gibi bir çok zevat 
aldıkları soy adlannın başka
lan tarafmdan tescil ettirildi
ğini müracaatları anında anlı
yarak evvelce seçtiklerini de
ğiştirmeğe mecbur kalmakta
dırlar. Bu meyanda göz hekimi 
Bay Mitat soy adı olarak seç
tiği (Varol) u diğer bir varttaş 
daha önce kütüğe yazdırdığın
dan değiştirmeğe mecbur kal
mıştır. Bay Mitat (Orel) soy 
adını kütüğe yazdırmıştır. Diş 
hekimi Bay Muzaffer de hacı 
Hasan zade soyadı yerine 
(Eroğul) adını nüfusa tesçil 
ettirmiştir. 

Bay Yatar 
Emniyet müdürlüğü birincı 

kısım amiri Bay Yaşar evvelce 
(Sağaç soyadım almıştı Bu 
isim de başkası tarafından 
aluıdığından Bay Yaşar dün 
kütüğe Kırmızı yakut manasına 
gelen (Albaras) soyadım yaz· 
dırmııtır . 
Gazetemize Bildirenler 

Mahmudiye maliye şubesi 
tahakkuk memuru Mehmet 
(Özer), Bina tahakkuk memu· 
ru adanı (Çeliker), Gazetemiz 
yardımcı yazganlarından Muam· 
mer (Aktuğ balcı), eski nüfus 
başyazıcısı Avni (Atsay), Tica
ret ve sanayi odası istihbarat 
memuru Ulvi (Kurtak), viliyet 
idare heyeti katibi İbarahim 
(Gökmen) soyadlarmı kütüğe 
yaz:dırmıslardır. 

Soy Adı Seçenler 
Eşrefpaşa Zafer ilkmektebi 

bqmuallimi Necati ve kardeşi 
Hereke mensucat fabrikaSl 
hah ressamı Nuri (Özker), mu
allimlerinden Necilti ve kar
deşi Salihli tapu memuru Ni
yazi (lıter); muallimlerinden 
Cemal (Çıbı1') soyadmı almış· 
larchr. 

Topçu alay kumandan mu
ayini kaymakam bay Hakkı 
Tunçer, Aydın demiryolu iskele 
memuru Rifat (Ünal), katibi 
Fuat (Yarkin), kaptanı Hüseyin 
(Koç), Makasçı Tusuf (Topik
oilu), Müeuin zade Ali (De
ğerli), Katibi Adnan (Ertürk), 
mütekait muhabere kaymakamı • 
Şcmai (Salman), Bucada fabri
katör Dramalı Mehmet Sami 
ve kardeıleri Recep ve Ahmet 
(Gönenç) adlarını almı~dır. 

Tllklllk Maliye Şub-1 
T abakkuk bat memuru Ha

san (Argon), kazanç tahakkuk 
muavini Ziya (Artua), kuanç 
tahakkuk kitibi Mustafa (Erten) 

kazanç tebliğ memuru Hasan 
(Oğuz), bina tahakkuk memuru 
Bekir (Öztürk), bina tahakkuk 
kitibi lbrahim(Amaç), bina teb
liğ memuru Süreyya (llgın),Tah

sil memuru Nurittin ( Hot er), 
tahsil veznedan Tevfik Oygur 
ve oğlu Celal(Oygur), tahsil ka
tibi Hasan(Ökten), tahsil katibi 
Hakkı (Korkmaz), tahsil tebliğ 
memurm Nazmi (Yavuz), tahsil 
tebliğ memuru Şükrii (Oskay), 
tahsil tebliğ memuru Rüstem 
(Tekin), tahsil tebliğ memuru 
Riza (Gabear}soyadlarını almış
lardır. 

Bu Ay klitecek 
Ruam mücadelesi bu ay so

nunda bitecektir. Önümüzdeki 
sene içinde baytarı bulunmıyan 
kazalarda da ruam mücadele
sine devam edilecektir. 
Almanyadan Talep Var 

Dün memnuniyetle öğrendi
ğimize göre Almanyadan bir 
kaç yüz ton yemeklik zeytin
yağı istenmiştir. Türkofis bu 
haberi alakadarlara ulaşhrııuf'" 
tır. 
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1aran Kendine Doğru Uzanan Esmer, Adelleli Ve Genç Kola 
Baktı. Orada da Bazuhendi Gördü. Bu Bir Minyatürdü 

~--------------------------... ----------------------------ileride görülen karaltının bir 
atlı olduğu artık şüphesizdi. 
Bu belki de Kleromeni kaçı
randı... Belki de Kleromen, 
kolları bağlanmı~, ağzı tıkan

mış, kendinden geçmiş bir 
halde yatıyordu bu suvarinin 
kucağında.. Bu fikir, bu mu
hayyel manzara, Caferi kudurt
mağa kafi geldi. 

Atını hiç bir hayvanın gi
demiyeceği bir sür'atle 
koşturuyordu beygirin ayak
ları ne kadar sür'atle işliyorsa, 
Caf erin kafası da o kadar 
sür'atle çalışıyor .. Fikirler, ha
yaUer birbirlerini müthiş tedai
• rle takip ediyordu .. Kleromeni 
niçin kaçırmışlardı. Kim kaçır
mıştı? Kim kaçırtmıştı? Bu işte 
siyasi bir dalavera mı vardı? 

Yoksa şahsi bir ihbar mı? Ace
ba Kleromene aşık olan birisi 
mi vardı? .. 

Cafer karanlıklara girdi, 
Kütahya, arkasında uzaklarda 
yanan bir meş'ale gibi kalmıştı .. 
Öndeki suvari takip olundu
ğunu anlamıştı galiba ki, bey
girini dört nale kaldırmıştı.İşte 
Cafer farkediyordu.. Herif ku
cağında bir şey taşıyordu .. Her 
halde bu taşıdığı kıymetli bir 
ıeycli ki öne doğru eğilmit bir 
eliyle dizginleri kullanıyor öte
kisiyle kucağındaki cismi tutu
yordu.. Bu meçhul suvarinin 
Kleromeni kaçırmakta olduğuna 
şüphe yoktu artık .. Cafer, oku 
yaya yerlettirdi ve babası Kutlu 
Hüseyinin her zaman yaptığı 
gidi beygirinin kulakları ara~ 
sından Dİ.faD alarak attı: 

Öndeki meçhul suvari bir
denbire Abnın üstünden yu-
varlandı yere ... 

Düşerken kucağındaki yü-
kü de beraber düşürmüştü. 

Suvarisini kaybeden beygir 
karanlıklar da kayboldu. 

Cafer düşenlere yaklaştı, 
Abndan indi ve yaralı suvari
nin hlli kucağında sımsıkı tut
tuğu cismin ilzerine atıldı; bu 
Kleromen değildi.. Bu bir çu
valda. Cafer çuvalı açtı, içi Al
tm dolu idi. 

beni geçti, karanlıkta kayboldu. ğundanberi nasıl tanırsın? Her 
Delikanlı bu cevabı alır al· zaman o senin yanındaymış, 

d anlamıyorum dogv rusu .. maz derhal beygire sıçra ı ve 
Cafer birdenbire ayağa kalk· 

Altın çuvalı üstünde inli yen tı ve sür' atlı bir hareketle el-
yaralıyı bir an içinde pefinde bisesinin sağ kolunu boydan 
bırakarak, ileriye, gecenin de- boya yırttı. Ve Taranın üstüne 
rinliklerine atıldı.. eğildi: 

Gecenin içinde Kleromeni Bak, dedi, bak şu kolumdaki 
saatlarca aradı, sağa At koş- baıubende: 
turdu, sola seğirtti, her gör- Taran kendine doğru uzanan 
düğü karaltının ardına düştii, esmer, adelleli ve genç kola 
yetişti, yakaladı. Fakat Pren- baktı. Orada bazubendi gördü. 
sesini bulamadı.. Bu ince bir kayışla tutturulmuş 

T aranla yolların birleştiği bir minyatürdü, mavi, pembe, 
yeşil, ıan minelerle işlenmiş 

yerde buluştukları zaman bey- harikulade güzel, inanılmıyacak 
girlerinin boynu ter içinde, kadar canlı bir kadın minyatürü. 
kamı mahmuz darbelerinden Taran, bu esmer adeleli ko-
kan içindeydi. lun üstünde, Bizans kiliselerin-

Taranın da Atı yorgundu de- deki Meryem ana tasvirleri 
mek, o da dört nala aramış, gibi, içli ve hazin gülümsiyen 
araştırmıştı ve bulamamışb. Bu kadın b~ını görünce: 
belliydi, belliydi amma, gene Bu, anam benim, bu benim 
Cafer kendini tutamadı: anamın minyatürü diye haykırdı. 

- Buldun mı Taran, diye Cafer gülümsedi: 
haykırdı. - Evet, senin ananın, dedi. 

Taran kuru bir sesle: Fakat bak Kleromene ne kadar 
- Hayır, dedi. benziyor değil mi? 
Delikanlılar beygirlerini yan- - Evet çok benziyor.. Ne 

yana tırısa kaldırarak ilerle- kadar olsa akraba değil mi? 
meğe başladılar... - Akrabadan daha çok ben-

Karanlıklar ağarıyordu. yıl- ziyor.. Ben onu ~ocukluğunda 
dızlı gök yüzü, mumlan birer hayran hayran seyrederdim .• 
birer sönen muazzam bir avize O benim gördüğüm ve göre-
gibiydi. ceğim en ince şeydi ve şeydir. 

Şefak atarken Kütahya, Bi- Hayahm da ... Şimdi Kleromene 
birdenbire neden işık oldum 

zans yolu üstündeki harap bir biliyor musun? 
menzilgihta, Caferle Taran gem _ Anlıyorum Cafer, anlıyo-
kastılar. k d · f k t rum ar eşım, a a ... 

Hancı onları karşıladı. Ve Taran birdenbire sustu .. 
yorgun beygirleri hanın geri- - Ece •. Fakat .. Haydi de-
sindeki ahıra götürürken, de- vam etsene Taran! 
likanlılar büyük bir çınann al- F k t a a ... 
tına uzandılar.. Taran gene sözünü bitire-

Şef ak rüzgan esiyordu. Bu medi. Cafer gülerek: 
serin bir dere suyu gibi bütün - Fakat bu halkalı minenin 
yorgunluktan, ağrılan alan bir nasıl olup ta benim kolumda 

ruzgirdı bazubent olduğunu anlamıyor-
Delikanlılar, konuşmıyorlardı. sun değil mi? 
Delikanlılar, kendi içlerine _ Evet.. Doğrusu anneme 

kabuklarına çekilmişlerdi.. ait minyatüıiln sana ne ıuretle 
Hancı şarap getirdi. Cafer intikal edebileceğini bir tilrlii 

prabı taz.e süt içer gibi bir anlıyamıyorum. 
hamlede dikti başına.. Cafer, Taranın yanına oturdu, 

GUneş doğdu.. anlatmağa başladı: 
Hancı tavuklarına yem veri· - Lalam Tavabil bana ba-

yordu. bamın bir Eli Geyik kovalarken 
Bizanshlann karargahına düş-

Birdenbire, ani karar veren tüğünü ve orada öldürüldiiğünü 
insanların sesiyle Taran anlatmışh. Ben sana bu hiki-
sordu: yenin yalnız baş tarafını nakl-

- Sen bizim amcaıadeye, ettim. Sonunu söylemedim .. 
Kleromene epiyce tutuldun Şimdi sonunu da dinlersen her 

ıeyi anlaraın. 
galiba? - Sonu Vaı -

nın yüzüne bakb ve: 

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

YJli Al ı r s :SahHa 

Sen akika: 
aylav Seçimi Hazırlıkları Devamda 

----------------------------... 1~~~~~~~~~~~~~~ 

Meb'us Olmak Istiyenlerin Müracaatları Pek Çoktu 
İSTANBUL, 12 (Hususi) - Yeni Saylav seçimi için hazırlıklara hararetle devam ediliyor. Ye 

sayıma göre İstanbul iki, Ankaranın dört saylav fazla çıkaracağı tahmin ediliyor. Meb'us olmaı. 
istiyenler nan:zet gösterilmeleri için C. H. F. genel yazganlığına mektupla müracaata başlamışlardı 
Yapılan müracaatlar arasında kadınlar da vardır. 

Italyada Zeytinler Mahvoldu 
f ST AN BUL, 12 (Hususi) - Romadan gelen haberlere göre İtalyanın her tarafında zeyti 

mahsulü tamamen mahvolmuştur. İtalyanlar bu sene hariçten muhim miktarda Zeytin ve zeytinyağı 
mübayaa edeceklerdir. Bu mübayaatta Türkiye zeytin ve zeytinyağlarını tercih edcceklerı 
kuvvetle söyleniyor. 

• 
Fransa -ltalya Yakında Anlaşacakla 

ROMA, 12 (H.R)- Esbak Fransa Hariciye nazın müteveffa Bay Briyan için Romada rekıe
dilen heykelin açılma merasiminde Fransa namına bulunan Fransa ayin meclisi hariciye eRcümen 
reisi Bay Berenkers Parise dönerken İtalyan gazetelerine demiştir ki: 

Romada İtalya siyasi ricalile yaptığım temasların neticelerinden çok memnunum. İtalya - Fran 
anlaşması dakikadan dakikaya beklenen bir mcaele haline gelmiştir. iki memleket Afrikada 
müşterek menfaatlerini daima beraberce takip edecek ve koruyacaklardır. Ôkonomik itlerd 
birbirlerine karşılıklı yardımlar göıtereccklerdir. iki latin hükümetin anlaşması gayet tabii bi 
neticedir. 

Almanyanın Paris Sefaretinde Değişiklik Yapılacaktır 
BERLIN, 12 (H.R) - Almanyanın Parla sefirinin yakında dejiştirilecği söyleniliyor. Almanya 

Paris sefaretine Bay Hitler yakin dostlanndan ve eski Paris sefiri Baron Lerkoreri gCSnderecektir. 
Mumailey Pariste uzun müddet k&lmış Fransızlara kendini sevdirmiş büyiik bir maliyecidir. Fransa -
Almanya anlaşmasını teshil maksadile bu değişikliğe ltbum görülüyor. 

Acun Barışı ·Tehlikelerden Kurtarıldı 
Uluslar Arası Konseyinin Verdiği Kararlar Hertaraft 
Sevinç Uyandırdı - Sir john Simon'un Mühim Nutku. 

( Ba~tarafi J inci sa!u/ede ) 
renlerede ses'erini işittirmek 

fırsabnı verdi. Onun neticesi 
olarak bu dava hal ve fasolun
mak üzredir ve hiddet yilzünden 
patlak v!rmesi ihtimali bulu
nan facianın nihayet 6nüne ge
çilmiştir. 

Genel barışı gerek kendimiz 
ve gerek çocuklanmız ve bü
tün dünya için sağlamak üze
re her fırsatı aramakta ve her 
fırsattan istifade etmekte de
vam edeceğiz. 

CENEVRE. 12 (A.A)- Sov
yet Rusyanın Paris maalahat
güzan M. Rosenberg konseyin 
dünkti hususi toplantısında 
uluslar kurumu genel kitiplik 
muavinliğine seçilmiştir. Kon
sey 12 ikinci Klnunda yanı 
Sar plebiıini arifesinde topla
nacaktır. 

Sar Askerlerl 
CNEVRE, 12 (A.A) - Sar

da plebisit sırasında bulunacak 
olan uluslar araaı kuvvetler 
fôyle tespit edilmiftir: 

1500 İngiliz. 1300 italyan, 
250 Hollandalı, 250 lıveçli. 
Bu uluslar arası kuvvete 

goslav ve Macar ihtilafını hal
leden kararı gece yansından 
5-1 O dakika evvel almışbr. 

Son dakikaya kadar vaziyet 
tehlikeli kalıyordu. Karann 
alınması büyük bir rahatlık 

hissi vermiJtir. Cenevrede iki 
tarafın barışması için yapılan 
gayretler İngiliz matbuatı ta
rafından hararetle selimlan
maktadır. 

Gazeteler, müzakerelerde in 
giliz murahhumm mühim bir 
rol oynamıı olmasından mem
nuniyetlerini söylemektedirler. 
Konsey karanın bildirirken 
Bay Eden "koueyin adli bir 
tahkikat açmağa hiç bir niyeti 
yoktur. Vazifesi iki taraf ara
sında milletler cemiyeti azala
rına liyık dostane siyasi mü
nasebetlerini tekrar teıisine 

yardımdır" dedi. 
Yuao•.lavya Memnun 

lunan taahhütleri ifa edeceği 
ümidi izhar edimektedir. 

Cenevre, 11 (A.A) - Kon
seyi hususuai bir celsede ge
lecek içtima devresi tarihini 
Sar reiamının arif esi olan 12 
ikinci kanun olarak tespit 
etmiıtir. 

Macarlar Da Memnun 
Budapeşte 11 (A.A) - Ma

car gazeteleri Yugoslav-Macar 
ihtilifı için Cenevrede bulun
muş olan hal suretini mGttefi· 
kan memnuniyetle selimlamakta 
ve uluslar kurumu konseyi üye
lerinin samimi bant arzulan ve 
aym zamanda banşın menfaatı 
namına her türlü tedakirhkta 
bulunmıya anık olan Macaris
tanın ikıline hareketi aayes;n
de acun bantnı tehdit eden 
büyük bir tehlikenin ortadan 
kaldınlmuına muvaff akiyetı.el
vermiş olduğunu ilave etmek
tedir. 

T .. ekkUr 

- Hay anasını, diye hay
kırdı Cafer ... Yaralıyı kaldırdı, 
bu Kütahya beyinin hazine 
muhafızlarındandı . Anlaşılan 
febrin esirler tarafından zapt
edildiğini görünce, eline geçi
rebildiği Altını bir çuvala dol
durmuş rahı firarı tutmuştu. 

Fakat belli ki, ondan bazı ma· 
lumat almak kabil olacaktı. 

Cafer baımı kaldırdı. Tara- İngı···:·ı·1:·Z·····S··e···firı· 
- Evet, dedi; sustu.. Ve Reftkaaının ZlyareUerl 
Taran bu mesele etrafında Evvelki akşam Afyon yoluyla 

İııgiliz fırka kumandanlarından 
general Brint kumanda ede
cektir. General Brind bugün 
Parise gidecektir. lngiliz kuv
vetleri bu ayın on sekizinde 
Sar'a gönderilecek ve bütün 
kuvvetlerde nihayet yirmi iki
sinde orada bulunacaklardır. 
Bu kuvvetler Sar hükumetine 
tabi olacaklardır. 

Belgrat, 11 (A.A) - Yugo· 
slavyayı tatmin eder mahiyette 
telikki edilen uluslar arası 
konseyinin karar ıureti .ıem
nuniyetle kUfllanmıfbr. Bil
haua Macar makamlannın en 
az ihmalle suçlu olduklaniıın 
teabiti ve Macariatamn ceza 
tetbirleri almağa davet edil
mesi gazeteler tarafından se· 
vinçle kaydedilmektedir. Keza 
bu karar sureti prestiji ve 
hattı mevcudiyeti mevzuubahs 
olan uluslar arası için de bir 
muvaffakiyet olarak telakki 
ediliyor. Kanaat muvaffakiye
tin Franaaya ait olduğu mer
kezindedir. Macariatanın ulus
lar arası koueyi antinde bu-

Cenevre, 11 (A.A) - Fran
sız dıt işleri bakanı Bay Laval 
Bay Aloiai ile Bay Y evtici ka
bul etmiftİr. Bay Yevtiç Fran
sız hariciye bakanına Y ugoı
lavya muhtıruım kayıtsız ve 
prtsız olarak mftdafaa etmiı 

olduğundan dolayı tqekkür 
etmİftİr. 

Bay Laval öğle yemeğinde 
Bay Litvinofun konuğu olmuş· 
tur. Uluslar kurumu konseyi 
saat 15 te toplanarak Sara 
gönderilecek uluslar aruı kuv
vetin taşınması, tevzii, kuman
duı ve idaresi gibi teknik 
mcaeleler görüşülecektir. 

- Hey bana bak.. Yolda 
hiç bir kadını kaçıran bir At
lıya rastladın mı? 

Yaralı cevap vermiyor, inim 
inim inliyordu. 

Cafer, muhafızın kürek ke
mikleri arasına saplanan oku 
çıkardı yarayı sardı. Herif ken-
dine gelir gibi oldu.. Büyük 
bir hayret ve şaşkınlıkla, ken
Jisini vurduğu halde şimdi ya
ı·asını timar eden delikanlıya 
bakmağ başladı. 

Cafer tekrar sordu: 
- Bana bak.. Sesimi işiti

yor musun? 
- işitiyorum. 
- · Eh söyle öyleyse sen bu 

yolda hiç. bir kadını kaçıran 
bir Atlıya rastladın mı? 

- Rastladım .. 
Caferin yüreği gümbürdedi. 
- Ne tarafa doğru gittiler? 
- Bilmem .. Arkamdan geldi 

uzun uzadıya konuşmak ihtiya· telırimize gelen İngiliz sefiri 
cmı duyuyordu: dün Bergamaya giderek ora· 

- Cafer, dedi, bir türlü an- daki eski eserleri gezdi ve 
lıyamıyorum, insan hiç böyle akşam ıehrimize döndii. 
ilk görüşte aşık olur mu? Hem Sefir cenaplarının refikası 
de senin gibi deli divane ola- bugün sabah saat onda mual-
rak .. , lim Vedide Bahaile birlikte kız 

ilk görüşte... k k b. · 
lisesini ve Gazi il me te ını 

Cafer arkadaşının &özünü %İyaret edecek oradan Karşı-
ke"ti: yakaya geçerek sagır, dilsiz ve 

İlk görüşte mi diyorsun .. lık körler müessesesini, Belediye 
görüşte öyle mi? çocuk yuvasını ve kız muallim 

- Öyleya, ilk görüşte... mektebini gezecektir. 
- Ne ilk görüşte be adam.. Bu akşam İngiliz sefiri şe· 
Ben onu çocukluğumda gör- refine Bucada general konso

losun evinde bir çay ziyafeti 
meğe başladım, her kavgada verilecektir. 
her zaferde. her tehlikede Sefir cenapları ve zefikası 
o benim yanımdaydı Anlıyor yarın sabah trenle Cellat gölü 
musun, seneler var ki, ben onu civarına gidecek, sefir orada 
görüyorum!. kalarak avlanacak ve refikası 

Taran şaşırmıştı: Efeze giderek harabeleri tetkik 
- Bir şey anlamıyorum dedi. eyliyecekhr. 

Sözlerinden hiç bir ıey anla- Sefir pazar giinü ekspresle 
dıiım yok .• Sen onu çocuklu- Ankaraya diSnecektir. 

lttffakla Kabul 
CENEVRE, ll(A.A)- Ulus

lar kurumu konseyi Yugoslav -
Macar davası hakkındaki yeni 
kararı ittifakla tasvip etmiştir. Haberler 

CENEVRE, 11 (A.A)- Obir ) 
devletlerin önceden kabuı et- Dün Borsada Yapılan Satış ar 
miş oldukları karar suretini UzUm 1 ZEYTINY ACI 
Macaristan da kabul etmiştir. Çu. Alıcı Fiat 50650 Kilo Muh.Alı 21 50 23 5( 
ilk karar taslağının hafifçe z hl B 

274 Koo ittihat 12 50 14 25 a re orsası 
değiıi olan yeni metin dün 40 Alyoti bi. 14 14 Çu. Cinci Fiyat 
öğleden sonra bunun kabulünü 40 Ş Riza Halef 12 25 13 37 1244 Bağday 3 90 4 4ı 
kendi hükfunetine tavsiye et- 31 ş Remzi 13 13 25 57 Arpa 3 37 3 50 
mit bulunan Macar delegesine 12 L Reciyo 13 25 15 50 4 Burçak 4 75 4 75 
tevdi olunmuştur. 10 F Sabit 10 10 21 Kumdan 3 37 3 37 

Karardan Evvel 7 G Abdullah 9 SO 10 SO 199 Susam 10 25 10 25 
LONDRA 11 (A.A) - Mil- 7 H Alyoti 13 87 13 87 4 Fasulye 8 25 O 25 

Jetler cemiyeti komeJİ allka- ...::i,S D Arditi 12 25 12 25 70'J K-ePalaaat 220 420 
dar taraflann tasYibi ile Yu 424,S YEKON 268 Bal Pamuk 36 SO -- -



Yeni Asır- 13 Kanunuevvel 1934 

a iş ta -
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Kundağı Koymak Fikrini Dr. Goebels Vermiş .. 
ander Luhe Bu Koskoca Faciada Bir Korkuluktan Başka Birşey· 

Hazırlamışlar? .. Değilmiş.. Yangın Planını Kimler VNe Suretle 
" A ı ağı ya imzasını atan, ben. 

1 Eylül 1904 te Seriinin Wil
mersdorf mahallesinde doğmuş 
bulunan Berlin - Brandenburg 
hücum kıt' aları şefi ye Prüsya 
devlet müşaviri Kari Ernst, 
yapılmasına iştirak etmiş oldu
ğum Rayştag yangınının nasıl 
çıktığını burada izah ediyorum: 

Goebels ile Goeringin bana 
kötü bir oyun oynamak iste
dikleri şayiası ağızlarda dolaş
bğına göre dostlanmın tavsi
yelerini kabul ederek bu şel.:il
de hareket etmekteyim. Tevkif 
edilecek olursam Goebels ve 
Goering bu vesikanın hariçte 
bulunduğundan haberdar edil
melidirler. 

Bu vesika ancak benim, ya
hut buna bağlı vesikada imza
ları bulunan arkadaşlanmın 
emrile, yahut ta zorlu bir ölüm
le yok edildiğim zaman neşre
dilmelidir. 

"Rayştag meclisini, burada 
adları zikredilmiş bu'unan hü
cum kolundaki iki muavinimle 
birlikte, 933 şubatının 27 inci 
günü yakbğımı beyan ederim. 
Biz bu iıi Führere (Hitlere) ve 
fırkamıza faydası dokunacağı 

inanı ile yaptık. Alman mille
tinin en fena düşmanı olan 
Marksizmi (komünistliği) ezmek 
fırsabnı Hitlere vermek için 
böyle hareket ettik. Bu Mark
sizm yarası tedavi edilmedikçe 
Almanya sağlığını bulmıyacak
tır. 

Yaptığıma teessüf etmiyorum 
İycap ederse ayni mahiyette 
bir harekete yeniden girişirim. 
Asıl teessüf ettiğim şey bu 
hareketin Goehels ve Goering 
gibi mahluklara yükselmek fır
satını vermiş olmasıdır. O iki 
adam ki hücum kollanna iha
net etmişlerdir. Bugün de Hit
lere ihanet etmekte, yalanlan 
ile onu da hücum kolları ve 
şeflerine karşı tertip ettikleri 
manevralara sürüklemektedirler. 
Hücum kıtalan milliyetçi sos
yalist hareketinin en iyi silahı

dır. Naziyim. Milliyetçi sosya
listliğin yaşaması veya ölmesi 
hücum kıtalanna bağlı bulun
duğuna kaniim. 

iktidara Çağrıldıktan 
Sonra 

İktidara gelişimizden bir kaç 
gün sonra, Heldorf tarafından l 
Geeringin evine çağrıldım. Hel
dorfla beraber oraya gittim. 
yolda giderken konuşuyorduk. 
Heldorf, Hitlere komünizmi ez
mek için imkan vermek ica
bettiğini s5yliyordu. Goeringin 
yanına gittiğimizde Goebels 
ora<l:ı bulunuyordu. Goebels 
komünizme son darbeyi indir

mek için hazırladığı planı izah 
etti. Bu plan şundan ibaretti: 
Breslavda seçim münasebetile 
yapılacak toplantıya iştirak et
mek üzere mezkur şehre gide
cek olan Führere (Hitlere) 
tayyareden inerken sözde bir 
komünist tarafından yapılmış 
gibi gösterilecek olan bir suikast 
yapılacaktı. 

Bu mürettep suikast ko-
münizme karşıhareketin işa

ret olacaktı. Suikastın tefer
ruatını tesbit için Heines Ber
line çağırılmıştı. 

iki GUn Sonra 
İki gün sonra yine Georin

gin evinde toplandık. Bu se
fer Geobels orada değildi. 
Georing mürettep suikast pro-

jesi aleyhinde bulundu Bunun 
diğer suikastlara yol açma
sından korkuyordu. Geobelsin 
planında ısrar ettiğini söyledi. 
Onu bu fikirrlen V'?"f"<':"me-
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mizi yalvardı. 
Ertesi gün, telefonla Goebel

sin evine çağrıldım. Oraya var
dığımda hazır bulunan arka
daşlar Goebelsin planını terke 
karar vermiş bulunuyorlardı. 
Goering başka bir darbe ha
zırlamak icap ettiği, belki de 
Berlindeki imparatorluk sarayı
nı ateşlemek veya dahiliye ba
kanlığına bir bomba atmak 
muvafık olacağı mütaleasında 
bulundu. Goebels gülerek Rayş
tağı ateşlemek müreccah oldu
ğunu söyledi. Bu "laf pa:ı:arının., 
müdafileri sıfatı ile meb 'us
larla karşı!aşabilecektik. Go
ering derhal bu fikri tas
vip etti. Heldorfla ben 
bu projeye tatbikindeki zor
luklar hasebiyle itiraz ettik. 
Fakat Goerirı"( ve G<>ebels ta-

rafından 

şalardan 

\',rıııll'r Lııf,,, 

kandırıldık. Münaka
sonra 25 Şubatta, 

yani seçimden sekiz gün evvel 
Hayne, Helldof ve benim Rayş
tağı ateşlememize karar verildi. 

Goering çok tesirli ve az yer 
tutan yangın çıkartıcı madde
leri tedarik edebileceğini söy
ledi. 25 Şubatta Rayştagtaki 

fırka salonunda toplanacaktık. 
Rayştag boşalınca işe koyula
bilirdik. Hazırlıkları yapmağa 

beni memur etmişlerdi. Ertesi 
gün Goeringi görmeğe sı-itti-

ğimd fikirlerini değişmiş bul
dum. 

Dilşi.inmüş, taşınmış şu neti
ceye varmıştı. Hücum kıtala
rının bilinen şeflerim Rayştag 
yangınına karıştırmak yanlış 
bir hareket olacağını söyledi. 
İçlerinden biri ke•fedilecek 
olursa herşey kayholacaktı. 
Bunun üzerine Goebelsi tele
fonla çağırttık. İtıtrazı kendi
sine söyledik. Esaslı bu:madı 

Bımun!a beraber planı terket
mek icap ediyordu. Zira Ko
münistler rayştagta!d salonları 
milliyetçi sosyalist fırkasının 
toplantı sa'.onunun karşısında 
idi. Halbuki komünis !er akşam 
saat ona kadar toplan~ı:arında 
devam etmek itiy:ıd,nda :diler. 
Şu halde onların bir şey 
sezebi!meleri tehliksine maruz
duk. Yine Goebelsin evinde 
yaptıS?ımız bir toplantıda Go
ering kendi oturmakta olduğu 
oteli Rayştaga bağlıyan yeraltı 
yolundan istifade edilmesi fik
rini öne sürdıi, Gocbels te 
Rayştağı ateşleme gününün 27 
şubata bırakılmasını teklif etti. 
26 şubat pazar olduğundan ve 
akşam gazeteleri pa::ar günü 
çıkmadığından yangından fırka 
menfaatine c'arak istenildiği 

o günkü mııvafakatlan beni 
tamamen avuçlar, içine almak 
içindi. Kendilerine sarsılmaz 

bir itimat beslediğim iki arka
daşımı seçtim. Bu zorlu işte 
bana yardım eden bu arkadaş
lanma burada tekrar teşekkür 
ederim. Onları yeminle ken
dime bağladım. İtimada şayan 
olduklarını bilirdim. Bu vesi
kaya bağlı olan vesikanın ne~r
edi!mesi icap edip etmediğine 
b!zzat kendileri karar verecek
!e~·d::. 

Yangından Evvel 
Yan:;ından birka-; gün önce 

Hledorf, Berlin kaldırımları 

üzerinde dois~an bir adamın 
yangına iştirakini temin ede
bileceğimizi haber verdi. 

Bu adam Vandcr Lubbe ad
lı bir Hollandalı komünisttir. 
Bütün Dünya adını öğren

miştir. 
Heldorfla ben yangına ait 

bütün işleri tesbit ettik. Hol
lan:lalı Lubbe Galerilerde te
sadüfe bağlı bir surette ve 
yalnız başına faaliyette bulu
nacaktı. Ben ve arkadaşlarım 
ise toplantı salonu ile diğ"er 
noktaları kondaklıyacaktık.Ho
landalı saat dokuzda işine baş- . 
lıyacaktı. • Ei7. yarım sa:ıt Ö'lce 
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kadar istifade edilemiyeceğini faaliyete geçecektik. En büyük 
söyledi. Telsizlerden istifade zorluk dakikası dakikasına ha-
edilmesi için Rayştağı saat do- rekete geçebilmekte idi. Ho-
kuzda ateşlemeğe karar verdik. landalı Rayiştağa bizim kun-
Goering ve Goebels şjpheleri dağı koyarak Rayştagı terket-
komünistler üzerine celbedecek m;ş bulunacağımız saattan son-
bazı tetbirlerin ittihazında mu- ra 17.i~~~~·-~·. ~=na'l•rı 'ç taksi-
tabık kaldılar. 

Tünelln Ziyaretleri 
Goeringin ote!ini Rayşt:ığa 

bağlıyan yeraltı tüneli üç defa 
Z:yaret ettik. Bu müddet zar
fında Goering rayşta::r sarayı

nın taksimat p anını, gösterdi 
muhafızların, hizmetçilerin ne 
suretle tevzi edilmiş bulundu
ğur.u bildirdi. Suikasttan iki 
rrü:ı evvel yangın çıkartıcı mad
deleri koridorlardan birinde 
sakladık. Bunlar Goering tara
fından tedarik edilmiş bulunu
yordu. Yangın malzemesi bir 
kaç teneke fosforlu madde ile 
bir kaç litre petroldan ibaretti. 

Rayştağı ateş emeğe kimi me
mur edeceğimi soruyorlardı. 
Uzun uzadıya düşündükten son

ra kundağı bizzat kendi elle
rimle ve emniyet edebileceğim 
birkaç arkadaşımla birlikte 
koymak icapedeceğine kail ol
dum. Nihayet Goeringle Goe
belsi de kandırmağa muvaffak 
oldum. Fikrimi tasvip .ettiler. 
Bugün şuna inanmış bulunuyo
rum ki Goering ve Goebelsin 
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matı hakkında bir fikir edin
mesi için Heldrf Vander Lu
beyi Rayştagta gezdirmişti. Ni
hayet Holl:ındalının pencereden 
Rayştaga girmesine karar verdik. 
Orada yakalanmış bile olsaydı 
hiç bir tehlikeye maruz bulun
mıyacaktık Vander Lubenin 
son da ikada caymıyacağından 
emin olmak için Sander arkası
nı bırakmad. İlk merhalenin 
atlatılms bulunduğuna kani 

olunca telefonla Goering ote
linde Hanfstaengl'i haberdar 
etti.Son dakikaya kadar Vander 
Lube yalnız başına hareket et
tiği zehabı içinde bırakıldı. 

Bay Goebrls 
Bana Gelince 

Bana gelince saat sekizde 
Neue Wilhelmstras:;e ve Doro
teheenstrasse' de iki arkada
şımla buluştum. Sivil giyinmiş
ti!;. Bir kaç dakika sonra na
zarı dikkati celbetmeden Rayş
tağa girmiş bulunuyorduk. 
Ayaklarımızın sesi duyulmaması 
için kauçuk ayakkap!arı gey
reiştik Yeraltı koridora ulaştık. 
S:ıat sekizi kırk beş geçerek 
içtima salonunda faaliyete geç
miştik. Ben bir arkada~ımla 
Kaiser-Wilhelm şalonunda kun
dakçılık işile megul bulunurken 
diğer arkadaşım yangın çıkarıcı 

maddelerden kalanları almak 
için yeraltı yoluna gitti. Kaiser 
Wilhelm salonu ile diğer iç
tima salonunda bir çok yangın 
yuvaları hazırladık. Koltuklan, 
masaları fosforlu maddelere 
buladık. Perdeler ve halılar da 
petro!a bulanmıştı. Dokuzdan 
bir kaç dakika evvel içtima 
salonuna girmiş dokuzu beş 

geçe işimizi bitirmiştik. Tamam 
vakitti. Fosforlu maddelerin 
kendi kendine tutuşması için 
otuz dakika yeterdi. 9 ı 15 geçe 
yeraltı yolunu geçiyorduk. 

Çıkan Haberler 
Bu yangın hakkında bütün 

dünya gazetelerinde çıkan ha
berler ve tahminler yanlıştır. 

Bütün işi yapan biz üçümüzüz. 
Goering, Goebels, Roehm, 
Heines, Killinger ve daha son· 
ra da Hanfstaengl ve Sander'
den başka kimse projemizden 
haberdar olmamıştır. Hitlerin 
de ancak yangııı çıktıktan son
ra bu yangının kendi hücum 
kıt'aları tarafından yapılmış 

olduğunu öğrendiğini iddia 
ediyorlar. Bu hususta hiçbir 
şey söyliyemem, Ben on bir 
yıldan beri ona hizmet ediyorum. 
Ve ölünceye kadar sadık ka· 
lacağım. Benim yapmış ol-
duğum her hücum kıt'-

ası şefi Hitler için yap
maktan çekinmezdi. Fakı:. ~ 
hücum kıtalarırun iktidar mev· 
kiine geçirdiği adamlar tara· 
fından ihanete uğradığını dü
şünmek tahammül edilmez bi .· 
şeydir. 

Bu vesikayı Goering ve Go
ebelsin planlarından kend!ı:

korumak için yazıyorum. Ha· 
inler günün birinde layık o· -
dukları cezaya c:ırpılırlarsa Lı 
vesikayı kendi elimle yok ec~· 
ceğim. 

Berlik 3 Hazlra:ı 1934 
Kari Er:.Gt 

Bu ve3ikayı yazan Kari Er
nest 30 Haziran darbesind 1.: 
idam edilenler arasında bulun
duğu cihetle bu vesika neşre· 
dilmiş bulunuyor. 

Fransa - Sovyet Rusya 
Dostluğunun Kuvveti 
lzvestiyanın Hararetli Bir Makalesi 
Moskova, 11 (A.A) - Fran- Bu iki belge, iki ülke ara· 

sız - Sovyet ticaret protoko- sındaki yakınlaşmayı temin 
)unun imzası hakkında düşün- edecekrir. Birinci kanun ayı 
düklerini bildiren lznstiya ga- içinde bu iki belge güzeyinde 
zetesi, Fransa ile Rusyanın Fransız - Sovyet çalışma be· 
karşılıklı ökonomik münasebet- raberliğinin ilerlemiş olduğunu 
)erinin kurulmasın:ı verdikleri kıvançla kaydetmekte ve her 
ehemmiyete işaret ederek bu i~i ülkenin bundan asıglanınıŞ 
uzlaşma ile Bay Litvinof ve (istifade) olduklarını söylemek 
Bay Laval'ın Fransa ile Sovyet gerektir. Aynı zamanda bun· 
Rusyanın siyasal çalışma bera- dan acunun karışı da istifade 
berliği hakkında imzalamış etmiştir. O barış ki bekası 
oldukları protokol arasındaki için Fransız ve Sovyet Rusya· 
benzeyişi kaydettikten sonra nın sarfetmekte oldukları ~e 
şöyle demektedir. edecekleri mesai çok mühimdır. 

Tayyare 
Cenubi Amerikaya Posta 

Gönderiyor 
Dakar, 11 (A.A) - Santos 

Djmontun Cenubi Amerika 
postasını taşıyan Den tayya
resi Natalala hareket etmiştir. 

Oma, 11 (A.A) - İlk de
fa olarak İngiltere-Avusnural
ya posta servisini yapma~ta 
olan dört motorlu tayyare ın
srilteredan buraye gelmiştir. 

Ereyli'de 
Kadınlar BüyUk Bir 

Met!ng Yaptılar 
K. Ereyli, 12 (A.A) - Sa· 

karyada kendisini tanıtan Türle 
kadınına şaylav seçmek .;e 
saylav olmak hakkını veren 
Atarürke Cumhuriyet alanındj. 
topianan küçük büyük EreY 1 

kadınları. Qbun acuna ün ı;; 
lan büyük adını candan 1 

da kutluladılar. 
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ıa '\' e Haha Kızlarını Tatlı l)il Ve S · 
cak Ilit· Mu lıahbetJe Karşı ladılar 

---------...... ~--
Eü~ündüki kız bu beklenil

medik haberin karşısında, se
vincinden büsbütün şaşırmıs ne 
yapacağını bilmiyordu. Hayatı
nın bu en büyük anında, za
vallı kızcağız taliine biraz 
alaka ve iştirak bulmak ihti
yacile, karşısında bir serseride 
olsa pervasız boynuna atıla

caktı: 
- O beni yanına aldıktan

sonra ben de artık hayatta 
kalabilirim dedi ve başını Ali
nin göğsüne dayayarak yeni
den ağlamağa başladı. Fakat 
bu sefer evvelki kadar şid

detli değildi: 
- İşte şimdi ıtiraf ediyo

rum deminden maksadım ciddi 
idi, kendimi bataklığa atacak
bm dedi geldiğine teşekkür 

ederim bana hayatımı bahşet
tin. 

Ali bu ane kadar hareket
siz orada durmuştu, Fakat 
şimdi içinde sıcak ve rekik bir 
şeyin kımıldadığını hissetti 
Elini kaldırdı, ve kızın saçları

nı okşadı, kız titredi sanki o 
kendisini bir rüyadan uyan
dırmıştı. Ve mum gibi dimdik 
oğlanın önünde durdu. Bir 
kerre daha: 

- Geldiğine teşekkür ede
rim, dedi. 

Yüzünden kıpkırmızı alevler 
~ açıldı, oğlan da kızarmıştı. 

- Öyle ise artık yarın sa
bah bize gelirsin, dedi ve eli
ni uzatarak vedalaşmak istedi, 

Aysel: 
- Bu akşam bana geldiğini 

hiç unutmıyacağım, dedi. 
Yüreğinden taşan minnet 

hissi ürkekliğinP. galebe çal
mıştı. Delikanlı sükunetle: 

- Evet evet, dedi. Bir ba
kıma benim burada bulunuşum 
hiç fena olmadı. 

Ve vicdani bir huzur hissetti: 
- Haydi artık içeriye, dedi. 
- Evet evet şimdi artık 

girerim. 
Ali birdenbire Ayselden bi

risinin imdadına koşulduğu za
man hissedilen vicdani hazzı 
duymuştu. Olduğu yerde müte
tereddit duruyor ve gitmek 
istemiyordu. 

- Gitmezden evel senin ça
tı altına girdiğini görmek iste
rim, dedi. 

- Ben içeriye girmeden 
onlar yatsa!ar diye dü ı:ınüyor
dum. 

Delil:ar - · !-!::.j ıt hemen 
şimdi gir ki, b!raz yiyecek bu
lasın ve dam altında olasın 
dedi. Onu böyle korumaktan 
büyük bir zevk duyuyordu. 

Kız hemen dama doğru iler
ledi. Oğlan da beraber gitti, 
onun böyle kendisine muti ol
masından büyük bir haz ve 
grur duyuyordu. Kız kapının 

eşiğine ayak basınca, tekrar 
vedalaştılar. Fakat oğlan geriye 
doğru daha bir iki adım bile 
atmamıştı ki kız arkasından se
ğirtti: 

- Ben içeri girinceye kadar 
gitme de burada bekle, senin 
dışarıda olduğunu bilirsem ko
laylık duyarım. 

Delikanlı - Peki dedi. Sen 
sağnağı atlatıncaya kadar ben 
beklerim. 

Şimdi Aysel damın kapısını 
açtı ve hafifçe söveye dayandı. 
Dışarıda kendini bekleyen ha
laskardan uzak ve ayrı düşmek 
istememekle beraber, yiyeceği 

azarı Alinin işitmesini de iste
miyor gibiydi.Zaten Ali de da-

mın içinde o:u? bitecek şeyleri 
dinlemeğe lı:ç h~vesi yoktu. 

Aysel içeri girince ihtiyarlar 
güler yüzle işaret ettiler. Anası 
heman çocuğu beşiğe yatırdı. 

Rafa uzandı ve bir dilim ek
mekle bir tas süt alıp Ayselin 
önüne koydu: 

- Geldin mi? Dedi otur yel 
Sonra ocağa gitti bir parça 

daha odun attı. 

- Geldiğin zaman urbam 
kurutasın ısınasın diye ateşi 

geçirtmedim. Fakat önce otur
da yel Kamın acıkmıştır. 

Aysel bütün bu müddet 
zarfında kapı esiğinde dikil
miş kalmıştı. Kısık bir sesle: 

- Ana, babam da sen de 
azarlamıyorsunuzSatılmışın oğlu 
beş para vermiyor, ben de na
fakadan vazgeçtim dedi. 

Aysel kapıda dikildi kaldı, 
içeriye mi girsin, yoksa dışa
rıya mı çıksın bilmiyordu. Bu
nun üzerine babası elinden işi
ni bıraktı gözlüğünü alnına 

sürdü ve akşamdan beri zih
ninde hazırladığı nutku topar· 
lamak üzere hafifçe öksürdü: 

- Aysel bak dedi, ananla 
ben, hiçbir vakit namusumuza 
leke sürdürmiyerek ve daima 
temiz kaldık, fakat nasıl oldu 

bilmem güya biz san iyiyi kö
tüden ayırt etmeği öğretmemi
şiz gibi, sen bizim üzerimize 
leke getirecek bir iş işledin. 

Lakin bugün yaptığın şeyi du
yunca, ananla ben, dedik ki, 
nede olse verdiğimiz terbiye 
demek boşa gitmemiş.Bu elbet 
ellerde görecek ve senin yü
zünden bir gün biz yine güle
ceğiz. Onun için, anan kız gel
meden yatmıyalım ve tatlı dille 
karşılıyalım dedi. 
Anası da: - Bu akşam bu

raya birisi uğramıştı, mah
kemede bulunmuş ve başından 
geçenleri duymuş biz hepsini 
biliyoruz dedi. 

- OçUncU Kısım -
Bataklının Aysel şimdi Çam

lıbele geldi ve herşey yolunda 
gidiyordu. Ona güzellikle ne
derlerse o da büyük bir uy
sallıkla hepsini yapıyordu.Ken
dini evin en naçiz bir ferdi gibi 
biliyor ve h:ç kimseye karşı 
fazla bir talepte bulunmuyordu. 
Bu sayede, aradan çok bir za
man geçmemişti ki, kendisini 
efendiler~ de kıpı yoldaşlarına 
da sevdirdi. 

İlk zünlerde Ali Ayselle gö
rüşmekten ürküyor gibi bir hal 
gösterdi. Korkuyordu ki kız 
Alinin göstermiş o!duğu tesa
hup ve müzaher:!tten bir takım 
manalar çıkarma3ın. Fakat 
böyle bir endi~e;e mahal yok
tu. Aysel gözlerini ona kadar 
kaldırabilmek için Aliyi çok 
güzel, çok yük~ck buluyordu. 
Alide nihayet Ayseli kendin
den ı..zak tutma<Ya lüzum ol-., 
matlığına kanaat getirdi. Onun 
herkesten ziyade AHye karşı 
ürkek bir vaziyeti vardı. 

Ayselin Çamlıhele geldiği 
ayni Sonbaharda, Ali Maden
liyi sık sık ziyaret etmiş ve 
orada kendisin;n çiftliğe damat 
olmak ihtimalinden kuvvetle 
bahsolunI!luştu. Hatta bundaki 
muvaffakıyet muhakkak gibi 
idi. Yalnız Madenliler düğünün 
Kurban Bayramından evvel 
olamıyacağını söylüyorlardı ve 
hatta birgün Hacı Tabirle zev
cesi ve kerimesi Çamlıbele gel
mişlerdi. Pekala anla~ılıyordu 
ki maksatlar• Gülsümıin gelin 
gideceği yerin nasıl olduğunu 

alıcı gözüle tetkik etmekti. 
- So ıu, ı1ar -

Yeni Aslr 

Yakalanan Hırsızlar 
Dün Adliyeye Verildi 

Yaptıkları, Söyledikleri Cürümler 
Birkaç aydanberi İzmiri ve 

civar kazaları kasıp kavuran 
yaman bir hırsız çetesin;n faal 
zabıtemızın pençesine düştük
lerini dünkü sayımızda yaz
mıştık. 

Hırsızlar Öd~mişli Hasan Ali 
ile. İstanbulun sabıkalı, meşhur 
hirsızlarından Arnavut Hüdai
dir. Bunlar İstanbulda müte
addit sırkatlar yapmışlar ve 
orada bir gece bekçisini ya
raladıktan sonra kapağı İzmire 
atmışlardır. 

Bayındır ve Kemalpaşıf' ka
zalarındaki inhisar anba.larında 
vukubulan hırsızlıkların faili 
bunlar olduğu gibi, Ödemişte 
kuyumcu Bay Fuadın dükkanı
nın duvarını delerken kendi
lerini tutmak istiyen gece bek
çileri Hüseyin ve Muradın Üzer
lerine silah atarak her ikisini 
de ağır surette yaralayıp kaç
mağa muvaffak olanlar da bun
lardır. 

Gene bu adamlar 25 gün 
evvel şehrimizde Çorakkapıda 

Bahçe sokağında cam ticare
tile uğraşan Abdurrahman oğlu 
Mustafanın ve Ahmet oğlu 

Mehmedin birlikte oturdukları 
eve girerek bazı eşyalarını 

çalmışlar ve ev sahibinin uyan
ması üzerine kaçarlarken ken
dilerini yakalamak istiyen gece 
bekçisi İbrahimin üzerine taban

calarını ateş ederek kendisini 
başından ağır surette yarala
mışlar ve ortadan kaybolmuş
lardır. 

Hasan Ali ve Hidai İstanbul
da hırsızlıkları sırasında bekçiyi 
yaralıyarak İzmire kaçtıkları 
zaman burada yakayı ele ver
mişler ve müddeiumumiliğe tes-

Taharri Eoıııiseri Bay Hidayet 
lim edild;kten sonra jandarma
ların elinden kaçmağa muvaffak 
olmuşlardı. 

İsticvap edilen suçlular İz
mirde Zühre sokağında be
lediye muhasebecisi Bay Sa-

minin ve Kemalpaşa müddeiu
mumisi Bay Seyfinin, Bucada 
Aydın demiryolu memurların
dan Muhlisin, Bomovada Ba
yan Marinin evlerinden birçok 
eşya çaldıklarını ve bekçileri 
yaraladıklarını tamamen itiraf 
etmişler ve kendilerine yatak
lık edenlerin adlarını söylemiş
lerdir. 

Çalınan eşyalardan bir çoğu 
elde edilmiş ve kendilerine 
yataklık ettikleri anlaşılan Te
pecikte Akovalı Osmanla Aziz 
de tutulmuşlar ve bunların ev
lerinde yapılan araştırmalarda 

hırsızlık eşya ele geçirilmiştir. 
Hırsızlardan Hasan Ali ile 

arkadaşı Fedai yatakları Os
manla Aziz Adliyeye verilmiş
ler ve tevkif olunmuşlardır. 

Urla Cinayeti Ağırceza 
Mahkemesinde 

Şahit Öldürülen Rukiyenin Ko
casına Sadık Olmadığını Söyledi 
Urla iskelesinde karısı Ruki

yeyi öldürmekle suçlu Mahmut 
oğlu Salibin muhakemesine dün 
ağırcezada devam edilmiştir. 

Bu celsede dinlenen müda
faa şahidi Batumlu Ahmet bil
diklerini şöylece anlatmıştır: 

- Bir gün Geri şirketinde 
işten çıkmıştım. Bahribaba par
kına doğru ilerledim. Suçlunun 

karısı Rukiye ile seviştiği söy
!enen Mehmede rast geldim. 
lzmire niçin geldiğini sordum. 

- Gezmeğe geldim. Ce
vabını verdi. Fakat ben Da
ha evvel bir gazetede Ru
kiyenin, kocası larafından 

öldürüldüğünüokumuştum. Ken
disinuen bu hadiseyi ve bu 
kadınla sevişip sevişmediğini 
sordum. 

Mehmet bana, kocası Salıh 

bulunmadığı zamanlarda Rukiye 
ile evde buluşup görüştüklerini 
söyledi. Ve "Ne olurdu Rukiye 

Belediye Reisleri 
Nasıl İzin Alacaklar 
iç işleri bakanlığınından va

liliğe gelen bir buyurultuda 
belediye başkanlarının belediye 
meclisleri kararile mezuniyet 
alabileceklerini, meclisin içtima 
halinde bulunmadığı sıralarda 
mezuniyet kullanıldıktan sonra 
de meclisçe karara bağlana
bileceği bildirilmiştir. 
Şimdiden DUşUnUIUyor 

Gelecek sene üzüm rekolte
sinin fazla olması ihtimalini 
düşünen alakadarlar bunun için 
icap eden tedbirleri şimdiden 
almıya karar vermişlerdir. 

ölmeseydi de ben ölseydim. ,, 
dedi. Ve Rukiyeden kendisine 
gelmiş olan bazı mektuplan 
bana gösterdi. Hatta bir ka
dın fotoğrafı da gösterdi. 

Ben Rükiyeyi tanımam. Fa
kat bu resmin Rukiyeye ait 
olduğunu da bana Mehmet 
söyledi. O vakıt kadınla Meh
medin alakasını anladım. 

Mahkeme reisi Bay Suat dos
yada bulunan ve Rukiyeye ait 

olduğu söylenen bazı mektup
ları şahide göstererek gördüğü 

mektupların bunlar olup olma
dığmı sordu. 

Şahit bu mektupları gözden 
geçirdikten sonra bir tanesinin 
üzerinde durdu ve " işte bunu 
gördüğümü zannediyorum ,, 
dedi. 

Ba1ka şahitlerin dinlenmesi 
için muhakeme diğer bir güne 
bırakıldı. 

Dikili 
Belediye Reisi ÖldU 
Dikili belndiye reisi Bay Sa

limin ölmesi üzerine yenisinin 
seçimine kadar bir vekilin ta

yini vilayetten istenilmiştir. 

Vek:ilet maaşı alacaklar 
Maliye tahsil Başmemurluk

ları vekaletini yapmakta olan 
memurların diğer vekalet ya
pan memurlar gibi vekalet ma
aşı alabileceklerini maliye Ba
kanlığı defterdarlığa bildir
mrstir. 

Sahıte 7 

YAZAN : Andre Marlo 
Türkçeye Çeviren : Nasuhi Esat 
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May tekrarladı: 
- Çok çabuk içiyorsunuz. 
May bunu bir kaç kere söy-

lemiş, fakat Jisor işitmemişti. 

Odaya bakmağa başladı: 
- Sanıyor musunuz ki ne 

düşündüğünüzü ve düşündüğü
nüzü de sizden daha iyi bilmi
yorum? Umuyormurnnuz ki siz
den hareketlerimi ne hakla 
muhak!me ettiğinizi sormak 
benim için güç bir şeydir? 

Jisor, May'a baktı: 

- Çocuk sahibi olmağı hiç 
arzulamadınız mı? 

May cevap vermedi: her za
man kuvvetle duymuş olduğu 

bu istek şimdi ona bir ihanet 
gibi, ölümün ötesinden, umumi 
çukura atılmış bir kadavranın 
geri dönüşü gibi geliyordu. 
Bitkin Çin 'in üzerine çökmüş 
olan tenkil hareketi içinde, 
halkın ümidi veya ıstırabı için
de Kiyo'nun faaliyeti, eski 
cümhuriyetlerin ırmak bo-
ğazlarındaki kitabeleri gi-
bi, mahluk bulunuyordu. Fakat 
bu birkaç adamın karanlıkla
rın içinde bir çığ gürültüsüyle 
ve bir daha geri dönmemek 
üzere fırlatıp atmış oldukları 
eski Çin nasıl dünya yüzünden 
silinip gitmemiş ise Kiyo'nun 
hayatının manası da babasının 
yüzünden öylece sılinmemişti. 

Kiyo tekrar başladı: 
- Söylediğim tek şey elim

den koparılıp alınmıştır; değil 
mi. Halbuki siz benim eskisi 
gibi kalmamı istiyorsunuz. 
Zanneder misiniz ki benim 
sevgim, hayatını bile değiştir
memiş olan sizin ona karşı 

olan sevginiz değerinde değil
dir? 

Jisor gelinin elini eline aldı: 

- Meşhur cümleyi bilirsiniz: 
"bir adamı meydana getirmek 
için dokuz ay, öldürmek için 

bir l!'Ün kafidir.,, Ben ve siz, 
bu cümlenin manasını, ne ka
dar kabilse o kadar eyi bili
riz ... May beni dinleyiniz: bir 
ada:nı meydana getirmek için 
dokuz ay değil, elli yil, elli 
tane fedakarlık, irade ve daha 
bilmem ne yılı lazımdır. Ve 
sonra, o adam olgunlaşınca, 

kendinde çocukluktan, genç
likten hiç bir şey kalmayıp 

hakikaten tam adam olunca, 
artık ölmekten başka bir şeye 
yaramaz. 

May, şaşkın, Jisor'a ve Jisor 
da bulutlara bakıyordu. 

- Ben Kiyo'yu pek az kim
selerin çocuklarını sevdikler: 
gibi severdim, bilirs niz ... 

Jisor, hala May'ın elini tu
tuyordu. Onu kendine doğru 

çekerek: 
- Beni dinleyin, ölüleri de

ğil, sağları sevmelidir, dedi. 
- Ben Moskova'ya sevmek 

için gitmiyorum ... 
Jisor güneş ışiğı altında 

parıldıyan harikulade körfeze 
bakıyordu. May elini onun elin
den çekmişti. 

- İntikam 
benim küçük 
rastlanılır ... 

1 olu üzerinde. 
May'ım hayata 

- Hayatı davet için de bu 
bir sebep teşkil etmez. 

May kalktı, veda için tekrar 
elini uzattı. 

Fakat Jisor May'ın yüzünü 
avuçlarının içine alarak öptü. 
Kiyo da onu, son gün, tıpkı 
iyle öpmüş ve o zamandanberi 
onun başını avuçlarının içine 
almamış hiç kimse böyle ok
şamamıştı. 

May, acı bir gururla: 
Şimdi ben artık hiç anlıya

mıyorum, dedi. 
Yazan: Andre Malro 

Türkçeye çeviren: 
NasuhiEsat 

Yeni 
Dün 

Adliye Tayinleri 
Tebliğ Edildi 

Ege Mıntakası Hakimleri Arasında 
Yapılan Değişiklikler Nelerdir? 

Şehrimiz ağırceza mahkeme
si başkanı Bay Suadın İstan
bul ağırceza mahkemesi baş
kanlığına tayini hakkındaki 
emir dün Adliye Bakanlığın
dan müddeiumumiliğe tebliğ 
olunmuştur. 

Bay Suadın yerine İzmir 
ağırceza başkanlığına temyiz 
mahkemesi başmüddeiumumi
lik başmuavini Bay Süreyya 
tayin olunmuştur. Bunlardan 
başka mıntakamızda hakimler 
arasında yapılan değişiklikler 

şunlardır: 

Manisa müddeiumumisi Sa
dık 300 lira ücretle terfian 
Diyaribekir ihtısas hakimliğine, 
Manisa Müddeiumumiliğine 45 
lira maaşla Adliye müfettiş

lerinden Mehmet Rifat, Aydın 
müddeiumumiliğine terfian Uşak 
müddeiumumi muavini Halil 

Karni, Aydın hukuk hakimliği
ne terfian 40 lira maaşla Ke
şan hukuk hakimi Abdülkerim 
isparta mahkeme azalığına 40 li
ra maaşla Köyceğiz hakımi Ka
zım Aydın hukuk hakimi Ali Riza 
elli beş lira maaşla Van aza
lığına, Isparta müddeiumumisi 
İbrahim elli beş lira maaşla 
Samsun müddeiumumiliğine,Si
nop ihtısas hakimi Yahya Sezai 
Afyon ağırceza reisliğine,Kay
seri reisı Mes'ut 300 lira üc
retle Balıkesir ihtısas mahke
mesi hakimliiline, Balıkesir 

müddeiumumisi Salih İstanbul 
asliye azalığına, temyiz baş 

müddeiumumi muavinlerinden 
Emin Bülent Aydın asliye aza
lığına, Aydın müddeiumumisi 
Necip İstanbul müstantik aza
lığına, Balıkesir istintak ha
kimi Cemal İstanbul ikinci ceza 
reisliğine, Seferihisar hakimi 
Rauf kırk lira maaşla İzmit 
azalığına, Seferihisar hakimli
ğine terfian Ceyhan bakimi 
Ahmet Baki, Köyceğiz hakim
liğ;nc 40 lira maaşlı Bandırma 
hukuk hakimi Recep, Susgırlık 
hukuk hakimliğine 35 lira ma
aşla Bandırma müddeiumumisi 
Hüseyin Hüsnü, Uşak müddei
umumiliğine 30 lira maaşla hu
kuk mezunlarından Celal, Bur
dur aza mülazimliğine hukuk 
mezunlarından Galip 30 lira 
maaşla, Bandırma müddeiumu
mi muavinliğine Bandırma aza 
mülazimi Fahrettin 30 lira ma
aşla, Bandırma aza mülazimli
ğine 30 lira maaşla hukuk me
zunlarından Sabegat, Burdur 
müstantikliğe 25 lira maaşla 
Cebelibereket müstantiki Ab
dullah Karaburun müstantikli
liğine Köyceğiz müstantiki Meh

.met Raşit tayin olunmuşlardır. 

Zeytin Mıntakasında 
Şehrimiz Çekoslovak konso

losu ile Türkofis müdürü Bay 
Akılin bir iki güne kadar zey
tinyağ mıntakalarında bir tet
kik seyahatine çıkacakları ha-
ber alınmıştır. • 
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incir, uğday, Arpa Muameleleri Hararetli 
İzmir ticaret ve zahire borsasınca neşredilen yevmi muamele 

bültenlerine göre son hafta içinde muamele görüp sahşlan bor· 
saya kaydettirilmiş olan ticaret eşyusının nevi, miktar ve asgari 
ve azami fiyatları aşağıda işaretlediğimiz surettedir: 
Eşya isimleri Satılan miktar Asgari fiyat Azami fiyat 
Buğday 4891 çuval 3 65 4 875 
6-rpa 1745 " 3 315 3 75 
Bakla 32 " 5 00 5 25 
Burçak 26 u 4 875 4 875 
Mısırdarı 80 " 3 37 5 3 50 
Kumdan 43 " 5 25 5 25 
Fasulye 16 " 8 50 9 25 
Böğrülce 17 " 5 00 5 00 
Nohut 267 " 4 15 6 50 
Mercimek 1 u 5 15 5 15 
Kendir tohumu 218 " 4 4 
Sisam 175 " 10 19 25 
Pamuk prese birinci 1224 balya 46 48 50 

u " vadeli 595 " 47 48 
" " eski sattı 289 " 45 5 49 
" " ikinci 13 " 44 44 

Kaba birinci 32 harar 46 48 
Pamuk çekirdeği 123500 kilo 2 35 2 35 
Palamut bmak 2199 kental 3 80 4 30 

" engın 16 " 3 65 3 60 
" tırnaklı 40 " 2 50 2 50 
" kaba 1010 " 6 10 2 90 
" kaba engin 30 " 2 00 2 10 
" refüz 78 " 1 96 2 05 
" kamantiya 54 " 2 05 2 05 

Zeytinyağı 27300 kilo 22 23 00 
(Üzüm, incir satış miktar ve fiyatlan hakkında aşağıda ayn• 

ca tafsilat verilecektir. ] 

Arpa 
Yukanda işaretlediğimiz veç

hüzere son hafta içinde satılıp 
borsaya kaydettirilmiş olan ar
palann satılan nevi, mıktar ve 
fiatları birveçhi atidir: 

Nevi Çuval Fiat 
Uşak mallan 1634 3,3125 3,65 
Yerli mallar 111 3,4375 3,75 
Yekün 1745 

Geçen hafta ise borsaya kay
\ettirilen arpa mıktarı şu su
ı ıtle teıpit olunınuştu. 

Nevi Çuval Asgari Azami 
fiat fiat 

Upk malı 5609 3,0625 3,50 
Yerli " 150 3,75 3,75 
Yekün 5759 

Geçen ıenenin bu haftasında 
iıe bonaya yazdınlmış olan 
arpa işleri aşağıda gösterildiği 
şekilde bulunmuftu. 
Uşak arpa 109 çuval 2,145 2,145 
Yerli ., 323 ., 1,75 1,75 
ı·ekun 432 

Geçen hafta arpa satışlarında 
görülmüş olan hararet fiatlerin 
bir miktar yükselmesini intaç 
edebilecek bir mahiyet göster
diğinden son hafta içinde ih
racatçılar nispeten az mal mü
bayaa etmişlerdir. Hal böyle 
olmakla beraber fiatlerde yine 
cüz'i bir tereffü kaydedilmiş 
ve bu tereffü bilhassa Uşak 
arpalannda görülmüştür. 

Fiatlann günden güne ted
ricen yükselmesi karşısında sa
tıcılarda piyasaya külliyetlı 

miktarda mal arzetmek husu
sunda teenui ile hareket et
mektedirler. Geçen senenin 
bu haftası fiatlarına nisbetle 
bugünün fiatları gayet müsait 
olup arpa müstahsilıerinin yü
zünü güldürebilecek bir radde
dedir. Şimdilik piyasa sağlam 
olup muhtelif arpa alıcıları 
mevcuttur. 

Bakla 
Rekolteden elde mevcut ka-

lan mikrardan ıon hafta için
de de borsaya 32 çuval mal 
arzedilmiş ve 5 ile 5,25 kuruş 
arasında fiatlarla sahlmışbr. 
Rekolte tamamen satılmış sa
yılmaktadır. İhraç edilecek 
miktarda mal yoktur. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

yapılıp tescil ettirilen pamuk 
ıabşı muameleleri aşağıda 
gösterilmektedir: 

Nevi Balya 
Prese 1 inci h. 1224 

" ., vadeli 595 

Fiat 
48 50-46 
48 00-47 

" " eski s. 289 4900-45,5 
" 2 inci h. 13 44-44 

Kaba 1. inci 
Yekün 

32 
2 21 

48-46 
32 

Geçen hafta satışları berve-
ciab surette toplanmıştı. 

Nevi Balya Fiat 
Prese 1 inci h. 824 50-47,5 

,, ,, vadeli 755 49,5-47,5 
" .. eski s. 401 49-46 

Kaba birinci 38 harar 50-45 
Yekun 1980 38 
Geçen senenin bu haftası 

satışlan 
Nevi Balya Fiat 

Prese 1 inci h. 533 28,84-28,86 
" 2 inci " 7 27,30-27,30 
,, 1 inci eski s. 57 29,64-2964 

Kaba 1 inci 62 harar 28,86-2886 
Y eklin 597 62 
Her hafta muntazaman pi

yasaya ait neşriyatımızı takip 
eyliyenlerin habrlannda kalmış 
olacağı üzre geçen hafta pa
muk fiatları 50 kuruşa kadar 
yükselmişti hatta veziyet daha 
yükselmek istidadında idi. 

Buna rağmen son haftanın 
orta günlerinde fiatlar ansızın 
46 kuruşa kadar düşmüş ve 
borsada epiyce telaş uyanmış
tır.Hafta nihayetlerinde ise fi. 
atlar yine ani bir surette 48,5 
kuruşa kadar çıkmış ve 11-12-34 
akşamı piyasa 48,5 kuruş üze
rinden kapanm11br. 

• 

Pamuk piyasasında görül
mekte olan bu ani tahavvüller 
dolayısile bilhassa satıcılar mü
tereddit bir vaziyette bulun
makta ve teklif edilen en yük
sek fiatlar için bile uzun uza
dıya düşUnmek lüzumunu duy
maktadır. 

İzmir piyasasından mübaya
ıı tta bulunan yerli mensucat 
fabrikalan mübayaa memurla
rının mal satın alma hususun
daki vaziyetleri de son gün
lerde şayanı kayt bir hususiyet 
gösterdiği ve ihracatçılarla be
raber satıcılara karşı müttehit 
bir cephe teşkil etmiş olduklan 
alakadarlarca söylenmekte ise 
de hu haberi şimdilik ihtiyatla 
karşılamak icabeder. 

Yalnız şurası muhakkaktır 
ki her sene İzmir piyasasından 
ihtiyaçlannı temin eden yerli 
mensucat fabrikaları fiatlarda 
büyük bir fark mevcut değil 
iken Adana piyasasından mal 
almaktadırlar. Bu hareketleri 
şimdilik İzmir piyasasını hare
ketlerine müsait bir laba bul
madıkları fikrini uyandıkmak
tadır. Mamafih ihracat tacirle
rinin mal mübayaıuı hususunda 
gösterdikleri hararet Avrupa
dan ve bilhassa Almanyadan 
külliyetli miktarda talep vuku 
bulmakta olduğuna delil adde
dilmektedir Fabrikalann mal 
almamalan veya pek az alma
ları şimdilik piyasa için hiç bir 
endişe vermiyor. 

Pamuk pıyasası bu sene için 
gayet müsait şerait altında de
vam ve cereyan etmektedir. 

Geçen senenin bu haftasınde 
28,5 - 29,5 kuruşa sahlan pa
muklann hu sene asgari 47 - 48 
kuruşa satılmakta olduğuna gö
re fietlerde beher kilo başında 
18,5 kuruş bir fazlalık mevcut
tur ki bu pamuk rençber ve 
müstahsilleri hesabına memnu
niyetle görülecek bir rakamdır. 

Şayet Almanyanın pamuk
larımızı mübayaa hususunda 
göstermekte oldu~u bugünkü 
talep ve arzu azami ild ay için 
bu şekilde devam ederse pa
muk fiatlerinin elli kuruştan 

çok ileri geçeceeği muhakkak 
sayılıyor. 

Afyon 
Son hafta içinde borsada 

afyan muamelesi olmamıştır. 
Piyasa şimdil:k durgundur. 
Uyuşturucu maddeler inhisarın
da hiç bir hareket mıthsüs 
değildir, 

Palamut 
Yukanda haftalık satış cet

velinde gösterildiği şekilde pa
lamut piyasa sının ğeçen hafta
ki durgunluğuna rağmen son 
hafta içinde bir miktar mua
mele olmuş ise de fiyatlar ge
çen haftaya nisbetle biraz da
ha düşkünl-k göstermiştir. 

Geçen haftak i neşriyahmız
da da arz yledigimiz gibi bir 
taraftan Avn ,1adan teklif edi
len fiyatların diişkünlüğü, di
ğer cihetten ihrac •tçılann elin
de fazla mal bulunması dahil
den mütemadiyen mal gelmesi 
durırun ıriden piyasavı hüsbü-

Ve İstekli Olup Vaziyetleri 
tiin sarsmaktaciır. 

Bu hafta fiyatlarında geçen 
haftaya nisbetle her nevi pa
lamut. fiyatlaruıda kentalda 10-
15 kuruş kadar bir düşkünlük 
mevcuttur. Mevrudatın arkası 
alınmadıkça ve piyasada bu 
şişkinlik mevcut oldukça fiyat
ların biraz daha düşmesinden 
endişe edilmektedir. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsaya 

yazdınlan zeytinyağı miktarı 

kilosu 22 - 23 kuruştan 19500 
kilo yemeklik ve kilosu 
22 - 22,625 kuruştan 7800 kilo 
sıra malı ki ceman 27,300 
kilodur. 

Geçen hafta ise borsaya kay
dettirilmiş zeytinyağı satışlan 

aşağıdaki şekilde toplanmıştı : 
Nevi Kilosu Asgari Azami 

Yemeklik 
Sıra 
Sabunluk 
Sıra eski 
satış 

Kilo 

8500 
10800 
31800 
31600 

82700 

fiyat fiyat 
22 00 22,25 
21 50 21,50 
21 50 21,65 
21 50 23,50 

Geçen senenin bu haftasında 
da borsa ya yazdırılmış olan 
zeytinyağı satışları şöyle idi: 
Nevi Kilo asgari azami 

Sıra malı 
hazır 84996 20,28 21,05 
Sabunluk 
hazır 16371 20,28 20,865 
Yekün 101,367 

Almanya ve Çekoslovakya
nın zeytinyağlarımıza talip bu
lunduklanna dair tereşşuh eden 
haberlere rağmen son hafta 
içinde de borsaya kaydettirilen 
zeytinyağı sabşlan mevsime 
rağmen ehemmiyetsiz bir ye
kune baliğ olmuş bulunmakta
dır. Fiatlerde de nazarı dikkati 
celbedecek kadar bir değişiklik 
görülememektedir. Borsaya kay. 
dettirilen satışlara nazaren zey
tinyağı piyasasını durgun telek
ki etmek lazım gelmektedir. 

İncir 
1934 senesi incir mevsimi 

iptidasından 11-12-934 akşa
mına kadar İzmir piyasasında 
satılan incir miktarı 152,694 
çuval olup bu miktar 5 ile 19 
kuruş arasında muamele gör
müştür. Hurda miktanda 4731 
çuv:ola baliğ olmuş fiatları 
3,25-4,5 kuruş arasında temev
vüç etmiştir. 

Geçen sene bu tarihe kadar 
128962 çuval incir ve 12837 
çuval hurda satışı tescil etti
rilmiş incir fiatlan 5-19,5 hurda 
fiatlanda 3.12-4,875 kuruş ara
sında bulunmuştu. 

Son hafta içinde İzmir bor
sasına bervechiati incir sahş

lan kaydettiıilmiştir: 
Nev'i Çuval Asgari 

fiat 
Süzme 80 
Elleme 110 
Paçal 30 
Hurda 1654 
Yekün 1880 

12.00 
10,01 

6,50 
4,125 

Azami 
fiat 

19,00 
13,50 
8,50 
4,25 

Geçen hafta satılan incir ve 
hurda miktar ve fiatlan aşa

ğıdaki şekilde toplanmıştı: 
Süzme 81 13,50 16,50 
Elleme 325 7.00 11,00 

Paçal 267 5,50 6,75 
Hurda 42 4,00 4,125 
Yekün 115 

Geçen senenin bu haftası 

satışları: 

Süzme 887 9,36 14,04 
Elleme 1355 6,24 9,15 
Paçal 524 5,07 6,63 
Hurda 203 4,68 4,68 .. eski 
satış 

949 3,315 3,51 

Yekün 3918 
yemeye salih malların piya

sada tedricen azalmakta olması 
hasebile süzme ve elleme ve 
kısmen paçal malların geçen 
haftaya niıbetle son haftalık 
aabş miktarlan üçte bir nis
bete inmiş ise de fiatları hafta 
fiatlanndan yüksek bulunmuş
tur. İncir mevsimi hemen hemen 
geçmek üzere olmasına mebni 
bundan sonra muamelelerin 
günden güne azalacağı tabii
dir. 

Şimdilik incir pıyasasında 
kayda şayan b r şeyler olma
yıp temiz mallara talip mevcut 
ve bu kabil malların fiatları yük
sektir. 

Üzüm 
Bu sene çekirdeksiz üzüm 

mahsulünün İzmir piyasasına 
arzı tarihi olan 4-8-934 den 
11-12-934 akşamına kadar bor
sada sablmış olan mıktan 

(237,062] çuval ve 877 torba 
olup bu müddet zarfında fiatler 
5 ile 25 kuruş arasındadır. 

Geçen sene 11-12-933 ak
tamına kada r sablan çekir
deksiz üzüm mıktarı 233674 
çuval ve 2211 torba olup fi
atleri 5,625 - 23.43 kuruş ara
sında idi. 

Son hafta içinde borsada 
yapılmış olan çekirdeksiz üzüm 
satışlan yeklin itibarile ve nevi 
üzerinden töyle tespit olun
muştur: 

Numaruı 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
Yekün 

Çuval 
413 

1497 
430 
725 

2446 
996 
143 

45 
6695 

Fiati 
6,75 8,75 
9,00 11,00 

11,25 12,00 
12,25 12,625 
12,75 13,375 
13,50 15.25 
15,50 17,50 
1900 22 

Geçen haftanın Fiatları: 
lalak 32 5,50-5,50 
Yağmurlu 46 7,00-7,00 
5 No 117 7,25-7,00 
6 " 868 9,50-8,00 
7 " 1148 11,00-9,75 
8 " 1102 12,125-11,26 
9 " 2414 13,00-12,25 

10 " 159 14,15-13,25 
11 " 162 18,-15,00 

Yekün 6648 
Geçen senenin bu haftasında 
6 303 6,82-6,24 
7 1218 7,50-702 
8 1186 8,09-7,60 
9 858 9,16-8,10 

10 342 11,50-9,36 
11 42 13,26-11,70 
12 8 14,80-14,80 

Yekün 3957 
Geçen hafta içinde inhisar 

idaresinin piyasaya çıkması 

üzerine üzüm piyasasında hasıl 
olan kaynaşma vl' fiatlarda 
vücuda !{elen yükseklik hafta 

Sağlamdır 
ortalarına kadar devam etmit 
ve serinme&"e değer satışlar ol
muştu. 

Ancak mevsim icabı ihracat
çıların fazla miktarda mal mü
bayaa ihtiyacında olmamaları 
haıebile hafta ortalarında satış 
miktarları ilk günlere nisbetle 
yarı yanya dütmÜf ve fiatlar 
da biraz gerilemiştir. 

Fiat noktasına gelince; 
4-12-934 aktamı piyasa şu 

suretle kapanmışb: 
No. Asgarı fiat Azami fiat 
6 9 00 11,00 
7 11 25 12,00 
8 12 25 12,50 
9 12 75 13,25 

10 13 50 15,00 
11 15 50 17,50 

Bu fiatler 5, 6 ve 8/12/934 
tarihlerinde ayni şekli muhafaza 
etmiş ve 9/12/934 tarihinde 
düşmeğe meyyal bir vaziyet 
almışbr. 

İnhisar idaresinin fiatleri tut
mak hususundaki bütün gayret 
ve mesaisine rağmen ihracat
çıların gayet az mıktarda mü
bayaatta bulunması 10112/934 
de piyasanın gevşemesini intaç 
eylediği gibi on paralık bir 
fiat düşkünlüğü husule getir
miştir. 

111121934 tarihinde ise inhi
sar idaresi yine azami faaliyeti 
göstermis satış yekununu teşkil 
eden 863 çuvaldan 581 çuva
lını 1 - 10 kuruş arasında fiat
lerle mübayaa etıniş bulunma
sına rağmen fiatler yirmi para
lık yeni bir düşkünlük göster
mekten kurtulamamış ve 1111'2/ 
934 akşamı piyasa şu suretle 
kapanmıştır. 
No. Asgari fiat Azami fiat 
6 8 50 10 50 
7 10 75 11 50 
8 11 15 12 
9 12 25 12 75 

10 13 14 50 
11 15 17 00 
Şu hesaba nazaran 5-12-934 

tarihli fiatlara nazaran 11-12-34 
tarihinde çekirdeksiz üzümlerin 
her nev'inde yinni paralık bir 
düşkünlük görüldüğü gibi mu
amelelerde de mahsusi bir 
gevşeklik mevcut demektir. 
Alakadarlarının söylediklerine 
göre her sene bu sıralarda 

üzllm fiatlarında tenezzül ve 
muamelelerinde noksanlık vu
kua gelmekte olup arızı ve 
muvakkat olan bu hale fazla 
ehemmiyet atfedilemez. 

Geçen senenin bu haftasına 

ait ve yukanda işaretli satış 

miktarlarının ve bunlarla bera
ber fiatlannın yine geçen se
nenin bir hafta evvelki mua
mele ile mukayesesi takdirinde 
bu hakikat bir derece daha 
açığa çıkmaktadır. 

Geçen sene ilk Kanunun 
birinci haftası ile ikinci haftası 
satış miktarlan arasındaki farkı 
göstermek iç'n aşağıdaki cet
veli vazediyoruz. 
1933 B. Ki. B. 933 B. Ki. İ. 
haftası satış 

miktan 
No. Çuval 
5 36 
6 204 
7 700 

haftası satış 

miktarı 

Çuval 
303 

1218 
1186 
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Köl ~:~ğiz Ziraat Bankasından : 
Mevkii Hududu Cimi 

Tarla 

" 

Dönüm\o 
100 

250 Kızıl yer Sümer Bank Karye derunu Şarkan değirmen anğı fimalen koca yol garben Glinlük cenuben 
Savranlar gediği 

Şarkan gür mezarlığı şimalen 1ancı gediği garben d<!ğirmen 
cenuben değirmen arığı 

" 
100 

50 
500 

Çamcılar Şarkan kuvan ık yurdu fİmelen nevahiler gediği garhen 
bozuğu cenuben günlük ormariı 

Çolaklar Tarafı erbaası günlük ormanı YERLİ MALLAR PAZARI 
" 
" 

Karaca ören Şarkan yuvarlak çay şimalen harman kın garben sancı gediği 

100 Koca yer 
cenuben beyobası 
Şarkan hasırcı ogluobası şimalen günlük ormanı garben incirli köprü 
cenuben kulaklı anğı j 
Şarkan tavçan tepesi fİmalen yuvarlak çayı garben ceviz arası 

olup şarktaki tavşan tepesine kadar bin hatve cenuben koca 1 

değirmen olup simaldeki yuvarlak çayına kadar 10500 hatve j 
Şarkan kara huğa çayı şimalen cebel garben çarık kavak ' 
olup şarktaki çaya kadar yedi yüz cenuben cebel olup şiınaldeki 1 
cebele kadar 925 hatve mesafede olduğu 

lzmir Halkından Gördüğü Büyük Rağbete 
" 

4000 Bel ağıt 

. 
Şükran Karşılığı Olarak 

" -------_ ·~--

" 
300 Ak çapa 12 B. Kanunda Başlıyacak 

" 
250 İç alanı TASARRUF HAFTASI MÜDDETİNCE 

• 

" 
400 Beyobası 

Şarkan eren belanı ve kuvanlık yurdu şimalen kaplan bağlan 
garben taş anğı cenuben ebderli vakfı 
Şaı:kan yurdak yeri şimalen cebel garben İbrahim bey değirmeni 
cenubeıı yayla yolu 

BIL'UMUM MALLAR 
" 

250 Deveciler 

" 
350 Süven kavak 

Şarkan ğür mezarlığı şimalen yayla yolu garben değirmen arığı 
cenuben yuvarlak çayı 1 

Şarkan ak çapa şimalen yuvarlak çayı garben tavşan tepesi 
olup şarktaki ak çapaya kadar 650 cenuben koca değirmen arığı j 
olup şimaldeki yuvarlak çayına kadar 900 batve mesafede olduğu 

10 ·ı. Tenzilatla 
Köyceğiz \ ·,;j sahibi Ali Riza paşa zade müteveffa Cemil beyin Köycei!iz Ziraat bankasına -

SATILACAKTIR olan 12123,88 borcundan dolayı birinci derecede ve birinci sırada ipotekli bulunan yukarıda 
mevkii ve budu yazılı on iki parçada ceman 6650 dönüm tarlası 1697 numaralı Ziraat Ban· 
kası kanununa t<- 'n alb ilk kanun 934 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle satılığa 

Bilumum Devlet ve ıııüesse.,at nıemurinine tak-
çıkarılacaktır. Birıı ihalesi yirmi kanunusani 935 tarihinde saat 16 da Köyceğiz Ziraat anka· 
sında icra edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçesile Köyceğiz Ziraat bankasına 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 5360 (1071) sitle mal verilir. ( (>dunpazarı No. ll-12) 

Zabıta Haberleri: 

Bir Köyden 
Çalınan Zinet Alllnları 

Germencik ortaklar köyünde 
Enver Mustafanın evine giren 
bir hırsız tarafından yedi yüz 
lira kıymetindeki zinet altını 
vesair eşyası çalınmıştır. 

Hırsız zabitaca aranmak· 
tadır. 

Uç Elllllk Uçtu 
Kemeraltında Aaya otelinde 

misafir Abdullah oğlu Recebin 
yattığı odadaıı üç tane ellişer 
liralık parll51 çalınmıştır. Ayni 
otelde oturan İfaİZ Salih oğlu 
Hasan ve Mustafa oğlu Hüse· 
yinden şüphe edildiği için za
bıtaca tahkikata bqlanmııtır. 

Kumar Batında 
Keçecilerde yanık yerinde 

sabıkalılardaıı Edremitli Hü
seyin oğlu Cemal ile Muatafa 
oğlu İsmail birlikte kumar 
oynarken aralannda kavga 

Katilin Yaşı 
Hukuk Mahkemesince 

Tespit Edlldl 
Kemalpaşa Kazasının yukan 

Kıztlca köyünde hamamcı Aliyi 
öldürmek ve hamam külhanın· 
da yakmakla suçlu İbrahim 
oğlu Süleymanın muhakemesine 
nakzen dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. 

Suçlu, Evvelce yaşı göz önün· 
de tutularak altı seneye mah
küm edilmişti. 

Suçlunun Kemalpaşa nüfus 
memurluğundan getirtilen nüfus 
kaydında da 335 doğumlu ol
duğu yazılı idi. Geçen celsede 
hali nazan dikkate alınarak 
yaşının kat'ı surette tespiti için 
Asliye hukuk mahkemesine 
dava açılmasına karar verilmişti. 
Bu mahkemeden gelen karar 
okundu. Bunda suçlunun doğum 
tarihi 327 olarak tespit edili· 
yordu. 

Gelecek duruşmada müddei
umumi tarafından iddia serde
dilmek için muhakeme başka 
bir güne bırakıldı. şıkmış, İsmail bıçakla Cemali 

sağ bacağından yaralamış ve 

~~.1~:~: ............. 8;.. ...... c .. .__K•a•r•l-Ş•l•k•l•y•e•t•l•e•r•l-r.ıJ, 
9 1566 342 

10 498 42 
11 85 8 
rekun4209 3957 

Keza mezkiıl' iki hafta ııa
tışları arasındaki fiyat farkını 
göstermiş olmak için aşağıdaki 
cetveli okuyucularımıza arze
diyoruz: 
1933 Senesi Birinci Kanununun 

No. Birinci haftası İkinci haftası 
fiyatları fiyatları 

asgari azami asgari azami 
5 5,44 6,43 00,00 00,00 
6 6,24 7,0'l 6,24 6,82 
7 6,825 7,60 7,02 7,50 
8 7,41 8,00 7,60 8,09 
9 8,19 9,55 8,19 9,16 

10 9,55 11,70 9,36 11,50 
11 11,89 14,82 11,70 13,26 
12 00,00 00,00 14,80 14,80 
Şu hesaba görede geçen se

nenin bu haftasında bir hafta 
evvelisinc nisbetle mahsus bir 
fiyat tenezzülü görülmüştü. 

Mamafi şurası muhakkaktır
ki inhisar idaresi bu sene tam 
zamanında piyasaya çıkmış ve 
epey düşünülmüş bir plan da
hilinde hareket etmek suretile 
üzüm müstahsillerimiz lehine 
müfit vaziyetler ihdasına sebep 
ve amil olmuş bulunmaktadır. 

İnhisar idaresi şu sıralarda 
piyasada bulunmamış olsaydı 
üzüm fiyatlarının bugünkü va
ziyeti muhafaza etmesi imkan
sız olurdu. İnhisar idaresinin 
piyasada bulunması rekolteden 
mütebaki ve henüz müstahsil
leri elinde mevcut üzümlerin 
istikbalini emin bir şekle sok
muş bulunmaktadır. 

Burnova 
OtobUslerlnden flklyetler 

Çoğalmağa Başladı 

Burnovaya işleyen otobüslere 
ilaveten dün sabahtan itibaren 
iki otobüs daha tahsis edilmiş· 
tir. Bu otobüsler İzmire yedi 
buçuk kuraşa yolcu taşımağa 
ve sabahları Burnova durak 
yerinde müthiş bir vaveyla ko· 
parmağa başlamışlardır. 

Bir çok kusurL.rına rağmen 
Burnavaya bir seneden ben iş
lemekte olan halk ve şehir oto
büsleri son zamanlarda gidiş 
ve gelişlerine az çok bir inti
zam vermekte ve balkın şika
yetlerini yerine getirmekte bu· 
!ıı_nduğu şu sırada yeniden 
ilave olunan iki otobüs biletçi
sinin sabahları gürültü çıkar
mala~ ve yolda birbirini geç
~e~ ıstemek yüzünden günün 
bınnde acıklı bir vakaya mey
dan verecekleri muhakkaktır. 

Netekim dün sabah saat se
kiz buçukta yolcularını alarak 
ızmire yollanan 379 numaralı 
otobiısün önüne geçmek istiyen 
427 numaralı otobüsle az kal
sın çarpışmak tehlikesi baş 
gösterecekti. Yolcuların bu sı
rada gösterdikleri telaş ve he
yecan karşısında 379 numaralı 
otobüs şoförü ağır başlılıkla 
r;ıkibine yol vermekle büyük 
bir tehlike atlatmıştır. 

Burnava belediyesinin oto
büslerle zerre kadar alikadar 
olmadığını yakin n bildiğimiz 

için İzm belediyesinin bu bi
çimsizliklere son vermesini di
leriz. 

Fatmanın Evine Glrmlfler 
Alsancakta Demirçenber so

kağında Nuri kızı Fatmanın 
evine giren hırsız tarafından 
bazı eşyası çalınmıştır. Osman 
adında birinden şüphe edilmek
tedir. Zabıtaca tahkikata baş
lanmiştır. 
r~/7/v///.ZT77:r. z; 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

Dumlupınar vapur11 on beş 
birinci kanun cumartesi günü 
saat onikide limanımızdan 

hareketle Antalya, Alanya 
Anamur, Mersin Papa.sa gi
decektir. Avdette Taşucuna 
uğnyacaktır. 

Birinci kordon 92 
Telefon 365S 
13-14 (1076) 
~. 

Fransızca Yunan 
Gazeteleri 

En eski Fransızca olan Me
sajer Daten ve diğer Yunan 
gaz'!teleri Ayda (50) kuruş 
mukabilinde gösterilen adrese 
gönderilir. 

J. Kulukuças 
Çelikli sokak 49 numaraya 

müracaat etmelidirler. Alsancak 
Karşıyaka iskelelerinde (2) ku
ruşa satılır. (S. 9) 3-6 (1075) 
~ ı,-- -

Bıçak Ve Kamalar 
İkiçeşmelik caddesinde Gi

ritli Enverde bir bıçak, Halilde 
ve Yuzgatlı Mecnunda birer 
kama bulunmuş ve musadere 
edilmiştir. 

- 68- Öz Türkçe karşılıklar 

3. Baykamak 4. Baliamak zan, bozar 3. Bozuk 4. Bo-
5. Seçmek 6. Sezmek 7. Ta- zuk 5. Bozulmuş 6. Bulanık 
nımak) (Tefrik ve temyiz 7. Çalkanıaış 8. Çürük 9. 
man. l 

k 1 An 
Hınaza 10. ş bozan 11.0suk 

- ına varma - -
lamak, Anlıyabilmek 3. (;ak- 12. Uluk 
mak 4. Kavsaklaınak 5. Sez- - Olmak - 1. Artamak 
mek, Yetigine varmak 2. Azmak 3. Bozukluk 4. 

- lı - 1. Adırtlı 2. Ayrı 4. Osulmak (Kabuklan dö-
3. Ayrıksı 4. Ayrılır 5. Ben- külmek, soyulmak man) 1. 
zemez 6. Daha iyi 7. Değiş- Sızlamak 
miş, değişik 8. İyiliğe yüz F" 1 _ 1 A 1 S 
t tın 9 S çilir

. ası . vrığ ı, e-
u uş . ., 

1 1 A lın cikli 2. Ayıran 3. Bölen 4. -ounmaz - . yn az 
2. Benzer, çok benzer 3. Eş Kesen 
4. Karan 5. Seçilmez Fasıla - 1. Ayıran 2. 

Fart - Aşırı ( Fartı sü- Ara 3. Aralık 4. Aram 5. 
rur : Aşın sevinç) Ayırdım 6. Ayrım 7. Bölme 

Farz - 1. Sanı 2. Say- 8. Kedme 9. Keneş 10. Ke-
ma 3. Tutma k 11 · 

d 1
. k" sen, arasını esen . Kesım 

- e e ım ı - l.Keyse • 
ki 2. Tutalım ki 12. Kıgışık 13. Kıvrık 14. 

- etmek _ ı, Çoğla- Kıyık (kapı aralığı man) 15. 
mak 2. Çinemek 3. Saymak Kıynık 16. Sezik ( inkıta 
4. Tutmak · man) 17. Üzük 

- (dini ıstı!ah) Tanrı - lı - 1. Aralai 2. A-
buyruğu ralı 3. Aralıklı 4. Arası ke-

Fasıı - 1. İç ( meyav silen 5. Kese kese 
hakkında) 2. Kapcık 3. Oy- - ıız - 1. Aralıksız 2: 
nak yeri (kemikte) 4. Öz Aralık vermeksizin 3. Arası 
5. Küçük kaşı kesilmiyen 4. Artsız arasız, 

Fasahat - 1. Açıklık 2. Ardı arası kesilmiyen 5. Bir 
Çeçenlik 3. Dil açıklığı 4. düzüye 6. Düzara 7. Ulaş-
Dillülük tırı 8. Yüze 

- li, Fasih - 1. Açık - vermek - 1. Ara 
dilli 2. Açık sözlü 3. Çeçen bırakmak, Ara vermek 2. 
çiçen 4. Dili açık, Dili yürük Arlık vermek 3. Denzirmek 
6. Dilli 7. Kepşil 8 Oğlu 4. Kesmek 
9. Selçıık 10. Şeşen 11. Uz Fasl - (fasıl) 1. Ayırma 
12. Uz dillı 13. Yürük 2. Ayırt 3. Aralık 4.Ayrılma 

- li olmak - Tılangur· 5. Ayrım 6. Bitim 7. Bölme 
mak 8. Bölnek 9. Bölük 10. Bö-

Fasile - 1. Takım 2. lüm 11. Çe,tirıne (zemman) 
Taylak (Aile, familya man) 12. Kesme (Hal ve hasım 

Fasit - 1. Artak 2. Bo· man) 13. Paştan (Kifap faslı 

Azimet dolayısile 
Acele Müzayede 

ile Satış 
Önümüzdeki Cuma günü yani 

Kanunuevvelin on dördüncü 
günü sabahleyin alafranga saat 
on buçukta Göztepe iskelesin
den geçince sahilde 976 numa
rada doktor Nevzat Eşref beye 
ait lüks ve nadide ınobilyalan 
bilmüzayede satılacaktır. 

Gerek kant markalı lüks 
Almrın Piyano lüks kadife kol
tuk takımı maa perde, kuşlu 
ayna, lspart:ı halısı, etajer, 
masalar, yolluklar. büfe, anah
tarlı yemek masası, Amerikan 
kanepe iki koltuk, bakır man
gal, manzaralı levhalar, şemsi
yelik, orta masası, kristal, ve-

lespit, duv.::r saatı, 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, S 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 lüks 
mobilyalar bilmüzayede satıla
caktır. Satış peşindir. 

Büyük Kardiçalı ıbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede 
salonu müdüriyeti. 
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- ki sene - İlişti 8:ötürınek ?.. Kıynalmak 3. 
- ü ahir - Ergeç,irgeç Otelmek 
Eyalet - 1. lı 2. Ôlke - etmek - 1. Can acıt-

ülke 3. Yurtluk mak, can yakmak 2. Emket-
- Kumandanl - 1. Sat mek 3. Sınarlamak 4. Soğ· 

2. Yabgu mak 5. Yürek soğmak 
Eylul - 1. Böğrün 2. !ık - verici -1. Kıynalçık 

güz, ilk güz ayı 3. Sağır, 2. Kıyınçı 
sağır ay(yel esmediğinden) - yermek - 1. Ilurun-

Eyvan - 1. Köşk 2. turmak 2. incitmek 3. Kina-
Yacın mak 4. Kıynamak 5. T oğ-

Eyyamı bahur - 1. Çür- !atmak 
cüden (18 temmuzdan 24 
temmuza kadar olan a!tı F. Harfı 
günün ismi) 2. Kızıl issi Faal - 1. Çaçur 2. Çak
(T emmuz ayının en sıcak tu 3. Çalışır, çok çalışır 4. 
ırünlerı) çalışkan, pek çalışkan 5 . 

Eyvan - 1. Anadağuk çemrek 6. Çer 7. Çımrın 8. 
2. Bu da Çok işler, çok iş gören, çok 

Eza - 1. Bun 2. Ezgi3. işliyen 9. Durmaz, dinlen
İncinme, İncitme 4. Kıyın 5. mez 10. Ecevit 11. Eslek 12. 
Üzüntü Girgic 13. Hamarat 14.İşçan 

- etmek - 1. İncitmek işçen 15. Kaçıra 16. Kın, 
2. Kıynamak 3. Pazıtmak Kınay 17. Türünğ 18. Yeğin 

- ya uğramak - İncin- Yiğin. yiyin 19. Yeprem 20. 
mek Yüğrük 21. Yürük, yüvnük 

- Ezan - Ban - iyet - 1. Çalışmak 
- okumak - 1. Banla· 2. Edik 3. İş görücülük 4. 

mak 2. Kığırmak Kılık 5. Kılık 5. Kılınç 6. 
Ezber - 1. Bakmadan Kılna 

2. Göğüsten 3. Kapalı - iyete geçmek - 1. 
1 okumak - 1. Otka- Çemrenmek 2. Davranmak 

mak 2. Ötkermek işe davranmak 3. Girişmek 
- !emek- Yurnşatmak işe gi.işmek 4. Kalkışmak 
Ezel - Özel S. Paçaları sıvamak 
- i - 1. İlkince 2. İl· - iyet göstermek - 1. 

kisiz 3. Uzdu Çalışmak, iş görmek, işleme 
- den - 1. Eskiden 2. 3. Kendini göstermek 4.Tav

Oldum olası 3. Ötedenberi sınmak 5. Yopunmak (Y c-
Eziyet - 1. Boalgun,bo- pun, arkadaş, yopun, bizi 

nalgun 2. Emek 3. Ezgi 4. evde bekliyen var) 
Gın, Gınlık, 5. İyınç 6. Kın - iyetten mahrum -
7. Kınak 8. Kıyın, kıynav 9. Uyuntu 
Sıkış 10. Üzgü Fabrika - 1. Değirgeç 

- çekmek - 1. Güc 2. İs evi, islik 3. Tenike 



Sahtle 10 

ŞA_RL. PRIMUS 
Bu ismi lzmirde Ve Ege 

mıntakasında tanımıyan yoktur. 

Yeni Asır 

' . . . . . 
• - • • __ ... -- ..,: .... ... ıırc::- .... .... - .• _.,ıı.~~4 

SARDA Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi 

• fA Ar s- >ll!ft+ '3 iMf , ti 

Son sistem buharlı Amerikan makinelerile 
boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının 
lzmirde eşi yoktur. 

Bayraın Miinasel,etile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

Kostümlerinizi, roplarınızı, fötr şapkalarınızı 
bilumum ip~kli kumaşlarınızı bozmamak az mas
rafla ve yenileştirmek ,için Almanyanın meşhur 
kimya fabrikalarından 1. G. fabrikasında ihtisa
sını yapan ve herkesce tanınmış bulunan 

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 R D A Elbise temiz} me ve boyahanesi İZMİR de de 
çok nam kazanmış bir .müessesedir 

ŞARL PRİMUS 
Müessesesine Veriniz 

Tesh:atı ,. n sistem Alman, Amer!ka~ mal.:inelerile mücehhez olan bu atelyede bu 
ker. e icat edilen yepyenı b~r usulle her türlü kadın, erkek elbiseleri 

ipekli, yünlü, kumaılar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

·;A YRAM j\fUNASEBETiLE 
Fiyatlarda Fevkalade .Tenzilat . 

\DRES SAMANISKELESINDE 
: iŞ Bankası karşısında 

KARDICALI ıbrahim Hanmda 
Telefon : 3449 

4 - 15 (1068 ' 

Bayraın münasebetiie Yapılan ~fiilıim Tenzilattan 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

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

Mutahassısı 

DOKTOR 

• 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
ZEKAi IBRAHIM 

________________ ..... ______________ __ 
Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
lzmirde acentamız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 

siparişini kabul ediyoruz. Ankara Orman Çiftliği l\1üdürlügüne müra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şehir gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu l\1urat beyden alınabilir. 

Almanyamn Türbingen da- DOKTOR Doktor 

Cilt, Saç, Frengi ve H 
1 

u e lassısı .. __ 
1 

Dahiliye Mütehassısı 
Belsoukluğu ve le- asta arını ıer gun og.e- Muayenehane Birinci Bey-

nasUI hastahkları den sonra Beyler - Hacı ler sokağı numara 36 Tele-
mUtehassısı İmamlar sokağında fon 3956 

Muayenehanesini Birinci No. 12 - Şifa Yurdunda Evi Karantina tramvay 
Beyler sokağı ( Elhamra si- kabul ve tedavi eder. caddesi karakol karşısında 
neması arkasında) 55 nu- Telefon No. 3331 No. 596 Telefon No. 2545 
maraya nakletmiştir. (1145)h3 S. 7 (363) 

Memleket hastanesi 
göz hastahkları müte
hassısı: 

ikinci beyler sokağı N o. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

Satılık Hane 
Bomova1la Asım bey soka

ğında 2 numaralı hane satılık-
tır, Görmek için Kürt Ömer 
sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen-
diye müracaat. 5-2 

Satılık Depo 
İkinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
satılıkbr. 

iki kattan ibaret olup birinci 
katı .gayet geniş ve ikinci kati 
ise depo olarak kullanılmağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hü· 
seyin bey hanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
müracaatları. 51-15 
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(müteaddit çark ve edevat faat, temettü, faiz man.) 7. Üsüm 14. Üzer dayar 6. Cavruncu 7. Ça-
ile el fabrikası) Aslım 8. A:ısı, Issı 9. Astam - le işletmek - Assıla· bışçı 8. Görümcü 9. Kam 

Facia - 1. Acık, acıklı Menfaat, temettü kar, man.) mak 10. Kebzeci 11. Koşanaç 12. 
acınacak, acıyacak 2. Yürek- (10. As1.1 11. Boluş 12. Değ Fak - 1. Kapan 2. Tu- Körümcü 13. Kuşnaç 14. 
rekler acısı me 13. Es 14. llidi 15. İşe zak. Tölgeci 

Fadıl - ( Fazıl ) Bilge yarama 16. Kazanç 17. Ta- Fakat - 1. Ancak 2. - cılık - Bakıcılık 
pılge bış 19. Tuza 20. Tusu 21. Birök 3. Evet 4. İnçip 5. Şu - ihayır - 1. Ad, az 2. 

Fahamet - 1. Beğlik 2. Yararlık var ki 6. Yalnız 7. Yalguz Erim, irim 3. Siir (Uğur) 4. 
Büyüklük 3. Kut 4. Ululuk - lenmek - 1. Asılan- Fakih - 1. Bilirik 2. Şükün 5. Ucur, uçur 6. U-

Fahiş - 1. Çirkin 2.Ôl- mak, asığlanmak 2. Gönen- Danışman, Tanışman ğur 7. Uras, uraz 8. Yöm 
çüsüz, ölçüden dışarı 3.Yen- mek 3. İncirmek 4. Kazan- Fakir - 1. Acaruk 2. yilm · 
mez yutulmaz, 4. Yolsuz mak Akçasız 3. Alkın 4. Arığ 5. - ı hayır saymak - 1. 

Fahişe - 1. Alasa 2.Cöy - li - 1. A ığh 2. Asılı Bölök 5. Carlı 7. Cıbar, cı- Surtutmak 2. Yümtutmak 

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

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

San in 
Yen neslin

ve bütün kibar 
halkın diş ma

cunudur. 

SANıN'i 
Bir defa tec

rübe etmek ona 
ömrü oldukça 
alışmak demek
tir. 

SANIN 
Dişi e r i n i z i 

beyazlabr, par-
latır, diş etleri
m kuvvetlen
dirir. Ağzınıza 

ferahlık verir, 
dişlerinizin çü
rümesine mani 
olur, gayet sıh
hidir. 

Sanin 
Diş macunu 

3. Çiltik 4. Dıpsın 5. Ergi 3. Assılı 4. Assılu 5. Elve- bara 8. Cıbıl 9. Cıbır 10. Fani - 1. Bayık 2. Er-
6. Ersek, ersik (asıl manası rişli 6. Kazançlı 7. Tuzalu Cığan 11. Cığay 12. Culaz timliğ_ 3. Gelip g~çici 4. _iğ- İzmir beledlyeslnden: Adana asliye hukuk hakini-
erkek istiyen) 7. Güvende 8. Umulu 9. Yarar, işe yarar 13. Çığay 14. Çıkay 15. nek, Ölezlük 5. Öter 6. Öt- 1 - Peştemalcılarcaddesin- liğinden. 
8. Hork 9. Kişkilli 10. Kös- - li olmak - 1. Elver- Çoktuğ 16. Çömür 17. Ed- lek .7. Seziklik 8. Tükenik de belediyeye ait 104 N. ıl Adananınicadiye mahaUesin-

0 odun deposunun senelik ican d M 
nük, köstük ( fuhşa mail mek 2. Tusukmak 3. Tuzul- liğsiz 10. Ehti 19. Hırzan20. 9. rlüksüz pazarlıkla 22_12_934 da saat en Alasonyalı ehmet Recep 
man) 11. Kurtuğ 12. Man- mak 4. Yaramak Kurup 21. Pulsuz 22. Tınl Fantazi - 1. Gösteriş 2. 16 dadır. bey ve hemşiresi Safiye ham-

. 1 A 2 A (P K mm icadiye mahallesinden Vas-tuçi 13. Oynaş (dost, gayri - sız - . sığız . s- arası yok, züğürt man., urgu 2 - Namazgahta Misaki fi polet bey varısı Kudret ve 
meşru sevgili man) 14. Oy- sız 3. Aygak 4. Boş 5. El- 23. Uruncu 24. Yalıncak Faraş - Kösküre Milli mektebi yanında beledi- döşeme mahallesinden ayintabi 
natma 15. Özki 16. Sırban verişsiz, elvermez 6. Kazanç- (Çıplak man) 25. Yarh 26. Faraza - 1. Söz gelimi yeye ait 44,46 ve 48 N. lı Nuri bey karısı Hüsniye ha-
1'1. Sürtük (serseri ve na- sız 7. Kuru 8. Puç 9. Yaba Yogvlu 27. Yoksul 28. Yoklu 2. tutalım ki dükkanların senelikicarı pazar 

lıkJa 22-12-934 de saat 16 da- nımlarla tapu ve iskan daire-
mussuz kadın man) 18. Sür- 10. Yaramaz, işe yaramaz 29. Yoksul 30. Yoktu 31. Fare - 1. Carbık 2. dır. leri aleyhine açtığı tapunun 
tüşücü 19.Taz20. Yalık 21.yo] Faik - 1. Aşkın 2. Ay- Zavallı 32. Zübürlü 33. Zü- Cardın 3. Cınbç 4. Geme 3 - 25 bin adet Bandırma ibtali ve ipoteğin kaldın~:ll 
suz. daş 3. Baskın 4. Bekrek 5. ğürt (Parası yok man.) (Büyük cinsi) 5. Keleni 6. taşı satın alınması pazarlıkla davasında ismi geçen Hüsniye 

Fahr - 1. Kıvvanç - 2 Daha ileri, daha iyi, daha - !eşmek - 1. Düşmek Keme 7. Kuluvaz 8. Sıçan 22-12-934 de saat 16 dadır. hanımın ikametgahı meçhul 
Kurulma 3. Kurum 4. Öğün- üstün 6. ( ... den) ileri, (Em- · (Yoksulluğa, akçysızlığa, pul- 9. Sıçkan İzahat için başkitipJiğe, işti- bulunduğundan gıyabında mu-
me. saline faik = benzerlerin- suzluğa) 2. Kırılmak 3. Kır- Farfara - 1. Boşboğaz rak için de söylenen gün ve hakemeye devam edilerek Ala-

d · Ö saatte depozito makbuzlari e sonya mübadillerinden Recep 
- edici - 1. Güvenikli en ileri) 7. lrziklik 8. kte kılmak 4. Yuncımak 2. Dilidurmaz 3. Geveze, beledıye encümenine mürac..dat. 

2. Kurumcu, kurumlu, ku- (Galip man.) 9. Örü 10. Üs- - lik - 1. Carhlık 2. Çı- Giveze 4. Oynak 5. Yanşak 5368 (1073) ağaya tevfiz edildikten sonra 
Kudret hanıma ikinci defa 

rum satan 3. Üğüngen, övün- te 11. Üstek 12. Üstün 13. ğay1ık 3. Eksiklik 4. Mun- 6. Zevzek 1 - Karşıyaka şubesinin 
d tefvizen verilen hanenin tapu-

gen Yeğ 14. Yeğül 15. Yiğ 16. luğ 5. Yarılığ 6. Yokluk 7. Farig - 1. Boş 2. El eski sokak tenviratın akuUan- su verilmek suretile vaki tes-
- etmek - 1. Kol salla- Yik 17. Yüngül Yoksulluk çekmiş, elini çekmiş 3. İşi dığı 35 beygir kuvvetinde Di-

t k 1 t .. .. t cilin yolsuz olduğunu bildiği 
mak 2. Kotalınak 3. Kurul- - ıyet - 1. Basım 2. Üs- Fakruddem - 1. Ka- kalmamış 4. işten kurtulmuş rcs en mar ·a ı mo orun sa ışı h f 

Ü 
kapalı müzayede ile 5-1-935 halde Hüsniye anım tara ın-

mak 4. Kurum satmak 5. telik 3. stünlük nazlık 2. Kansızlık 3. Tıs- 5. Vazgeçmiş saat 16 dadır. d1n ·potek tesis edilmediğine 
Öğünmek Fail - 1. Ediçi, etiçi 2. kalık Farika - 1. Ayıran 2. 2 - Karşıyaka yamanlar m" öair mumaileyhanın yemin 

- ül mülk - İl öğesi, il Etüvçi 3. İşliyen 4. Kılgulu Fal - 1. Bakım 2. Ink Ayırtı 3. Belge 4. Belgi 5. suyu menba havuzlarının mu- ı sına karar verilmiş ve du-
ügesi 5. Kılıcı 6. Kılıvçu 7. Ya- 3. Inm 4. Irk 5. Uğur 6. Belgü 6. Ira hafazası içinyapılacak olan iki ruşma 23-12-934 pazar günü-

Fahz - 1. Bacak 2. But pan. Yora 7. Yöm, yüm Fark _ 1. Ayırt 2.Ayır- bekçi kulübesi işi kapalı mü- ne talik edilmiş olduğundan 
3. Çonu 4. Sekirden 5. Uy- Eaiz - 1. Artuğa 2. Ar- - a bakmak - 1. Balaı- ma 3. Ayrılık 4. Ayrılma 5. nakasa ile 5-1-935saat 16 da- tarihi mezkiirde yemin icrası 
ı k k1 k 3 A 4 A ı 5 A · 6 B k hk 7 S dır için mumaileyha Hüsniye hamı.. 
u · tu u · sığ · 8 am · mak 2. Çapıştamak 3. lrım- yrı seçı · aş a · a- fzahat için başkatipliğe işti- mm Adana asliye hukuk mah-

Faide - 1. As 2. Ası 5. Kabala 6. Kulağı 7. Ku- nmlamak 4. Tôlgelemek par 8. Seçme 9. Tanıma rik için de söylenen gün ve kemesinde hazır bulunması fü-
3. Atnğ 4. Asığlık 5. Asık jik 8. Kolbu 9. Ösüm 10. - cı • 1. Bağuçi 2. Ba- - etmek • 1. Ayırmak saatta depozito makbuzlarile zumu ilin olunur. 

____ _................_A........,l .....:.......u.ıı=a~za~n~c~k=a=Ar:.a...::m~e~n~-~T~u=s~l~l.:.....::::U~z=al~a~l~2~.~Ü~· ~re~m::........:1~3~. ~----~~~k~ıc=ı~3~.:....=B=al~g~ır:.__:4~. ~B~~~ı~ç~S~. ~C~ı-....:..:2~. ~A~y~ırt:..:...=et=m=e=k~(~T~e~fri~k::.:m=•=n~.)~__:~b~e=Je~d~iy~e:.....:e=nc:ü:'m:e~n:i:ne~m:ü:ra:c:a:a~t.~----~_:_~~~~---- (1077) 



lıütün İzmir -.. 
emeklerini l_f__ll 

Et Yemekleri 

20 

" 
Sahibi in Sesi 

a 
İkametkihını Birinci Kor

onda Tayyare Sineması civa
rında 222 Numaralı eve nak
letm1ştir. Hastalannı eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey Müzeyyen Hanım -

1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

§ AX J 799 Hi~az şarkı. Nazlı kadın 
: Hıcazşarkı. Sevdamı dilim -: anlatamaz 

Emel Celal Hanım : Saadet Hanım --Evin Telefonu= 3053 
Muayenehane Telefonu= 345 

H. 3 2 
1796 Sevgilim bu akşam 

Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 
----- AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 

Uşak şarkı. Gel gel ---- Mahmure Handan Hanım· -
Doktor MUyerref Hanım § AXJ 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı 

: Şetraban şarkı. Titretti beni -5 Süheyla Bedriye Hanım 
1797 Ey nazlı çiçek 

Seviyorum ayıp mı dır A.Rıza ünal 
DOGUM VE CERRAHI 
1<ADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
·•,telli caddesi 62 .... 

-
~ AX 1802 lzG~kçeBk:~:aola~':l.~üsü 
: Süheyla Bedriye Hanım ve Satkı B. -

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

Ucuzlu. Bll~i ltlatbası Bilgi 
1'er· izliJ 

lrgat Pa~arında Azlzlu Soka#mda 

Matbaası 

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

iş yapan matbaasıdır. Müşterilerini 
• 

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

' Bilgi Bir Çok Şirketlern Hisse Senetleri Blgi 
Ba.tbaa.aında. Baaılmıstır. 

Etmekle 

iftihar • 

Matbaa ın 
• . 
• • . 

Prensibidir 
• • • 

" 2640 ,, Numaraya 
Telef on Edilince Sıpariş Kal:ulü için ~1emur (iönderilir . 

Eder . . . . 
• . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

ı;>ıri:etin ·"' ı '" ı ,. ,. .ralırıka ı: f11uu ı1., H,.fkapıoardadır 
Y.-lt Pamupundan Al, 1 ayqort>, Köpekbaf. D~(/lrmen, 

Geyik ve L"11lcıl• Markalarını ı.~n ber ııMı Ka ı 111 hezı 
inıal llJi~ıu~~ıe o up malları Anupaııın ftJlll ııp m~rı"'ı 

culııııı foiktır 

Telefon Ro. 2211 ve 3067 
Telg-.ı af a.drt;si: Bayra. lzmir 

Doyçe Oriyantban k 
Ol{ESDNER BANK ŞURESI 

IZDlliB. 
:llJ\HKKZI : BJı:RJ,IN 

Almangada 175 Şabesl Meoeuttur 
l:leı maye ve ıbtiyat akçe@ı 
165,000,000 Raybsmark 

1 ıırkıyecle ı:;nhelerı: IS'l'A~BUL ve IZ~l 11< 
. \lı•ır.la :;;uhelerı: KAHlR.E ve ISKEND~.hı \ E 

l!t• ı tiirlii haııka ınuııınelatnı ifa ve kabul eder 
• AL \I A ~YA)).\ 8•yabat, ikamet, tabı il ve ~:u reı için 

Rl:OISTF.R'.\IARK ~atılır.• (h-1) 
n~.q:'-~!!Bim 

tt LKAPINAR 
ŞiRK 

FABRiKASI MAMULATI 
IZlVIIR 

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

Yeni Manif.a!urGc.larda 3 num ralı 
Cad. No. 8 Tolefon ~o. 3!42 

502 

Alameti Farıka 

Algopan Cevat 
Baş ve diş ağnlan, romatizma ve siyatik sancıları 

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

neden arayınız. 

Bütün Tiirkiye için umumi sahş yeri İstanbulda Bahçeka
pısında ZAMAN ecza deposu olup şehrimizdeki eczane 
ve ecza depo!amıın hepsinde vardır. Israrla daima 
ALGOPAN isteyiniz. 

ALGOPAN 

iz.mir Or an l\f_üdür!üğünden: 
22 Kanunu evvel 934 tarihinde muhtelif kalem ve yerlerde 

bulunan kömür, odun, çıra, kereste, mertek, çalı, çam kabuğu, 
ıhlamur, somak. yaprağı, Anadolu otu, ceviz kötüğü, ve balta 
ihale edilecektir. Şartnameleri görüp talip olmak isteyenlerin 
Orman idaresine müracaat eylemeleri. 

9-13-17-21 5322 (1063} 

HiS GEl~DI 
~ 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacının temin ediniz 

Bü.Yi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon!luldak 

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

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gel~tir . 
lngillz Antrasit : Ve kok kömiirü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sahş mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

TELEFON : 3882 

Türkiye Ziraat Bankası İzmir Şu
besinden: 

21/11/934 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 17 /11/ 
924 de Işık 18/11/934 de Yeni Asır 19/111934 de Anadolu ve 
20/11/934 de Ticaret gazetelerinde ilin edilen Yunanlı emvali
nin ihaleleri 24/12/934 tarihine pazarlığa bırakılmıştır. Satış 
gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıy
meti muhammenesi ikibin lira veya daha :ı:iyade olan emvalin 
ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait Dev
let vergi ve Belediye resim ve sair bütün masraflar müşteriye 
aittir. İsteyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlik"e ihale 
günü saat 14-30 da Ziraat Bankasına müracaatları. 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Birinci Kordon Gümrük önünde baraka 
ikinci " kışla meydanı cıvarı yeni yol eski 
çıkmazı 9 eski 8 yeni numaralı ahır 

5183 (1075) 

Lira K. 
45 00 
20 00 

Birinci Kordon Balıkhane altında 3 numaralı dükkan 182 00 
Halkapınar septçi kuyu sokağında 4 dönüm bahçe 18 00 
Buca aşağı M. Belediye C. 62 eski 50 taj numaralı dükkan 12 00 
Yemiş çarşısında 53 numaralı mağaza 203 00 
Birinci Kordon balıkhane altında 5 numaralı dükkan 323 00 
Sinekli porufilya kilisesi kal'a altı mevkiinde 15dônüm tarla 32 00 
Dolaplıkuyu hacı Ali ef. caddesinde 421 numaralı hane 60 00 
Kadife kalesi dahilinde 150 dönüm mera 90 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 27 /12/934 Perşembe 

günü saat 14 te ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin o saatta Milli Emliik müdürlüğüne müracaatları. 

5301 (1074) 



Sahife 12 

N. V. 
\V. F. H. Van Der 

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

yük alacaktır. 
MOREA vapuru Anvezs, 

Hamburg ve Bremenden yük 
çıkarmak için son kanun ipti
dasında bekleniyor. 

A VOLA vapuru 4 son ka
nunda bekleniyor 10 son ka
nuna kadar Anvt-rs, Rotter
dam Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 
ALIMNİA vapuru 4 son ka

nunda bekleniyor. 10 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen içiu yük 
alacaktır. 

JOHNSTON LİNE L TD 
Liverpool 

DROMORE vapuru 22 1 ci 
kanunda bekleniyor. Liverpul 
ve Anversten yük çıkardıktan 
sonre Burgas, V arna ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

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

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 13 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 
THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 
EXIRIA vapuru 13 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için y:ükliyecektir. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Yeni Asır 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

STELLA vapur elyevm lima
nımızda olapl3 kanunuevvelde 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

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

CERES vapuru 26 kanunu 
evvelden 31 kanunuevvele ka-
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 24 ka-

nunuevvelde beklenmekte oh:p 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCi 

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

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
~Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 
kannnda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna-
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük a:acaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
T AHMiL iç:N BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg-, B:·emen ve 
Anverstcn g elip tahliyede bu
lunmuştur 

NOT: VGrı:t tar:!ıleri ve 
vapur!arın isimleri üzerine mes'n 
liyet kabul edilır.ez . 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 
ıZMıR, PlRE TRİYESTE VE 

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POSTASI 
Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin . hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
12/12/934 BLED 
19/12/934 SRBıN 

26112/934 S.S BEOGRAD 
DıKKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve Triyeste 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 

Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve lskandinavya ---~- - -

FERNEBO vapuru 21 k~nu-
sanide Rotterdam. Hamburg 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve İskandi-
navya limanlarina yük alacaktır. 

7 uvvet Sorubu 
Zayıflara, sıtnı a!ılara , işta

hı o!mıyan!a:-a, mid~ ve s:
nirleri zayıf olanlara. vere.-

için yük alacaktır. me istidadı olanlara 
SERVİCE MARİTİM ROUMAIN K k 

Garbi Akdeniz için ayda bir -~O 'Ve . U V Ve f 
muntazam sefer. 

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

Yoku ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

verır. 

İdrarını tutamıyan çocuk 
ve ihtiyarlara da şayanı tav-
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

U nıunıi depo : 

S. FE 11· 
Şifa 

Ecza nesidir 

~., 

Kaozuk öksürük 
( Siropektoral ) 

şurubu 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

EXMOUTH vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
GANDIAN P ACIFIC STEAM 

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

Telefon: 2004-2005 

...... t191 ........ ,.l ...... !!1Zlll!C~ .. 11111 .... mııucıa:ı1EıC~. -·~Y!l:l!'.'!R!P!'!!'l>~S&i .. ,! . 

] \ 

Nezleye ı 
SHIP AND RAILWAY CIES I --------~ 

Liverpul, Montreal, St. Jbon C H k 
ve Halifaks tarikile Kanadanın Öz e imi ı 
tekmil şehirleri ve transatlan- Mı.tat Orel \ 

11 

tik vapurlarla şimendiferler 
arasında mürettop seferler. 

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka- ı 
bul edilmez. ADRES: Beyler - Numan 

N. V. W. F. Hanri Van Der zade sokağı: Ahenk matbaası 
Zee & Co. yanında - Numara: 23 

Birinci Kordon Telefon No. Telefon No. 3434 
2001 - 2oos ._ __ 10-26 (1019)1 __ _. 

Bristol f teı· 

' . . -. 

, ·~·· · l 
. ""~· : 
' '0 : 

Korizol 
Kemal 

Size nezlen:~ var diye Hilal eczanesinin ( Korizol Kemal ) ini 
göndermişler. Istanbulun En Tem iz En Lüli~ 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

- Kız Hilill eczanesi dedinde aklıma geldi. Kemal Kamil 
1 Aktaşın ( gönül ) Altınruya, Bahar çiçeği kolonyaları varmı ? 

Sıcak ve soğuk akar suyu, banyolu odaları Marmaraya 
Halice nazır güzel manzarası ile .stanbulun en sevimli oteli 
Bristoldur. istirahat etmek istiyenler beheme'.ıal bu oteli 
tercih ederler. 

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

Dl• kkat • Bütü~ Egelilere Brı·s~ol S_irke-
• Beyoglunun L cıde 

Osmaniye oteli~d!~v:iye 
1 

Jn~aatınıziçin atideki ihtiyaçlarınızı pek 
temin etmek istersenız Halım a ~a çar~ısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tioarethaneRİnA ıniiracaat eılınız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne· . çiçek&. 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden [{i~halar ve bunların 
te/eTTüatı envaı banyolar ve teımon/onlaı ve lier cins 
musluklar ve kanalizasyon içın dem11 dökme boıulaı 
ve lngi/iz künkleri ve bunların teferruatı vesaite ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BütDn Markalar 

En MBaalt Şeraiti• 
M•i•z•m•zda Satıhr 

Evimizden hiç eksik olur mu ? Şişelerimiz dolu ... 

ıte inşaatı Bahriye MatehaBBl!ı 

·P UEllAL 
J\1akine lmalatbanesi 

l\J ii~~~eseınııı 
ıııau ı u!:ltı 

O :trAk 

8Ô l' l ll i <l h 111 , 

hın ırıle 

faa lı y e ttedir. 

flıılım• 

A lli kaılRrlıı 

r rn hu makinP 

lor ı ıı faalıy• t 
t · ı ız l ar ı lı~k l ıı d :' llı;\ ' il ı u:ıt 11ılı11 · ' nrını fnıç~ıve A1)eri1. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l aqhane Ve lJn DeiJirmenlert 

l ı; ı n lıı ıınıııın rdrıt vıı ~de•rnl ıınal edilir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gazoz yen 
il er lıoyı.!a vu her kuvvet 

her c · ııe mnhrakut üzeri o o 

Bilumum Deniz işleri 
Dorbinler, tnlombslar n 

tesisatı mihanikıye asanHör ve 
v!nçler ve sair işler dernbtf 
ve kahnl edilir. 

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

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 İZMİR 

METALLUM 
J,*mbalarıot t11rcib 
edrnl.r hiç bir za· 

ıottn alılanmamı'' 
la rd ı r. 

Çünki: 
.füıısalioo naza· 

ı MD urfiyatı a• 

·~ıJtı hol yegaıı• 
lambadır. 

Her hayidtn 
arayıııız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

• lek trı k malztın~ 

tıcaretbın11i 

P•şl eml\lcıla r 

TELEf ON 33ll 

:····································································· • 
. SIHHAT BALIKY AGI 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki Defa SUzUlmUştUr 

Yewe Deposu 
raşdurak 

Ram.ai Nüzhet · 

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


