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1nıtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: il GAZETEMiZ 

12 HAKKI OCAKOGLU 
~~ A.BC>~ Ş:E:R.A.İTi: 

l~vamı müddet Türkiye için ariç için 
_§_cııelik ._. _. :.._· . _. '1 1300 2500 1 

Alf ı aııl ık . . . . . . 700 1300 1 Yeni Asır matbaasında basılmışhr. 
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Kadınlarımızın 
Uyanıklığı --· -I Cunıa günü, ulus evinde top

anan İzmir kadınları, Türk 
~e"Vrinıinde yeni bir sep açan 
11Yasal önenlerinin tanınmasını 
f e
1
nel gösterişlerle yeniden kut

~ adılar; engin duygularını 
f<>stermeğe çalışhlar. Evet sa
l ştılar diyorum, zira ne söy
lense azdı. Ne yctre coşkun
~k gösterilse içimizin bir dü
tuye kabaran falayı yanında 
~etik değildi. BununJabcraber 
Çok özlü sijylevler söylendi. Ner
~elerini içimizden alan bayanlar 
K 0ktor Saada, yargucu Zübeyde, 
~1ent üyelerinden Sabire, Hasene 
•>talan, okutanlardan Şehime, 
Vedide idi. Bir saat süren söy
~.~ile kadınlığımızın evrim öt-
Uncünü anlatan Bayan Vedide, 

k
A.;un kadınlığı içinde bugün
u yüksek katı tutan Türk ka-

bd~nlarının en karanlık çağlarda 
ıle verimli işler becerdik

ler!ni göstermiş, o günden bu
iüne, Atatürk çağına irişinci
Yedek önensiz kadının öne'"'li 
~arlığa adım adım nasıl kavuştu
funu gönüllerden taşan alkış
ar içinde anlatı. 

. Bayanlarımız buradan, önle
tınde buketler, bayraklar taşı
Yan liseli kızlarımız olduğu tüş
tüde Cumhurluk alanına gitti
~~r. Büyük önderin kurçağı 
~nünde saygı, sevgi ile eğildi-
ler. İzmirin en özlü, en bilgili 
kadınları burada toplnnmıştı. 
1-Iani aralarından bir seçim yap
tnak gerekseydi büyük kurulta
Ya verilebilecek bir çok ışıklı 
başlar gösterebilirlerdi. İçlerin
de töre kadınları, ulusun 
jağlık işlerile uğraşan doktor
i\r, şimistler, siyansm her ko
h.•nda ilerlemiş bayanlar, uzun 
Yıllar soysal işlerde yararhk 
iösteren Kent üyeleri, batı illcrın 
den aldıklarını okullarımıza ser
Pen değerli okutanlar, yazıcı
lar hep orada idiler. Bu olgun var 
lkığı kafalarına sığdıramıyanlar, 
adının siyasal önenini çok 

~örenler var mıdır bilmem? 
0atı kadınlanndan çoğunun 
el"işemedikleri katı Türk ka
dınına çok görenler varsa bu 
:tösterişlerde bulunsunlar, Söy
levleri dinlesinler. Ulusal 
savaştan bugüne dek ne denlü 
Yol aldığımızı düşünsünler.Son· 
!ayın anadolu toprağını işliyen 
~~brikalarda, atelyelerde erke
~ın yanında yer alan kadının 
0 konomik varlığımız üzerindeki 
t?lünü görsünler. "Bu Önen si· 
Zındir 11 demekten kendilerini 
a!anııyac:l ibrdır. 

.. Atatürk tin kurçağı önünde 
Yukselen kadın sesleri Anadolu 
0~"<\larından, bozkırlarından yük
selen se~I !rle birle-:ıcrek Çan
~ayaya utlı duıgula~ı taş mıştır. 
d urada Bayan Benal Nevza-
.~n, Ö7. Türkçe s ö y 1 e v i 

Burekli alkışlarla bitince Bayan 
enal, koca alanı dolduran 

kadınları Karştyakaya geçe
l"ek Ulus anasının meza
b•na taze gönül çiçekler:mizi 
.. ırakmağa çağırmıştır. Bu ça
~ırış genel onaylanmış, az son· la Karşıyaka vapuru bayan
arta dolmuştur. 
Gösterişsiz bir mezann ba

iında İzmir kadınlığı toplanmış
b~· Barada iki liseli genç kız 
".~Yük ölüye utlı borcumuzu 
" 0Ylerken bütün bütün yürekler 
boşrnuştur. Bu ak mermerin 
.~Şucundan bugünün ve yarının 

d0nnıez ışığına bakan Türk ka· 
ının kıvanc n~, övüncüne son 

Yoktur, Zira bu kara toprak 
:~~ında yatan kadın, Türke bir 
~ Uneş vermiştir. Hangi ulus 
adını ulusuna böyle bir ışık 

~t~atmıştır? Yaşa Atatük. .. Bu 
Urnlü acunda ölmez basın 

Cumhuriyeti-ıı Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyası Gazetedir 
• 

çur am diyor 
Dış işleri Bakanımız Atinada iyi Karşılandı 
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Kadınlardan On Beş Meb'us Çıkacaktır. Aydın Demir 
Yollarını Satın Alma Müzakereleri Ilerileyor 

JJay ı cc/ tk .')ii11tif Ams 
İstanbul, ıs ( Hususi )-Dış 

işler bakanı bay Tevfik Rüştü 
Aras bugün Atinaya vanmş 
Yunan bakanlan ile görüşmüş
tür. Bay Tevfik Rüştü Arasın 
Bay Maksimosfa goruşmesi 
uzuıı sürmüştür. Bu görüşmeler 

i 

.Atimıdcrn Biı· Jlan:ara 
etrafında resmi bir tebliğ neş- tealluk eden bu gibi işlerle 
redilmemiştir. sarsılmaz kuvvetinden bahset-

Dış işler bakanı Yunan ga- miştir. 

zetecilerine bildirminde ruhani Atina, ıs (Hususi) - Gaze-
kılık kanununun Türkiye cum- teler Bay Tevfik Rüştü Arasın Bay Maksimos 
hurluğunun ana umdelerinden dış işler bakanı ile görüşmeleri Aras buraya gelmiş durakta 
biri olan Layikliğin bir neticesi iki ülke arasındaki dostluk Elen Dış bakanı bay Maksimos 

olduğunu, Yunanistan veya Or- duygularını bir kez daha teyide Türkiye, Yugoslavya, Romanya 
todoks mezhebi aleyhine mü- yardım ettiğini yazıyorlar. elçileri, dış bakanlık ve elçi-
teveccih olmadığını söylemiş, Atina, 15 (A.A) - Türkiye liklcr yüksek memurluklarınca 
Türk· Yunan dostluğunun şekle Dış bakam Bay Tevfik Rüştü karşılanmıştır. İki dış bakan 
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kuçaklaşmışlardır. 

Bay Maksimos - Bay Tevfik 
Rüştü Aras'ı büyük Britanya 
oteline götürmüş, bundan sonra 
Bay Tevfik Rüştü Aras Bay 
Maksimosu gidip görerek ken
disiyle bir ilk görüşme yap
mıştır. 

ANKARA, 15 (Hususi) -
Devlet demiryollarında tatbik 
edilen tenzilatlı tren tarifele
rinin büyük faydaları görülmüş
tür. İş arıyan ve işe giden 
emekçiler için de tenzilatlı bi
letler yapılması düşünülmekte
dir. 

Ankara 15 (Hususi) - Ay
dın demiryolunun devletçe sa
tın alınması için şirketin f ev
kalade salahiyeti haiz murah
hası Bay Edin ile Bayındırlık 
bakanlığında görüşmeler çok 
müsait bir safhada bulunuyor. 

Ankara, 15 (Hususi) - Da
hiliye bakanlığına her taraftan 
gelen duyumlara göre seçim 
anınlıklan her yünde devam 
ediyor. Fırkanın yeni Kurultaya 
kadın namzetleri onbeşi geç
miyeceği söylenmektedir. 

1 

• 
Atatürk Ulusal Savaşında Kadından! Italya - Habeşeli Ara-

Saylav Y apclcağını Söylemişti sındaki Kanlı Döğüşme 
' İffeti Kara Peçede Ve Kafesin Arkasında Arıyan 
Zihniyet Yıkılmıştır ,Bayanlarımızın Heyecanlı Söylevleri 

l\ftdollanu Toploııdıi]ı llalkeci 
Cuma günü öğleden sonra 

kadınlarımızdan kalabalıkça bir 
kafile Bahribaba Halkevinde 
toplanmışlardı. 

Toplantıya vali general Ka· 
zım Dirik n refikası ile tanın
mış birçok kadınlar da iştirak 
etmiş bulunuyordu. 

Tam saat 14,30 da Bayan 
Zübeydenin toplantıyı açan söz
lerile söylevlere ve konferans
lara başlandı. Bayan Zübeyde 
kısa söylevinde Atatürkün ka
dına erkekle beraber çalışmak 
h:ıkkın1 vermesi hadisesinin bü
yüklüğünü ve kıymetini anlat
mış ve: 

- Bu hadise bütün Türk Hadrnlm· Toplaıduww Riyaset 
kadınlarına kıvanç vermiştir. 1 Ede11 Ba!fan Zübeyde 
•••ı•ııııııı··········································································· 
Türkün s~nesine kök salmıştır. ö~güncü - Ev~!ution tarihi ) 

H el::>ia :atı.g:l.:n. (Onen- Hak) (Uştüde- Halde) 
(Devrim- İnkılap) (Sep- Sa- (Kent üyeleri- Belediye aza-

hife) (Yetre- Kadar) (Falay- ları) (Sonlayın- Nihayet) (Utlı 

Kadınlık Kıvançlarını AHlfüan 
Bayan Vedide 

Buradaki toplanbdan maksat 
ve gaye :ı:duygulanmızı açığa 
vurmakhr. 

Bayan Zübeyde kadınların 

bu hakkı vakarla kullanacak
larına ve bunun büyük ehem
miyetini aöylemiş ve kendisin
den sonra bazı bayanlarımızın 
daha söz söyliyeceklerini bil
dirmiş ve toplanhyı açmışbr. 

Bayan Zübeydeden sonra 
kürsüye gelen kız lisesi eski 
müdürü bayan Şehime: u Öz 
soylu yurttaşlarım; deye başh
yan söylvini okumuştur. Bu 
söylevi hulasa olarak yazıyoruz: 

Bayan Şelmenln 
Söylevl 

- Bugün tarihin en önlü 
sahifelarinden birini ya~ıyoruz. 
On yıldır acunu hayretlere bo
ğan yabaneı ellerde kurumlara 

Amerikadan . Bin Alman Rey 
Kullanmak için Sar'a Geliyor 

Cenevre, 15 
(A. A)- Ha
beşistan hari
ciycı: nazırın

dan alınan bir 
.tel yazısında 

Habeş hükü
metinin İtalya 
nın salgını kar 
şısında uluslar 
kurumu kon-

• ~seyinin dik.ka
tını vaziyetin 
ağırlığına çek
mekte olduğu
nu bildiriyor. 
Bu tel yazı

sında son olan 
bitenlerin Ha
beşistanın gö
ruşune göre 
mahiyeti an-
latılmakta hem 
de alınıp ve
rilen diploma
tik bitiklerin 
bpkıları sorul
maktadır. 

Leııem·edeız bfr munzam 

Nevyork, 15 (A. A) - Ame
rikada oturan bin kadar Al-
man Sarda rey vermek için 
bu gece Bremen vapurile ha
reket etmişlerdir. Any Post 
gazetesi bunlar arasında V ersay 
muahedesinin imzası esnasında 

Sarda oturduğu için şimdi reyiama 
iştirak hakkını haiz bir Japon 
bulunduğunu bildirmektedir. 
Rey sahibi olanların toplan
ması yüz bin dolara mal ol
muştur. 

rıcıye bakanlığı Amerika tabi
iyetine geçmiş oldukları halde 
rey vermek için Sara giden 
Almanların Amerika milliyetini 
alamıyacaklarını bildirmiştir. 

Sarreburg, lS ( A.A ) - Bay 
Fon Papen Sar'da yapıl:ıcak 
reyiamda seçici olarak, Vaker 
Fanken de tescil edilecektir. 
Kendisinin orada evi ve yeri 

Umman) (Nerse- Mevzu) (Evrim minet, Şükran) (Onay- Tasvip) - Sonu 8 inci sahifede -_. ....._ - Vaşington, 15 ( A.A ) - Ha-

vardır. Reyiam yüksek mahke
mesi bu talebi kabul etmiştir. 
Yanhşlık olarak Bay Fon Pa
penin adı başka yerlerde gös
terilmiş idi. 



Sahife 2 

9 Sene Evelki Cinayetin' 
Muhakemesine Başlandı 
~atil Had; sesinin Bir Kaza Eseri Ol
Cluğunu, Korkarak Kaçtığını Söyledi .. 

Bundan 9 sene evd Seydi- ı 
köyünde Giritli Mehmet karısı 
Sıdıkayı parasına tamaan öl
dürmekle suçlu 1 Jgaristanh 1 
berber Salibin muhakemesine 
dün ağırcezade başhnmıştır. 

Salih vak'ayı şöyl. . .-ce anlat
mışhr: 

- Ben o zaman k t, üktüm. 
Babamla kavga etmiş ve ya
nından kaçarak Söydikc .,e git
miştim. Kahvede Giritli Meh
met ağayı gördüm, ken 1;'>in
den iş istedim. Beni hiL "'et
karlığa aldı ve bütün gün 1 , .. _ 
gı kesmemi söyledi. Ya. 'll 

küçük olduğu için istediği k . 
dar kargı kesememiş olacağım 
ki bana ev işlerile meşgul ol- 1 
mamı emretti. Ve gittim hay- ) 

Memleket 
k "metliBir Genç 

Kav betti 

11 Kanunuevvel 934 tarihli 
nüshamızda Sarayköy muhabi
rimizden alarak neşrettiğimiz 
bir telgrafta Buldanlı Ahmet 
oğlu Eminin vefatı haberini 
karilerimize bildirmiştik. 

Bilahara aldığımız mütem
mim malümattan anlaşıldı ki 
genç yaşta vdfat eden Ege 
mıntakasmda, İzmir, lstanbul 
ve Ankara muhitinde pek iyi 
tanınmış ve sevilmiş olan tüc
cardan Buldanlı zade Ahmet 
Emindir. 

Haber aldığıma göre Ahmet 
Emin, ertesi gün avdet etmek 
üzre, geçen Cuma İzmirden 
ekspresle Sarayköye gitmiş 
Cumartesi dönmiyerek avdetini 
Pazar güne talik etmiştir. Fa
kat, ne kadar yazık ki, Cu
martesi akşam saat on birde 
ani olarak rahatsızlanmış, te
davisi için Denizliden koşan 

doktorların bütün gayretlerine 
rağmen kurtanlamıyarak, he
nüz otuz beş yaşını ikmal 
edemeden. bu sevgili genç Pa
zar akşam üzeri hayata ebe
diyyen g5zlerini yummuştur. 

Hepimizin çok iyi tanıdığı
mız ve sevdiğimiz Ahmet İz
mirde Türk mekteplerinde 
ve Amerikan Kollejinde tah
silini ikmalden son!'a genç 
yaşta ticaret hayabna atılmış 
ve kısa bir müddet zarfında 
kendisini herkese sevdirmiş 
iyiliği çok seven, halka pek 
yakın, gayyur ve faal bir tüc· 
carımız idi. 

Memleket için zayiattan olan, 
Ahmet Emin bu ani vefatı 
Buldanlı zadeler ailesi üzerinde 
olduğu k1dar kendisini tanı
yan ve seven birçok kimseler 
üzerinde de çok derin teessür
ler uyandırmıştır. Bu acı ha
beri neşrederken kcderdide 
ailesinin ve yakın dostlarının 
teessürlerine biz de iştirak 

eder ve taziyetlerimizi beyan 
' . 

evıerız. 

vanları suladım. Öğle yemeğine 
yakındı odaya girdim. Şimdi 
mavzer olduğunu anladığım bir 
silah duvarda asılı idi. Bunu 
aldım kurcalamıya başladım. 

Ölen nine Sıdıka hanım mut

fakta ocak başında yemek pi

şiriyordu. Ben silahı kurcalar

ken ateş aldı. Ve ondan sonra 
ninenin (Yandım) diye ferya-

dını duydum. Bunun üzerine 
korkarak kaçbm. Evelce ba-
bamdan ayrılmış olan ve Bul
garistanda bulunan anar.ım 

yanına gittim. Para filan al
madım. 

Hukuku amme şahitlerinin 
dinlenmesi için muhakeme ba;l

ka bir güne bırakılmıştır. 

Soyadlar -- -Soyadı alanların nüfus dai • 
resince tesçil muameleleri ha
ra:-etle devam edilmektedir. 
Dtin yine sabahtan ak.şamıı ka· 
dar bir çok memur ve halk 
yeni soyadlarını teçil etti rm"ş
lerdir. Nüfus müdürü Mustafa, 
başkatip Safi ve diğer memur
lar öğle tatilinde bile çalışmış
lar ve bir taraftan da yeni 
gelen muhacirlarin sevki, gizli 
doğum ve evlenme işlerile de 
meşğul olmuşlardır. 

Dün akşama kadar yeni soya

dı tesçil ettirenlerin mıktan 
(1000) i bulmuştur. Gazetemize 

müracaat eden ve kütüğe kay

dettirmiı bulunan zevatın yeni 
soyadlarını neşrediyoruz: 

Doktor Bay Apti Muhtar so· 
yadlarından sonu (er) ile biten 
adlan çok beğendiği için ken
disi de (Bilginer) adını almış-

tır. Böylece bir kez daha Er
liğini ilin etmek istemiştir. 

Doğum mütehassısı Dr. Ali 
Riza (Ünlen) Adını almıştır. 

Bumova C. H. F. Nahiye 
ocak reisi Bay cemal (Kayan) 

Kars mektebi buşmuallimi Bay 
Mahmut (Tuna), Kars mektebi 

muallimlerinden Bayan Vedia 
(Nayan), inhisarlar takibat amiri 

Bay Mahmut (Yalçın), Bahçe

ler kıraathanesi sahibi bay 

Ramazan (Özalp), be!ediye en
cümeni azasından Bay Etem 
(Alper), Büyük c:ımi eski 
ocak reisi Bay Fahri (Timur), 

Emniyet müdürlüğü sicil kale

mi memurlarından Şükrü (Var

dar), polis memuru 128 Muznffer 
Fatih( Tuna), 66 numaralı polis 

Salahittin ( Bozkurt ), Devlet 
demiryolları muhasebe memur
larından Recep (Aytimur), Ay
dın hattı merkez maneVtacıla
rından Süleyman Salim (Metin
Türk), Etem ( Çetintaş), Riza 
bey hanı katibi Ratip ( Güler
yüz) soyadım almışlardır. 

Dikiliye 
Vekil Seçildi 

Dikili belediye reisi Bay Sa
lihin ölümü üzerine reisliğe 
Dikili Şehir meclisi azusından 
ve Ziraat mektebi mezunların
dan Bay Şevki Vek.ileten tayin 
o unmuştur. 

T ahaffüzhane 
Planlar Yakında Gelecek 

Vali General Kazım Dirikten 
vilayete gelen bir telgrafta bir 
baytar laburatuvarile inşası 

karar altına alınan tahaffüzha
ne planlarının Ziraat Balf anlı
ğınca hazırlatıldığı ve yakında 
{(Önderileceili bildirilmistir. 

Yanı Asır 

Ata tür Heykeli önünd~ 
lusal ökononıi Ve Arttırın~ Yedi 

Günü Heyecanla Kutlulandı 
u:u: al ökonomi yedi günü

nün tezabürah Cuma g ünü öğ
leden evvel Cumhuriyet ala
nında Atatürk kurcağı önünde 
yapılmıştır. 

Şehrimizdeki mekteplerden 
bazılarının okulluları ve izcile
rinden birer gurup ile halktan 
bazıları A landa topfonmıştı. 
Saat tam on bir otuzda askeri 
bandonun çaldığı İstiklül marşı 

Belediyeci 
:ile merasime başlanmıştır. 

Saygı ile dinlenen marştan 
sonra Cumhuriyetin onuncu yıl 
dönümü marşı çalınmış ve hep 
bir ağızdan söylenmiştir. 

Ondan sonra Atatürkün kur
cağı önünde kürsiye Gazi ilk 
mektebi son sınıf telebesinden 
Sadettin çıkarak orada bulunan
lara şu manzumeyi okumuştur. 

iktisat MefkOresl 
Yansın damarlarında İktisat 

aşkı yansın 
Ey vatandaş iyi bir Türk 

denen Kahramansın 
Altınla gümüş kaynar senin 

toprağın taşın 

Dilerim Rabbimden ki egilme
sin dik baş:n 

Söyle benim hür yurdum, hür 
vatandaşım söyle 

Bak neler söylüyorum bu 
coşkun sevincimle 

Gururunu yükselten kendi öz 
malın olsun 

Vatanın her bucağı bu yuca 
aşkla dolsun 

Paranı iyi kullan istersen hür 
yaşamak 

Tunç imanlı göğsüne iktisat 
arması tak 

Bir sd gibi kalplerden Tasar
ruf aşkı aksın 

yabancı memleketler bize hay
retle baksın, 

Bir yanda üzüm incir, bir yanda 
pamuklu harar 

İşık dolu gözlerin Avrupadan 
ne arar 

Ne çıkar uzatmazsan garba doğ
ru elini 

Sal yurdunun bağrına coşkun 
dileklerini 

Söyle aziz vatandaş bu cennet 
neye yetmez, 

Bu feyyaz toprağında ne fışkır
maz, nebitmez. 

Maziyi artık bırak atiye doğru 
atıl, 

iktisat ordusile fen ordusuna 
atıl. 

Tarihte o başı taçlı, o zehirli 
yılanlar, 

Kalbini oya oya akıttı nice 
kanlar 

Şellale gibi kktı kucak dolu 
. paramız, 

işte o günden beri hala sızlar 
yaramız. 

Daha dün milyonları döktüler 
bak ne acı 

İşte damat İbrahim lale devri 
Baltacı 

Başmı çevir ve duy bak Gazi 
ne söyliyor 

Vatandaş iktısat et yolun re
fahtır diyor 

İşte ilim saadet işte fennin gür . 
sesı 

Bunların en yücesi iktı!at mef
kuresi ~ 

Sadetdinin okuduğu manzu
ma bir çok defalar şiddetle al
kışlanmışhr. 

Behcct Cz 
Sadetdinden sonra Kız Lise

si talebesinden Vecihe Ahmet 
bir söylevi okumuş ve ökono
minin faydalarını anlatmıştır. 
Bundan sonra kürsüye çıkan 
Belediye Başkanı Doktor Beh
cet Uz aşağıdaki veciz aybşı 
söylemiştir. 

Sevgili yurttaşlar: 
Bugün ulusal ökonominin az 

zamanda Türk yurdunda gör
düğümüz eyi verimlerinin şük
ran!armı anmak ve bundan 
sonraki çalışmalarımızda daha 
yeni kuvvet ve enerjiler almak 
için büyük önderin, Atatürkün 
heykeli önünde toplanmış bu
lunuyoruz. 

Bundan ~n sene evvel, ba
şarılmaz sanılan u usal ökonomi 
bugün Cumburluğun ulusa aşı
ladığı değerli bilgilerle ve bü
yüklerimizin bu işteki candan 
tutum ve anlayışlariyle tam ve 
kusursuz bir varlık olarak acuna 
gösterile bilir. 

Her işini tam yapan ve ba
şaran Türk ulusu, Atatürkün 
çocukları bu ökonomi değişik
liğinde de ne kadar övünseler 
yerindedir. 

İnce, içli, anlayışlı. zeki Türk 
ulusu böylece yalmz kendine 
değil bütün acuna da yararlık 
etmiş oluyor. 

Kendi toprağı ve çevresinde 
acunun hiç bir yerinde görül
memiş açık ve samimi bir ha
va içinde yaşıyan ve yalnız 
yükselişini düşünen Türk ulusu, 
kendi doğuş zekalariyle med~
niyet içindeki rollerini her yer
den ve herkesten daha eyi 
oynıyacaklardır. Bu, Türk ulu-

sunca verilmiş şaşmaz bir ka
rardır. Atatürkün çocukları 
inanıp karar verdikten sonra 
onun önüne geçmek imkanı 
yoktur. 

Yurttaşlar; 

Az yıllar içinde ulusal öko
nomimiz büyük bir hız aldı. 

Önümüzdeki vıllarda bu hız 
daha ateşli olacaktır. Panayır-
larımızda, sergilerimizde gös
terdiğimiz yerli mallarımızın 
çeşitli yükselişleri bunda asla 
şüphe bırakmamaktadır. 

Bu işimizde de Egenin ve 
onun eşsiz merkezi İzmirimizin 
payına düşen borç ve vazife 
c.ok büvüktür. 

Biz bu tatlı vazifeyi seve 
seve ve hiç yorgunluk duyma

dan yapacağız. 
Türk yurdunun dört bucağı, 

şimendifer raylarile, fabrika 
bacaıarile, asfalt ve şose yol
Jarile hep bu sevgi ve inanışla, 
hep bu tatlı istek ve ileriyi 
görmek ve düşünmekle yayıl

makta ve bezenmektedir. 
Güzel Türk yurdu; cumhur-

&a:i mektebi talebesinden 
Sadettin 

luğun verdiği derin inanla her 
gün biraz daha bayındırlan

makta, ulusu daha iyi ve dinç 
olmaktadır. 

Fakat hiç durmadan ileri 
buyruğunu büyük Atatürkün
den alan ve her yerde en üstün 
olmak ülküsünü taşıyan Türk 
uulsu için bu yetmiyor. 

Hemşehriler. 
Uluslar arası yükselişinde, 

ulusal ökonominin büyük bir 
değeri vardır. Bunun için yeni 
rejimin çocukları bizler; tek 
olarak ve ulusça üzerlerimize 
bitmez, tükenmez vazifeler al
dık. Bilerek ve inanarak aldı
ğımız bu vazifeleri sonuna ka
dar kusursuz yapmağı and 
içmiş Atatürkün çocuklarıyız. 

Büyük emek ve didinınelerle, 
yoktan meydana getirdiğimiz 
yerli mallanmızla her tekimiz 
ve hepimiz kendi malımız, ken
di işimiz gibi ilintilenip uğra

şacağız. İşte ancak o zaman 
inkılapçı fırkamızın ve onun 
çok değerli Hükümetinin yük
sek anlayışli, iyi programla 
bizlere verdikleri ve daha ve
recekleri ökonomi eyiliklerinin 
fertçe, ulusça saygı borçlarım 
ödeyebiliriz. 

Acun büyük bir ökonomi 
kaynaşması içinde yüzüyor. Yük
sek yerli mallanmızı her türlü 
rekabetten kurtaracak ve ya
şatacak bizleriz. 

Acunun en zengin ve en gü
zel yerlerinde yaşıyoruz. Bu 
yerlerin ehmmiyetini ve değe
rini ve acuna karşı haykırdığı 
vaziyeti tamamile kavramış bir 
ulusuz. Her yerden ve her yıl
dan daha çok çalışacağız ve 
muvaffak olacağız. 

Var olsun Cumhurluk, Yaşa
sın Atatürk. 

Söylev şiddetle alkışlanmışbr. 
Askeri muzika önde olduğu 
halde Karantina ve güzelyalı 
semtlerindeki okullular birinci 
kordonu takiben mekteplerine 
dönmüşler ve diğer okullula.rla 

Halk da dağılarak merasime ni
hayet verilmiştir. . .. 

Bay Saip 
Burdura Gitti 

Mezunen şehrimizde bulun
makta olan Burdur valisi bay 
Saip dün Aydın trenile Bur
dura 2'İtmistir. 

Oğluına 

.. ğ .. tlerim 
~------29 - İhtiyarlıkta çekilen 

haklı cefalar, çok zam:m ~enÇ" 
1ikte sürülen haksız sefa:."!~n 
sadakasız kalmış günahtandır. 

30 - Edebiyatsız cemiyetleri 
maksat ve mahiyetini bilıne" 
dikleri kib~r bir top!anbJPll 
davetlilerine benzerler. Heye' 
can lazım gelse ağlamas~ 
neş'e lazım gel e gülmesİ!l1 

bilmezler. 
31 - Asalet ne altın ile oy

namış büyük babadan, ne gök" 
sü nişanlı babadan, ne de diiP" 
ya güzeli anadan gelir. Asalet 
ahlaktır . 

32 - Vicdanı, aklı çok o!aP" 
dan ziyade kalbi yüksek olaP" 
da ara. 

33 - İşlerde güzel neticelel' 
almak için iyi başlamalıdır. 

34 - Bugünün inkılaplarınıl1 
yarına perçimi gençliktir. 

35 - Aşkta sevmek bir ib" 
tiyaç, sevilmek ise daha büyiil' 
ihtiyaç. Halbuki, ikisi birleşİ!J" 
ce doğan ıstıraptır. Biz bun~ 
saadet deriz. 

Karşıyaka : Muzafferattir1 ..... ....,,_ 

Raınazan Keyfi 
• ••••••••••••••••• 

Oruç hali 
Bu Ramazan çıkıncaya k:· 

dar; seninle sevgili okuyucu~, 
şöyle bir Ramazan keyfi yap· 
mak canım istedi. Ne dersin?· 

Gerçi bu keyf c bir haftıa 
sonra başladım, biraz geç geldi 
amma.. Herşey öyle değil ıni· 
dir? Mesela: Bir enfiye çeksen 
hemen çeker çekmez hapşır

mazsm yal Biraz bumun gı· 

cıklandıktnn ve keyfi yerine 
geldikten sonra aksırmak• 
başlarsın. 

Ha! Aziz dostum enfiye de· 
dimde aklıma geldi: Enfiyede 
orucu bozarmış ya! Hani beO 
kendi kendime: ne zararı vat 

şunun, bir aksırmak değil roi 
diyordum amma iş öyle değil" 
miş, sordum, soruşturdum, ortJ" 
cu bozan nesnelerden sayılır: 
mış.. Zaten kimin çektiği var1'1 

desene.. Zannedersem enfiye 
tiryakisi parmakla gösterilece~ 
kadar azaldı. Nerde 0 eslı1 

zamanın kallavi kavuklu hocs· 
ları, heriflerin burunları; enfiY~ 
çekmekten; vapur bacası gib' 
simsiyah görünürdü. Şimdide 
kokain çekenler var amnı•· 
onları oruç tutanlar arasıo• 

k k·ı? so amayız ı .... 
Sahi aziz dostum, oruç tot: 

makta bir keyf, hem valhılı1 

zevklide ... 
Akşamları; güneş kaburgası 

delinmiş kızıl ve yuvarlak bit 
gemi ağırlığile denize ağıt 
ağır batıp Hisarönü minaresiıı" 
den bayrakla işaret verildirı>İ, 
artık yarım saattanberi kır1' 
defa çıkarıp bakup koyduğıl11 

saeatı elinden bırak, isterse" 
topun sesini bekleme! zeytiO" 
tanesini hemen yuvarla! Cai•} 
dir. Artık ondan sonra ge 
keyfim gel. Çök sofra başın•··· 

Hele o ğece alemi, oda a'/1
1 

bir neşe. Hani insan hiçbİ~ 
içkinin vermediği sakin ve ilil>J 
bir keyf içinde kalıyor. J-l~t 
kesi şen görüyor, memleketııt 
üstüne beyaz kanatlı iyilik nı~" 
laikeleri kanat germis gibi bıt 
şey hissediyor. Sahur yeaıe" 
ğinde, sabah namazında, gii11" 

düzün sükfınetinde ve boğa• 
kaygısızlığında akşamın toP 
beklemek telaşı, iftar etme~ 
zevkinde ayrı ayn birer ıe11 

var. Nemelazım kim ne derse 
desin, ben Ramazanı hoş btJ" 
luyorum işte canım! Şu yaııd• 
bir Ramazan keyfi değil ıni?· 

Tok pll -·-Defterdarın imzası 
Defterdar Bay Kenan pnıı: 

den itibaren (K. Yılmaz) irnı• 
sını kullanmağa başlamış ~~ 
keyfiyet Bankalara da sirgt' 
Jerle bildirilmistir. 
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Git, O Köy Çocuğunu Yüksek Tica
_·et Evleriııden Bir Sor Da Anla ... -----
- Evet a şıkı ya ... Ku•akla

rımla dinlediğim o sevdalı gün
ler kolay kolay unutulmaz, kim 
bilir Ülgen bu kalın maske al
tında için için yanarken bana 
nasıl hınç besliyor? Ah bunu 
bir anlıyabilsem .. 

- Ne oldun Aybar? Birine 
kızıyor gibi mırıldanıp duru
yorsun. Haydi haydi, artık tasa 
etme.,. Mademki olan oldu, 
işini beceren adam, çıkacak 
yolu da bulan adamdır deme .. 

Aybar alayla: 
- Öyleya sen çıkarının yo

lunu araştırırken ben de yolu

mun çıkmazlarını kırar geçe
rim baba .. 

Babası hid.!etlenir gibi oldu: 

- Bu nasıl laf!. Öyle çık
mazlar var ki insan aşayım der

ken başaşağı devrilir. Tıpı bor-
. aa oyunu gibi yükselir, yükse· 

lir birden yuvarlanmağa baş

lar. Kendini koru Aybar ka
nşmam ha!.. 

Omuzlannı pervasızca silkti. 
- Sen karışma baba ... Her 

halde bu yuvarlanınada sana, 
~ beni kurtar ,, demiyeceğim .. 
Ne ise artık bu lafları bıraka
lım. Şimdi nerede ise Torgay 
da gelir. Hem sana yalvarırım 
yine yorgunluktan, yine işler 
yaptığından masrafın iki ucunu 
bulamadığından, falan anlata
yım deme. Bir de davetiyeleri 

dağıttım diyordun. Ülgenlere de 
göndermeği unutmadın değil mi? 

- Hiç unutur mu yum? Güv
yimin dayı kızı, senin de en iyi 
mektep arkadaşın ! .. 

- Ya!. .. 
- Hem öyle bir arkadaş ki 

dünyada yapılabilecek en bü

yük iyiliği kendisine yapmış 

bulunuyorsun ... 
Anlı yamı yarak: 
- Ben mi? 
- Sen ya! Eğer sen Tor-

gayle bu işi pişirmeseydi.n o, 
çiftçi Oğuz gihi bir koca bu
lacak mıydı? Torgaya ?enzer 
mi o? Biri ne kadar kendini 
beyenmiş, züppe ise öteki o 
kadar değerli, ciddi ... Biri para 
çekmesinde usta, öteki paralı 
yaratmasını bilen adam .. . · 

Aybar dudaklarını ısırdı. 
- /. mma yapıyorsun baba .. 

Nihayet bir köylü... Şıklık
tan, gösterişten ne anlar ki 
hem Ülgen gibi mağrur bir 
kınn onunla uyuştukıanna hiç 
inanmıyorum!.. 

- Gerçek bir köy çocuğu .• 
Fakat git o köy çocuğunu yük
sek Türk ticaret evlerinde bir 
sorda anla ... Ben sordum . öğ
rendim. Aydın Ticaret di.rimi
nin bir yıldızı, Altınova çiftligi
nin taşından toprağından altın 
çıkaran ne bilğiç bir ustadır 
bilsen .. 

fıriayışta dışarı çıktı ... 
* ,. ,. 

Oğuz yemeğin başındanberi, 
karısile İvremin konuşmalarını 
dinliyordu. 

Aralarında, fazla bir kişi, 

böyle bir arkadaş bile o bo
ğucu sessisliği, yabancılığı gi
dermeye yetiyordu. 

Genç adam hiç beklenmiyen 
bu doktor hanımın gelişini 

içinden kutluyordu. 
Evrem de gerçek hoş ve 

tatlı söylüyor, latifeler ediyor, 
Oğuza mektep hayatlarının 

çılgınlıklarını anlatıyordu. Ül
gene takılıyor, kızmasına hiç 
aldırış etmiyordu. 
-Hatırlar mısın Ülgen bir gün 

erik koparmak için ağaca tır

manırken düşmüş Ae dizimi 
yaralamıştım. 
Oğuza dönerek : 
- İnanır mısınız ben, kan

ları sızan dizimin acı sıile kıvra
nırken Ülgen kahkaha ile gü
lüyordu!.. Bazan aksiliği tu
tardı .. En çok sevdiklerini üz
mekten, onları danltmaktan 
hoşlanırdı. Yaklaşmak istedikçe 
uzaklaşır, barışmak ıçın ıçı 

kaynadıkça tekrar darıltacak 
bir vesile bulurdu ... 

- Sonıı vat -

Bay Atalayın 
Şimdiki Soyadlarının 

Devamı 
Aukara, 15 (A.A) - İç ba

kanhğının köylerimiz adlı biti
ğinde syadı olabilecekleri Bay 
Atalay seçmektedir. Bugün de 
aşağıdakileri yazıyoruz: 

Kertmen, Kilmamas, Kinik, 
Kirgil, Kirkil, Kızılcin, Kızılka
ya, Kızılkoca, Kocak, Koci, 
Kocibaba, Koçkazi, Kocman, 
Kocu, kocur, dodras, Kodigaz, 
Kola, Kolaguz, Kolpar, Koltan, 
Köman, Konaç, Kondoz, Kon
dupen, Kongul, Kongur, Ko
nur, Kopal, Koparan, Koran, 

. Kiıgun, Kokez, Kokyar, Kore
men, Kucak, Kula, Kulaguz, 
Kultak, Kumsar, Kumru, Kum

duzlu, Kura, Kurcan' Kurtdoğ
muş. Kurum, Kuadoğan, Kul
tuca, Kuzgun, Kuez, Kunduz, 
Kurtun, Lacin, Magol, Malgaç, 
Mamak, Maman, Manay, Men
res, Mintes, Moran, Morgul, 
Mortgan, Mortogan, Mosun, 
Mugan, Murtogan, Narman, 
Norcin, Norgaz, Obuz, Ogsar, 
Ogurlu, Ohtrmis, Okam Oksit, 
Olgar, Oltan, Olukman, Omac, 
Onac, Onan, Opsar, Orman, 
Otar, Otay, Otman, Ozan, 
Ozgur, Ozmus, Ödemiş, Ok
dem, Okmen, Ölmez, Onkur, 
Orcun, Orcen, Örek, Örs. Öz
bek, Özen, Özkur, Özmuz, Pen
cenek. Pesmen, Pozan, Sadak, 
Sagunç. Sağmsn, Sagınç. Salaz, 

Celal Bayar Ve Bay Karahan Belediyeler Bay 
Kayseride Çok iyi Karşılandılar .. Saylav Seçimine 

Haz1rlanıyor Fabrika inşaatından Çok Memnun Kaldılar .. 
Kastanıoni, 14 (A.A) - Kent 

kurultayı fevkalade bir top
lantı yaparak saylav seçımı 

için teftiş heyetini seçmiştir. 
Tezelden bitirilmesine çalışıl
maktadır. 

Kayser 15 (A.A) - Öko
nomi bakanı Celiil Bayar, Sov
yet büyiik elçisi M. Karahan 
ve arkadaşları geldiler. Du
rakta, vali, K.O.K. , C. H. F. 
başkanı, bütün teşekküller ve 
durağı dolduran halk tarafın
dan candan sevgi ve sevinçlerle 
karşılandılar. Halkın coşkun 

tezahüratı arasında istasyonda 
kolordunun verdiği çayda ha
zır bulundular. 

Kayseri, 15 (A.A) - Öko
nomi bakanı Bay Celal Bayar 
ve Sovyet büyük elçisi Bay 
Karahan, Sumerbank umum 
müdürü Bay Nurullah Esat bu
gün saat onda Sumerbankın 
yaptırmakta olduğu fabrikayı 
gezmişlerdir. Fabrikayı gezıiıe 
iki buçuk saat sürmüştür. 

Celal Bayar işçilerle yakın
dan alakadar olmuş, Rusyadan 
tahsilden geJen Türk gençleri 
ile görüşmüştür. Bakan amele
nin yemeklerine varıncaya ka-

Bay Karahaıı 
dar tetkik ederek yemeklerden 
kendisi, Bay Karahan ve Bay 
Nurullah ta yemişler, çok be
ğenmişlerdir. Bundan sonra 

-
Elen Reisicumhuru 
Dün Yemin Etti 

Hariciye Bakanımızın Atina Seyahatı 
-ve Elen ·Gazetelerinin Yazıları 

ATİNa ( A.A ) - Reisicum
hur M. Zaimisin yeni beş se
nelik riyaset devresi için ye
min merasimi, bugün saylavlar 
sarayında saylav ve ayan mec
lislerinin birlikte yaptıkları top
lantıda yapılmıştır. 

Bay Zaimisin yeni riyaseti 
bugün başlamaktadır. Merasim
de hükumet azası, sen sinod 
azası, bütün mezhepler reisleri 
yüksek memurin, ordu tayyare 
ve donanma zabitleri, ve se
firler heyeti hazır bulunmuştur. 
Sokaklarda birikmiş olan halk 
Reisicumhur Bay Zaimis ile 
Başbakan Bay Çaldarisi al
kışlamışlardır. Bir efzun ta
buru ile diğer asker kıtaları 
reisicumhur sarayından parla
mentoya kadar olan yolun iki 
tarafında yer almıştı. Başbakan 
Çaldarisle diğer hükilmet erkanı 
tarafından karşılanan reisicum
hur M. Zaimis, alkışlar arasın
da kürsiye çıkmış ve Atina 
başpeskoposu tarafından ken
disine okunan yemin suretini 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Salbas, Saldr, Salcuk, Salin, Sal-

man, Salmanlı, Salos. Saltan,Salta
ik ,Sauci, Selur, SalutıSamat, Sa
may, Samut, Sanacar, Sapmaz, 
Saratlı, Sargın, Sarıca, · Sarız, 
Sarucan, Satı, Satılmış, Savaş, 
Savcan, Savrım, Savrum, Sa
vur, Sayaca, Sayır, Sekitmen, 
Sekmen, Sekin, Sencer, Se
vimli, Sevinbek, Sigan, Sincik, 
Sinde. 

tekrar eylemiştir. Bu sırada 

borizanlat_ çalıyor, muzikalar 
milli marşı terennilm ediyor, 
şehrin üzerinde tayyareler uçu
yor ve halkın coşkun alkışları 

yükseliyordu. 
Reisicumhur Bay Zaimis me

rasimin sonunda riyaseticum
hur sarayında hükiiınet erka
nının ve sefirler heyetinin teb
riklerini kabul etmiştir. Bu ak
şam gerek Atina şehri ve ge
rek akropol donatılacaktır. 

ATİNA, 14 (A.A)- Türkiye 
dış işleri bakanı hay Tevfik 
Rüştü arasın yarın buraya gel
mesi beklenmektedir. Kendisi 
burada iki gün kalacaktır. 

ATINA 14 (A.A)- Türkiye 
dış işleri bakanı bay Tevfik 
Rüştü Arasın Atinaya gelmesini 
beklemekte olan Yunan gaze
teleri Türk ulus adamının Yu
nan ulus adamlariyla yapacağı 
görüşmelerin iki ülke arasın

daki dostluğu berk.iteceğini 

yazmaktadırlar. 

Belrat, 14 (A.A) - Türkiye 
dış işleri bakanı Bay Tevfik 
Rüştü Aras busabah Atinaya 
gitmek üzere Belgrattan geç
miştir. Kendisini istasyonda 
hariciye bakanı muavini Bay 
Puriç ile Türk, Romen, Yu
nan ve Arnavutluk sefirleri 
karşılamışlardır. istasyonda da
ha diğer bir çok zevat bulun
muştur. 

fabrikanın her yönü gezilmiş, 

her iş hakkında ayrı ayrı iza
hat alınmıştır. Soğuk sıfırın 
altında 12 olduğu halde yapı 

işlerine geceli gündüzlü çalış
masından çok sevinç duyan 
bakan müteahhidin beton ge
reçlerini (Malzemesini) ısıtarak 
döküldüğünü dakikalarca tet
kik etmiş ve montaj işlerini de 
yakından görmüşlerdir. Bakan 
bu muazzam eserin kısa bir 
uzda meydana getirilmesinden 
ve eksiklerinin bitirilmesi için 
geceli gündüzlü çalışmasından 
ötürü çok kıvanç duyduklarını 
bildirmişlerdir. 

Sovyet büyük elçisi Bay Ka
rahan Türkün başarmakta ol
duğu bu büyük eserin az bir 
kurumda gözönüne getirilme
sine bakarak fevkalade mem
nuniyetini ve takdirlerini sak
lıyamıyordu. Faorika gezildik
ten sonra konuklar belediyenin 
verdiği ziyafette bulundular. 

ölü Alayı 
Emin Fikriye Son 

Hürmet 
ANKRA, 14 (A.A) - Say

lav bay Emin Fikrinin ölüsü 
bugün kaldırılmı~tır. Ölü alayın
da kurultay başkanı Kazım 
Özalp, Başbakan İsmet İnönü 
ile bakanlar, saylavlar bakan
lıklar ileri gelenleri ve çok ka
labalık bir halk bulunmuştur. 

Avusturya 
Ankara Elçisi Irak

tan Döndü 
ANSASA, 15 (A.A)-Avus

turyanın Ankara elçisi Bay 
Buchberğer temsil için gittiği 
İraktan bugün şehrimize dön
müştür. 

Şarki Karahisar, 14 (A.A)
Bugün belediye meclisi inalmaz 
bir toplantı yaparak saylav 

· seçimi için kurulması gereken 
teftiş heyeti seçmiştir. 

Bolu 14 (A.A) - Saylav 
seçme işlerini kontrol edecek 
teftiş heyeti, kurulmuştur. He
yet defterleri tetkike başlıya
caktır. Yeni yasayagöre seçme 
işlerine kadınlar ikinci seçici 
olabilmeleçi için C. H. F. yazıl
maya başlamışlardır. Pekçok 
kadınlar yazılmak için fırkaya 
müracaat etmişlerdir. 

Samsun, 14 (A.A) - Samsun 
kadınları bu gece Halkevinde 
toplanarak kendilerin saylav 
seçmek ve seçilmek hakkının 
verilmesinden ötürü sevinç te
zahüratı yapmışlardır. Bir ağız
dan istiklal ve cumhuriyet 
marşları söylendikten sonra 
Bayan Melahat kadınlara bu 
hakkın verilmesinin ülkenin 
sosyal varlığında bir dönüm 
olacağına dair orçlu heyecanlı 
söylevler verdiler. 

Toplantıyı geç vakta kadar 
süren bir eylence tak:p etmiş
tir. 

Kastamonide 
Havalar Çok Güzel 
Kastamoni, 14 (A.A) - Ha

valar çok iyi gitmekte, tıpkı 
bir il ayaz havası yapmaktadır. 

Bir Facia 
Trenle Bir Kam

yon Çarpıştılar 
BERLİN, 15 (A.A) - Ajans 

Havasın öğrendiğine göre Sre
men ile Verdun arasında bir 
trenle bir kamyon çarpışmıştır. 
13 ölü vardır. 
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TAYYARE SİNEMASI 
TELEFON 3151 TELEFON 3151 

-~-~ 

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

Bitmemiş Senfoni 
Musiki dahisi Franz Schubert'in hayatı 

ona ilham veren büyük a,kı 
Filmde Schubert'in cihanşumul şöhreti haiz Si Minör sen

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

• 
Iıa,. vefen . FOX dü!1.>'.a ha".a?i~leri [ Türkçe sözlü] 

• Mıkı [ Mınının kaçırılması ] 

SEANS SAATLARI: 
Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - 15 tenzilatlı talebe seansı 

13 de ilave seans • 
Aybar şiddetle: 
- Şu halde Ülgen düğünü

mü kutlulamağa değil aşkını 

parçaladığım. için bana say
ğllarını sunmağa gelecek ... 

ELHAMRA İ. MİLLİ KÜTÜPHANE SİNEMASI 
- Elbette. Fakat ne yazık 

ki hep gösteriş çılğınısınız, siz
ler!.. Hani bir Oğuzla bir Tor
gaylı dartacak teraziyi doğru 

tutmasını becerseniz, bir az 
evvel dediğin gibi öyle çıkmaz 
yollardan aşmağı ve yuvarlanıp 
dümeği hiç düşünmezdiniz! .. 

r 
F R A N S 1 Z C A Sözlü Ve Şarkılı Muhteşem Büyük 

JEANETTE MAC DONALD 
OPERETİ Takdim Ediyor. Oynayanlar : 

ve RAM ON NOVARRO Aybar cevap vermedi.Apart
manın zili uzun bir çınlayışla 

çınladı .. İlave olarak: PATHE JURNAL No. 9. Seanslar hergün 15, 17, 19 ve 21,15 te: Perşembe günü 13, Cuma günü 11,30 da başlar 

~ - TorJlay sreldi dedi, bir -.." ' . t .~ • . . 1 • 
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Casusluk Hayahm 
Rlsar Marthe'm Habralan 
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Alman Denizalh Gemisinin Kaçma-
ğa Karar Verdiği Muhakkakh 

Denizaltı gemisini ziyarete 
gitmeden önce Von Krohn şo 
tavsiyede bulundu: 

- Gemide Fransızca konuş
maktan sakının. Tayfal:ır bun
dan dilgir olabilirler. 

Birşey söylemek icap ederse 
lspanyolca konuşunuz. 

Gemiye Von Krohnun balık
çı kılığına giren ajanlarında" 
birinin idare ettiği kayıkla git
tik. 

Von Krohn: 
- Marthe, dedi. Siz Alman

ya hesabma sadakatla çalıştı
tııuza göre Almanyanın neler 
yapmağa muktedir. olduğunu 

size göstermek istiyorum. 
Genç kumandan sivil geyin

mifti. Bi:ı:i gemisinin güverte
sinde bekliyordu· 

Alman gemiciler Baron Von 
Krohnu ve Allouette'i ıelim
lamak için dizilmiflerdi. 

Ziyaret başladı. 
Hoşuma gitınekte rekabete 

çalışan iki adam arasında kıs
kançlık duygulan yaratınak 

ıçm elimden geldiği kadar 
genç kumandanı güzelliğimle 
tahrike çalışıyordum. 

Baron gemici üniformasını 
taşıyordu, Her adımda bana 
geminin nasıl daldığı hakkında 
malümat veriyordu. T o~illeri, 
endahtlan ayn ayn gösteriyor
du. Gemi kumandanı daha in
ce teJerruata giriyordu. Bu sı

rada Baron makinacılarla gö
rüştü. Onlara bazı talimat verdi: 

- Tekrar gelmiyeceğim. 
İcap ettiği ıurette hareket edi
niz. Son dakıkada başınızı ağ
ntacak birşey olursa haber ve
rirsiniz. 

Baron bunlaıı Almanca söy
lüyordu. 

Kamandan cevap verdi: 
- Müıterih olunuz Baron. 

Hiç birfey unutulmıyacak. 
Bu görilfmeler ve huırblclar 

Saylav Seçimi 
Defterler Tamamen Ha

Zlrlanmlf Bulunuyor 
Bugün saylav seçimi encüme

ni belediye bqkanı doktor 
Behcet Uzün başkanlığında 

toplananak defterleri tetkik 
edecektir. 

Defterlerin ba:ı:ırlanmıı oldu
gu dün akşam iç işleri bakan
lığına bildirilmiştir. 

İyi Yalan 
Borçtan Kurtulmak için 

İkiçeşme!ikte fınncı Mehmet 
oilu Şükrü zabıtaya müraca
atla kasasında bulunan 369 
liranın kardeşleri Hüseyin, Ha
san ve Sadık taraflarından 
çalındığını id-Jia etmiştir. Zrbı
taca yapılan soruşturmada Şük
rünü:ı bazı tüccarlara iki yüz 
yirmi lira borçlu olduğu ve 
.pıra3ı kasada bulunduğu halde 
ç:ılındığını iddia ve suç tertip 
ettiği anlaşılmı,tır. Bu suçun
d:ın dolayı hakkında tahkikata 
ba~lanmıştır. 

denizaltı gemisinin buradan 
kaçmağa karar verdiğini gös
teriyordu. Fakat bu teşebbüs 
ne vakit olacaktı? Bir tarih el
de edebilirsem kapiten Laduyu 
daha faydalı olarak düşmanın 

teşebbüsünden haberdar ede
bilirdim. Von Krohn bir kaç 
adım uzaklaşmıştı, 

Makina kumandanla beni 
Von Krohndan saklıyordu. Ku
mandan elimi hararetle sıktı. 
Bu tazyike tebessümle muka
bele ettim. 

- Temmuzda, on güne ka
dar Madritte yalnız olacağım, 
dedım. 

Kumandan Güldü. 
- Şimdilik imkansız cevabı

nı verdi... Daha sonra oe!ki 
gene görüşüz. 

- Niçin? 
- Askeri emir bu .. 

Kaza - Zozo Madrltte 
Zozo .. ,. 
Evet Zozo Madritte idi. Ve 

beni otelin holunda bekliyordu. 
Onu görmekten derin bir 

sevinç duydum, Bu dakikada 
bu Rus zabitin geçmişteki ku
surlarını, aleyhimdeki gammaz
lıklarını unutmuş gibi idım. Bü
tün kinlerim zail olmuştu. 

Onu paristen göndeeilmiıt bir 
yardımcı, bir kurtarıcı sanıyor
dum. 

İ:Ci kişi olunca.. burada ne
ler neler yapabilirdik. Yalnız 
başıma bir çok hnatlar kaçı
nyordmn. Bnunla birlikte Von 
Krohndan intikam ala"bilecek, 
Almanlara karşı intikamım ye
rini bulacakb. Artık bundan 
emin bulunuyordum. 

Bununla beraber kendimi 
tuttum. Arkadaşımın boynuna 
ablmadım. Zira casuslar için 
bı:ı:lı hamleler şüpheler uyan
dırmaktan başka birşeye yara-
maz. 

-Sona Var-

Muamele Vergisi 
Lastik Ayakllaplardan 
Na Şekilde Alınacak? 

Memleket dahilinde yapılan 

lastik ayakkaplannın muamele 

resmi hakkında Maliye bakan· 
lığından Defterdarlığa dün bir 
tamim gelmiştir. 

Bunda listik ayakkaplarınm 
iptidai maddesi olan ham kav
çuktan ithal sıruında kanunu 
mahsus mucibince yiz kuruş 
resim alınmakta olduğundan 

imil dolayısiyle ayrıca 150 ku
ruş resim alınması doğru olma
diğı bildirilmektedir. 

Dahilde in\iI edilen lastik 
ayakkaplarının beher kiloıu ne 
kadar ham kavçuktan imal edil· 
mişse bu miktar kavçuktan it
hal sırasında alınan resim imi! 

sırasında alınması lizımgelen 

150 kııruttan tenzil edileceği 

bildirilmektedir. 

Yılbaşı Ve Bayram Yaklaşıyor 
Hediyelerinizi tedarik etınek üzere ticarethanemizi 

Ziyaret etmeği unutmayınız 

''VVESTINGHOUSE,, 
Büyük meşhuri ilem müessesesi mamulabndan Ocaklar, 

ekmek kızartıcı aletleri, ütü, soba, saç kurutan elektrik 
aletleri, Süfüze makinası, mıkartadan mamnl tepsiler 
saireden ibaret çok zengin bir çeşit bulacaksınız. 

Faldell, ZarH, Ucuz 
ŞARL P. BALADUR ve ŞÜREKASI 

Cumhuriyet Meydanı yanında Birinci kordon 
Telefon No. 3644 

14-16-1~20--21-23 (1083) s. 4 

Avusturya Başbakanı Ve Dış Bakanı 
Büdapeşteyi Ziyaret Ettiler 

Şereflerine Verilen Ziyafette Şuşnig Ve Gömböş Eski 
• Harp Cünlerini Hatırlatan Sözler Söylediler 

BUDAPEŞTE 15 (A.A) -
Avusturya baş vekili M. Şuş
nig ile refikası ve Avusturya 
dış bakanı W. Baron Berger 
Valdeneg ve refikası buraya 
gelmişler, iatasyonda baı ba
kan M. Gömböş ile hükiımet 
erkim ve Avusturyanın Buda
peşte elçili ve elçilik erkim 
tarafından karşılanmışlardır. 

BUDAPEŞTE 16 (A.A) -
Baş bakan M. G~mböş dün 
akşam Avusturya Başbakanı 

ile chş işleri bakam terefine 
bir ziyafet Yermiştir M. Göm
böt safa geldiniz mak•mmda 
aöylediği bir nutukta, iki mil
letin tarihi birliğine ve büyük 
harp zamanında birlikte yap
bklan boğu,malara işaret et
tikten sonra bu tarihi birliğin 
ye silih arkadaşbğının ve bu 
iki milletin çekmi ş olduklan 

iktisadi zorluklann Roma pro
tokolunun hazırlanması şeraiti
ni vücuda getirmit oldnğunu 

söylemiştir. Mumaileyh, Roma
da imzalanan anlaşmanın hiç
bir memleket aleyhine müte
veccih olmadığını ve bunu im
za edenlere büyük siyasal ve 
iktisadi menfaatlar temin et
mekle bulunduğunu söylemiştir. 
Zaman bu düşüncenin doğru 
olduğunu gösterecektir. 

Macar milleti Avusturya ba, 
vekilinin ziyaretini (mncamele) 

· hududunu geçen bir hareket 
olarak telakki etınektedir. 

Avusturya baş vekili M. 
Şuşnig kendisine· karşı yapıl
mıı olan hararetli kabul res
minden dolayı teşekkür ettik
ten sonra iki memleketin zah
metli senelerde yaşanılmış müş
terek tali arkadaşhğı ile sıkı 

ııluya birbirine bağlı oldukla
nnı söylemiştir. Mumaileyh, iki 
memleketin siyaseten beraber 
oldukları zamanda kayguları 
nın tuna hav:ı:uında sükun ve 
asayişi temin oldnğunu ve bu
günde bu kaygulannın devam 
etmekte bulunduğunu ilave et
miştir. Avusturya baş vekili 
netice olarak şöyle demiştir. 
Şu halde biz Roma misakı

nı yalnız bu misakı imza etıniş 
olan devletlerin menfaatlanna 
hizmet eden bir Yesika değil 
belki diğer milletlere açık bir 
siyasi ve iktisadi hizmet gös
teren ve diğer kolllfulanmızın 
işkrine yarayacak olan bir 
vesika addederek selimlıyoru:ı:. 
Avusturya ve Macaristan uu 
yişi temin edecek bir siyaset 
takibi arzusundadırlar. Ve hiç 
bir zaman kapalı siyasalı gütmi
yorlar. 

Silah Ticaretini Tahkik Eden 
Ayan Komisyonunun Çalışması 

Gizli Kalmış Bir Çok Hakikatları Meydana Çıkarıyor 
Harbı Körükliyen Büyük Kazanç Hırsları 

Vaşington 15 (A.A) - Si- ! fabrikaya bir yüzdelik verilmiş ! 
lih ticaretini tahkike memur olmasıdır. 
iyin komisyon~pn @nkü Başka bir şahidin dediğine 

toplanbsında koınİ6y4ln üyeleri görede o vakıt harbiye müste-
ile Dupon de Nemur fabrika- şarlığında bulunan Bay Baker 
sı müınesııilleri arasında fahri- Dumon Ce Nemur ticaretha-
kanın harp 1'.azançlan yüzün- nesiyle olan ilk anlaşma o ti-
den şiddetli bir hadise olmuş- caretbanenin on para sermaye 
tur.O yelerden biri bu ticaret- kyomaksı:ı:m bir yılda34,500,000 
hanenin Tennesses~e deki ba- dolar kazanmasına sebep ol-

muştur. Bunu örtmek içinde 
rvt fabrikalarindaD elde ettiji dOzme bir konturat yapılarak 
kazancıu yüzde kırka yakın bir bunda Dumon firmasının ka-
nispet göat~rdiğiıJ° söylemiştir· zancı iki milyon dolar gösteril 
Üyenin dediğine lföre bu bü- miştir. 
yük kazancı olagan eden l:Mı- Nevyork 15 ( A.A ) - Ayan 
tün masraflann hükiimetçe üyeleriııden Nyenin haber ver-
ödenmiş olmaaı bir de Ameri- eliğine göre İngiliz hükiımetinin 
kada yapılan barutlar için bu Amerikada ajanlığını etmiş olan 

Paris Ziyareti Sar Seçi
minde Neticesiz Kaldı 
Matbuat Müdürü Berline Döndü 

,l/ııırrn - Fı 1111ı;ı:: Yııkııılı{Jııııı Çrılı~rııılanlcııı RobPıızop 

Paris, 15 (A.A) - Alman ha
rici matbuat bürosu müdürü 
dün sabah Paristen Berline 
gelmiştir. Almanlar bu seya
hatın M. Hitlerin fevkalade el
çisi M. Rudolf Hessin geri bı
rakılan seyahatile alakası ol
madığını temin etmekted rler. 

Berlin, 14 ( A.A ) - Alman 
bakanlanndan ve M. Hitlerin 
muavinlerinden M. Rudolf Hes-
sin 12 ve sonra 17 ikinci ka
nunda Parise yapacağı seyahat 
sonraya bırakılmıştır. Oranla
dığına göre Alman dış işleri 
bakanlığı bu seyahata büyük 
bir ehemmiyet vermekte ve bu 
seyahatın Sar reyiamından son· 
ra yapılabilineceğini ve bu su
retle hususi bir ziyaret mahi
yetinde olmaktan çıkacağını 
söylemektedir. 

-·-Hakem Misakı 
Cenevre, 14 (A. A) - Türki

ye ile İsveç 26 Eylül 1928 ta
rihli genel hakem misakın ka
bul etmistir. 

J. P. Morgan firmasının son 
savaşına para koymuş olması
mn içyüzll araştırılacaktı. Bu 
arada Amerikanın Londra el-
çisi Pagein cumhur reisi Vilao
na 5/3/917 günlemeciyle çekti
ği tel yazısında aynca okuna
caktır. Bunda elçi yakınlaşan dar 
lıiJn gücü Morganın para meu
faatlarından üstün olduğunu 
sonrada Amerikanın ticaretteki 
üstün vaziyetini korumanm 
hem de bir panigin önüne ıreç
meain bir tek çaresinin Alman
yaya harp ilin etmektir demiş
tir. Bir ay sonra Bay Vilson 
son kongre kurultayından Al
manyaya harp illn etmesini 
dilemişti. 

Italyada 
Bo-Zo«nncular Fırka· 
dan Kovuluyorlar 

ROMA, 15 (A.A) - Para 
meseleleri hakkında bozguncu 
tayİalar çıkaran fa,istler fırka
dan çıkanlardır. 

İngiliz- Mısır 
Ticaret MUzakerelerl 

Devam Ediyor 
Londra, 14 (A.A)-İngiltere 

ile Mısır arasındaki ticari mil
badeleler ve bilhassa pamuk 
mübadelesi lizerine müzakere
lerin İngilterenin Mısır Ali ko
miaeri Sir Miles Lampsonun 
reisliğinde Maııceııter ticaret 
odalarının iştirakile devam 
edilmektedir. 

Londra, 15 (A.A) - Uluslar 
kurumuna müzaherot birliginde 
aöz söyliyen Çemberlain demİf" 
tir ki: 

Eğer bütün ulusal hava kuv
vetlerini kaldınpta uluslar 
arası bir hava zabıta kuv
veti kurulacak olursa uluslar 
kurumu bir ıavaş patlak ver
diği takdirde buna katılacak
tır. O zaman onun uluslar ara· 
sındaki bir çok davalı bu denlfi 
bıırışkau bir biçimde düzeltme
sine olagan eden manevi nufu
:ı:u vokulacakbr. 

, ......... ,,,, .. , .. . 
• 

.Ş.!.A .. ~ .. ~.A .. ~. 
YURTTAŞ! En değerli 

ve en manalı hadiye, tasar
ruf kumbarasıdır. 

YURTT A.Ş! Her Türk, 
yerli malı kullanmak sava
şında gönüllü bir propagan
dacı olmalıdır. 
YURTTAŞ! Türk köylüsü 

yurdumuzun eşsiz mahsul
lerini senin için yetiş~iriyor. 
Onları bol bol ye ki köy
lünün yüzü gülsün. 
YURTTAŞ! Ayda her 

aile yanmşar kilo üzüm, in
cir, fındık, Ayıntap fıstığı 
gibi yerli ve şifalı yemişle
rimizden yese, hem sıhhatça 
daha sağlam oluru:r:, hem 
de yurdumuzun bu değerli 
yemişleri pazarsızlıktan kur
tulur. 
YURTTAŞ! Üzüm, incir, 

fındık giren eve ilaç girmez. 
YURTTAŞ! Pehlivanlar 

zeytin yağını niçin severler? 
En iyi kuvvet odur da 
ondan. 
YURTTAŞ! Çocuğunun 

sağlam ve kuvvetli olmasını 
istiyorsan ona bol bol iiziiııı 

İncir, fındık, fıstık, porta
kal, elma, kaysı yedir. 

-TTlıııml Ökoııoıııi ı·e 
Arttırma K11rırmu-

Arthrma, Eksilme 
Yeni Komisyon Nasıl 

T .. ekkUI EdecaK 
Yeni artbrma, eksiltme ve 

ihale kanunu 11-12-934 tari
hinden itibaren meriyet mev
kiine girmiıtir. 
Bayındırlık bakanlığından dün 

vilayete gelen bir tamimde bun
dan sonra viliyetlerde bayın
dırlık baş mühendisliğinin baş
kanlığında, vilayetin en büyük 
mal memuru, bir fen mütehas-
111sı ve belediye meclisinden bir 
üye ile bir komisyon teşkil 
edileceği bildirilmiştir. 

Bayan Şerifeyi 
Bıçaklamıt Ve Kaçmıt 

Alhamra sinemasında oturan 
Hüaeyin kızı Şerifeyi sinema
dan büfeci vasıtasile çağırtan 
Arif, zavallı kızı bıçakla ııol 
kalçasından yaralıyarak kaç
mıştır. 

Arif aranmaktadır. Yarlı kız 
baataneye kaldırılmıştır. 

Zabıta Haberleri: 

Beş Kadın 
Bir Erkeğin Üzerine 

Çullanmıtlar 

Tepecikte Sürmeli sokağında 
Nuriyenin umumhanesinde ser
maye Emin kızı Huriye, İsmail 
kızı Emine, Hasan kıı.ı Vasfiye 
İbrahim kızı Nuriye ve Hüseyin 
Zinet ile Salih oğlu Salih ara
ııında alacak meselesinden 
kavga çıkmış ve beş kadın 

mata ile Salihi başından yara
lamışlardır. 

Papuçlarını A•ırmıtlar 
Kemeraltı camiine namaz kıl

mağa giden Ali oğlu Tahsinin 
üç lira kıymetinde iska:-pini 
çalınmıştır. Hırsız zabıtaca araı:
maktadır. 

Çocuğu Aldatanlar 
Kordonda Merkez postaha

nesi önünde çukulata satan on 
yatlarında Osmanı dolandıran 

Buldanlı musa ve Halil zabıta
ca tutulmuşlardır. 

teTavuk 
Göztepede Şefak sokağında 

Dedeağaçlı İsmail ve Edirneli 
Mehmedin evlerinden 16 tavuk 
çalınmıştır. Tavuk hırsızı aran
maktadır. 

Karısını Pataklamıtl 
Karşıyakada Hüseyin oğlu 

Sabri, aralannda çıkan kavga 
sonunda karısı Şerifeyi döv
müştür. Zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 
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Uzun, Keskin Bir Kılınç Gibi lşıldıyan Deniz Dessas Yeşil Gözlü 
Kıkıyadyon /\ kıntısı Ne Cafere, Ne de Atına Mani Olmamıştı 

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

Mukaddes peder, ark• daşı
mm bu ani heyeçanını hoş gÖY. 
Sen bize Kütahya beyinin kızı 

Kleromenin vaftiz babası 
olduğunu söyledin değil mi? 

- Evet. 
- Ve şimdi Kleromenin zın-

danda olduğunu da biliyorsun 
değil mi? 

- Bilmez olur muyum hiç? 
Onu oraya İren arttırdı. İren 

Bizansın baş belası!!... 
- Peki mukaddes peder 

lren Kleromeni ne zaman haps
ettirdi? 

Papas bu suale birdenbire 
cevap vermedi. 

= Ne zaman mı? Dedi. Ne 
zaman olacak? Dedi .. Düşündü. 

Cafer dayanamadı. İhtiyarın 
düşünmesi, cevap vermemeıi 

canımı sıktı ve haykırdı: 
- Cevap versene be ihtiyar. 

KJeromen ne zaman hapse girdi 
üç gün evvel mi dört gün 
evvel mi? 

İhtiyar gene korktu: 
- Ben üç ay evvel diye 

duydum .. Diyebildi .. 
Bu sefer bu cevap T aranı da 

şaşırtmıştı: 
- Mukaddes peder .. Klero

meni biz bundan on gün evvel 
Kütahyada gördük.. Sonra 
kaybettik ve onu bulup kurtar
mak için dünyayı altüst etlik 
ve edeceğiz... Sen gelmişsin 
bize onun üç ay evvel zındana 
düştüğünü söyliyorsun .. 

ihtiyar hiç bir şey anlamıyan 
kafası umulmaz darbelerle ka
rışmış insanların sersemliğile: 

- Üç ay dediler... Yanlış 
demiıler ... Kim bilir neden beni 
aldatblar. 

Kim bilir neden beni aldat-
blar? .. Demek zavallı kızım, an
cak üç dört gündenberi zında
nm karanlığına alışmağa çalı

ııyor ... 
Papu gene iki gözü iki çeş

me ağlıyordu. 
Cafer ayağa kalktı: 
- Bu zavallı derdiyle buna

llllf dedi, fakat biz izi bulduk. 
Anlaşılan kızcağızı imparatori
çenin emriyle Kütahyadan ka
çırttılar.Haydi Taran atla Ata ... 

Delikanlılar, Ayazma başında 
ağlıyan ihtiyarı içinden dua mı
nltıları gelen Manastırı, ve son
raları tarihe " Battaltepe ,, is
miyle geçecek olan kayalıkları 
geride bırakarak Bizansa doğru 
eürdüler beygirleri .. Hirisopoli
Je (Üsküdar) geldikJeri zaman 
ahalinin büyük bir heyecan 
içininde sokaklarda bağrıştık
larını dükkanların kapatıp 
meyhanelerde ağız ağıza dolu 
olduğunu gördüler .. 

Ve soruşturup anladılar ki, 
Bizanstı ihtilal vardır... fren 
tahtından indirilmiştir .. 

Bu haber delikanlılan şaşır
tır ~bi oldu. Fakat fada bek
lemeğe, düşünmeğe vakıt yok
tu. ihtilal içindeki başka bir 
şehrin zındanına atıldığını zan
ettikleri Kleromeni bir an ev
vel kurtarmak lazımdır .. 

Sahilde karşıya geçmek için 
' :ayık aradılar ... 
Kayıklar kıyıya çekilmişti ve 

iç bir kayıkçı her ne paha
sına olursa olsun karşıya ve 
ıbtilalin tutuşan göbeğine geç
mek istemiyorlardı. Kayıklar 
büyüktü, iki kişi, ne kadar kuv
vetli olurlarsa olsunlar, onları 
tek başına denize indiremiyor
lardı. 

Cafer, Tarana: 
- Ne yapacağız, dedt 

Taran, Cafere: 
Sahil boyunca boğazın ağ

zına kadar gidelim, yolda bizi 
karşıyakaya geçirecek bir ka
yıkçıya rastlarız. 

Elbette, dedi. 
Ve Caferle Taran boğazın 

şark yakasında, daima deniz
den iki üç adım ötede beygir
lerini tırısa kaldırdılar .. 

Sahiller boştu.. Ne bir kayık 
ne bir kayıkçı .. Sankı şehırdeki 
ihtilal bütün insanlan denizden 
uzaklaştırmış, merkezlerde kay
nıyan kan denizine doğru çek
mişti ... 

Kikladiyana [*] geldikleri za
man Cafer Atının gemlerini 
kash .. 

Durdular. 
Burası boğazın en dar yeri

di.. Karşıda tepede Aya Mi
hailos mabedinin mozayıkh kub
besi panldıyor, aşağılarda Hele 
[*} köyünün beyaz binaları ışıl
dıyordu .. 

Cafer mozayıldı kubbeye ve 
köyüne uzun uzun bakh .. 

Sonra gözlerini, üstünde bu
lunduğu toprakla, sevgilisini 
hapseden zındanı taşıyan top
rağı birbirinden ayıran denize 
dikti ... 

Deniz, uzun keskin bir kılınç 
gibiydi burada.. Burada deniz 
muazzam yeşil bir yılan gibi 
kıvranıyordu. 

Burada baş döndürücü bir 
sür'atle akıyordu.. Burası bo
ğazın en meşhur akınlanndan 
birisiydi. Kafaları, bulutlan ya
ran dağlar, balta girmemiş si
yah, korkunç ormanlar ve uçsuz 
bucaksız cehennem gibi aan, 
kırmızı çöller ... Caferin Atı her 
maniayı dört nala geçmeğe alış
mıştı. Fakat işte şimdi, topra
ğın üıtünde olsa, iki sıçrayışta 
aşabileceği bir mesafe kurnaz 
ve dessas bir deniz parçası 
Caferin önüne çıkmış ve onu 
olduğu yere mıhlayıvermişti .. 

Akıntı akıyordu. 

Bu yeşil gö:ılu su akıyordı. 
Kafaları gökleri yırtan dalga
lardan, siyah kalın ormanlar
dan ve san, kırmızı çöllerden 
daha kuvvetliydi. 

Bu yeşil ıu akıntısı caferi 
yenmişti .. 

iktisadi 

Cafer beygirini birdenbire 
mahmuzladı. Ha~van bir um
man dalgası gibi sahilde kö
püklenerek şaha kalktı. Ve 
sürdü Cafer Atını akıntıya! .. 

Taran suya beygir süren ar
kadaşını takip etmekte bir an 
bile tereddüt etmemişti. 

Şimdi, iki beygir akıntının 
içinde başlannı dik tutup gö
ğüsleriyle bir Bizans saray ka
yığının başı gibi suları yararak 
yiizüyorlardı. Ya suvariler, yüz
leri deniz havasiyle kızarmış 
usta kaptanlar gibi beygirlerini 
metin ve emin ellerle kıklad

yon akıntısının içten kıvranan 

yeşil ve kaygan sulan üstünde 
idare etmesini biliyorlardı .. 
suvariler yirmi dakika sonra 
Hele "Bebek" köyünde karaya 
çıkmıştılar ... 

Uzun, keskin bir kıhnç gibi 
ışıldıyan deniz, dessas yeşil 
gözlü kıkladyon akıntısı ne 
Cafere, ne de Caferin Atına 
mani olamamıştı ... 

Taran! 
- Yaşa Cafer, diye haykırdı. 

Atlardan gemi yapmağa dü
şündün, madamki artık sırtı

mız bu işte de yere gelmez ..• 
Kleromen kurtuldu demektir. 

Cafer gülerek: 
- Haydi öyle olsun dedi. 

Yalnız ıtimdi artık sen öne düş 
bakalıml! .. 

Taran: 
- Kırk yılda bir rehberlik 

bizim omuza düştü demek. El
den geldiği kadar yaranlık gös
teririz.. Yalnız şimdi nereye 
gideceğiz! 

- Nuıl nereye gideceğiz, 
zındanal 

- Hangi zındana? 
- Kleromenin bulunduğu. 
- Yani Anemas zındanına.. 
- Onun orumı bilmem .. 
- Gördün müya Kleromen 

mutlaka oradadır. Anemas, Bi
.zansın en müt~ zındanıdır .• 
işkence odalan yılanlı kuyular, 
bütiln imparatorluk içinde bir 
tanedir doğnııu.. Hele orada 
mendebur bir gardiyan vardır 
ki, gardiyanların gardiyanı, re
zillerin rezili desem yeri var. 

(*} Kandilli 
(*1 Bebek 

- 5<Jı,L ı~u -

Haberler 
Dün Borsada Yapılan Sahşlaı-

Çu. 
196 
178 
166 

Uz Um 
Alıcı 

Müskirat in. 7 
Fiat 

10 
K A Kazım 12 25 13 
Ş RizaHalefll 25 
Koo ittihat 12 50 

15 

1 

Zahire Borsası 
Çu. Cinsi Fiat 

4398 Buğday 3 70 
40 Arpa 3 87 
87 Mısır 3 37 
85 Fasulye 8 25 
48 Kumdan 4 75 

4 25 
3 50 
3 50 
8 25 
5 148 

76 Ş Remzi 13 12 
63 Alyoti bi. 12 50 
41 D Arditi 12 

14 75 
17 1600 P çekirdeği 2 35 
20 28 KePalamut 235 

2 50 
430 

35 H Z Ahmet 10 
32 L Reciy 11 75 
28 Kahtan Hu. 7 50 
22 H Alyoti 14 50 
19 
6 

1012 

J Taragan 14 
P Paci veM 15 
YEK ÜN 

incir 

13 75 1077 Bal Pamuk 46 50 
12 25 37 1 hrar " 
14 50 

1Vluğlada 7 50 
14 50 
16 50 
15 

Piyasa Haberleri 

Çu. Alıcı Fiat 

Muğla 14 ( A.A ) - Bugün
kü pazar satımlarında Buğda
yın yirmi kilosu 65 - 80 Arpa
nın 45 - 50 danmn 55 Sadeya
ğının kilosu 100 zeytin7ağının 
bir litresi 7 kuruştur. 156 T Debbas 5 50 5 50 

• 
Çapakçorda 1 O ölü 60 ara ı 
~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~ 

ISTANBUL, 15 (Hususi) - Çapaçur Havalisinde şiddetli zelzele olmuştur. Sarsıntılann vakıt 
vakıt devam etmekte olduğu bildiriliyor. Hasarat henüz tayın edilmemişse de 10 ölü ve 60 kadar 
yaralı vardır. İç iıtleri bakanlığı feliiketzedalere yardım için ehemmiyetli tetbirler almaktadır. 

Yeni Kurultayda Yeni Simalar 
ANKARA, 15 (Hususi) - Büyük Millet meclisi bu haftanın sonuna kadar mesaisini tatil ede

cektir. Toplanacak olan yeni beşinci Kurultayda 130 kadar yeni sima görüleceği tahmin edilmek-! 
tedir. Namzet olarak gösterilecek Bayanların mütekamil, yaşlı yurdun sevgi ve saygısını kazanmış 
kadınlardan seçilmesine dikkat olunacaktır. Yeni namzetler arasında mütekait Generallanmızdan 
Şükrü Naili ve eski elçilerimizden Husrev ve Dil encümeni azasından İbrahim Necminin de bu
lunacağı söyleniyor. 

Türk-Elen Ticaret Anlaşması Tatbikatı 
İstanbul 15 (Hususi)-Yeni Türk Elen ticaret muakavelenamesinin tatbik sabasına bugünden itiba

ren başlanmış ve takas heyetine de müracaatlar başgöstermiştir. 

Yeni Kabine Buhranları Bekleniyor 
PARIS, 15 (H.R) - Siyası mahafilin aağlam kaynakJardan aldıkları haberlere göre bugünlerde 

Yugoslavya - Macaristan ve Romanya kabinelerinde mühim değişiklikler olma.~ına intizar edilmek
tedir. Yugoslaya Bapekili Bay Ozonoviçin yakında istifası bekleniyor. Cenevreden dönen ve 
çok iyi karşılanan Hariciye Bakanı Bay Yevtiç'in bu buhranda mühim bir amil olacağı ileri 
ıürülüyor. 

Macaristanda ise Cenevrede yapıl211 son anlaşmalardan kabine azası arasında ihtilaf çıkmıştır. 
Başvekil Gömböş istifasını verecek yine yeni bazı arkadaşlar alarak kabineyi teşkil edecektir. 

Romanya da erkim harbiye reisi (Antoneııko) nun değiştirilmesinin bir kabine buhranına sebebiyet 
Tereceği kuvvetle söyleniyor. 

• 

Bay Recep Pekerin Söylevi 
''Tek Yaşayışın Ve Ulusal Yaşayışın 
ideali Onurlu Ve Varlıklı Olmakhr .. ,, 

~~~~~~~~~~ ... 
ANKARA 14 (A.A) - Ulu- tiştirilemez. Bunu ordu için 

sal ökonomi arttırma yedi gü- masrafı karşılıksız gelirsiz sayan 
nünün başlaması münasebetiyle yanlış görüşlerin aşılamak istedi 
C. H. F. Genel yazganı Bay ği zararlı inanlara yol vermemek 
Recep Peker bu alqam rad- ıçın söylüyorum. Ôkonomik 
yoda qağıdakı söylevi söyle- plin ökonomik program yıllar-
miştir: danberi en sıcak dileklerle iste-

Sayın yurttaşlanml nen bu devreye de çoktan gırmİf 
Ulusal ökonomi Ye arttırma bulunuyoruz. Benim içten gö

hareketi yeni Türkiy..ınin kur- rüşüm ve inanışımla yeni Tür
tuluş ve dirilişi çalışmasının kiye idaresi hiç bir zaman plan
ana kollarından biridir. Yur- ıız ve programsız çalışmadı. 
dumuz düşmanlardan temizle- Ta, baştanberi her bqanlaıı 
nerek kurum güçlükleri yenil- iş, her atılan adım yeni devle
dikten sonra yeni devletin öz- tin önce tutunmuı sonra güç
leşmesi, kuvvetlenmesi ve ko- lenmeai ilerlemiş geniı yaşa
runması için ökonomi yolunda muı amaçlarına ulaştıracak bü
hız almak gerekti. Uluaal öko- yük ıuuruıı sıraladığı bir ana 
nomi işleri yalnız devlet ted- planın bir parçasıdır. lık gün
birleriyle eyi ve çabuk başa- !erin çeşitli güçlilkleri, darhk
nlamaz. Bu çalışmada bütün lan içinde en önde gelen ulu
ulus bir anlamalı, bir inanmalı sal koruma, milli mlidafaa dı
ve birlikte hareket etmelidir. varlannm örülmeaini geciktire
Ökonomi Vf" artbrma kurumu- mezelik. Milli müdafaa dıvarla· 
nun devletin çalışması yanında rı, ondan sonra gümrük dıvar
bu anla}'lfl ulusa yayma ve lannı ördük. Birinci dıvar sı
ma! etmek yolundaki hizmetle- nın, yurdun topraklannı, ikiıı
rini ve 11cak metotlu çalışma- ci dıvar zenciri yurdun pazar
sını öğmeye liyik bulurum. larını koruyacaktır. Yer yüzü
Yurttaşları, bu kuruma yürek- nün yeni ileri anlayıtına göre, 
ten yardım için tetvik ederim. ulusal bir pazarın denkleıtmesi 

Yurttaşlar; bir genişlikle yaban manifak-
T ek insanın ve mnkadderatta türüne açık kalması ulusal bir 

birleıtmit insan yığuılannın ulus- toprağa yabancı bir ordunun 
1ann en yüce amacı onurlu ol- ayak basmasından az tehlikeli 
maktır, varlıklı olınaktır. Göz değildir. İşte bu yukardan gö
yaşsız yürek acısız, şen ve rüşün kurduğu düzen içinde 
güler yü:ılü bir yaşama ancak yurtta uluaal sanayi doğuyor. 
bu şartlarla mümkün olur. Ye- Büyük fabrikalar açıyoruz. Bir 
ni devlet, yorgun, düşkün ve yandan da çeıitli çiftçilik iler
bitkin bir imparatorluğun kül liyor. ihracat mallarımız kıy
yığınları üzerinde işlere el koy- metleniyor. Bu yeni gidiıt Tür
du. llkönce yurdu ve onun bü- kiyede toprak üstü ürünlerinde 
tün varlıklarını korku alhnda değeri artıracak toprak altı 
tutan düşman ayağı kınlmalı varlıklanmızı değerlendirecek, 
idi. Etek çeken bütün fena ge- iş sahiplerini çift sahiplerini 
rileme unsurları iç çalış- alıcı Türk satıcı Türkü ya-
mada engel olacak güç- hanları kullananları birden gül
ten ve değerden düşülmeli idi. dürecektir. Bu anlatışta bir 
Ancak ondan sonra ileri atılma yanlışa yol açmaktan sakını
ve yükselme icin alan açılıyor- yorum. Onun için bu sözlere 
du. Ana topraklarımız üstünde başka sözler eklemeliyim. Tür
bizbize kaldığımız ilk günlerde kiye kendi yaşayışının istediği 
var kuvveti ökonomik çalışma- şeyleri kendi ilk maddelerile 
!ara veremezdik. Bin zorluktan kendi fabrikalarında kendi iş 
ders almış kafalarımızın kazan- adamları v" işçilerile yapacak 
dığı tecrübe içinde ilk işi yur- bir çizgi içinde sanayi memle
dun korunması tedbirlerinde keti olma yolundadır. Bu gidiş 
bulduk. Yan dıvarlan çevrilme- yurdun ziraat memleketi olma
miş bir tarlada değer ürün ye-_sı halini değiştirecek toprakla-

rın işleme gücünün küçültecek 
değildir. Bunun tam aksine 
olarak yurdun yeni sanayi açı
lışı toprağın işlenmesini geniş
letecek ve toprak emeğinin 
karşılığını değerlendirecektir. 
Yuıttaşlar yeni gidişin hızı 
kendi kendini tamamhyan ken
di kendine yeten bir ulus ol
mağa götürüyor. lıeri ulus yal
nız kültürlü bütünlük cüzitam 
değil onunla beraber ökono
mik bütünlüklerde Türkiye bu 
bütünlüğün ideal tezahuru olan 
otarsik uluı olmanın bütün ta
bii şartlarına ıahibidir. Sade 
teknigin metotlu rasyonel ça
lışmanın verimi bu bakımdan 
bir yurdun yüzünü güldürmez. 
Müteharrik kuvvet fora motris 
ile gerekli aanayie yetecek 
cins miktarda ilk maddenin ve 
bunların yanında yenip besli
yen maddelerinde bir toprakta 
bulunması gerektir. Bu yönden 
Türkiye birçok milletler için 
kıskançlıkla görülecek varlık
lar içindedir. Girdiğimiz yeni 
yol ile geçmiş zamanlann ek
sik bırakbğı sanayi tekniginde 
yetiştikten sonra başlanmızı 
daha iyi taşıyacağız. Yeni Tür
kiyenin siyasal rejimi sanayi
leşme devrinin klasik 11nıf 
kavgalarına yol açtırmıyacak
tır. Ancak bununladır ki yur
dumuz ve ulusumuz birbirini 
dikliyen ve büyük varlığı dü
şünleştiren parçalanma yerine 
her çalışma unsuru ötekini ta
mamlıyan bir yüce bütünlük 
alacaktır. 

Bu konuşmanın ilk sözlerini 
son sö:ıler olarak ta alacağım. 

Tek yasayışın ve ulusal yaşa
yışın ideali onurlu ve varlıklı 
olmak. Türkiye en kısa yoldan 
en geniş Tarlıklara gidiyor. 
Yaşasın milliyetçi, halkçı, dev
letçi, inkılapçı, ve layik Tür
kiye cumhuriyeti. 

Altınlan 
Yağma Edenler 
Değirmenderede Iraz na

mındaki kadının altınlarını yağ

ma etmekle suçlu Yozgatlı 

Yusuf ve Diyarbekirli İsmail 
Ağırcezada yedişer sene ha
pise mahküm edilmişlerdir. -



Sahife a Yeni Asır 

• Tempelhof Hava istasyonu 
Yolcularının Bütün Konfor lhtiyaçla
Karşılıyacak ·Surette Yapılmıştır 

Hava 
rını 

Burası Avrupanın En Modern Hava istasyonudur 
Tempelhof ... 
Sivil tayyarecilikte, en ileride bulu

nan Almanlann bu hava istasyonı. , 
Avrupenın en mükemmel istasyon 
olduğundan şüphe edilemez.İngilizler: 
Croydonu Londradan kırk dakikalı !. 
mesafede buluduğu halde Tempelhof 
Seriinin merkezinde,Wilbelmstrasse'de" 
beş dakika uzaktadır. Berlinin en 
güzel bulvarlarından biri Tempelhofa 
dayanır. Oraya gelince dünyanın he. 
hangi bir köşesile telefonla konuşabilir, 
geniş tuvalet salonlarında tuvaletinizin 
eksiklerini ta-
mamlayabilirsi
ruz, Bu tefer
ruat bilhassa 
kadın yolcuları 
.çek alakadar 
~der.Burası di
ğer bir çok 
tayyare istas
yonları gibi ba
rakalardan te
tekkül retmiı 
değildir. Bütün 
konforu ihtiva 
eden muazzam 
bir hava istas
yonudur. 
Eski Tallm 
Meydanı 

yada pek çok tatbik oluna bu na
zari yeye göre, bir hale sebebiyet 
izafe edilmek için bu halin yalnız 
cörünmesile de ayni neticeyi 
tevlit etmesi ihtimal dı;hilinde 
oimak lazımdır. Bir sebep ki, 
ayni neticeyi tevlit etmesi ih
timali yoktur: bu sebep şamil 
bir sebep değildir. Şu hale 
nazaran, tayyarenin işletilme
sile, bir zarar yapılması ihti
mali sureti uıı:ıumiyede varit 
bulunmak şarttır. 

Eüer bu ir- 1c~me, doarudan 
u • " 

dofı·rnya bir zar:ı; yapmağa sa-
lih değil de, huJusl, ve tayya
re~·~ su;·eti adiyede işletilme
sinden yabancı şartl:ır dahilin
de b:iyle b'.r zararın vukuu 
imk:m varsa aynı kaide cari 
o:a,na-:. 

Z:ı:arın behemehal doğrudan 
do:;_nıya işletmeden cloğmu> ol
mar,ı lazımda·. Binae!laleylı 19 
ncu m:ıdde, bir tayyare faci.:ı

smı gören veya böy!e bir fada 
yüzünden akrabasından birinin 
öldüi.; ünü işiten bir kimseye 
ar:z olan b'.r kalp buhranının 
tevlit ettiği zararlar hakkında 
tatbik olunamaz. 

Almanlar es
ki talim mey
danlarını tay Lut Atoı1<.a '"""' :,<ıı .ıı«a relıı-ele·ı· oöı,·e neşe'/idiı· 

Zarar, bir kazadan doğmuş 
olmalıdır. K za tesc.d ifl bir 
surette vuku·mlan ve derhal 
bir kimsenin ölümüne veya 
yaral<ınmasma sebep olan ve 
yahut mallara zarar veren bir 
hadisedir. Bundan şu netice 
çıkar ki; tayyarelerin üzerinde 
mütemadiyen uçmaları yüzün
den arazinin kıymetine arız 
olan noksan hakkında 19 uncu 
madde tatbik olunamaz, 

yare iıtaıyonuna çevirmeğe 
karar verdikleri gün icap eden 
herşeyi yapm11lar, en küçük 
teferrüata kadar itina etmiş

lerdir. Önce hava postalarını 
yapan tayyareler Staaken'4e 
h•ava iniyor, Ze!)peli., k'I~,. ~-

mukayese edilince Tempelho
fun hakiki bir üstünlük arz
ettiği görülür. Burada herşey 
yeni, her§ey moderndir. 

Hareket saatları 
Tayyarelerin harekat saatla-

rtf't q: ..... ··~-, <Ç""' •• - .... ., lı'lcet 
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gahlarında sığınacak yer arı- yoktur. Oparlörler yolculara 
yorlardı. Paris- Varşova veya diğer hat-

Luf Hansa hava postaları !ar üzerine hareket vaktinin 
knmpanyası bugün Tempelhof- geldiğini hatırlatırlar. İni' yer-
ta azami tekamülü temin etmiş !eri o kadar düzeltilmiştir ki 
bulunuyor. Tayyarecilik bah- en küçük bir kazaya yer bı-
sında her şey 0 kadar çabuk rakılmaınışbr. Tayyareldrin yük-

selişleri kadar inişleri de sar- ı 
eskiyor değerini kaybediyor ki sıntısızdır. 1 
günden güne elde edilen teka
mülü adım adım takip etmeğe 
zaruret vardır. Rolislerle güm
rük kontrol memurları için bü
yük galeriler kurulmak üzere
dir. Yolcular için intizar ve 
okuma intizar salonları vardır. 
Tayyarelerin tamiratı Staakende 
yapılmaktadır. Zepelin kumpau
yasının bazı atelyel~rini Luft 
Hansa kiralamış bulunuyor. 
Doktor Eckner Fridrikshafen'i 
tercih ettiğinden Staakendeki 
Zepelin hangarlarının ve atelye
lerinin Kift Hansa ile Alman 
Aero Kulubüne kiralaması mu
vafık görülmüştür. Yine bura
daki hangarlardan bir kısmı 
U. F. A film stüdyolarını vü
cuda getirmiştir. Böylece Sta
oken turist tayyareleri inin bir 
istasyon haline gelmiş, Seriinin 
T empelhofu de yalnız ticaret 
tayyarelerine kalmıştırştır. 

Tempelhofun Terası 
Ve Gazinosu 

Tempelbofun tera"ı ve kaıi
nosu yaz kış doludur. Seriinin 
en seçme ~ileleri akşamları bu-

Hava Hı.ıkuku 
Almanyada, tayyal"elerin top

rak sathı üzerinde üçüncü şa
hıslara karşı yaptıkları zarar
lara ait meııuliyetler, yolcular 
hakkındaki hükümlere ve esas
lara göre tanzim edilmiştir. 
Hava seyrüseferleri hakkındaki 

1 Ağustos 1922 tarihli kanun 
iki türlü mesuliyet esası vazet
miştir: bir cihetten bu kanu
nun 10 uncu ve onu takip eden 
maddeleri ob jectife bir mesu
liyet esası vazediyor; diğer 
cihetten 28 inci madde umumi 
hukukun yani kanunu medeni
nin tesis eyle • iği mes'uliyet 
esasını muhafaza ediyor. 

19 uncu madde şu prensip
leri kuruyor. tehlikeli bir va
sıtayı kendi menfaatı için sey
rüsefer ettiren her şahsı, bu 
vasıtanın üçilncü şahıslara karşı 
sebebiyet vereceği her türlü 
zarar ve ziyanla, mesul tutu
luyor, bir kusur ve hata
nın yapılmış olup olmadığını 

hiç nazara almıyor, mücbir 
• .. üne" · ·r 

şahsın kusur ve hatasını bile 
bir mazeret sebebi olarak ta
nımıyor. Kanun bu suretle pek 
ciddi bir mes'uliyet tesis ede
rek, tatbiki sahasını kat'i su
rette pek geniş tutmuştur. 
Şu kadar ki, . 19 iıncu macl.

denin vazeylediği mesuliy~t 
ancak tayyarelerin ( aeronefs ) 
işletilmesi ( exploitation ) yü
zünden tevellüt edecek zarar·· 
lara hasredilmiştir. 

Zarara tayyarenin iş'.e'.i lmesi 

b b. ' ' ' ' d B se e ıye.: verm~~ o,maı: ır. u 
sebebiyet a!~kamnın v:icdıma 

hü!rn:ıetmek için, Alman huku
ku pek şamil bir seoebiyet n.t-

19 uncu maddeninin koymuş 
olduğu objective mesuliyet şu 
hallerde tat bik olunabilir: 

A) İnsanların hayatına ve ya 
sıhhatınn arız olan zararlar 
hakkında. Şu halde, hatta ha· 
vamn muhalefeti yüzünden vu
kubu;mu') ohun, tayyaranin te
ahh:.rru sebebi!e vukua gelen 
z:ırarlar nazarı dikkate alınını-
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Dava Etti 
400 Lirayı Veznedar 

Ödeyecek 
932 senesinde İ:ı:ınir postaha

nesinden Demirci Posta ve 
telgraf müdürlüğüne gönderilen 
ve içinde 1400 lira bulunan 
Torbanın açılıp noksan çıkan 

400 lira davası bir müddettenberi 
devam etmekte olan birinci 
hukuk mahkemesinde dün ni
hayet bulmuştur. 

Posta ve telgraf başmüdüri
yeti tarafından açılan bu dava 
neticesinde eski veznedar Bay 
Osmandan torba içinde noksan 
çıkan 400 liranın tahsiline ve 
demirci Posta ve Telgraf mü
dürü Bay Kemalin ademi me· 
suli etine karar verilmiştir. 

Alman yanın 
Yeniden TemlnatVerdlğl 

Bildiriliyor 
Ankara Türkofisinden şehri

miz Ticaret odasına gelen ma· 
lümata göre: 

Alman sefiri beraberinde se· 
faret müsteşarı, ve Almanya· 
dan yeni gelmış bulunan bari· 
ciye nezaret müdürlerinden 
Her Raff İktisat Vekili Celal 
Bayarı ziyaret ederek 24 Ey
lül 1934 tarihli Alman döviz 
kararnamesi hakkında etraflıca 
görüşmüşlerdir. Bu görüşmeler 
esnasında Türkiye ile Almanya 
arasında mevcut anlaşma hü
kümlerinin aynen cari olacağı 
Alman sefiri tarafından temin 
edilmiştir. Anın için Almanya· 
ya mal gönderen tacirlerimiz 
bu yüzden güçlüklere uğrar
larsa hemen Türkofisine müra· 
caat etmelidirler. 
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Ulusal ökonomi Ve 
Arttırma Yedi günü 

Ülkenin Her Tarafında Cuma günü 
Büyük Toplantılar Yapıldı 

ANKARA 14(A.A) -Öko
nomi ve arttırma yedigüııü mü
nasebetiyle bugün ticaret sa
nayi ve kalabalık bir halkın, 

muzikanın iştirakile Atatürkün 
heykeli· önünde bir toplantı ya· 
pılmış ve söylevler söylenmiştir. 

Bursa da 
BURSA 14 (A.A) - Öko

nomi ve arttırma yedi günü 
Cümhuriyet alanında binlerce 
yurttaş önünde kutlulandı. ıs
tiklal marşı ile başlıyan bu şen
likte kız lisesi müdürü ve da
ha birçok yurttaş söylevlerile 
bugünü anlamını ve değerini 
anlattılar. Bundan sonıa Cün:.

huriyet marşı hep bir ağızdan 
söylendi. Okullarda müsamere
ler verildi. 

Aydında 
AYDIN 14 (A.A) - Ulusal 

Ökônomi ve arttırma yedi gü
nü büyük tezahüratla kutlulan
dı. 

Saylav seçmek ve seçilmek 
hakkını alan Aydın kadınların
dan bir çoğu fırka ve halke
vinde genel bir toplantı yapa
rak sevinçlerini bir kere daha 
gösterdiler. Bu tezahüratta Ba
yan Safiye Mebrure, Şevkiye 
ve İhsan güzel söylevlerle Türk 
kadınının eriştiği ulusal kalkın
manın değerini anlattılar. 

Büyük önder Atatürke ve 
büyüklere yolladıklan tel yazı
larıyle saygılarını sundular. Va
limiz Bay Fevzi Toker halkevi 
salonunda bayanlarımızla bir 
konuşma yaparak kendilerini 
öz._ yürekten kutluladı. 

Afyonda 
AFYON 14 (A.A)- Ulusal 

Ökonomi ve arttırma haftası 
münasebetiyle bugün kentimiz· 
de yerli mallariyle c oldurulmuş 
arabalar halk ve okurlardan 
teşekkül dmiş bir alay resmi 

çıt yapmış ve halkevinde top
lanmalar olmuştu:·. 

Zonguldalda 
ZONGULDAK 19 (A.A) -

Ulusal Ökonomi haftasının 
ikinci gününde çok canlı ve 
hareketli geçmiştir. Halkevi sa
l~nlannda K. Atatürk mektebi
nin verdiği müsamue yerli ma
lı ve nlusal tutumun maksat ve 
amaçlarını halka yaymak bakı
mından çok faydalı olmuştur. 
Vilayet fırka Başkanı Doktor 
Mitat altıok siyasal hakların en 
büyüğüne kavuşan Türk kadı
nını bir kere daha kutlulamış 
ve Ulu Önder Atatürkün ya
rattığı inkılabı ileriye götürmek 
için yurdun on milyon daha 
düşünen ve çalışan kol kazan
dığını söylemiştir . Halk fırka
sının salonları fırkaya kaydol
maya koşan kadınlarla dolmuş
tur. 

ZONGULDAK 15 (A.A) -
Bu yılın yerli mallar Ökönomi 
ve arttırma yedigünü görülme
mi' bir dirilik içinde geçmek
tedir. Üç gündenberi halkevin
deki sergiye halk yığınları 
akın akın koşuyorlar. Serginin 
beş senelik proğramı köşesiyle 
kadınların saylav seçilmesinde 
ulusal arttırma demektir diyen 
köşe çok beğenilmiştir. Ve hal
kı alaka ile kendisine çekmek
tedir. 

Halkevındeki müsamereler, 
yollardaki dikili levhalar, ge
celeri aydınlatan direkler her 
yer her hareket her söz dava
yı aşılamaktadır Bütün bu top
lantılardan ikinci bir heyecan 
ve hareket menbaı olarak ka
dınlığın yeni hakkına sarılışı 
göze çarpmaktadır. Kadınlığın 

saylav seçim ve seçilme hakkı
na olan alakası çok derindir. 
Dün fırkaya kaydolunmak için 
yü:r:lerce havan geldi. Bugün 

kayıt için müracaat edenlerin 
sayısı üç yüzden fa:r:ladır. Ve
rilen müsamereler halkın yanna 
olan umufarını ve davaya olan 
bağlılığını arttırmıştır. 

Kastamonuda 
KASTAMONU ~ 4 (A.A) -

Ulusal Ökonomi arttırma yedi 
günü burada çok canlı kntlu
lanmıştır. Dün bir geçit yapıl
mış bu geçide okullar köylü 
ve kentli binlerce kişi karışmış 

ve saman pazarında söylevler 
söylenmiştir. Ticaret odasında 
bir yerli mallar sergisi açılmış
tır. Mağazalar; dükkanlar yerli 
mallariyle süslenmiştir. 

Y edigün içinde halkevinde 
üç müsamere verilecektir. 

Konyada 
KONYA (A.A) - Dün ak· 

şam Halkevinde Ökonomi ve 
yerli mallar yedigünü için bir 
söylev dinlendi. Bugün de es• 
naf kurumunun ve okulların hir
liğile Cümhuriyet alanında top
lanılmış ve söylevler söylenildik
ten sonra Atatürkün heykeline 
gidilmiş ve bir geçit resmi ya· 
pılmıştır. 

Muğlada 
MUGLA 14 (A.A) - Öko· 

nomi ve arttırma haftası dün· 
den beri başlamıştır. Biriktirme 
kurumunun yolladığı resimler. 
kurumlara ve okullara ve heı 
yere dağıtıldı. Bu gün ikinci 
okullar ufak çocuklarımız yö
nünden müsamereler verilecek· 
tir. 

MUGLA 15 (A.A) - Öko· 
~nomi ve biriktirme günündeı 
ötürü sabahleyin okul yönündt 
ellerinde dilelc kağıtları olduğ~ 
halde kenti dolaşmışlardır. Ôğ· 
leden sonra sinemada gen~ 
okul çocukları yönünden bir 
müsamere verilmiştir. Müsame· 
mere çok kalabalıktı. Gençle! 
çok analmışlar ve halk tarafıı: · 
dan alkışlarla karşılandılar. 

Küçük Haberler: 
l ~•'f-..· ıt.ı . t~~~'JICGH:llU~• ·UtUıit l~lr·tt: 

Belediye Encümeni 
Belediye daimi encümeı!i 

doktor Behcet Uz'un başkar -
lığı altında toplanmış ve ba: : 
kararlar almıştır. 

Domuz Tacirleri 
Domuzların ~t, deri, kıl gili 

maddelerini alıp satan İstanbl:! 
tüccarlarının adresleri Ziraai 
hanlığından vilayete bildiri'.· 
miştir. 

isteklerile Becayiş 
İzmir Necati mektebi hoca· 

!arından İrfan Şevket ile An· 
ta!ya Merkez Gazi mekteb: 
hocalarından Ali Kemalin istek· 
!eri ile yerleri değiştirilmiştir 

inzibat ı;:omisyonu 
Vilayet memurlar inzibat ko· 

misyonu dün öğleden sonara 
vali muavini bay Fuat Yurttaşın 
başkanlığı altında toplanmış ve 
memurlara ait bazı işleri tet
kik eylemiştir. 

Bay AH Rlza 
Mersin hukuk hakimi Ba, 

Ali Riza mezunen şehrimizı 
gelmiştir. 

Burnovada 
C. H. Fırkası Binası 
Burnova C. H. Fırkası idare 

heyeti dün akşam toplanarak 
yeni yapılacak fırka binası et
rafında görüşmüşler ve bazı 
zevatın yardımlarını sevinçle 
karşılamışlardır. 

Soyadı 
Asansör polis memurlarındaE 

( 78 ) numaralı Zeynelabidin 
(Önal) soyadım kabul etmiştir. 
Ve nüfus idaresince kaydı ic• 
ra edilmistir. 

1 
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Ulusal Heyecanlı Roman 
-8-

0cağa Serpilen Kül Onu Samimi-
yetle Camlı Bele Bağlamışt! -Ali:-Belki ~zlediğin ... Diye 

bir cümle başladı. Fakat bitir
meden kendini tuttu. 

- Hayır özlediğim çocuk 
değildi, zaten ona iyi bakıldı
ğını ve anamın elinde onun 
hali iyi olduğunu biliyordum. 
Bu öyle belli biT~ey değildi. 
Öy'e ' ' ••ediyordum ki sanki 

vahşi bir kuşmuşumda beni bir 
kafese kapamışlardı ve koyu
vermiyecek olurlarsa sanki öle
ceğim. 

Ali:-Acaip demek halin bu 
kadar fena idi dedi ve gü
lümsedi; çünkü birdonbire yine 
eski Ayseli tanır gibi oldu. 
Şimdi artık aralarında hiç bir 
şey geçmemiş idi. Ve sanki 
daha birgün evvel Batakhda 
birbirinden ayrılmışlardı. Aysel 
tekrar gülümsedi. Fakat yine 
derdini dökmeğe başladı: 

-Hiç bir gece gözüme uyku 
ğirmedi, dedi. Ne vakıt başımı 
yastığa koyacak olsam gözle
rimden yaşlar boşanırdı ve er
tesi gün yataktan kalktığım 
zaman yastığın sırsıklam oldu
ğunu görürdüm Gündüzün ara
nızda dolaşırken göz yaşlanmı 
hapsedebilirdim. Fakat yalnız 
kalır kalmaz, yaşlar sel gibi 
gözlerime basardı. 

Ali - Sen hayatında evvel
den de çok ağladın dedi. 

Fakat bu mütaleayı serdeder
ken hiç te onun haline acıyor 
gibi görünmiyordu. Aysel öyle 
hissediyordu ki Ali deminden 
beri dudaklarının altında hap
settiği bir tebessümle onun 
yanı başında yürüyordu: 

- Bana ne fena bir hal ol
duğu kabil dei{il tasavvur ede
mezsin detli v~ tehalükle ona 
derdini anlatınağa savaştı: 

- İçime beni benden alıp 
koparan bir hasret çökmüştü. 
Hiç bir an kendimi bahtiyar 
hissedemiyordum. Nazarımda 
hiç bir şey güzel değildi. Hiç 
bir şeyden sevinemiyor, hiç 
kimseye ısınamıyordum. Odaya 
ilk ayak bastığım gün gibi bana 
yabancı idiniz. 

Ali istiğrapla - Peki amma 
sen demin bizde kalmak iste
diğini söylememiş miydin? 

- Evet elbette öyle söyle
miştim. 

- Demek artık özlemiyor
sun? 

- Hayır artık geçti. O 
dertten şifa buldum, dinle de 
anlatayım. 

O bunu söyledıği sırada Ali 
yolun beri tarafına geldi ve 
Ayselin yanı başında yürümeğe 
başladı, Aysel söylerken o hep 
gülümsüyordu. Onun böyle 
herşeyi anlatışmdan zevk alı

yor gibi idi. Bununla beraber 
söylediklerine o kadar ehem-

miyet vermiyordu. Aysel yine 
ferahladı, hafızasına serbest 
ve berrak bir cereyan geldi. 
Değirmenin yolu uzun ve çe
tindi. Fakat bu sefer o hiç 
yorulmadı. Hikayesine de
v;ım ediyordu. Çünkü bir 
kere başlamıştı. Fakat içini 
büsbütün boşaltmak artık onca 

o kadar ehemmiyetli değildi. 
Ali ile böyle yanyana hiç söz 
söylemeden de yiırüse yine 
sevinç duyacaktı. 

- Bir Cuma geeesiydi, içi
me dayanılmaz bir hicran çök· 
tü. Emeti anaya yalvardım izin 
ver, gideyim de Cumartesi sa
bahına kadar damda kalayım 
dedim. işte o akşam bataklıya 
doğru dırmanırken, kendi ken• 
dime artık bir daha kabil de
ğil Çamh bele dönemem diyor
dum, fakat dama vannca, anam
la babamı, böyle hatırlı bir ye
re kapılanındığımdan dolayı o 
kadar seviniyor gördüm ki da

ha ziyade yanınızda kalmağa takat 
getiremiyeceğimi onlara söyle
meğe bir türlü dilim varmadı. 
Ormanın içine çıkar çıkmaz da 
içimde ne kadar korku, dert 
varsa hepsi bir hamlede silin
di. Öyle oldum ki sanki hepsi 
hayaldi. Sonra çocuktan ötürü 
içim bir türlü rahat değildi. 

Vakıa anam onu almıştı, çok 
ğüzel bakıyordu o artık bana 
ait değildi. Zaten böyle olma
sı da iyi bir şeydi. Bunuula be
raber kendimi bu hale alıştır

mak kolay değildi. 
Ali - Bu sefer galiba bizi 

özlemeğe başladın dedi. 
- Hayır Cumartesi sabahı 

uykudan uyanıp ta gideceğimi 

düşününce içerime hasret ye
niden çöktü Yatağımda yatı
yor, ağlıyor ve korkuyordum. 
Yegane yapacak doğru ve 
haklı bir şey varsa o da hiz
mette kalmaktı, fakat içimde 
öyle bir dugu vardı ki eğer ya
nınıza dönecek olursam, sanki 
hasta olacak veya çıldıracaktım 
İşte o anda vaktile duymuş 
olduğum b rşey aklıma geldi: 
Eger insan kendi evinin oca· 
ğından biraz kül alır ve bunu 
yabancı bir evin ocağına ser
perse yüreğindeki hasret sö
nermış. 

- Ne ala tatbiki kolay bir 
deva 

- Evet amma sonra artık 
o insan o yabancı yere evi 
gibi bağlanmak olmasa şayet 
bir ğün külü serptiğin evdende 
gidecek olursan o zamanda 
içine oranın hasreti çöküyor. 

- Peki külü bu sefer git
tiğin yere tekrar alıp götüre
mez mısin?. 

- Hayır İnsan bunu ömründe 
bir kerre yapabiliyor ve artık 

Yeni Aslr 
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Bavulda Bulunan Ceset Cani Deli Midir, Yoksa 
Suçlu:" Metresimi Öldürmedim,, Diyor Fakat Korkunç Bir Canavar Mı 

Cesedi Bavula Koyduğunu İnkar Etmiyor 

LONDRA 11 ( Birinci Ka
nun ) - Meşhur dansözlerden 
Viyolet Kaye'i öldürdükten 
sonra cesedini parçalıyarak bir 
bavul içine koymaktan suçlu 
bulunan T oni Manchini adlı 
İtalyanın Lewes cinayet mah-

\ iyull'l Kau ' ın aııası, 

kemesinde muhakemesi başlan
mıştır. 

Bu muhakemeyi takip için 
bir çok kadınlar samiin yerle- · 
rini doldurmuşlardı. Manchini . 
Brighton'un dansinglerinde ka
dınlann sevgilisi olarak tanın- . 
mıştı. Şık, zarif geyinmişti. 

Manchininin mazisi hakkın
daki haberler karışıktır. 1933 
Senesinde Londranın çok se• 
vilen ve bilinen britistlerinden 
Viyolet Kayle Bringthon'da 
tanışmış, a:ı; sonra da Viyolet 
Kay İtalyan dansörün metresi 
olmuştur. iki aşık sessiz, gü
rültüsüz bir hayat geçirmekte 
idiler. Geçen Temmuzda Lon
dra banliyörinden birinde iki 

bavul içine bir kadının parça
lanmış cesedi bulundu. Bir kaç 
gün stınra da Manchini tevkif 
edildi. Suçlu metresini öldür
mediğini söyledi. Bu mühim 
davada şimdiye kadar dinlenen 
şahitler, faciayı örten gizlilik 

lı alıas ~ ve kı:J km·dc:ıi 
perdesini ortadan kaldırmağa 
yardım edecek malümat vermiş 
değillerdir. Davanın dikkate 
şayan olan hususiyeti, suçlunun 
cinayeti inkar etmekle beraber 
metresinin cesedini parçalıya• 
rak bavullar içinde koyduğu
ğunu inkar etmemiş olmasıdır, 

Şahitlerden biri, cinayete te
kaddüm eden günde Viyolet 
Kayin amucası Norman Briket 
tarafından ziyaret edildiğini, 
bu ziyaretin çok uzun sürdn
ğünü .ayiemiştir. Mlidafaa ve· 
killeri bilhuı• bu ifadeye ehem
miyet veriyorlıır. Norman Bri
ket gelecek celsede dinlene
cektir. 

....................................................................................... 
bir daha dönmek olmıyor, işin 
tehlikesi de burada ya .. 

Ali - Kabil değil ben böyle 
bir şeye cesaret edemezdim. 
Dedi tabii o onunla alay edi
yordu. Aysel: 

- Amma ben cesaret ettim 
dedi Emeti ana ile sen bana 
karşı o kadar hayrıhahdınız ki 
sizlere nankörlükle mukabele 
etmektense bu cesareti göster
mek evla idi. Damdan biraz 
kül aldım ve Çamlı Bele avdet 
ettiğimde odada kimsenin bu
lunmadığı bir zamanı kollıya

rak, külü ocağa serptim. 
- Şimdi sen bu külün sana 

faydası dokunduğuna inanıyor
sun öyle mi? 

- Dur bekle! alt tarafını da 
anlatacağım! Hemen işime git
tim ve bütün gün kfılü aklıma 
getirmedim. İçim tıpkı eskisi 
gibi yine hasretten yanıyordu. 

Ve her şeyden eskisi gibi tik
siniyordum, o gün içeride ve 
dışanda işim çoktu. Akşam 

üstü ahırda işimi bitirip eve 
girdiğim zaman baktım ki ocak 
yanıyor: 

Ali - Sonra ne oldu? Doğ
rusu artık bana da merak sar
mağa başladı. 

- Dinle ki anlatayım ... Av
ludan geçerken, ateşin ışığında 
eski bir aşınalık hısseder gibi 
oldum. Ve kapı açılınca öyle 
sandım ki kendi evimize giri
yorum ve anam, babam ateşin 
başında oturuyorlar. Evet bir 
hayal gibi gözlerimin önünden 
bu böylece geçti ve hakikaten 
içeriye girdiğim zaıiıan bütün 
odanın havasında çok güzel ve 
kalbe huzur verir bir koku 
mevcut olduğunu hayretle gör
düm. Bu akşam ateşin ışığında 
göründüğünüz kadar iyi ve 
hayrihah görünmemiştiniz. O 
kadar şaşırmıştım ki az kalsın 
avazem cıktı2"ı kadar hay-

kıracaktım. Sanki hepiniz 
de değişmiş; başka kalıp
lara girmiştiniz, artık hiç 
biriniz bana yabancı değildiniz, 
bilakis her birinizle her şeyi 
konuşabiliyordum. Elbette bun
dan ne kadar sevinmiş olduğu· 
mu tahmin edebilirsin. Bununla 
beraber yine hayretten kendi
mi alamıyorum. Acaba büyülen
dim mi diye kendi kendime 
sordum. Bu anda birdenbire 
ocağa serptiğim kül aklıma 
geldi. 

Ali - Evet garip bir şey 
dedi. 

O büyüye ve sihirbazlığa hiç 
inanmazdı. Fakat Ayselin böyle 
şeylerden bahsedişi hoşuna git
miyor da değildi. Kendi ken
dine: 

- Çılgın orman kızı yine 
meydana çıktı diye düşündü. 
Aceba şunun gibi başından 
birçok tecrübeler geçmiş bir 
insan bu derece saf ve çocuk 
olabilir mi? 

Aysel : - Evet elbette çok 
garip şey, dedi. Hem ayni hal 
bütün kış tekerrür etti, Durdu, 
ocakta ateş yandıkça kendimi 
sanki evimizin içinde imişim 
gibi i abat ve ferah hisseder
dim. Fakat ateşte de garip 
bir hassa var. Belki de her 
ateşte değil fakat her akşam 
bütün bir ev halkınının etra
fına toplandığı ocağın ateşi 
yok mu. işte onda insanları 
nasıl tarif etmeli bilmem; bir
birine mahrem ve samimi 
yapıyor Onun ocak içinde 
öyle bir oynayışı ve çıtırdayışı, 
bazen titizlenip mırıldanışı var 
ki etrafındakilere samimiyet ve 
yahut husumet dağıtmak onun 
kudretine bağlı bir zan 
olunabilir. İşte şimdi ben de 
ayni hayali hissediyorum. San
ki kendi evimizin ateşi arkam
dan buraya kadar gelmiş te 
aramıza samimilik saçıyordu. 

-Sonu Var-

Üç Kişiyi Öldüren Danse 
Kendini Deli Göstermeğe Çalışıyor 
LlYEJ, 11 (Birinci Kanun)

Burada heyecanlı bir davanın 
muhakemesi başladı. Fransada 
iken Rambuye yakınindeki 
evinde , dostu Arman Cehtat 
ile anasını, Liyejde de eski 
bocn"'t Hau+'u öldi; ... en Hu:ıc; 'lt· 

sermiştir. Danse hapishanede 
mevkuflann kedilerini boğarak 
öldürmekten zevk alırdı. Cani 
şimdi muhakeme ediliyor. 

Reis (suçluya) - Ne iş ya
parsmız diye sorduğu zaman: 

1:: ~ib'im ceval:--""' ' ., • ....,..,r~ı:-. 

t. tıuı lı<liJCtU Eı tt.: 1 

he Danse deli midir? Katili Reis İnsarı cani olarak 
müşahede altında tutan dok- doğmaz. Cani olur. Danse, sizin 
torlar caninin deli olmadığına hayatınızda çamurdan. kandan 
inanmışlardır. Danse'nin bütün başka bir şey görülmiyor. 
harekatı bunu göstermiştir. - Babam bir çok rahipler 

ilk itirafı ve hakimler yetiştiren Senyör 
Cani 1933 senesi Nisanında Danse soyuna mensuptur.Ken-

Liyej Avukatlanndan birinin disi asabi alkolik bir adamdı. 
yazıhanesine giderek fU sözlen Çıldırarak öldü. Babamdan 
ı5ylemiştir: hürmetle bahsetmemek arznma 

- Gransada iken dostum rağmen bu tafsilata giriyorsam 
armanla anamı öldürdüm. Bel- davamın ilmi mahiyetine aydın-
çika adliyesine teslim olursam lık serpmek içindir. 
Fransaya iade edilecek mi- _ Babanız zührevi mahiyet-
yim? te irsi bir hastalıktan mı öl-

Bu sözler caninin Fransaya müştür? 
iade edilmekten korktuğunu _ 25 yaşındanderi önüne 
gösteriyordu. Zira Fransada geçilmiyen bir tesirin esiriyim. 
muhakeme edilince başını ko- Heredite benim bütün harek,,. 
paracak olan giyotinden kur- tımda hakimdir. 
tulmasına imkan yoktu. Hal
buki Belçikada ölüm cezası 
nazari olarak mevcuttur. 1866 
danberi canilerim ölüm ceza
sına çarptırıldıkları görülme
miştir. Liyejin Giyotin maki
nası V aluayalnn dirimini can
landıran müzede teşhir olun
maktadır. 

Avukat caniye gidip teslim 
olmasını tavsiye etmiştir. Dan
se bu tavsiyeyi kabul etmiş 
ise de karakola gidince herne
dense cinayetini söylememiş, 

iki yıl önce hakkında giyaben 
verilen bir karardan bahsede
rek cezasını çekmeğe geldiğini 
söylemiştir. Defterler açılmış, 
verilen cezanın müruru zamana 
tabi olmak suretile sukut ettiği 
görülmüştür. 

Caninin Kararı 
Cani ne olu:s:ı olsun Belçi

ka zabıtasınca yakalanmasını 
temin edecek bir sebep ara
mağa koyulmuştur. Fransada 
giyotine edilmekten kurtulmak 
maksadı ile mi, yoksa kan dök
mekten hoşlanan çılgın bir ru
hun tahrikile mi, bir tabanca 
satın almıştır. Bir çok kimseler 
onun doğduğu ev önünde he· 
yecanlı heyecanlı dolaşirken 
görmüşlerdir. Danse oradan 
mezarlığa giderek, altı yaşında 
iken menenzitten ölen cocuğu
nun mezarı önünde dua etmiş
tir. Sonra Ksevomon'daki cez
vit evine uğramış, papaslardan 
birine: 

- Günahlarımı itirafa gel
dim, demiştir. 

Başrahip, kollejinin eski pro
fesörlerinden 71 yaşında bir 
ihtiyardı. Eski talebesine bir 
bira ikram etmek üzere iken 
cani tabancasını çıkararak ih
tiyar üzerine bir kaç el sıkmış, 
biçareyi cansız olarak yer~ 

- Ya ananız? 
- O da bir morfinomandı. 
Şahitler bu ifadelerin aksini 

söyledikleri halde Danse söz
lerinde ısrar etmiştir. 

Bu suretle harekatının bütün 
mesuliyetini anasına babasına 
yüklemeğe çalışmaktadır. 

- Daha dört yaşında iken 
anam beni ölüleri görmeğe, 
Domuz mezhahalarına domuz
ların nasıl kesildiklerini gör
meğe getirirdi. Çekiç ve bıçak .. 
İşte küçükten beri üzerimde 
tesir yapan iki silah .. 

Hyacinthe Danse dostu Ar
manla anasını bu silahlarla öl
dürmüştür. Liyej mahkemesi 
on iki jürisi ile bu davayı ne
tice!endirecektir. 

Ateş 
Derhal Bastırıldı 

Şehitler Tramvay caddesinde 
fırıncı Osman oğlu Ali Galibin 
sigortasız olan ayni caddede 
metruk Cumhuriyet un fabrika
sına bıraktığı talaşlar henüz 
belli olmıyan bir adam tara
fından atılan siğaradan ateı 
almış ve yangın çıkmışsa da 
derhal söndürülmüştür. 

Tasdik Edlldl 
İzmir Mısırcılar birliği Türk 

Limitet şirketine ait esas ni
zamname İktisat bakanlığınca 
tasdik edilerek vilayete iade 
olunmuştur. 

Fransadan Gelecek 
Tohumlar 

Nazilli pamuk islah istasyo
nu için F ransadan birçok to
hum ve fidanlar getirtilecektir. 

Slneklerl Tetkik 
Ziraat bakanlığı zeytin ve 

hububattaki muzır böceklerin 
ve sineklerin tetkik edilmesini 
Ziraat müdürlüğüne bildiril-
miştir. 



Sahife. 

Altaylılar 3 - Altı 
duya Mağli'ıp Oldular 
- ca ı ar K~ ;ga Çıkarmak Suretile 

Çirkin Hadiselere Sebebiyet Verdiler 
Üç Oyuncuya Boykot Ceza8ı Verildi 
Cuma günü Alsancak saha

sında lik maçlarının en mühim 
müsabakalan yapıldı. Bugünkü 
maçlardan bilhassa Altay - Al
tmordu maçı birinci devrenin 
en ehemmiyetli müsabakası sa
yılıyordn. Altay veya Altınordu 
takımlanndan biri bu maçtan 
sonra şampiyonluğa doğru yol 
ahrken diğeri de şampiyonluk
tan ümidi kesecekti. Daha sa
bahtan konaktan gelen Oto
büsler Alsancakta durmadan 
geçiyor. Yolculanm stadyom 
kapısı önünde boplbyordu, 
Kapının ve gişenin önü oldukça 
kalabalık turnikelerden geçmek 
hayli güçtü. 

ikinci Takım Maçları 
Sabahleyin saat 9 da ikinci 

takım maçlan bqladı. bk maç 
Buca - K.S.K (B) takımlan ara
sında yapılacakb. Karşıyakah
Jar gelmediği için Bucalılar 
seremoni yapblar ve hükmen 
galip ilan edildiler. Bundan 
sonra saat 11 de Altay - Al
tınordu (B) talam1arı arasında
ki maç yapıldı. Çok samimi ve 
heyecanh geçen bu musabaka 
eğer hariçten lü:ı.umsuz. yere 
idareci ve daha büyük oyun
cular karışmasa ve bağınp ça
ğırmasalardı daha zevkli ola
caktı. Küçüklerin yanlış hare
ketlerini tenkit ediyoruz 
diyerek tribünlerden bağı
ran bu efendiler hem seyircileri 
ve hem de oyundaki arkadaş
lannı müteessir ettiklerini dü
şünseler daha iyi olurdu. Bu 
müsabakada her iki takım birer 
golle berabeıe kaldılar. 

(B) takımlaruun maçı bitmiş 
sıra (A) takımlan maç.lanna 
gelmiştir. 

(A) takımları aıaıındaki maç
lardan birinci Buca - K.S.K 
takımlan arasında idi. Oyun 
Göz.tepeli İsmailin idaresinde 
başlandı. Bir müddettenberi 
güzel oyunlarile kendini gös
teren Bucalılann bugünde mu
vffakıyetli bir oyun tanı tatbik 
edecekleri ümit ediliyordu. Bi
rinci devre ln.mıen Karşıyaka
hlann hakimiyeti altında ce
reyan etti top daha ziyade aan
ter çiıgisi etrafında dolaştı; bir 
türlü kalelerden birine yalda
şamıyordu. Bir aralik Kar11ya
kalılar ellerine geçen fırsattan 
istifade ederek kaleye kadar 
sokularak ilk gollerini yapb
lar ve devre 0-1 Karşıyaka le
hine neticelendi. 

ikinci Devre 
Bu devre başladığı zaman 

her iki takımda çok canlı ve 
seri oynayorlardı. Top yine bir 
aralık ortalıkta dolaştı durdu. 

Muhakkak galip gelmek isti
yen Bucalı oyunculardan biri 
favullü hareketlere başladı 
Topa vuracağı yerde boyuna 
Kartıyakah oyuaculara tekme 
atıyordu. Diğer arkadaşlanda 
buna aydalar. Arbk oyun çı
gınndan çıkmıfb. Hakem fa
vullü oynuyan oyuncuları sa
hadan çıkanyor. Geri kalanlar 
bu va:ıiyeti gördükleri halde 
tekme atmaktan geri kalmı
yorlardı. Hatta bir aralık Bu· 

cadan Bilal sahadan kaçan 
Karşıyakalı bir oyuncunun pe-

nden koşarak tokatlamak 
ı;,~edi. Diğerleri mani oldn ve 

45 dakikalık zaman bu şekilde 
geçti. 

Bucalıların bu asabiyetetin
den istifade etmesini bilen 
' arııyakalılar, üç gol daha 
atarak 4 - O galip geldiler. 

Bu gibi çirkin hareketlere 

karşı çok hassas olan futbol 
ve merkez heyetlerinin bugün
kü içtimalarında bu efendiler 
hakkında ne şekilde bir karar 
vereceklerini bilmemekJe be
raber şunu da söylemek iste
riz ki spor sahasında kabadayı 
geçinmek istiyen ve galibiyeti 
arkadaşlarına tekme atmak 
kolunu bacağım kırmak sureti
Je kazanmak istiyenlerin yeri 
kalmamı§bt. Bu gibileri tama
men futboldan ve sabadan 
uzaklaştınnalıdu. Cuma günü 
bu çirkin hareket istirahat 
günlerinde güzel bir maç sey
retmek için sahaya gelmiş me
rakWan adam akılh müteessir 
etmiştir. 

Altay - .Albnordu 
Tribünlerde heyecan başla

mı.şb. Sabahtan beri bu mühim 
maçı bekliyen Altay - Ahın
ordu taraftarla.n kendi arala
nnda münakaplar yapıyorlardı. 
Bu maç bilhassa Altay için 
çok ehemmiyetli idi Muhak
kak galip gelmesi lazımdı .. Be
rabere kalacak olursa punDtaj 
Tuiyetine göre Altınordudan 
sonra gelecek ve ikinci ola
cakh. Eğer mağlup olursa üçün
cülüğe düşüyor ve ikinciliği lz
minpor alıyor. Altaylılar siyah 
beyaz formalarile taraftadarı-
nın alkışları arasında sahaya 
çıkblar. Takım bir haftadan 
beri dedi kodusu yapılan JC
kiJden bam ba~ka bir ıurette 
tertip edilmişti. 

Fuat vellyası defanse getirmek 
surctile yanlış bir hareket 
yapmışl3rdı. Yalnız Şükrüyü 
fora getirmek suretiyle de lıü
cum hatbnı kuvvetlendirm.iş
lcrdi. 

Altmordulular da buna mu
kabil en kuvvetli ıekilde sa
haya çıktılar. Oyun K.S K m 
beki Rizanm idaresinde haşladı. 
On dakika kadar Altayhlar 
sıkı akınlar yaphlar ve Altın
ordu kalesi Cemilin güzel ke
sişleri ve Sabahattinin kurtarış
lariyla bu tehlikeyı atlatb. Top 
ortada dolaşıyor, oyun müte
vazindi. 

Her iki takımın arada bir 
yaptığı akınlar neticesiz kalı
yor. 24 üncü dakikaya bu şe
kilde devam eden oyun birden 
cereyanını değiştirdi. Vahap 
bugün çok canlı oymyan Şük
rüden aldığı şutu kaleye çekti 
ve takımının ilk ve son sayısını 
yaptı. Altınodulular derhal mu
kabil Hücuma geçerek Altay 
kalesini sıkıştırmağa başladılar. 
Va devrenin sonuna doğru on
lar da birinci gollerini atarak 
1-1 beraberlikle devreyi bi
tirdiler. 

ikinci Devre 
Bu devrede canlı oynıyan 

Altaylılar ellerine geçen fır
sattan istifade edemiyorlar. 
Top boyuna avuta gidiyor. 
Buna mukabil Aitınordular 

Altaylıların tazyikinden kurtu
lup yaphkları akınlardan bi
rinde ikinci arkasından da 
üçüncü gollerini yaptılar. Al
taylıJar çok çalışmalanna rağ
men bugün hiç muvaffak ola
mıyorlar. Akınları Altınordu 
müdafaası önünde eriyip gidi
yordu . Cemil güzd kurtarış
larla bu akınları kesiyordu. Bu 
devrede de iki gol atan Altı
norduluiar 3 - 1 galip olarak 
sahayı terkettiler. 

Kaptan 
Ceza Görenler 

Dün akşam üzeri aldığımız 

bir habere 2öre Bucaspor ku-

Yenı Asır ıe Kanunuevvel t934 

türk Ul-~~ 
Saylav Yapacağını 

da Kadında,n 
Söylemişti 

, 

' iffeti Kara Peçede Ve Kafe · n Arkasında Arıyan 
Zihniyet Yıkılmıştır, Bayanlarımızın Heyecanlı Söylevleri 

Haşt ' ' ' " lıu ir. cı sırlı{rede -
sığdmlamıyan uçsuz değişleri
miz son hadise üzerinde büs
b5tün yücelmiştir. 

Bugün Türk bayanı siyasal 
ve öz haklarına gerçekten sa
hiptir. 

Soysal dirimin temeli demek 
olan kadın, saylav seçmek ve 
seçilmek hakkına da bugün 
ulaştı. 

Bayan Şehime bu ulaşmanın 
hatunun saylavhk isteği ile 
yapbğı savaşın neticesi olma
dığım, layık görülenlerce veril
diğini, olğun hale gelen yurttaş
lara sırasile bütün haklanm ve
ren derin gö~ Ulu Ölıderin 
Kadım da ihmal etmiy~k za
manmda ODU da bütün arzularına 
ulaşbrdığım, medeni kanuniyle 
her şeyden evvel eYiııdeki me.-.
kiini kuvvetlendirerek çocu
ğuna sahip dtiğini, irfaaen 
yükselttiğini söylemiş ve iffeti, 
yümndeki kara peçede ve ka
fesin arkasında anyan zilmiyeti 
yıkbğmı, Türle kadınını dün
yaya kavuşturduğunu aalat
mışbr. 

Bundan aoma yurdun her 
yerinde açılan ku okullarmda 
Türk kadmmm krıltürce yiik
selmeğe başladığım kendisi mtl
dür bulunduğu sırada lnnir ka 
lise.sine ilk sene yalnız 25 ta
lebe gelmiş iken pıiıcli gelen 
fazla talebeyi sınıflanıı bil~ al· 
madığını iıah ederek demiş
tir ki: 

-Evvelce-bir gün o v&kıt için 
açık bir kıyafet ota.fak: görü
len manto ile sokağa çıktığım
dan, yine bir gün üntı mef
humu üzerinde bir vazife yaz
dığundan ötiirü hareketim. di
ne taarruz telakki edilerek gün
lerce mektebin müdür odaaına 
çağırılmış ye zorluk.la cezadan 
1nırluJmuthım. 

Anlattığım ôtkiinçten iki ilç 
sene soDJ'a idi; milli savaşa 
henüz bqfanmış, o ~rada ben 
de Anadoluya geçmiştim. Bir 
müddet sonra kıymetli bir te
sadüf beni Ankarada Atatürkle 
k&l'fllaşbrdı. Etrafın.da benden 
bqka kadın olmadığını gören 
(Ulu varlık) bana dönerek : 

-Kadmdan meb'us çıkaraca
ğım, demişti.O günün o vaziyetle 
nasıl olacağını düşünmüş ve 
aklıma sığdıramam!Jbm. 

Bu sözün üzerinden 12 - 13 
sene geçti. O gün çok uzak 
olduğunu zannettiğim medeni 
bati ülkelerinde hala teslim 
edilmiyen ve bazılnnda uzun 
seneler savaşma neticesinde 
kazanılan bu hakka ulu önder, 
kadım on iki senede huula
mış ve kavuşturmuştur. Daha 
bir çok değişmelere ulaştıra

cak olan ve yükselmek, bize 
burada söz söylemek hakkını 
veren Büyük El başımızdan 
kalkmasın. 

Söylev alkışlarla müteaddit 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lübü cuma günü Alsancak sa
hasında yapılan Buca - K.S.K 
birinci takımlar maçında spor
culuğa yakışm,yacak surette 

hareketlerde bulunan ve kas
ten Karşıyakalı oyunculara tek-

me atan üç oyuncusunu ccza
landırmışbr. 

Bu oyunculardan Bilala bir 
sene, Mustafa iki ay, Ali de 

bir ay muvakkat boykut ceza
siyle tecziye ecülmişlerdir. Bu 
yerinde karan alkışlarken di
ğer sporculara da böyle çirkin 
hareketlerin hemen karşılığının 
görüleceğini ve hiç bir zaman 
cezasız kalmıyacaklarını hatır
latırız. 

defalar kesilmi~tir. 1 tısı. şu gördüğümüz sular için- ı 
Bayan Sablrenln Sözleri den ta~arken, o güne kadar 

Müteakiben şehir meclisi aza- sıkılarak, ezilerek yaşaya-
sından Bayan Sabire Yunus, bilen, dünyasına demir kafes-
Bayanlar, Baylar; diye başlıyan ler, kahn peçeler arkasın-
söyle\"inde: dan bakabilen Türk kadınlı-

- Onbeş yıl gibi kısa bir 
zaman içinde Türk kadınlığının 
geçirdiği mutlu değişmeleri 
gözden geçirince imanın başı 

döndüğünü, gözü karardığını 
soyleclikten sonra bukadar bü
yük değişikliği bugüne kadar 
hanai tarih ya:ımışh1' diye sor
muş, peçe ve kafesin kalkma
smclan bdmın soysal hayattaki 
büyilk rolünden bahsetmiş ve 
son knaaçh hadiseyi fiikranla 
karp)adık.Janm anlatmış ve: 

- Ba yiilu~cr bqka ulus
larda kumnlan doldmur bizde 
ise 14 yıllık bir zamana çık
llllfbr. 

Banu sığdırmak için yalnız 
Türk olmak Ye ulusun başında 
da Atatürk gibi büyük bir baş 
balunmak gerektir. 

Yaşasın Atatürk, yaşasın fır
kamu, yaşa.~n güzel yurdu
muz ekmiş ve ıiddetle alkış
lanmııbr. 

Bayan Sabire de istitrat ka
bilinden bayanlarımızın der
hal Cumhuriyet Halk Fırkasına 
aza yazılmalannı tavsiye et
miştir. 

Bayan Hasene Nalan 
Bundan sonra Bayan Hasene 

Nalan söylev söylemiş ve al
kıılanmışrır. Hasene Nalan ıöy-
levinde: 1 

- Çok aaygı değer, erdemli 
Tlirk kadını, diye başlıyarak 
demiştir ki: 

- Bütün acun ütüğünde (ta
rihiade) dönenme (inkılap) ut
kumuzmı yeri denlü ( kadar ) 
ytibek Ye eşsizdir, biliyoruz. 
bunu bize veren ulu önder 
Atatiirktiir. 

Atatiirlıün cumhuriyet terbi- · 
yesi, dönenme ( inkılap ) terbi
yesi, disiplini bizi yetiştirmiş, 
kabiliyetlerimizi yükseltmiştir, 
Bayan Haaene Nalan Cumhu
riyetten evdki idare şekillıeri
nin kadmlan insan hakkından 
dlfiirdliünii söyliyerek bun
dan sonra erkekle omuz omuza 
çahşabi '.eceklerini Ye bu hakkı 
kendilerine hükümetin verdiği
ni izah ederek : 

- Atatürkümü:ı:ün dilekleri 
gibi girdiğimiz bu siyasal alan
da ( siyasi sahada ) da değerli 
işler yapabilmeği ve ulu
sal ( içt mai ) kültürümüzü 
erginliğe ulaıtınnağı bir Erim 
(gaye) haline getirmeliyiz. 
Şurada Ata Türkümüzün ka

dınhk için ıöyledikleri kıymetli 
bir Teciı:elerini hatırlıyorum. 
"Dünya yüzünde gördüğümüz 

her fey kaclmın eseridir.17 

Y apsm Atatürk, içlerden ge
len bu yanku (aksiseda) Ata-

türke bittin Tiirk kadınının 
sonsuz saygı ve unutmazlığı 
olsun. 

Bayan Belkls KAmll 
Bayan Hasene Nalindan son

ra kürsiye gelen Selanik Ban
kası memurlarından Bayan Bel
kis Kamil şu nutku söylemiştir: 

Y w1taşlarım! 
Bugün, güzel ülkemiz içinde 

bütün kadınlık çevresini kap
lıyan candan bir kıvanç var .. 
Topluluğumuzu yaptıran bu kı· 
vancın yarablışında da, yine 
önder olan büyük Atatürkü 
önce, İzmirimizin şu sevimli kı
yıları üzerinden, en geniş duy
gularunla saygıhyorum. 

Yurttaşlarım: 

On bir sene evvel üstün 
gelen Türk süntıiilerinio oanl-

ğına da, bir yandan ışığıyle 

yol açmışh. 
O gündenberi, o yolun hızlı 

yolculanyız. Bu hız. bizi, Saylav 
s~çmeğe ve seçilmeğe kadar 
ilerletti.Hiç bir ulus ötğücünün 
yazmadığı ve belki de yaza.mı
yacağı bir yürüyüşle siyasal 
benliğimizde, en ileri gitmiş 
Avrupa ulualanna bile bizi 
üstün göıteren bu durumumuz, 
bilmeliyiz ki burada da kalmı
yacak •• Bapmızda buluşuna eri
fihncz ulu Atatürkümüz ol
dukça bütün dünya, kadınlık 
çevremizde daha pek çok 
ilerilikler görecektir. 

iyi bir ev kadını, iyi 
bir ana, çalı.ıkan ve doğru 
bir nrhk olan biz Türk 
kadınlan, erkeklerimizle nasal 
evde beraber, tarlada berabel' 
fabrikada bereber ve bir çok 
iflerde be~bu bulunuyo!'saL: 
savaş mey~ aıılaımda da clde
mızrak beraber olacağız. Bü
tün dünya bilsin ki önderimizin 
gösterdiği yollarla ba toprak 
üıerinde, erkek varhfı kadar 
kadın varlığı da olacakhr. 

Saylav 1fığını işte biz, 1 
:.

vuldu kafaları yakan bir alev
den ziyade kadınlık bütümü
nün doğuşunda bir aydınlık 
olarak g6rüyoruz. 
Bu aydınlık hepimize mutlu 

olsun 
Var olsun büyük '1lusumuz!t ... 
Var oLnm yuca Ata Türkümüz 

ve onun iş arkadq)an!I ... 
Var olsun güçlü ordumuzlt ... 

Bayal'i V9tllde Baha 
Bu s6yk-vJen sonra Kız mu~ 

allim mektebi muallimlerinden 
Bayan Vedide Baha uzun sü
ren ve çok alkışlanan bir kon
ferans vermiştir. 

Bayan Vedide konferansında 
maymunla kaplanın dünyaya 
hAkim olduğu sıra1arda icadmla 
erkeğin aynı safta olduk
lanm, ok ve yaylan ile 
.-ahp hayYanlan birlikte tepe
lediklerini sonra topr.-ıklafllla 
ile içtimai insiyakJann başladı
ğını, o Yakıt kadının bayabna 
bir yenilik verildiğini ve aon
raları erkekle beraber hak mes-
elesinde ayn tutularak eve 
k1ı1pabldığım izah ederek me
deniyet ilerileyip devrildikçe 
kadının anglosakaon ve cerman 
larda ilk olarak hakkının tes-
lim edildiğini, sonra sıra ile 
daha ba:ıı memleketlerde ka
kabul olunarak ve nihayet bu 
hakkın 1934 de de Türkiyede 
onaylandıiını söylemiş ve bunu 
tebarüz ettirmiştir. 

Doktor Saada 
Bayan Vedideden sonra kür

snye doktor Bayan Saada gel
miş, adaletsiz kanunlann esiri 
olarak yaşıyan annelerimizin 
yeni yetiıen kızlannı haklarını 
almağa taşvik ettiklerini, bugün 
imparatorluktan kalma haksıı-
lıklann artık tamamen kalkb
ğını ve son defa verilen hak-
kın en değerlisi olduğunu ıöy
liyerek: 

- Büyüklerimiz bizi deni
yorlar, kadının vazifesi çoğal
mıştır. Bütün bu işleri soğuk
kanlılıkla başaracağımıza emi-
nim. Beş Kanunuevvel gününü 
kadınların büyük bayramı 
olarak kabul edelim söylevi ile 
sözlerini bitirmiş ve alkışlan
mıştır. 

Heykele Doiru 
Halkevinde toolanan icadın-

lar bundan sonra en önde Kız 
lisesi talebesinden iki genç kız 
tarafından Türk ve Cümhuri
yet Halk Fırkası bayrakları ile 
çelenkler olduğu halde hükU
met önünden ve Birinci Kor
dondan geçerek Cumhuriyet 
alanında Atatürkün kurcağı 
önüne gelmişfer. 

Kadınlar şükran nişanesi ol
mak üzere kurcağa büyük bir 
büket koymuşlardır. 

Bayan Kevser Ferit 
Kurcağın önündeki kürsüden 

muallim Bayan Kevser Ferit 
tarafından bir ıöylev söylen
miştir. 

Bu kıvancın açığa vurulma
sına iştirak eden kadınlar kürsü 
etrafında bir halka çevirerek 
söylevi dinlemişlerdir. 

Bu söylevden soma Bayan 
Benal Nevzat ta bir nutuk ıöy .. 
lemiş ve her i1risi de şiddetle 
alkışlanmışlardır. 

Buradaki merasimden sonra 
Bayan Benal Nevzat arkadaş
luına hitaben dedi ki: 

- Arkadaşlar şimdi buradan 
Ulusumuza büyük Atatürkü si
nesinden hediye eden büyük 
Ana Bayan Zübeydenin Karşıya
kadakı mezarına giderek çiçek 
koyacağız. Arzu eden arkadaş
lar buyursunlar vapurla gidi· 
yoruz. Dedi ve hanımlar yaya 
olarak Karşıyaka vapur iske
lesine giderek vapurla Karşı
yakaya geçmi,lerdu. 

BUyUk Ananın Mezarında 
Kadınlara Karşıyakada da 

bir çok kadınlar i'tirak etmiş 
ve hep birlikte Osmanpaşa ca
miinde Atatürkün anası Bayan 
Zübeydenin mezan başına ge
lince eveeli büyük bir çelenk 
konulmuş ve kız lisesi son sı

nıf talebesinden Vecihe Ahmet 
fU hitabeyi okumuştur: 

Öz anne; 
Yıllarca e'Vvel dört duvar 

arasında bırakhğm kızların 

bugün sana, bu yurdun öz 
annesine ıüluaııa geldi. 

Artık en metin savaşlan ba 
prao gücümüz senden aldığı 
nurla parbyor. 

Sen ki ülküsüz bir varlığın 
örneği.sin, sen ki kara toprak00 

lar albnda bile yaşıyan bir ka 
dınsın. Kimbilir kaç defa b~ 
yurdun öz evlidı en acıh gün· 
lerini senin avutmalannla gi· 
derdi, unutmağa çahşh. A' 
saçlann ona bu yurdu aydm 
latacak yollan çizdi. s~ui 
sonsuz öğütlerinle beslene 
kaynaklar fimdi artık t&flll 
bulunuyor. Şu anda mezarbğı 
tann sil (ilihi) sessizliği bile 
bazan sevincimiz yan açık gi 
den gözlerini kapamağa yet 
mez mi? 

Evet yurdun öz annesi! 
Bugün Türk kadını isteğin 

kavuştu. Bab kadının bile ere 
mecliği en değerli işlere karış 
h, ülküsüne olaşh. Yalnız gö 
nül öyle isterdi ki Türk kadı 

nı bu büyük bayram günün 
mezannın baş ucunda değ· 
en yüksek kurultaylann kür 
sülerinde, dizlerinin dibind 
kutlulasın. Kollarına ablsın, se 
Tincinden ağlasın. Fakat n 
yazık ki sonsuz saadetler unu 
tulmaz acıların karşılığı olu 
yor. Bunun içindir ki içimı 

neş' e ile dolsa da ölenlere ye 
ayırmak borcumuz olur. 

Ne çıkar anne ne çıkar. El 
lcr yıllarca Meryemlerinin put 
}arını yaptılar, karşısında di 
çöktüler. 

Olanca varlıkJarile tapbla 
Sen ise yetiştirdiğin güneşi 
hütün vıldıilan söndürdün. Me 



Killtliri1n 28 inci .,... çok 
dejwli mak•lelerle 9km1 ba
lmmyor. 

Doktor ?ıılecati Kemal, Asan 
l.met, Lfaa lamet Aytekiaia 
yazllarmclan bqlm eaerji pro
feslril adlı beırkfllia çok biiyik 
ve iltifadeli bir alika ile oku· 
r•caiı bir terdline, acamun 
en methur piyaniat artisti 
Padaevkinin muiki nedir adlı 
bir makalui nnbr. 

Klltlr, klltBr ulühi olmak 
iati1enlerin okulilaktaa uzak 
kahmıyecağı wr mecmuadır. 
Kllltllrln Yeni N .. rr,.11 

Ktlltnr 29 unca sayıdan iti· 
baren çok kıymetli iki eser 
DefrİDe bqhy~. 

Bumdan biti edebi diieri 
hem ilmi ve laem de edebidir. 

ilmi de --- ...... lld 
kalem .... t.üaltm• ,.... 
lmfbr. 

Bu Jlz ,.im m baylk bi1pi 
Viy_.. ,..,...,. Freacl'dar. 

t.-a naı.- içine pen 
.,....-.......Wanclır.Freud 
....... ? .... phpmttır, bul-
dtildarl ....... ? Ba ...... 
~ Kalrln 29aca 
aayıliadiilih&reD bulacaksmız; 
Bu kıymetli, bilıf ile dola bir 
uerdir. Okuyanlaniı ılrtlt 
Ufkunu aenitletecektir. 

Diier e.erde bir Koralmm 
Bayata ohap Mitin dtbıya dille

rine çnrilmİftir, Burada Koralı 

Tavzih 
••• 

Hırsız Jandarma
nın Elinden 

KeateDi ~- No. 62 
Kaçmadı Doktor Ali Riza oa1en 

Yeni AMrGaze .... Umu- D08UM VE CERRA'HI 
mi Nefrlpl lltldlr- KADIN HASTALIKL.Alll 

Hlllne MUTEHASSISI S.111 değer ıazeteaiziıı 12/ l .. ________ __ 

121934 tarih ve 8823 Sayılı 1zmir Birinci icra Memarlu· 
alaba..,,m ikinci aalııifesi için- tandan: 
dl dbmaada PolUia mwaffa- Y. Amr l'azetesinia 31121934 
ldyeti bqJığı altmdaki yamuz- tarih 8815 sayılı parçamda 
ela (, .a -L lııraıdar iki d f Hızır KAiaya ile Osmaaa ait 

l'Qlll e a za- birini icra dairesinin sabf ill· 
bıta eline ıeçtikleri halde bir 
defa Ôdemifte ve bir defa da nmda birinci artbrmasmm 3-1 • 
Bornovada jandarmalann elin· 935 Peqembe günl denecek 
den kaçmak fınabm Jıulabil- yerde Sah flhıü yazılmakla 
mitlerdi ) clenilmeltedir. Bu t,nbih ohmar. 5407 (1086) 

• ........ Adaaicleli Muta- lzntlr Belelllı••lnllen: 
fa otla 8-n Ali evvelce bat· 1 - 84 Adanın 15 numara· 
b bir lurmzhktan dolayı Öde- h arsumm uh•• a-ı. llllzafe
mit zabıtaıımn takibine uğra• de ile 1211/93S de ":at 16 a.
... ft tatal.nk ,..a,.,. ve- dir. 
rllmit .n ...... aaetle ..wau. 2 - 83 Adama 20 i ırırara· 
iken ahiren --~:•en 2338 -.- h ana•nıapbfı açık alzaye-
numaralı af kanmamıdan istifade de ile 1211/935 tle ad 16 ela· 
ede1 ek çıknnt ve artık wı'a• dtr. 
tmm 1c1--=..... ı--nr...~ -.•· -y-,r--""•- 3 - 47 adama 7, 5t1 au-
....... harada tz.ire mu• matah analanmiı satıp kapak 
baceret etmif ve uzun zamma• mkayede ile 12/11935 de mt 
da.beri lmıiW Kemalpaşa, Bor- 16 dadır. 
nova civannda icrayı aan'at 4 _ Ceneral t.met boJuna
etmekte t.hWIJMllla. Adaıicle da ziaet fabrikui ~ 
Nahiyesiain Keten dere-mahal- anama •bfı ka,pM. mlZayeie 
luiade oturan yalıuz bir vali- ile 1211/935 de IMt 16 dadır. 
duini ı&mek maksadile gel· luhat · · hatkltiPlie ifti
diii Ôdemiften bot dinmemek rak için d~yleaen ... n 
ipg 20 Eylil 934 Peqembe mtte depozito maldwalarile 
ıecesi kasabada Kuyumcu Fuat belediye enclmeİIİİI~ ilalraeaat. 
efendinin dllkktnıaı delmek 16 • 27 5409 ( 1089) 
iatemif ve fakat bekçiler tara-

fındu girilerek yakalamak Sa"-'"ık Depo 
i .. ;.. ilzerine hncum. ettikleri w; 
·r- fu_ -• ~da Eski .-a-..al. 
aıeıacla bUlllara at91 ederek lıer -.a ""' •'llMV~ 
Aılrai WV.• ~ ~ (6) numarô dep«> 

Sümer Bank 
YERLi MALLAR PAZARI 

&Mlir Jla)kından Gördüğü 

Şükntn Karşılığı 
Büyük Rağbete 
Olarak 

12 B. Kanunda Başlıyacak 
TASARRUF HAFTASI MÜDDETİNCE 

BIL'UMUM MALLAR 

10 • /. T enzilitla 
SATILACAKTIR 

Bilumum Devlet ve mftesaesat memurinine tak-
sitle mal verilir. ( Odun~n o. 11-12 ) 

Fransızca unan 
Gazeteleri 

80Dra ıece karaalıimdan bil'is- iki kattan ibaret olup birinci 
tifade izini kaybetmeğe muvaf· kab ıa:;et .Jt-:t•e ikinci kata 

m•~~~ ....... Jki dafa la.We - ctePo ........... · -t..''l:T~L.~ı. -~ Y.-.-. .. ~-
• çetmelikte 'telhtipotlumev· 

lkametkAIUm Birinci Kor· 
a Ta)')'Me Sinema• civa-

nada 222 Numaralı eve nak· 
letaqtir. Hastalannı eskisi 
fibi ikinci Beyler sokajmda 
8' Nııı ... ....,. ........ 
amde bbul eder. 

Em Telefona: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

H. 3 (25) 

kiiad• ve K....ıtubla .... 
bğı glrlllerek ...,_ verilen 
DlRliOlllD ,.-.." ... Polise 
yamldaja • ~ Jalanz 
dahi s&aderildiji halele bu 
tine kadar bulunam.....,. Bir 
hınmn bulunamQlulak fldaden 
........... bqka tatllW.ktan 
...... kaçınhmf ·-...... 
tla itapacbr. .....,.,. ... 
.... O.temit ~ ... 
ppae-iftir. FJe l(IC•At• IOD· 

rau ............... Ye 

aaretle kaç ... ı•e iwlkln 
yoktur. Ba "'1H• •"it -..U
li de takdir ~- ..ı 
memleketi olaa CN.•iftıt b· 
lamamıı pıh publloa tapllpıak 

l.aire •YUflll•"'- llaRa care 
............ Hummald&dne 
seçtikten ....... bpiAı rp 
feklindeki Defl'İyat f h'll nem 
lllfuzmıu karacak ve halkın 
zaptta lmnetlerine brta olan 
muhabbet ve. itimacla• sarsa· 
~ •ir mupıele ~tundan 
keyfiyetin ayni stitaada bu IU· 

retle tav&ibine deWetiıüzi yal• 
vannıa efendim. 

~eıaıit Kaza J. K. 
ı_. Sanal 

Bu ttu.ı Uataltk 
Keçedlerde Hamam soka

jmcla .... ,.ıu 
Harun yemelc paruı mesele
sinden çırajl 9 Jatmda ~o
yu kundaraa biç.jile hafif m• 
rette y&l'lla.,...., 

Y eaiden Açılan 

Oyük lıperyal Oteli 
Beyoflu lnpiz Sefarethanesi Y amnda No. 6 - 8 

Halice feVkallde manzaruı olan, buyolu, çok temiz 
ve 11111 odalara n ..ıoaıara ma&k olu yeılne lair otel· 
clir. Fi1atlar çok •atedildir. 
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us 
İsmi ·zm·rde Ve Ege 

mıntakasında tanımıyan yoktur. 
Son sistem buharlı Amerikan makinelerile 

boya yapan biricik müessesedir. Tesisatının 
: lzmirde eşi yoktur. 

Kostümlerinizi, roplarınızı, fötr şapkalarınızı 
bilumum ipekli kumaşlarınızı bozmamak az mas
rafla ve yenileştirmek için AJmanyanm meşhur 
kimya fabrikalarından f. G. fabrikasında ihtisa
sını yapan ve herkesce tanınmış bulunan 

ŞARL PRİMUS 
Müessesesine Veriniz 

BA YR 1\1 l\'IUNASEBE1,iLE 
Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

ADRES • SAMANİSKELESİNDE • • iŞ Bankası karşısında 
KARDİCALI ıbrahim Hanında 

Telefon : 3449 
6 - 15 (1068) 

Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi 

Jayranı Miinasehetile Fiyatlarda i evkaJade 1,enzilat 
Avrupada, Gilet, Keler, Puyan boyahanelerinde uzun müddet staj gören Parisin 

elbise temizleme ve boyama odası tasdiknamesini haiz ve beynelmilel 
temizleme ve boyahaneler federasyonu azasından 

S A R D A Elbise temizleme ve boyahanesi İZf.JllR de de 
çok nam kazanmış bir müessesedir 

T csisatı son sistem Alman, Amerika~ makinelerile mücehhez olan bu atelyede bu 
kerre icat edilen yepyeni bır usulle her türlü kadın, erkek elbiseleri 

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

mesindcn: 

Bayraın münasebetiıe Ya 1ılaıı .l\Jiihin1 1~enzilattaıı 
istifade Ediniz Ve Koşunuz 

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

Ankara Bir as lzmirde mukim Behçet kızı 
Şivekar tarafından kocası İs
tanbul beyoğlu yüksek kaldı

rım şakkullu camiinde Recep 
·oğlu Cemal aleyhine açtığı 

boşanma davasının tebliğatı 
ikametgahı meçhul bulunduğun
dan bahsile biJa tebliğ iade 
edilmiş olduğundan müddeiye
nin talebile tebliğatın ilanen 
icrası ve arzuhal suretinin mah
keme divanhanesine talikine 
ve tahkikabn 21-1-935 Pazar
tesi gününe bırakılmasma ka
rar verilmiş olduğundan müd
deaaleyhin mezkür günde saat 
10 raddelerinde asaleten veya 
vekaleten tahkikat hakimi nez
dinde hazır bulunması aksi tak
dirde aleyhinde gıyap karan 
verileceği tebliğ makamına ka
im olmak üzere keyfiyet ilan 

-GOP 
• -------~-

Umduğumuzd~n Üstiın ıkt 
~~~~~~~~-.. --~~~~~~~-

Ucuz - Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

lznıirde acentanıız yoktur. Beş sancllktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini l<abul ediyoruz. Ankara Ornıan Çiftliği ~1ü<lürlügüne .nıüra

, caat. Fazla izahat için lznıirde Ege J>aJas ve Şehir gazinosu nıüsteciri 
Türkmenoğlu l\1urat beyden alınabilir. 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

. Oem·r Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve e

nasUI hastahkları 
mütehassısı 

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

DOKTOR 

at ip 1 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğle-
den sonra Beyler - Hacı 

İmamlar sokağında 
No. 12 - Şifa Yurdunda 

kabul ve tedavi eder. 
Telefon No. 3331 

s. 7 
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çüvmek 4. Fışkırmak 5. Çok gelmek 3. İrgumak 4. 
Kaynayıp fışkırmak 6. Kay- Karmak 5. Koplamak (Kop
nayu gelme 7. Köpmek 8. Çok) 6. Taşmak 
Orgamak 9. Şımmak, şımız- - halinde - Ürgün 
mak (Feveran haıinde olmak Feylesof - (Filosof) Bil-
man.) 10. Taşmak ge ( hakim, allame, sage 

Fevk - 1. Üst 2. Üstün man ) 
3. Yukan Feyz - 1. BolJuk 2.Çok-

- alade - 1. Artıksı 2. luk 3. Düşek 4. Gönen 5. 
Ayrıca 3. Bambaşka 4. Çok Gürlük 6. İlerleme 7. Oğuş 
başka 5. Ertenü 6. Ertingü okuş 8. Ona 9. Onu (On-
7. Oransız 8. Solımnığ maktan) 
(Acayip, meraklı man.) - bulmnk - lenmek -
9. Tansuk 10. Tın (Çok,pek 1. Dönlenmek 2. Gönlenmek 
gayet man) 11. Y avlak (Ya- 3. Görülmek 4. Onmak 5. 
man man) Onulmak 6. Uğurmak 

F evr - Birdenbire - li - 1. Bol 2. Çok 
- rn - 1. Ansızın, A- 3. Gür 4. Onat 5. Ongupu 

pansız 2. Birden, birdebire, 6. Yeğin, yiğin 
çarçabuk. - siz - 1. Çorak (top-

- en hareket etmek - rak için) 2. Keprem 3. Kısır 
Urnukmak - ü bereket - 1. Ala-

F evt - (etmek) 1. Elden da 2. Artım 3. Verim 
çıkmak 2. Kaçırmak ( Bir Feza - 1. Boğluk 2. acıt 
fırsatı ) 3. Yitirmek. yitür- (Gökte boş yer man) 3. 0-
mek gan (eski Türklerde en bü-

- olmak 1. Elden çık- yük mabut olup feza ve 
mak 2. Elden gitmek 3. kainattan kinaye idi) 4. Uza 
Ölmek 4. Yitmek 5. Yok 9. Yazı (ova man) 
olmak Fıkara - (Fukara) 1.Hı-

F evvare - 1. Çirtlik 2. zan 2. Karacı 3. Yoksul 4. 
Çımkımk 3. Didirme 5. fış- Zavallı 5. Züğürt 
kırdak, Fışkırık Fıkdan - 1. Bulunma-

Fevz - 1. Kurtuluş 2. masına, olmama 2. Eksiklik 
Onu 3. Yetime (Fevt man ) 4. 

F evza - (Anarşi) 1.Kar- Yokluk 
gaşa 2. Kargaşalık 3. Karı- Fıkra - 1. Boğmak 2. 
şıklık, Karmakarışıklık Boğum 3. Onurğa kemiği 

Feyezan - 1. Basıldıru (her parçası) 4. Söy, söy 
2. Basu 3. Saylama 4. Çap- Fırka - 1. Bölek 2. Bö
kur 5. Çok gelme 6. Kay- lük 3. Öğür (Sürü, fevç,gü
nama 7. Şayık 8. Örkün 9. ruh man) 4. Tümen (on bin 
Taşkun 10. Taşma 11. Yay- kişilik askeri teşkilat 5.Yar-
gun, yaykın tım (Kısım, bölük man) 

- etmek - Coşmak 2. Fırsat - L Adağa 2. 

1 

r 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Biriilci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşu;ında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

olunur. 54-01 (1088) 

Sat lık IIane 
Bomovada Asım bey soka

ğında 2 numaralı hane satıbk
br, Görmek iç.in Kürt Ömer 
sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen
diye müracaat. 5-2 
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Aralık 3. Buluntu (kelepir Öbür manaları : Kaide, usul, 
man) 4. Çalım 5. Çola 6. nizam, üslup. 
Kabu 7. Kesman 8. Sıltav Fıtri - 1. Boz (işlenmiş, 
(bahrne man) 9. Sıltu, şıltu terbiye tahsil görmüş nasıl 
10. Sıra (sırasını düşürmek) yaralmış ise öyle kalmış 
11. Sıltav, Şıltak 12. Tav man) 2. Çaralganduk 3. Çın 
13. Ten, Tenğ 14. Uğur~ (Bozulmamış, hakiki man) 
oğur (imkan man) 15. Ya- 4. Doğuştan 5. Yaradılışta 
rağ olan, Y aradılışlan 

- bulmak - 1. Çalımı- Fidan - 1. Boruşa (Ü-
na getirmek 2. El değmek züm kütüklerinden dikilmek 
3. Sırasını düşürmek üzere kesilen çubuk) 2. Büte 

- cu olmak -· 1. Öne- 3. Çimlik (Körpe dal) 4.Dik
mek (fırsat gözetlemek man) me 5. Fide (Yastıkta yetiş-
2. Sıra gözlemek 3. Uğur- tirilen sebze fidanı man) 6. 
lam ak 4. Y ağınmak llişe 7. ince dal 8. Mol (bir 

- fevt olmak - 1. İş senelik ağaç) 9. Sürgün 10. 
işten geçmek 2. Tavı kaç- Şitil 
mak. · Fidye 1. İnamlık 2. Yol-

- tan istifade etmek - luğ 3. Yolu 4. Y oluğ, Yoluk 
1. Sıltanmak 2. Sıltaklanmak (Kurban man) 5. Yuluğ 6. 
3. Tavında dövmek (demiri) Yoluş 5. Yuluv 

Fırtına - 1. Bora (karlı - ile kurtarmak -Yol-
yağmurlu, rüzgar man) 2. mak, yulmak 
Boran (şiddetli karlı, yağ- Figan - (Bak : Ah, ef-
murlu rüzgar man) 3. Dağal gan, enin, feryat.) 
4. Davul 5. Esürgün(kasırga Fiil - 1. Capsak 2.Edik 
man) 6. Kasırma 7. Kay 3. Etsrü, İtgü İtgü 4. Etik itik, 
kayı 8. Külek 9. Tavul 10. 5. Etinki İtinki6. İş 5. işlev 
Tüylek 11. Yelen (Kasırga 8. Kıh 9. Kılış, kılınç 10.Kı
man) lınu 11. Kılmak 12. Yumuş 

Fıskıye - 1. Bükre 2. (vazife, buyurulan, tevdi olu-
Fışkırdak 3. Fışkırık nan hizmet man) 

Fıtık - 1. Süser 2. Cur- Fikr - (Fikir) 1. An 2. 
gut (Erkek çocuklarda sık Domuk (Fikir, tefekkür, cn
sık görülen fıtık) 3. Dehe, dişe, mülahazat man) 3. Do
tebe 4. Düşüklük (Bağırsak ruk (Doruğu kıt: Akılsız) 4. 
düşüklüğü) 3. Kasık yarığı Düşünce 5. Düşünme 6. Ep, 
6. Kavluç 7. Pörtön 8.Takır eyp 7. Es, us 8. Kep 9. Kö
takur lün 10. Oy 11. Ök 12. Sa-

- lı - 1. Kasığı yarık ğınç, Sakınç (tasavvur man) 
2. Kavuç 3. Kucur 4.,K!lldur 13. Sağış, Sakış 14. Sakınçı 

Fıtrat - 1. Kılığ 2. Oluş 15, Sanı ( sanı kursağinda 
3. Yaradılış 4. Taradış 5. kalsın) Bir bedduadır.iasav
Yosun ( inşa, yapı man ) vur, zihni, suret, hayal man) 

Di Ve 8aş Ağrı la 
rı için En F aideli Ve · 

Tesirli laç 
( Algopan Cevat ) dır 

( 1 - 6 - 12 ) lik teneke kutularda ve orjinal amba
lajda her eczaneden isteyiniz. 

-----

Toptan Satış Mahalli : 
Istanbulda Bahçekapısıııda 

z 
ECZA DE OS D 

Şehrimlzdehl Ecza Depolarile Eczanelerde 
Vardır. ısrarla ALGOPANI isteylnir. 

Amerikalı ~ir bak teriolog bakımsız ir 
dişin üstünde 11 cins. bir milyon mikro
bun yerleşip yaşa abilece w ini sö )ü or. 

J)jşlerinizi günde iki defa 

RADYOLiN 
l{ulfanarak tenıizlerseııiz bu nıikroolar yaşa

mazlar. RADYOLiN diş ve diş eti hastalıklarına 
karsı en nıüessir bir çaredir. Dişleri harao eden 
han11zların muzır tesirlerine nıani olur. Dişleri 
ten1izler ve varıl varıl parlatır. 

In~aatııw~için atideki ihtiyaçlarınızı pek uouı f iatlarla 
temin etmek isterseniz Halim aga çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticaretbane1ıinA müracaat ediniz 

Ç!MENTO 
Çubuk demir ve her neı\! çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden Iavhalaı ve bunlarm 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosı/onlaı ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir diJkme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erruati vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çi~entolar, BDtDn M•rk11lar 

it Şer•itle 
m zd 8 tı ı ~ 



Yer içkilerini rada içer 
Bütün İzmir 
Y• meklerini Birinci Kordon Liman Şirketi Yanında No. 122- 2 
Et Yemekleri Balık Ve Iskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezerife 

20 25 15 10 105 kuruş 

Sahibinin Sesi 
r' 'J Cöz Hekimi 

Mitat Orel 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey 

y\. 1795 Aman beyim. Duet 
• Kadın kıyma canıma 

- Müzeyyen Hanım 

: AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
:i Hicazşarkı. Sevdc:mı dilim 

ADRES: Beyler - Numan 
zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon N o. 3434 
---12-26 (1019,__ .. 

-: anlatamaz -: Saadet Hanım Emel Celil Hanım Göz Tabibi -------X 1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış giilmliı lUtf ü Kır~ar 

AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kada 
Uşak şarkı. Gel gel ---- Mahmure Handan Hanım ----MU!erraf Hanım ----1797 Ey nazlı çiçek 

AXl 801 Uşak şarkı. Endamına bayıldı 
Şetraban şarkı. Titretti beni Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

----Seviyorum ayıp mı dır Süheyla Bedriye Hanım ----------- ikinci beyler sokağı 
Telefon : 3055 

746 s. 7 
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Ucı1zluk Bilgi 
Teır-izlik 

lrgat Pazarında A2lzler Sokat]ında 

• 

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

iş yapan matbaasıdır. 

Matbaası 

• Müşterilerini 

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

Bilgi Bir Çok Şlrketlern Hisse Senetleri Biri 
matbaasında. Baıılmıştır. 

Etmekle 

iftihar Matbaasının 
------ -- -

- - - --- -- - - ---------

Prensibidir 
,, 2640 ,, Numaraya 

rf elef on Edilince Sıpariş Kabulü için ~1enıur (iönderilir . 
Eder 

............................................................................................................. 

B ._,,,, 1 ''' agcı ar ..... 
Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 

bağcıhğında muvaffakıyetle kullanılan 

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

Pek az masrafla bağlarınızın ve:-imi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkaktır. 

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

Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübre!eri Umumi Deposu 

. . 

. 

Yemi' Çarf ısı Cezalr Han 
15 - 30 Telefon : 3809 i Z M i R 

..................................................................... 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyamn halis Morina bahkyağıdır 

iki Defa Süzülmü,tur 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bamai KiizJaet 

Sıhhat Eczanesa 
: .•.....••.•..•...•.........................•......•..•............... 

Dahlllye 

DOKTOR 

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

karşısında. 

Cuoadan JDAada 3-6 ya kadar hastalarım kabul eder. 
Telafon: 3806 6 -26 (887) 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYV A BAHÇESi SAHiPLERiNiN 
Dikkat Gözlerlne 

Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz (GÜVERCİN) markalı 
KİMYEVi GOBRE'lerin IZMIRDE sabş yerinin yalnız s 

GAZI BULVARINDA YENi TUHAFİYECİLERDE 
(1) NUMARALI ADADA İNGİLİZ KİMYEVi 

GÜBRELER ŞİRKETi 
Olduğunu Unutmayınız . 

GÜBRELERİMİZI BAG mıntakalarında ki KÖY ve 
KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentalan
mızda bulursunuz. 

Adres : İMPERİAL KEMIKAL iNDUSTRİS ( Levant ) 
LİMİTED ŞİRKETi IZMiR ŞUBESİ 

P. K. 78 Telefon : 3803 
1-26 (1092) Pa. Ça. Cu . 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 1435 tarihinden itibaren müştereken 

haııta kabulüne başhyacaklardır 

Telefon: 2 6 3 9 
-15 (9090) 

lzmir Mınta a Saa'at Mektebi 
üdürlüğündeu; 

1176 Lira 63 kuruı bedeli keşifli mektebimiz tam·ratma is
tekli çıkmadığından eksiltme müddeti on gün daha uzatılmışbr. 

f stekli olanlar keşifname ve şartnameyi görmek üzere hergün 
mektep müdürlüğüne ve ihale günü olan 23-12-934 tarihine 
raslayan pazar günü saat onda Villyet Encümenine müratcaat-
lan ilin olunur. 5270 (1084) 

Ki~ GEJ"'DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ibtiyacmızı temin ediniz 

Bü.Yi~K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Satı! mahalll : Kestane pazarında No. 10 
885) Telefon 3937 

- :--:~: .· .. ~-. . . ....... 

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

IZ:tliB 
MERKEZi : H.fi:RJ.IN 

Almangada 17~ Şubu' Mevcuttur 
Seı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Raybsmuk 

1'tirkıyede Şnbeleri: lSTA~BUL ve IZMl.H. 

.Mıınrı.1a ŞnbeJeri : IiA HlUJi~ ve lSKENDI<:RtY K 
Her türlü banka mnaıoellitnı ıfa ve kabul eder 
c ALMANYAHA seyahat, ikamet, tabıil ve saire için 

en ehven ~eraitle REGISTERMARK satılır.• (b-1) 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
~ırketın Merkez ve Falırıkası: lzmırde Hıtlkapınardadır 
Yeril Pama#undan At, 1 aggare; Klipekbaf. Def1irmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıavı her nevı l{abot bezı 
imal eylflruekte olup malları Avı uparıın ayni tıp ınemıu 
oat111a faiktir. 

Telefon Ro. 2211 ve 3087 
'l'el .. raf adresi: BaJ'rak Izmir 

tid9W 
(H 1) Per. 



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

Zee & Co. 
FRİESLAND >motörü halen 

limanımızda olup 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

MOREA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Hamburg ve Bremenden yük 
çıkaracaktır 

A VOLA vapuru 6 son ka
nunda bekleniyor 9 son ka
nuna kadar Anvı:-rs, Rotter
dam Hamburg ve Bremen için 
yük ala"aktır. 

TINOS vapuru 21 son ka
nunda bekleniyor. 23 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, Varna ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

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

ARMEMENT DEPPE 
GlRONDE vapuru Halen li

manımizda olup Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHlP 

CORPORATION 
EXILONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

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

Vurut tarihleri ve vapurların 
isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 22 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tabliye ederek Bur
gas, V ama 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 olup 

Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go
teborg, Oslo ve İskandinavya 

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

için yük alacaktır. 

SERVİCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 21 

kanunusanide beklenmekte olup 
ayni günde Malta, Barselon, 
Marsilya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
PELES vapuru 26 kanunu 

evvelde beklemekte olup ayni 
günde Malta, Barsebn, Mar
silya ve Cenovaya hareket 

edecektir. 
Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün Izmirliler Burada Buluşurlar 

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

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

Dl.kkat • Bütü~ Egelilere Brı·slol s.irke-
c • Beyoglunun cıde 

o~ rr ani\' e oteli~id!~:siye 

METALLüM 
J~anJhtth.111111 İt'IC ı h 

ıdııılcriııç lıırza 

rıınn aldanıuaıoış
ı 111 el ı r . 

Çünki: 
J ~.uı !'l aıırıe uazrı 

' "" ı,atf yatı ,,, 
• ·ıf!ı hol .f Pgaıı r 
ı tınhaılır. 

Hn lıayitl~ıı 

aıayıııız 

Deposu 

W EHrw1 ET 
TEV Fil{ 

t·lc ktr ı k ma ! z t ıı ıt 

tıcardlıanc~ı 

J>t'Ş 'flrnR. l cıla r 

TELEFON 3323 

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

V A ıZMıR, PiRE TRİYESTE VE 
apur centesi SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 

CENDELI HAN BİRİNCİ HAFTALIK POSTASI 
KORDON TEL. 2443 Seyahatın müddeti ızmir 

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

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

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

THURSO vapuru 25 birinci 191121934 SRBıN 
kanonda Hull Londra ve An- 26/12/934 S.S BEOGRAD 
versten gelip tahliyede buluna-

DıKKAT: vapurlar Çarşam
cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır ha günü sabah yük almıyacak-

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
lardır. • 

T AHMIL iÇİN BEKLENİLEN Pire ve T riyeste yolcuları 
VAPURLAR için fiyatlarda tenzilat yapıl-

ART A vapuru 2 birincı ka- mıştır. 
nunda Hamburg, Bremen ve Yolcu ve nav'un için tafsilat 
Anversten gelip tahliyede bu- J. PUSSİCH acentesine mü-
lunmuştur racaat ediniz. 

NOT: Vürut tarihleri ve Kordonda Cemal Cendeli 
vapurların isimleri üzerine mes'u han No. 13-14. 
liyet kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 ------
Ferit Kuvvet Sorubu 
Zayıflara, sıtmalılara, işta

hı olmıyanlara, mide ve si
nirleri zayıf olanlara, vere
me istidadı olanlara 

Kan ·ve kuvvet 
verir. 

İdrarını tutamıyan çocuk 
ve ihtiyarlara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

Umumi depo: 

S. FERiT 
Si fa ... 

Ecza nesidir 

Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı 

ET.UP UEllAI~ 
Makine lmalatlıanesı 

HRlıııo• ·' Nunınrn 50 

l\I üeijJeeemiıı 
ınanıulalı 

0 11HRk 

mak ı 11 

lzmirıle 

laalıyctt~dır 

A l~k:ıılarlı. 

ı ın lııı uutklllP 

'"" '" t 
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Cial"llJl!n 

tlt'r lıuJc~;ı v•~ 1ı .. r J,uvv('f 

hPr c HM n r nlııHk : ıt iizt1rine 

Bilumum Deniz işleri 
J>nrhırıler, tnlumlıalar vı 

tesısntı ınıbanikiye asan"ör vt 
v:ııçlH ve s:ıır ışler Jnııhtı 
VP kRh11! ı · flıltr 

fstanbul Li~elei" Aiım, Satım 
Konlis:v onundan: 

Komisyonumuza merbut Haydarpaşa lisesinin 1200 ton Kriple 
maden kömürü ile yazı tahtası, sınıf dolabı, iki tekerlek üzerinde 
üç parçadan mürekkep merdiven, yazıhane, ilan tahtası, yemek
hnae dolabı, kanepe koltuk takımı ve yemek masalarının 19-12-
934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
şartnamelerle resimlerini görmek üzere İstanbul erkek lisesindeki 
komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de temi
natı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatları. 

3, 7, 11, 15 5210 (1031) 

ISTANBUL MİLLİ FMLAK MÜDÜRLÜGNDEN: 
Be yoğlunda Şişlide F eriköy birinci kısım mahallesinin Hacı 

r.fansur sokağında elyevm Şişli nahiye müdüriyetinin oturduğu 
Sazanof apartmar.ı deni!en altı katta altı daireden ibaret bulu
nan 41 No. lu apartmanın bedeli dört sene ve dört müsavi tak
sitte nakten ödenmek şartile 13620 lira bedel üzerinden kapalı 
zarf usulile satılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarile 1022 lira-

;,:lık teminat akçelerini 31/12/934 Pazar günü saat 12 buçuia 
kadar komisyon riyasetine vermeleri. 

16~20~24~38 5306 (1085) 

SAÇLARINIZ 
Dökülüyor Mu ? 

Hemen dökülmesine 

KANZUK Eczahanesi 
müstahzarabndan. 

KOMOJEN: Saçların 
dökülmesine ve kepek
lenmesine mani olur. 

KOMOJEN: Saçlarııı 
köklerini kuvvetlendi
rir ve besler. 

• • Latif 
rayihalı bir saç losyo
nudur, deposu Kanzuk 

eczahanesi her ecza
hane ve ıtriyat mağa

zalarından arayınız. 

(993 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGI 

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

Adres : 

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

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 iZMİR 

Eczacı Kemal ' amil A~ta~ın 
Hususi balıkyağı Hilal eczanesinden başka yerde yoktur. iki = :üzülmüş hafif bir şerbettir ve ucuzdur da ... 

ŞARk BALI ŞiRKETi 
HALKAPINAR FABRiKASI MAMULATI 

IZM:IB. 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her 

toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, 
SATIŞ DEPOSU: 

Çeşit kazmirleri 
şık ve zariftir. 

Yeni Manif~turac•lard• 3 numar•ll 
cad. No. 8 Telefon No. 3942 

. 502 h - 1 


