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SAYFADIR 

' 
Yeni Asır matbaasında basılmıştır. . 

Cunı1mriyetin Ve Cımılmriyet Eseriıı·iıı Bekçisi, öabahları Çıı• ... r Siyası Gazetedir 

• Rusy r n a ifa ? 
Atina 
Görüşmeleri 
Atina görüşmeleri bekledi

ğimiz bitime vardı. Türk-Elen 
arkadaşlığı sarsılmak şöyle 
dursun bir kat daha berkitildi. 
Bunun böyle oluşunda şaşıla
cak bir nime yoktur. iki ulu
sun dirimsel olan asığları ara
sındaki birlik çoktan beri an
laşılmış, yakın Şarkta yeni bir 
anl~ma ve ulaşma sünesine 
dayanan siyasayı yaratmıştı. 

O günlerden bugüne bu bir
likte çalışma isteği eksilmemiş 
artmıştır. Ortada denenmiş bir 
sıyasanın güzel, seçkin, olgun 
verimleri dururken o kadar 
özenli çalışmalarla kurulan 
antlaşmaların boş kuşkularla 
değerini kaybedeceğini düşün
mek için gerçekten öyküye 
dalmalı idi. 

Elen arkadaşlarımızın dinkı

lık büyümü yönünde kopardık
ları bora yersizdi. Zira Türk
Elen arkadaşlığına değer ve
ren onun içli özüdür. Türkiye
nin büyük bir devrim içinde 
olduğunu, arkadaşlarımız da 
bilmez değillerdir. Bugüne de
ğin elde ettiğimiz utkular, iler
lemeler büyük devrimimizin ya
rattığı varlıklardır. Biz bu bel
gileri, canımızı vererek koru
mağa ant içmiş adamlarız. La· 
yik bir uluş olan Türkiye ile 
yakınlıklar kuran Yunanistanın 
bizi bu devrimci kafamızla 
sevdiğine, anladığına, kardeşçe 
birleşen ellerimizin bunun dı
şında istekleri, düşünceleri ola· 
mıyacağına inancımız vardır. 
Bu böyle olunca dinkılıkların 
tapınacaklar dışında geyilme
sini yasak eden törenin nasıl 
bir süneye dayandığını anlama· 
mak şu son on iki yıl içinde 
nasıl bir yol üzerinde ve ne 
kadar büyük hızla yol aldığı
mızı bilmemek olur. Bizim bü
tün komşularımıza el uzatma· 
mızı, barışsever siyasamızın 

kökünü ancak bu içten dev· 
rimcilikte aramalıdır. Bir kez 
bu anlaşılırsa yürekten dostlu
ğumuza olan inançlar artar 
Türkiyenin iç siyasası gibi dış 
siyasasının direkleri de entri
kalı düşüncelerden uzak olarak 
açık özlülüğe ve açık sözlülü
ğe dayanır. Yazğılanmızı bir
leştirmeğe söz verdiğimiz ulus
lara canla ba~la bağlanırız. On
lardan da bu karşılığı bekleriz. 
Bir yönden bu yepyeni görüşü, 
öte yönden de antlaşmalarımı· 
zın verimlerini göz önüne ge
tirince Türk - Elen yöntemle· 
rinde bir kılık işinin bulutlar 
Yaratacağını düşünmek bile 
gülünç olurdu. 

Türkiyenin azlıklara karşı 
Şİyasası koruyucudur. Öyle ki 
bizde ayrılık yoktur. Bütün 
Yurttaşlar arasında Önen denkliği 
"ardır. Bu kuru bir san değildir. 
~lle tutulurcasına alandadır. 
ıl!en komşumuzla azhlılar işi 
Yönündeki görüşmelerin de ge
nel iş ve asığ birliğini sarsmı
Yacağına inanmak isteriz. Şu

~~- da inanımız var ki, layik 
1 urkiyenin en büyük ve en kök
neı olan devrim belgisinden bir 
tozan kıyması beklenemez. 

Şe-vk.e1: .EUigt:ıı 

(Nime - şey), (dirimsel asığ
lar - hayati menfaatlar), (öykü
gaflet), (büyüm - mesele), (Ut
k( ~·muvaffakıyet), (belgi - eser) 
Yontem - münasebet) (önen -
1İak) (tozan - zerre) (köknel -
Cezri\ 

lngiliz Gazetesi Israr Ediyor HariciyeBakanımız Dün· 

A k "" A l d N I V Ankaraya Hareket Etti s erı n aşma a e er arıııış T .. kG t 1 . . A.. h 11 .. d "" T . ur aze e erının gır aş ı ıgın an 
Fransa KurultayındaAskerı ahsısat Memnun -Trakya Türkleri 

Londra, 19 (A.A) - Star 
gazetesi gizli Sovyet - Fransız · 
askerlik muahedesi hakkında
ki ifşaat üzerine yaptığı tah
kikatın neticelerini bildimek
tedir. Bu gazete muahedenin 
22 son teşrinde Cenevrede 
Bay Lava! ve Bay Litfinof ta
rafından kati olarak kabul 
edildiğini yazarak diyor ki: 

.. 
' 

Birinci maddesind; yalnız 
müdafaa iç:n olduğu yazı
lan bu muahe:leye göre Fran· 
sız- Sovyet büyük erkanı har
biyeleri telsizle daim temas ha
linde bulunacaklar ve bunun 
için de şifre kullanacaklardır. 
Sovyet Rusya japonyanın taar
ruzuna uğrarsa Fransa hemen 
Rusyaya dört milyar franga ka
dar harp levazımı verecek ve 
bir F rnsız - Alınan harbı tak· 
dirinde de Sovyet Rusya bu 
kıymette zahire gönderecektir. 
Rusya ve Fransa Almanya ile 
ayn ayrı muahede yapmıya

, l::1kerı itti/ah iııı::alwlıkları ııöy/eııeıı Litı-iııo/ 
ı·e La eal Ceııevrede 

dradaki Fransız ve Sovyet me· masına mezuniyet veren kanun 
hafili iki memleket arasındaki layihasını onaylamıştır. Müza-
hir gizli askerlik muahedesi kere pek ateşli olmuştur. Baş 
olduğu hakkındaki haberleri bakan çok defa sc z almak mec-
Royter Ajansına beyanatta bu- buriyetinde kalarak memleke-
lunarak tekzip etmişlerdir. tin müdafaa ihtiyacından bah-

Paris, 19 (A.A) - Kurultay setmiştir. Eski bakanlardan bay 
cakbr. su bakanlığı için istenen 800 Pier Kot tesli":ıatın ulusallaştı-

LONDRA, 19 (A.A) - Lon- milyon frank masrafın yapıl- - Sonu " mct sahı/eae -

İngiliz - İtalyan Süleri 
Sara Hareket Ettiler 
Atmanya Da Kolaylık Gösterecek 

Jlil/er /l'lıiıııle lmrlııılarııı ııiiııınyişi 

Eondra, 18 (A.A) - Geçen Cenevreden bildirildiğine gö-
gece Sara gitmek üzere bir re Alman hükumeti toprakları 

miktar asker Duvdan hareket üzerinden gelecek olan İsveç 
etmiştir. Bu sabah Duvra git- ve Hollandalı kuvvetlere ko-
mek üzere Suniklif kararga- !aylık göstereceğini bugün bir 
hından iki bölük asker daha nota ile Milletler cemiyetine 
hareket etmiştir. Dün akşam bildirmiştir. 
bu bölüklere ait 100 kadar Roma, 18 (A.A) Sara 
araba ile 150 zabit ve asker gidecek o:an İtalyan kuvveti 
Duvrdan vapura bindirilmi tir. iki Grandiye taburu ile bir 
Bölükler cumartesı günü Sar- karabine taburundan mürek-
reburgene vasıl olacaktır. S<mtı 5 inci Sahifede 

Yurdumuz 
Tarihi Ve Tabii Güzel
likleri Acuna Yayılacak 

ANKARA 
18 ( A.A)-
Yurdumuzun 
tabiatça ve 
tarihçe gü
zellilderini ve 

türlü yönler· 
de Türk ileri 
gidişini acu· 
n:ı yayıp an- ....... ......, 

)atmak için .Vat/mat Oeııcl 
matbuat ge- .ı11iiclürii. Bay 
nel müdürlü- Vedat Nedim 
ğü bir fotoğraf kolleksiyonu 
anıklamaktadır. Matbuat genel 
müdürlüğünün giriştiği bu övü· 
lecek kadar değerli işi bir gün 
önce bütünliyebilmesi için ga· 
zete ve mecmualarımızın yar
dımı istenmektedir. Bunun için 
aşağıdaki ana bilgileri yazı· 
yoruz: 

1 - Ellerinde güzel görünüş 
manzaıa türlü eski eser Asarıa· 

tika bayındırlık işleri spor ve 
okullu grupları fotoğrafiler bu· 
lunan yurttaşlarımızın bunlar· 
dan birer taneyi matbuat ge· 
nel müdürlüğüne göndermesi 
istenmektedir. 

2 - Genel müdürlüğe gön
derilecek fotoğrafilerle beraber 
bunların negatiflerinin cam pe
kilul elde bulunup bulunmadı

ğı da bildirilmelidir. 
3 - F otoğrafilerin her biri

- Sonıı S ıncı Sahiıede -
••ıııııııııııııııııııııııııııııııııı ıcıııı 

Düzeltme 
Dünkü başyazımızda misal 

olarak gösterdiğimiz Şark halı 
kumpanyasının işten çıkardığı 
yabancı memurlar sayısını yan
lıılıkla bir iki dizilmiştir. Doğ
rusu yirmi ikidir. 

Yunaneli Hava Kuvvetlerini Arttırıyor 
İstanbul, 19 (Hususi)- Dış 

işleri bakanımız Bay Tevfik 
Rüştü Aras bu akşam ekspre
se bağlanan hususi salonla 
Ankaraya hareket etmiş, Hay
darpaşa istasyonunda vali, ku
mandan, askeri ve mülki er· 
kan,şehrimizde bulunan sefaret 
mensupları, gazeteciler ve bir 
çok dostları tarafından hara· 
retle teşyi edilmiş, askeri kıt'a 
ve bando tarafından selamlan· 
mıştır. 

Bay Tevfik Rüştü Aras ga
zetecilere beyanatında Atinada 
yaptığı temaslardan bahseder
ken ruhani kisve yüzünden 
Elen gazetelerinin bir kısmının 
sui tefehhüm neticesi aykırı 

yol tutmalarına rağmen Türk 
gazetecilerinin son siyasal mes-

Bay 1 eı'fi/.' Rıiştil Araıı 

eleler karşısında gösterdikleri 
ağır başlı tavrı çok beğendi

ğini ve bundan derin bir mem· 
nuniyet duyduğunu bilhassa 

- Sonu beşinci sahiedc-

YugoslavyadaKabineyi 
Y evtiç Teşkil Edecek 

Prens Pol Siyasal Adamlarla Gö
rüşmelerine Devam Ediyor 

Isli{a eden Bay Unıııoriç 
BELGRAT, 19 (A.A)- Sal

tanat naibi prens Pol kabine 
buhranını halletmek için isti
şarelerine baş.lamışb. Başba
kanlığı üzerine alacak kimse
ler arasında bay Y evtiç ile 
general Jivkoviç ve eski başve
kil M. Uzonoviçin adları söy
leniyor. Ancak bazı mahafile 

Kabiııryi tı-~kil ede ıı Bay l"ediç 
göre kabine buhranı epey uzun 
sürecektir. 

Belgrat, 19 (A.A)- Royter 
Ajansından: 

Bay Yevtiçe milli kuvvetleri 
en geniş mikyas iç"n:le toplı• 
yacak bir temerküz kabinesi 
teşkili vazifesi verildiği söy
lenmektedir. 

- Sonu 5 ınci ahifede -

Hollyvood'ta izdivaçla;" 

Muhabir - Miss, şimdiye kadar altı defa evlendiniz değil mi? 
Yıldız - Katibime sorunuz.. Gündelik hesapları o tutar .. 

Hunıorist - Loııdı·a 

• 



Sahife 2 

Soy Adlarını Kütüğe 
Yazdıranlar 1800 Oldu 

İç İşleri Bakanlığının Emri 
İç bakaıılıktan gelen bir naip, Gümrük memurlanndan 

emirde yeni soyadı olup tescil Mehmet Ali Çevrik, Bucada 
edilen memurların listeleri mü- 234 numarada Mustafa çiftçi 
nasip vasıtalarlarla neşredil- Sertbaş, Devlet demiryollannda 
mesi ve listelerin görülecek Ali Çelik yol, Aydın demiryolu 
yerlerde asılması bildirilmiştir. memurlanndan Ali Dirlik 
Gazetemiz esasen soyadı alan- baytar küçük sıhhiye memur-
ların isimlerini her gün yazmak- lanndan Sellin Dündar, liınan 
.tadır. klavuzlanndan Salih Daruga 

Dün nüfus dairesi yine mah- Ankara mektebi muallimlerin-
şerden bir nümune idi. Dün den Zeynep Dağ,Karşıyaka be-
akşama kadar yeni soyadı alan- lediye tahsildarlarından Diniz, 
lann adedi 1800 ü bulmuştur. Dumlupınar mektebi muallim-

Ecza ve baharat deposu sa- !erinden Kamran ve babaoı Do
hibi eczacı Mehmet Lütfü ra, Alsancak ihinci komiseri 
Krom, Bornova C. H. fırkası Fahri Demirkol, iş banka3ı 
nahiye reisi Cemal Kayan, ikinci müdürü Osman Darda
Bornovada fırka veznedarı Vey- gan, inhisarlar sicil memuru 
sel Gözüpek, belediye encü- Mehmet Nuri Dirin, Kahra
men azasınden Etem Urkun, manlarda 53 numarada Hamdi 
lzmir telgraf muhabere me· Danki, Ziraat mektebi zeo
murlanndan M. Sait Akyol, teknik hocası Kamil Ersan, 
Osmanzade yokuşunda mutaf Bucada dokuz Eylül mektebi 
Emin Araç, Mehmet Lütfü ec- muallimlerinden Sıtkı Eralp, 
za ve baharat deposu muhase- ikinci hukuk :ı;abıt katıplerin

becisi Bedii Elerman, Bonmo- den Mehmet Riza Erez, Kala
va mahalle mü:nessili ferit Sa- fat mahallesinde 20 numarada 
it Ôziçer, emniyet 208 Ramaza Evçetin, Emlak Milliye kii.tip
iı.ral, H. Rifat Pı. caddesinde !erinden Mustafa Evirgen, Müs-
361 numarada Mehmet Aygen, tahkem Mevki yaveri Nizamet
Tapu yazıcılarından Fahri an- tin Erkal, Karşıyakada beledi
laian, Bayraklıda muallim Tev- ye tahsildarlarından Enver 
iik Ataınete, Ticaret mektebi Evingin, 54 numaralı polis Sırn 
müdürü Abdullah Aker, Baş- Ediz, Tapu sicil memurlarından 
durak Kestellide Şefik Mem- Nazım Emer, Dr. Feridun Evren
duha Aytağlu, Ağırceza katip- sel, yeni maliye şubesinde Musta
lerinden İsmail Ağar, iş ban- fa Ergör, ihracat gümrüğü muha
kası kambıyo şefi Arif Abacı, sebecisi Lütfü Erdoğan, Güzel 
Postada Remzi Bilgi, inhisar- yalıda 933 numarada Mehmet 
!ar merkez satıı deposunda Hay- .Adil Fidan, Birinci kordonda 
dar Baraç, belediye tahsildar- 270 numarada Mehmet Ali 
!arından Mehmet Niyazi Balam, F esci. damlacıkta 90 numara-
fnhisar bekçilerinden Mehmet da Hadice Gökyalap, tahmil 
Bülte, 150 No. Polis Abdülkadir tahliyede Seyfullah Şengören 
Bora, Balıkhane memurlanndan sahil sıhhiye muhasibi Eşref 
Cemil Bakır, Bornova Fırka Gürses, Raygan sokağında 64 
hekimi Mustafa Basaral, Karşı numarada Halil Hayri Küleç, 
yakada İsmail Bursin, dişçi Mahmudiye şubesi tahsil me
Abdulkadir Bağatır Müstah- muru Ali Şevket Güney soyad-
kem mevkide binbafl Cemil !arını kütüğe yazdırmışlardır. 

Barınan Kemeraltında inhisar Naflylzamanın Soyadı 

bayii İsmail cihar, Şehitlerde Nefiyizaman müstear adiyle 
19 numarada Mehmet Conyol mizahi şiirler yazan İzmirlilerin 
Arap fınnında 124 numarada pek yakından tanıdığı ve sev
Ali Caral,İnhisarlar merkez sa- diği sevgili hemşerimiz Adana 
bşında bekçi Hasan, Cağlı sulh birinci hukuk hakimi Ali 
İkiçeşmelikte Kabakçı soka- Hadinin Okan soyadım seçtiği 
ğında 4 numarada Hayretttin. duyulmuştur. 
Cuşan, Selvili mescitte 4 nu- Aydında Gazi Bulvan No. 
marada Hamdi Candemir, Ay- 20 bakkal Hüsnü Tükel soy 
dın demiryolu emtea müdürü adını seçm~ ve oğlu Kent 
Mehmet Ali ve Mehmet nuri 

kurultayı üyesinden Hilmi Hüs
Canoler, 40 numaralı polis Mu-
harrem Coşar, Maliye icrasın- nü ve öteki oğulları Haydar, 
da Yasın Candaş, Balcılarda Hüsnü Necatı Hüsnü de aynı 
107 numarada Ömer Cavkay- adı soyadı ola:ak onaylamış-
dar, Belediye kantarcılarından !ardır. 
Mustafa Ceylan, 205 numaralı Bundan sonra Hüsnü Tü}cel, 
polis İhsan Certel, Tanzifat Hilmi Tükel, Haydar Tükel, 
memuru Hüseyin Canbora, Necati Tükel edilecektir. 
Maliye veznedar muavini Çakır, 

Manlsa'da Karşıyakada Mustafa Çelebi, 
47 numaralı polis Şerafettin Evkaf Başkii.tibı Bay Nazıf 
Çemret, asliye cezada Avni Özüncan, Karaoğlanlı Başmu-

allimi Baba Kelami ,,Özer" Çelik ok. Karşıyaka posta ve 
telgraf müdürü Salahettin Çelik soyadlannı almışlardır. 
el, 57 numaralı belediye me- Sallh Özkarabay 
murlarından Hayrettin Çekici Gazetemiz mürettiplerinden 
İkiçeşmelikte 172 numarada Salih ( Özkarabay ) soy adını 
Tütün bayii Ömer Naci Çeti- almıştır. 

ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SiNEMASI 

., HAY ATIM SENiNDİR ,, filminin . sevimli ve değerli 
yıldızları : 

JOHN BOLES ve MARGARET SULLEVAN'ın 
Aynı incelik, aynı duyuş ve duyuruşla oynadıkları 

Kadın Asla Unutmaz 
Tamamen FRANSIZCA sözlü, büyük sevgi ve duygu 

filmi. Bu film İstanbul'un büyük iki sinemasında 5 hafta 
gösterilmiştir. 

ilave olarak: PATHE JURNAL No. 10 .............................................. 
Seanslar hergün 15 - 17 - 19 ve 21,15 te, cuma günü 

11 ve 13 te ilave seans, perşembe günü 13 ve 15 te 
talebe seansı. 

Yeni Asır 

Kublay Menkô Taşı 
Açılma Şenliği 26 ilk Kanun Çar

şamba Gününe Bırakıldı -C.H. F Genel Katibi R. Peker Geliyor 

Kııbilıiy <i/ıüiesi teıııet atıııa ıııenrniıtıiııden bir iııtiblı 

Üç beş yobazın Menemende !ayın ölümü inkılii.p tarihimizde 
yaptıklan irtica hareketinde yaşıyacak şerefli bir sahife 
kanlannı akıtan inkılapçı Türk tuttu. Menemende dikilen Ku
çocuklannın namına dikilen bilay Menkü taşının ehemmi
Kubilay menkü taşının 23 ilk yeti büyüktür. Hadiseyi mevzii 
kanun pazar günü açılması sayamayız. Orada dikilen taş 
kararlaştırılmış ve bu hususta inkılap çocuklarına bugün ve 
bir de program neşredilmişti. yann için görünecek yolu an- ı 
Menemenirticahareketi yobaz- latan ve aydınlatan bir ışıktır. 
!arın yapabilecekleri herhangi Hadisenin memleket şümul 
bir irtica hareketinin nasıl he- yüksek manası vardır. Bu iti
men doğduğu yerde boğulacak barla C. H. F. vilayet idare 
bir hadise olduğunu; bu ha- heyeti reisi Bay Avni Doğan 
kikatı anlamak istemiyenlerin inkılap fırkasının genel katibi 
kafalanna bir kerre daha vur• Bay Recep Pekerin bu açılma 
muştur. şenliğinde bulunmasını kendi• 

Kubilay akıttığı temiz kanı sinden yalvarmıştır. Bay Recep 
ile Türk gençliğinin uyanıklı- Peker'in dün gönderdiği ce
ğmı ortaya koydu. İnkılabın ve vapta inkılap derslerile meşgul 
inkılii.p eserlerinin korunmasın- bulunduğunu ve ancak 26 ilk 
da takip edilecek yolu genç- kanunda lzmirde bulunabilece-
liğe bir kerre daha gösterdi. ğini bildirmiştir. 

Bu hareket inkılaba kavvet ve Bunun üzerine Kubilay 
hız verdi. Bu bakımdan Kubi- menkü taşının açılması 26 İlk Ka 

' 

• 

Buy Recep Peker 
nun Çarşamba gününe bir " '·ıl

mış ve proğramın genişletile

rek yeniden yapılması karar
laştırılmıştır. Bu teehhürden 
istifade ederek Ege gençleri 
inkılap sevgilerini bir kerre 
daha ortaya kovacak hazırlık
lannı yapmalıdırlar. Kubilay 
menku taşı İzmirin ve Mene
menin malı değJdir. Türkiye
nin, Türk geııçliğiniu yüksek 
heyecanlannın ifadesidir. Bu 
itibarla 26 İlk kanunda Mene

mende bulunabilmek imkanına 
sahip olan bütün büyük ve kü
çük şehırlerdeki gençlerin ha
rekete gelmesi lazımdır. 

Aydın Hattı 
Sabnalma Müzake 
relerinin Vaziyeti 

Saylav Seçimi Teftiş 
Heyeti Dün T opl~ndı 

Aydın demiryolunun hüku
metçe satın alınması işleri etra
fında Bayındırlık bakanlığı ile 
temaslarda bulunmak üzere 
Ankaraya gitmiş olan Aydın 
Demiryolu kumpanyası idare 
meclisi azasından bay Eden 
Ankaradan dönerek dün Lond
raya gitmiştir. 

Bay Eden, Londradaki idare 
meclisine Ankara "eyahatı ve 
temasları etrafında izahat ve
recektir. 

Memurlara 
Taksitle Kömür Dağı

blmasına Başlandı 
lzmir memurları istihlak koo

peratifi tarafından getirtilen 
kömürlerin memurlara satışma 
başlanmıştır. 

Her memura en çok beş yüz 
kilo kömür verilecektir. 

Bu kömürlerin parası memur~ 
}ardan üç ayda ve üç müsavi 
taksitte alınacaktır. 

Havagazı 
Bay Mustafa Teoman 

Aakaraya Gitti 
Havagazı şirketinin hüku

metçe devir alınacağı ve bu
nun icin mevcut stokların bır 

komisyon tarafından tesbit 
olnuduğu malumdur. Bu hu
susta bayındırlık bakanlığı ile 
temasta bulunmak üzere tirke
tin maslahatgüzarı Bay Mus
tafa Teoman dün Ankaraya 
gitmiştir. 

Bugün Kat'i Netice Anlaşılacak 
Savlav seçimi teftiş heyeti 

dün belediye başkanı doktor 
Bay Behçet Uz'un başkanlığın
da toplanmış ve hazırlanmış 

olan defterleri tasdik eylemiş
tir. 

İntihap şubeleri gazetelerle 
belediye tarafından halka ilan 
edilecektir. Dün ak,ama ka
dar Tire kazası hariç olmak 
üzere vilayet içindeki bütün 

kazalardan nüfus mazbataları 
gelmiştir. Bugün öğleden son
ra valilik makamında, vali ve
kili Bay Fuat Yorttaşın başkan
lığı altında vilayet idare heye
ti, vilayet daimi encümeni ve 
intihap teftiş heyeti birlikte 
bir toplantı yaparak mazbata
lar üzerinde görüşülecek ve 
keyfiyet iç işler bakanlığına 
telgrafla bildirilecektir. 

Tabakhaneler Şehir 
Haricine Çıkarılacak 

Kararda Değişiklik Y apılmıyacaktır 
Çayırlıbahçedeki debağha- miştir. Haber aldığımıza göre 

nelerin bu ayın yirmi yedinci kırk beş kişiden ibaret olan 
gününe kadar mutlak surette Debbağ esnafından bir gurup 
Sinekliye kaldırılmış bulunma
ları hakkında belediye encü
meninin karar sureti iç işleri 
bakanlığından verilen emir 
üzerine vilayet idare heyetince 
belediyeden istenilmiştir. Bele
diye, encümenin karar suretini 
bugün çıkarıp vilayet idare 
heyete gönder'!cek ve mesele 
bir daha tetkik olunacaktır. 

İdare heyetinin evvelce ver
miş olduğu karar dibağhane
lerin Sinekliye değil, Mersinli
ye ve mezbaha civarına kal
dırılması hakkında idi. 

Ahiren belediyenin verdiği 
karar idare heyetini tereddüde 
düşürmüş ve bu sebepble en
cümen kararının suretini iste-

vilayete verdiği bir istidada, 
gerek idare heyetince gerekse 
belediyece karara bağlanmış 

olması dolayısıle tetkike muh
taç degildir . 

Bununla beraber debbağ 
esnafına debbağhanelerini nakl 
için bir müdden daha mühlet 
verilmesi muhtemeldir. 

Debağhanelerin bulndukları 

yer şehir dahili addediğinden 

ve o civarda oturan halkın 

sıhhatını bozduğundan mutlak 
surette Sinekliye kaldırılması 

mukarrerdir. Keyfiyet sıhhat 

bakanlıiınca da tasdik olun• 
muştur. 

20 Kanunuevvel 1934 

(Ramazan Keyfi) 

Satıcılar 
Düüt, Düt 

Arkasından arka arkaya di· 
zilmiş çocuklann kuh kuh, pah 
pah 1 deye şimendifer taklitle· 
ri yapacaklarını zannediyorsun. 
Hayır. Bu sütçüdür ve böyle 
bağırıyr, guya: 

- Sütçü ! Diyor. 
Öteden birisi daha : 
- Sütçüü Yuu 
- Kömürcü Yu'u 
Allahım! Bu ne satış, Bu ne 

bağırış ve bu nasıl Türkçe ? .. 
Hele bir Sübye ı;ıatıcısı var .. 

Sübyeyi de kaymağı da birbi
rine ö r le kanştınyor ki sübye 
midir, kaymak mıdır anlıyamaz
sın: 

- Sübemak. 
Gel sen buna ifrit olma! Bu 

satıcı!ar giiya bunu bir makam, 
bir ahenk mi sanıyor, gfıya sa
tacakları şeyi böyle kuyruğu, 

kulağı kesik sesler ve yahut 
alelacayip sadalar ilavesile daha 
iyi mi satıyoruz sanıyorlar bil
mem ki. Benim bildiğim birşey 
varsa bu tarzda ve şımankça 
satış kulaklara eza gönellere 
ikrah veriyor. 

Satıcılann böyleleri olmakla 
beraber zavallısı da var. Ge
çenlerde birisine rastladım: 
Merkebinin üstüne süt gü· 
ğümler ni koymuş, elinde lit
re ... Tam: 

- Sütçü! Diye bağırdığı 
sıra merkep zıp, zıp zıp tıns 

koşmağa başladı. Haydi herif 
te arkasından. Bunu ben o 
güne ait bir hayvan ürkmesi 
sanmıştım. Sonralan gördüın 

ki meğer sütçünün merkebin· 
de bu huy varmış ... Ne za
man: 

- Sütçü! diye bağırırsa hay
van koşmağa başlıyor. Süt sa· 
tın almak için arkasından is· 
tediğin kadar bağır .. Merkep
le beraber koşan sütçü senden 
yüz metre uzaklaşmışhr. Za-
vallıya acıdım ve ğülmekten 
de kendimi alamadım. 

Hani Nasrettin hoca turşu 
satmak için bir merkep al
mış, köşe başlarında tam: 

- Turşu! Diye bağıracağı 
zaman merkep veriştirirmiş fer• 
yadı. Bir böyle, iki böyle, ho
caya; şöyle can gönülden: Tur
şu! Diye aşk ve iştiha ile ba
ğırmak nasıp olmamış, nihayet 
merkebin kulağına bir çomak 
vurarak: 

- Bu Turşuyu ya sen sat! 
Demiş ya ben satayım. 

Bu adamcağızda hoca gib~ 
isyan etse de satıcılığı kendı 
alsa daha iyi olur. 

Tok Dil 

Oğluma 

öğütlerim 
•••••••••••••••••••••••• 

49 - insanlar ekseriya an-
cak çocuklara gösterdikleri 
merhamet ve şefkatlerinde sa· 
mimidirler. O da ana, babası 
yanında olmamak şartiyJ,, 

50 - Müsrif ile şuursuzcı. 
para saklıyanların akıbeti bir
dir. Bir daire muhitinde aksi 
istikamette yürüyerek sefalet 
uçrumunda birleşirler. Bir 
farkla: Müsrifin arkasında ay• 
nca bir nedamat torbası vardır· 

51 - Kalabalık ve huşunet 
karşısında nezaketin mahiyet 
ve manası zaaf ve korkudur. 

52 - Vazifesini yapan her 
kes asildir derler. Doğru· 
dur bir şartla: 

Ferdiyette o vazifenin yapı• 
lışındaki yüksek manayi nef· 
sinde duymak, cemiyette o va:· 
zifenin bir vazife olduğunu bı· 
!erek yapmak. 

53 - Dünyanın en bedbaht 
adamı borçlu insandır. 

54 - Dostlannın dostluğun.il 
hemhal iken değil, araya cenıı
yetin yaşama farkı girince 
yokla . 

55 - Milliyette kin, yükse' 
liş ve yaşa yiş hamlesinin kucl• 
retini duyuştur. 

Karşıyaka: Muzaffel' 
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Toplanacak Kongre
ye iştirak Ediyoruz 

Biri Kinine, Diğeri De Aşkına Gayri Mübadillerin istekleri Ve 
Adliyece Hazırlanan Yeni Liyihalar 

"oğru Koşuyordu lstanbul 18 (Hususi) - Pa
riste toplanacak olan (Cou!cnrs) 

___ . ........... 
İşte bu ak:ş~m burada top

lanan ve çoğunun içyüzlerini 
dıtyüzlerile gizliyen bu başı 
dönükler arasında, T orgayın 
kolunda dönen Aybar, beyaz 
krepsetenden yapılmıı gelinlik 
tuvaleti ile, beyaz tüllere bo
plmuş duvağıyle gerçekten 
bir ay gibi doğuyor, dönüp 
kıvnldıkça ayaklanna dolaşan 
ttlller bulutlardan uzanan süz
ih lflklar pi açıbp kapanı-
1ordu. 

Koca salonda bütün gözler 
seline çevrilmif, her ağızdan 
Wr miz, her kafadan bir fikir 
pkıyordu. 

- Güzel gelin.. Sanki bir 
bebek .•. 

Nedi aizmı l:tiikerek: 
- Biraz yapma halleri ol-

maaa ... 
ince alaylı bir kahkaha: 
- Amma yaptın Necla .. Ye

min ederim ki, siz kadınlar 
birbirinizin güzelliğini görme
den kusurunu bulursunuz .. 

- Ya siz erkekler, mutlak 
her genç kadında kendi zev
kinize uygun bir güzellik arar
sınız.. Bir bakış.. Bir gülüş .. 
Bir kaş.. Bir göz size ne bu
lunmaz Hint kumaşı dedirtme
ğe yeter ... 

Erkek gülerek: 
- Peki fU yeni girenlere 

ne dersin kiiçük kwm? .• Hele 
maviliye bak .• Yandaki odaya 
giriyorlar. İşte gelin ile güvey 
ele onlara dofnldaJ.r .. 

- A !... Tanımadın mı sen 
lnlan ağabey? Torgayın kuze

ni.. Hani düne kadar da hep 
nitanlısı deniliyordu. Oğuzla 
evlenmeleri biltlin kibar Ale
minde umumi bir hayret uyan
dırdı. Sen o vakıt Avrupada 
idin, bilemezsin .. işte yanındaki 
de kocuı ..• Onun yanında, ae
Dİll bebek gelin, glin dopaun
da kaybolan ay gı"bi 16n&k 
kalmıyor mu söyle?. 
G~ adam cevap vermedi. 

Olıen odaya girinciye kadar 
arkumdan baktı ... 

Aybar, Torgayın kolundan 
~ekerek: 

- Geldiler, dedi.. Oljeıale 
kocuı.. lnem de birlikte gel
mif.. Haydi gel onlan ktll'fllı
yahm.. 

Aybann yiizünde ıeytani bir 
itik laelirmiıti. Şimdi ikisine 
hinlea bu salonlann kıraliçesi 
olduğunu göstereçek, burada 
dlnenlerin hep onun, yalnız 
onun için geldiklerini, Torgay
la onu kutlulachklan duyura
cakb.. içi içine sığmıyor, biran 
evvel onlara yaldaımak, gurur
la kendini göstermek istiyor
du. Hele Ülğcn... Bugün onu 
Torgaym kolunda görünce kim 
bilir ne olacakt? O daha dün, 
Torgayın o yakıcı aşk mek
tuplanna sanldığı dakikaları 
unutabilir miydi? Kendi elle
rile kaynattığı bu aşk çorba-

Bu kadar Mükemmel Bir Proğ
ram hiç bir zaman görülmemiftir 

Bu Ancak Ramazana Mah
su!I Fevkalideliktir. 

BUGÜN 
1-F oks dünya haberleri Türkçe 
2-Karagöz Şair Türkçe 
3-Münir Nurettin Türkçe 
4-Komik Miki Böksör 
S-KAZANOVA 12 kısım 
6-Kwl Ova Haydutlan 10 Kı. / 

Bunlann hepsi bugün LALE · 
Sinemuıada 

sına kendisinin konduğunu gör
mek onu çıldırtırken mağrur 
başının bir kere daha öne dlit· 
tüğünü görecekti .. 

Torgay kansının kafasından 
geçenleri anlamaktan çok uzak 
bulunuyordu. O, Ülğeni görün
ce bütün sinirleri sarsılmıı, 
beyninin altüst olduğunu san
mıştı •.. 
Aşka tercih ettiği servete 

konmuştu. Fakat servetin do
yuramadığı bir boşluk gözleri
ni karartıyor, onu her görtııte 
kızgın bir demir sinirlerini 
dağlıyordu. Dün Ülğeni bırak
mıştı. Bugün yine onu, Oğu
zun kansı olan kadını sevi
yordu .. 

Ankara, 19 (Hususi) - Te
kaüt kanunun değişeceği, me
murlara tekaüt olurken verilen 
ikramiyelerin kaldınlacağı söy
leniyor. Bu hab~rin ne derece 
doğru olduğu hakkında soru-
lan suale maliye müsteşan 
bundan malômatı olmadığını 
bildirdi. 

Maliye müsteşan gayri mü
badillerin istekleri hakkındaki 
beyabncla bu istekler tetkik 
ediliyor, dedi. 

Ankara, 19 (Huıuıi) - Mah
puslar ve mevkuflar için yeni 
bir kanun layıhası hazırlana-

caktır. Mahpuslar n•ahkümi
yetleri devam ettiği mliddctçc 
istifadeli işlerlerle uğraşacak
lardır. Hapishanelerimiz bu ih-
tiyacı kartıhyacck şekle soku
lacakbr. Siyui mabk6mlmın 

apa tarllara tlbi olmalan için 
yapılan tetkikler henüz bitme-
miştir. 

Hususi Mektepler 
Ankara, 19 (Hususi) - KDl

tlr bakaiılığmda husui mek
tepler için yeni nizamname 
yapıhyor. 

Adn H•rç Yauaı 
lıtanbul 13' ( Haaua1) -Adli 

l harç tarifesi yasasında yapıla
cak değiıiklik hakkında hazır
lanan yua taslağı büyük ku
rultaya verilmış ve umumi he-
yetin ruznamcsine alınmııbr. 

Yapılacak değişikliklerden biri 
( 1000 ) kuruşa kadar olan 
nafaka ilimlarının icrasında 
harç alınmaması umumi ahkim
dan bunların hariç tutulmasıdır. 

Soyadları 
lstanbul, 19(Hususi)- Soyad

lanmn sonunda (is) ve (yan) 
hecelerinin bulunmasına mü
saade edilmiyeccği Ankaradan 
bildiriliyor. 

_-.~~~~~~-------

Complimentaires konrresine iş
tirak etmek üzere tapu ve ka-
dastro ba,müfettişi mühendis 
Halit Ziya Bctken Parisc ha-
reket etti. Bet yüze yakın ilim 
ve mütehassısın gideceği bu 
kongreye bizim iştirakimizden 
maksat orada yapılacak tecrebe 
ve elde edilecek netieelerdcn 
istifade ederek memleketimiz
deki kadastro işlerinin düzel
tilmesidir. 

Kastamonide 
Kadınlunn Müracaatları 

Kastamoni, 19 (A.A)- Kas
tamoni kadınlan C. H. Fırka
sına üye yazılmak için fırkaya 
müracaat etmektedirler. 

Kaastamoni, 19 (A.A)-Say
lav seçimi defterleri lıazırlan-Ya bu kolundaki gcBÇ gü

zel kız .• Aybar, ne oluyordu? 
O da içini gıcıklıyor amma, 
tıpkı susadıkça kurakhğı her 
dudağa yanaşhnlan bir bardak 
şarap gibi bir dakıkacık bat 
döndürebilirdi.. 

Vapurculuk Şirketi 2VapurSahnAldı 
mııbr. Defterler teftiş heyeti 
tarafından tetkik cdi!mektcdir. 

Kastamoni, 19 (A.A)-C. H. 
F. sinema kısmındaki yapı işi 

----------------------------8 u l g arya Ve Kampodoğliya Yılbaşında Türk 
ilerlcmittir. Bütün yapının bir 
ayda b!tirilmcsi umulmaktadır. 

ispanyada Yürüyorlardı. Kimseye bak
madan kendilerine yol açan 
kalabalık arasından geçerek 
biri kinine, ötekisi de aşkına 

yaklaşıyordu .. 

Bayrağıyle Seferlerine Başlıyacak 
Husust Bir idareye 

Alt Kanun iSTANBUL, 19 (Hususi) - Vapurculuk Türk anonim şirketinin satın Alm•ya karar verdiği 
iki vapur hakkındaki müzakereler hitam bulmut ve tirket İtalyadan(Bulgarya) ve (Kampodoğliya) 
adındaki vapurlan satın almııtır. 

Madrit, 19 (A.A) - Kurul
tay Katalonyada . Jreti bir re
jim koyan kanunu bayanla
mıştır. 

Arkalarından yetiştiler. Oda
da dört kişi henüz ayakta 
bekliyorlardı. Altan, Oğuz, lv
rcm. Ülgen ... 

Bu husustaki mukavele imza edilmiş bulundupndan Türk ticaret filolarına karışacak oln bu iki 
vapur yakında limanımıza gelecek ve yılb8f1Dda seferlerine başlıyacaktır. ........ . ...... 

Eller uzandı. En yakın akra
ba, en candan dostlar gibi bir
birlerini kutluladılar, mutlu ol
sun dediler .. 

Tekirdağda IBuAkşamSekizBuçukta Adanada 
Göçmenİ~~;Yapıian Moskova Radyosunda 
Yardım Yerindedir 

Pamuk Fiatları 
İşçi Buhranı 9.iJP .çok iiUili ta-myle Ay

bara yer göstenli. 
iki adam ayakta birbirine 

bakıştılar.. :Öyle bir bakıt ki 
bu dakikada dudakların söyle
mediğini duygular birbirinin 
saadetine imrenen bir kıskanç
lıkla anlatıyordu .. 

- ::,onu vaı -

---RESMi~ 

Dairelere .. 
·········~········· 

Resmi daireler gazetelere 
gönderecekleri il&nların ita· 
n, metre aiatemine dikkat 
etmemektedirler. Halbuki 
bu hareket kanuna muhalif 
olduğundan resmi ilinlar 

tirketi buna aykın illnla
nn neırine tavassut etmi
yecek ve gaıeteler de b• 
gibi ilinlan neıredemiye
ceklerdir. 

İtlerin sekteye uirama
lllafl için resmi devairin 
dinüm, 8l'flD ve saire gibi 
kanuna mugayir ölçülerle 
ilinlan yazmamalan ilin 
olunur. 

ttldRDAt>, ~ (A.;A)-S. 
yıl Trakya eline kavuşan soy
daılanmızın çoğunun evleri 
barklan yapılmış tarlalan sü
rulmüştnr. Göçmenlerin kimi 
tohumunu atmış ve ekime baş
lamı.şlardır. Ziraat bankasoı bu 
hafta içinde göçmenlere 60 
ton buğday dağıtmııtır. Ro
manyadan gelerek ülkemize 
kavuşan göçmenlere bu aylar
da 1500 ,ton tohumluk ve 3000 
tonyemeklik buğday dağıbla
caktır. Buğday datıtma İfİ de
vam etmektedir. G&çmenler 
keadilerille verilen verilen bu 
buğclaylan arabalarile k6ylerine 
tqmıaktadırlar. 

TEKIRDAA,19 (A.A)-Say
lav seçimi iç.iD a•klauw def-
terler yalımda teftit hqetine 
verilecektir. Seçim anıkhklan-
nm tf!zelden bitirilmeıl için ui
rqılmaktadır. 

TDKIRDAC, 19 (A.A)-Na
biye, kua, villyet C. H. F. 
kongrelerille yl&kında bqlana
caktır, Anıldıldann bitirilme
sine çalıtılmaktadır. 

TAYYARE . SiNEMASI 
TELEFON 3tBt Bugün 

Evelki sene gösterilen ve herkes tarafından beğenilen 
61 Küçük Daktilo " filminin mabadı olan meşhur. film 

Daktilo Evleniyor 
Marie ~lory - Jean Murat - Annand Bemard 

Tarafından temsil edilen bu film sizi iki saat güldürecektir 
lıaveten : Foka dUnye HevadlSlerl 

Yunan prensesi Muinin Londraya muvasalatı - Futbol 
boks maç.lan ve güreş müsabakalan - japonyada küçük 
Tayyareler - Paris sokaklannda uçan tayyare - En 
saç modelleri. 

SEANS SAATLARI : 
Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Perşembe 13 - ıs - 17 tale~ ıeanaı 
Cuma 13 ilive seam 

___ ...__.,._.. ..... ____________ _ 

Türlüye.Musiki lnlölabı Dolayisile 
Bir Radyo Gecesi Y aşanılacakhr ··-·-·· ANKARA, 18 (A.A) - Mos- 1 4 - Cagkovski piyano kon-

kova radyosu lstanbul ve An- serinin son parçası. 
kara için yeni bir i·adyo gecesi S - Rimıki - Korsakof Leh 
bazırlamıftır. Bu geceki kon· türküsü. 
aerİll mevzuu biz.le timdi bq- 6 - Kontralto Rimski Kor-
lac:lıiı gibi Ruıyada vaktiyle ukof Çarın yavuklusu open-
batl-ıt olan musiki inkıllbı- ımclan. 
dır. 7 - Rimski Korsakof llko-

Radyoda eweli eski Rus fun havası. 
mu.ikisinden garp musikisine 8 - Tönor Rimski Koraa
nuıl geçildiği biıı lıonferanala · kof Doliniska halk ttlrküaü or
anlablacak ıomra bir örnekler kutrL 
çalmacaktır. Kouer 20 İlkki- 9 - Rimski Koraakof Kitaj 
nun 1934 gecesi Türkiye uab telırinin ef1Ue1i operumdan 
ile 930 da lıiafhpcaktır. latu- Ker~ muharebesi adını ta-
yenan claJıa uzunlujıı 1107 flYBD parça orkestra. 
metredir. Program tbdar: 10 - Rimaki Konakot Ey-

1 - R• 111niğinin deiilimi ldlaen ı..lk tirkiiaü solo. 
lseıİDe ır.ferau. 11 - Borodin prens lgor 

2 - Glinka Kamu ta.kaya operuı korosu. 
Dalııomiaki ilç kiti tarafmclan 12 - Muaurgski Kovancma 
okanalacak t6rki. ope~ının korolan. 

3 - Borodia Bagabr ıenfe- 13 - Caykonki 4 cii sen-
•iPü• ıon parçuı. foniniD aonu. 

Adana, 19 (A.A) - Pamuk 
piyasaJan iyidir. Yerli mallann 
kilosu 46 kuruştur. 

Adana, 19 (A.A) - C.H.F. 
yeni bir ev yaptırmaktadır. Bu 
ev üç dört aya kadar bitecek 
ve şimdi birlikte oturduklan 
evi halkcvine verecektir. 

Adana, 19 (A.A)- Yapıla
rın aıtmuı yiizünden ıehrimiz
de son gibılerde usta darlığı 
vardır. Önceleri günlükleri bir 
buçuk liraya düşen marangoz 
ve yapıcı ustalarının günlilkleri 
timci! iki ve üç liraya çıkb. 
Aynca kireç ve çimento dar
hjl da vardır. 

Adana, 18 ( A.A) - Halk 
evimiz spor itlerine candan aa
nlmıt atlı spora gerekli özen 
verilmiştir. Atlar için bir pan-
9iyon açılmıt ve atlar tama
men hazırlanllllfbr. Aynca Ço
kurovamn çok eski ve ulusal 
oyunu olan ciride de gerekli 
özen verilmiftir. 

Ankara Hukuk Okulları lspartada 
C. Abidesi Önünde Kar Ve Yağmur 

• e • • - • - • • • • • F ırtınalan Başladı 
y erlı Malı Kullanmak ıçın Andıç- Isparta, 18 \A. A) - Bir uz-

. l T h y J d danberi ilkyaz gibi geçen h:ı-
MIŞ er, eza urat apmış ar Ir valar dün bozulmu1, fırtına ve 
ANKARA, 18 (A.A) - Bu- ve okullardan Saadettin Enis, yap.urdan sonra sabaha kUfl 

pn iğleden sonra hukuk fa- Enver, Dündar, Şekip de söy- kar_ ya~br. ~er ~araf !'arla 
kiilteai okullan Cumhurit abi- levlerile yerli malları ve arbrma ~miiftiir. Şımdi yagmur 
desi önünde bir miting yapmıı- hakkında genişliğin düıünce- yagmaktadır. 
lar, yerli malı kullanmak için ferini anlatmışlardır. Orduda 
ant içmitlerdir. Toplanbda mu- Kayaerlde 
zika da bulunuyordu. Kayseri, 18 (A.A)- Ok~ 

Okullar bundan sonra fakül- aomi ve ariuma yedi günü 
tede kurultay başkan vekille- münasebetile dün öğle llzeri 
rinden bay Hasan, bay Refet Cumhuriyet alanında okul ço-
ve diğer bir çok ıaylavlann cuklan toplandılar ve sonra 
ve ökonomi artırma kurumu kolordu bandosile ıebri do-
genel kitibi bay Rahminin ve lqblar. 
fakGlte profea&lennin" bitin Kayseri, 18 (A.A) - Say-
fakllte okullannm buı.dujıı lav seçimi iti çok ilerlemiıtir. 
bir toplanb yapmıf ve dekan T eftiı heyeti kendilerine veri
bay Baha kıaa bir .,,,,_v ile len esas defterler lizerinde 
teplanbaıa anlumnı mıa. -et.ıWi · pceli 1'lllcllıdl çalapnıkt• .. . · 

Seçim Hazırlıkları 
Oı du, 19 (A.A)-Yeni saylav 

seçimi için hazırlanan ilk seçi-
ciler defterleri teftiş heyetince 
tetkik edilmektedir; Ayın yirmi 
ikisinde bütün defterler uılmq 
bulunacaktır. 

Ordu, 19 (A.A) - Kadınlar 
C. H. Fırkuma iye yazılmak 
için hiiyik bir istek göster-

-~. 
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Casusluk Hayalım 
RI r Martha'ın Habralan 

-67-

Bir Tekzip Beni Mahvedebilirdi. Casus
tum Herşeye Katlanmağa Mecburdum 
Baron, tek gözüne bakınıya

rak, gece karanlığında otomo
bilin idaresini şoförüne bırak
mamış ve kendisi idare etmişti. 
Böylece başımızı felakete sü
rüklemişti. Öte taraftan gele
rek fenerlerinin kuvvetli ~ığı 
ile baronun gözlerini kamaştı
ran otomobil İngiliz sefaretinin 
otomobili idi. Otomobil kazayı 
müteakip durmuş ise de kon
düktörü Baron Yon Krohnu 
görür görmez malümat almağa 
veya yardımda bulunmağa lü
zum görmeden yine yolunda 
devim etm.iştL Von Krohn 
onun için kurtarılması gereken 
bir adam değildi Şoförümüz 

kazadan sapasağlam kurtuldu
j"u cihetle en yakın karakola 
müracaat ederek imdadı ıııhhiyi 
çağıl"Dllfb. Yakındaki köylerin 
birinden sedyelerle bi:d arama
ğa gelmitlerdi. En fena nokta
da kınlan iki bacağı ile Zozo 
yatıyordu. Baronun yaraları 

da ehemmiyetsizdL Yatma
sına ihtiyaç yoktu. Kaza 
İspanyada büyük gürültü ko
pardı. Yon Krohn kendisi ile 
aramdaki münasebetlerin ga
zetelere geçmesinden endişe 
ettiği cihetle beni gazetecilerin 
tecessüsünden uzak kalabilece
ğim bir yere kaldırmak istedi. 
Karısımn Madritte olmamasın· 

dan istifade ederek kendi evi
ne naklettirdi. Çaiıfına büro
sunu benim için yatak odası 
haline koydurdu. Rolümü gö
remiyecek halde idim. Benunla 
beraber düşmanın bir casusluk 
merkezinde ya~yacak, onlann 
heyecanlı ifşaatını dinliyecek
tim. İstıraplanm zail olmamıştı. 
Kaza beni yeni korkunç ve 
merhametsiz vakalarla karşı

laştıracaktı. Büyük Fransız ga
ıetelerinden biri bu kazayı di
li.ne dolıyarak suçlayıcı bir ma
kale neşretti. Burada sabık tay
yareci Marthe Rişe ile Jean 
Davirçevinin isimleri ve resim· 
!eri Baron Von Krohnun ismi 
yanında çıkmıştı. 

Gazete gece vakti Alınan 
atap navab ile Madridin dıt 
yollarında ne yaptığımw soru
yordu. Mekale şu serlavhayı 
taşıyordu : " Otomobilde caııus
:uk ,, .. İsmim her cümlede Yon 
Krohnun ismine yapışmış bu
lunuyordu. Kapiten Ladunun 
idare ettiği mütekabil casusluk 
teşkilatı müdahalede bulunma
mış ve neşriyat devam etmiş
ti. Şark vilayetlerindeki gaze
teler de bu rezaleti ellerine 
alarak ismimi çamura bulayor
lardı. Bu mıntaka benim do-

ğup büyüdüğüm mıntaka idi. 
Başlıklar birbirinden daha suç
layıcı, daha ağırdı: Marthe Ri
şenin casusluğu... u Alman biz-

• metinde çalışan hain. ,, ... Bu 
manevi istirap yanında fi~ilc 

istirabım sönük kalıyordu. Von 
Krohnun huzuru artık beni bo
ğuyordu. Onu gördükçe inti
kam duyguları alevleniyor, on
dan bir kat daha nefret edi
yordum. Anamın serzenişten 
uzak olmakla beraber acılık

larla dolu olan aşağıdaki mek
tubu bu kini son dereceye ge
tirmişti: 

,, SeYgili kızım, 
"Kartın bizi biraz müteselli 

etti. Geçirdiğin kuayı mev
:ı:uubahııeden gazeteleri okur
ken ne kadar betbaht olduğu
mu tahmin edebilirsin. Seni 
görmek, bulmak için koşmak 
isterdim.Belki dönmekliğin için 
daha vakıt gehnemiştir. Baban 
gazeteyi okuyalıdan beri has
tadır. Artık sokağa çıkmıyor. 

Nansideki hayatımız zorlaştı. 
Tacirler bize hiçbir şey sat
mak istemiyorlar Buradan ay
nlmağa mecbur kalacağız. 
Kardeşin Louis -Verdunda ba
cağından yaralandı. Hayatını 
kurtarmak için bacağını kese-
cekler. Bize mektup gönde-
rirsen senden haber almak 
tesellisile sevineceğim." 

Bu mektuba cevap verebil
seydim, ona bütün hakikatı 
yazabilseydim yine bu kadar 
azap çekmiyecektim, Fakat 
anamla aramızda se~patik 
mürekep kullanmağa imkan 
yoktu. Sadece bir kart gön
dermekle iktifaettim. 
Ailem ne kadar ağu bir dene

eme içinde idi. Nansi halkı ev
leri önünden gaçerken nüma
yişler yapıyor, beni tahkir ve
aileıile anama, babama da ha
karetler yağdırıyorlardı. Anaın 
gündelik ekmeğini almak için 
her güa ,ehirden üç kilometre 
uzaktaki köye gitmeğe mecbur 
oluyordu. Zira ancak orada 
hüviyyetini tanımıyanlardan ek
mek alabilmek imkanını bul
makta idL Kapiten Ladn bu 
hadiseleri haber alınca baba
mın nezdine bir memur gön
dererek akibetim hakkında 

endişe etmemesini tavsiye etmiş 
ve İspanyada Fransaya hizmet 
için bulunduğumu bildirmişti. 
N ansililer hakaretlerinde devam 
ediyorlardı. Bir tekzip yapıla

mazdı. Zira bir tekzip beni 
burada mahvedebilirdi. Casus
tum. Herşeye katlanmağa mec
burdum. 

- Sor.u Var -

Belçikalı Gazete Kisve 
Yasamızı Beğeniyor 
Memleketinin 

Üstün 
"'Belçik'anın Liyej şehnnde 

çıkan "La Wellonie,, Gazetesi 
28 Sonteşrin tarihli sayısında 
Türkiye'deki kılık yasasından 

bahseden bir yazısında Belçi
ka'da da üniformaların yasak 
edilmiş olduğunu ve fakat Tür
kiyede'ki kılık ya.aasının çok 
daha hoş olduğunu söylüyor ve 
diyor k:: 

"Türkiye' deki kılık yasası 
ile bizde üniformaların menı 

kararları arasında bir benzer
lik olduğunu siz de görüyorsu
nuz ya? Güzel pazar sabahla
rında her köşede ve her mey-

Kanunlarından 

Buluyor 
danda bizdeki papasların kı

lıkları gibi insana keder duy
guları aşılı yan kılıklar görmek
tense ahenkli adımlarlarla ya
radılışa, neşeye ve hayata ka
vuşmağa giden mavi buluzlu 
arkadaşlardan mürekkep grup
lar görmenin daha hoşa gider 
bir görünüş vücuda getirdikle
rini hep birlikte itiraf etmeli
yız. 

Bu da hiç şüphe yok Türk' -
!erin, bir türlü yerinden oyna
mıyan İç İşler Bakanımızdan 
daha emin ve ince- bir zevk 
sahibi olduklarını 2österir.,, 

teni Asır ao Kanunuevvel , ... 

Afyon işi Etrafında 
Yeni Türk -Yugoslav Anlaşması Pa-

Macarlar 
Yeniden Bir Teşeh· 
~üs Mii Yapacaklar 

• -. .. .. B 1 tt d·ı . t• BUDAPEŞTE, 19 (A.A) -zar esı gunu e gra a mza e 1 mış ır Liberallerin fikrini yayan pesti 

----- ------- Haple gazeteai Macariftan hü-
Belgrat, 18 (A.A) - Yeni deti bitmeden altı ay önce 1 b:ışka~ı bay Ali Sami ticaret kümetinin Macar tebaası~ 

Türk - Yugoslav Afyon anlaş- feshedilebilir.Feshedilmezse ye- ve sanayi başkanına karşılık sınırdığı edilmesi meselesi hak-
ması dün ak.ş2n saat 19 da Yu- niden iki yıl müddetle kendi- vererek yeni anlaşmanın iki kınde Belgrat hükiımeti nez· 
goslav hükümeti namına ticaret lığinden uzatılmış sayılacaktır. ülkenin menfaatlarını gantacak dinde teşebbüslerde bulunaca-
ve sanayi bakanlığı daire mü- Anlaşmanın imzasından sonra ( tatmin ) edecek ve daha sı- ğını yazmaktadır. 

dürlesinden Bay Hu!di tara- bay Dimitroviç Türk heyetine kı daha verimli bir iş birliği- Gu·· mu·· ş 
fından imza edilmiştir. Bu an- iki haftadır Belgratta yapılmış ne yol açacak surette anıklan-
laşına 14 nisan 1932 tarilih olan dostane ve samimi çalışma mış olduğunu kaydetmiş artık 

anlaşmanın yerini tutacaktır. beraberliğinden ötürü teşekkür olarak bu anlaşmanın iki ü!ke- Fiatler yeniden 
Anlaşma iki mustahsil ülkenin etmiştir. nin inhisar idareleri Afyon si-
afyon işinde birlikte çalışma- Dimitroviç b=dan sonra 3 yasasının ana çizgilerinde tayin Düşmeğe Başladı 
!arı için daha geniş bir esas Temnıuz anlaşmasından sonra edeceğini söylemiş ve demiş-
koymaktadır. Uzak Şark piya- şimdiki anlaşmanın iki mem- tir ki: LONDRA, 19 (A.A) - Çinli 

b ve Hintli müesseseler tarafm-s?.lanna yollanan içilecek af- leketin ölonomik meiaatları Başında bay Obranoviç u-
yon hakkında eski anlaşmada arasında daha kuvvetli baglar lunan Yugoslav heyetinde ça- dan çok mıktarda gümüş sab· 
hiçbir madde yokken şimdiki kurduğunu ve bunların gele- lışmalanmız sırasında bi:dm üze- lığa çıkatı!ması üzerine gümüt 
anl'aşmada bunun içinde bir cekte beraber çalışma için ııag- rimizde derin bir tesir yapmıt maden fiati yeniden düşmüş-
madde konmuştur. lam bir temel olduğunu söyle- olan ve kendileri ile çalışmış tür. Amerika bütün bu gümüş-

lstanbulda merkeıi Türk - miştir. olduğum mahafilin düşünceleri leri satın almış olduğundan gü-
Yugoslav bürosu bu suretle B:ıkan bundan sonra Türk hakkında bize güzel bir misal müş piyasası tuturmağa yüz 
iki ülkenin afyon ihracatı- heyeti başkanından Yogoslavya veren bir samimiyet gördük. çevirmiştir. 
nı kontrol edebilecektir. Yeni ile Türkiye aiasmdaki i~ birli- Bu doğruluk ve anlama zihni- ı• ·1· R 
anlaşma afyonun dağıtma si~- ğinin genişletilmesine bizzat yetini Belgratta kaldığımız uzca ngı lZ • Om en 
teminde bu sistemi acundaki çalışmış olan Türkiye ölconomi halkın muhtelif katlariyle yap- Ticaret Müzakereleri 

Etrafında Tebliğ 
ticari ve mali ahval ve şeraite bakam Bay Celil Bayara dos- mış olduğumuz temaslarda da 
uydurmak maksadile değiştiril- tane selamlannın bildirilmesini dördük. Bundan on yıl önce 
mektedir. Anlaşma bir barem- rica etmiştir. geldiğim bu memlekette tam Londra, 19 (A.A) - İngiliz -
de tayin edilmektedir. Bu ba- Bay Dimtroviç sözlerine ek l.ıiıistihale diye anlatabileceğim Romen müzakerelerine dair 

, reme göre eritilmış afyonda olarak şöyle demiştir: bir değişiklik bnldum. Heyeti- ticaret bakanlığı tarafından 
bulunan morfin için Yugoslav- Marsilya suikastı hakkında miz dostluğu ve nezaketi ken- neşredilen bir tebliğe göre, 
ya yüzde 25 Türkiye yüzde 75 Cenevrede yapılan konuşma ve disini fevkalade mütehassıs et- İngiliz ticaret bakam bay Run· 
nisbetini elde etmektedirler. müzakereler sırasında bay Tev- miş olan Yugoslav dostlarına ciman ticari borçlarını Roman· 
içilmeye yarayan afyon için de fik Rüştü arasın aldığı dosta- samimiyetle teşekkür eder. Bil- ya hükümetince en kısa bir 
bir barem düşünülmüştür: Mer- ne ve kardeşçe gi~inden de- hassa halli için çal!fıp muvaf- zamanda ve tamamen İngiliz 
kezi afyon bürosu siparişleri rin bir surette mütehassis ol- fak olduğumuz meselelere kuşı lirasile ödenmesi lüzumunu Ro· 
bu bareme göre tevzi edecek dum. Bu duygumda bütün Yu- şahsen göstermiş oldukları ala- men murahhaslarına bildirmiı 
ve teslim olunan afyonun be- go lav ulusunun benimle bera- kadan dolayı nazır hazre erine ve omanya ·caret akam da 
deli şiparişi yapan milli afyon her olduğuna katiyen kaniim. bilhassa teşekkür ederiz. Türk İngilterenin bu talebindeki doğ• 
enstitüsüne ait olacaktır. An- Bu hatb hareket samimi çalış- beyetiyenianlaşınamn tatbikine rnlnğu kabul ederek müzake· 
!aşma iki yıl için yapılmıı ma beraberliğimizin genişleye- taallük eden bazı teferrüab müş- relerin son kanunda tekrar 
olup 1 son Kanun 1935 ta- [ceğine ve derinleşeceğine olan terek Afyon siyasası hakkında ele alınması için hükümeti 
ribinden itibaren meriyete kanaatımı berkitmiştir. anlaşmak üzere üç gün daha nezdinde teşebbüııatta bulun· 
geçecektir • Anlaşma müd- Türk heyeti adma, heyet Belgratta kalacaktır. muştur. 

L~;;J;; ... Güriiş;~i~ri;;d~i'lbif ;··:··ı:ı:;ı;~şi~b~··Thti~-
Hiç Bir Netice Çıkmadı lafı Devam Ediyor 
Mürahhaslar Avdet Edeceklerdir İtalyanların Tazminat Talepleri 

J.Irı:a/;pı·eler ıı -arl;eıı Jaııoııyrı dl'ııiz 8ilcihlanııı artırıyor 
Soıı iıı§a edilen cleııiz lmlP.~i 

LONDRA, 19 (A.A) - Üç bay Narman Davisin bay Jon 
devlet arasında yapılmakta olan Sayman ıle yapmış olduğu bir 
çahşmalann geri bırakılmasın- kaç görüşmelerde de şunlar 
dan sonra Amiral Y amamota sabit olmuştur: 
ile Japon heyetinin Londrada 1 - İngiltere Vaşington mu-
kalmaları umulmıyor. Zira ge- ahedenamesinin esaslı ahkamı-
rek amiral ve gerek heyet va- na sadık kalmaktadır. 
zifelerini bitmiş sayıyorlar. 2 - Muhtemel müzakerele-
Amerikalılar da bunda bir rin yegane gayesi üç taraflı bir 
mahzur görmemektedirler. Zira itılafa yol hazırlamaktır. 

Sovyetler 
Dört Hafta Daha 
Mühlet Verdiler 

Londra. 18 (A.A) - Sovyet 
hükümeti Lna Gold Fields his
sedarları mümessillerine son 
günlerde yapmış olduğu üç mil
yon İngiliz liralık teklifin nazarı 
dikkata alınması için dört haf
talık bir mühlet veribniştir. 

Polis 
()tonıobil Hırsızlarını 

•• 
Yakalamak Uzere 

LONDRA, 18 (A.A) -Polis 
şimdiye kadar mühim miktarda 
otomobil çalmış olan bir çete 
hakkında mühim k~iflerde 
bulonmuştur. Bir çok tevkifat 
beklenmekledir. 

Reddolundu - Vaziyet Naziktir 
Pari.1, 19 ( H. R ) - İtalya - mecbur etmek için silihlı taz-

Habeı ihtilifı bütün nezaketi yiklere başvurduğunu zannet· 
ile d~vam ediyor. Habe§istan mektedir. Adisababada heye-
Uuloual kanbasında İtalyan can büyüktür. Habeş büyük 
işgaline nihayet veribneıi iste- müdafaa hazırlıkları yapmak-
diğini tekrar etmiştir. Habet tadır. İtalyan bükümetince is-
mehafili İtalyaya fütuhat hını tenilen 200 bin talarlık ta:ı:mi-
atfetmekte ve ökonomik talep- natı Hahesistan reddetmek ni-

• !erini kabule Habeş hükfunetini yetindedir. 
• • 

Türkiye ~ lngiltere 
Avam Kamarasında Ticaret Anlaş· 
inası Hakkında Bir Suale Cevap 
Londra 19 ( A.A ) - Avam j kam ve İskoçya müsteşarı ile 

Kamarasında Duses Atholun daimi surette istişare etmek-
bir sorgusuna cevap veren bay teyim. 
Runciman ökonomi itilifname- Bundan sonra Duses bu iki 
leri yapmak için Türkiye ve ülkeden ve bilhassa Türkiye· 
Lehistan ile yapılan konuşma- den yumurta sokulmasının sı 
!arda İngiliz tavukçuları mü- kıntı vermekte olduğunu söy-
messillerile miifaverede bulu- !emiştir. Bay Runciman ceva-
nulmamış olduğunu söylemİf ve ben, ziraat bakamyla İskoçya 
şöyle demiştir : müsteşarının bundan tamamile 

Bununla beraber meseleye haberdar olduğundan şüpheın 

tamamile vakıf olan ziraat ha- yoktur dmiştir. 

İçtima Tehir 
Edildi 
Brüksel, 18 ( A.A ) - Çinko 

karteli mümessilleri içtimaı bu 
ayın yirmisinde yapılacaktı. 

gayrı muayyen bir tarihe tebir 
edi.lmittir. 

Bir İstifa 
Paria 19 (A.A) - Müfettiş 

Bonniyini istifası iç işleri ba· 
kanı tarafından baylavlanmış

Bakanla inzibat meclisinin mu· 
maileyh için vereceği hükmi! 
beklemektedir. 
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Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
-eo-

Yanı._,. ...... 
rka Grubunda 

Dün Kılık Kanununun Tesirleri Etra
fında Mühim Görüşmeler Oldu ••. 

d 

Kadınlar Hususi İdarelerde Umumi Meclis Azaııklanna 
Da Seçileceklerdir-Buğday Koruma Kanununda Tadilat 

Sırma işlemeli, Kocaman Bir Çevre ile Mütemadiyen Yüzünü 
Silen Bir Adam Ayakta Duruyordu. Bu Eşcaedeindi 

Ankara 18 ( A.A) - Cum- &zerine mlzakere açılmıştır. Bu oldağana rakamlarla mütehu-
huriyet Halk Fırkası idare bapta muhtelif hatipler tara· aıs raporlanna ve tecrübelerine 
grubu bqbakanhğmdaıı: fından verilenizahat dinlenmit· iatiaaden umn uadaya izah 

1 - Ruhani kıyafet kanu- tir. Geçen alb aylık d~vrenin etmiftir. 
Bizans ordusunun savleti 

önünde her giln bir parça daha 
ıeriliyordu. 

Hem ıeriliyorlardı da söz 
miydi? Geriliye geriliye Ma
latya aarlanna kadar dayaa
mJtlardı. Hani, ba gidifle bir 
gibı kaleye kapanmağa mecbur 
olac•klan da malMkbktı. 

Kaleye kapanmak sanki mis· 
bet bir netice yerecek miydi? 

AlaHD bama hiç zannetmi
yordu. Demir kaburgalı bir 
ma....U ejder driisi1ne pek 
beıudyen p dlpn•n, bu •JISIZ 
dlfman drld, hani bir tek 
gli&aleyifte Malatya kalesini 
hlkile yekm edebilirdi de .. 

Velhasıl Ahsen bey bedbindi. 

Güneş arbk batmışb. 
Leı kargalan yavaş yavq 

gözükmez olmuşlardı. Vahfi 
kara kutlann kanatlanndan 
iaha kara bulut kümeleri, biri 
birinin urbndan atlıyan şişkin, 
gC>bekli bir cllceler süriisil gibi 
ovanın üstUnde g&ğü kaplı
yordu. 

Vanh Hüaeyiıı, dalgın dü-
flhıcesinden aynlarak: 

- Ahaen! Dedi. Gel.. Gazi 
V.Ubm yanma gidelim .. 

- Peki, fakat ne yapacağız 
ODUD Jlllllada. •• 

- Ne mi yapacağız? öteden 
beridea k•Uf111'UL 

Ahsen ,etdll: 
_ Bana kalına helillqsak 

daha eyi ederiz •• 
- Neden? 
- Neden olacak? Zamıecli-

yonm ki, d••mn dehhaı bir 
hlcumu ile karfılatacatız.. 

- Nereden ketfettin bunu? 
- Bana 6y1e ıeliyor •• Mibt-

bet bir py bilmiyorum •mm•, 
içime &yle geliyor ki diifman 
1•nn bir haltlar k&n.fbrmağa 
aiyetleaiyor .. 
-??!il 
_ Bunu bugi1nkü sert ve 

ablpn saYletlerden hisseder 
pmyim.. 

-??111 
- G&rmedin mi? Ôjle iizeri 

mola vermediler. Niyetleri bi
zim bnetimizi tartmaktı-

- Eier buglbıkii harptan 
aldaldan kan•atlarla yann kar
ıumza çıkarlarsa yanarlar. 

- Haklı11n, bagiin biz her 
glnldbaden daha eyi çarplfbk. 
Llkin, dikkat ebek bugi1nk6 
ıayiatmm her pkli miktarın 
pek fevkindedir. 

- Neye deWet ediyor? 
- Bu, ıuna deWet eder ki 

yun kapanmıt kalın kırmw 
bezleri lstlnde Abdtllvahap 
Gazi bajdq kurmut oturu
yordu. 
Sırma iflemeli, kocaman bir 

çewe ile mtıtemadiyen y&zlnl 
.Uea bir adam ayakta duna
yordu. 

Bu, Diyaribekir Emiri Et-
caeddin idi. 

Ahaeale V anhyı glrlbıce Ab
dilTabap buyur etti: 

- Hot ıelcliıüz, gelin baka
hm çocuklar ... 

Ahaen, derhal yere çlmeldi. 
Efcaedclin V •nbnın boynuna 
ela tarak: 

- Nuıl - dedi - baglbıl de 
yarasız atlatabildin mi? 

Vanlı güldü, Abdiilvahap 
sonla: 

- Nuıl prilyonunm TUi
yeb"? 

- V allah kiti... Diye ho
murdandı. Ahsen, bana kalına 
kaleye bpenm.ahyız.. 

- Nuıl olaa bir ay dayana
biliriz. 

Bunu flyliyen qbaeddincli 
Ye illYe etti: 

- Ejer Taranm fikri ile ha
reket ed• aeruker, mnaffak 
oldu ise, yahut ıpuvaffak oluna 

....ı olu bir aı• kadar selir 
Jelilir. 

Abdlhahap, kaleye kapa
mak fikrine iftirlk etti. 

- Ba itin sona yoktur -diye 
16ylendi • her glD bir u daha 
eluiliyorm., Bir ,en, bir de ba
kacatız ki elimiz.de uker kal-
.... lf .• 

- Halifeye bir adam ..... k. 
Bu 6kri ileriye lllreD AhMD 
....... AbdllYahap llOrda: 

- Nipn? 

- Yardım aramak iç.in. 
- Ojul ben bağdadı bilirim. 

Orada kadın, içki ve sazdan 
bqb bir teY diifllnlllmez .. 

Kılınç- pkutılaruıdan uzak 
YAf11"11 aray, biç bir zaman 
bize dert ortajı olmamıştır ki 
bu defa olaun.. 

- Fabt bizim mağlubiyeti· 
miz Batdat için hot bir şey 
olmaz.. 

- Mah•kkak ki fikrin doi· 
radar •• bıtimal Yermiyorum yL. 
Belki de eyi bir tarafa raatge
lir de Halife bir kaç bin Atlı 
pnderir .. Ulrin, eter bu yar· 
clım, zaferi bize mlyeıaer 

edene, Uç beyleri baılarma 
birer kara bez aarmalıdırlar. 

=Neden? 
- Nedeni ftl' mıya? Dine 

kadar Bajdaclın karpsmda biz, 
her zaman hlnnet g6ren bir 
kudrettik. Çlnkll o fİmal cep
hesinde her feJİ bizden bek
ledi. Araptan imdat aradığımız 
anda arbk mesele kalmaz .Ba, 
bizi onun kilesi yapar. 

- Kile olmaktansa, ilmek ......... 
Bmua .a1&1en Vuh Hlaeyin 

idi ft illve etti: 
- Evet ya Gazi, haklısın.. 

Biz laer ,eyimizi keıulimjz J•p
....,.... K...I Jaiı••z• --
rulmalıJa. •• 
· Yoba Araba esir olmak
tansa ilmek evllchr. Biuubya 
eair olmupma.. Ha yanluniyle 
Araba galip plınipin, ha Ha
aunurefide clalbvalduk etmeje 
mecbur kalmıpm • lkiai de 
hirdir. 

Ve aealDi dbelterek ba
iınlı: 

-Soıı• Yat-

------------~ ...... ~-----------
EdirneyeBulgaristandan 
Hergün Muhacir Geliyor 

- 1 -·-·· Tüyler Örperten Mezalimi Anlah-
yorlar -Kadınlann Toplantılan 

EDiRNE, 18 (Huaui) - San lamu bildirea tel yazılaJ! ha
aylarda Bulgariatanın muhtelif zırlamıtlar, ye Necmiye Ôzde-
yerlerinden hemen her gDn mir, Şevket, Rebia, Hatice, 
memleketimize yilzlerce muha- Demiray, Macide akıncı, Se-
cir ıelmektedir. YİDç Taaaboyu, Huriyeı&ıenç, 

nunun dahil ve hariçteki tesir- d6rt aylık Tariclat •e murafı Ormanlarm yaptılm•ıı ve 
leri ve Bulpriltudan kaçıp &zerinde ve bu varidat ile işledilmeai huaasanda •lmınaaı 
Yunan illerinden Türkiyeye murahn fabrika ve değirmen- dlflnlllen tedbirler kat'iyen 
gelmek iatiyeia Tlrlderin Yu- ler Gzerine iAbet eden kıaım- tabdidi için Ziraat bakaahğma 
nan topraklarmda Bulgarlar ta- lan üzerinde mllzakereler ya· alman tedbirlerin sebeplerini, 
rafından takibata maruz kal- paldıkta ve ileri 681ea fikir- baalarm b==hra aylan ol-
malan hakkmda Maniaa ayla- ler Ye mütallalar anlafıldıktan madıjlm ••letwıp. 
Ti bay Refik lnceuia takriri aoara, tebaru eden bnaatlar Bafbabn l.met lnhı de .az 
O.Zerine Hariciye bakan •ekili llzerine verilen takriılsden Ki- olarak orman itlerinin arbk 
bay Şükriı Kaya her iki me- tabya saylan bay Slimerin ka- cari bir aarette ele almmuı 
sele h•kkmcla mm izahat Ter- .....Ulri tadilMm iatiWaf ey- zanuınmm geldiğini ye ltaada 
mit ve hlklmetin bu ıu... lediii on Wa aafaataa eksik yapılacak ihmal .e m&Mnuıha• 
hakkındaki llareketi tanip olan n•ba ft telürlerde yer- mn memleketin au ihtiyac:iyle 
olunmUftv. ıi almma...m.• urfı nuarla topraiJn muhtaç olduğu kunet 

2 - Saylp leÇhni bnuaua- alelamam fahriblana ,apacak- maddesinin nihayet mahnıkat 
da yapılan deiifildik tlzerine lan mlardaa •ersi almmuı verini alacam ve neticenin mem-
ikinci mla'-'-1- intillababna Ye bitim kara .a-z.:--1 ... .: .. :... ' •· 

·~ -.----- leket için feliket hazırhyaca:-
ew olan 250 alfm lliapetinin •ersi meww..taa lmiç tatul-
500 e ibJljmm Ye bdınlena maa uklnnd•lri takrir eberi- juu aydmlatm'f ve bunun ge• 
hususi idarelerle-..ı meclis yetle oaa-bnwftu'. lecek ol'llWl kanuniyle bapn-

7- ı._;:.._. ve -=-..a:d• bir aall-
balıldanna .eçihneı.inia ka- 4 - Muia aylaw Refik --...... ...-. 
-a ilbaine karar Yerildi. lacaaia onaaalana :..ıeameai IUJete llmm olup olmach;uıa 

3 - JSaiday konma kana- ,.,ı-Mln ~kanun- karar veriberi•i iltemipir. 
mun lılktmet tarafından p- ı... aylan olarak izin ftril- Fub ııalN lwt ı.a-nn 
tirilen Ye brultay umum he- mai ,olm.lelri mi takriri mtltaleatmı tanip ederek yeni 
yetince ~, ma&ye ve ikti- lzeriae mut balrww· Orman- orman kuuna çakıncaya kadar 
at enc&menlerinden tetkil ecli- lanmmn YUiJeti memleketimi- Ziraat bak••hpca tatbik edi
len malıtelit •clmeace mi- ziD Vllatiae aiabetle azhğmı len tedbirleria yerinde •e doiru 
zakere Ye bW edilen tadilab •• pdeia gine llarap olmakta olduian kabal etmiftir. 

Ha. Bakammız 
Ankaraya Gitti 

- .,.,,,,, 'b/lllltl Wll• -
16ylemif •e Atinıda flr&lme
le:rinde Garbi Trakya Tlrkle
rinin YUİyetlerinin de konutul
dujıma 16ylemiftir. 

ATINA. 19 (Huai) - Yu
nan pzeteleri Tlrldye Dit 
bakam S.1 T nfik Rlftl Ara
ma Atmayı ziyaretinde •e jl
rlpaeleriade elde edilen aeti
celerin lifwl mehafiWe hopat
lukla kartılandıpu yazı
yorlar. 

l.tanbul, 19 (Husuai) 
Atmadan bildiriliyor. Yanan-
istan ukeri kuvvetlerini artır
mak için yeni bir propalll 
huırlanutbr. Bilhı•a han 
kunetleriain çoplhlm111u 

çok eln rlyet ftlilecektir. 
HarW,.. ... General Koa
.... ,. erkim harMyece 
luwrlamıı projenin teluakbka 
için harbiye btitçeainin arbnl

••mn• iati7ecektir. · 

........ 
İngiliz Gazetecisi 

Israr Ediyor 
.,,,.,,,, I llld ,..,.. 

nhu-iltha- etmifTeflyle 
demiffir: 

SJDJr boym kopaak isteriz. 
Fakat •Yqm bm kimleler 
için bir k•UllÇ kaJD&iı olma
... prtile.. 
., ......... ... CeYap 

•ererek k•&i"'• de temba
bn ............... taraftan 
Gldat-a llJlemif .e demit
tir ki 

Sayq tecrlbeesi bize g&· 
termiftir ki Fnnmın pyet 
kendi tenaneleri ohumıı ol
aydı m1•h111hk ylblbaden 
ezilecekti. Mumaileyh Fnua· 
DID ulullar arua bir makavele
nameniıı bUlfl iatiyen blt&ı 

ulularca baylaTlanm•m iate
mit oicluimau 16ylewiftir. 

Paria 19 (A.A)-Fnkallde 
tahW.ba wlzakerea " reye 
kceea• e=nar-da Sa haka•ı 
ile ...ı cenau • ...., bir ~ 
luatipl• ... ......... kab9I 

Yugoslavyada 
Kabineyi Y evtiç 
Teşkil Edecek 

B(aştarafl 1 .ıci salııftdt) 

Belırat 18 (A.A)- Re.men 
bildirildiğine g6re hqbakan 
Bay Uzunoviç iltifumı prens 
Pola Termiftir. Prens bu iati
fayı bbal etmiftir. 

Belpt, 18 (A.A) - Bay 
Y ntiçiD iatifuı kabine iye· 
leri anamda Wrinci tepin ao
nuada adliye b.kanı Bay Mak
aimoviçiıı çeldlmaine aebep 
olan g6r6t ihtiWlarmm neti
cesidir. 125 aylava dayanan 
Bay Yevtiç ile hlkimetia yal
nız parlemento lyeainden te
tekkll etmaiae taraftar olan 
Marincmç ıarubu arumdald 
ihtillflarm ll•kikt malıiyeti belli 
olmam•kla beraber ha istifa. 
DJD, Baku Ceneneden din· 
dliil uman arkadatlan tara
fmclan ICmlk karplanm.amaclan 
ileri ıeldiii wmedilmektedir. 

Her birinin Bulgarlardan Huriye Akbya, Nebile Felmi, 
çektiği çileler, g&rdlltl tazyik- Ye Melek Mehmet imza1anm İngiliz -ltaJyan 
ler dille ve kalemle anlatılmı- tqıyan ha tel yazalamu bqta Silen· Sara H---•-et Etti 
yacak kadar fecidir. Atatllrk olmak &zere Btlyllk llR:lil 

edeceklerini, çlDldl •ftf& ha
arlamaaldan liyade Hitler Al
manyanm naht haletini dlfla
mekte olcblkla1'IDI llyhaif
lerdir. 

PW, 18 (A.A) - Dit ba
kam diple-atlar ara-- de
AikBlrler yaplacap haldmıda 
laaeteleıde ~ hab.lerin 
dotru ........ bildinaiftir. -

Karaajaç misafir evi he..pn Ulu Demeti Bqlwalıjma, Din arka11u baq. için iateam 
dolup bopimaktachr. Enelki Bqbaka•hp •e Camhariyet parama palma11 ,..ktir. Ar
akpm Osmanpazan J..6ylerin- Halk fnbll Geael Kltiplipe kumda parua J"Zllma'Dlf lhlr-
den albmı hane din de Yeni s&adermitlenbr· u fotojnfiler için para m..-
puarm G6çeci k6yibıden 12 l Y AllAN mediji •alapleaıkbr. 
hane daha trenle gefmit ve .................. ·-·-··-.... .. 

Malarya Salgım 
Kolombo, 18 (A.A) - Ma

larya aalpu deftlD ediyor. 
Fevkallde ihtiyat tetbirleri 

ihracatı Fazlalqmq 
V ellington, 18 (A.A) - Se- • 

nenin ilk 11 aynada 44,749,833 

milafirevinde konnldam•tlardır. Y ordumuzun 4 - GWerilmai ıtc ayı-
miftir. Gelenler, Bulprlardu g&r- T • G 1 lacakbdarbol •e ıtbel fotot-

Vanlı, eski Tilrk serdengeç- dükleri zulümleri gözyqlarile T aribi Ve abıi üze - rafilerin kollebiyonlan buhı-

biz, belki ıene eakisi gibiyiz, 
fakat dlp111n, hem menevi 
kuvvetini dllzeltmif, hem de 
harp kabiliyetlerini ylkaelt-

lira ihracat Ye 28,490,000 lira
hk ithallt yapılmqtır. Geçen 
aeneye aazaran ihracatta Gç 
milyona yakın fazlalık Tanlar. 

tileri gibi hiç bir tehlike kar- anlatmakta ve ana vatana ka- likleri Acuna Yayılacak nan pael :m&d8rllp ymzm•1•· 

flSlDda kaybolmıyan soğukkan- vuımalanndan sevinç Te heye- - Bapaıaıı Bilinci sahittdt- dırlar. 
lihğiyle: canlannı gizleyememektedirler. kep olacak ye bunlar bu &JID S - Fotofrafiler Dahiliye 

_ Adam sen de.. Dedi. Bey- EDiRNE, 17 (Hususi)- Ttırk 19 - 20 sinde hareket edecek· veklletinde matbuat umum mil· 
bude yere kafa yoruyonun. kadınlanna saylav seçme ve lerdir. Karabineler yeni bir dtırliiğibıe gönderilmelidir. 
Ukalihktan vezgeç te gel Va- seçiline hakkım veren Türenin siyah llniforma ye &nil açık 6 - Eşi bulunduğu, işe ya-
bap Gaziyi bulahm.. onayı memleketin her ucunda ceket giyeceklerdir. ramadığı g&rüleceklerle çok 

Ahsen itaat etti. Sırtsırta olduğu gibi kentimiz kac:lmlan letlfa Etti para istenilenler geri yollam-
~ermi.ı askerlerin dağınık kü- arasında da büyiik bir aevinç SARBURK, 19 ( A.A ) - lacaktır. 
meleri arasından geçerek, ka- uyandırmqbr. Buncl•n 6t6rii Uluslar arası Sar polisi tefi 7 - M•tbuat umum mldlr-
rargalun iteki acuna alaşblar. geçen Cama güai saat 15 de mumandan Hemaley istifa et- lljilne para karpl, ile de ola 

Kim bilir nuıl bir Akıbetle Halkemde blylk bir toplanb miftir. fhderilec:ek Jmtta ... nn lttlbı 

Yılbaşı Ve Bayram Yaklaşıyor 
Hediyeleriaizi tedarik etmek tlzere ticarethanemizi 

Ziyaret etmeji unlltmayum 

'WESTINGHOUSE, 
B&ylk meıhuri ilem mleaaeıeai mamuliUndan Ocaklar, 

ekmek kızarbcı aletleri, iti, soba, saç kurutan elektrik 
aletleri, Slflze •amam, mıkartadan mamnl tepsiler 
uireclen ibaret çok zeagin bir çetit bulacalrmuz. 

Faldell, Zerll, Ucuz 
ŞARL P. BALADUR Ye şOREKAsı 

Cumhuriyet Meydanı yanında Birinci kordon direkleri kınlmıt b&yik bir ça- yapan kentimiz kadmlen ken- SARBURK, 19 (A.A) - 150 dejerde alml Mr iPa ....... 
dam bel kemiii 1an1mıf bir m dilerine bu hakkı• ftl'ihwıin- Jdti&k bir lmm t.,l&s btteti .,._ yardim etmekte ol-
•fflll • ~ -"-===-o-_!_-=d=en=--=d=-==---=Ja=-="-=UC~"~-=-......... --....;,._.....,. ___ •..;..•_l•_rr'....;;..ztlr_ • .....:....-=___;...:.:.;....ıı::......:...--daldanm ___ .... __ el._eri_•_•_u_tiı:_· _. -----
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ıran Kadını Ne Halde Bulun yor 
Şahın Yarattığı lnkılipla Kadın Esaretten Kurtuldu 

Yirmi Yıl Önceki Feci Yaşayışa Bedel Şimdi Tahran Sokaklarında Peçeyi 
Ve Çarşafı Atmış Kadınlar Görürsünüz - Muvakkat izdivaç Kalkıyor 

. 
Tahranda Toplanan Bir Kadın Kongresi Birden Fazla Karı Almanın Ve Boşamanın Yasak Edilmesini istemiştir 

Dün Sorbon üniversitesinde, 
Fransız Reisicumhuru M. Al
bert Lebrun'un reisliği altında, 
İranın büyük şairi Firdevsinin 
hatırası şerefine merasim ya
pıldı. Bay Abel Bonnard tara· 
fından bir konferans verildi. 
İranın Homeri sayılan, Şekspire, 
Goethe'ye, Victor Hugo'ya 
benzetilen Firdevsinin hayatı 

hakkında, son zamanlarda Fran
aada bir çok yazılar çıkmıştır. 
Bu vesile ile fran kadınlarının 
ilerileme hamleleri de gazete
lerde sık sık mevzuubahs ol
muştur. Şark kadınlan hakkın
da uzun tetkikler yapan Bayan 
Miriam Harry "İran,, kadınla
rına tahsis ettiği bir yazısında 
diyor ki: 

" İslam kadınları arasında 
en bilgisiz, en geride kalan, 
erkeklerinin zevkine, nüfuzuna 
en fazla inkıyat eden İran ka
dınlan idi. Genel olarak onları 
görgüsü:ıı çocuklar,, suretinde 
tavsif edenler çoktu. Bir adam 
karısını kaybettiği zaman ken
disine teıelli makamında "T ann 
size yeni bir yatak actı. O ka
dar üzülmeyiniz. Bilakis sevi
niniz,, derlerdi. Koca karısın
dan önce ölürse kadın miras 
gibi varislere intikal ederdi. 

1İranhların tabirince ölüsünün 
sırtında aıılı kalırdı. İran ka
dını, şark kadınları arasında 
tesettüre en fazla bağlı olan 
fran, koyu siyah çarşafı üstün
de yüzünü örterek topuklarına 
kadar uzanan bir yaşmak taşırdı. 
y aşmakta dış alemi görebilmek 
için yalnız gözler büyüklüğünde 
iki delik vardı. Daha modem 
olanlar eski bir Türk moda
sını takıbederek yüzlerini pe
çe ile örterlerdi. Böylece yü
zü sıkı sıkıya kapalı olan ka
dın kocasının müsaadesini al
mak şartile sokağa çıkabilirdi. 
Daha garibi kadınlar sokağın 
yalnız bir köşesinden sıyrılır 

gibi geçerlerdi. Zira sokaklar 
meydanlar erkeklere mahsus
tu. Kadın bir mağazaya g;
remez vitrinler önünde dura
maz, hele sesini asla çıkara
mazdı. Zira ses haremdi. Za
ten polisler de bunun böyle 
olmasına dikkat ederlerdi. 
Yüzünü açan sesini çıkartan 

kadını bekli yen akibet feci idi. 
Daha 20 yıl evvel hayat böyle 
idi. Tahranın Lalezar cadde
sinde açık yüzlü kadın görmek 
imkansızdı. 

Şehlnşahın Yarattığı 
lnkıUiıp 

Fakat birdenbire herşey de
ğişH. Sanki hızırın sihirli so
pası koca bir milletin hayatında 
inanılmaz yenilikler yarattı. 

Yeni Şehinşah Riza Pehlevi 
hanın isteğile İranlı kadınlar 
visayet altında yaşamak-
tan kurtuldular. Yaşmak-
larını atarak serbest havaya 
kavuştular. Artık eskisi gibi 
bilgisiz değildirler. Cemiyet 
hayatına karışmış bulunuyorlar. 
Bir Avrupalı kadın gibi geyin
mek, caddeleri, meydanları 

parkları sevimli, zarif vücutları 
ile şenlendirmek hakkına ma
liktirler. Seslerini çıkarabilir, 

erkeklerinin yanında olarak 
mağazalara, sinemalara,tiyatro
lara, gazinolara giderler. Bu 
değişikliğin değerini anlamak 

için İran kadınının 
önceki hayatını 

yeter. 

yirmi yıl 

düşünmek 

Son Oç Yılda 
Hele son üç yılda, yeniliği, 

ilerlemeyi seven şahın İranı 
tamamen modern bir memle
ket haline koymağa karar ver
mış bulunmasından sonra bu 

deg.şıklik da.u da derinleşti. 
Şahın bir emirnamesi erkekle
rin k•lıklarını asrileştirdiği gibi 
kadınları da Avrupalı kadınlar 
gibi geyinmekte serbest bırak
tı. Bununla beraber artık Tah
ran sokaklarında siyah cedur
lar (İranlılar çarşafa böyle di
yorlar) veya peçelerle yüzlerini 
örterek gezen kadın bulunma
dığını, bütün İran kadınlarının 
dansigferi doldurduklarını, garp 
kadınları gibi yaşadıklarını 
sanmayınız. Gerçi Tahranda 
ışıklanmış muhitlerde hayat 
böyledir. 

Fakat İranın içerilerinde ka
dının durumu az dcji miştir. 
Avrvpalı gibi gcyinen erkekle
rin yanında, eski bin yıllık kı

lıklarından ayrılmamış kadınlar · 

vardır. Bunl:ıı ın modern hayata 
alışmaları yılların himmetine 
kalmış:ır. 

ıranda Ünvan 
İran ka dın!arı kocalarını isim

lerile değil Unvanları ile çağı
rırlar. İsfihanda ziyaret ettiğim 
bir sarayda prenseslerden biri 
dört aylık çocuğunu bana gös
terirken "Oğlum son altes F e
ri dun., diye hitap ediyordu. Bu 
memleketin yerleşmiş itiyatla
rından biri de kadınların asla 
erkeklere hitap etmemesi, an
cak sualle karşılaştıkça cevap 
vermesidir. Kadın erkeğin sof
rasına oturamaz. Kocasından 
ayrı olarak yemeğini yer. 

TaaddUdU Zevcaf 
İranda birden fazla karı al

mak henüz yasak edilmiş de
ğildir. Burada nikah, veraset, 

vesayet gibi işlerde şeriat ka-
nunları hakimdir. Fakat bugün 
Tahranda dört karısı olan ada
ma rastlanmaz. Bunun sebebi
ni daha ziyade ökonomik sı
kıntılara atfetmek lazımdır. 
Enderun adını dan haremler 
hala mevcuttur. Kaynanalar, 
ihtiyar görümceler Enderun sal-
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tanatını gütınek!..:tlı:ier. Mek
teplerde yetişen yeni nesil bu 
hayatı kökünden değiştirmeğe 
hazırlanıyor. Bir gün genç bir 
İranlı kadın bana şunları söy
ledi: 

- Yarınımız emniyetle ol
madıkça, yuvalarımızın içile 
alakadar olmamamıza nasıl im
kan verilebilir, Kocamız her
hangi küçük bir vesile bularak 
bizi boşayabilir ve yerımız 

başkası ile doldurabilir. Kay
nanamız başımızın belasıdır. O 

eder ('?!). Erkeğin birkaç karı 
aldığı zamanlarda bunlardan 
her biri kocasının teveccühünü 
kaybetmemek için titrer, yu
vada aşk ve sadakat yarışı 

başlardı Erkek bundan mem
nundu. Kadın da.. (!) Yazık 
eski adetlerimiz kaybolup gi
diyor. 

Muvakkat izdivaç 
İranın eski adetlerinden bi

ri de muvakkat izdivaçtır. Ta
biri diğerle bir ev gibi kadının 
isticar edilmesidir. Genel ola-

,. 

Lçfcılıaııdaıı bir ıııaıı.:rıı rr 

da gençlikte 
çektiği bütün 
çıkarmak ister. 

kaynanasından rak kiracılar az müddet mem-
acıları, bizden lekette kalacak olan yolcular, 

Bir gün bir kayıvan lide de 
şunları anlatıyordu: 

- Eyvahlar olsun. Oğulları
mız Avrupalıları taklide kal
kışırak bir kadınla yetmek 
istiyorlar. Biricik zevce yava
nın huzurunu, saadetini ihlal 

tüccarlardır. İranlılar ticareti 
sevdikleri kadar mutaassıp ol
dukları cihetle bazen büyük 
kafileler, kervanlar halinde şe
hir, şehir dolaşırlar. Mukaddes 
şehirleri gezerler Yuvaların
dan ayrılıkları aylar, senelerce 
sürer. İşte muvakkat izdivaç 

...,.._. . 
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yoluna, bu takd.rtle mura
caat edilir . Noter huzu
runda yapılan mukavele ile bu 
izdivacın hükmü bir saattan 89 
yıla kadar sürebilir. Mukave
lede kaydedilen bedelin yarısı 
peşin, yarısı da mukavelenin 

hitamı tarihinde verilir. Kadın 
fena muameleye maruz kalma· 
dıkça mukavelenin bozulmasını 
istiyemez. Erkek vadenin hu
hilünden evvel mukaveleyi bo
zarsa paranın tamamını ve 
küçük bir tazminat vermeğe 

mecbur tutulur. Bu izdivaçtan 
doğan çocuklar meşru sa yıla
rak babalarının varisi olurlar. 
Halbuki muvakkat zevce, ko
canın ölümünde mukavelede 
kayıtlı olan paranın mütebaki 
yarısından başka bir şey isti
yemez. Bu muvakkat izdivaç 
hakkı yalnız erkeğin değil

dir. Kadın da Kerbela, Meke, 

Bom bayda 
Amele Ücretle~ 
rinde Tenzilat 

Yapıldı 
BONBA Y 16 (A.A) - Ah

metabat iplikhaneleri amelesi 
ücretlerin yüzde on nispetinde 
indirilmesini karar altına almış
lar ve gend grev halinde ya
pılacak savaşın tensiki işine 
bakmak için bir komite vücuda 
getirmişlerdir. Bu tedbir yüz 
bin ücretli ameleyi alakadar 
etmektedir. 

veya Kudusa gitmek isıe
diği zaman kocası kendisini 
takip etmek istemezse bı1şka 
bir erkekle mnvakkat izılivaç 

akdetmek hakkına malikt: .. Ek
seriya bu kabil izdiv.r.çlarda 
yo!daş bir zenci olurdu. Ve 
izdivaç kadının yalnız seyahat 
etmemesini teminden başka 
netice vermezdi. bazen da ka
dının seyahat meyvaları olarak 
bir veya iki çocukla birlikte 
döndü ğü de olurdu. Bu tak
dirde kadın ~ihi çocuklara da 
hoş geldiniz denirdi. Yol ar
kadı:şlığını yapan muvakkat 
koca ile kadının ve yeni doğan 
çocukların alakası, memleke~e 

d:inümie beraber biterdi. Bu 
ILuvakkat izc!:vaç usulü gittikç:: 
sön:ııek, maziye karışmak üze
r~dir. 

Zaten ilk ta'!ısili mecburi kı
lan kız mekteplerinden başk~ 
kızlar için orta mektepler de 
açılmıştır. Avrupaya ve Ame

rikaya tahsile gönderilmiş genç 
kızlar vardır. 

Bu yıl içinde Tahranda ma
dam Janin'in reisliğinde bir ka

dın kongresi toplanmış, İran 
kadınlarının ileri hareketleri 
görüşülmüştü. Kongre boşan· 
manın, birden fazla kadınla iz· 
divacııı yasak edilmesini, fu

huşla mücadele olunmasını is· 
tiyen kararlar ittihaz etmişti. 
Bilhassa fuhuş mücadelesi İran
da büyük ehemmiyeti haizdir. 
Zira düşkün, fakir sınıf ara· 
sında fuhuş salgın halindedir. 
Fuhuşla mücadele başlamıştır. 

11-12 yaşında küçük kızların 
izdivaçlarını yasak eden emir
nameler neşredilmiştir. İran da 
on altı yaşında olmıyan bir 
genç kız evlenemez.Bir kaç yıl 
önce, bilhassa yahudiler ara
sında, altı yedi yaşında kız
larla evlenenler bile vardı. 

Fransada 
Paris 19 (A.A)- Sanlı İran 

Şairi Firdevsinin bininci yıldö
nümü münasebetiyle Sörhon 
üniversitesinde merasim yapıl
mıştır. Terbiye bakanı bay Mal· 
lorme bir söylevinde şöyle de-
miştir:Bugünyapmakta olduğumu. 
merasim yalnız Omirosun Dan
tenin Şksprin ve Hügonun he
mayarı olan en büyük dahiler
den birinin hatırasını tebcil 
etmekten ibaret değildir. Bu 
merasim aynı zamanda müslü
man aleminde hakiki bir Kla
sizm vücude getirmiş olan İran 
ede-biyatının ve i:an kültürü-
11im tesi~idir. 
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Ulusal Heyecanlı Roman 
-12 -

Ali işlediği Cinayeti ihbar Etme
Verdi ğe Açığa Vurmağa Karar 

Yer odası düğün günü şere
fine süslenmişti. Anası her ne 
kadar düğüne Madenliye git
miyecekse de, koyu renk en
tarisini giymiş ve beline dede
den kalma antika bir şalı ku
şanmıştı. Bütün hizmetkarlar da 
hep yeni elbiselerini giymiş

lerdi. Minder üstüne yeni kır
mızı bir ihram serilmiş, kah
ve fincanlarile Zarflar ocak
lığın kenarına, kalaylı sahan
lar, raflara dizilmiş ve ye
mek sinisi bugün müstesna 
surette donatılmıştı. Sabah 
çorbasından sonru Emeti ana 
dua etti. Ayetelkürsüyü okudu 
ve Aliye dönerek, hayırlı bir 
evlat olduğundan dolayı teşek
kür etti helallaştı ve müstakbel 
hayatı için ona yümnü sa
adet diledi. Emeti ana sözle
rini eyi birleştirmesini bilirdi. 
Ali çok mütehassis oldu, bir 
teviye gözlerine yaş doluyordu. 
Fakat yine bunları tevkife mu
vaffak oldu. Babasıda birkaç 
söz söyledi. 

- Seni kaybetmek, anan 
baban için güç olacak dedi 
az kalsın Alinin hınçkırıkları 
boşanacaktı. Tekmil hizmetkar
lar da ilerlediler, birer birer 
Alinin elini sıktılar. Ve 
bir arada yaşadıkları ıyı 
günler için şükranlarını anlata
rak helallaştılar göz yaşları 
kirpiklerinin ucunda sallanıyor

du. Öksürdü, o da bir şeyler 
söylemeğe savaştı. Fakat du
daklarından bir tek kelime bile 
çıkaramadı. Babası ona yavuk 
!usunun evine giderken refakat 
edecek ve düğünde bulunacak
tı. Avluya çıktı. Beygiri araba
ya koştu. Ve hareket vakti 
geldiğini söylemek üzere tek
rar içeriye geldi. Ali araba
ya bindiği zaman her şe
yin daima kendisinin yaptığı gi
bi, ayna gibi parladığını gördü 
aynı zamanda avlının da ter
temiz olduğunu gördu, her ta
rat taze taze süpürülmüş ve 
kendisini bildi bileli orada du
ran eski odun yıgınları ve di
ğer pılı pırtı ortadan kaldı
rılmıştı. Alinin gözyaşları tek
rar hemen boşanmak tehdidini 
gösterdiler. Babası hayvanı 
yürüteceği antla idi ki Ali 
birdenbire elini yakaladı. San
ki onu hareketten alakoymak 
istiyordu babası: 

- Bir ~ ~y mi isti yorsun? 
Dedi 

Ali : - Yok yok. Dursun 
dedi, Daha iyi yola koyula
lım. 

Yolda Ali bir veda daha 
yapmağa mecbur oldu. Çünkü 
Aysel caddeden bataklığa kıv

rılan yolun ağzında bekliyordu. 
Alinin babası Ayseli görünce 
arabayı durdurdu. Aysel: 

- Sizi bekliyorum dedi. 
Çünkü Aliye kutlu olsun diye
ceğim. 

Ali arabadan eğildi ve Ay
selin elini sıktı . Onu bu sefer 
bir az zaif gibi gördü. Gözle
rinin etrafında kırmızı bir hal
ka vardı. O geceleri yatağına 
girdiği zaman ağlıyor • ve hep 
Çamlı belı özli yordu. Fakat 
şimdi sevinçli görünmiye ça
lışıyor ve Aliye gülümsiyordn. 
Ali yine mütahassis oldu.Fakat 
bir şey söylemedi. ihtiyaç ba
şını göstermedikçe ağzını aç
mamakla meşhur olan babası 

imdada yetişti: 

- Zannedersem bu tebrik 
Aliyi herşeyden ziyade sevin-

dirdi. 
Ali: - Evet mulıakkak dedi. 
Tekrar birbirinin ellerini sık

tılar ve babası arabayı kaldır
dı. Ali başını arabadan çıkarıp 
Aysele bakıyordu. Kız niha
yet ağaçların arkasında kalın

ca Ali hemen çuvalını çekti, 
doğruldu. Babası: 

- Aysele bir şey mi söyliye
ceksin dedi. 

Ali; - Hayır dursun dursun 
dedi. ve yine yerine yerleştirdi. 

Biraz daha ilerlediler ve ba
bası arabayı yavaş yavaş sürü
yordu, Böyle oğlunun yanı ba
şında arabada gitmekten büyük 
bir sevinç duyuyor gibi idi. 
Hedefe çabuk varmak için acele 
etmiyordu. Birdenbire Alinin 
başı babasının omuzuna düştü 

V<! şiddetli bir hınçkırık han
çeresinden taştı babası: 

- Nen var? Dedi. Birden
bire dizginleri öyle kuvvetle 
çektı ki beygir zınk diye ye
rinde mıhlandı kaldı. 

- Öyleya hepiniz bana karşı 
bu der.ece eyisiniz. Halbuki 
ben bunlara layık değilim. 

- Sen kimseye bir fenalık 
etmedin ki? 

- Evet ben adam öldürdüm. 
Babası derin bir nefes aldı. 

Sanki vicdanına bir rahatlık 
yayılınıştı, Ali taaccüple başını 
kaldırdı ve babasına baktı, ba
bası beygiri tekrar tırısa kal
dırdı sonra sükunetle: 

- Bunu bana kendin söyle
diğin için berhudar ol dedi. 

- Evvelden bilyormıydın 
baba?. 

- İşte bir çarpıklık olduğu
nu daha salı akşamı sezmiştim, 
sonrada bataklıkta çakını bul
dum. 

- Ya ... llemek çakıyı sen 
buldun! 

- Ben buldum, bir ağzı da 
kırıktı. 

- Evet baba biliyorum, bir 
ağzı kırıktır Fakat acap bunu 
ben mi kırdım işte burasını bir 
türlü hatırlayamayorum. 

- Sarhuşlukla olmuş olacak. 
- Beninı bir şeyd-en habe-

rim yok. Hiç bir şey aklıma 
gelmiyor. Esvaplarımdan bir 
kavgaya girmiş olduğumu an
lıyorum, bir de çakının bir ağ
zının kırılmış olduğunu biliyo
rum. 

- Anlıyorum, sen bunu ev
vela saklamak istiyordun. 

- Öyle düşündüm ki benim 
kadar ötekiler de kendilerin
den geçmiştiler. Onun için on
lar da bir şey hatırlayamazlar. 
Belki de çakıdan başka aley
himde bir delil yoktur. Bura
sını düşündüm de bataklığa 
attımdı. 

- Anlıyorum böyle iyi olur 
deye düşünmüşsün. 

- Sen anlıyorsun baba ben 
maktulün kim olduğunu tanı
mıyorum bile. Belki müddeti 
ömrümde bir kerre bile onu 
görmemişimdir. Sonra ben böy
le bir fiilde bulunduğumu da 
hiç hatırlamıyorum. 

Bunları dü~ünerek kendi 
kendime hiçbir kast ve taam
müdüm olmaksızın işlediğim 

bir fiilden dolayı başım neden 
belaya girsin dedim. Fakat 
sonradan çakıyı bataklığa at
manın çılgınlık olduğunu ça
bucak anladım. Çünkü yaz ge
lince orası baştan başa kurur 
ve o zaman çakı bulanın elin
de kalır. Bunun için o gece 
ve dün gece hep onu aradım. 

- İtiraf etmeği hiç düşün
medin mi? 

- Hayır dün sadece gizle-

Napolyon Mu,BismarkMı, Vagner Mi? Muğlada 
---~--- -----

"Sevgili Dostum, -Sana Bin Defa Teşekkür, Sayende 
Hatırası Hiç Unutulmıyan Babamı Tekrar 

Görmiye Muvaffak Oldum ! ,, 
Dünyanın en meşhur kılık de

ğiştiren artisti şüphesiz Ludvig 
Amann'dır: Bu adam hiç maki
yaj yapmadan müthiş elçabuk
luğiyle ve bir takma saç yar
dımiyle istediği insanın şeklini 

almağa muvaffak olmaktadır. 

Amann on beş yaşında iken 
sahne hayatına atılmıştır, Kar 
lsbad'da sahnede oynarken Vi
yanalı tiyatro direktörü Lau
be'nin dikkatini çekmiş, bu 
direktör Amanndaki mimik 
kuvvetine hayran olmuş, ken
disine şahısları temsil etmek 
şubesinde kendini göstermeğe 

çalışmasını tavsiye etmiştir. 

Amann bu tavsiyeyi dinlemiş, 
neticede çok muvaffak olmuş
tur. 

Çünkü dünyanın beş kıtasın
da büyük bir şöhret kazanmış
tır. Amann sahne hayatındaki 

hatıralarını anlatırken diyor ki: 
"Bir defa Berlinde Başveka

let dairesinde hususi bir oyun 
vermeğe davet olundum. O 
zaman Bismark henüz Başve
kildi. Kalbimin ne kadar 
çarptığını tasavvur edebilirsi
niz. Salonda Başvekil ailesi efra-

diyle oturuyordu. Başvekilin 

keyfi pek yerinde idi. Bir çok 
meşhur adamların kıyafetine gir 
dikten sonra Bismark kendisini 
de tasvir edip edemiyeceğimi 

sordu. Cevap verdim : 
- " Şüphesiz, tasvir edebi

lirim. Hem de o kadar benze
tirim ki, başımdan miğferimi 
çıkaracak olsam sokakta halk 
bana selam vermeğe kalkışır." 

Bismark gülerek cevap verdi: 
- " Ne demek istediğinizi 

anladım. Tepemde kalan üç 
tane saçtan bahsetmek istiyor
sunuz 1 ,, 

Milanoda da başımdan şöyle 
garip bir vaka geçti: Tam sah
neye çıkacağım esnada İtalya 
Kralının maiyetine mensup bi
rısı gelerek sahnede Kral 
Umbertoyu da tasvir etmemi 
söyledi Kral tiyatroda locasın
da oturuyordu. Son numara 
olarak Kralın maskesiyle sah
neye çıkar çıkmaz muzika 
Kralın marşını çalmasın mı ? 
Derhal seyirciler de ayağa 
kalktılar. Locasında oturan 
kral şaşırdı, etrafına bakındı, 
nihayet o da ayağa kalkmağa 

mecbur oldu, büyük bir hay
ret içinde bana bakmağa 

başladı. 

Romada başımdan geçen bir 
vaka bundan daha garipti. 
Numaraları henüz yapıp bitir
miştim. Perde son defa olarak 
kapanıyordu. Ben son numa
rada meşhur Garibaldiyi tasvir 
ettiğinı için halk beni mütema
diyen alkışlıyordu. Sahneyi he
nüz terketmiştinı ki, adamın 
birisi bana doğru koştu. Beni 
kucakladı. Sımsıkı kolları ara
sında sıkarken ve gözlerinden 
yaşlar akarken mütemadiyen 
kulağıma doğru bağırıyordu: 

- Sevgili dostum, sana bin 
defa teşekkür. Sayende, hatı
rası hiç bir zaman unutulmı
mıyan babamı tekrar görmeğe 
muvaffak oldum. 
Meğerse beni kucaklayan 

adam Garibaldinin oğlu imiş. 
Amman'ın bu kadar şöhret 

kazanmasına sebep olan şey 
kendisini, tasvir ettiği büyük 
adamlara boyasız falan benzet
mesi ve bunun için de yalnız 
yüzündekı adeleleri hareket et
tirmeıidir. 

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

Kültür Bakanı 
Dün Bir Söylev Söyledi ·· 

-
Tutum İşinde Okullarımıza Da 
Büyük Yer Ayrılmış Bulunuyor 

ANKARA, 18 (A.A) - Kül- da çalışkandır. Az kurun içinde 
tür bakanı Abidin Özmenin yarattığı işlerdeki üzenliğini 
ökonumi ve tutum yedi günü görüyoruz. Bu bize yarın için 
için radyoda söylediği söylevi: de en parlak günler adayor. 

Çok saygılarla değer yurttaş- Ulusun tutumlu olması, ona 
!arım, değer vermesi ökonomik kal-

Bugün ökonomi ve tutum kınmanın yolunu tutmuş oldu-
kurumunun beşinci yıldönümü ğunu gösterir. Daha geniş öl-
kutlulama yedi gününü bitirmiş çüde verimler almak bu işte 
oluyoruz. Bu ulusal kurumun en yüksek kerteye çıkmak için 
önayaklığı ile başlıyan savaşlar bir değil 52 yedi gün bizim 
yurdumuzun ökonomik kalkın- tutum kurumumuz olduğunu 
masında asığlı olmuştur. Budu- unutmamalıyıv, Yalnız büyük-
numuz biriktirme yolunda az !erimiz değil, ana çocuğundan 
yılda çok ileri gitmiştir. Öbür başlıyarak çocuklarımız da da 
yönden ulusumuzun yerli yapısı duygu yaratmalıdır. Bundan 
nesnelere kereclere gittikçe ötürüdür ki, kültür bakanlığı 
artan bir istek göstermekte tutum işine okullarına da ge-
olması kıvançla söylenebilir. reklı yeri vermiştir. Ôğreten-
Türk köylüsünün yetiştirdiği !erin okuttnklarında ve öğret-
ürünler davarlar eskisile ölçü- me korallarında ulusal ökonomi 
lemiyecek derecede bollaştı, için deyişler olduğu gibi koopera 
anlaştı. Del!-il yalnız iç satak- tifler, satış ortaklıkları da çacuk-
larda, dış avdanlarda da sürüm larımıza ökonomi işini ömek-
kazandı. Günden güne artmak· !erle göstermektedir. Şu geçen 
ta olan fabrikalarımızın, iş ev-

11 yıl içinde Atatürkün önderlerimizin yetiştirmekte olduğu 
!iği ile başardığımız işleri yer 

nesneler yabancıların eline bak- k 
maktan bizi kurtarıyor. Yedi yüzünün bütün ulusları büyü 
gün içinde bir çok konuşmalarla ulus admaları, büyük bitikler 
karşılaştınız. Bu söylevler önü- yazarak övmektedirler. Türk 
müze bir çok istatistikler ser- ulusundan en çok verimi olma-
diki, birer birer ökonomi yük- sı yıllarını üze! gören Atatür-
selişiııin tanıkıdır. Biliyoruz ki kümüzün ökonomik alanından 
ulus erkinin dayanacağı en gösterdiği yolda sağlam adım-
güçlü desteklerden biri de !arla yürümesini bilen iç dış 
ulusal ökonomidir. Ulus olgun- ökonomi işlerinde doğru gidişi 
luğunun ölçülerinden biri de gösteren ötürümüzün amacı 

kendi bunluğunu kendi yaptığı bulunduğu kuşkusuzdur. Ulus 
nesnelerle gidere bilmesidir. Bü- ilerleme yo!unda güvenle yü-
yük Türk ulusumuz bunu çok rümektedir. Böyle uğraştıkça 
iyi anladı. Bu amaca erdi, da- bütün yönden yükseleceğimize, 
ha ilerisi için daha büyük kamumuzun inanımız vardır. 

adımlarla yürüyor. Türk ne ka- Ulusa büyüklerimize sağlık 
dar arı yaradılışlı ise o kadar dilerim. 

............................................................•.........•....... ·~······· 
meyi düşündüm, onun için kı- kendinle beraber Gülsümü de 
na gecesi aleminden kimse bir ailesini de felakete sürükliye-
şey sezmesin diye hep keyifli cektin. 

- Eğer susarsam onu daha 
ve neşeli görünmiye gayret ziyade korumuş olurum diye 
ettim. Buyuna oynadım ve zıp- düşündüm. Bir teviye dört nala 
!adım. gidiyorlardı. Sanki babası şimdi 

- Bugün nikahı, itiraf et- bir an evvel hedefe varmak 
medcn mi kıydıracaksın? Bu istiyordu. Durmadan oğluna an-
çok mesuliyetli bir şey olur. !atıyordu. Bütün hayatında ona 

Görmiyor muydun ki, eğer bu kadar çok söz söylememişti. 
adlive izini yakalıyacak olursa - Sonu var -

• 
Isviçrede 
Devlet Şurası 

Hakkında Karar 
Cenevre 18 (A.A) - Cenev

re Kantonu büyük meclisi 40 
reye karşı 48 reyle teşrii bir 
karar kabul etmiştir. Bu ka
rarla devlet şıirası istifa etme
ğe ve yeniden intihap yapmağa 
davet edilmektedir. 

Sosyalistlerden hükumet reis 
muavini bay Micolla bu teklifi 
reddetmiş ze bunun kanunu 
esasiye aykırı, olduğunu söyle
miştir. 

Demakrat fırkası radikal fır
kaya imtisalen sosyalist meclisi 
iıtifaya mecbur etmek için ka
nunu esasiye uygun bir teşeb
büste bulunmuştur. 

Amerika 
Almanya İle An 
laşmak İstemiyor 

Vaşington 19 (A.A) - Al
manya ile birleşik Amerika 
arasında Alman mahsulatı ile 
Amerikan pamuğunun değişti
rilmesi hakkında yapılacak olan 
mukavele projesinin M. Ruz
veltin Acun alışverişinin geniş
lemesi hakkındaki düşünceleri
ne aykırı düştürüğünden akdi
nin şüpheye düştüğü sağlam 
kaynaklardan öğrenilmektedir. 

Reis Ruzvelt kararının pro
jenin bir kez daha gözden ge
çirilmesine yer hazırlamak için 
geriye bırakmıştır. 

Bir Artist 
Hava Kahramanı 
İle Nişanlandı 
LONDRA, 18 (A.A) - Ak

tris Mis Floran Desmont ile 
tayyareci Kampbel Balkın ni
şanlandıkları bildiriliyor. Blak 
Skot ile birlikte İngiltere-Mel
bum yarışını kazanan tayyare
cidir. 

Terfi Ettırlldl 
Defterdarlık varidat müdür

lüğü ikinci sınıf katiplerinden 
Bay Salim (Butere) liyakatına 
binaen birinci sınıf katipliğine 
terfi ettirilmistir. 

-- -~--

Şiddetli Yağmur 
Yıldınm Düştü, Bir Ölü 

Bir Yaralı Var 
Muğla, 19 ( A. A ) - Yirmi 

dört saattir yağan yağmurlar 
bu sabah durmuştur. Yağmu
run yağması çok faydalıdır. 

Havalar son zamana kadar ku
rak gitmiş, yayla ve diğer bazı 
yerlerde kuyularda su kalma
mış, kendin bazı sulan azal
mıştı. Yağmur bol bol yağmış
tır. Yalnız dün öğleden sonra 
kent yakınına bir yıldırım düş
müş, orada bulunan bir kişi 
ölmüş bir kiş de yaralanmış 
ve üç hayvan da telef olmuş
tur. Kent içinde bazı elektrik 
hatları da yanmıştır. 

Muğla, 19 (A. A) - Vilayeti
miz içinde ayın on beşinden

beri altı köy ve kasabada ulus 
okulları açılmıştır. 

. 

General Kazım 
Pazar Günü Şehrimize 

Dönüyor 
İki haftadanberi Ankarada 

bulunmakta olan valimiz Ge
neral Kazım Dinkten alınan 

bir haberden kendisinin pazar 
günü şehrimizde bulunacagı 
anlaşılmıştır. 

Polislere 
Mesleki Konferanslar 

Verilecek 
Polis memurlarına haftada 

iki gün mesleki konferanslar 
verilmesi emniyet müdürlüğün
ce tekarrür etmiştir. Konfe
ranslar Halkevinde olacaktır. 

Sıhhat Müdürü 
Sıhhat müdürü Bay Cevdet 

Şakir sağlık işlerini teftiş için 
Seferihisara gitmiştir. 

Kültürü 
Okuyunuz 
28 inci sayısı çıktı. Hersayısı 

evelkinden daha dolgun yaz•
larla çıkmasına rağman bu sayı 
hepsinden üstün bulunmakta
dır. 

Kültür, bu saymndan itıba
ren biri edebi, diğeri ilmi ve 
her ikisi de uluslar arası dille
rine çevrilmiş iki değerli örgü
dü -eseri- tefrikaya başlamış
tır , 

Bunlardan biri çok tanınmış 
bir edip olan Avusturyalı Flan
sweig'in, büyük alim Freud'un 
hayatına ve ruhiyat sahasındaki 
buluşlarına aittir. 

Bunu takip etmek, ruhıyata 
ait bütün bilgilerimizi altüst 
eden: insan hakkında görüşle
rimizi değiştiren taze, sürükle
yici telkin ve fikirlere sahip 
olmaktır. Kültürün bu sayısın
da muharririn, Freude giriş
mezden evvel, eski ahlakın iç 
yüzü hakkında çok derin ve
değerli bir etüdü vardır. 

Diğer eser edebidir. Burada 
bir Koralı vatanperverin, yur
dunu Japon istilasına karşı ko
rumak için giriştiği savaş ve 
onun bütün heyecanını yaşat
maktadır. Eseri fikir, heyecaıı!a 
doludur. 

Bundan başka Necati Kema
lin "Ulu Türk dönenmesi,,si, 
Asım İsmet Kültürün, resimlere 
bakarken, irfan Hazan'ın Ölü
lerin gelişi adlı hikayesi ve 
terbiye sahifelerinde: 

(Ultra modeme terbiye) ma
kalesi çok tavsiyeye şayandır. 

Bu yazıda bütün dünyada, ço
cuk terbiyesi için girişilen de
nemelerle yeni neticeler almak 
için Amerika ve Almanyada 
çocukların maymunlarla bir 
yerde ve ormanlarda tahsil ve 
terbiyelerine ait müşahedeler 
her münevveri ve çocuk veli
lerini çok yakından alakadar 
eder. Kültür, her bakımdan 
tavsiyeye değer, bütün okuyu
cularımıza sunarız. 
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Pamuk Sabşları Elli ruş üzerinden Hararetli Oldu 
lzmir Borsasında Yapılan Bütün muameleler Sakin Ve Tabii 

Mecrasındadır. Fiyatlarda Mühim Sayılacak Değişiklik Yoktur 
Şehrimimiz ticaret ve zahire 

borsasının neşreylediği günde
lik aatıı bültenlerine göre 12 -
12-934 tarihinden 18-12-934 
tarihine kadar olan bir hafta 
içinde piyasada sabhp ıabt 
itleri borsaya yamırılmış olan 
muhtelif zehair, hububat ve sair 
ticaret eşyuının sahlan mik-

• tan ile bunlann kaç kuruttan 
kac kuruşa kadar satılmış ol
duklarını aşağıda gösteriyoruz: 
Satlan Satılan 
efya miktan 
isimleri Çuval 
Buğday 7978 
arpa 
Çavdar 
Burçak 
Mısırdan 
Akdan 
Kumdan 
Fasulya 
Kendir 
Tohumu 

189 
185 
24 

252 
18 

512 
170 

85 

En az 
fiat 

3,70 
3,375 
2,70 
4,6875 
3,3125 
3,125 
4,75 
8,25 
4,00 

En çok 
fiat 

4,75 
3,5625 
2,70 
4,75 
3,50 
2,125 
5,50 
8.375 
4,00 

Sisam 239 10,125 10,25 
10 " eski 250 10 

saq 
Bagala 64 2,725 2,95 
Pamukçe- kilo 
kirdeği 366210 2,10 2,95 

İhracat maddelerinin başlıca 
lannı teşkil eden üzüm, incir, 
pamuk, palamut, afyon zeytin 
yağı haftalık •atış ve fiatları 
aşağıda ayrıca gösterilecektir. 

Arpa 
Yukande görülmüş olduğu 

üzere ıon hafta arpa satıflan 
yalnız 189 çuvala münhasır 
kalmış ve bu miktar 3,375 ile 
3,5625 kuruş arasında muamele 
görmüştür. 

Geçen hafta muhtelif nevi
lerden 1745 çuval arpa satıl• 
mıı fiatler 3,3125 ile 3,75 ku
ruş arasında bulunmuştu. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise 1,60 - 1,85 kuruş ara• 
sında fiatlerle 1295 çuval yerli 
arpa nbflan borsaya kaydet
tirilmişti. 

Son hafta arpa piyasası ga
yet durgun geçmiş olmakla 
beraber fiatlerde bir değişiklik 
olmamış ve geçen haftaki va
ziyetini aynen muhafaza etmiş 
gibidir. lbracatçılann bugünkü 
fiatlcrle mal mübayeası husu
sunda gösterdikleri teenni pi
yasa üzerinde müessir olmamış 
ve hafta içinde az muamele 
olmakla beraber fiatlan düşü
rememiştir. Önümüzdeki hafta 
içinde arpa muamelelerinin in
kişaf eyliyeceği ümit edilmek
tedir. 

Bakla 
Son hafta içinde İzmir bor

sasına bakla sabıı yazdırılma
mışbr. 

Geçen hafta yazdığımız gibi 
busene rekoltesi tamamen ih
raç ve sarfedilmiş olup bu
gün bakla mevcudu yok dene
cek bir miktara tenezzül etmiş 
bulunmaktadır. 

Arasıra borsaya küçük par
tilerde 3 - 5 çuvallık mallar· 
arzedilmekte ise de ihracat 
için mübayea olmadığından ve 
mübayeat dahili ihtiyacat için 
yapıldığından esaslı bir piyasa 
sayılmamaktadır, 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

yapılmış olan pamuk m ·ame
leleri aşağıda nevi itibari:e 
gösterilmiş ve fyr.tleri karşıla
nna işaret edilmiştir: 

Nevi Miktan Fiyatı 
Balya ha 

Prese 1 inci 703 48 00 50 
" 2 inei 44 46 46 
,, 3 üncü 3 36 36 

Kaba birinci 149 50 ~ 
Prese 1 ci va. 1785 48 50 50 

,, eıki satış 8 47 47 
Yekün 2543 149 
Geçen hafta vapılan pamuk 

işleri 
Prese 1 ci 1224 

,, ikincı 13 
,, 1 ci vad 595 
,, eski sat 289 
Yekün 2121 

46 48 05 
44 44 
47 48 
45 50 45 

Geçen senenin bu haftasında 
yapılan pamuk satış an: 
Prese 1 ci 228 28 56 28 56 

,, ikinci 25 24 96 24 96 
Kaba birinci 97 28 56 28 55 

Yekün 350 
Geçen hafta nihayetlerinde 

yükselmeğe başhyan pamuk 
fiatleri ıon hafta içinde iki 
hafta evvel olduğu gibi yine 
elli kuruşa kadar çıkmış ve 
hafta muamelelerinin en çoğu 
bu fiat üzerinden cereyan et• 
miştir. 

Şayanı kayittir ki hazır ve 
vadeli mal fiatleri arasında bir 
fark mevcut değildir. 

ihracatçılar hararetli müba
yaatta bulunmaktadırlar. Dahili 
fabrikalarda alıcı vaziyettedir
ler .. 

Mübayaatın büyük kısmı Al
manya için yapılmakta ve bu 
yüzden fiyatlara şimdilik sağ
lam nazarile bakılmaktadır. 
Yapılan son tahminlere göre 
şimdiye kadar müstahsil elin
den çıkıp ihracat tacirleri ile 
fabrikalarca alınınış olan mik
tar bu sene rekoltesinin dört
te birini teşkil etmekte olup 
mübayaat hergün biraz daha 
hararet kesbetmektedir. 

Bu itibarla bu sene rekolte
sinin tamamile sarf ve istihlak 
edilebileceği kuvvetle ümit ve 
tahmin edilmektedir. Şimdilik 
piyasada hararet mevcut olup 
alıcılar iştihalı hareket etmek
tedir. 

Afyon 
Hafta içinde borsaya yazdı

rılmış olan afyon sabf miktan 
208 kilodan ibaret olup bu 
miktann beher kilosu 787,5 
kuruştan muamele görmüştür. 

Geçen haftaki afyon satış 
miktan 86 kilo ve 600 gram 
idi. Bu mallar da 888 kuruştan 
satılmıştı. Geçen senenin bu 
haftasında İzmir borsasına 5 
bin 379 kilo afyon satışı kay
dettirilmiş, fiyatlar 487,5 ile 
897 kuruş arasında tesbit edil
mişti. Aynı zamanda kilosu 312 
kuruştan 49 kilo afyon çıkın
bsı satışı da yazdırılmı~tı. 

Afyon satışları umumi cep
heden son hafta içinde de 
durgun geçmiş ve piyasada 
canlı ve hararetli muamelele
re tesadüf edilememiştir. İnhi
sar idaresinin hareketsizliği de
v:ım etmekte ve mal alma
maktadır. 

Palamut 
Son hafta içinde satılıp mu-

ameleleri bors:ıya yazdınlmış 
olan palareut nevi, miktar ve 
fiatlan aşağıya işaretlenmiştir: 
Nev'i Kental Fiat 
Tırnak 3333 370-430 
Kaba 1883 210-295 
Rofuz 12 185 - 205 
Yekün 5228 

Geçen hafta satılmış olan 
plamut miktar ve fiatlan her 
veçhi ati idi: 
Tırnak 2541 380 430 

,, engin 16 365 365 
Tırnaklı 40 250 250 
Kaba 1010 210 290 

,, engin 30 200 210 
Rofuz 78 195 205 
Famantina 54 205 205 

3769 
Geçen senenin bu haftası 

ıab~lan: 
Tırnak 692 308 356 

,, engin 5 290 290 
Tırnaklı 22 260 260 
Kaba 612 200 290 

,, engin 87 173 200 
Rofuz 14 154 154 
Famantina 71 203 270 

" engin 46 221 221 
1249 

Son hafta içinde palamut ~a
tışlannda bariz bir hararet gö
rülmüştür. Geçen haftaki satıf
lara nisbetle bu hafta oldukça 
fazla muamele olmuş ise de fi
atlarda esaslı bir değişiklik gö
rülmemit ve fiatlar üç hafta 
evvelki raddesini bulamamıştır. 

Geçen hafta arzeylediğimiz 
gibi Avrupa ve müstehlik pi
yasalardan teklif edilen fiatlar 
tehrimiz palamut piyasasına 

müessir olmut ve fiyatlarda 
düşkünlük hüsule getinniş bu
lunmakta ve fiyatlarda bir milc
tar daha tenezzül ihtimallerin
den bahsedilmektedir. 

Bu takdirde ise bilhassa 
nakliye fiyatlannm yüksekliği 
dolayısile maliyet fiyab artan 
palamutlann İzmire nakli ve 
İzmir piyasasında satılması ol
dukça mütkülleşecek gibidir. 
Üzüm ve incir işlerinde oldu
ğu gibi devairi aidesinin pala
mutlanmızın istikbali hakkında 
iyi neticeler verecek tetbir ve 
teşebbüslere alakadarları tara
fından intizar edilmektedir. 

Zeytinyağı 
Bazı Ecnebi memleketlerin 

zeytinyağlanmızı mübayaa hu
susunda teşebbüsatta bulunduk
larına dair piyasada şayi olan 
haberler üzerine piyasada biraz 
kımıldama görülmüş ise de zey
tinyağı fiyatlarında esaslı bir 
değişiklik olmamışbr. 

Son hafta içinde borsaya 
yazdınlan zeytinyağı satışları 

aşağıdaki surette taplanmıştır. 
Nev'i Miktarı Kıymeti 
Hazır yemklik 11600 22,00 2350 

" sıra 28400 27,75 22,50 
" Sabunluk 10650 21,50 23,50 

eski sa. sıra 55950 23 24,87 
Yekün 106600 

Geçen hafta zeytinyafrı sa
tışları berveçhi ati tesbit edil
mişti: 

Yemlik hazır 19500 22,00 23,00 
Sıra " 7800 22,00 22,65 

Geçen senenin bu haftasında 
borsaya 38,5 ton sıra malı ha
zır zeytinyağı yazdınlmış ve 
fiatler 21,06 ile 22,035 kurut 
arasında bulmuştur. 

Yukanda da yazdığımız gibi 
piyasada şayi olan haberler 
üz~rine bazı h::reketler görül
müş ise de bu hafta içinde de 
ihracatcılar tarafından esaslı 
mübayaat yapılmamıştır. 

Hafta bidayetlerinde fiatlerde 
on para, yinni para kadar bir 
tereffü görülmüş idise de bu 
hal ancak bir iki gün devam 
etmiş ve fiatler yine eski ha
line dönmüştür. 

Şimdilik oldukça satışlar ya
pılmakta olmakla beraber fiat
lerde yükselme yoktur. 

incir 
Bu sene incir mahsulünün 

lzmir piyasasına indirdiği ta
rihten 18/12/1934 aktamına 
kadar borsaya yazdınlmış olan 
incir ubşı miktan 157790 çu
val olup bunlardan 153056 çu
valı incir ve 4731 çuvalı hur
dadır. Bu müddet ?.arfında in
cirler 5 - 19 ve hurdalar ise 
3,25 - 4,5 kuruş arasında sat
mıştır. 

Geçen senenin aynı müddeti 
içinde 145,644 çuval incir sa
bşı olmuştur. Bunlardan 131925 
çuval incir ve 13719 çuval 
hurda olup incirler 5-19,5 hur
dalar ise 3,12-5,85 kUl'Uf ara
sında aablmışb. 

Son hafta içinde borsaya yaz
dırılan incir utışlan aşağıda 
iıaretlidir: 

Nevi Miktarı Fiatı 

çuval 
Slimıe 15 17,50 17,50 
Paçal 156 5,50 5,50 

Yekün 171 
Geçen hafta satışlan: 

Süzme 90 14 
Elleme 126 9 
Paçal 30 6,50 
Hurda 1654 4,125 

1900 

19 
13,50 
8,50 
4,25 

Geçen senenin bu haftası 
sabşlan: 

Süzme 21 14,82 19,50 
Elleme 331 7,0'1. 8,58 
Paçal 235 5,58 7,41 
Naturel 213 6,53 6,63 
Hurda 436 4,29 5,85 
Eski satış 445 3,31 4,485 

lzmir piyasasında incir mah
sulü azalmıştır. Esaıen mevsimi 
de geçmif olduğu için muame
lat günden güne azalmaktadır. 
Yapılan tahminlere göre iz
mirde yenmeğe salih mal kal
mamıştır. İstihsal mıntakala
rında da gayet az miktarda 
mal kaldığı söylenmektedir. 

Hurda nevi de ·hemen hemen 
bitmiş gibidır. Vaziyet tabüdir. 
Eyi mallar fiatlan yükseliyor. 

Üzüm: 
1934 senesi ilk çekirdeksiz 

üzüm mahsulünün İzmir piya
sasina arz tarihinden 18 -12-
934 akşamına kadar lzmir 
borsasında 242,000 çuval ve 
946 torba çekirdeksiz üzüm 
satılmıştır. 

Bu miktar üzüm 5 ile 25 
kuruş arasında muamele 
görmüştür. Geçen sene aynı 

müddet içinde satılmış olan 
çekirdeksiz uzum mikdarı 
239067 çuval ve 2255 torba 
bulunmuş ve fiatlar 5,625 ile 
23,43 kuruş arasında temevvüç 
etmiştir. 

Son hafta içinde borsada 

aşağıdaki 

muştur. 

No. 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Yekün 

üzüm 

Çuval 
343 

1666 
261 
368 

1255 
855 
134 

58 
4939 

sabşlan ol-

Fiat 
8,75-675 

10,625-900 
11,75-11,00 

12,375-12 
13,25-12,25 

14,75-13 
17-15 
20-19 

Geçen hafta satıılan berveç-
hi ati tesbit olunmuştur: 

5 364 6 75 7 50 
6 1997 9 11 
7 423 11,25 12 
8 547 12 12,625 
9 2()9.l 12,50 12, 75 

10 1067 13,25 15, 25 
11 161 15,25 16, 75 
12 45 19 22 
Yekün6695 

Geçen senenin bu haftasın
da aşağıdaki muameleler ol
muştu. 

5 144 
6 515 
7 1675 
8 2289 
9 810 

10 834 
11 144 
12 00 

6411 

6,25 
6,24 
7,02 
7,60 
8,38 
9,66 

11,70 

6,63 
7,31 
7,60 
8,48 
9,16 

11,31 
13,65 

111121934 akşamı piyasanın 
satış tarzı şu surette idi 
No. Az fiat Çok fiat 
6 9 50 10 50 
7 10 50 11 50 
8 11 75 12 00 
9 12 25 l- ,J 

10 13 25 14 50 
11 ıs 25 ı1 

12/12/934 tarihinde de fiat
ler bu vaziyeti muhafaza etmiş, 
13 ve 15 tarihlerinde aşağıda 
İşaretli tebeddülab göstennişti. 

13/12/934 fiatleri 15/12/934 
fiatleri 

No Az Çok Az Çok 
6 9 00 11 ()() 9 10 50 
7 11 25 11 75 10 75 11 75 
8 11 ()() 12 25 12 12 25 

iktisadi 

9 12 50 13 12 50 13 
10 13 50 14 50 13 50 14 50 
11 15 17 50 15 17 50 

16, 17 ve 18-12-934 tarih
lerinde ise fiatler 15 tarihli 
vaziyette kalmıştır. 
Sabş keyfiyetine gelince ge

çen haftao nihayetlerinde gev
femiş olan piyasa son hafta 
içinde yine oldukça hararetlen
miştir. Yapılan ubflar mevsim 
bakımından nonnal telikki edil
mektedir. Fiatler ise inhisar 
idaresinin piyasada bulunması 
dolayisile bir dereceye kadar 
kendilerini muhafaza etmekte 
ve mevsim icabı ve bahusus 
ay nihayetlerine gidilmekte 
olması itibarile fazla dütkünlük 
göstermemektedir. 

Son iki hafta üzüm vasati 
fiatleri arasında pek te na:ıan 
calip bir fark mevcut olma
makla beraber iki senenin 
ayni haftalan arasındaki fiat 
farkı hakkında okuyuculanmıza 

esaslı bir fikir venniş olmak 
için aşağıdaki cetveli arzedi-
yoruz. 

Son hafta 
No. az çok 
5 6,75 8,75 
6 9,00 10,625 
7 11,00 11,74 
8 12,00 12,375 
9 12,25 13,25 

10 13,00 14,75 
11 15,00 17 
12 19,00 20 

Geçen sene 
az çok 
6,24 6,63 
6,24 7,31 
7,0'1. 7,60 
7,60 8,48 
8,38 9,16 
9,36 11,31 

11,70 13,65 

Şu hale nazaran bu senenin 
son haftası fiatları geçen sene
nin bu haftası fiatlanna naza
ran kiloda üç dört kuruş faz
ladır, 

Yalınız şurasını kaydedelim 
ki bilhassa son zamanlarda 
üzüm fiatlerinde görülen istik
rar inhisar idaresinin piyasaya 
çıkmış olmasındandır. 

Fiatlerin bugünkü vaziyeti 
memnuniyete şayan olup şim

dilik fiatlerin düşmesi endişesi 
varit görülmemektedir. 

Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

Uzum 
Çu. Alıcı 1 

14 İ Rasih 
Fiat 12 H Alyoti 

11 50 11 50 
13 25 13 50 
9 50 9 50 

10 75 10 7S 
14 14 50 

10 50 7 J Kohen 
14 78 5 Kaptan Ke. 
13 4 K A Kazım 
17 1646 YEKÜN 
13 50 Zahlı-e Borsası 

476 Müskirat inhi. 7 
241 S Süleymano. 11 25 
194 Koo ittihat 12 
194 M J Taranto 12 
193 H Z Ahmet 12 50 
120 H ve Cevdet 11 75 15 25 Çu. Cinsi Fiat 

42 Ş Riza Halef 12 12 75 144 Buğday 4 4 10 
4 7S 
3 25 

26 Alyoti bi. 13 50 14 50 110 Nohut 4 75 
24 T Debbas 13 87 18 9 Mısır 3 25 
24 S Celardin 13 13 25 15 Fasulye 10 25 10 2s 

2 25 
225 

22 Len Reciyo 13 50 
19 B AlazraJ..i 12 75 

16 300 P Çekirdeği 2 40 
12 75 300 KePalamut220 

15 J Mikridis 12 50 12 50 402 Bal Pamuk 50 50 50 
45 14 H Ş"şbeş 13 13 50 10000 adetKuzu D 35 50 

Mektepli Kasketleri! 
Kültür Bakanlığından şehri

miz kültür müdürlüğüne gelen 
bir tamimde mektep talebeleri 
kasketlerinin bazı yerlerde 
taşınmadığı bazı yerlerde de 
istenilen şekilde giyilmediği 
görüldüğünden en kısa bir 
zamanda mektep kasketlerinin 
kanuna uygun şekla sokulması 
bildirilmiştır. 

Kaçak Et 
Belediye Mücadeleyi 

Şiddetlendirdi 
Tepecikte ve Eşrefpaşadt. 

kaçak et mücadelesine beledi
yece ehemmiyetle devam edil· 
mektedir. Bu iki semtte onbeş 
günde üçyüz kile kaçak et tu

tulmuştur. 
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Üdeııı işteıı lıir ıııaıı::rrm 

Müverrihler Meşhur İpea şeh
rine çok yakın Kaloe namında 
bir şehirle Tmolis tepelerinde 
Tmolitea namında diğer bir 
şehir olduğunu söylüyorlar. Fa
kat bu şehirlerin mevkilerini 
tayin edemiyorlar. Bunları is
tikbalde yapılacak ilmi tahar
riyatın meydana çıkaracağını 
yazıyorlar. Bu güne kadar meç 
bul kalan bu şehirlerden Ka
loenin Gölcük ve Tmoliteanın 
Şimdiki Bozdağ köyünün bu
lunduğu mevkide olmaları ihti
mali çok kuvvetlidir. Ödemiş
ten Eski Lidyanın paytahb 
olan Sardese giden üç yol 
vardır. Halkabunar, Gölcük ve 
Bozdağ yaylaları Halkabunar 
yaylası Eski İpea şehrinin üze
rinde bulunan Datbey köylüle
nnın yazlık yeridir. Burası 
Gölcük kadar güzel değilse 
de havası daha sağlamdır. Dar 
bir vadi boyunca uzanan bu 
yaylanın her iki tarafı sırf çam 
ağaçlarile dolu olduğundan te
neffüs ettikçe insana taze ha
yat veren muattar bir havası 
vardır. Bütün .Yadı boyunca su 
kaynaklarile doludur. İpea şeh
rinden buraya müteaddit ye
raltı yolları vardır. ve bu yol
lar elan mevcuttur. Köylülerin 
anlattığına nazaran tecessüs 
hissile bu yolların içine girmek
te iselerde zaman tesirile git
tikçe daraldığından bu yolda 
ilerlemek cesaretini gösteren 
kimse çıkmamıştır. Salihliye 
doğru uzanan bu yaylada yo
lun her iki tarafı taş yığınla
rile ve temellerle doludur. 
Köylüler tarafından şimdi tar
laların muhafazasında kullanı
lan bu taşlann eski devirlere 
ait binalann enkazı ulduğu 
muhakkaktır. Bundan anlaşılı
yorki İpea ile Sardea arasında 
çok sıkı bir münasebet ve ya
kınlık vardı, Ödemişten Göl
cüğe olan mesafe 5-10 kilomet
rodan ibaret olduğu halde yer
den bir kale dıvarı gibi yükse
len T molos silsilesi bu gün bi
zim için 30 kilometroya çıkar
maktadır. Eski kavimler dola
şıklı yollardan uzun mesafeler 
katetmekt~nsa yer altından 
yol yapmayı tercih etmişlerdir. 
Buraya kadar yürütülen müta
laalardan meydana çıkan bir 
hakikat varsa o da vaktile 
Ödemiş mıntakasında çok zen
gin ve kalabalık üç büyük şeh
rin parlamış olduğudur. Burada 
milletimizin iktisadi yükseliş 
ülküsüne ulaşması noktasından 
lüzumlu bir hakikatı tekrarla
mak icabediyor. Arkeoloji alim

lerince: en yüksek medeniyet 
leri yaratan amil kavimlerin 
fitri istidat ve kabiliyetile be
raber yaşadıkları topraklann 
ikbati kuvvetli, i • lim ve hava
sı, ve tabiat güzellikleridir. İş
te (Tmolos) Bozdağ etekleri 
küçük Asyadaki en zengin me
deniyetlerin parlamış yükselmiş 
olduğu bir yerdir. Elrn Şairi 
Homer; diyor ki Melez çayının 

garbında oturan insanlar dört 
defa bahtiyardırlar. Fakat bu-

gün denebilirki Bozdağın. ce
nup eteklerinde oturan Öde
mişliler on defa bahtiyardırlar 
Çünkü tabiat ve toprak hiç 
bir memlekette bukadar cö
mert değildir, 

Sıcak ve soğuk iklimlere 
mahsus nebatların ayni kuvvet 
ve bereketle yetişmesi bu mın
takaya has bir istisnaiyettir. 
İnsanlığın beşiği sayılan Mezo
potamya topraklan ile Mısır 
ülkesi feyiz bereketlerini Fırat; 
Dicle ve Nile borçludurlar. 
Kayester ovası ise bereketini 
doğrudan doğruya toprağın 
özünden ve iklimin müsaade
sinden alır. Ödemiş 72 kalem 
mahsul yetiştiren hır yer ola
rak şöhret almıştır. Fakat mah
sul nevi burada 100 ü müteca
vizdir. Bu tabir Türkiyede 72 
rakamının daima çokluk ifade 
eden bir ölçü olarak kullanıl

masındandır. Kur'anda en kıy
metli nimetlerden olarak anı
lan incir ve zeytin en nefis ve 
en mebzul olarak yetişen mah
süllerdendir. Zeytin agaçlarının 
azamet ve cesametine bakarak 
insan bu meyvanın tabiat tara
fından ilk olarak buraya bah
sedilmiş olduğuna hükmediyor. 
İşte tabiatın cömertliği 250 se
nelik bir tarihi ıılan Ödemişin 
eski mamur ve kal:ıbalık lpea 
şehrinin istikbalde yerini tut
masına amil olacaktır. Halkın 
çalııkanlığını da zikretmek la
zımdır. Ödemiş halkı çalışkan
lığı kadar kahramanlığıyla da 
şöhret almıştır. istiklal savaşı 
nın ilk temel taıı burada atıl
mıştır. Ödemişi ziyaret eden 
her yabancı kaza hududunda 
ilk kurşun abidesini gördüğü 
zaman bu hakikata vakıf olur. 
Şarl T eskinin ifadesile biz Öde
miş Türklerinin bu memleketin 
en eski sahiplerı olduğunda hiç 
tereddüdümüz yoktur. Müstevli 
kavimlerin imhasından dağlara 
çekilerek mevcudiyetlerini, li
sanlarını, an'anelerini muhafaza 
etınişlerdir. Fakat müellifin de
diği gibi asılları Trakyalı de
ğildir. Halis Türktürler. Bugün 
İpeada harabeleri mevcut bü
yük binanın İran mabedi oldu
ğu ve buradaki bir İrani Lidyen 
k:ıbilesi olduğu ve bu kabile
nm rumlarca malum olmıyan 
bir dille icrayı ayin ettikleri 
hakkındaki iddialar da çürük
tür. Çünkü İrani dili malum 
olmıyan bir dil olarak göste-
rilemez. Biz burada yaşayan 
kabilenin Türk soyuna mensup 
olduğunu ve mabedin dahi 
Türk kavmine ait olduğunu 
söyliyebiliriz? Buraya çok ya
kın bulunan Uğuzlar köyü de 
burada Uğuz Türklerimin çok 
eski devirlerde gelmiş olduğu
na delildir. Burada yapılacak 
hafriyat halı ikatı meydana çı

karacaktır. 
Ödemiş: i. H. şı,ko ----· Ruam MUcadelesı 

Ruam talimatnamesinin 47 
inci maddesı hükmünün bazı 
vilayetlerce tatbik edilmediği 
görülmüştür. 

Ağrı kültür bakanlığından 
vilayete gelen bir buyrııltuda 
ruam uetvellerinin paytar mü
dürlüklerinden değil vilayetler
den ıı:önderilmesini bildirmittir. 

Sahife. 

Bir İhbar 
3500 Lirayı Kim 

Çaldı 

Ankara Birası 

·umduğumuzdan Ustün Çıktı 
~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~-

Ucuz -Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

Dün Kemeralhnda otelde mi
safir bulunan Edremidin Gazi 
Celal mahallesinden Bay Rifat 
Kemeraltı kar:ıkohına müraca
atla üçl.:.:n be;yüz lirasının ça
lındığını id :lia etmiştir. Ed . .-e
mitte buz ve tuz fabrikası sa
hibi or:ın mu::ı:ıileyh deıni~:!r 
ki: 

,,.,,.._ ............... ..., ........................... ... 
Milli Bir Fabrikanın Mahsuıüdür .. 

ız.nir<l.! acentan1ız voktur. Bes ::.andıktan vu~<arı her ticarctlıanenin 
~ • J 

- Gece ote'.i.:n:b yatağıma 

yatarken çıkardığım ye~eij-imin 

cebinde bulunan üç bin be;: 
yüz li.:a."lm yerinde ohnadıf:ını 
gördüm. 

s'n:ırişini kabul ediyoruz. Ankara Ornıarı Çiftliği ~Jüdürlügürıe ınüra
caat. F~l7.la izahat için lznlİr<le E~..! Pala" Ye Şeh r gaz:nosn mü.;teciri 

, Türknıenoğlu Murat beyden ::ılınabil=r. 

Bunun üzerine had'senin 
ehemminetini nazarı dikkate 
alan emniyet müdürlüğfı Adli 
kısım reisi bay Hulusi Gümüş 
akşama kadar bizzat tahkikatla 
meşğul olmuştur. Henüz bir 
netice elde edilmemiştir.Bugün 
de tahkikata devam olunacaktır. 

Ecnebi Ve AkalJiyet 
Mekteplerinde Okuyan 

Talebe 
Ecnebi ve akalliyet mektep

lerindeki talebenin bir heyet 
huzurunda imtihan edildikten 
sonra kendi muadilleri sınıflara 
ve hususi mekteplere alınma!lı 
kültür bakanlığından şehrimiz 

kültür müdürlüğüne bildiril
ınıştir. 

l(öy Mekteplerinde 
Aldığımız bir habere göre 

köy mekteplerinde ta~ebelere 

ameli ziraat dersleri verilecek
tir. Mektep bahçesinde hocala
rının nezareti altinde fidan çi
çek, Sebze yetiştinne işlerinde 
çalıştırılacaklardır. 

- - -

Satılık Hane 
Bomovada Asım bey soka

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

ğinden: 

İ-mirde Şekarzade Ahmet 
Sabri oğlu Muratveli ve valde
leri Mevhibe vekili Avukat 
Mahmut Celalettin tarafından 
İzmirde kordonda naim vapur
ları sahibi ve Naim vapurları 

acentesi Naim ikame eylediği 

150 lira ecli misli davasında 
müddeaaleyhe lstanbula tebli
liğat ifa kılındığı halde mah
kemeye gelmediğinden ilanen 
gıyap karannın tebliğine karar 
verilmiş olduğundan muhake
menin muallak bulunduğu 18-
12-934 tarihinde mahkemeye 
gelmediğinden müddei vekili 
isbattan izharı acız • ederek 
konturatonun hitamı müddeti 
olan 1 Mart 1933 tarihinden 
11-4-933 tarihine kadar evde 
oturmadığına 14e kira parasını 
ecri müsemma üzerinden ver
meği kabul etmediğine dair 
yemin teklif etmiş olduğundan 
ınumaileyhin yemin etmek üze-

. re ilanen tebliğat icrasına ka
rar verilmiı olduğundan mah
kemenin muallak bulunduğu 
31-12-934 tarihinde saat 15 
raddelerinde İzmir Sulh Hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması 
aksi takdirde yeminden nakil 
addile hüküm verileceği yemin 
ihbarnamesi tebliğ makamında 
olarak tebliğ olunur. 

5463 (1108) 

-92- Öz Türkçe karşılıklar 

Gerdeklik - (Kısır edilmiş hayvan 
Hacm - (hacim) 1. Bü- man.) Burma 2. Elneoroiş 3. 

yüklük 2. Çelim (cüsse man) Eneklenmiş 4. Holuç S. İğ-
3. lrlık 4. Oylum 5. Yumru diç (Bürk) 6. İğdiş 7. İnen

- i istiabi - Sığdırım miş 8. Kesik 
Haç - 1. Celebek 2. - etmek - 1. Burmak 2. 

İbek Enemek 
Hadaset - 1. Gençlik Hadi - 1. Bosutçu 2. 

2. Küçüklük (yaş küçüklüğü) Doğru yolu gösterici 3. Kı-
3. Yenilik 4. Körpelik lağuz, kılavuz 4. Kurtarıcı 

Hadeka - 1. Bebenek Hadis (Söz man.) - 1. 
2. Böpeçin 3. Bübecik 4. Keleci 2. Söy 3. Söz 
Göz bebeği 5. Göz karası - (Genç man.) - 1.Genç 
6. Karağ 7. Yanarca 2. Görhüsüz 3. Görmemiş, 

Hademe - 1. Ayakçı 2. görmemiş, geçirmemiş 4. Kü
Bala bakra (badem ve ha- çük 5. Tay 6. Yeni 
şem, bir konağın uşaklan, Hadis - 1. Gelgülük 
uşak kısmı man) 3. Beslek 2. Olan 3. Ortaya çıkan 4. 
(bilhaisa kadın) 4. Besleme Yeni çıkan 
(Evlatlık gibi boğazı toklu- - olmak - 1. Çıkagel
ğuna hizmet eden kız mek, çıkmak 2. Darımak 
man. ) 5. Çeltek (yardım- (Cinlere uğramak, ansızın 
cı man.) 6. El ulağı (kü- birine rastgelmek, hedefe 
çük hizmetleri gören küçük isabet ett'rmek man.) 3. 01-
çocuk man.) 7. Kapı ulağı mak 4. Omamak 5. Yana 
8. Karavaş (Cariye man.) 9. bulmak 6. Y olakmak 
Kırnak (Yaşlı cariye man.) - e - 1. Olan, olan bi-
10. Kul (Bende köle man.) ten 2. Uçma 3. Yana iş 
11. Kullukçu (Hizmetçi, bir Hadit - Demir, timur 
hizmete memur man.) 12. Hadit - 1. Alavcan 2. 
Künçük 13. Odacı 14. Sü- Gürliğen 3. Kaygan 4. Kes
der 15. Tapığcı (Memur, kin 5. Keygin 6. ~ızgın, 
müstahdem fonctionnaire kızmış 7. Kızık 8. Öktem 
man.) 16. Tapukçu 17. Ter (Yiğit, kavi, mağrur, müte
oğlanı (Emekçi, işçi, amele kebbir man.) 9. Öktür 10. 
man.) 20. Uşak (Anadolunun Özkeli, öfkeli 11. Titiz 
birçok yerinde küçük çocuk Hads - 1. Çakmak 2. 
evlat man.) 21. Yalçı (Ecir Sezgi 3. Sezik 4. Seziş 5. 
man.) 22. Yumuşçu (Ken- Sezme 
disine bir iş havale olunan Hafakan - 1. Boğak 2. 
man.) 2. Çarpıntı 3. Dökük 4. Tı-

Hadım (Tenasül kabili- kanma 5. Yürek çarpıntısı 
yeti nez'edilmiş man. - 1. 6. Yürek deprenmesi 7. Yü
Cimengen 2. Holuç 3. lblık rek kalkması 8. Yürek oy-
4. Kesik 5. Taşaksız naması 

lzmir thaiat Gü ,,. rü~ü 
lüğünden 

Kilo Gr. Eşyanın cinsi 
86 000 Adi Demir çivi 

320 Rugan kadın ayakkabı 
"Bir çift,, 

Kıymeti 
ıs lira 
2 

" 
00 550 Örme yün fanila gömlek 3 ,, 
00 280 İpek kadın çorabı " 6 çift ,, 14 ,, 
00 140 Pamuk erkek çorabı " 4 çift ,, 2 ,. 
00 030 ipek kravat "Bir adet,, 1 " 
06 00 Ağıç kaval " 6 adet ,, 3 ,, 
00 740 Vidala erkek ayakkabı "Bir çift,, 3 ,, 
00 120 İpek mensucat 4 ,, 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya açık arttırma suretile 

satılac:ığından i~teklilerin S/l/935 Cumartesi günü saat 13 de 
İzmir ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. 20-30 5469 (1113) 

-
Türkiye Ziraat Bankası lzmir 

Şubesinden: 
17 -12- 934 tarihinde açık arttırma ile ihaleleri yapılacağı 

25 -11- 934 te Yeni Asır 1-12- 934 te Işık 7 -12- 934 te Ana
dolu ve 13 -12- 934 te Ticaret gazetelerinde ilin edilen Yunan
lı emvalin ihaleleri 26 -12- 934 tarihine temdit edilmişiir. Satış 
gayri mübadil bonosu veya peşin para ile nakten yapılır. Kıy
meti muhammenesi iki bin lira veya daha ziyade olan emvalin 
ihalei katiyeleri istizana tabidir. Malın satıldığı seneye ait dev
let vergi ve belediye resmi ve sair bütün masraflar müşteriye 
aittir, İstiyenlefrı yüzde yedi buçuk teminatlarile b:Clikte ihale 
günü saat 14,30 da Ziraat bankasına müracaatlan. 

5449 (1120) 

lzmir Defterdarlı~ından: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsilı emval kanununa teufi

kan haczedilen karşıyakada donanmacı mahallesinde Fahrettin 
paşa caddesinde yanmış 64 sayılı ev arsası tarihi ilandan itiba
ren yirmi bir gün müddetle müzayedeye çıkarıldığından pey 
sürmek istiyenlerin defterdarhk tahsilat kalemine müracaatları. 

20-27-3 5465 (1112) 

Öz Türkçe karşılıklar - 89-

Gonce - 1. Bıbılık, bil- Gulam - 1. Bulgun '.'. 
bilik 2. Bilbik 3. Bobilik 4. Erkek çocuk 3. Köle 4. 
Bubik 5. Büblük 6. Bübü- Oğlan 
lük 7. Bür 8. Cümbüt 9. Gulgule - 1. Çavlanma 
Düğme 10. Kokum 11. Ku- 2. Çığıltı 3. Gürültü 4. Ün
kuş 12. Mayuk 13. Pündük hengeme 
14. Tokuk 15. Tomşak 16. Gulüv - 1. Ayaklanma 
Tomurcuk, domurcuk 17. 2. Uşuntu, üşüntü 
Yumuk 18. Zombak -etmek - 1. Ayaklan-

Grev yapmak - İş taş- mak 2. Koyuluşmak 3. Üşüş
lamak (Taşlamak = bırak- mck 
mak) Gunneli söylemek - 1. 

Grip - 1. Çor (Umu- Burundan söylemek 2. Ep
miyetle hastalık ınan.) 2.Du- rimek 3. Homurdanmak 
mağı (Nezle, soğuk algmhk Gurap - 1. Bidercik 2. 
man.) 3. Soğuk algınlığı, so- Gavram 3. Karga 4. Kuzgun 
ğuk alma, soğuklama 4. - Gurbet - 1. Yaban-
Sökel cılık 2. Yabancı yer 3. Yat el 

Grup - 1. Bölek 2. Bö- Gurre - 1. Aydın 2. 
lük 3. Küme 4. Öbek 5. Kaşka 3. Parıltı, parlama, 
Takım 6. YıR"ın parlaklık 

Grup - 1. Bölük bölük - (Ay için) - 1. Aybaşı 
2. Küme küme 3. Oymak 2. İlk ay, yeni ay 
oymak 4. Öbek öbek S. Ta- Gurup - 1. Batma 2. 
kım takım 6. Ulam ulam 7. Bayı 3. Cavma 4. Dolunma 
Yığın yığın tolunma 5. Dunulma 6. İnir-

Gubar - 1. Bor 2.Çang lik 7. Öş 8. Uyakma 
3. Doğal 4. San 5. Toz - etmek - 1. Ayakmak 

Gudde - 1. Bez 2. Bez- 2. Batmak 3. Bayımak, ba
ceğiz 3. Beze 4 Çöz 5. Pers yumak 4. Dolunmak, tolun-
6 Yum uc mak S Görünmez olmak 6. 

· G dr fa- 1 G "k 2 Görünmezleşmek 7. Gözden 
u ru · emçı · ki k 8 K' k 9 

4 1- uza aşma . ırme . 
Gümürtlek 3. Geyrek . ge Oyağmak, oyakmak 10. Pat-
5. Kemirtlek 6. Kıkırdak 7. kalamak 11. Urna-uak 12. 
Kıtırdak Uy akmak 

- i - l. Gemertlcklü 2. Zaman - 1. Günendi 
Geyreldü 3. Kıkırdağımsı Gurur - 1. Arguç 2, 

Gufran - 1. Bakhillik Benlik (Nahyet man.) 3.Cay 
2. Suç bağışlama 3. Yarlı- 4. Çalım S. Çögelme 6. Ka
ğama barına 7. Kayar 8. Korlonu 

Gul - 1. Abak 2. Tün- 9. Kottaşlama 10. Kövenç 
gür (Hayalet, tayf, peri 11. Kurum 12. Kükrek 13. 
man.) 3. Ubur 4. Ukav Süme 14. Taçgın: taçkın 15. 

Yabani-1. Öcü2. Um- Tepten 16. Yalım 17. Ya-
macı na::u 
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iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şi rk e t i n Merk ez ve .Fahr ı k a sı : bm •rd e Hıılkapınardadır 
Yerli PamutJurıdan At, 7 aggare, Köpekbaş, Delflrmerı, 

Geyik ve Leylak Markalarını havi her nevı Kabot bezi 
ı ıııal eylı.m ekte olup malları Avropanın ayni tip ıııenMu 

rat ıııa faiktir. 

Telefon :N o. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

(H 1) Per. 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Baştababetinden: 

Hastaneye sabn alınacak elektrik su motorü münakasası bir 
hafta müddetle temdit edilmiştir. isteklilerin şartları ıörmek 
üzere hergün ve ihale günü olan 26/12/934 Çarşamba günü saat 
15 te İzmir Pasaportta sahil sıhhiye merkezinde toplanan ko-

.. -

5453 (1111) 

ŞA_RL. PRIMUS 
Bu ismi lzmirde 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 Almanyanın meşhur 
kimya fabrikalanndan l. G. fabrikasında ihtisa

yapan ve herkesce tanınmış bulunan 

ŞARL PRIMUS 
Müessesesine Veriniz 

BA YRAl\1 MUNASEBETiLE 
Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

ADRES • SAMANİSKELESİNDE • IŞ Bankası karşısında 
KARDİCALI tbrahim Hanında 

Telefon : 3449 
10 - 15 (1068 

- 90 - . Qz_ Türkçe karşılıklar 

- lu - 1. Çalımlı, çalım leci (Lakırdı man) 4. Kov 
satan 2. Kosko 4. Köfençliğ 5. Sav 6. Söz sav 
4. Kurumcu, kurumlu, ku- Güman - 1. İçki!, işkil 
rum setan 5. Uluskar 2. Sanı 

- )anmak - 1. Böbür- Günah - 1. Arsar 2. 
lenmek 2. Çalım satmak 3. Arzuk 3. İrincu irinen 4. 
Kabarmak, koltuklan ka- Kilinçek 5. Kıya! 6. Mun, 
barınak, koltuk kabartmak mm 7. Ötün (Ötmek=teca-
4. Kanırkamak 5. Kasalmak, vüz etmek) 8. Suç 9. Sum
kasarlamak 6. Kasılmak 7. duk 10. Tarlık 11. Yazık 
Kayarlanmak 8. Kazalmak Yazuk 
9. Kerezlenmek 10. Koda!- - kar - 1. Eksikli 2. 
!anmak 11. Kol sallamak 12. Kılmıştı 3. Suçlu, suç işliyen 
Kunurmak 13. Kurulmak 14. 4. Utun 5. Yanılaçı 6. Yaz
Kurum satmak 15. Seşel- gan 7. Yazıklı 8. Yazukçu 
mek 16. Sibermek 17. Şişin- 9. Yazuklu, Yazukluğ 
mek 18.Tarbaymak 19.Uluk- - sız - 1. Özü ağ 2. 
sunmak Suçsuz 3. Y azuksuz 4. Yüzü 

-u kırlamak - 1. Bur- ak 
nu kırılmak 2. Kösmek - a sokmak - 1. Buy-

ctmek - 1. Annmak 2. ruk sıtmak, (emre muhalete 
Çimmek (suya girip yıkan- sevketmek man) 2. Suçut
mak man) 3. Çümmek 4. mak 
Suvunmak - işlemek - 1. Buııruk 

hane - 1. Almazlık 2. sımak (Emre muhalefet man) 
Cimecik 3. Çağ (delikli taş- 2. Kilinçektemek 3. Utun
tan akan su man) 5.Çav evi ma'.t 4. Yançmak 5. Yazmak 
6. Çağlık 7. Çağlık bucağı - ını affetmek - Bo-
8. Seneklik 9. Suluk Sululuk şumak 
10. Tanalık 11. Yunak Güruh - 1. Alay 5.Böl-

Gusn - 1. Budak 2. Dal ge 3. Bölük 4. Bursang 5. 
3. Ganırtmaç Cerge 6. Eğrin 7. Kalınçu 

Gussa - 1. Azbuy 2. ~- Kuygaşka 9. Kuralına 10. 
Bosuş 3. Kadağa 4. Kara Öğür, ökü_~ (Sür~ .~an) 11. 
d .. ·· 5 K 6 T Sad 12. Surek, suru 13. Ta-
uşunce . aygu . asa b (s·· .. ) 14 T k c· 1 D" r d' ın uru man . a ım 

. uy.a - · ıye3ım,İ '.- 15. Tulp 16. Yartim 
yelım kı 2. Garsan . mış ·· ··h 1 Ak kı . . . . . - guru - . ın a n 
gıbı mış gıbı 4. Sanasın 2 Al 1 3 B··ı··k b-1-k . .. . ay a ay . o u o u 
5. Sankı 6. Sozde 7. Tuta- 4 s·· .. ·· ·· 5 T k t . uru suru . a ım a-
lım, tutalım ki 8. Yalım kım 6. Ulam ulam 

Güfte - 1. Deyiş 2.Ko- Gürz - 1. Baldak 2. 
şuk 3. Sözler 4. Yakılma Balga, halka 3. Çomak 4. 
(nazım ve nazmedilme man) Salak 5. Topuz ağır topuz 

Güftü ,gü - 1. Dediko- Güuf - 1. Boş söz 2. 
du 2. Dulçuk 3. Geleci, ke- Kütüre 

İzmir ikinci Hukuk mahke
mesinden: Doktor 

Kemal Sa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

Evi Karantina tramvay 
caddesi karakol karşısında 
No. 596 Telefon No. 2545 

(363) 

Dahiliye Doktor 

İzmirde mukim Devlet tara
fından lzmirde Pazaryerinde 
iplikçi zade sokağında 4 No. 
da iken tegayyüp e ~ en Nuri 
oğlu Haydar aleyhine ikame 
olunan Dava ve İcra kılınan 
muhakeme neticesinde K. me
deninin 132 nci maddesi mu
cibince mumaileyh Haydarın 
bir ay içinde karısı mumaileyh 
Devletin evine dönerek evlili
ğin üzerine yüklettiği vazifeleri 
yapması için kendisine kanuni 
ihtarat icrasına ve bu baptaki 
tebliğatın ilanen ifasına ve ma
sanfı muhakeme olan 842 ku
ruşun müddeialeyhe aidiyetine 
25-11-934 tarihinde müddeia
leyhin gıyabında karar veril
mekle H. U. M. K. nun mad
dei mahsusasına tevfikan tan
zim kılınan ihbarnamenin teb
liğ makamına kaim olmak üze
re mahkeme divanhanesine ta
lik kılındığı ilan olunnr. 

DOKTOR 
A. Hiza Unlen ZEKAi IBRAHIM 

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

Kestelli caddesi No. 62 
Doktor Ali Riza Ünlen 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Cumadan maada 3-6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
Telefon: 3806 

5459 (1107) 

Elbise Temizleme 
Ve Boyahanesi SARDA 

Ilayram Miinasehet ile Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 
Avrupada, Gilet, Keler, Puyan boyahanelerinde uzun müddet staj gören Parisin 

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

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

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

ipekli, yünlü, kumaşlar tanınmıyacak bir şekilde boyanma ve temizlenmededir 

Bayram münasebetile Yapılan ~Iiihim Tenzilattan 
lstirade Ediniz Ve Koşunuz 

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

_ Öz Türkçe karşılıklar - 91 -

Lafü - 1. Atıp tutma - ci - 1. Arkış 2. Ön-
2. Saçma sapan düç 3. Til 4. Tilci (Asker-

Güzergah - 1. Çiğnek likte düşmandan haber al-
2. Geçit, geçit yeri 3. Otle- mak için tutulan adam man) 
vik 4. Taptak 5. Yol 6. Yol 5. Ulak 6. Yalavaç (Resul 
urağı 7. Yol üstü man) 

Güzide - 1. Artukmaç - sormak- Şavırlanmak 
(kıymettar, ~baha man) Habis - 1. Alçak 2. A-
2. Omay 3. Öründü 4.Sayın rığsız, arısız 3. Kötü 4. Sası 
5. Saylam 6. Seçilme 7. Eç- (küf ve çürük kokan 5. Tı
kin 8. Eçme 9. Talı, Tolu marsık (Tımar=bakım, has-
10. Üğürtlenmiş 11. Üründü taya hizmet, terbiye 6. Ya-
12. Üründü! 13. Üründü!- man 7. Yaramaz 8. Yavır 
denmiş Ruh, Pırlak 

-H- Harfı Hah! - 1. Argamşı 2. 
Peyg 3 . . Bundur 4. Halat 5. 

Habaset - 1. Alçaklık Hör 6. İp 7. Organ 8. Ur-
2. Artma 3. Kötülük 4. Ya- gan 
manlık 5. Yaramazlık - ülverit - 1. Emken 

Habbe - 1. Benek 2. tamur 2. Ense siniri 
Börtük 3. Bürtük 4. Dığıl Hacalet - 1. İr, ir 2. 
5. Diki 6. Fvin 7. Evün 8. Karlık 3. Utanıkhk 4. Utan
Kabaracık 9. Urluk (Tohum ma 5. Uyalama 6. Uyat 
tohumluk msn) - e uğramak- 1. Elik-

- habbe - Domur mek 2. Isıganmak 3. Utan-
Haber - 1. Bilgi 2. Car mak 4. Utlanmak 

3. Çav 4. Çavur 5. Dini 6. Hacamat - Kan alma 
Duyum 7. Olcar, olçar, ul- 2. Karıktı 
çar 8. Ötük 9. Salık 10. - etmek - 1. Boynuz 
Salkı 11. Sav 12. Sava 13. çekmek 2. Kan almak 
Selen (ses man) 14 ... ~ora~ çı _ ı. Açgucu 2. Açıcı 
15. Sorak (Sorulup ogrenı- k 3 K 4 K 1 

1 ) 16 S . açı çı . ancı . an a an 
şey, mese e man . urı 

5 
K k 

17. Savur 18. Sor 19. Tiles · Hartu 
20. Ucar 21. Uy 22. Yar acer - 1. Kaya 2. Taş 

- almak -- 1. Öğren- - i semavi - 1. Gök 
mek 2. Ses almak 3. Soy- taşı 2. Yıldırım taşı 3.Yıldız 
lamak taşı 

- siz - 1. Oğrun 2. Hacet - 1. Aygıt (Ha-
Uğrun vayiç man) 2. Biterge (mas-

- sizce - 1. Ansızca 2. lahat man) 3. Dilek 4.Eksik 
2. Uğrulayın 5. Gerek 6. İş 

- vermek - 1. Ayıtmak Hacip - 1. Odacı 2. 
2. Aylatmak 3. Bildirmek Kapıcı 
4. Salık vermek 5. Uy ver- Hade - 1. Ak otav 2. 
mek Gelin odaaı 3. GCTdek 4. 

. .,,., . . . - ~ . ....~ . 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Numarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

ha~ta kabulüne başlıyacaklardır 

2639 
-15 (9090) 

lngiliz K/. NZUK Eczanesinin 
öksürük Pastilleri 

p ... stil Alıtiseutil~ 

Wezl'Y" 
ônlel' 

--- - ---~~~--- •....,..J 

Memleketimizde mümasil Avrupa müstahzeratını aratmıyacak 
mükemmeliyette yegane müessir pastillerdir. 

Pastil Antiseptik nezleyi eyileştirir ve önler. Gögüs, bugaz 
hastalıklarında k aptesirlidir. Ses kısıklığında tesiri ani ve kat
idi{. Yolculukte, kalabalık ve tozlu muhitlerde, kışın kapalı 

yerlerde - bulunmaktan mütevellit l;ıi_r çok ~aŞıJ,< , ~eı yo:ıı 
hastalıklarının önüne geçer. 

I 



Sahibinin Sesi 
EN SON ÇIKAN PLAKLAR 
Fahire Hanım ve Hasan Bey 

1795 Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

Emel Cehli Hanım 

1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

MUferret Hanım 

1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır 

Deniz Kızı Eftalya Sadi Hanım 

1798 Türkü. Naimem 
Türkü. Oğlan el gel yan•n:a 

.. Müzeyyen Han11n 

E AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
E Hicaz{arkı. Sc\ducı diEn: -: anlatamaz .. 
E Saadet Hanım -S AX 1800 Uşak şarkL Sevda oka 
S Uşak şarkı. Gel gel -E Mahmure Handan Hanım -----------------------

AX1 801Uşak şarkı. Endamına bayıldım 
· Şetraban şarkı. Titretti beni 

!Uheyla Bedriye Han~ 

AX 1802 İzmir Bergama türküsü 
Gökçe karga olaydım 

SUheyla Bedriye Hanım ve Sdkı B. 

Cöz Hekimi 

Mit at Orel 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yananda - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
'Em-ırml 7-26 (1019,_ __ 

11( ·- .. ' 
~Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı N o. 65 
Telefon : 3055 

746 s. 7 

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

Ucuzluk 

Sür'at 

Kolaylık 

Bilgi 
Matba11111n 

• 

Prenıiljir 

Rtlı:t natba~ı 
lrgat Pazarında Azizler Sakalında 

Ege nııntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 
iş yapan nıatbaasıdır. 

Defter, Kart, Mektup!uk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afiş Ve Sair Her Türlü Evrakı Matbua Basılır. 

Bir Çok Şirketlern Hisse Senetleri Blwi 
•atbaaaında Baaılmı,tır. 

" 2640 ,, Numaraya 
Telef on Edilince Sıpariş Kabulü için Memur (iönderilir . 

. Bilgi 
Matbaası 

l\1 üşterileri ni 

Memnun 

Etmekle 

iftihar 

Eder 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aydın Demiryolu umum 
Müdürlüğünden: 

1072 Nt>.lı Rakı tarifesidir 

23/12/934 tarihinden iş'arı 
ahire kadar Aydından Deniz
liye taşınacak rakıların beher 

tonundan 1450 kuruş ücreti 

nakliye alınacakhr. 

1071 No.lı İskele tarifesidir 

21112/934 tarihinden iş'arı 

ahire kadar Şirketin Alsancak

taki deniz iskelesinden ahnarak 

iskele avlusuna götürülecek 
maden kömürünün beher tonu 

için otuz kuruş iskele ücreti 

alınacaktar. 

1070 Numaralı Çeltik Tarifesi 

21-12-934 tarihinden 30-9-33 
tarihine kadar Horsonlu, Bur
haniye ve Sara1köy istasyon

larından İzmire taşınacak çel
tiğin beher tonundan kilometre 

başına 5 kuruş ücreti nakliye 

alınacakbr. 

1065 Numaralı Kireç Tarifesidir 

19.12.1934 Tarihinden 30-6-
935 tarihine kadar tam vagon 

dolusu olarak Ortaklardan Ay

dına taş nacak kireç için beher 
tonunda 252 ve Nazilliden de 

418 kuruş ücreti nakliye alı

nacaktır. 

- 1067 numarala odun tari
fesidir: 

20-13-934 tarihinden 30-6-35 
tarihine kadar aşağıdaki istas

yonlar arasında tam vağon do

lu:hı olarak taşınacak odunla
rın tabi olacağı tarifeler gös

terilmiştir. 

Beher tonu 

Ortaklardan İzmire 416 kuruş 
Moralıdan " 480 " 
Aziziyeclen " 416 " 

Bir Dişte 1,000,000 Mikrop! 
Amerikalı bir bakteriolog bakımsız bir 

dişin üstünde 11 cins. bir milyon mikro-
bun yerleşi aşa abilece w ini söylüyor. 

Dış enı .ızi günde ıkı defa 

RADYOLiN 
Kul'anarak ttn1izlersen z hu nıikroolar yaşa

mazlar. RADY()f..;N di~ ve di~ eti hastahk'anna 
karsı en n1üessir hir çaredir. f)işJe, i harao eden 
hamızlann muz.r t ·sirlerine n1ani <·,ıur. Disleri 
temizler ve oanl nan· J>adatır. . 

Emlak Ve E,. tanı Bankasından: 
Esas No. Mevkii No. Cinsi 

396 ızmir İstiklal mahallesi 33/35 Asri Sinema binası ve 
lkiçeşmelik Caddesi Dükkan 

Yeri ve numarası yukarıda yazılı Sinema binasının sekiz sene
lik taksitle satışı - ihalesi 24/12/934 Pazartesi günü Ankarada 
idare meclisi tarafından yapılmak üzere - kapalı zarf:a müzaye
deye konulmuştur. istekli olanlann gösterilen depozitoyu nekten 
vezneye yatırması veya bu miktarda bir banka teminat mektu
bunu iliştirmesi ve bir lira mukabilinde alacağı şartnameyi oku
yup imza ettirerek teklif mektubile birlikte bir zarfa koyup 
ihale günü saat on bire kadar İzmir veya İstanbul şubesi mü
dürlüğüne vermesi veya bu saate kadar yetişmek üzere taah
hütlü olarak posta ile göndermesi lazımdır: Daha fazla malumat 
almak istiyenler İzmir ve lstanbul şubemi emlak servislerine 
müracaat etmelidirler. 5-11-20 5251 (104) 

ÇOC K A ALIKL 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali A~a~ 
İkametkihını Birinci Kor

oda Tayyare Sinem ası civa-
nnda 222 Numaralı eve nak
letmiştir. Hastalannı eskisi 
gibi İkinci Beyler sokağında 
84 Numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 345 

H. 3 (25) 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 

Belsouklufiu ve te
nasül hastallkları 

mütehassısı 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı ( Elhamra si
ııeması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (1145)h3 

~!!'!!!!'lH &Ut 7 5 
lzmir Beledlyeslnden: 
Buğday koruma kanununda

ki sarahate binaen un çuvalla
nnın beher adedinin 72 kilo 
olması lazımdır. Ve bu itibarla 
fabrikalardan çıkacak olan un 
çuvallan tarblarak 72 kilo ol
duğu tasbit ve bu mıktarm çu
val üzerindeki etikete yazılması 
mecburidir. Bunu yapamıyan 
un sahiplerinden beher çuval
da bir lira maktu ceza alınaca
ğı gibi hariçte çuvalla toptan 
un satan mağazalarda yapılacak 
olan yoklamalarda çuval başına 
kira olarak ancak yarım kilo 
noksanlık mazur görüleceğinden 
daha fazlası için keza bir lira 
maktu ceza alınacağı ilan olu
nur. 

işbu tenbihname iaribi ne
şirden itibaren muteberdir. 

5468 (1109) 1 

Sabite ı1 

lil8 f-.tEl"DI 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi:K FIRSJ_T 
Topan Halis Zon1?'uldak 

Sobalar için en dayanıklı ve en ucuz kömürdür. 

Birinci kalite bu malı lzmirde yalnız Fransuva Perpinyani 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

ALGOPAN 
Diş Ve 8aş A;?rıla
rı için En F aideli Ve 

Tesirli ilaç 
( Algopan Cevat) dır 

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

-------

Toptan Satış Mahalli : 
lstanbulda Bahçekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Şehrimizdeki Ecza Depolarlle Eczanelerde 
Vardır. israrla ALGOPANI lsteylnlr. 

ISTANBUL MiLLi FMLAK MÜDÜRLÜGNDEN : 
Beyoğlunda Şişlide F eriköy birinci kısım mahallesinin Hacı 

Mansur sokağmda elyevm Şişli nahiye müdüriyetinin oturduğu 
Sazanof apartmanı denilen alb katta alb daireden ibaret bulu
nan 41 No. lu apartmanın bedeli dört sene ve dört müsavi tak
sitte nakten ödenmek P.rtile 13620 lira bedel üzerinden kapalı 
zarf usulile satılacaktır. isteklilerin teklif mektuplarile 1022 lira
lık teminat akçelerini 31/12/934 Pazar günü saat 12 buçuğa 
kadar komisyon riyasetine vermeleri. 

16-20-24-38 5306 (1085) 

Yeniden Açılan 

Büyüt lmperyal Oteli. 
Beyoğlu İngiliz Sefarethanesi Yanında No. 6 - 8 

Halice fevkalade manzarası olan, banyolu, çok temiz 
ve süslü odalara ve salonlara malik olan yegane bir otel
dir. Fiyatlar çok mutedildir. 



sahife 12 

J. ''· 

~r. F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 
Hamburg 

MOREA vapuru 27 birinci 

kanunda bekleniyor. Anvers, 

Hamburg ve Bremenden yük 

çıkaracaktır 

A YOLA vapuru 6 son ka

nunda bekleniyor 9 son ka

nuna kadar Anvt-rs, Rotter

dam Hamburg ve Bremen için 

yük alacakbr. 

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, V ama ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk kannna doğru 

bekleniyor. Hamburg ve An

versten yük çıkardıktan sonra 
Anvers, Rotterdam ve Ham-

burg limanlarına da hamule 

alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru Halen li

manımizda olup Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 
THE EXPORT STAEMRHIP 

CORPORATION 
EXıLONA vapuru 24 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 16 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 

• 
ı 

Fratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 29 kanunu 

evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gas, Varna ve Köstennceye 

hareket edebektir 
CERES vapuru 26 kanunu 

evvelden 31 kanunuevvele ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 1 O ikinci 
kanundan 17 kanunus:ıniye ka
dar Anvers, Rotterdarn, 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 ROUMAIN 

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, Barselı:m, 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 TELLi 
SPERCO acenteliğine müraca
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Istan ulun En T e iz Lüks 
Ve Ucuz Oielidir 

Bütün lzmirJiler 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 o!eli 
tercih ederler. 

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

Dikkat : :~;!ğı;!ue~ilere ristol ~ii:i:e-
o~rnani,·e oteli~id!~:siye 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELi HAN BİRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
TAHLİYE İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapu:-u on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 

kannnda Hull Londra ve An
versten gelip tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL iÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu-
lunmuştur 

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

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 

Seyahabn müddeti ızmir 

Triyeste 5,1/2 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa-

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
19/12/934 SRBıN 
26/12/934 S.S BEOGRAD 
2111935 BLED 
DıKKAT: vapurlar Çarşam

ba günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 --------- -
e 

Zayıflara, sıtmalılara, işta
hı olmıyanlara, mid~ ve si
nirleri zayıf olanlara. vere
me istidadı olanlara 

Kan ve kuvve 
verır. 

İdrarını tutamıyan çocuk 
ve ihtiyarlara da şayanı tav
siyedir. 

Büyük şişesi 

60 
kuruştur. 

U murni depo : 

. FE iT 
Şifa 

Ecza nesidir 
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P"ş' f'tna lcı in r 

TELEFON 3323 

ŞiRKETi 
FABRiKASI lllAMULATI 

IZMIR 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan satışa arzedilrniştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Y ni anif lua- cal rd 
1 f o 

3 numar il 
o. 3942 
502 h - 1 

~~!!!~!! 
o y ç e Or i y a n t b a n k 
l)l~ESDNER BANK ŞURESI 

IZ iR 
M EH l\E~ 1 : ngııLIN 

Alma11yada 17a Şubesi Mevcuttur 
S1..•ı mayo ve ıhtiyat akçesi 

16ü,OOO,OOO Hnyhsmnrk 

'l'tirkıyo<le Şubeleri: lS'l'ANRUL ve lZMlıt 

l\h~ırda Şubeleri: KAH1HI~ ve lSKENDERIYE 
Her tiirlii hanka muaınelatnı ifa ve kabul eder 
c .ALMAN Y AHA seyahat, ikamet, tahsil ·ve aaire i9In 

en ehven tıeraitle R nGISTERl\JARK aatıhr. > (h-1) 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NyMDAR 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 Kema Kamil Aktaş 
Hi a' Eczanesi 

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

( Gönül ) kolonyasını görmüyormusunuz. O ( Baharçiceği ) ne
dir, Altınruya, nedir dedimya kolonya demek Kemal Kamil 
demektir. Yaşasın Aktaş ... 

lnşaatınuüçin atitleki ihtiyaçlarınızı pek unrız 1 iatlarla 

temin etmek iBterseniz Halim a~a çar~ısında 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarethane. inA miiracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her nevi çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve bunların 
te/effüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri ve bunla11n te/e!f uatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BlitDn Markalar 

En MOaalt Şer itle 
Mağazam•zda Satıhr -

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

IHHAT BALIK AGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzülmiİştUr 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Bamai Nüzhet 

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


