
·-~-=======------=--------- -

No. 8835 KIRKINCI SENE: r-
-Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 44 

"i ÇARŞAMBA 28 KANUNUEVVEL 1934 

GAZETEMİZ 

12 
imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: • HAKKI OCAKOGLU --
1 A.:SC>~ Ş~Ti: 

i Devamı müddeti Türkiye için Hariç için S~ F \.l)IR 
SnıeUk . . . . . . . 1800 2Ei00 1 . 

Allı rı11lık . . .... 7()0 1300 1 Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 
1 TELEFON: 2897 1 

il 
Kubilay Günü 
Uluslar en ağır denemeler

den geçerek serpilirler. Bütün 
bunlardan sağlam bir varlıkla 
çıkan uluslardır ki yarınlarına 
İnanla, kaygusuzlukla bakabi
lirler. Onlar için, yarının daha 
güçlü, daha sağlam, daha sar
sılmaz olacağına geçen günle
rin denemelerinden güzel bel
ge olamaz. 

Dış sınırlara dışman ~-::lırsa 
ulus tek adam gibi <'yakla
nır. Yurdun bir karış prağı 
bile çiğnenmemesi İÇİP '{SÜn
den siperler örer, Zira el sü
rülmek istenilen kendi öz var
lığı, ötküncü, ı, b:ışlığı, 
adamlık erikliü;.J ·.. ).,Jarı ya-
şatmak İ• • demişti. ~atmak 
yurdu şe-n, bayın, güçlü 
yapmak gerektir. Ulus, bu inan
la, dış sınırlarının berkitilme
sini, yenilmez bir güçte olması
nı ister. Bu güdüye varmak 
için varını yoğunu vermekten 
çekinmez. Bilir ki, koca bir 
ulusun varlığını yenilmez kıl

mak için ne verse azdır. 

Dışman yalnız dışarda olmaz. 
Kentsel varlıklara göz koyan 
dışmanların en alçağı yurdun 
İçinden de çıkabilir. Günün bi .. 
rinde ne idüğü belirsiz bir yo
baz baş kaldırmak ister. Sinsi 
sinsi zehirlerini saçmağa çalışır. 
Kendi kafasına ortaklar bula
cağını umar. Güzelliğe, genç
lige, umut ve dirim veren kay
naklara saldırır. Yönlerinde 
şenlik, dirim görmek istemez. 
Ona göre, doğan günetler bat
malı, yurdun ışıkları sönmelidir 
ki o zından gibi kara günlere 
kavuşsun. Menemende işte böyle 
olmuştu. Birkaç yobaz böyle 
abdalca ortaya atılmış, ulusun 
bulgusuna ışık tutan güreli bir 
baturun başını kesmişlerdi. 
Bu korkunç kıyalla amaçlarına 
eriştiklerini sanmışlardı. Albay
rağımızın rengine boyanan 
Kubilayın yumlu başı yönleri 
büsbütün ışıklandırdı. Ulusun 
bulgusunu coşturan, sonsuz bir 
güç oldu. Bu gücün önüne ne 
çıksa, yıkar, parçalar, de
virirdi. Ve öyle oldu. Kanlı el
lerile, kara kıl kları ile baş 
kaldıran yılanlar, cıyanlar ezil
diler. 

Devrim adamı yalnız etten, 
kemikten bir vıı.rlık olmakla 
kalmaz. Onun bulgusunda dün
yalar yaratan, gerçeklik güne
şini içinde, kafasında toplıyan 

öz vardır. Hangi düşancesiz güç 
onu devirebilir? Bu ulus, kay
taklığın bütün denemelerini 
geçirdi. Her birinden daha 
güçlü, daha yenilmez olarak 
çıktı. Devrimizin sonsuzluğu 

İçin bundan engin umut kay
nağı mı olur ? 

Türk genci Kubilayın adını 
saygı ve sevgi ile an.. Onun 
anı önünde Bulgunun yüksek 
sesini duyur. Acuna bildir ki 
Türk devrimine son yoktor. 
Sana bu özlü inanı veren Ata
türke, onun gözlerinden çıkan 
ışıklara bakarak bir kez on kez 
tap ... Ve en gür sesinle bağır: 
Yaşasın Atatürk.. Yaşasın Türk 
d . . 
evrımı ... 

Şev-ket :EU1gl:n 

(Belge - Delil), (Ötkünç-Ta
rih) (Eriklik - Hürriyet) (Kent
sel - Medeni) (Bulgu - Vicdan) 
(Güreli Batur - Enerjik Kahra
ıııan) (Kıya) - Cinayet) · 

GuıııhuriyeUn Ve Oı.mıhtıriyet Eserinin Bekç-isi, Sabahlan Çıkar Siyasi Gazetedır 
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Menemende Bugün OnBin YurttaşToplanacak 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l!E2!J!!JI 

Dört Sene Evel Menemende Akan Kubilayın Temiz Kanı 
lrticaın Son Hamlesini B~muş, inkılabı Yaşatmıştır 

Kubilay Kalplerimizdeki inkılap Sevgisini Tutuşturan Bir Sembol, Bir iman Kaynağıdır 
p:r'?Jf ',~ fi 

':>.-·-·:r~ 

Geçeıı seııcki ilıtifalrlen /Jiı· iıı t i/Ja Geçen seneki ihtifalıleıı bfr intiha 
Bugün güzel yurdumuzun ketlere maruz kalmıştır. Devlet zamanda muasır medeniyetin mişler, şeriat isteriz avaze-

uzak yakın birçok kasabala- işlerini din perdesi altında çe- l{tıbildy Meııkfr Taşı yaşama icaplanna da kavuştu- sile Cumhuriyete •ve Cum-
rından gelecek heyetlerle bü- virmek istiyenler her şeyden acı hakikatı sezip bir yenilik rulmuştu. huriyet ordusuna silah sıkmış-
yük inkılap şehidi Kubilayin evvel milleti karanlıkta boğmak yapmak istemişlerse fırıldakla- Türk mılleti asırları yıllara !ardır; çok değil hemen yarım 
menkü taşını açmağa gide- lazımgeld.iğine inanmışlar ve rının bozulacağını gören örüm- sığdırmış, baş döndüren bir sür- saatlık bir müddet, artık Türk 
ceğiz. böyle yapmışlardır. cek kafalılar ayaklanmışlar, atle yepyeni bir millet olarak milleti arasında bu masallara 

Kubilay ismi anılınca Cum- Türk milleti aslrlarca adını "Şeriat isterük,, feryad.ile cahil ortaya çıkmışbr. inananların kalmadığını kendi-
huriyete ve inkılaba çözülmez yazmaktan aciz ve fakat ha- halkı arkalarından sürüklemiş- Asırlarca süren karanlıklar- !erine anlatmıştır. Kubilay ve 
sevgilerle bağlı olanların kalp- şında metrelik beyaz paçavra lerdir. dan çıkıp nura kavuşan millet, arkadaşlarının akan temiz kan-
lerinde bir ateş canlanu. taşıyan yobazların bazicesi ol- Türk tarihi bu kabil irtica inkılabı ve inkılabın eserlerini lan, hortlıyan ve hortlamak 
Kubilay inkilaplar için bir muştur. Bu yobazlar din per- hareketlerile doludur ve bun- tamamen benimsemiştir. istiyen irticaın son nefesini 
Senbol olmuştur. Hepimiz çok desi altında birçok cinayetler !arın sonuncusu menemen ha- Bunun farkında olmıyan yo- de boğmağa kan gelmiştir. 
yakın tarihimizi hatırladığımız işlemişler, milleti geriletmişler disesidir. İnkırazın uçurum nok- bazlar dört sene evvel tarihin Münevver Türk genci; Ata-
zaman görürüz ki büyük mil- ve nihayet izmihilale sürükle- tasında Atatürkün elile kurla- irtica hadisalerinden kuvvet türkün kendisine emanet ettiği 
)etimiz irtica hadiselerinden mişlerdir. rılan Türk milleti yalnız istik- alarak ümide düşmüşler, Mani- inkilabın ve inkılap eserlerinin 
çok elem duymuş, büyük fela- Ne zaman münevverler bu laline kavuşturulmuş değil ayni sadan kalkıp Menemene gel- Sotııı 8 inci Sahifede 
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Almanyada Karışıklık Eczacılar Tayyaresi 
İzmir ve İstanbul Eczacıları Bir 

Binlerce Kişi Tevkif Edildi - Siyah Tayyare Satın Alıyorlar 
Gömlekliler MukavemetGösteriyor ,. 

Alıııaıı pı·opcı9cıııda nazırı Goebelsiıı reisli{jiııcle bir toplantı 

Berlin 25 (A.A) - General içindirdir ki bütün Almanların 
Fon Blumberg ( As Osyeted bu mektepten geçmesini dili-
Prese) şu beyanatta bulunmuş- yoruz. Hücum kıtaları ve iş 
tur: hizmeti teşkilatı da birer mek-

30/6 Tarihindenberi hücum teptirler. 
kıtalarında askerlik oyunu oy- Filhakika bunlar ordyu ta-
nanması bitmiştir. Hitlerin sar- mamlamak için başlıca depo-
sılmaz arzusu ve hücum kıtaları !ardır. Ve itaat inzibat ve ar-
harbiye reisinin de fikri böy- kadaşlığa alıştırılmaktadırlar. 
ledir. Almanya Rayşverle öğün- Fakat bunlar ancak orduda ye-
mekle beraber mecburi asker- tiştikten sonra askerdirler. 
lik hizmetine taraftarım. Eğer Ordu Ve Hltler 
Alınanya harp fütuhatını dü- Ceneral, Bay Hitlerle arasın-
şunurse meslekten yetişme da anlaşamamazlık bulunduğu-
ordu kısa hizmetli kura efra- nun doğru olmadığını ve tek-
dından daha müsaittir. Bununla ni kadamı olduğundan Alman-
beraber orduyu seciye için hır yanın silahları hakkındaki so
okulak telakki ediyoruz. Bunun rulanlara cevap vermek iste-

mediğini söylemiştir. 

2so Kl•I Asıldı 
Paris, 25 (A.A) - Le Jur

nal gazetesi bugün Almanyada 
ahlak meselesi yüzünden bir 
çok adamlar yakalandığını ve 
bunların başında Slezya valisi 
Brukner ile elli kadar tarafta
rının bulunduğu yazılıyor. 

Eko Do Pari gazetesi de, 
Çekoslovan mecmuası (Velt 
Bahndan) alarak geçen Hazi
ran günlerinin tekrar başladı

ğını bildiriyor: Ve diyor ki: 

30/6 taribindenberi Slezya 
valisi Bruknerden başlıyarak 
250 kişi asılmış ve bir çok es
ki milis nazi ile hücum kıtala

rından üç bin kişinin silahları 
alınmıştır. 

Berlin 24 (A.A) - Havas 
· ajansının Berlin muhabiri bil
diriyor: 

Ulusal teminata rağmen siya
sal mahafilde içeri durumuna 
ait bir takım kayguların belir
meğe başladığı söylenmekte
dir. Milis kurumu, ulusal sos
yalist devriminin bittiğine inan
mamakta ve Alman ordusunun 
Führenin dediği gibi uçuncü 
Alman devletinin tek direği 
haline geçmesi üzerine kendi
lerinin ikinci planda kalmalannı 
- Sonu Döıdi111cii Sayfada -

Ankara, 25 (A.A}-İzmir ve 
İstanbul eczacılar cemiyetinin 
önayak olarak çalışması neti
cesinde Türk eczacıları her ay 

kazançlarından ayırdıkları parayı 
Tayyare cemiyetine vererek bir 
Türk eczacıları tayyaresi satın 
almağa karar vermişlerdir. :.1 

Romancı Bayan 

- Kocacığım romanımı bitirmek üzereyim. Birazdan eserimin 
kahramanı ölecektir. 

- Aman kancığım ıu herifi çabuk öldür de bi:ı:im şu panto
lonun düğmelerini dikiver .. 



Kubilay'in 
Menküsü önünde 

Büyük Kublay; Türk ulusu
nun öz ve aziz çocuğu; 

Ulusumun acunlara ön salan, 
y~bancı uluslara boyun eğdiren 
çelik iradesini taşıyan büyük 
Türk çocuğu. 

Çok tatlı canın, tan kızıllı
ğından renk almış bayrağıma 
benziyen kıp kırmızı kanınla 
yarattığın yüce varlık önünde 
hep beraber saygı ve evgi ile 
eyilmeye geldik. 

Sen; kendisine, hak diye 
vahşeti, bilği diye cehaleti, 
nur diye karanlığı ön edinen 
yarasa ruhlu baykuşlann enke
rekler kadar korkunç ve kinli 
yılan yaradılışlı zalimlerin aziz 
canına kasteden kılınçlan al
tında, al kanını akıtan sefil ve 
nankör kurşunları karşısında 

büyük naşını ve inançlı gögsü
nü yüksek inkilüp mefküresine 
kalkan yaptın. Bu asiline ha
reketinle Türk ulusunun şuurlu, 
inkilipçı gençliğine, onu doğu
ran ve yetiştiren ana ve ba
balara ve onu bağnnda yaşa
tan Türk yurtluğuna eşsiz bir 
örnek ve benzeri olmayan bir 
( tek ) oldun. 

Kubilay; sen; Türk ulusuna 
kurtuluş, yaşayış ve ün getiren 
sevgi ilim, fen ile kalpleri, ruh
ları mefküresinin sonsuz ateş
li çekiciliğine istekle heyecan
la, yarışla bağlıyan ulu Atatür
kün; korkulu yalancılıklar, ür
kiitücli karanlıklar içinde gizli, 
gizli öten baykUf sesli gerici
ler için Türk gençliğinin iste
diği kahramanlığın, iradenin. 
cıtn fedakarlığının ne asil bir 
örneği ne candan bir tekisin: 

Kubilay, sen ölmedin, sen 
yaşıyorsun. Bazı büyük ölümlar 
yeni hayatlar içindir. Kubilay 
sen büyük ölülerdenıin. Bunu 
sen de pek eyi bilirdin. Onun 
içindir ki, sen bu vazifeyi se
verek, bilerek, istiyerek, duya
rak, iraden, heyecanın, ateşli 
inkılapçı ruhunun en yüksek 
dileği ile yaptın. 

Sen, o yürekler yakan, insan
lık tarihini ağlatan ölümün ile 
yüzyılların bakımsız ıssızlığı, 

cehalet yangınının yakıp kavur
duğu kinısesizliği içinde su
samış Türk ulusuna hayatın 

icaplarını damla, damla içire
rek yaşamıya kavuşturan ulu 
Atatürkük sana ve arkandaki
lere emanet ettiği inkılapların 

nasıl korunacağını mukaddes 
namus ve şerefinden bir kalem 
ve yine mukaddes kıpkırmızı ka
nından bir kızıl mürekkeple inı
zaladın.Sen ölmedin Kubilay!Sen 
yaşıyorsun. O, ateşli kinin ve 
o aziz kahramanlığın kıvılcı

mından milyonlarca Kubilay 
yarattın. İşte; o kubilaylar, on
ları büyüten ve koruyanlar asil 
kalplerde, iradelerde yaşıyan 
bu manevi varlığının andırıcısı 

karşısında saygı ile, göz ya§lan ,, 

ve tazelenmiş iradelerile el 
bağlayıp seni anmaya geldiler, 
Bu gelenler ve sebeplerle ge
lemeyip uzaktan göz yaşla
rile, seni bugün bu saatte kalp
lerinin en sıcak köşelerinde 
yanan kinli sevinçle anan bizleri 
dinle .. 

En yüksek namus, ün ve ant 
heyecaniyle lazım olduğu za
man senin gittiğin yolda, uğ
runda kanını, canını verdiğin 
mefkure için bizler de canlan
mızı vererek, kanlanmızı akıta
rak yürüyeceğimize andiçece
ğiz. Bu andımızı senin müba
rek ruhunun uzaktan gülümse
yen maneviyeti, damarlanmızda 
akan temiz kanının asaleti ile 
yapıyoruz. 

İşit Kubilay, yalnız, sen Türk 
ulusunun inkılapları için ölme
din. Sen yalnız vazifenin yük
sek icabı için kahramanca öl
medin. 

Bunlarla beraber Kubliy aynı 
zamanda asıl, ilim için, hak 
İçin, hakikat için öldün. Sen 
hakiki insanlık alemi için öl
dün. Kublay. 

Her insan fanidir Kublay!. 
İnsanlann hayab yıl dediğimiz 
zamanın nihayet bir kaçı için
dedir. Fakat, asıl yaşamak bu 
kısır yıllarda büyük mefküre
lerin ardından şuur ve irade 
ile yürüyerek ulusa ve insan
lığa iş görmek onu yükselt
mektir. Sen bunu yaptın Kub
liy .. Sen gönüllere girdin .. 

Fakat, artık sen tek kalma
lısın ve tek kalacaksın.. Çün
kü; aziz ulusumun İçinde senin 
izinde yürüyenler için bu kızıl 

vahşetleri, bilgisizlikleri çelik 
yumruklarile doğmadan ezecek
ler. Artık ( hep ) tir. Ölümün
den sonra geçen yıllarda Türk 
yurtluğunda cehalet, hortlamı
yacak bir halde yerlere geçti. 
Senin kanında yarattığın yalaz
lar o baykuşlan yaktı. Artık; 
büyük Atatürkün varlığından 

taşan bir güneş altında, bilen, 
duyan, sezen, koruyan bir genç
lik o baykuş yuvasından, bez
gin ve sefil ruhların tüneğin

den ne kadar uzakta anla ve 
önle yılmaz ve tanınmaz bir 
çalışma ile koşuyor. Bu güneşli 
çalışma savaşının önünde bü
tün acun saygı ile boyun kırı
yor. İşte; Kublay, büyük Ata
türkün güneşli yolunda ön sı

ralarda koşan Türk çocuğu. 
Baş ucunda, ruhunun yük

sek varlığı önünde Atatürkün 
ilim, şuur, irade ve bütün in
sanlık vasıflarına ışıldattığı 
yükselme ve ilerileme yolunun 
her sahasında senin hızın, se
nin feragatın senin kah
ramanlığın ile yürümiye, atıl

mıya ant içiyoruz. Sen ölme
din kalplerimizde yaşıyorsun 

Büyük Kubilay. 
Karşıyaka 

JIH:o/{eı· 

1 ELHAMRA 1. Milli 
KUTUPHANE SINEMASI 

~~~~--~~~~~ ....... ~~~~~~-------ı~ı 
Perşembe günü mevsimin ilk ve harikulade nefis ope· 

retini takdinı edecektir. 

SANA TAPIYORUM 
Başrollerde : BİTMEMİŞ SENFONİ filmini yapan büyük 

rejisör : WİLLİ FORST 
Ve dilber yıldız: MAGDA SCHNEIDER 

Zevkine, güzelliğine ve nefis musikisine doyulmıyan 
zengin ve hareketli bir sanat bediası. 

Bütün görenlerin mevsimin en büyük filmi olduğunda 
ittifak ettikleri 

MARGARET SULLEVAN ve JOHN BOLES 
Tarafından temsil edilen 

KADIN ASLA UNUTMAZ 

Üç Ayda 
Vilayetimiz Bele
diyelerinin His

seleri Ne Kadar? 
Gümrük resmine eklenen 

yüzde on belediye paylarından 
934 yılı ikinci üç aylık dağıtıl
masında vilayetimize bağlı be
lediyeler Bölgenine düşen mik
tardan belediyeler bankası için 
aynlması lazımgelen ihtiyat ak
çeleri ve ölçü normalleri ke
sildikten sonra belediyelerimize 
şu kalmaktadır: 

İzmir belediyesine 32307 lira, 
Adagirleye 588 lira, Alaçatıya 
1077, Armutluya 99, Bademi
yeye 547, Bayındıra 994, Ber
gamaya 2891, Birgiye 494, Bu
caya 546, Burnovaya 1153, Çeş
meye 674, Dikiliye 234, Eski 
Foçaya 709, Karaburuna 154, 
Kemalpaşaya 888, Kınıka 1410 
lira, Kuşadasına 1110, Meneme
ne 1997, Ödemişe 671, Parsa 
522, Seferihisara 913, Seydikö
ye 257, Şirinceye 470, Tireye 
3291, Torbalıya 100, Uurlaya 
1876 lira düşmektedir. 

Muhtarlar 
Yeniden Dört Sene 

İçin Seçilecek 
Dün Dahiliye Vekaletinden 

vilayete gelen bir taminıde 
442 sayılı köy kanununa göre 
iki sene için seçilen muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin günlerini 
doldurmalarının yakın olduğu 
bildirilmiş ve Şubat ayında 
yapılacak muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçimi 2491 sayılı ka
nuna göre dört sene için ya
yılacağı ilave edilmiştir. - · 
Karşıyaka da 
Yamanlar Suyuna 
Talipler Çoğaldı 

Karşıyakaya isale edilen Ya
manlar suyu için müracaat eden
lerin adedi günden güne çoğal
maktadır. Belediyeden verilen 
bir habere göre Yamanlar 
suyu almak için Karşıyakada 

belediyeye müracaat edenlerin 
adedi şimdiye kadar 450 yi 
bulmuştur. 

Bunlar dan 150 kişi keşifle
rini yaptırmışlar. ellisi abone 

ı Karakolda Yurttaşlara 
Dayak Atılamaz 

Buca Karakol Kumandanı Vatan
daşları Dövdüğünden Tevkif Edildi 

Buca jandarma karakolunda 
birkaç kişinin dövüldükleri 
müddeiumumiliğe Ömer imzalı 
bir istida ile ihbar edilmiş ve 
bunun üzerine müddeiumumi 
muavinlerinden hay Rauf Bu
caya giderek jandarma kara
kolunu ani surette teftiş etmiş 
ve dört kişinin karakol neza
rethanesinde öteleri berileri 
bereli olduğu halde bekledik
lerini görmüştür. Bay Raufla 
birlikte karakola gitmiş olan 
Buca belediye doktoru bay 
Fehmi ve doktor bay İzzet 
tarafından nezarethanedeki dört 
kişinin muayeneleri yapılmış 

ve Ömer ismindeki şahsın dö
vüldüğü ve bunlardan İsmail 
oğlu İbrahimin de dayak neti
cosi olarak kulağının zarı pat
ladığı tespit edilmiştir. 

Bundan başka dayakta kul
lunılan sopa da elde edilmiştir. 

Dövülenler geçenlerde Kan 
çeşme yolunda hanende ka
dınları hamil arabanın yolunu 
keserek bir kadının mantosunu 
yırtmakla maznun olanlardır. 

Maznunları döven karakol 
kumandanı Hasan onbaşı mev
cuden adliyeye verilmiş ve 
üçüncü müstantiklikçe yapı

lan isticvabından sonra tevkif 
edilmiştir. 

Saylav Seçimi Teftiş 
Heyeti Dün Toplandı 

12 İkinci Kanunda İkinci Müntehip
lerin Seçimine Başlanacaktır 

Saylav seçinı teftiş heyeti 
dün öğleden sonra Belediye 
başknı doktor Bay Behcet uzun 
başkanlığı altında toplanarak 
intihap mıntakalarını ayırmış

tır. Nefsi İzmir şehrinde 17 
intihap mıntakası, Karşıyakada 
3, ve Oeğirmendere, Balçova, 
Seydiköy, Cumaovası, Buca ve 
Bornovada da 14 intihap mın

takası olacaktır ki bu suretle 
intihap mıntakalarının yekunu 
34 ü bulmuş oluyor. 

Alsancakta 
Yeni Bir Meydan 

Açılacakhr 
Alsancakta üç bulvarın bir

leşeceği yerde yani inhisarlar 
sigara fabrikası önünde bele
diyece geniş bir meydan vü
cuda getirilecek ve burası 
bilahara parka kalbedilecektir. 
Bunun için de civardaki bazı 
evlerin istimlakine belediyece 
karar verilmiştir. 

Mahallatta açılmış olan esa
mi defterleri ikinci kanunun 
beşinci günü indirilecektir. On
dan sonra altı gün olan itiraz 
müddetinin geçmesi beklene
cek, bu müddet zarfında bir 
diyeceği olanlar itirazlannı he
yeti teftiıiyeye bildirecekler ve 
bu itirazlar 6 gün içinde heye
ti teftişiye tarafından tetkik 
olunacaktır. 12 Kanunu sanide 
müntehibi sani seçimine başla
nacak ve 11 günde de intihap 
bitirilecektir. 

Valimiz 
Dün Daire Müdürlerile 

Görüştü 

Oğluma 
•••••••••••••••••• 

öğütlerim 
69 - Milliyette tapılarak ar

dından fedakarlıkla koşulan 

iradeler, milli mefküreyi aydın
latanlardır. 

70 - Bir cemiyet bünyesi
nin medeni varlığı, ilim ve ih
tısas müesseselerinin sayı ve 
kudreti ile ölçülür. 

71 - Hakikab aratan hak
ka inanıştır. 

72 - Cemiyette en büyük 
hakkın memleketin için yaşa
mak, en büyük hakikat ta onu 
yaşatmak için ölmektir. 

73 - Cumhuriyet; milletler 
için k<!male irişen tek ve eşsiz 

bir tanığıdır. 
74 - Işık olmıyan karanlık

larda seni banndıracak bir 
varlık olmadığını iyi bil .. 

75 - Gayeyi ışıldatan ülkü
dür .. 

Karşıyaka: Muzaffer 

Dalyanlara 
Kıymet Biçildi 

Bazı dalyanların mültezinıler

deki müddetleri bittiği için 
defterdarlık h,;'~\1.~~d_a balık av
lanma ha~ 1_ ._! · n müza
yedeye çıkarmıştır. 

Defterdarlık Artırma, eksilt
me ve ihale kanununun 15 nci 
maddesine göre dalyanlara be
del tahmini için bir geyet seç
miştir. 

Balıkcılar cemiyeti reisi ile 
tapu, ticaret odası ve belediye 
mürahhaslarından teşekkül eden 
heyet dün sabah saat onda 
defterdarlıkta defterdar bay 
Kenan Yılmazın başkanlığında 
bir toplantı yapmışlar ve dal
yanların kıymetlerini tayin et
mişlerdir. 

Dalyanlar 15 Şubat tarihin
de müzayedeye çıkarılacaklar 
ve Martın ilk günü ihale edi
lecektir. 

Tayin 
Bursa ziraat mektebi mezun

larından bay Refik yetmiş beş 
lira aylıkla Bornova Ziraat mü
cadele istasyonuna tayin edil
miştir. ......... 

Muayene Edilen 
Yumurtalar 

Yumurta kontrol heyeti faa
liyete geçeliden şimdiye kadar 
muayene edilerek ih~aç olunan 
yumurta miktarı (250) sandığı 
geçmiştir. 

. t l 
parasını vermış ve o uzunun Bütün Evler 

Evvelki akşam Ankaradan 
dönen vali general Kazım Di
rik dün vilayete gelerek uzun 
müddet Ankarada başardığı 
vilayet işleri hakkında idare 
arkadaşlanna izahat vermiş ve 
burada bulunmadığı günlerde 
cereyan eden işler hakkında 
da arkadaşlarından malumat ve 
ve izahat almıştır. 

Baronun 
Saygılarına 

Atatürkün Cevabı 

branşmanları yapılmıştır. ----
Eşek Sıpasını 

Kesen Adam Hala 
Bulunamadı 

Geçenlerde Sinekli civarında 
iki kadın bir adamın yol kena • 
rında bir eşek sıpası kestiğini 
görerek Et takip memurlarına 

haber vermişlerdi. Bunun üze
rine Et takip memurları derhal 
hadise yerine gitmişler ve bir 
sıpanın bir adam tarafından 

kesildiğini görmüşlerdi. Bu 
adam Et takip memurlarını gö
rünce elindeki bıçağını atıp 

kaçmış ve kim olduğu anlaşı
lamamıştır. Yapılan tahkikat 
netice-sinde Eşek sıpasını kese
nin Tepecikte bir kasap çırağı 
olduğu zannı kuvvet bulmuştur. 
Bunun meydana çıkarılması için 
zabıtaca tahk kata devam edil
mektedir. 

Yapılacak Yollar 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra belediye ba~kanı 
doktor Bay Behcet Uz'un baş
kanlığında toplanmıştır. 

Bu toplantıda belediyece 
ikinci Süleymaniye mahallesin
de bazı yerlere kaldırım yap
tırılması onaylanmıştır. 

Numara Alacak 
935 senesinde memlekette 

yapılacak olan umumi nüfus 
yazımı için belediyece numa
rataj heyetleri teşkil edilmiş 
ve bu heyetler yer yer işe 
başlamışlardır. 

Numarataj on günde bitiri
lecektir. Bütün evlerin numa
raları heyetler tarafından bi
rer bırer tetkik edilmekte ve 
numarasız olan evlere numara 
konulmaktadır. Bu suretle İz
mirde hiç bir ev numarasız 
kalmıyacaktır. Bilhassa yangın 
yerinde fazla çalışılmaktadır. 
Çünki buralarda oturanların 
ikametgahları dağınık bir hal
dedir. 

,, ..... . 
Bir f!rıncı 

Belediye Doktorlarına 
İsnatta Bulundu 

İkiçeşmelikte Giritli sokağın
da oturan Hüseyin oğlu bay 
Hasanın fırınına giden belediye 
fen heyetinden mimar bay 
Mesut fırıncıya gördüğü nok
sanlarını ikmal etmesini tavsiye 
eylemiş ve bundan kızan Hasan 
dışarıya çıkarak: 

- Namussuz belediye dok
toruna 150 lira rüşvet verdim 
siz işi mahsus uzatıyorsunuz. 
gibi sözler sarf ederek giyaben 
hakarette ve rüşvet isnadında 

bulunmuştur. Hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

Vali general Kizım Dirik 
bir aralık maarif müdürlüğüne 
de giderek müdür Bay Hikmet 
ile maarif işleri hakkında gö
rüşmüştür. 

..... ~ .. 

Taziyet Tel yazısı 
Valimiz profesör Marın yitiği 

münasebetile Moskova büyük 
elçimiz Vasıf beye şu telyazı
sını çekmiştir: 

"Profesör Marin ölümünden 
büyük acı duyduk. Sovyet Ulu
suna ve bilginlerine ulaştırıl
masını dilerimr . ., 

İzmir valisi İzmir ve ha
valisi asarı tika muhip
leri cemiyeti başkanı 
Kazım Dlrik 

--Fırkada İzmir Barosunun 
toplantısında Atatürke say
gı ve bağlılık bildiren tel 
yazısına aşağıdaki cevap 
gelmiştir: 

A. Doğan - Fırka başkanı 

İZMİR 
C - Gösterilen duygulara 

teşekkür ederim. 
Reisicumhur 

K. AtatUrk , 

Çiçekci Macar 
Alsancak Mesudiye caddesi No. 73 

TELEFON : 33&7 

A. 
'ii:ıi!tt. 

'"'I 

" 

-Her nevi çiçeklerle büyük çelenkler, zarif 
büketler süratla hazırlanır 

KUBLAY 
günü ıçın fevkalade çiçekler hazırlanmıştır 

FİYATLAR EHVENDİR 
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0ğuz Karısının Turgayın Yanında 
Olmayınca Geniş Nefes Almıştı 

-Biradan daha iyisi serin ve 
keskin bir limonata iç... Biraz 
dinlen birşcyin kalmaz.. Bak 
İftc Oğuz da dört yana bakı
narak seni arıyor galiba .. 

Altan seslendi: 
- Oğuz .. Oğuz ... 
Uzaktan işaret ediyordu: 
- Bu yana gel.. Bu yana .. 
Oğuz başını çevirdi, Ülgcni 

görmüştü. Dudaklarında hafif 
bir tebessümle yakl'4b. 

Yüzü sakindi, o sert tavrı 

değişmişti. 

Karısını Torgayla haşhaşa 

bulmak kuruntusu ile çıldıran 
Oğuz, T orgayı yapayalnız bir 
odanın önünde bulunca geniş 
bir soluk almış, Aybara va
kit bırakmadan: 

- Bu gece herkes eşinin 

peşinde.. Sizi arıyerduk efen
dim, demişti. 

Sonra etrafına bakınarak 

Ülgcni sormuştu .. 
- O da büfede doktorla 

avukatın yanında. Ben kendi
sine teşekkür ederek ayrıldım. 
Aybarın geçmesini gözlüyor
dum. 

- Öyle ise size enğel ol-
mı yayım. 

Cevap beklemeden sık adım
larla bu geniş salona gelmişti. 
Fakat Ülgcni yorgun ve kırık 
görmek canını sıkmıştı: 

- Gidelim Ülgen .. Hastasın. 

O gülerek: 
- Amma yaptınız, bu ka

darcık bir yorgunluktan ne 
çıkar ?Biraz gözlerim kararmişti. 
Şimdi geçti. Boş yere tasa et-

· meyiniz. İşte İvrem de beni 
tasdik ediyor. Öyle değil mi 
doktor? 

Doktor, genç kadının heye
canını ve bu heyecanın sebe
bini sezmiyor değildi .. 

Ülgen Torgaydan kaçar gibi 
gitmek, hele Aybara kocasilc 
hiç dans etmeden gittiğini gös
termek istemiyordu. Kimbilir 
bu gidişle o, ne sanlar kurar 
ve ne dedikodular çıkarırdı.? 

Kadın doktor, kadın duygu
larının bu nazik noktasını bir 
anda teşhis ettiği için hemen: 

- Evet Oğuz.. Boş yere 
üzülüyorsun ... Ülgenin bir şeyi 
yok. İşte yine fokstrot b'4la
dı. Onu yormamak şartilc dan
sa buyurunuz. Biz de Altanla 
sizin peşinizden ayrılmak iste
meyiz. Nasıl saygı değer avu
katım, bir fokstı ot daha oy
nar mıyız? 

- Elbet.. Bu yuce saygınız 
onurumu arttırıyor, değerli 

doktorum ... 
Oğuz da bu zevki kaçırmak 

istemediği için fazla israr et
medi, hep birlikte ay~ğa kalk
tılar .. 

- .\uoıı V01-

Arabacı Yapılan İhtara Rağmen Söz 
Dinlememiş Arabayı Sürmüş 

E vvclki gün öğle üzeri Kar
tı yakada bir tren ve araba 
çarpışması vukubulduğunu ara
bacı İbrahimle araba hayvanı
nın ağır yaralandıklarını yaz
mıştık. 

Tahkikata el koyan müddei
umumi muavinlerinden Bay 
Rauf tahkikabnı ikmal etmiştir. 

Yapılan tahkikata nazaran 

arcbacı İbrahim o sırada esrar 
çekmit bir halde bulunmakta 
ve trenin geldiğini gören ara
badaki ikinci bir şahsın: 

"Tren geliyor, dur!,, diye ses
lenmiş olmasına ve hatta İbra
rahimin arkadan "sürme ara-

bayı tren geliyor, mahvoluyo
ruz,, demesine rağmen İbrahim 
dinlemiyerek arabayı geçitten 
geçmek için sür'atle sürmüş 
ve tam bu sırada tren de yak
laşmış ve arabanın oku loko
motife saplanarak tren arabayı 
yirmi metre kadar sürüklemiş
tir. 

Arabadaki ikinci şahıs mü
sademe vukubulmadan evvel 
arabadan aşağıya atlamış ol
duğundan kendisine bir şey 

olmamıştır. 
Makinist bay Süleyman bi

rinci müstantiklikçe tevkif olun · 
muştur. Tahkikata devam olun
maktadır. 

Kömür İçin Çanakkalede 
İzin Verilecek Kubilay Günü 

Dün Ağrıkültür Bakanlığın- ÇANAKKALE: 25 (AA) -
dan vilayete gelen bir buyrul- Şehit Kubilayın yıldönümünü 
tuda köylülere mahrukat ruh- açmak için dün gece halkevin-
ıatnamelerinin verilmesi bildi- de kadınlı erkekli bir toplanb 
rilmiştir. Ruhsatnameler ge- yapıldı. Toplantıda halkevi 
lccek hafta başında verilmeğe başbakanile iki bayanın değerli 

iki söylevleri dinlenmiş devri-
başlanacaktır. mizin kurucularının adları sa-

M üsamere yınıa anılmıştır. 
Tehir Edildi Çankırıda Saylav 

General İsmet mektebi fa- Seçimi 
kir ve yetim çocuklar menfa- Çankırı 24 (A.A) - Saylav 

seçim defterleri dün asıldı. Say 
atinine 27 -12- 934 perşembe 

lav seçiminden sonra umum 
gunu Halkevindc verilecek meclis üyeliği seçimi yapılacak-
müsamere 24 -1- 935 perşem- br. Çankırıdan beş saylavın 
be akşamına bırakılmıştır. çıkması onaylanmıştır. 
···············································································~······· B Herkesin ağzında LALEnin Ramazan filimleridir 

Bugün proğram değişti 

1 - FOKS en son dünya haberleri Türkç 

2 - KAR \GÖZ CADI TUrkçe 

3 - EFTAL YA .. Şarkılar Türkçe 

4. --Ateş Saçan Silahlar .. Tom Miks 

5-ÇILGIN HAYAT ... 
· Bunların heosl buaUn LALEde 

Yenı Asır Sahife ll 

Atatürkün Seyahatı 
Kültür Bakanlığı Avrupadan l\~ı siki 

Erenköyde 
Bir Cinayet Oldu 
İstanbnl. 25 (Hususi) - Ak

şam Erenköyde bir cinayet 
oldu. 20 yaşında Ilgazlı Hüse
yin hem~ehrisi Abdullalıı bir 
kadın yüzünden çıkan kavgada 
öldürdü. Katil kaçmış ise de 
zabıtaca şiddetle aranıyor. 

Mütehassısları Getirtiyor 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

İstanbul 25 ( Hususi ) - Da- , 
biliye bakanı Bay Şükrü Kaya 
bugün Ankaradan geldi. Bura
da bir kaç gün kalacaktır. 

Yardımcı Muallimler 
Ankara 25 ( Hususi ) - Yar

dımcı muallimler kanunu der
hal tatbik olunacakbr. Kültür 
bakanlığı bu maksatla tertibat 
almaktadır. 

Barem Tetkikleri 
Ankara 25 (Hususi) - Müs

teşarlar komisyonu iki güne 
kadar Barem kanunu üzerin
deki tetkiklerini bitirerek ra-

Barem Tetkikleri Bitiyor 
~~~...-..ı AtatUrkUn seyahatı 

Ankara 25 (Hususi)- Ata
türkün Yakında İstanbuln şe
reflendireceği bildiriliyor. 

Musiki Mütehassısları 
Ankara 25 ( Hususi ) - Ulu

sal musikimizi Evrensel musiki 
kurallarına göre inkişaf ettir
mek için Avrupadan mütehas
sıslar getirilmesi kararl~tı. 

Kültür bakanlığı Avrupanın en 
maruf musiki üstatları ile bu 

Antebin 
Kurtuluş Günü 

İST AN BUL, 25 (Hususi) -
Antepliler bugün Halkcvindc 
Kurtuluş günlerini kutluladılar. 
Nutuklar söylendi. 

Dahiliye Bakanı 
Cuma Günü Ankaraya 

Dönecektir 
İstanbul, 25 (Hususi) - Da

hiliye bakanı bay Şükrü Kaya 
Trakyaya gitmiyecektir. 

hususta muhabereye girişe- Cuma günü Ankaraya döne-
cektir. ccktir. 

porunu vekiller heyetine vere- Samsunda Yangın B l y l 
ccktir. Raporda memurların O ağmur ar 
terfii, kıdemlerinin sınıflara gö- Ankara 25 (Hususi) - Sam- Çan' ırı 24 (A.A) - Bol 
re tashihi ve zam miktarları- sundan bildiriliyor: Bugün kü- yağmurlar, ekim işini çok iler-
nın değiştirilmesi için yeni hü- çük mahallede çıkan yangın !etmiştir. Buğday ekimi bitmiş 
kümler vardır. J\it/liiı· Brıknııı Bay Abidin süratlcgenişliycrek 15 ev yandı. ğibidir. • 

··················································································~······························································································ 

Büyük Kurultayda 
Onaylanan Kanunlar 
Tahsili Emval Kartununa Bazı 

Maddeler Ekiendi 
Ankara 24 (A.A) - Kurul

tay bir Marta kadar tatil ka
rarını verdiği dünkü toplantı
sında onaylamış olduğu kanun
ların arasında tahsili emval ka
nunıma bazı maddeler eklen
mesini gözeten bir kanun da 
onaylamıştı. Bu kanuna göre, 
mükellefin Türkiyede belli ika
metgahı yoksa vergisini ver
memek için mallarını gizlemeğe 
kaçırmağa veya kendisi kaç
maya hazırlandığı ve yahut mal 
kaçırdığı veya kendisi kaçtığı 
anlaşılırsa bina ve arazi vergi
lerinden başka vergilerin bu
lunmuş matrahları üzerine ta
hakkuk memurluğunca verginin 
miktarı tahakkuk ettirildikten 
sonra yukarıdaki sebepler do
layısiyle tahsilat komisyonlari 
karariyle mükelıefin hazi caiz 
mal arın, alacak ve haklarının 
borcu ödemeğc yetecek mikta
rına ihtiyati haciz konulabile
cektir. Mükellefin buna karşı 
itirazları, itiraz komisyonlarınca 
başka işlerden önce görülecek 
vo komisyonların kararları kat'i 
olacaktır. 

Vergi mükellef tarafından 

ödendiği, tahkiki itiraz komis
yonları haczin kaldırılmasına 

karar verdiği, verginin terki
nine dair karar kat'ileştiği tak
dirde ihtiyati haciz kaldırılır. 
Haksız olarak konmuş veya 
yolsuz tatbik edilmiş ihtiyati 
haciz yüzünden doğan zarar ve 
ziyan hazinece ödenir. 

Hususi kanunlarda murur za
man müddetleri yazılı olmıyan 
vergi ve resimler ile bunların 

munzam kesirlerinin tamamı ve 
taksitli ise her taksiti tahsili
nin tealluk eylediği mali yılı 

takip eden yıldan başlamak 

üzere beş senedir. 
Onaylanan diğer bir kanun 

ile de Sovyet sosyalist cumhu
riyetleri ittihadı tarafından Tür
kiye cumhuriyetine açılmış olan 
sekiz milyon dolarlık kredinin 
icra vekilleri heyetince resmi 
daire ve belediyelere lüzumu 
kararlaştırılacak mamul eşya 

satın alınmasına dahi kullanıl
ması için hükümetc selahiyet 
verilmiştir. Bu suretle alınacak 

~ eşvanın bedellerine ait teah-

hütnameler maliye vekili tara
fından imza edilecek ve alınan 
eşya her hangi bir belediye 
için alınmış ise o belediyece 
bunun bedeli bütçesine konu
larak maliyeye ödenecektir. 

Kuru!tay, muhacirlere kurak
lık ve sel gibi af,.tJere maruz 
kalanlara hükümetce satın 

alınan tohumluklardan bir 
milyon Era!ık miktarının 

iki yıl vade ile tohumluk 
ve yemeklik • olarak verilmesi 
için olan kanun ile balya Ka
ra Aydın şirketinin ge(İreceği 

gazolinin ğümriik resminden 
ve muamele vergisinden mua
fiyetine. komşu arası hükü
metlerile hükümet mizin ara
sında ye çekirge haberleşme 
ofisinin kurum mukavelenin 
üç yıl için muteber tutulması

na dair kanunları da tasvip 
eylemiştir. 

Ziraat vekilliği müessesele
rinde yetiştirilen her nevi fi-
dan, tohum ve bunlar gibi 
ünetme vasıtalarından lüzüm 
görülenlerin vekaletçe kestiri
lecek bir para ile satılması 
ve lüzum gördüğü müessese
lerden her birine bir veya bir 
kaç defalık senelik bütçele
rinden ve hizmetin teallük et
tiği tertiplerden en çok 50,000 
liraya kadar işler sermaye ve
rebilmesi için vekalete mezu
niyet veren kanun ile Ayvalık
ta satılmakta olan zeytinlikle
rin evkafça satın alınmasına 
ve evkaf bütçesinin 18 inci 
faslındaki birinci maddenin 
adi, bakım masrafı ve yeniden 
alınacak zeytinlikler bedeli 
olarak değiştirilmek suretile 
bu maddeye 50,000 lira ilave 
olunmasına ait kanunlarda ku
rultayın dün onayladığı kanun
lar arasında bulunmaktadır. 

Samsunda 
Dağ Sporları 

Samsun 24 (A.A) - Dağ 
sporları kurumları yapmak üze
re buraya gelen miralay Bay 
İsmail Hakkı dün akşam bir 
çok Samsunluların anık bulun
duğu spor evinde değerli bir 
konferans verdi. Ve konferans
tan sonra da bir Dağ spor ku
lübü kuruldu. 

Atinada Bomba Oyunu 
Suikastçılar Henüz Bulunmadılar 
lYt~nan. Ordusunda Hareket Var Mı? 

L'f':oıı As/iı•ı . 

İstanbul 25 (Husnsi - Ati- edeıı i:.omba oyunları siyasal 
nadan bildiriliyor: mahafili derin endişelere dü-

Harbiyc bakanı general Kon- şürmüştür. Resmi . mahafil bir 
· dilise kapalı paket derununda hareket mevcut olmadığını or-
saatlı bir bomba gönderen dunun siyaset dışında kalmak 
adam henüz meydana çıkarıl- istediğini bildiriyor. General 
madi. Kondilis böylece bir sui- Kondilis te askeri bir darbei 
kasttan kurtulmuş ise de Pire hükümet şayialarını tekzip et-
hadiselerindcn sonra devam miştir. 

Bay R. Pekerle 
Birlikte Gelenler 

İST ANBUL, 25 (Hususi) -
Fırka genci katibi Bay Recep 
Pekcrlc birlikte İzmirc giden
ler arasında meb'us bay Naşit 
Hakkı ve bayan İffet Halim de 
vardır. 

TAYYARE 

Y ozgatBayanları 
Fırkaya Yazılıyorlar 
YOZGAT: 25 (A.A)- Ka

dınlar halkevinde yaptıkları 

bir toplantıda halkavinin muh
telif şubelerine girmişlerdir. 
Kadınlarımızın fırkaya yazılma
ları devam ediyor. 

SİNEMASI 
TELEFON 3151 Bugün TELEFON 3151 

Noel münasebetile büyük program iki film birden 

AMOK 
1934 beynelmilel filim sergisinde birinciliği kazanan 

meşhur film. Oynıyanlar : 
Marcelle Chantal - Jean Yonnel - lnkljlnolf 
9 EYLÜL PANAYIRI : Başbakan general İsmetin ve be

lediye reisi Bay Behçet Salibin nutukları ve açış resmi. 

Daktilo Evleniyor 
MARİE GLORY - JEAN MURAT ve ARMAND BER

NARD'ın çok beğenilen filmleri. 
Foks dUnya Havadlslerl .... __ _ 

SEANS SAATLARI: 15 -19 Foks ve Daktilo Evleniyor 
17 - 21,15 9 eylül panayırı ve Amok. 

- Fiyatlarda Zam Yoktur -
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Casusluk Hayatım 
ar Marthe'm Habralan 

-71-

Bir Tuzak Kurulmuştu. Ben Bu 
Muammayı Halletmek İstiyordum ·-·-·-Rio De Janeirodaki Alman 

atqesi buğday bitlerinin canJı 
olup olmadığını tetkike lüzum 
görmedea bunlan dağıtmıştı. 
Benim için matlup olan da bu 
idi. Bu hidise üzerinde fazla 
durmadım. 

* • • 
Günler geçiyordu. Paristen 

hiç haber almıyordum. Kapiten 
Ladunun Bouceau fabrikalannı 
korumak için vaktinde harekete 
geçeceğini, mektubumun tam 
zamanında ellerine varacağım 
umuyordum. Anamdan her gün 
acılanmı arttıran mektuplar 
alıyordum. Bir sabah Von 
Krolın bana Raris guetelerini 
retirdi. Açtım okudum. Kor
kunç bir başlık gözüme ilişti. 
Okuduğum sahrlarda şunlar 
vardı : 

0 Bayon yakınındaki Bouceau 
fahrikalanndalri suikastta 90 
ölü ve yaralı vardır.,, 

T eessürümden kendimi kay
bedecek bale gelmiştim. Kol
larım dÜfllliiftü. Bütün cesare
timi kaybetmit gibi idim. Gay
retlerimin yok edildiğini anlı
yordum. Şu halde ne diye bu
rada bulunuyor, içli kinime rağ 
nen bu adamın yüzüne gül-

mek mecburiyetinde kalıyor

dum. Ne diye hürriyete susa· 
mıı bulunan gençliğimi burada 
uraf ediyordum. Manevi biç 
bir teselliye sahip değildim. 

Zira çalıfmalanmm neticesi 
göriilmiyordu. Suikast muvaf
fak otmUf, birçok yurttaşlarım 
ölmüşlerdi. Gözlerim yaşardı. 
Kudarmağa muvaffak olmadı
ğım ölülere ağhyordum. Niha
yet kendi betbaht taliime ağ
lıyordum. 

Baron endişelendi. 
- Marthe neniz var? Niçin 

ağlıyorsunuz? 
Çok yumupk bir sesle hitap 

ediyordu. Halbuki kendisinden 
nefret ettiğim bu adamın yu
mupklığı bana en kaba h&ka· 
retinden daha çok dokanıyor, 
daha ağır geliyordu. 

V aziyetimi düıünüyorum. Ni
hayet b~nim yüzümden ailemin 
dqtüğü acı Yaziyeti gözlerim 
ö11üne getiriyorum. S-utün yap
bklanma pişman oluyorum. ıs
tırap çekiyorum. 

Sinirlerimin bütün gerginli
iine rağmen gazeteleri oku· 
m~kta devam ettim. 

Likaydane sordum : 
- Baron F ransada bir barut 

fabrikası uçunılmoş. Okudunuz 
mu? 

Yerinden sıçradı. Gazeteyi 
elimden kaptı. Bu dakikada 
isyan etmek, bu adamın işledi
ği cinayete karşı yüzüne tü· 
künnek istiyorum. Hiç bir ı:a
man Alman casus!armın şefine 
kar"ı içimdeki kinin bu kadar 
büyük ve derin olduğunu duy
mamıştım. Von Krohnun yüı:ü 
neş yle dolu idi. Muzafferiye
tin:n delilini elinde tutuyordu. 
Şaka değil 90 kişi öldürmüş

tü. Bu adamı imkin olsaydı 
brnaklarımla boğardım. 

Halbuki kinimi susturmak, 
ı>na tebessüm etmek mecburi
yetinde idim. Von Krohn gaze
teyj bana verdi. Kuasma koş
tu. Casuslarının dosyelerini ben
den hiç sakınmaksızın meyda
na çıkardı. Gözlüklerim saye· 
ıinde bu dosyelerden biri üze
rindeki resmi eyice gördüm. 
ismini okudum. 1918 senesi 
ba,ında bu casus F ransada 
yak~lanarak kurşuna dizildi. 
V on Krohn casusun fişi üze· 
r,ine bir haç koydu. Böylece 

mükifatlandıracağı adamı unut
mak istemiyordu. 

Bir Tuzak 
Bir ay sonra Sen Sebasti

yende ilk İspanyaya gelişimde
ki havayı buldum. Plajda neş
ve hayat vard1. Y &Yaş yavaı 
eyileşiyordum. Fakat değnek-
leri kullanmaktan vareste kal
mamıştım. Baron. peşimi hiç 
birakmıyordu. Kansı Gırnatada 
kalmıştı. Halbuki ben bu bir 
kaç günlük tatilden istifade 
ederek gizlice Franaaya kaç
mak, orada bir kaç gün geçir
mek istiyordum. O kadar çok 
gürültülü hadiselerden sonra 
imzasız tehdit .mektuplarını 

unutmuştum. Günün birinde 
)'ine böyle bir mektup aldım. 
içinde: "Sen Sebastiyenden 
sakınınız.,. deniyordu. 

Bilhahssa V on Krohnun gWi 
kasa tertibahnı öğrendikten 
sonra Kapiten Lada ile görüş
mek, ondan direktif almağa 

muhtaçbm, Kinim ve can sı
kıntılanm hasebile geceleri 
gazinonun oyun solonunda ge· 
çiriyordum. Böylece Baron-
la yalnız, bqbaşa kalmaktan 
kurtuluyordum. Bir akşam yine 
rulet masası başında bir yer 
ararken Baron kohımdan çekti: 

- Oraya gitmemenizi tercih 
ederim dedi. 

Dikkat ettim. Oturmak iste
diğim yerin yunmda kırmızı 

saçlı garip ve bayağı bir adam 
oturmuştu. Beni gözetliyordu. 
Bu adamı bir yerde gördügüınü 
hatırlıyordum. Fakat nerede 
görmüştüm? Vazifem esrarı 
delmek, muammayı .halletmekti. 
Endişede idim. Ertesi gün aynı 
adama Conşada ırutgeldim. 

Beni sclimladı ve güldü. Baron 
ne diye bu adamdan kaçıyordu. 
Bir kaç saat sonra ona tekrar 
Gazinoda rulet m•wsa yamada 
tesadüf ettim. 

DoıtÇA beni aelimladı. Ya
nında ota.rmamı nca etti. Ba
ron yolJtu. 

- Fransız mısuuz dedim. 
- Evet. Ya aiz? 
- Ben ana cihetinden Fran-

sızım, 

Biraz oynadıktaa sonra Fran
sız arkatlaş barda bir fCY iç
meyi teklif etti. Giderken ko· 
DUfuyordu: 

- İspanyada eyleniyor mu-
sunuz? 

- Şöyleböyle .... 
- Ne yapıyoraımm? 
- Yaşıyorum. 
- Bana gelince 'ben asker 

firarisiyim. Harbt aevmem. 
ispanyada deniz yanşlan 

ekiplerinden birille dalıi{ oldu
ğunu söyledi. 

- ._,onu var -
••• 

Alman yada 
Karışıklık 

( Ba~ taıofr ı ncr salıı/ede) 

kabul etmemektedirler. Bilhas
sa 30 Hazirandan beri mümtaz 
bir mevlde geçen siyah milisler 
bu mevkilerini berkitmek iste
mekte iseler de bu işte süel 
güç inhisannı yalrıız kendisine 
bırakmak isteyen Alınan or
dusunun mukavemeti ile karşı
leşmaktadır. Bu ay başından 
beri orduda abnan tedbirler 
hakkında ortada bir çok şayia
lar dönmektedir. Bilhassa Noel 
izinlerinin kaldınlması ve önü
müzdeki cümre gecesi için ih· 
tiyat tedbirleri alınması, Alman 
askeri mahafilindeki kaygulan 
göstermaktedir. 

Öte yandan siyasal pohs ida
resi yeniden baı:ı tedbirlere bat 
vurmuıtur. Bu işlerde ulusal 
bir gizlilik güdülmesi dolayısile 
yapılan tcvkiflerin sayısı tama
men belli değildir. Söylendiğine 
göre binlerce kişi yakalanmıı
tır. Bu tevkifattan bazıJannın 
sebebi 30 Haziran vakayiinde 
ileri sürülen ayni ahlaki mese-
leler olduğu bildirilivor. 

.. Klnunuenı ı•a• 

Plebisit Ne Netice Verecek Pariste -----·-·-
Alman Ha. Bakanına Göre Tehlikeli 
Ve Gülünç Bir DurumBaşgösterebilir 

Sovyet Büyük Elçisi 
ltimatnamesini Verdi 
Parisı 24 (A.A) - - Sov

yet büyük elçisi bay Potemkin 
bugün itimatnamesini bay Löb
röne vermiştir. Büyük elçi söy-

Roma, 25 (H.R) - Alman 
Hariciye bakanı Baron Von 
Neurat ,,Mesacero" gazetesine 
fU beyanatta bulunmuştur; 

- Sar plebisitinin Almanya-
yı tatmin edecek bir netice 
vereceğini umıyorum. Fakat 
bu ümidimiz hilafında olarak 
Sar komonlanndan her hangi 

bir istatokuuun devamı le
hinde bulunacak olursa gülünç 

ve tehlikeli bir durumla kar· 

§tlaşacağız. Zira bu şekilde bu 
küçük devleti yalnız tanımak
la bitmiyecek onun idaresini 
temin edecek olan mali yar
dımlan da bulunmak lizmıge· 
lecektir. Bu küçük devlet 
Avrupa banşı için daimi bir 
tehlike olabilecektir. 

Alma>ı Ha. bakanı Von 11leu:ı-atlı 
Sark misakına gelince,şurası 

mukakkaktır ki hu misakla 
her hangi bir ihtilaf zuhuru 

= ....... 
Yugoslavyada Umumi 
Af Mı ilin Edilecektir? 
Hükumet, Enflasyon Yapacağı Şa

yialarını Tekzip Etmiştir 
Belgrat, 24 (A.A)- Yugos

lavyanın bir enflasyon yapa
cağı şayialan tekzip olunmak-

:-.:iloveıı ftrkası reisi Kı·o.~61} 

tadır. Belgrat borsa3l bay Y ev
tiç kabinesinin kurulmasını kı
vançla karşılamış ve bu yüz· 
den bütün devlet eshamı yük
selmiıtir. 

Paris, 25 (H.R) - Gazeteler 
Belgra ttan a:dıklan haberlere 
atfen Yugoslavyada yılbaşmda 
umumi af ilin edileceğini, si
yaıi mabkUmlaTın bundan isti-

YupoRla v ba.Ş/>al;mu Ye-ııfiç 

fade edeceklerini bildiriyorlar. 
SJoyen partisi reisi Krozcç 
'tahliye edilmiş bulunayor. Mu
maileyhin Y evtiç kabinesi ile 
çalışma birliğinde bulunması 
kuvvetle muhtemeldir. 

• 
lngiliz T anklan 

Dört İngiliz Tankı Dün Sarburk 
Şehrine Vardı 

Londra 24 ( A.A ) -
Sar kuvvetleri şimdi 

tamam olmuştur. Yal
nıı: dört İngiliz tangı 
Noelde gelecektir. 
Şark Lankashir birin· 
ci alayı Sarhu!ken so
kak!annda geçit ya
parken sökakta kala
balık vardı. 

Sarreburk 25 ( H. 
R) - Noel münase-
betile fırkalar arasın- ,')'a r/Jı ıı·/,-f(( Jfokıimet ::;arcı !J ı 
da bugün başhyan mütareke ayın 27 sine kadar devam edecektir. 

Amerikalılar Bir Harbı Gözönüne Alarak Çalışıyor 
Vaşington, 24 (A.A) - Mec- şimdiki duruma çare bulmak 

lis hariciye komiserliği İngiliz için bir komite memur edilmiş-
kahy inhisarını kırmak ve Ame- tir. Bu planın faydası Bolivya-
rika tarafından Bolivyada doğ- nın tehir ettiğı Amerikan ala-
rudan doğruya kalay satın alın- caklan faizini ödemesine im· 
ması hakkında mühim Bolivya kin verecektir. Bolivyanın Ame 
ricaliyle gizlice · görüşmüştür. rika_ ile .~~ ticaret bilinç~sur;ı-
Mubtemel bir harp ıöz önüne dak~ mubım açıkta proJenın 
alınarak Amerikayı lngiliz sa- merıyete konulmasmı kolaylq-
nayiine tabi bir halde tutan tıracaktır. 

halinde Almanyanın da ailihla 
mödahaleai ve Şarki Avrupa· 
daki toprak ve siyasal durumu 
ebedi olarak tekeffül etmesi 
kastolunuyorsa Almanya hiç 
bir zaman böyle bir misaka 

girmiyecektiı:. A•nıpa sulhu 

için yapılacak bundan daha iyi 
iş vardır,. 

Nazır dörtler misakı hakkın
da da şu sözleri söylemiştir: 

Bay Mussolininio ilk noktai 
nazarı maalesef değişmif bu
lunuyor. Halbukiİtalyan devlet 
adamımn ilk fikri mükemmeldi. 
Dört devlet, yani Almanya-İn
giltere - ltalya ve Fransa Av· 
rupanın kültür ve siyasal ba
kımdan amudu fıkarisini teşkil 
etmektedirler. 

levinde bilhas~a barışın sürüp 
flitmcai pekittiriJmesi için en 
emin zam.anlardan birini teşkil 
eden Fransa ile Sovyet Rusya 
arasındaki dostluk münasebet
lerinin itimatkir bir tarzda ge
nişletilmesine çalışacağını bil
dirmiıtir. 

Azlıklar İşi 
Kont Betlen Ne Diyor? 

Budapeşte, 25 (A.A) - Kont 
Betlen U jsag iazete.aine ver
diği beyanatta demiıtir ki: 

Azlıklar meselesi andlaşma
lann değiştirilmesi işinden önce 
gelmelidir. Azlıklar durumunun 
düzeltilmesi buglln Macar dl§ 
siyasasının başhca amacı olma
lıdır. Bu düzeltme ulusal varlı
ğımıı: ve orta Avrupada barış 
için bir garanti olabilecektir. . ....... 

Kanda Görüşmeler .. ··-·--· -
Avrupayı Alakadar Eden Bütün 

Büyük Meseleler Görüşülüyor 
LONDRA, 24 (A.A) 

Sir ve Ledi Saymon 
dün sabah Kana gel
mişlerdir. Noel yor
tulanm orada geçire
ceklerdir. Pariste bu
lundukları sırada Sir 
ve Ledi Saymon dış 
itleri bakanlığında bay 
ve Bayan Flanden Bay 
ve bayan L~val lngil
terenin Paris büyük 
elçisi ve Ledi Klerk 
ile birlikte yemek 
. yemişlerdir. 

Neıredilen bir teb· 
liğde Bay Laval ile 
bay Saymonun baılıca 
Avrupa iıleri üzerinde 
görüş tükleri bildiril
mittir. 

F ransıı: gazeteleri 
Şark misakı Almanya
nın tekrar siliblanma
ıı Fransız İtalya ıcörüt 
meleri, Tuna devletleri yaziyeti, 
ve Vaıington muahedesinin fes
hi itleri hakkında görilşüldtiğü· 
nü yazmaktadır. 

Meaelelerin çokluğu ve bü
yüklükleri her hangisi için bir 
karar alınmasına ze muayyen 
bir pregram altında görüşül

mesine ve derin bir tetkik ya-

Bay Flamfrn 
pslmuına mani olmuştur. 

Londraya Davet 
PBRİS, 24 (A.A) - Bazı 

gazetelere göre, Bay Con Say
mon dün dıt işleri bakanlığın· 
daki kısa mükilemeler esnasın
da bay Flanden ile bay Lavalı 
son kanun içinde Londraya 
çağırmıştır. 

Laval-RomaDönüşünde 
Londraya Gidecektir 

Fransız Hariciye Bakanı 
Bugünlerde Romada Bekleniyor 
P ARiS, 25 (A.A) - Pöti 

Jornal gazetesine göre, bay 
Flanden ile b•y Lavalın Lon-

dra sayahatlarının Fransız -
f İtalyan anlaıması için yapılacak 
) 

Roma ziyaretinden sonra ola-
cağı anlaplmaktadır. Gazete 
diyor ki: 

Roma seyahatı tarihininin 
pek yakın olduğu fada nikbin 

olmaksızm söylenebilir. Bunun 
için Londra seyahatı Roma 

ziyaretini tehir etmiyecektir. 
Bir çok gazeteler de ayni 

fikirdedir. Hatta Figaro gaze
tesi Roma seyahabnın yıl ba
ımdan evvel olacağını bildir
mektedir. 



2e Kanunuevvel 1934 

Yazan: NIZAMETTIN NAZiF 
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Bu Cidden Acıklı Bir Haldi. Gökdemire Bürünmüş Bir 
Cesedin Üstünde İpek Gömlekli Bir Genç Ağlıyordu 

~~~~~~~~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Birden dışarda bir koşuşma 

oldu. Merdivenin basamakla
rından diş ağrısına tutulmuş 

bir kadın iniltisi yükseldi. 
Bir saniye sonra iri yarı bir 

serden geçti, nefes nefese oda
ya dalıyordu. 

Cafer sakin ve lakayt sordu: 
- Ne o? Ne var? 
- Bulduk agam .. 
Asker, bu cevabı büyük bir 

sevinçle ve adeta müjdeler gibi 
vermişti. 

Taranla Vahap gazi nefere 
hayretle bakıyorlardı. Cafer 
kaşlarını çatarak sordu: 

- Buldunuz mu? 
- Evet ... 
- Peki amma .. Bu bulduğu-

nuz nedir? 
Asker şaşalı yarak sustu. Son

ra muvaffakıyetinden, mağrur 

adamlar gibi: 
- Ser askerim .. - Dedi - ga

vur ağasının ölüsünü bulduk. .. 
Bu cevap, Caferi birden 

harekete getirdi: 
- Ne dedin, -diye bağırdı-
- Evet ser askerim .. O 

Rüstemiye mahallesinin dar 
sokakların birinde... Bir evin 
bahçesinde bulundu. 

Asker, ser askerden ikrami
. ~ alacağını düşünüyor ve se
viniyordu .. 

Gavur ağası diye andığı 

adam, Bizans ordusunun baş
kumandanı olsa gerekti. Ya
ni T emistokli.ai kastediyordu, 
nereden bilecek, nereden tah
min edebilecekti ki, böyle bir 
haber uç beyleri reisi için an
cak iç üzen bir dert olur, bir 
acı olurdu. O, düşman ordusu 
kumandanının ölümü ile genç 
seraskerin sevineceğini zannet
mişti. Ve... Bah§iş bekliyordu .. 
Cafer, onun iki omuzundan ya
kalıyarak, dut silker gibi silkti. 
Sonra kulaklarının zarını pat
latacak derecede dehhaş ve 
korkunç bir sesle haykırdı: 
Doğru mu söylersin? O mu

dur, iyi tanıyabildin mi? 
Bu şiddet, neferi büsbütün 

pşalatb: 
Yallah, bilmem ki.. Diye mı

rıldandı: 
Bir az düşünüyor gibi oldu. 

Sonra mütereddit ilave etti: 
- Ona ben:ıettim. Zannede-

rim ki odur. 

- Düş önüme! 
€afer, bu emri verir verme:ı 

kapıdan fırlamışb .. 
- Düş önüme! 
Bu emri kendisi vermişti.Fa

kat zavallı şaşkın nefer; seras
kerin emrini yerine getiremedi. 
Çünkü Cafer ona "düş önüme,. 
demişti amma, öne düşen gene 
kendisi olmuştu. 

Taran cereyan eden muha
vereden hiç bir şey anlıyama
mışb. 

Bir an Vahap Ga:ıinin yü:ıüne 
bakarak düşündü, sonra o da 
bir yıldırım hıziyle yerinden 
kalkarak odadadan çıkb. So
kağa fırladı. 

Cafer geniş adımlarla ilerli
yor, nefer peşi sıra kaşıyordu. 

Taran bir köşeyi dönecekleri 
sırada onlara yetişti: 

Ku:ıum, ne var? Ne oluyor? 
Nereye gidiyorsun. 

Caferin omu:ıuna vurmuştu, 

Serasker: 

Sen gelme, diyecek oldu. 
Fakat dinliyen kim? 

Taran mütecessis bir adam 
değil, kablelvuku bir hissin 
övendiresi ile harekete gelmiş 
bir evlat gibi onu takip etti. 
Gittiler, bir köşeyi döndüler. 
Bir sokağı geçtiler, bir sokak
tan saptılar .. Dar bir kapıdan 
geçtiler. 

Bir bahçeye daldılar.. Dut 
ve Kiraz ağaçlarından gölge 
alan ta:ıe bellenmiş bir tarlaya 
ulaştılar. 

Güneş artık adamakıllı yük
selmişti. Çuha çepkenlerin ya
kalarını yalıyarak gelen ziyası 
enselere kızdırılmış işkence şiş
leri gibi vuruyordu. 

Cafer dişlerini sıkarak ho
murdandı: 

- Geldik mi? 
- Evet ağam .. 
- Burası mı? 

- Beli ağam .. 
- Peki, göster bakalım bi-

rini ..• 
Taran mütecessiıı 

etrafı tarıyordu? 
Nefer mütereddit 

gözlerle 

adımlarla 
ilerledi .. Yıkık bir duvarın ker
piçleri üzerinden atlıyarak 

komşu evin bahçesine daldı. 
- İşte!. 
Seraskerin sol omuzu geri

sinden parmağını uzatarak tek
rarladı. 

- işte! 
Taran ne olduğundan bihaber 

bu parmağın gösterdiği istika
mete baktı. 

Orada dallan yerlerde sü
rünen kocaman bir Erik ağacı 
vardı .. 

Yüz adım ileride bir ağaç 
kümeMinin tam ortasındaydı bu 
Erik dallan .. 

Nefer kolunu indirmeksi:ıin 
bpkı gideceği istikameti şaşır
maktan korkan gürbüz bir di
lenci gibi, sanki aydınlığı yor
damlıyormu7 gibi yavaş yavaş 
yürüdü. 

İki arkadq adımlarını onun 
adımlarına uydurarak yürüyor
lardı. 

Az sonra Erik ağacının ya
nına varmışlardı. 

Birden Taranın acı bir feryat 
ile yere kapandığı görüldü: 

- Babaaa.. Babaaa; vah 
babacağım? 

İri yarı bir adam, iki ıaırgan 
demeti arasında boylu boyunca 
uzanmış yabyordu .• 

Bu bir adam değil ideta bir 
devdi. Sırtında kakmalı bir zırh 
başında kırmızı tüylü kocaman 
bir tulga vardı. Bir kılınç ... Ya
hut bir balta darbesiyle sağ 

omuzu boyundan aynlmışb. 
Galiba bu darbe onu öldür
müştü.Bu, ceneral Temistoklisti. 

Cafer bir dakika kadar göz
leri önündeki manzarayı seyr
etti. 

Bu cidden acıklı bir haldi. 
Gök demire bürünmüş b!r ce
sedin üstünde ipek gömlekli 
bir genç, hüngür hüngür ağlı
yordu. 

Düşündü: 

Baba ölmüş, oğul onun ma
temini tutuyordu. 

Baba ... 
Düşündü k: onun da bir ba

bası vardı. O da tıpfn bunun 
gibi su ölümün matemivle bir 

gencin yüreğini yakan adam 
g bi, ordulara kumanda etmiş, 
bayrağını yıllarca zaferden za
fere ulaştırmıştı. 

Babası .. 
Kim bilir nasıl · bir adamdı .. 

Onu hatırlıyamıyordu.. Fakat 
anlatılanları işitmiş, işittiklerine 

göre ona kafasında bir şekil 
vermişti. Kutlu Hüseyin de iri 
yarı bir adammış .. O da zırh

lar içinde yaşıyan bir cenga
vermiş.. Onun da böyle çelik 
eldivenli elleri, çelik dizlikler 
içinde saklı bacaklan, çelik bir 
göğüslük içinde mahpus bir 
kalbi yok muydu? 

Aaab.. Muhakkak vardı.. Ve 
kim bilir bu kalp,ne heyecanlar 
geçirmiş, ne kadar hazin duy
gularla hayatı zehirlenen bir 
adama yaşama kudreti vermişti. 

Uzakta çadırlar.. Havada 
dalğalanan bayraklar, güneşte 
pırıldayan sivri uçlu mizraklar 

Biri: 
- Duralım .. Diyör. 
Öbürü soruyor: 
- Neden? 
- Düşman var .. 
- Geyiği vurmalıyız. 

- Olmaz ağam .. 
Bir saniye süküf eden bir 

saniye sonra haykırıyor: 
- Olacak.. Korkuyorsan ... 

Gelme, dur .. 
Ve atını mahmuzlıyarak sal

dırıyor karargahın içine .. 
Sonra.. Biri birini velyeden, 

biri birinden korkunç sahneler 
başlıyor .. 

Ve nihayet .. Bir el, arkadan 
kanlı bir oyun ediyor .. 

Bir ok, yayından fırlıyor .• 
Açılan iki kol.. Düşen bir 

kılıç .. 
Bir babayiğit acı bir feryat 

ile düşüyor atından .. 
- Babaa! Babaaacıgıml 
Alp Arslan Caferin bir deli 

gibi yerinden zıpladığı görüldü. 
Bir saniye sonra, Alp Arslan 
Cafer de, tıpkı Taran gibi hün
gür hüngür ağlıyarak yere ka
panıverdi. 

Yere mi? T emistoklisin üze
rine .. 

Bu hali gören nefer şaşkın 
pşkın geriledi. Arkasını erik 
ağacına dayayarak baktı. Baka 
kaldı. 

• •• 
Aradan kimbilir ne kadar 

zaman ııeçmişti.Belki yanm saat 
belki bir sAat ... 

Caferin yavaş yavaş doğrul
duğu görüldü. 

Sağeliyle Tuanın omuzuna 
vurarak mırıldandı : 

- Taran .. 

- Kardaş 1 

- Hışt Taran 1 Uyan karde
şim .. Uyan ve doğrul artık ... 

Ahmet Taran cevap vermedi. 
Sesi çıkmıyordu galiba .. 

Fakat, yavaş yavaş o da 
doğruldu. 

Gözlerini omuzu pıhtılaşmış 
kanlarla lekeli cesetten ayıra
mıyordu. Hazin bir sesle: 

- Talihlerimi:ı ödeşti .. -diye 
söylendi- Ne fena bahtlı adam
larmışız Caferi 

Serasker onun koluna geçti. 
Biran bakıştılar. Sonra Caferin 
yavaş ıesle söylendiği görllldü: 

- Su deıtisi ıu yolunda kı-

Yenı Asır Sahife s 

Bayanlarımızın Saylavlığı 
Fransız Kadınlığı Arasında Derin 
• 
izler Ve Duygular Uyandırmıştır 

~~~~~~~~~~~~~ ... ı~~~~~~~~~~~~~ 

P ARİS: 24 (A.A) - Hususi 
muhabirimiz bildiriyor: 

Türk bayanlığına saylav seç
mek ve seçilmek hakkının ve
rilmesi uzun çağlardanberi bu 
hakları elde etmek için sava
şan ve şimdilik amacına var
maktan uzak bulunan Fransız 
kadınlığı arasında derin izler 
ve duygular uyandırmıştır. 

Telefonla Ve Mektup. 
larla Tebrlkler 

Bir çok Fransız bayanları 
telefonla biti ile veya kendileri 
gelerek büyük elçimizi kutlula
makta, siyasal hakların hepsine 
kavuşan Türk bayanlarının se
vincine oı tak olduklarını en 
iyi dileklerile anlatmaktadırlar. 

Bunların arasında ulusal ve 
uluslar arası kadın kurumları
nın ileri gelenleri Paris avukat
larından Madam Grimpes Brons
vick ve uluslar derneği yanın
da delege madam Cillier sayıl
mağa değer. 

Elçlllğlmlzde Bir 
Çay Toplantısı 

Büyük elçimiz bay Suat Türk 
bayanlarının bayramından ötürü 
Fransız bayanlarını elçilikte 
bir çay toplantısına çağırmıştır. 
Güzel bir gün geçirilmiş ve 
yukarda saydığımız yüksek ba· 
yanlardan çoğu çayda bulun
muştur. Fransız kadın kurum
ları bu Nisanda lstanbulda 
toplanacak uluslar arası kadın
lık kongresine hazırlanıyorlar. 

Musiki İnkıllbımız 
P ARİS, 23 (A.A) - Hususi 

muhabirimizden: 

Mektepler 
Tatil yapacaklar 

Ecnbi mektepleri dünden iti
baren Noel münasebetile tatil 
yapmışlardır. 

Bütün mekteplerde Sümester 
tatili önmüzdeki ilk ayın birin
den üçüne kadar yapılacaktır. 

Köy mektepleri şimdiye ka
dar yılbaşı tatili yapmıyorlardı. 
Gelen emre göre köy mektep
leri de bu senedan itibaren tatil 
yapacaklardır. 

Pamuk 
Ellibir Kuruşa Çıkh 
Pamuk fiatlan gene fırlama

ğa başlamıştır. Dün pamuk fi
atının ellibir kuruşa çıktılı 
Türkofis müdürlüğünce teabit 
edilmiştir. 

Cezaları İndirildi 

Musiki inkılabımız için Ne Diyorlar? 

Paı·is B. Elçimiz 
La Tribune de National ga

zetesi M. Robert Bandouy im
zasile, Türkiyede musiki inkıla
bına dair bir yazı yazmışbr. 

Muharrir bazı Avrupalıların 
ıimali Afrikada, Süriyede ve
ya müstemlikeler sergiıinde 

dinlemiş oldukluı ince sa:ıın 
sanat ve musiki bakımından hiç 
bir değeri olmadığı gibi Türk 
ruhunu da aksettirmekten çok 
uzak olduğunu bu basit ve ip
tidai Bizans artığı yanında 

mütekamil garp musikisinin 
münevverler arasında nasıl yer 
almaya başladığını anlatbktan
sonra büyük Türk önderi Ata
türkün bunu bir inkılap işi ola
rak ele almasmdaki ehemmi
yeti canlandırıyor ve diyor ki: 

Leh Edebiyatı : 

Harem Mezarlığı 
- Kırım Sotıeltrinden -

Burada aşk bağının henüz 
olmamı§ salkımları Tanrının 

sofrası üzerinde toplanmıştır. 
Burada prkın küçlik incileri 
neş'e ve aaadet denizinden, 
gençlik çağlarında, derilerek 
ebediyet ıedefinin, lahdin ka
ranlık sinuine gömülmüştür. 

Nisyan ve 2amanın örtüsü 
onlan sardı... Mezarlannın üs
tündeki sarıklar, bahçenin or
tasında, bir hayaletler ordusu
nun tuğlan ııibi patlıyor ve 
taşların u apğısında bir ga
vurun elile yuılmış adlan oku-

Bay :::ııwt 

AtatUrkUn BUyUk Eseri 
Hakikaten Türklerin Atası 

olan Gazi bir kere daha ken
disine has bulunan sarahat ve 
azmikarar ile bu inkılabı haki
katlaşbrmak istiyor. Bu yıllık 
ilk adım uluslar arası musiki 
için halk arasında bir zevk ve 
haz yaratmak, musiki sevgisini 
uyandırmaktır. 

Atatürkün nufuzu nazarına 

ve kararlarının daima isabet 
ve mükmmeliyetine Türk mil
letinin derin itimadı vardır. Bu 
itimat ona yardımcı olacaktır. 

Tecrübe takip edilmeye layik
tir. Atatürk daima muvaffak 
olmuştur. Bugün bütün sanat
karlar da kendisile beraberdir 
ve yine muvaffak olacaktır. 

Sovyet Rusya' da 
Yapılan Stroboskoplar 

Mossou Dily Nevs 23 Sşn
teşrin 1934. 

Bu günün firik dünyasında 
en ince bir Alet olan strobos
kupu Sovyet münakalit ensti
tüsü araşbrmalar şubesi mey
dana çıkmıştır. 

Bu ilet makinalann yavaşla
tılmasına lüzum görülmeden 
tekerlek ve burgu gibi yüksek 
süratle dönen makiaa puça
larının işlerken tetkiki kabil 
oluyor. 

Strabo,kodan bakılınca tet
kik edilen parça, daki
kada binlerce devir yap
masına rağmen, horeketaiz 

nuyor. gibi görünüyor. Bu tesir elek-
Siı, ey cennet bağının gül- trik lambalan vasıtasile temin 

leri: Si:ıin günleriniz ismet edilmektedir. 
membaında hicabın sık yaprak- Meseli dönen elektrik sani
lan altında kifir gözlerinden yede kaç devir yapıyorsa, elek-

Cumaovasınm oğlan anası saklı olarak çiçeklendi. trik lambalarıda saniyede o 
çiftliğinde Murat ve Aliyi pusu Şimidi bir yabancının nazan süratle yanıp sönüyor. Bu ıu
kurmak auretile öldürten Ha- mezarlarınızı kirletiyor. Fakat retle göz, harekette bulunan 
mit ve Molla Osmanın nakzen benonamüsaadeediyorum.Şüp- parçanın hep aynı noktasını 
yapılan muhakemeleri netice• he yok ki bllyük peygamber de görüyor. 
sinde Hamidin cezası ağır ceza onun suçunu bağışlar çünki Dk muvaffakiyetli lecrübe
mahkemesince tenzilen 10 se- yabancılar arasında yalnı:ı o lerden sonra Sovyet strobos
neye, Molla Osmanın da yine size yaşlı gözlerle baktı. koplanndan birincisi Leningrad 
fen:ıilen ce:ıası idama bedel Yazan: ADAM MİCKLEWİCZ merkez telgrafhanesine kon-
19 seneye indirilmiştir. Çeviren: RIDVAN NAFİZ muştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nlır. Harp meydanında göğ- bir babanın çocuğuyum.. landı. Cafer bahçenin ortasın-
s!lnden yaralanarak ölmek ne Ateşli Ateşli söylllyordu. da. kalın dıvarlarile bir kaleye 
şeref.. Kim bilir daha neler ıöyli- çok benzeyen iki katlı bir 

Ve sonra sesini, biraz daha yecekti.. ökürdü. 
yükselterek devam etti. Likin birdenbire sustu. Sus- Başı sımsıkı örtülü bir kadın 

- Sen, sevinmelisin.. mağa mecbur oldu. Çünki tam afası ve çılgın bir bağırış .. 
Taran, yaşlı gözlerini silerek bu sırada bir ses, bir kadın - Evladım! Caferim! 

hayretle sordu: sesi işitilmişti. Bu, annesinin sesidi .. 
- Sevinmelimiyim? - Caferi Arslanım! Oğlum! Hayretle söylendi: 
- Evet.. - Buda ne? Nereden geli- - Annem., Fakat o çiftlik-
- Neden .. Bunu söylemeğe yor bu ses? te değilmiydi? 

ağzın nasıl varabiliyor? Babası Serasker nefere bakarak sor- Evin kapısı açıldı. Bir kadın 
ölmüş bir çocuk... muştu. Nefer cevap verdi: arkasından bir kadın daha 

Cafer, onun sözünü kesti: - Evden geliyor.. şalvarlarını ve baş örtülerini 
- Babası ülm!lş fakat gö· - Hangi evden? Nerede bu dalgalandıran iki kadın koşa 

jüs göğüse harp ederek öl- ev ? . • koşa çıktı. 
müş bir çocuk ... Ben iıe kan- Demir parmaklıklı bir cum- - Evlidım .. Oh Caferim. 
cıklıkla arkasından vurulmut_ hadan, kırmızı bir yazma aal- - Sonu Var -
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lngiliz Emekçileri Ve Barış 
·-- .- - - --

Hükumeti Ele Alırlarsa Bir Barış 
Kanunu Teklif Edeceklerdir 
~~~~~~~~~~~~~~-... ı~~~~~~~~~~~~~~-

Silihları bırakma konferansı 
reisi ve İngiliz emekçi fırkası 
liderlerinden Bay Henderson, 
emekçiler hükumeti ele alır
larsa barış için nasıl çalışacak
larını anlatan beyanatta bulu:ı
muştur. Bu beyanatı kısmen 

naklediyoruz: 
Gelecekteki emekçi hüku

metinin memleketimi kollektif 
bir barış sistemine sokacağı 

inanını izhar etmekteyim. Bu 
sistem parlamentoya verilecek 
bir "Barış kanunu,, ile daimi 
ve el sürülmez bir şekle daya
nacaktır. Böylece kanunlarımız 
uluslar arası taahhütlerimizle 
hemahenk olacak, hükumetin 
uluslar arası ihtilaflarını kabul 
ettiii'imiz bu barış tesviye me
totlarına tevfikan hale borçlu 
olduğunu garanti edecektir. 

Hükumet bir tecavüzü red
detmek şekli müstesna olmak 
üzere ne bir ihtilafın tetkiki 
esnasında ne de başka suretle 
silah kuvvetlerini seferber hale 
koyarak harp hareketinde bu
lunmıyacakbr. Milletler cemiyeti 
misakı ile Lokarno misakını 

ve diğer antlaşmalara iştiraki
mizden doğan milli teahbütle
rimizi yerine getirmek için icap 
eden ökoaomik ve mali bütün 
tedbirleri almak hususunda hü
kiimete en geniş salahiyet ve-

Ba y Hendersonun Beyanatı 
rilecektir. Gelecek emekçi bü
kümetinin diğer bütün millet
lerin de fA,t..lı.üt!erine qadık 

JJou lleıul ı · ı ·sıııı 

kalmaları için, Cenevrede faa
liyette bulunması icap edecek
tir. Hükumet bu yolda hareket 
etmekle barba müracaatın 
beynelmilel bir cinayet sayıla

cağını, hiç bir hükumetin da
vası ne kadar haklı olursa ol
sun silah kuvveti ile hakkını 

alamıyacağını ilan edecektir. 

Bunun neticesi olarak gelecek 
emekçi hü\tfımetiMilletler cemi

yeti misakını Briand-KeUog mi
sakı ile uyuşturabilmek içinMil
letler cemiyeti misakında yapıl
masını teklif ettiği tadilatın ge
nel surette kabulünü temine ça
lışacaktır.Bu faaliyet milli siyasa 
olarak silaha müracaatı yasak 

eden bir anlaşmaya müncer 
olacaktır. Ve her hangi bir 
matecavizin harp ilan etmedi
ğini veya nefsini müdafaa et
tiğini iddia etll'ek suretile 
cinayetini giz'.emesine meydan 
verilmiyecektir. 

Emekçi hükumeti, Silahian
mıya tahsis edilen b:"ıtçelerin 

sıkı ~mette tahdid:ı:dc ve si-
' 

lahlan bırakma muahedesile bu 

mua:ıedenin şahıslara, harp 
malze:nesi.,c, harbiye bütçele

rine tatbikini mll'ja'ıede altın
da tutacak bir kontrol siste
minin tatbikinde israr edecek

tir. Silahlan bırakma daimi ko

misyonu nezdindeki mümessil
lerile bu kontrolun sıkı sıkıya 

tatbikini temine uğraşacaktır. 

Murahhasların işlerini kolay

laştırmak için de silahları bı

rakma mukavelesine, Milletler 

Cemiyeti ajanlığına veya res

mi mümessillere malumat geti

renlerin emniyetlerini tekeffül 

eden hükümler konuşulmasını 

teklif edece '<tir. Resmi mü
messilleri aldatmak için kasten 

haber verenlerin tecziyesini 
emreden bir kanunu parlamen
todan geçirecektir. Emekçi 
hükumet manevi terki tesliba
ta da çalışacaktır. 

Dilenciliğe Düşen Bir . Hanedan 
Viyana Kadınları İmparatoriçe Zitaya İane Toplıyorlar 

Paris 20 (A.A) - - Bugün 
Avusturyada, bir çok adamlar j 
Arşidük Ottonun Habishurg 
tahtına çıkmasını dileyorlar. 
1914 te, geniı imparatorluk 
içinde işlerin daha yolunda 
gittiğini hatırlıyorlar. Ve unu
tuyorlar ki işler, başta bir im
parator olduğu için değil, bir 
in_ıparatorluk mevcut olduğu, 
için eyi gidiyordu. 

Tahtın varisi elan Arşidük 
Otto, Avusturyanın kapısında 
bekliyor. Eyi tahsil gören bu 
22 yaşındaki sempatik genç, 
Avusturyanın cenubiTirol eya
letine gideceğini vaadeden 
mektupları ile gerçek durum
dun haberi olmadığını göster
miştir. Dünle bugün arasında

ki fark şudur: Bugün bir impa
rator namzedi vardır. Fakat 
imparatorluk yoktur. İmpara
torluk Çekoslovakya, Polonya 

Yugoslavya - Romanya - Ma
caristan - İtalya arasında pay
laşılmıştır. Bütün bu uluslar 

Arşidük Ottonun Habisburg 
tahtına çıkmasını onaylasalar 
bile böyle bir imparator neye 
yarayacaktır? Fakat talisiz 
Avusturyalılar bugüne kadar 
yaptıkları denemelerin fenadan 
fenaya gittiğini görmüşlerdir. 

Büyük devletlerin durumu de
mokrasi, Ancbluss gürültülerin
den sonra belki bir imparator 
kendilerini bu çıkmazdan çıka
rır umgusuna kapılmışlardır. 

Yani işe duygu unsuru karışı

yor. Saray hatıraları, o günle
rin parlak debdebesi anılıyor, 

onları yaşatmak hülyaları beli
rıyor. 

Zavallı Ottonun sarayı bu 
şaşaayı nereden bulacak ' ? 
Şimdilik Avusturyalılar Habis
burg hanedanının varisi ıçın 

aralarında iane toplamaktadır
lar. Viyananın en kibar ve asil 
kadınları ellerindeki iane def
terlerile kapı kapı dolaşarak 

İmparatoriçe Zita namına on 

l1111ı11ra!rtriı:r Xi /11 re Arşidiik Ol/o 

yıllık bir sigortanın primlerini 
ödemiye zenginleri davet edi
yorlar. Böylece alınacak para 
imparatoriçe ile evlatlarının re
fah içinde yaşamalarını te
mın edecektir. Ayni zaman
da Habisburglara müsadere 
edilmiş bulunan aile servetinin 
iade edileceğinden de bahse
diliyor. 

Eski tarihi şatolar, Gebelins
ler değerli koleksiyonlar . iacle
edilmekle ne olacak? Prensler 
bunları ne yapacaklar? Bütün 
bunlar para eder ama satmak 
lazım ... Dilenecek bale gelen 
bir ulus, sıkıntılarından kurtu
labilmek için dilenciliğe düşen 
bir hanedanı arıyor. 

Kaba olduğu kadar hazin 
manzara ... 

Emniyetleri, servetleri, ge
lirleri, paraları ellerinden 9alı
nan Avusturyalılar, Habisburg
lar tarafından tahrik ve kaybe
dilen bir savaştan sonra bu ha
nedana ait servetlerini Avus

turya Cümhuriyetince ulusal 
mal edilmiş olmasından mütees

sir bulunuyorlar. Onlar geçmiş

teki kuvveti hatırlıyorlar. Dal

galanan bayrakları, caddelerde 
geçit resmi yapan askerleri dü
şünüyorlar. 

Geçmiş günlerin ihyası için 
beslenen, emellerden açıkça 

bahsedilmiyor. Fakat bu işler 

belli olur mu? 
Macarlar sık sık Viyanaya 

gelip gidiyorlar. Hırvatlar eyi 
dostturlar. Gizli ıı:örüşmeler ya-
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Almanların Yıldızı 
Brigitte 
San' at 

Helm'in Son filmi 
Kudretine Uymuştur .. 
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Birbirine benzemiyen üç poz 

Brigitte Helmi değerile muhakeme edebil
mek için, onun şaşkınlık verecek kertede parlak 
san'at karyerinden tabii meyillerine ve imkan

larına hiç uymadığı halde zorla deruhte ettiği 
roUeri silmek lazımdır. Filim yapan müessesele
rin, hatta sahne vazilerinin istekleri, çok defa 
artistin kudretini yapan kaynaklarla uyuşmaz. 
Gücünün üstünde olan rolleri bile büyük üya
katla beceren bir artisti hakkile anlamak mezi-

Tlrirıillr llr/111 / i:ııı iııde ijalı .~ iyeti yibi 
ı·ıı/ıı ııııı da clefiislirıııislir " . . 

yeti U. F. A stüdyoları hesabına kaydedilecek 
küçük meziyetlerden değildir. Brigitte Helmi 
marazi aşkların sırlara karıştığı karanlık sergü
zeşt yerlerinde tasavvur etmek kadar yanlış bir 
şey olmaz. Bu yanlış zehabı besliyen seyircileri 
mazur görmeliyiz. Zira onun Metrepolis filminde 
kazandığı büyük muvaffakıyet o kadar yumuşak 
ve sert sahnelerle doludur ki artisti şeytani biı 
varlık içinde tahayyül eden seyirci duygusunun 
tesirine kapılmıştır.Brigitte Helm bir komedyen 
olarak doğmuştur. Vertfuhlda doğmuştur. Jo· 
banna Heim kollejini bitirmiştir.Daha mektepte 
ike-n büyük bir san'atkar olacağı anlaşılıyordu. 
Bütün mektep temsillerinde baş rolu o deruhte 
ediyordu. 

Büyük san'atkarın son filmi "Voronzeflerin 
sırrıdır,, Bunda partöneri Jean Murattır. Sinema 
gazeteleri Brigitte'in bu filimde çok muvaffak 
olduğunu yazıyorlar. 

:rürkiye Ulusal 
Islahat Yapıyor .. 

•• 
O demiş 

Halkevinin Verimli 
Çalışınaları Mısır Da Bizden Örnek Alacak 

Mıdır - Bir Dilek 
El - Belag gazetesi yaziyer: 
Türkiye bükiimeti, bütün 

şark uluslarının ve bunların 

başında Mısır ulusunun dikka
tine değer, büyük ıslahat 

yapmıştır. Türkiye hükumeti 
her Türk vatandaşının kendi 
ailesi için bir soyadı almasını 

kararlaştırmıştır. 
Bu snretle her Türkün süla

lesi tanınmış olacaktır. Bundan 
maada Türkiye hükümeti paşa 
bey, efendi, ünvanlarını da 
kaldırmış ve hunların yerme 
bay ünvanını koymuştur. 

Bu ünvan, eskisi gibi isim
den sonra değil, önce kulla
nılacaktır. Mesela, Ali bey de
nilmiyecek bay Ali denilecektir. 

Avrupa memleketleri dahi 
bu tarzda hareket etmektedir
ler. Avrupalılar Mister Jons, 
Mösyö Rişer ve Her Frederik 
derler, ve bazı Şark ulusları 
gibi Jons mister. Rişe. Mösyö 
ve Frederik Her demezler. 

Bu yeni islahat, Türk inkı
labından doğmuştur. Türk in
kılabı eski osmanlı imparator
luğunun mazisi ile bütün ala
kasını kasmiş ve bunun yerine 
şanlı Türk mazi•i ile bağlı olan 
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pılıyor. ltalyadan geçerek Avus
turyada biten koampinzunlar 
yapıyorlar. 

Bunlar Macarıstani Avus
turyaya bağlıyan, Yugoslavya
yı sarsmak istiyen, kombine
zonlardır. 

Gözler yine Starhemberge 
çevrilmiştir. Avusturyayı Anşe

lustan o kurtarabilir diyorlar. 
Hakikatta Avusturyalılar yei

se kapılmaktan kendilerini kur
mazlarsa bugünkü saman çö
pünden adamlar elinde Anşe

lus önüne geçilmesi imkansız 
bir şey olur. 

yeni bir Türk ulusu kurmuştur. 
Türkulusu Türk inkılabını ba
tinal "garp,, medenıyetinin en 
ileri ve esaslı temelleri üzerine 
yapmıştır. 

Türkiyenin Geçenlerde yap
tığı yeniliklerden bazıları belki 
muhalefetle karşılanmıştır. Fes 
ve şapkaya taraftar olanlar 
görülmuştür. Bizim bu mesele 
hakkında diyeceğimiz bir şey 
kalmamıştır. Çünkü zaman bu 
meseleyi halletmişti.Lakin Tür
kiye hükumetinin soyadı hak
kında aldığı kararı yalnız Türk 
milleti değil, bütün acun tak
dirle karşılar. 

Türkiyede e!kiden isimler 
anarşi şeklini almış idi. Bu 
anarşi yüzünden bütün nesiller 
ve şahsiyetler kaybolmuşlardır. 
Halbuki her ulusun şan ve şe
refi bu temeller üz;:rine kurul
muş bulunmaktadır. Türkler 
şahsi isimler ile iktifa ediyor
lardı, aile, soyadım kuUanmı
yorlardı. Bu suretle bir Türk 
ailesi, süliilesi ve ailesinin ta
rihi hakkında hiç birşey bilin· 
mi yordu. 

Bir Türkün kazandığı şöh
ret, onun şahsına münbasir olu
yordu. Mesela bir zat, İsmet 

paşanın tarihçesini yazmak is
terse ancak bu yüksek şahsi

yetin hayatında yaptığı eser 
ile iktifa edecek, ve kendisi
nin sülalesi ve bu sülalenin 
Türk ulusuna yaptığı hizmetler 
meçhul kalacaktı. Uürkiyede 
soyadı olsaydı, birçok şanlı ve 
şerefli eserler görülecekti. 

Hakikat şudur ki, bu ihma
lin menşei İranda doğmuş ve 
İranın nüfuzu altında bulunmuş 
olan memleketlere yayılmıştır. 

Mısır ulusu bu memleketlerin 
başında bulunuyor. İranlılar bu 
noksanlığı anlamışlardır. Ve 

Ödemiş Halkevi, gün geçtik
çe faaliyetini artırmakta ve da
ha semereli işler etrafında ted
birler almaktadır. Halkevinin 
tarih ve edebiyat koluna bağlı 
azası geçen Cuma günü Öde
mişe on iki kilometre mesafede 
Gerçekli köyüne bir tetkik se
yahatı yapmıştır. Bu seyahat 
esnasında köyün bir kilometre 
şimalinde bulunan (Höyük) yü 
gözden geçirmiştir. Bu Höyü
ğün doğu eteğinde bundan 
45 - 50 sene evvel bir menfez 
açıldığı nazarı dikkatı celp et
miştir. 

Köylülerin ifadelerine göre 
menfez açıldığı zaman buradan 
bazı kıymetli ~serler çıkarılarak 
alınmıştır. Açılan menfezin 
içinde eski hükümdar ailelerin
den birinin mezarı bulunduğu 
da görülmüştür. 

Takriben iki metre kadar 
boyunda ve bir metre genişli

ğinde ve yüksekliğinde her 
tarafı mermer, üzeri ve yanları 
toprakla örtülü olduğundan ya
zı olup olmadıği tetkik edile
memiştir. 

Ödemiş Halkevi başkanlığın
dan İzmir asarıatika muhipleri 
cemiyetine gelen bir mektupta, 
Bu Höyüğün çevresinde bunun 
gibi daha açılmamış bir ka\. 
mezar bulunması ihtimali ileri 
sürülmüş ve tetkiki temenni 
edilmiştir. 

•.········································ Iran hükumeti birkaç yıl evel, 
soyadı kanununu tanzim et
miştir. 

Mısır ulusu da bu islalıatı 
yapmağa muhtaçtır. Evet Mı

sırda eski soyadım muhafaza 
edenler vardır. Lakin bunlar 
qir ekalliye- teşkil etmekte
dir. Mısırda iki şahsın kardea
olduğu belli değildir. Çünkü 
soyadı yoktur. Madam ki Mı

sırda önümübdeki iki yıl içinde 
nüfus tahriri yapacağız ve bu 
tabr:re lazım olan defter ve 
betvelleri hazırlatıyoruz. Bu ve
sile Mısır hükumeti soyadı ka
nunu hazırlatmak ve hemen 
tatbikine ıı:ecilmelidir: 
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Ulusal Heyecan1ı Roman 
-17-

Sevgi, insanlara Dayanılmaz Feda
karlıklar Y aptırı Fakat Muzaffer Olur 

- Eğer ben Alinin suçsuz 
olduğunu bilmeseydim buraya 
gelip de, sana Çamlıbele git 
demezdim. 

Dedi. Şimdi Gülsüm Aysel
dt!n bir adım geri çekildi: 

- Sen bunun böyle olduğu
nu biliyor musun? Yoksa sade 
öyle mi zannediyorsun? 

- En iyisi hemen gidip ara
baya binelim yolda hepsini sa
na anlatırım Gülsüm .. 

- Hayır önce herşeyi anlat
malısın, ben yapacağımı bilme
liyim. 

Aysel tehalükten o kadar 
yanıyordu ki yerinde sakin 
duramıyordu. Fakat Alinin 
mücrim olmadığını nereden 
bildiğini oturup anlatmak mec
buriyetinde kaldı. 

- Sen bunu Aliye hemen 
söylemedin mi?. 

- Hayır işte şimdi sana 
söylüyorum, senden, benden 
başka kimse birşey bilmiyor. 

- Peki bu haberi niçin bana 
getiriyorsun ? 

- Sana getiriyorum ki, ara
nız bü,bütün düzelsin diye 
tabii o da,nerede ise,masum ol
duğunu haber alacaktır. Fakat 
ben istiyorum ki sen kendili
ğinden ona gitmiş gibi yapa
sın ve işi düzeldesin. 

- Bigünah olduğunu ona 
söylemiyeyim mi ? 

- Sen hiç birşey )>ilmiyor
muş gibi, tamamen kendiliğin
den or.aya gidecek ve 
benimle konuştuğunu asla ağ
zından kaçırmıyacaksın. Aksi 
takdirde, bu sabahki sözlerini 
Ali sana bir daha hiç bağış
lamaz. 

Gülsüm, süküt içinde dinli
yordu. Bu sözler de onun ha
yatında hiç tesadüf etmediği 
bir şey vardı. Ve o bunu kendi 
kendine izah etmeğe çalışı
yordu. 

- Biliyor musun ki sana 
Çamlıb!' iden yol vermelerini is
ti yen bendim?. 

- Pekala biliyordum ki ba
.ıa yol veren Çamlıbeldekiler 
değildi. 

- O halde bunu bir türlü 
havsalam almıyor. Nasıl oluyor 
da bugün bana geliyor. Ve 
bana yardım etmek istiyorsun? 

- Şayet hemen şimdi be
nimle beraber gelecek olursan, 
herşey yine düzelecek Gülsüm. 

- Belki Ali seni seviyor. 
Diye bir t. : • .' ı l.:.u Ayselin 
sabrını tüketmi~ti şiddetle: 

- Ben de ne bulacak ki 
dedi sen pek ala biliyorsun ki 
ben zavallı bir beslemeyim. Hem 
işin en beteri de sade bu de
ğildir .. 

İki genç kız kimseye görün
meden, birer gölge gibi evden 
sıyrıldılar ve hemen arabaya 
bindiler. Aysel dizginleri kul
lanıyordu. Beygiri korumıyor, 

alabildiğine sürüyordu ikisi de 
sakittiler. Gülsüm orada otu
ruyor, Aysele bakıyordu. 
Şu anda ona karşı hissettiği 

hayrete payan yoktu ve şu 

anda sade onu düşünüyor gi
biydi. Çamlı bele yaklaşınca, 

Aysel dizginleri Gülsümün eline 
verdi. 

- Şimdi artık yalnız git Gül
süm ve Ali ile konuş. Biraz 
sonra ben gelir ve çakı hika
yesini anlatırım. Fakat seni 
benim çağırdığımı sakın Aliye 
sezdirme Gülsüm .. 

Ali Çamlı belde evin bir 
odasında Emeti ananın yanında 

oturuyor ve onunla konuşuyor
du. Babası biraz alargada otu
ruyor ve çubuk içiyordu. Ha
linden çok memnun görünüyor 
ve hiç ağzını açmıyordu. Belli 
idi ki onun fikrince artık her 
şey yoluna girmiş ve müdaha
lesine hacet kalmamıştı. Ali: 

- Eğer Ayseli sana gelin 
getirseydim ne derdin ana. 
Bunu çok bilmek isterim, dedi. 
Emeti ana başını kaldırdı ve 
sağlam bir sesle: 

- Bana kim gelin gelse se
vinçle kabul ederim, elverir 
ki bir kadının kocasmı nasıl 
sevmesi lazımse, onun da seni 
öylece sevdiğinden emin ol
malıyım. 

İşte ana oğul arasında bu 
sözler henüz taati olunmuştu ki 
Madeolilerinin kızının avluya 
girdiğini gördüler. Kızhemen 
içeri girdi ve evelki halinden 
büsbütün başka türlü idi. Oda
ya girişinde hiç o eski mutat 
güveniş yoktu, belki fakir bir 
dilenci kızı gibi, kapı eşiğinde 
dikilip kalırcasma ürkek bir 
hali vardı. Bununla beraber 
biraz ilerledi. Emeti ana ile 
erkeğinin ellerini öptü. Sonra 
Aliye dönerek: 

- Seninle biraz konuşaca

ğım, dedi. Ali ayağa kalktı 
ve her ikisi beraber öteki 
odaya gittiler. Ali Gülsüme 
yer gösterdi. Fakat Gülsüm 
oturmadı. Sıkıntıdan kıpkırmızı 

idi. Sözler dudaklarına ağır 
ağır ve ürke ürke geliyorlardı: 

- Ben biraz, ne diyecek
tim, Evet bu sabah sana bazı 
sert söz sarfettimdi. 

Ali - Adam sende, biz de 
sana, damdan düşer gibi bir
denbire öyle garip bir hava
disle geldik ki, dedi. Gülsüm 
daha ziyade utandı: 

- Ben daha eyi düşünme
liydim başka türlü; yanı şey .. 

- Böyle olduğu daha eyi 
oldu Gülsüm bunda artık söy
lenecek fazla söz yok fakat 
buraya kadar gelmen çok güzel. 

Gülsüm ellerini yüzüne ka
padı, çok derin bir nefes aldı, 
öyleki, bir hınçkırık gibi aksetti. 

Sonra tekrar başını kaldırdı. 
- Hayır dedi olamaz. İste

mem ki beni sen olduğumdan 
daha iyi bilmelisin. Deminden 
bana biri~i geldi ve senin bigü
nah oldu~unu haber verdi ve 
aramızd'lki geçmişi düzeltmek 
İçin buraya gelmemi bana na
sihat etti. Senin masum oldu
ğunu bildiğimi de söylemiye
cektim. Çünkü o zaman naza
rı~da benim bu•aya gelişimin 
b~r ~ıymeti ka!mıyacaktı. İşte 
şı~dı söylüyorum. 

Öyle temenni ederdim ki bu 
fikre ben ken:li.i<1imden gel-

. 1 "' mış 0 aydım. Fakat hakikatta 
böyle olmadı. F a!cat şurasını 
da söyl~meliyim ki bütün gün 
hep senın hasrel;1ıi çektim ve 
aramızın tekrar düzelmesini 
çok diledim, nasıl oldusa oldu. 
Şu bir noktayı sana söyleme
liyim ki bigün::ı:ı olu~ur.a çok 
sevindim. 

- Başka birisinin bunu bil
mesine taaccüp ederim, babam 
belediye reisinin ya'lmdan he
nüz geliyor kasabaya tel çekti 
ve cevap geldi ki,hakiki müc
rimi bulmuşlar. 

Ali bunu söyicrken Gülsüm 
bacaklarının titrediğini hissetti 
ve acele yere çömeldi. Alinin 
kendisine bu kadar sükünet 
ve nezaketle muamele etme-
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ta yanın ştı asınıKabartanBuMem- HaJde Bulunuyor? 

leketin İşlenmemı·ş Zengı·nıı·g"' ı·dı·r ç~;:!;:~:~~z;:ı:i~;:ese!:: 
Roma, 24 ( A.A) - Valval 

hadisesi hakkındaki İtalyan 
notası Uluslar kurumu geiıel 
katipliğine verilmiştir. ltalyan 
notası Valvaldaki hadiselerin 
mesuliyetinin Habeşistana ait 
olduğunda ısrar etmekte ve 
bombardımanın İtalyan tayya
relerine karşı açılan ateşe bir 
karşı koyma oldugunn söyle
mektedir. 

İtalyan hiikümeti bu nota
sında Habeşistan hükümeti 
kendisine Valval hadisesinden 
dolayı tarziye verdiği takdirde 
1910 da başlıyan İtalyan-Ha
beşistan sınır tahdidi işine ye
niden başlamıya anık olduğunu 
da bildirmiştir. 

* ... 
Rir Alııum fl<ı~etr,qiııitı Kc.~İ!lalı 

Habeşistan imparatorluğunun 

siyasal nüfuzu henüz daha hah 
uluslarından birine verilmediği 
için bu ülke, eski tarzdaki em
peryalist devlet adamlarının 
düşüncesinde bir takas eşyası 
olarak yaşamaktadır. Çünkü 
bu ülkenin alış verişe yarar 
yerlerini, İngiltere, Fransa ve 
İtalya 1906da yaptıklan bir ant
laşma ile ellerine almışlar ve 
bu antlaşmaya göre de ülkenin 
Sudan sınırlarına dayanan batı 
kısmı İngilterenin, andlaşma
nın yapıldığı sıralarda başlanmış 
olan Adis - Ababa demiryolu 
nun geçtiği iki yandaki yerler 
Fransanın, doğu Afrikaıındaki 
her iki mllstemlekenin arasında 
bulunan topraklarda İtalyanın 
nüfuzuna bırakılmıştı. 1925 te 
Fransa ve ltalya nüfuz saha
larının sınırla çevrilme teşeb
büsü 1923 te uluslar derneğine 
alınmış olan Habeşistanın itira
ziyle karşılaştı. Habeşistan hin
terlandı ile müstemlekelerini 
genişletip zenğinleştirmeği dü
şünen İtalyayı, vaziyeti uluslar 
haklariyle güçlendirilmiş olan 
Habeşistanı doğrudan doğruya 

kendisiyle görüşmeğe ve dola
yısiyle anlaşmağa da mecbur 
etli. 

1928 Antlaşması 
Bu görüşmelere başlangıç 

olan prenslerin ziyaretlerinden 
sonra 1928 de yapılan andlaş

ma ile İtalya, Habeşistanın da 
bir serbest mıntakası buluna
cak olan Eritre' deki Assat li
manından Habeşistan hükümet 
merkezinin yarı yolu üzerinde 
bulunan Desich kasabasına ka
dar bir otomobil yolu yapılması 
hakkını aldı ki bu ülke hattı sa
yılır, ölçüd~ nüfuzları olmak 
istiyenler deniz kıyısından ülke 
içine kadar bağları bulunma
lıdır: iklimin doğurmakta ol
duğu engellerden do ayı, (yağ
mur mevsiminde ehemmiyetli 
olan bütün yollar geçilınez 

bir biçime girmektedir) ve 
ülkenin göçebe halinde yaşıyan, 
u'.us gücünü tanımıyan kabile
lerin yaşamakta oldukları yer
lerden geçen kısımlarda yol iş
ler;nin çok tehlikeli olması yü
zünden, İtalyanların yol yapışı 
da Eritre sınırla~ını aşamadı. 

Uzun müddetten beri Tigre 
eyaletinin içlerine doğru uza
tılması düşünülen Agordat -
Massur demiryolu d:ı g~rçek

leştirilmediği gibi İtalyanın b:ıtı 
Somalı'sındaki Mogadişu ile, 
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sinden içini bir korku aldı ve 
onun artık büsbütün ken:li nü· 
fuz ve kudretinin haricinde bu
lunduğunu anlamağa başladı. 

- Görüyorum ki bu sabah 
aramızda gtoçen şeyi unutamı

yorsun Ali. 
- Sor.ıı Var -

İtalyanın Habeşistan cenubun
daki nüfuz mıntakasının da 
bağlanması imkansız kaldı. Ha
beşistanın ökonomi işlerinden 

fayda verecek olan hakiki anah· 
tar, demıryolu ve ülkenin üçte 

·-~-

·~ ı 
<-:. •' .-.-· ;.:, .• . 
·•. 

Javoıı iıı·paratorıı 

ihracatı yapılmakta olan Cibuti 
limanı ise Fransanın bulunmak
tadır. 

Roma MUllkatı 
Bu vaziyet, iki !atin ulusu

nun, Habeşistan ve Tunadaki 
engellerin ortadan kaldınlması 
esası üzerinde kurulacak olan 
yaklaşma imkinlan etrafında 
bu hafta içinde yapmalan bek
lenilmekte olan görüşmelerde 
Fransa için İtalyaya karşı fev
kalade müsaittir. Tuna mese
lesinde, Fransanın kendisini 
gevşek tutması beklenemez. 
Ancak, Fransız müstemleke 
gazetelerinin Cibuti demiryo
lunun terkedilmesi düşüncesine 
kartı kopardıktan protesto 
gürültüleri Fransız devlet adam
larının fedakarlık yapmak iste
melerinia ihtimalden uzak ol
madığını göstermektedir. Bu
gün, kırmızı denizin çıkış yer
leri üzerindeki durumu bakı
mından Cibuti'nin bazı değerli 
taraflan vardır. 

Yalnız şurası unutulmamalı
dır ki, Fransayı doğu tarafın
daki müstemlekeleri ile bağla· 
mak bakımından bu yerin 
yüksek bir değeri yoktur. Fran
sa Tunusta büyük ölçüde im-
tiyazlar vermekten ise bu 
sahalardan çekilmeği tercih 
eder. 

Her ne biçimde olursa ol
sun, yer vermek meselesi or
taya çıksa bile, bununla İtal
yanların ehemmiyetli birsey 
kazanıp kazanmıyacaklan sor
guya değer mahiyettedir. 

Baro Nehrinde 
İngiltere, sessiz sedasız, 

ancak çetin çalışmalardan 

sonra Gamba limanında baş
lıyarak gemi işletilir. bir 
vaziyette olan Baro nehri ile , 
zengin Kaffa yaylalarını bütün 
doğu tarafları ile birlikte öko 
nomik bakanından Sudan'ın 
içlerine bağlamıştır. ltalya, Tsa
na gölü sularının sulama işle
rinde kullanılması hakkını and
laşmayla İngiltere'ye bırakmış
tır. Bu vaziyet karşısında, esas 
bakımdan verimli ve ıklimi 
müsait olan Şoa ve Anhara 

yüksek yaylaları ve belki de 
Tigere'nin şimali iskana uygun 
yerler olarak elde bulunmakta
dır. Zaten, nüfus fazlalığını 
yerleştirmek h•kımından ltal
ya'yı alakadar eden yerler bu
ralandır. 

Toprak imtiyazı 
Bu böyle olmakla beraber 

uluslar birliği üyesi olan bir 
ülkeden toprak imtiyazları al
mak kolay bir iş olmıyacaktır. 
Eyalet prenslerini müstakil de
rebeyliklerden çıkararak sırf 
basbayağı bir toprak sahibi biçi 
mine sokmak vilayetlerine ken
di valilerini göndermekle im
paratkr Hile Selase uluşunu 

sağlam bir temele kurmuştur. 
Birincin Menelikin koruma 
savaşının ltalyanın edebi bir 
düşman rolü almış olmasını da 
ayrıca hesaba katmaklazımdır. 

Daha yakın zamanlardaGom
dar' daki İtalya konsoloşluğu 
önünde çıkmış olan kargaşalık
lar, Britanya ve İtalya Somalisi 
ıınırlanna yakın olan Habeşis
ta~ topra~l:ı.rındaki hadise iş
lerın ne bıçımde olduğunu gös
termeğe yeter boydadır. 

Japonyanın Emelleri 
Ara yerde halka Habeşis

t~nda iskan imkanlan arıyan 
hır de Japonya türedi ve açık
tan dçığa Avrupalı rakiplerin
den daha eyi faydalar temin 
etmeğe muvaffak oldu. Japonya 
ötekiler gibi üs, elçi ve kon
soloslarla değil, tüccarı ile 
ve hususi memurları ile ala
na çıkmış olduğu için Habeşis
tan. Japonyanın hareketinde 
istiklalini korkutacak bir cihet 
görmemekte ve ökonomide 
yükseltmeyi ve özledikleri sa
nayileşmeyi vadeden göçgen
lerini, tüccannı, sermaye ve 
fen adamlarını kollarını açarak 
ülkesine onayladı.öteki taraftan 
pamuk açlığı çeken Japonyanın 
Habeşistan hakimiyetine karşı 
nufuzu kullanmak aklından bile 
geçmemektedir. Japonları ala
kadar eden yalnız pamuk tar
lalarıdır. ve kendi ülkesine çok 
uzak ve üs fedakarlığına hacet 
bırakmıyan müstakil bir Habe
şistanı kendi işine daha elve
rişli bulmaktadır. 

pamuk IMtlyazları 
Cima sahasında bulunan pa

muk imtyazlarının ne kadar 
büyük oldukları bilinmediği 
gibi buralarda kaç kişi yerleş
tirileceği de belli değildir. Bır 
kaç yıl içinde bir kaç 100,000 
hektar pamuk ekilmesi ve bir 
o kadar kişinin de yerleştiri
leceği büyük bir ihtimal için
dedir. Japonlar güttükleri si
yasalarında, Habeşistan yerli
leriyle göçkenlerinin evlenme
leri telkinini de yaparak Ha
beşlilerin şuurlarına girmekte
dirler. Amerika dokuma sana
yiinin yerini tutmuş olan Hin
distan dokuma sanayii artık 
buralardaki sürüm pazarlarını 
temelli olarak kaybetmişlerdir. 

(V':lg -ıı;ıa:fd.:ln.s"t) den. 
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İki Şampiyon 
Opera tenör!arından 

Jorj Thill ile dünya 
boks şampiyonu Mar
cel akraba bile değil
lerdir. Fakat araların
da çok sıkı bir dost
luk vardır. Boksör Jorj 
Thill'in sesine hayran
dır. Tenor da Marcel 
Thill'in yenilmiyen gü
cüne bayılır. 

sının uçuncu uç ayı zarfında 
mahsüs terakkiler vücude gel
miştir. Bu müddet zarfında 

hem daha fazla işçi çalışmış 

hem de istimal olunan kabili
yet miktarı yüzde 57 den yüz
de 66 ya çıkmıştır. 

Orman sanayii istihsali ge
çen senekinin ayni ise de bu 
sene ihracatta yüzde 2,2 faz
lalık bulunmaktadır. 

Bira sanayiinden maada bü
tün diğer zirai sanayi şubele
rinde mahsuüs fazlalıklar gö
rülmüştür. 

Etçilik sanayii geçen üç aya 
nisbetle daha fazla çalışmış 

ve istimal olunan kabiliyet mik
tan yüzde :s·e çıkmıştır. De
ğirmencilik sanayii ile gıdai 

ezmeler sanayiinde de fazlalık 
vardır. 

Mısır mamulatı sanayii, ka
biliyetinin yüzde 75 ini istimal 
etmiş ve gerek dahilde satış 

ve gerek harice sevk noktai 
nazarından ilerilemeler göster
miştir. Şeker sanayiinde istih
sal yüzde elli artmıştır. 

Geçen üç ayda ve geçen 
senenin üçüncü üç aylarına 

nazaran kimya sanayiinde de 
fazlalık olmuş ve bu sanayi 
istimal ettiği kabiliyeti yüzde 
43 ten yüzde 58 e şıkarmıştır. 

Demir sanayiinde fazla işçi 

çalışmış ve fazla istihsal ol
muş ise de satış tenezzül et
miştir. 

Dokuma sanayiinde değişik
lik yoktur. Yalnız istihsal daha 
ziyade iyileşmiştir. Yün sana
yiinde daha fazla işçi çalışmış 

ve istihsal artmıştır. 

Pamuk sanayii, kabiliyetinin 
yüzde yüzünü istimal etmiş ve 
satış da artmıştır. 

Keten vekenevir sanayii ve 
trikotaj bütün kabiliyetleriıi 

istimal ederek çalışmışlardır. 
Hazır elbise sanayii istihsali 

düşmüş buna mukabil şapka
cılık gerek dahilde gerek ha
riçte fazla satış yapmıştır. 

Kağıt sanayii, kabiliyetinin 
yüzde 7 Si nisbetinde çalışmış 

istihsal ve satış fazlalaşmıştır. 
BULGARİSTANIN İSPAN

y AYA YUMURTA İHRA
CATI 

Bulgar gazeteleridne okun
duğuna göre, Bulgaristanın 

talebi üzerine İspanya hükü
meti, sene sonuua kadar 4.000 
kental fazla Bulgar ynmurtası 

ithalini kabul etmiştir. 

Sidneyde 
Tenis Maçları 

Sidney, 24 (A.A) - İngilte
re - Fransa - Avusturalya tenis 
maçları yapılıyor· Dün Buss, 
Perriyi 4-6, 6-2, 6-3, Mak Grat, 
Burunyonu 6-2, 6-4, yenmiş

lerdir. 

~RESMi.-..... 

Dairelere .. 
..................... 

Resmi daireler gazetelere 
gönderecekleri ilanların aşa
rı, metre sistemine dikkat 
etmemektedirler. Halbuki 
bu hareket kanuna muhalif 
olduğundan resmi ilanlar 

şirketi buna aykırı ilanla
rın neşrine tavassut etmi
yecek ve gazeteler de bu 
gibi ilanları neşredemiye
ceklerdir. 

İşlerin sekteye uğrama
maşı için resmi devairin 
dönüm, arşın ve saire gibi 
kanuna mugayir ölçülerle 
ilanlan yazmamaları ilan 

, 
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DIŞ PAZARLARIMIZ 
Almanya Piyasasında Muhtelif 
İhraç Maddelerimizin Durumu 

Türkofis Berlin Şubesinin 
15.12.1934 tarihli raporundan: 

Muhtelif mahsuılerimizin Al
manyada 9-15 İlkkinun 1934 
haftası içindeki piyasa durumu: 

UMUMİ VAZIYET 
Umumi vaziyette bir hafta 

evveline karşı söylenmeğe de
ğer hiç bir değişiklik olmamış
tır. 

KURU ÜZÜM 
Kuru üzüm piyasasının vazi 

yeti sağlam bulunmuştur. Ge
rek İzmirde gerekse Hamburg
da pek çok işler yapılmamış 

olmasına karşı bazı tiplerin 
fiatlannda bir dereceye kadar 
yükseklik bile görülmüştür. İz
mir ihracatçıları hemen yükle
me şartile kilo başına cif Ham
burg üzerinden aşağıdaki fiat
ları istemekte idiler: 
FiATLAR 100 KİLO BAŞINA 

FLORİN 
lzmir mahsulü Cif Hamburg 
No 
7 Extrissima K. burun 20,00 
8 Kiup Karaburun 21,00 
9 Auslese " 22,00 

10 Nec Plus Ultra 24,00 
l1 Excelsior Kiup 27,00 

Noel yortularının çok yaklaş
mış olmaları dolayısile şimdilik 

büyük işler yapılacağı beklen
miyor. Fakat yeni sene başın
dan sonra işlerin yapılacağı 
iimit olunuyor. 

İNCİR 
Piyasa durgundur. izmirdeki 

ıstokların hemen hemen bitmiş 
oldukları söyleniyor. Buna kar
şı lıkteşrin ve Sonteşrin ayla
rında yapılan büyük alımlar 

neticesinde Hamburg piyasa
sında çokça ıstoklar birikmiş
tir. 

Şu kadar ki bu mallar daha 
evvel umut olunduğu gibi ko
layca ve çokça sablamamışlar· 
dır. incirlerin daha çok ve da
ha eyi sahlamamalarının sebe
bi ise Almanyada havaların az 
görülür bir surette ılık geçme
leridir. 

Tekrarlayalım ki havalar so
ğur soğumaz incir piyasasının 

canlanacağı ve fiatlerin çıkaca
ğı bekleniyor. 

lÇ FINDIK 
iç fındık üzerinden büyük 

işler yapılmış olmakla beraber 
fiatlarda bir müddet evvel baş
lamış olan düşme ıon yerini bul
muş ve hatta bir az da yine 
çıkar gibi bnlunmuştur. 

Gerçekten geçen hafta so
nunda istenen en yüksek fiatı 
l 00 kilo başına cif Hamburg 
520 frank iken bu hafta so
nunda 570-575 frank istenmiş
tir. 

Söylendiğine göre fındıkları-
mıı.ın fiatlerinin iki hafta evvel 
630 franktan bir az ıonra 570 
franga kadar düşmelerine dı
şarı sebepler de vardır. Bu ~e
bepler arasında ilk önce is
panyadaki piyasa durumu mü
him sayılmaktadır. 

ispanyanın buseneki rekol
tesinden orta hesap 10,000 
ton kadarının henüz sablma
dığı bildriliyor. 

İspanyollar fındıklanne alıcı 
bulabilmek icin fiatlan kır-
mışlar ve bu suretle bizim 
mallarımızın fiatlarıınızm kırıl
masına da yol açmışlardır. 

ispanya flndıklan için 100 
kilo başıne cif Hamburg 530-
540 Fransız Frankı istenmek-
tedir. 

PAMUK 
Geçen raporumuzda da bil-

dirdiğimiz gibi Almanların Ame
rikadan pamuk almak üzere 
olduklarının veya alacaklarının 
bildirilmiş olmasına karşı fiatlar 
cif Hamburg ve Bremen piya
salarında biraz daha yükslmiş
lerdir. 

İyi haber alan bir yerden 
~şittiğimize göre kalitesi yüksek 
lzmir pamukları için 100 kilo 
başına cif Hamburg 110 Marka 
kadar bir fiat ödenmesine ve 
ihtilata alakadar kontrol daire
since müsaade ed1lmiştir. Bunun 
gibi lzmir piyasası dahi fiatları 
biraz daha yükseltmiştir. 

W asbington 'dan yazıldığına 

bakılırsa Bremen ithalat evleri 
tarafından anlaşma yapmak 
üzere Amerikaya gönderilmiş 

olan heyet bugünlerde Alman
yaya dönmek üzeredir. Ame
rika İhracat Bankasının bir 
vekili bu heyet ile beraber Al
manyaya gelmekte imiş. Şu ka
dar ki Alman heyeti Amerikada 
eyi neticeler elde etmemiştir. 

Bir Amerikan mümessilinin he
yetle birlikte Almanyaya yol· 
)anması da bundan ileri gel
mektdir. Heyet ve Amerika mü
messili Amerikada yapmış ol
dukları bir planı Reichsbanka 
vereceklerdir. 
BULGARİST ANIN ŞEKER 

İSTİHSALİ 
Bulgar İktisat nezareti 1935 

senesinde ne kadar pancar eki
leceği hakkında şeker fabri
kaları ile görüşmelerine başla
mışbr. 

BulJear gazetelerinin neşriya
tına göre bu sene Bulgaristan
da geçen seneler istihsalinden 
kalma 20 milyon kilo şeker 
vardır. 

Bidayette bu fazla istihsalin 
dış memleketlere gönderilerek 
ucuz değerle satılması istenil
mişti. Fakat Bulgar şeker fab
rikaları, 1935 senesinde yalnız 
6,000 hektar pancar ekilme!ini 
tercih etmişlerdir. 

Bu miktar araziden 120,000 
ton pançar alınacak ve bu 
pançar 16 milyon kilogram ka
dar şeker verecektir. Halbuki 
Bulgaristan senede 25 milyon 
kilogram şeker sarfetmekte
dir. Bu suretle 20 milyonluk 
fazla şeker istihsa!i, üç sene 
zarfında yalnız 6000 hektar 
pançar dikilmesi suretile tama
men memleket dahilinde sarfe
dilmiş olacaktır. 

Bu vaziyette halledilmesi 
lizı olan mesele, bu şeker pan
çannın fabrikalar tarafından 

kaça alınacağı meselesidir ki 
halen müzakere bunun üzerin
de cereyan etmektedir. 
YUNANİST ANIN 1934 YILI 

TÜTÜN iSTİHSAL VE 
iHRACATI 

Son tahminlere nazaran, bu 
seneki Yunan tütün ürümü 
31.583.000 okkadır (1) geçen 
seneki ürümü, 39.910.811 ok
ka idi. 

Bu seneki ürümü, ayaletJere 
göre, şu suretle ayrılmaktadır: 
Garbi Trakya 2.103 000 
Şarki Makedonya 10.480.000 
Merkezi ve Garbi 
Makedonya 
Tisalya ve F osid 
ve Ftiotid 
Beosi ve Attik 
Akarnani ve Etioli 
Epir 
More 
Adalar 

5.300.000 

5.400.000 
300.000 

4.800.000 
220.000 

2.000.000 
980.000 

31.583.000 
Diğer taraftan, tütün ihracat-

Nüfus dairesinde işler çogal
dığmdan başta müdür Bay 
Mustafa olduğu halde bütün 
memurin gece dokuza kadar 
ça!ışmııkla işlerin bir dereceye 
kadar bitirilmesine çalışmakta
dırlar. Dün akşama kadar tes
cil işlerile uğraşılmısbr. 

Tescil edilenlerin isimlerini 
yazıyoruz : 

A 
Doktor Mahmut Şevket Atal

kın, vilayet maaş katibi Hüse
yin Hüsnü Ayken, Güzelyalıda 
Tepe sokağında 1 numarada 
Mehmet Rifat Alpdemir, inşa
at müteahhitlerinden Mehmet 
Sait Alan, İzmir askerlik dai
resi asker Alma M. Ali İhsan 
Ataman, miralny Rasim Akto
ğu, Miraü mahallesinde Hüsa
mettin Alanç, adliye mübaşir· 
!erinden Kadri Artuğ, maliye 
icra memuru lbrahim Avunç, 
telgraf muhabere memurların
dan Sahip Altıodal, posta da
hili memuru Talat Ay, Bayrak
lıdan Halim Cavit Arcak Al
bndağ başmuallimi Nuri Altın
kaya, Emniyet 149 Halil 
Aşgım, 2 inci muhafızlık tapu 
katibi Mehmet An, Tahmil tah
liye müdürü Ömer Sıtkı Arpağ, 
Tahmil tahliye memurlanndan 
M. Muharrem Aşıcı, Ziraat ban
kası memurlarından Adil Alp 
Sav, memleket hastanesi Ay
niyat mutem~di Zekeriya Ar
kundaş, Sanat mektebi mual
limlerinden Mehmet Nazmi Ak
yurt, Karantina lnönü mektebi 
Nuri Akyan. Basmahane ma• 
Jiye şubesi bina memuru Meh
met Hayri Angır, Basmahane 
maliye şubesinde Mehmet Atı
nar, Turan Menemen caddesi 
197 numarada Mustafa Alkay, 
Seydiköyden Salih Akkurt, 
Karantinadan Ali Akkl, Nabr 
zade mahallesinde Kadır Ak
algan. 

B 
Müstahkem mevkide binbaşı 

Cemil Barınan, Avukat İbrahim 
Halil Baltutan, tayyare cemiyeti 
veznedarı Bürhan Bardakçı, 
Çangm Memlehe müdürlüğün
den mütekait Ahmet Şevket 
Başer. Doktor Esat Bangi, Ka
rataş maliye t:ıhsil başmemuru 
Abdullah Baysak, inhisarlar 
müskirat bandrol m~murların
dan Kazım Birslı, İnhisarlar 
müskirat imalat şubesinde H. 
Avni Baktır, Telgraf tevzi me
murlarından Salih Bakışık, 
inhisarlar levazım memuru Ali 
Riza Babalan, 2 nci komiser 
T ahsiıı Baydu, Doktor Abdi 
Muhtar Bilgin er, Kuantina 
tramvay caddesinde bakkal 
Sıtkı Bumin, Tütün inhi
sarında ustabaşı İbrahim Ba
br, Memleket hastanesi ida
re müdürü Ali Riza Başdaş, 

İş bankası baş kavası İsmail 
Hakkı Baş Kurt, Emniyet 125 
Baş Guten Emniyet 84 Mehmet 
Badurazu, İnhisarlar satış de
posunda Mehmet Aziz Bul Kev 
Abacı oğlu hanında Nalbant 
zade Muammer Başaran, Ka
dastro azasından Cemal Birik 
Vaiz LütfulJah Baydoğan,Tica
ret mahkemesi katiplerinden 
Cemal Celbiş, Avukat Mustafa 
Şerif katibi Mes'ut Cerik, Te-
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çılan birliğinin rakamlarına 
göre, bu senenin ilk dokuz ayı 
içinde dış memleketlere 19 mil-

yon 806,485 ldlogram tütün 
gönderilmiştir. Geçen sene ayni 
müddet içinde 22,870,848 kilo 
gram çıkarılmış idi ki bu iki 
rakam bu sene ihracahn 3 mil
yon 064,363 kilogram daha az 
olduğunu göstermektedir. 

(1) Okka, Yunan ölcii5üdür. 

pecik emrazı Sariye hastanesi 
hasta bakıcılarından Hatice Can 
Bakan,Mirali mahallesi 22 No.da 
Kamil Canbaz, Karşıyakada 
Dilaver sokağında 37 numara
da Behlul Cömert, Emniyet 
137 Cemal Calp, Komisyoncu
lar birliğinde Abidin Cömer, 
Baskül imalathanesi sahibi 
Mehmet Camcıoğlu, Emrazi-
sariye hastahanesinde ramazan 
Canyakan, Alsancak Halk so
kağında 13 numarada Mıralay 
mütekaidi Hulusi Cank, So
ğukkuyuda medeniyet soka
ğında 82 numarada Ceyhan, 
Ziraat banka:n memurlarından 
Cevat Caner, Gümrük Mu
hafaza memurlerından 52 nu
maralı Murat Cidaın, Ma
liye bina memurlarından Eşref 
Çetiner, ithalat gümrüğü mua
yene memurlarından Cemal ve 
ailesi Çoker, Pazaryerinden M. 
Ali Çiçek, T opaltında Memdu
hiye mahallesi Soğancı çıkma
zında 148 Recep Mehmet Çok
lak, Esiri banka sokagında 54 
numarada İsmail Çelikutku, 
Göztepe Safa sokağında 6 nu
marada M. Vehbi Çekin, Bas
mahane maliye şubesi tebliğ 
memuru Şevki Çöğne, Alaybcy 
Rağbet sokağında 2 numarada 
Şafik Çullu, Karşıyaka Souk
kuyuda Medeniyet sokağı 32 
numarada H. Sabri Çağla
yan, Gümrük Muhafaza me· 
murlarınqan Zeki Çakır, em
niyet 219 Ahmet Çankaya, zi
raat müdiriyetinde Şaban Çal
gın, 42 numaralı belediye me
murlarından Halil Çüntay, ad
liye namzetlerinden Mustafa 
Fahri Çalkın, inhisarlar ziraat 
şubesinde memur Mustafa Ça
lım: Karşıyaka istasyon telgraf 
bekçisi Bekteş oğlu Ali Çi
menli, Memduhiyc mahallesinde 
Lebleb ci sokağında 6 numa
rada Mustafa oğlu Osman Çe
tınöz. Karantinada Cüneyt bey 
sokağında 48 numarada İs
mail Müştak Çapman, met
ruk mallarda Melekper ve ha· 
bası Mustafa Çoban Yıldız, 

Karşıyaka tanzifat memurlarından 
Süleyman Çokşen, Memduhiye 
mahallesinde 21 numarada F et
hi Çaylak. 

D 
Ballıkuyuda Suyolu sokağın

da 19 numarada Abdullah Di
ken, emniyet 230 Sabri Dinçel, 
Dolma gümrük muhafaza me
murlarından Davut Denizuz, 
emniyet 215 Hulii.9i Dinçkol 

gümrük muhafaza memurların
dan 2586 Kemal Dinçer, Kar
şıyekada Cavit bey sokağında 
102 numarada Hakkı Duru, 
adliye mübaşirlerinden Salih 
Dundarer, Göztepe 976 numa· 
rada Nevzat Dağtaş, ziraat 
mektebinde Şerif Pevir Kul, 
emniyet 3 üncü komiser Ömer 
Pizdar, Bornovada askerlik ida
resi reisi miralay Emin Pal Kı
liç, memleket hastanesi baş ec
zacısı İsmail Pölektas, Alsan
cak maliye şubesi muamele 
memuru Hasan Durak, emniyet 
ikinci komiser Hidayet Dinç, 
orta mektep resim muallimi 
İJhan Dalman, Karataş orta 
mektep muallimlerinden Şevki 
Degertin, inhisarlar baş müdür 
muavini Hüsnü Ali Dereoğlu, 
sulh ceza katiplerinden Foçalı 
Naci İlğar, mezbaha muhasebe 
memurlarından Karaburunlu 
Mehmet Saffet Katay Bahadır, 
Burnovada Cami sokağında 6 
numarada eski muhtar Hamza 
oğlu sofu Salih Erkoç, Alsan
cak Bumova caddesinde 128 
numarada bakkal Kazım İn
ce Kara. 

Üç kardeş olan Abdullah 
oilu Nuri manifatura maiazası 

- Baştnaıı birinci sahiıede -
nasıl korunacağını temiz kanı
nı akıtarak göstermiş, bizlere 
hayatile nurlu yolu aydınlat
mışhr. 

Bugün bütün mevcudiyeti
miı.Ie emin olabiliriz ki her 
hangi bir tehlike anında Kubi
layı takip edecek milyonlarca 
Türk genci vardır. Küçük, bü
yük Türk çocukları her zaman 
kendilerine verilen emaneti 
korumasını bileceklerdir. Çün
ki inkilaba inanla bağlıdır
lar. Kubilay ölmüştür. Bu
gün aramızda yok gibidir. 
Fakat hakikatte Kubilay yaşı
yor. Dört sene evvelki Kubilay 
mütevazi bir vatandaştı. Bugün 
kalbimizde yaşıyan Kubilay, 
inkılap sevgisini tutuşturan bir 
iman ateşidir. 

Ne mutlu ona! 
* • • 

İnkiiaba karşı irticaın son 
hamlesini vuruşarak yenen bu 
uğurda kanlarını akıtan inkılap 
şehitleri namına kadirşinas inkı
lap fırkası tarafından dikilen 
menkü taşının açılma resmi inkı
lap fırkasının genel katibi bay 
Recep Pekerin elile bugün 
saat 14,30 da yapılacakhr. Bay 
Recep Peker refakatinde Muş 
mebusu bay Hasan Reşit, Ça
nakkale mebusu bay Ziya Gev
her. Kütahya mebusu bay na
şit Hakkı olduğu halde bu sa
bah Karadeniz vapuril~ şehri
mize gelecekler ve limanda 
hararetli tezahüratla karşılana
caklardır. Ayni vapurla Borsa
dan da idare heyeti aza!ından 
bay Sadinin reisliği altında bir 
heyet gelmektedir. 

İstanbul fırka ve balkevi teş
kilahna mensup bir heyet de 
gelecektir. Dün Aydından ye
di kişilik bir heyet şehrimize 

gelmiştir. Civar kazalardan ge· 
len mümessillerle, şehrimizden 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muhasibi Bay Nebil, barut 
acentesi katibi Bay Cemil, Ti
caret mektebi mezunlanndan 
Adil (Üçer), Bay Şerif, Bayan 
Hadice ve Seniye (Par) soya
dmı almışlardır. Ve kütüğe 

kaydettirmişlerdir. 

Gümrük Muhafaza Alayı 
Gümrük muhafaza alay ku

mandam Bay İlhami (Tek Ök
tem), emir zabiti Bay Aslan 
(Tek Alp), tabur L. K. Bay 
Hasan Ergun, merkez mıntaka 
memuru Bay 1. Sırrı Arguç, 
mıntaka memuru bay Hilmi 
Kıncı, mıntaka memuru bay 
Reşat Sinde, muhafaza memu
ru bay Muharrem Karakurum, 
bay irfan Türk Yılmaz, bay 
Kemal Kabataş, bay Tah~in 
Gökalan, bay Suphi Tunçsiper 

İsmail Akkürk, muhafaza am· 
bar memuru bay Emin Denli, 
bay Cahit Hazarhun, motör 
kaptanı bay Hakkı Merey, 
makinist bay Vahap Çalay, 
Şehit Fazıl bey mektebi mu
allimi Bayan Saadet Merey, 
muhafaza sandalcısı bay F etbi 
Bulgan soyadım almıılardır. 
Kütüğe yazdırmıtlardır. 

Adliyede 
İzmir ahkamı şahsiye sulh 

hukuk hakimi bay Adem Bal
k.ıs, yazgan bay Mahmut Al
kaş, yazgan bay Recep Bal
kır, yazgaa bay Fevzi Özkutlu 
odacı bay Cemal Özkut soyad
larını almışlardır. Kiıtüğe yaz
dırmışlardır. 

Düzeltme 
Dünkü nushamızda devlet 

demiryolları işletme yol müfet
tişliğinde memur Bay Azizin 
Oktav soyadı Aktav, demir
yolları işletme muha!ebesinde 
Bay Süleymanın Par soyadı 
Pağ olarak dizilmiş keyfiyet 
ayrıca tashih olunur. 

Menemene gidecekler ıçm 

yedi yüz kişilik husus'ı bir 
tren hazırlanmıştır. Muhtelif 
teşekküller yüzlerce çelenk 
yaptırmışlardır. ikinci hususi 
öir tren Manisa ve civar kaza
ları halkından sekiz yüz kişiyi 

menemene getirecektir. Ber
gamedan iki yüz, Dikiliden 
kırk, F oçadan kırk kişilik 
heyetler otomobil ve kam
yonlarla Menemene gelmek 
için tertibat almışlardır. Bor
novadan yüz kişi merasime iş
tirak için vasita temin eyle
mişlemiştir. Menemen ve civari 
köyler halkının iştirakile bu
gün Kubilayın mengü taşı ba
şında on bine yakın halkın 
toplanacağı muhakkak sayılıyor. 

Şimdiden bir çok vatandaş
lar Menemene gelmişlerdir.Şe-
hirde müthiş bir izdiham mev
cut bulunduğu mahallinden bil-

dirilmiştir. İntizamın temini 
ıçın İzmirden polis müfre-
zeleri mahalline gönderilmiştir. 
Merasimi seeli filme almak için 
İstanbuldan makineler ve opera-
törler getirilmiştir.Kubilay Men
kü taşının açılışı Türk milletinin 
inkılaba olan sevgi ve bağlılı
ğını, bütün heyecanını samimi
yetle ortaya koyacak ve bunu 

yaparken derin bir vicdan hu
zuru duyacaktır. 

Bu heyecan gençliğe görüne-
cek nurlu yolu gösterecek ve 
irticaa Türk vatanında yer kal-
madığını bir kerre daha anlata
caktır. 

Zabıta llaberleri: 
intizamı Bozan 

Kaymakam Nihat caddesin
de gazino önünde duran 77 
numaralı otomobilin intizama 
konulması için ihtaratta bulunan 

polismemuru Mustafaya otomobil 
içinde oturan Süleyman oğlu 

Riza: 
- ,, Ben sizi yarın emni

yet müdürüne ve kısmi idari 
reisine söyliyeceğim" diyerek 
tehdit ve intizamın yerine gel-

mesine mani olduğundan hak
kında zabit varakası tutul
muştur. 

Köpek ea,ıbof Bırakdmıf 
Aziziye mahallesinin Sinekli 

cihetinde Sülüklü bahçede otu-

ran Ali kızı Zeynebin başıboı 
olarak bıraktığı köpeği oradan 

geçen Bayan Mürvetin üç ya
şındaki çocuğu Salahattini sol 
kolundan ısırmıştır. 

Zabıtaca tahkikata baılan
mıştır. 

Kahveyi Altüst Etiller 
Tepecikte Mahmudun kah

vehanesine sarhoş olarak giden 
sabıkalılardan Nazmi oğlu Fet-
hi, Mustafa oğlu Hakkı, Ali 
oğlu Fehmi ve Mehmet oğlu 
Hüseyin, kahvede ötekine be
rikine sövmek ve sandalya at
mak gibi kepazelikler yaphk
larından yakalanmışlardır. Bun-
lardan Fethi firara teşebbüı 

etmiş ve polis memuru Meh-
met tarafından arkasından kor
kutmak üzere atılan iki el si
lahla yakalanmıştır. 

Et Kaçakçıları 
Halil Rifat caddesinde İsmail 

oğlu Ahmet, İdris kızı İclal ve 
kardeşi Fatma, belediye et 
takip memurlarının kanuni bir 
şekilde dükkanlarında yaptık
ları araştırma neticesinde ka
çak et bulunarak müsadere 
edilmiş olmasından memurlara 
taşla hücum ve dille hakaret 
ettiklerinden yakalanarak hak
larında kanuni muameleye baş
lanmıştır. 
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Balkan Anlaşması 
Bir Macar Gazetesi Bu Anlaşma 

Hakkında Ne Diyor? 
• ·-·-·. dl 

''LA NOUVELLE REVUE 
DE HONGRiE0 , mecmuası 

· Merkezi Avrupa vaziyeti hak
kında neşrettiği bir makalede 
Balknn antlaşması hakkında 
şunlan yazmaktadır: 

Kont Bethlen, Balkan anlaş
masının hakiki değerini, nazarı 
dikkati çekecek bir tarzda şöy
lece meyd;ma koymuştu:,. 

Baikan antlaşması, küçük 
itilaf için bir askeri kuvvet 
fazlalaşmast teşkil stmez. Bu 
antlaşma, ancak, Yugoslavya 
ve Romanyayı, başka taraf
larda uğraşırken, Bulgaristan 
ve Amavutluk tarafından ge
lecek muhtemel bir hücuma 
karşt korumaktır. Çünkü Bul
garistan ve Arnavutluk, böyle 
bir durumda, Yunanistan ve 
Türkiyenin işe karışmasından 
korkauklardır. 'Fakat ne Yu
goslavya, ne Romanya, üçüncü 
bir memlekete karşı Balkan 
antlaşmaşı dolayısıyle Tiir
kiyenin ve Yunanistanın fa
al bir askeri müdahalesine 
güvenemezler. Fransız bloku 
için bu anlaşmanın bütün de
ğeri şudur ki bir Fransız - AJ
man harbı halinde bu antlaşma 
Yugoslavya ve Romanyaya,Fran 
saya yardım için, hareket ser
bestliği vermektcdir.n 

Bu suretle Balkan antlaşması 
Romanya ve Yugoslavyaya ha
reket serbestliği veriyor, fakat 
aynı zamanda acaba bu hare
keti garanti ediyor mu? 

Bir Fransız - Alman anlaşa
mamazhğı, yeni Macar ve Avus
turya topraklarım zaptemck ihti 
malini göstermediği takdirde 
acaba küçüle itilafı bu işe ka
rışmaya sürükliyecek mi? 

1 - Fransa, doğu Avrupa
sındaki ittifak ağını hassatan 
AnschJuss, bir Almanya - A vus
hırya birleşmesine karşı kur
muştur. Halbuki, Anschluss, ne 
Romanyanın ne de Yugoslav
yanın menfaatlerine karşıdır. 
Bu, yalnız Macaristan ve Avus
turyanın menfaatlerine karşı
dır. Fakat bu son iki memle-

ket, bugünkü infirad vaziyet
lerinde, ne bu tehlikenin önü
ne geçebilirler ne de küçük 
itilafın muhalefetine rağmen 
ikilik bağlariyle tahtı emniyet
te bulunan, Krallığı yeniden 
tesis edebilirlerler. Bu suret1e, 
Anscl1lmıs bakımından, Ma

,caristanın menfaatleri ile be
raberdir, halbuki küçük itilaf 

bu işle alakadar SZ"Örenmemek
te ve batta bu işte menfaatini 
aksi istikamette bul.maktadır. 

2. - Balkan antla~ması ile 
Şark antlaşması, Bulgaristan 
ve Rusyanın bitaraflıklarını da 
ancak muvakkat bir zaman için 
emniyet altına almaktadır. Ja
pon genişleyişi durur durmaz, 
yahut Bulgaristanın ökonomi 
şerait sağJamlaşır sağiamlaşmaz, 
bu memleketlerin Basarab
ya ve Dohriça için olan istek
leri yeniden doğacaktır. Bu 
durum, en geç olarak, yeni 
bir Avrupa cenginde meydana 

çıkacak ve bu iki memleketi 
Fransanın bugünkü menfaatle
rine karşı yürütecektir. O za
man, bugünkü anlaşma veya 
muahedeler, umumi harbin bi
dayetinde ittifakı müsellesin 
Romanya ve İtalyaya ait hü
kümleri gibi kalacakbr. 

3 - Almanya ile Lehistan 
arasındaki müsaadekarhk mua-
hedesi müddetinin bitmesi 
üzerine Berlin ile Mosko-
va arasında bir uzlaşma 

muhkakkak gibi gözükmekte
dir. 

4 - Almanyanın menfaati, 
merkezi Avrupadaki vaziytle
rin karışık, girift kalmasında

dır. 

5 - Romanyanın dah li si
yaset durumu ile Yugoslavya
nın harici siyaset durumu, bu 
iki devletin daha uzun bir müd
det sözde bile olsa Fransanın 
müttefiki olarak kalamıyacak
larım göstermektedir: Roman
yada yalnız bir fırka, Liberal 
fırkası. Fransız dostluğuna mü
temayildir. Halbuki milli köylü 
fırkasile ehemmiyyeti g:ttikçe 
fazlalaşmakta olan demir mu
hafız teşkilatı Alman tarafta
rıdır. Romanyada muhtemel 
olarak telakki olunabilenek ya
kın bir rejim değişmesi, paris 
ile Bükreş arasındaki münase
betleri cezri surette değiştir
mekten hali kalmıyacaktır. 

Diğer taraftan Yugoslavya, 
Kral AJeksandrın ölümünden 
evvelki devrede, aşağı yukan 
resmen Alman taraftarı bir 
siyaset takip etmekte idi. Yu
goslavya gazetecilerin Berlin 
ziyaretleri ve Alman gazeteci
lerinin bu ziyareti iade etme
leri buna bir misaldir. Belgrat 
gazetelerince Alman lehine 
sesler gittikçe fazlalaşmakta
dır. Yugoslavya ile Almanyanın 
Habsbourg•Jarın tahta dönmele
rine mani olmak için çok ça
bık bir surette uyuşabilmeleri 
de bu noktadan insanı düşün
dürecek alametlerdendir. 

MAKEDONYA İHTiLAL 
KOMİTESİ HAKKINDA BİR 
BULGAR GAZETESİNİN NEŞ
RİY ATl 

Sofyada çıkan NOVİ DNİ 
gazetesi Petriç mmtakasmdaki 
veziyete ve Makedonya dahili 
ihtilal komitesinin fenalıklarına 
yeniden temas ederek diyor ki: 

,, Mücrimler, yaptıkları iş
lerin hesabını vermek üzere 
Bulgar mahkemelerinin huzu-

runa çıkmalıdırlar, Bulgar dev
leti. bu fenalıkları tasfiye et
mek mecburiyetinde idi. Ma
zinin tekrar gelmesine mani 
olmak jçin kanunun kuvvetinin 
herkes tarafından hissolunması 
lazımgeliyordu. Milli ve umumi 
vicdan da, kendi ihtiraslannı 
tatmin etmek veya yanlış fi
kirlerine hizmet etmek için 
Bulgar şehirleri sokaklarında 
adam öldürenlerin cinayetlerini 
takbih etmektedir. Ulusal ül
kü bu işten mühim - surette 
müteessir olmaktadır. 

Haberler 
Dün Borsada Ypılan Satışlar 

uzum 
Çu. Alıcı 

316 H Z Ahmet 
134 Koo ittihat 
118 Y İ Talat 
117 Ramiz Sıtkı 
72 T Dcbbas 
68 Alyoti bi. 
54 H ve Cevdet 
19 YEKÜN 

Zahire Borsası 
Fi at Çu. Cinsi Fiatı 

10 75 13 50 1147 Buğday 
12 75 13 25 52 Mısır 

=~ 80 4 60 

12 50 13 50 
3 37 3 37 

14 50 14 50 69 Arpa 3 60 

12 75 14 105 Fasulye 8 

12 87 13 62 60 Kumdarı 4 75 
13 62 13 62 199 kenPalamut 180 

71 balye Pamuk 40 

3 69 

8 25 

5 50 

390 
51 

Yeni ASIP Sahife 9 

Bir Ulus Ad Arıyor 
Şimdi Atatürk Adını Alan Kemal 
Paşa, Türkleştirme işini Ilerletiyor. 

Vells 
60 Yaşına 
Yaklaşırken 

Thc Nation, 14Sonteşrin1934 
Yaptığım kitap tetkikleri 

içinde muhakkak tıurette okun-

Berliner T ageblatt gazetesi
nin İstanbul muhabiri Pa'1l 
Holzinger tarafından gönde
rilen ve gazetenin 4 İlkklnun 
1934 tarihli nüshasında çıkan 
yazının aynen tercümesi. 

Arbk bundan sonra Türki
yede Efendi, Bey, ·Ağa, Paşa 
unvan ve lakabları kullanılmı

yacakbr. Bir kanun ile bütün 
bu nezaket tabirleri, sınıf ve 
rütbe ifadeleri kaldırılmıştır. 

Türkler artık yalnız aile isim
leri ile anılacaklardır. Daha 
evvel neşredilen bir kanun 
hükmüne göre de şimdi her 
Türk bir aile adı al.mağa mec
burdur. Bu suretle geçen ve 
menfur sayılan Osmanh devri
nin son bekayası da yeni ve 
büyük bir ıslahat dalgası ile 
temizlenmiştir. 

Gazinin Gülhane perkında 
Sarayburnuna dikilmiş olarak 
duran, limana gırıp çıkan 
gemilerden görünen bir hey
keli vardır. Bu heykel vakıa 
fazla bir dikkate şayan değil 
isede Gazinin varlığındaki en 
mühim manayı pek doğru ola
rak vermektedir. Bu mana 
ondaki dinamizmdir. Heykel, 

Gaziyi hareket halinde göste
riyor. Gazi bu heykelde ha
reketsiz ve sakin değil, azim 
ve irade ve kafi kararla bü
yük adımlar atar bir halde gö
rünmektedir. 

Hakikatta da Gazinin ön· 
dcrliği alhnda islihat işleri 
durmaksızın ilerliyor. Ancak 
bu işlerin her biri arasındaki 

mesafeler ihtiyat ile hesaplan
mışbr. Önümüzdeki İlkkanunda 
her Türkü bir aile ismi almağa= 
icbar eden islabat yalnız gö
rünüşte bir yeni!ik vücuda 
getirmekten ibaret degildir; 
bunun Türk aleminde çok bü-

yük ve derin bir manası var· 
dır. 

OSMANLI İSİMEERl ARAP
ÇALAŞMIŞTI 

Hepsi bir ve ayın isimde 
olup aile isimleri olmiyan bin
lerce Mehmet, Ali Ahmet 
ve saire bulunması yuzun
den hukuki işlerde ve 
bilhasssa ecnebi memleketler
de birçok karışıklıklar çıkbğı 
iddia olunagelmektedir. Fakat 
buna karşı şimdiye kadar bu 
müteaddit Ahmet, Mehmet ve 
Alilerin hüviyetlerinin tayini 
ve birbirlerinden tefriki için 
yüzlerce yıldanberi herhangi ka
rakteristik bir lakap ve vasıf 
kullanılıyordu. 

Garbi Avrupa memleketle
rinde de isimlerin birbirine ka
rışbğı vakidir; burada buna ait 
misaller zikretmeye lüzum yok
tur. Bu itibarla aile ismi islaha
hnda başlıca lilzum ve sebep bu 
"sözde karışıklık,, değildir.Keza 
aile prcosipini takviye etmek 
arzusu da değildir. Vakia Türk
lerde müşterek aile isimleri 
mütebariz değildir ve mesela 
Ali ile Ahmedin kardeş oldek
ları anlaşılmaz. Çünkü aile adı 
taşımazlar. İşte bu yüzden in
sanlan aileleri ile tasnif etmek 
onlan bir takım aile grup
larına ayırmak yani hal
kın bünyevi kurtuluşunun bu 
esas hüceyreleri arasındaki 
bağlar bu şerait albnda gev
şektir. Ve işte bu bakımdan 
şimdi aile ismi konması mec
buriyeti şüphesiz içtimai bir 
maksada da hizmet etmiş 
olacaktır. Vakıa Türklerin 
bir çoğunun aile ısım

leri var ise de İslamiyet bu isim
lerin taşınmasını terviç ve il
tizam etmediğinden bu isimler 
kullanılamaz. Bütün islam ca-

miaın, memleket hudutlarının 
aynlığı nazarı itibare alınmak-
sızın tek bir aile olarak düşü

nülmüştür, Arap isimleri, müs
lüman memleketlerin v~ müs-

lünıanların müşterek bir kisve 
gibi islam camiasına mensubiyet
lerini belli eder, karakteristik ve 
ulusal vasıf ve alametleri giz
lerdi. Tiirk kabileleri kılıç 
kuvveti ile ve cebren değil, 
kendi nıalan ile gönüllü ola-

rak İslamiyeti kabul ettiklerin
de kendilerinin öz Türk isim
lerini de Araplaştırmışlardı. 

işte şimdi Türk ulusu tek
rar kendisinin asıl kisvesini 
giyecektir. Her Türk tebaası 

bir aile ismi alacakbr. Bu su-

retle bir ümmet, ismi itibarile 
de vahdetli bir ulus olacaktır. 

İşte isim islahatıoın asıl mana 
ve ehemmiyeti bundandır. 

Maksatları 
Yalanız Bir Koyun Çal

mak Mı idi? 
Evvelki gün Bergamamn Zey

tindağı nahiyesinde bir baskın 
hadisesi olmuştur. 

Zeytindağt nahiyesinde otu· 
ran bay İbrahim Etem adlı bir 
zabn hoyu:ı ağılına bir kaç si-

lahh giderek ağıldanb ir koyunu 
zor1a a1ıp gitmiş~erdir. Zabttaya 

verilen haber üzerine derhal 
faaliyete geçilerek takibata 

başlanmış ve yapılan araştırma 
ve soruşturmada bu adamların 
Manisa vilayeti hududu içinde 

bulunan Sarı Ahmet köyünden 
Ali oğlu Hüsamettin ve Yenice 
köyundcn Ahmet oğlu Himmet 
oJduldarı anlaşılmış silahları ile 
birlikte yakalanarak adliyeye 
verilmişlerdir. 

mağa değer ve enteresan olan
ları biç şüphesiz tercümeihal
lerdir. Bu itibarla hu yaşa ka-
dar, acı, tatlı bir çok tecrübe
ler ge;irmiş Vells gibi hariku 
iade bir adamın kaleminden 
çıkan terciıneihali elbette ente
resandır. 

VeUs uzun zaman bozuk bir 
sihhatla yaşamış ve buna karşt 
pek cesurce bir mücadele aç
mıştır. İki defa evl~nmiş ~e 
bunlardan biri otuz yıl sürmüş 
isede. ikisi de bozuk bir neti
ce vermiştir. Vells üç meslek 
değiştirmi tir. Önce hayata bir 
biyoJo jist olarak atılmış, sonra 
gazetecilikle uğraşmış ve ora
dan edebiyata geçerek niha-
yet peygamberlik dükkanını 

açmıştır. Bana ..i.alırsa Vells ilk 
mesleğinde kaLsaydı, çok iyi 
etmiş olurdu; çünkü onun fen 
için ı_aratılmış bir dimağı var
dır. Fen alanınm dı~ında ara-
dığı hakikatlan bulamayınca 
onları hayalinde canlandırdı ve 
bu sallanan temel üzerine cür'
etkir naxariyelerini kurdu. 

Vells'in en büyük muvaffa
hiyeti romanlanndadır, buna 
ragmen bu romanların kendin
den sonra uzun zaman yaşaya-
cağı çok şüphelidir. Bundan 
sonra el attığı bir işte tarihci-
liktir. Yazdığı dünya tarihi ad
lı kitabilc zahiren muvaffak 
oldu. fakat hakikatta değil; 
çünku tarih yine gizli olarak 
kalmış, Vells'in eseri onu ay
dınlatmak hususunda işe yara
mamıştır. 

Dimağının alelade olduğunu 
iddia ederken Vells çok sami
midir; eğer böyle ise, metafi-
zik tecrübelerin onun harcı ol
madığı aşikardır. Halbuki onun 
dimağı zamanımızda f ngi!tere
nin yetiştirdiği en harikulade 
dimağlardan biridir. Onun ya
nında Sbavv bir manyaktan 
başka bir şey değildir. 

Nt+' W*''' 1' J+j !iM' W1 H*f'd*SSWA#&i#i* 1A5$3***·:•*i&SWW&*w:+ ı &8 #ittnma•\iMSfACQ#MH#i5 ' 1=-:W"a •-®ca= •'*' w1r ••P :ı 
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başı 1. Boygir 3. Görüm rulan 7. Pelen 8. Say 9. Sa-
- bezi - kersif yılı 10. Tayar 11. Tayın 12. 
- görmek - Ya~mak Y etiz (Hazırlanmış man.) 
- kanı - Çara - lamak - 1. Anıklamak 
Haz - 1. Gürelik 2. anuklamak 2. Anıtmak, anut~ 

K.ındurma 3. Kıvanç 4. Se- mak 3. Anramak 4. Bulun
vinç 5. Sevinti 6. Sot durmak S. Kurmak 6. Ôl

-aver - 1. Sevinç, se- çümlcmek (Mesaha, muka-
rici, sevindirici 2. Sücik, sü- yese, takdiri kıymet, etrafile 
cük. hesap suretile hazırlamak 

- etmek - 1. İçine ılışw man.) 7. Sepmek 8. Tayar-
tırmak 2. Sevinmek lamak, tayınlamak 

Hazakat - 1. Ustalık 2. - !anmak - 1. Anuklan-

U zluk mak 2. Anu~mak 3. Bacan-
f-!azan - 1. Dökülgen 2. mak (İdman yapmak man.) 

Güz 3. Küz 4 ç k 5 Ç 
H B 

. emrenme . ınırın-
azar - arış k 

H t 1 G .. ti. mak 6. Sığanmak, sıvanma azare - . over 
2. Yeşerti 3. yeşillik 7. Sırlanmak 8. Tıktanmak 

H l Ç k. lik 9. Ycykinmek azer - . e ıngen 
Ç l · 2 K k - Irk - 1. Anukluk 2. 

e unme · uş u, kuşgu Kaylık 3. Kurlu 4. Yakak 
(Teyakkuz ve şüphe man.) 
3 S k 4 S ki 5. Yarak 6. Yat, yat yarak . a mma . a anu 

7 
y 

k 1 Ç k
. . azam 

- etme - . e mmek 11 A k d . 
- O. - Dl· Uri 

2. El yunmak 3. Geri dur- _ olmak _ 1. Anamak 
mak 4. Kıplmmak 5. Kıy- '> A ak 3 H k k 4 "'· nım . anı ma . 
pmmak 6. Sakınmak 7. Ya- Öl .. l 5 T k. ı 6 gurme c . e ınmeK . 
canmak 8. Y ocunmak T k d k 

urma , urma 
Hazf (etmek) - 1. Ara-

1 
A. _ _ 

- cevap - . gzı ugur-
dan kaldırmak 2. Atmak 3. l 

2 
A- .. - .. 

1 
.. 

3 
A-

D.. .. k 4 G"d k 5 u . gzı yugum u . gzı 
uşurme . ı erme . 

. . .. yumlu, ağzt yümlü 4. Dil 
Kemışmek 6. Sılmek 7. Up- b . S D·ı ı·kı· 6 0 . l k 

k 8 Y k t k e esı . ı çe ı ı . ız e reme . o eme 

Hazık - 1. Çalak 2. Us
ta 3. Uz 4. Uz kişi 

Hazım - 1. Eriten, eri
tici 2. İksidici 3. Sindiren, 
sindirici, sinirci 5. Y otan, 
yotucu 

Hazır - 1. Anık, anuk 
2. Anutgan, anutkan (Hazır
lanvn şey man.) 3. Bulunan 
4. Çemek 5. Dayar 6. Du-

• 

7. Söz: ebesi 8. T evge 

Hazin - 1. Seyret 2. 
Cabı, cabık 3. Cana, iıliyen 

işleyici 4. Kaygılı 5. Koyuk 

koyak (Müessir manı) 6. 
Koygun 7. Somsur 8. Süren 
9. Yanık 

- hazin - 1. f çli içli 2. 
Pilsen pilsen 3. Yanık yanık 

- ~öz - Y anqır 
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Hava1i - 1. Çevre (Mu- Ubut 3. Ut 4. Utanç, utan
hit man.) 2. Kuşak 3. Tikre, ma 5. Utlanma 6. Uvut 7. 
tekre (Daire man.) 4. Yağru Uyat 8. Yüz suyu 
yakru 5. Yan yöre 6. Yöre - etmek - 1. Ayman-
7. Yürendürü 8. Yüre mak, eynenmek 2. Çekin-

Havan - 1. Dev1ip 2. mek 3. Eymenmek 4. Kazar
Dibek 3. Döğüç, döveç 4. mak (Yüz-, yüzü) 5. Kü
İlgi 5. Ke!i, kili 6. Seten 7. şünlemck 6. Sıkılmak 7. 
Sohu, soku 8. Ukak Turkınmak 8. Utanmak 9. 

Havari - Yardımcılar Utlanmak 10. Uvutlanmak 
- yun - Arığ tonlular 11. Uyalmak 12. Uyatmak 

(Temiz elbiseliler man. mcc.) 13. Yiğrenmek 14. Yüzü 
Havayiç - 1. Aygıt 2. kızarmak 

Buyum - sız - 1. Aymaz 2. Ku-
Haver - Doğu rumsak (Rezil, deyyus man·) 
Havf - 1. Kaltaruk (Ra- 3. Sayanı 4. Sırbk 5. Sıy· 

şe, titreme man.) 2. Korku rık 6. Sıyrık yüzlü 7. Utsuz 
3. Tangış 4. Titreme. titre· 8. Utun 9. Utanmaz 10. 
yiş (Raşe man.) 5. Ürküntü Uvutsuz 11. Yüzsüz 
(Ani korku man.) Hayal (Zihni suret man.) 

- etmek - 1. Ayman- l. Angu, anı, anu (Resim, 
mak (Korkup ,c;ıkılmak, utan- suret, hatıra man.) 2. Çirk" 
mak, çekinmek man.) 2. Be- me 3. Düşlük 4. Gölge 5. 
linlemek, beliglemek (Kor- İriin 6. Kurgu 7. Sanı (Ta
kup telaş ve heyecana düş- savvur, tahayyül man.) 8. 
mek man.) 3. Eymenmek Sanu 9. Kuruntu 10. Uy 
(Korkup çekinmek man.) 4. (Fikir man.) 11. Yörencc, 
İrgilmekS. Korkmak 6. Ocuk- yürenme, yürenti. 
mak 7. Ödü kor:>mak 8. Ödü - hayalet (Tayf man.) -
sıtmak 9. Uçunmak 10. 1. Aias, bu:as 2. Cemen 3. 
Ütüklenmek Görüpsü 4. İJes, miles 5. 

Havi - 1. İçine alan 2. İlgar 6. Karaltı 7. Kelezti 
Kaplıyan 8. Közüğii 9. Sür 10. Şav-

Havsala - 1. Bukak 2. kın 11. Tungur 12. Uyuk 
o~ncik 3. İç 4. Kurğusak Yöşerti 
5. Kursak 6. Sağrı - e kapılmak - Umun-

Havz {Havuz) - 1. Av- mak 
lak 2. Böket, büget (Bagaj - görmek - Tüzgünmek 
man.) 3. Bönet, bünet (Ba- - e dalmak - Çaylamak 
raj man.) 4. Büyet (Baraj Hayat - 1. Amm 2. Ba-
rnan.) 5. Curun 6. Çala 7. yan 3. Canlılık (Kuvvet ve 
Çe ·lek 8. Gölet 9. Hundu faaliyetle hayat man.) 4. Di-
10. Kağ 11. Kaymçık 12. Su rik 5. Dirilce 6. Dirilik 7. 
çukuru 13. Suvat 14. Ulak Dirlik (Huzur, sükun ve 

l-laya - 1. TurkuR- 2. hüsnü azmizişle havat man.) 
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Lokantasın a er iç ilerini içer 
Bütün İzmir 
yemeklerini Mit&t Birinci Kordon Liman Şirketi Yanında No. 122 - 2 
Et Yemekleri Balık Ve lskaralar Sebzeler Tatlılar 60 Kuruşluk Rakılar 12 Türlü Mezesile 

20 25 15 10 105 kuruş 

Ankara 
' 

Birası 
Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı 
Ur. Demir Ali 
Cilt, Saç, Frengi ve 
Belsoukluğu ve te

nasül hastalıkları 
m·utehassısı Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. Muayenehanesini Birinci 

Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 
Beyler sokağı ( Elhamra si
neması arkasında ) 55 nu
maraya nakletmiştir. (1145)h3 

lzmirde acentanıız yoktur. Beş sandıktan yukarı her ticarethanenin 
siparişini kabul ediynruz. Ankara Ornıan Çiftliği ı\1ü<lürlügüne müra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şehir gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu ı\1urat beyden alınabilir. 

Dahiliye 

DOKTOR 

ZEKAi IBRAHIM 

lloktor 

A. Hiza Unlen 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Telefon: 3806 

ŞA.RL. PRIMUS 1 ~ 
Bu ismi lzmirde Ve Ege ı 

mıntakasında tanımıyan yoktur. h 
Son sistem buharlı Amerikan makinelerile /""' • 

boya yapan birrcik müessesedir. Tesisatının 
lzmirde eş i yoktur. 

Kestelli caddesi N o. 62 
Doktor Ali Riza Ünlen 

DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Grip ve Romatizma Baş ve Diş ağr1lar·~~ 
N'evro.lj\ 5iya~ik için en faydolt ve 9eç1ric.1 ilaç: 
ALG OPAN dır ... ------------

Kostümlerinizi, roplarınızı, f;; •r şapka ların ızı 
bilumum ipekli kumaşların ızı bozmamak az mas
rafla ve yenileştirmek için Alınanyanın meşhur 
kimya fabrikalarından İ. G. fabrikasında ihtirn
sını yapan ve herkesce tanınmış bulunan 

ŞARL PRIMUt. 
Şehrınıizdeki Bütün Eczanelerde VarJır. ISRAl~LA Müessesesine Veriniz 

BA YRAl\1 ~IUNASEBETiLE 
Fiyatlarda Fevkalade Tenzilat 

..A. :ı:_. G- O ~ ..A. ~ isteyiniz 

Türkiye için umumi dipoziteri ISTANBULDA BAHÇEKAPISlt DA ADRES • SAMAN İSKELESiNDE 
• iŞ Bankası l:arşısında 

KARDICALI ıbrahim Hanında 
Telefon : 3449 
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8. Dirim 9. Dirimlik 10. Em dürük 7. Derin, dirin (Türk
emen 11. Konık 12. Sağlık men çadırı man) 8. Karaev 
(Sıhhat ve afiyetle hayat 9. Könük 10. Oba (Halı ve 
man.) 13. Salun 14. Tın kilimden yapılan çadır man) 
(Ruh ve nefes man.) 15. Tin 11. Sitit 12. Otağ, Otak 
(Nefes man.) 16. Tiriglik 17. (çadırlann en büyük cinsi 
Tirikçilik 18. Tiriklik 19. man) 
Tiril 20. Tirişlik 21. Tormış Hayr - "Hayır,, l.Caksı 
22. Yas, yaş 23. Yaşayış (mastarı=Caksalamak 2. Ed-
24. Yürik 25. Yürüm 26. Zık gü 3. Etkülük 4. Eyilik, iyi-

Haydut - 1. Almancı 2. lik 5. İği 6. İzgülük 7. Mu
Ayakçı 3. Basıcı 4. Haydut yan, puyan (Sevap, hayrat, 
5. Kadran 6. Karak 7. Ka- hasenat man) 8. Uğur 9. 
racı 8. Karakçı 9. Koldur Yabşı 10. Yeklik, yeğlik, 
10. Kazakçı 11. Koypakçı yeylik (Ruçhan man) 
12. Makkaçı 13. Ogrı 14. - istemek - 1. Ayamak 
Pasımcı, öletçi 15. Serker (Korumak, sıyanet etmek, 
16. Yol basar 17. Yol kesen esirgemek man) 2. İyi san

- luk - 1. Koldurluk 2. mak 
Yol kesme - lı - 1. Eyi, iyi 2. İdgü 

- luk etmek - 1. Dağa itgü 3. İzgi, İzgü 4. Uğurlu 
çıkmak 2. Koldurmak 5. Umulu 6. Urundu 7.Yahşı 

Heyf: Hayfa - 1. Ele! yakşı 8. Yeğrek 9. Yekrek 
(nida) 2. Isız 3. Vah! Vah 10. Yey 11. Yiğ 12. Yi2'rek 
vah! 4. Yazık. 13. Yikrek 

Haylı - 1. Beri anarı - sız - 1. Andır 2. Eyi-
(Öte beri man) "Onarı beri,, !iği dokunmaz 3. Kötü 4. 
sekli de var) 2. Birçok 3. Uğursuz 5. Yaıamaz 
Buta (Çok ve uzun zaman - endiş - 1. Eyilik dü-
man) 4. Epeyi, epi 5.0lduk- şünen 2. Eyilik sanıcı 
ça 6. Öğüş, Üğüş (Çok man) - hah - 1. Ak sanagalu 
7. Püde 2. Eyilik ister 

- ca - 1. Çokça 2. E- - kar - iyilikçi 
piyce - Ü şer - 1. Eyilik kö-

- zamandan - Çoktan tülük 2. Eyi kötü 
Hayliılet - l.Araya gir- - Dua - 1. Alkış 2. Al-

me 2. Yol kapama kama 
- etmek, Arkurmak - - a yormak- Uğurlamak 

2. Araya girmek 3. Yol - Tanrısı - Ülgen 
kapamak Hayvan - 1. Kat (yal-

Hayme - 1. Alaçık, ala- nız "katkalmak mürekkep 
" çuk ( Tatar çadırı man) 2. fiilinde) 2. Sanık 3. Şaşa-

Avul 3. Çadır, çabr 4. Cen- kalmış 4. Şaşalamıf 5.Şaşkın 
ketir 5. Çerge (çadırın en 6. Şaşırmış 
küçük türlüsü man) 6. Cö- - kalmak • olmak - 1. 

Ecza Deposudur 
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Çiğremek 2. Donakalmak 3. - ! (Nida) 1. A!. 2. A!. 
Esi entmek 4. Satakalmak Aha 1 3. Aparı! aharı!. 4.Beh 
5. Kerkemek (vecde gelmek 5. Ene! eni! 6. Ha! hı 7.0bi 
gaşyolmak man) 6. Kerese- 8. Şaş! 9. Tıs 
mek (vecde gelmek, gaşyol- Haysiyet - 1. Bakım 
mak man) 7. Sanıtmak 8. (Noktai nazar man) 2. Diğer 
Şaşakalmak 9. Şaşalamak (itibar, kadr man ) 3. Ep 
10. Şaşırmak 11. Şaşmak Mülahaza man) 4. Onur (Şe-
12. Tans,!lklamak (beğenerek ref, itibar man) 5. Ubut(Ar, 
hayran olmak man) 13. Ta- haya, hicap man) 6. Ut (Ar 
nızgamak (beğenerek hayran haya, hicap man) 7. Yasıt 

olmak man) 14. Tonuklamak 8. Yüz suyu 
Hayret - 1. Çeçeleme - siz - 1. Değersiz 2. 

2. Dan, tan 3. Dalama 4. Hişiliksiz 3. Onursuz 4. Şa
Dannama 5. Kayıkku 6.San- kalak, şaklak 
kur 7. Sürensuk 8. Şaşakal- - şikenlik etmek - Sat
ma 9. Şaşalama 10. Şaşıp kamak (hakaret tahkir man) 
kalma 11. Şaşırma 12. Şaş- Hayşum - 1. Geniz 2. 
kınlık 13. Şaşma Kanrık 

- bahş - Engiz - 1.Şa- Hayt - 1. Eriş 2. İplik 
şırtan, şaşırtıcı 2. Şaşkınlık 3. Tire 4. Uşluk 
artırıcı 3. Tanırkalu Hayvan - 1. Canlı 2. 

- etmek • te kalmak - Canlık, candık, cendik (canlı 
1. Aldıramak 2. Angalmak man) 3. Davar (süt verir 
3. Anıtmak 4. Aptırmak 5. ehli hayvan man) 4. Diri 
Çapsamak 6. Donakalmak (Zihayat man) 5. Gölük 6. 
Tokalmak 7. Danğlamak, Ilkı (hayvan sürüsü man) 7. 
tanğlamak 8. Dansamak 9. Tavar (davar gibi) 8. Teb
Donaklamak 10. Elikmek 11. renikli 9. Tirikli 10. Tınar· 
Haymak 12. Haysınmak 13. lık 11. Tinli, tınlı (ziruh, zi
İçkınmak ( methus olmak hayat man) 
man) 14. Kakkınmak 15.Kay- - atı bakariye - l.Al· 
kamak (Kavıkkamak) Kay- maşık 2. Sığır 3. Uy 
kalmak 16. Nanğnamak 17. - gübresi - 1. Fışkı 2. 
Sanğırtmak 18. Şaşakalmak Saçkı 
şaşıp kalmak 19. Saşalamak - sürüsü - Yılkı 
şaşırmak 20. Şaşmak 21. - yarası - Yağır 

Tanırkamak 22. Tankalmak Hayye - 1. Emicen 2. 
23. Tanıklamak, Tanlamak Yılan 
24. Tanmak 25. Taşlamak Hayyen - 1. Canlı ola-

- te bırakmak - 1. Enk- rak 2. Diri olarak 3. Öldür-
türmek 2. Şaşırtmak 

- le temaşa etmek - 1. 
T anızgamak 2. T anğlamak 

- zede - Epesek 

meksizin 4. Tiriley 
- ve meyitten - 1. Ölü 

diri 2. Ölüsü dirisi 
liayz (Hayız) - 1. Av-

15 - 15 (1086) 

' 

Bayram Tebrikleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

Tebrik T elgrafnameleri Kullanınız 
Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından hazırlanan "Lüks,, tebrik 

telgrafları sureti hususiyede Viyanada bastırılmış çok zarif ve 
süslüdür. Bu kaatlar her telgraf merkezinde bulunur, Tebrik 
telgrafınızın bu süslü kaatla muhatabınıza verilmesini isterseniz 
arzunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. Telnraf ücretinden başka 
vereceğiniz on beş kuruş maksadınızı temin eder. Bu suretle 
hem çocuk Esirgeme kurumunun bakmakta olduğu kimsesiz ve 
fakir yavruların bakımına yardım hem de telgrafınızı çektiğiniz 
zata karşı da fazla saygı göstermiş olursunuz. 2-10 

lzmir Def ferdarlı~ından: 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval kanununa tevfikan 

haczedilen Akçalı mesçit mahallesinde İzmirli sokağında kain 
4 sayılı hane tarihi iliinden itibaren yirmi bir gün müddetle 
müzayedeye çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 
tahsilat kalemine müracaatları. 26-2-9 5529 (1144) 

ÇOCÜK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSIS! 

Doktor 

Ali A~a~ 
İkametkahını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

H. 3 (25) 

Satılık Hane 
Bornovada Asım bey sok-ıı 

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 

..,.. 
Muayenehane Nakll 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehanesini 2 nci Bey-

ler sokağında 65 numaraya 
nakletmiştir. Tel. 3055 

f::vi Ka. antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

İzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

11 Eyliıl 334 doğumlu Re
bihalukun vasisi ve büyük ba
bası Mustafa Remzinin ölme
sile kendisine İzmirde mekke 
yokuşunda 3 numaralı evde 
oturan halası Nadide vasi nasp 
ve tayin edilmiş olduğundan 

keyfiyet ilan olunur. 
5522 (1143) 
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EN SON ÇIKAN PLAKLAR 

Yeni Asır 

ADRES: Beyler - Numan 
nde sokağı; Ahenk matbaası 

Müzeyyen Hanım -Fahire Hanım ve Hasan Bey 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
----22-26 (1019)1 __ ,,. 

A'' 1795 Aman beyim. Duet 
· ~ Kadın kıyma canıma 

§ AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
E Hicazşarkı. Sevd~mı diEm 
S anlatamaz 

Göz Tabibi Emel Celil Hanım -: Saadet Hanım --
AV 1796 Sevgilim bu akşam 

A Hicaz şarkL Ağlamış gülmüş 
------

AX 1800 Uşak şarkı. Sevda o kad 
Uşak şarkı. Gel gel lütfü Kır~ar --- Mahmure Handan Hanım -----MUferref Hanım ---Ax 1797 Ey nazh çiçek 

AXl 80} Uşak şarkı. Endamına bayıldı 
Şetraban şarkı. Titretti beni Memleket hastanesi 

göz hastahkları müte
hassısı: 

----Seviyorum ayıp mı dır Süheyla Bedriye Hanım ------ AX J 802 İzmi~ .. Bergama ~ürküsü 
Gokçe karga olaydım İkinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
746 s. 7 

---- SUheyla Bedriye Hanım ve Sllkı B. -

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

Ucuzluk Jiatba.~ı Bilgi 
Teırizlik 

lrgat Pazarında Azizler Sokal}mda 

Sür'at 
. :. ~e n11ntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 

İş yapan matbaasıdır. 

Matbaası 

1\1 üşterilerini • 

KolaylıJ· Defter, Kart, Mektupluk Kağı~ Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risale, 
Afi, Ve Sair Her Türlü Evrakı Matbua Basılır. Memnun 

Bilgi 
. 
r 

Bir Çok Şirketlern. Hisse Senetleri Bl .. i 
Dla.tbaaıınd& Basılmıştır . 

Etmekle 

iftihar Mathaasmm 

Prensibi~ir 
,, 2640 ,, Numaraya Eder 

T e!ef on Edilince Sıpariş Kabulü için Memur (iönderilir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dişlere Hayat Veren Güııeş 

SANIN 
S 

• Sıhhidir, dişleri 
anın: temizler, diş etle

rini kuvvetlendirir. 

· S • Antiseptiktir, ağıza Dl D: daki mikroplan % 
100 öldürür. 

S • Nefis bir lezzete 
8 O il : maliktir. Seve seve 

kullanılabilir. 

ıC:. • İnsan icin en üzü
~BDID: cü bir· dert olan 

ağız kokusundan 
kurtarır. 

1 S • Ne mine tabaka~n-
8 li.i n: nı tahrip edecek 

kadar sert, ne de 
kefeke v~ kirleri 
izale etmiyecek ka
dar yumuşaktır. 

SANIN 
Diş Macununu Kullan nız 

lzmir ithalat Gümrüğü Mü
dürlüğünden; 

Kilo G 
860 
700 

Tahmin edi~en kıymeti 
Eşyanın cinsi 

İpliği % 75 şer kadar pamuk mensucat 

Yüzde ona kadar ipeği havi yün mensucat 
"Metre M. 200 kadar,, 

Ura K. 
10 00 
6 00 

2 600 lpek karyola örtüsü 30 00 
1 300 ipekli pamuklu karyola örtüsü 10 00 

Yukkarda cins ve miktarı yazılı eşya açık arttırma suretile 

satılacağından isteklilekrin yüzde 7,5 mnvakkat teminat]al/l/935 

Salı günü saat on buçukta ızınir ithalat gümrüğü satış komisyo

nuna müracaatları ilan olunur. 
- -26-31 5408 ll094) 

BAGCILARIN 
VE 

SEBZE ve MEYV A BAHÇESİ SAHiPLERİNİN 
Dikkat Gözlerine 

Dört seneden beri seve seve kullandığınız ve aldığınız 
neticeleri takdirle yad ettiğiniz ( GÜVERCiN ) markalı 

KiMYEVi GÜBRE'lerin İZMİRDE sataş yerinin yalnız: 
GAZİ BUL VARINDA YENİ TUHAFİYECİLERDE 

(1) NUMARALI ADADA İNGİLİZ KİMYEVi 
GÜBRELER ŞİRKETİ 

Olduğunu Unutmayınız . 
GÜBRELERiMizt BAG mıntakalarında ki KÖY ve 

KASABALARDA sizce adresleri belli olan acentaları
mızda bulursunuz. 

Adres : İMPERİAL KEMİKAL İNDUSTRİS ( Levant ) 
LiMiTED ŞİRKETİ İZMiR ŞUBESİ 

P. K. 78 Telefon : 3803 
7-26 (1092) Pa. Ça. Cu. 

:•••••••1111•1•11•••IJlll1ell81111181•1111111111111118•1••&1 4 ILC81121• . 
~SIHHAT . BALIKYAGI -. .. 
n 
M 

~ 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa SUzUımu,ıur 
Yegane Deposu 

• Başdurak 

u 
• . 
" u 
• . 
' . . 

: Hama.i Nüzhet ~ 
R d 
~ A 

~ Sıhhat Eczanesi ~ . . 
• u . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diş Tabibi 
Mehmet Ali 

Ferit Cemal 
Abdullah Naci 

Birinci Beyler Sokağı 20 Nuınarada 
1 Kanunusani 1935 tarihinden itibaren müştereken 

ba~ta kabulüne başlıyacaklardır 

2639 

Kanzuk 

Yegane ciddi 

zellik kremidir. 
Tenin'zin dai

tazeiiğini 

yalnız KREl\I 
BALS Aı\11 N 

Korursu· 

İngiliz Kanzuk Eczanesi Mamulatından 
Öksürenlere Pelesenkli Katran Eksiri 

Her Eczanede Bulunur. Daima bunu kullanınız . 

TELEFON : 3882 

, . ... . - . 
~ . 

Umum Hastalarm Nazan Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğ,an çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur· 
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'İ AZA AMİL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatlen : 10 ila 12,30 öğleden sonra 
kadar . 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
4- 20 355) s. 7 

KIŞ GELDi 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

BüYi~K FIRSAT 
Topan Halis ZonS!'uldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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



sahffe 12 ------N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. . 
3UTSCHE LEV ANTE LINIE 

Hamburg 

MOREA vapuru 27 birinci 
'landa bekleniyor. Anvers, 

l1 '1urg ve Bremenden yük 
çı !> caktır 

A OLA vapuru 6 son ka· 
nunda bekleniyor 9 son ka· 

nuna kadar Anvt-rs, Rotter· 
dam Hamburg ve Bremen için 
yük alataktır. 

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 arna ve Kös
tence için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

ıapuru 25 ilk kannna doğru 
bekleniyor. Hamburg ve An
versten yük çıkardıktan sonra 

Anvers, Rotterdam ve Ham

burg limanlarına da hamule 
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 
· ·•'e~i üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROYALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

UL YSSES vapuru 29 kanunu 
evvelde beklenmekte olup ha
mulesini tahliye ederek Bur
gas, V arna ve Köstennceye 
hareket edebektir 

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

UL YSSES vapuru 10 ikinci 
kanundan 17 kanunusaniye ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ROLAND motörü 24 ka

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

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

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 

ALBA JUL YA vapuru 21 
kiinunusanide 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, Barselon, Mar
silya ve Cenovaya hareket 
edecektir. 

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ıliindaki 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 

Bristol Oteli 
Istanbulun En Temiz En Lüks 

Ve Ucuz Otelidir 
Bütün lzmirliler Burada Buluşurlar 

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

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

Dl• kk at • Bütün Egelilere B • t 1 Sirke-
( • Beyoğlunun rJS 0 cide 

O~rr.an1· ... e otelini ta~siye 
• ~ ~~z ~1 R ~~M • • • - j, • : -~· ··;' .. ~ ." • 

METALLUM 
11 1 ı it :J'l I ' l ı 1 1. 1 t . l ı 

01 llıt f tP\' lı11 io1: l 

,. »n 1t.ldaıııuaını ~ 
a ı ti ı r 

ÇL'nki: 
] •. u ı~a ı ı 11 11 ; ı z 

· ~, il lı!Afl.JRll : ı 

ıi!:J ltol y rg:i ıı 
.. ııııhaılır. 

Hn lıAyııl M ı 

aray111ız 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

• l e klrık mA l z ı 1111· 

lıcarellıane11 

P•ş•eroalcıl ~ r 

TELEFON 3323 

Yeni Asır -
Oliver Ve Şii. 

LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

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

VAPURLAR 
EGYPSIAN vapuru on bi

rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 

THURSO vapuru 25 birinci 
kannnda Hull Londra ve An· 
versten gelip tahliyede buluna-

cak ve ayni zamanda Londra 
ve Hull için yük alacaktır 

DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL İÇİN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anversten gelip tahliyede bu
lunmuştur 

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

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

SUSAK ıÇıN MUNTAZAM 
HAFTALIK POST ASI 
Seyahatın müddeti 

Triyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ılk hareketler: 
26/12/934 S.S BEOGRAD 
2/1/935 BLED 
9/1/935 SRBıN 

DıKKA T: vapurlar Çarşam· 
ha günü sabah yük almıyacak
lardır. 

Pire ve Triyeste yolcuları 
için fiyatlarda tenzilat yapıl
mıştır. 

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

Kordonda Cemal Cendeli 
han No. 13-14. 

(189) Telefon: 2548 

Mak.n" \it> inşaatı Bahrıge Mütehassısı 

El7·rp ~EllAL 
ı\1akıne imalathanesi 

llRlııw"' · .,, ~umara 50 

M Ü~••esemi 11 

manıulft!ı 

olarak 

makıı. 

Jzmi rıle 
faalıyettedir . 

A lakad8 rla· 
rın bn ınakinf' 
lerın faalıyt t 
tarzları hAk l: ıııda ' ' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}af1hane Ve Un De#irmenlert 

!çın h;l amnnı • lıit Hı P<lPvAI 1111•1 edılır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GaiV>zyen 
Her boyıla ve her kuvvet. 
her cl ııs mahrukat üzerine 

Bilumum DPnlz lşlert 
Darbinler, tnlamhalıır v• 

teıisatı mihanikiye asan•ör v. 
v!uçler ve sair ışl<1r Jerııblt 
vfl kıd1al •ılılır 

ŞARk 
HALKAPINAR 

ŞiRKE'I
1

i 
FABRiKASI MAMULATI 

IZM:IB 
Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik her çeşit kazmirleri 

toptan sahşa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yeni Manifaturacalarda 3 numaralı 
cad. No. 8 Telefon No. 3942 

502) h - 1 

D o y ç e Or i ya n t b a n k 
Dl{ESJ)l'\ER RANK ŞURESI ~ 

IZDliB 
:ılJ•.l{l\~: /.l : HKRJ,IN 

A manuada 175 Şubesı Mevcuttur 
:-; .. , ıııaye ve ıhtıyat ıtkçe~ı 

rn:,.ooo ooo H11yhsmark 
lıırl,ı}~Je ::;ıı ııclerı: lS'IA~BUL ve IZMIK 

:\lı•ır.J:ı $nhP IPıı: l\AHlHE ve ISKENDERIYK 
Hrr türlii hank:ı ınııaıuelatnı ıfa ve kaha! eder' 
c A L\1 ,\1\ \' A il.\ Mey•lıat, ikamet, ıabsil ve saire için 

1 ! 

""' ı .. Hl"flIRTER\'ARI\ ~nrılır . > {h-1) 

Nezleye 
Korizol 
Kemaf 

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

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

- Evimizden hiç eksik olur mu ? Sişelerimiz dolu .•• 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NyMDAR 

'ı 

En ufak yedek parçalariyle beraber aşağıdaki 
UMUM ACENT ASINDA mevcuttur. 

Adres : 

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

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

Jn şaatınıziçin atideki ihtiyaçlarıaızı pek ncıız f iatlarla 
teının etmek isterseniz Halim ajta çarşısınıla 

Kavalah Hasan Nuri 
tı carethane~inıı mür8cııııt eılinız 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her net•! çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lıivhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içın demir dökme borular 
ve lngi/iz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, Bütlin Markalar 

En Müsaat Şeraiti• 
Mağazamızda Satılır h 3 

~ ~ ,,....v 

-~~ ~ .. ,_ ... • .... ~-- - ····~'"'· .... ~ ·.· - ~· .. 
4! iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketın Merkez ve E'ahrıkası: lıınırole Halkapınardaılır 
Yerlt PamuiJundan At, 1 aggare, Klipekbaş, DetJirmen, 

Geyik ve Leylak Markalarını lıa vı her nevı Kıılıol bezı 
imal eylemekle olap malları A vraparıın ayni lıp nıen"ıı 

catııııı faiktir . 

Telefon :N o. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Ba7rak lzmi:ı· 

(H 1) Per. 

Daima Tercih Ediniz 
~lerkez Deoosu 

FERiT Şif A ECZANESi 


