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SAYFAD.ııt 

Yeni Aaır matbaasında basılmışbr. 

Bulgarlar Beş öldürdüler 
Cenevrede İki 

Dikenli iş -. -
Uluslar arası kurultayı, ev

~llsel değeri olan iki büyük 
~ görüşmek, yoluna koymak 
için yarın toplanacaktır: 

Sar işi .. Yugoslavyanın dilek
Ctsi ... 
. Bu iki işin de iç yüzü birbi
~den korkunç boralar taşıyor. 
. ._~goslavya, Marsilyada işle.nen 
4Q başlı kuturuklann banş 
~\'erleri düşündürecek yangın 
tılcımları taşıdığına inanmıştır. 

erçektir ki, Avrupa bunca 
~~ıntılar, kuşku kaynakları 
lçınde çırpınırken Tuna kıyıla-
~~a. Balkanlarda sulh direk
~nden biri olan Yugoslavya-
llın birliğine S{Özdiken kımılda
~lar, kuturuklar yalnız cana 
lflemekle kalmaz, korkunç ol
-.aktan da kurtulamaz. Acu
llıın barışını karşılıklı ,güven 
~t inan duygularından başka 
koruyacak yol yoktur. Bunun 
~ısında zorbalıklara, kuturuk-

ra dayanan yol barış yolu 
değildir. Bu bakımdan bütün 
~Ih severlerin Yugoslaya di
l k_çesini desteklemeleri, üzer
trıne düşen bir borçtur. Orta
~a düzeltilmesi gereken işin 
~ yüzü vardır: 
. 1 - Marsilya suçunu örten 

tiz.liliklerin meydana çıkarılma-
il, suçun ök yükünü Üzerlerin
de taşıyanların birer birer ayırt 
~il erek belirtilmesi ... 
2- Zorbalıkların önünü ala

tak evrensel yollara başvurul
llaası. Zorba kurumlarının töre 
dışında sayılarak uluslar arası 
~liıince birlikte eşirilmesi.. 

Dilekçede Macaristanı suçlı-tn deyişler Macar törü adam
lı ının yüreklerini oynatmıştır. 
,lualar kurultayı, işte bu de

)itleri özelemek, gereçeği ara-
Cp bulmak yerindedir. Yugos-
\' dilekçesı Macar toprağında 
~rba kurumlarının yerlerini 
0~ograflı tanıklıklarla göster
--lştir. Bu ağır deyişlerin Ma
'tr topraklarında tahkikat ya-
~adan doğru olıp olmadığı 
"llllıemez. Bu yüzden görüş-

~tl~rin ateşli olacağı oranla
,.bılir. Macaristan kendi top-
'lkJannda Uluslar arası araş
~alara uygunluk gösterecek 
• •dir? Bundan başka zorbah
lıtı kökünü kazımak için ahn
~ı gerekleşen çevişlere İtal
d~ .. Avusturya Macaristan yar
~ edecekler midir? 

~ Başka yüzden Marsilya su
~u örten gizliliklerin aydın
tt lllası için de kuturukları be
ı_ ten suçluların nerede yaka
t llınış olursa olsunlar, br 

1
tk yarguçta duruşmalarının 
.::•lınası gerektir. İtalyan tö-
12 il, Fransa - İtalya arasında 
lıı Mayıs 1870 te yapılmış bu
~ 11

iln anlaşmaya göre Paveliçle 
~ taterniki Fransaya veremi
llltc:eğini bildirmiştir. Bu anlaş
~ ada geri çevrilmeyi gerekli

,:tl 35 suç sayılmışken siyasal 
~.~ar bunun özgesinde bıra
~ık 1fbr. 1 Temmuz 1931 de 
'1ıı:n Y.eni İtalyan berge yasa
; a sıyasi suçlar törünün si
'~l asına, yahut ta yurttaşın 
~ı_ asaı türesine dokunan suçlar 
~·r belirtilmiştir. Bu bakım
~t~ . talyan törüsünün Dr. Pa
t~ geri çevirmemesi doğru 
' tbilirse de iki koskoca 

il uluslar arası yöntemlerde, 

Siyasal Çetin Konuşmalar _Avukatlar İhtısas Şuhe-
It ı , M T . . M .. d f lerine Ayrılacaktır 

a ya ~~n acar ezını u a aa B. M. M. Hafta içinde . Meb'µs 

Edecegı Hayretle Karşılanmadı Seçimine Karar Verecektir 
- - -

Bu Hafta Uluslar Esas Konseyi Toplanacak 
Paris, 1 ( H.R ) - İtalyanııı her İtalyan mehafili bu İtalyan lar arası nıaçm en heyecanlı 

Uluslar kurultayında Macaris- - Macar mesai birliğinin Avru- safhasını Küçük hilaf - Macris-
tanın noktai nazarını mü- birliği fikrine asia aykın olma~ tan Turnuvası teJkil edecektir. 
dafaa edeceği haberi bura- dığına kanidir. Küçük İtilaf nazırları davaya 

Jlrtl11a11 111 111·u/1Juı.-;1 ~ llais: 

da hayre~ uyandırmamııbr. Üç 
hafta evvel M. Gömbös'ün Ro-

İtalyan başmurahhasınm Ce
nevrede takip edeceği proğram 
tesbit edilmiş bu.tınan hadise
lerin bitarafhkla tetkikini, si
yasi mülteciler aleyhindeki tet
kikatın umumileştirilerek Fran
sa ve İngilteredeki faşist 
aleyhtarlarma da teşmilini 

CeueıTedc .ı'llacar mw·aldwsz 
C!Jbor l !-'ckll(lrdt Yu90. lcıl krnl ua lbi 

istemekten ibaret bulunacaktır. 1-'reus Pol 

TRAKYADA MUHACiRLERİN ISKANI 

1'rn1.'ya ıwııwt mlifeiti~ i lbrahim 'J'ali , 111it*c11,- frleri ı·e Edinıc 

11clediyc 1·cisi i le bfr amda 
Ankara 1 (Hususi) - B. M. kik etmek için Dahiliye vekili 

Meclisi bu hafta içinde meb'us Bay Şükrü Kaya ilk fırsatta 
seçim ni yenileme kararını ve- bir teftiş seyahatinde buluna-
rerecektir. Meclisin kararından caktır. 
sonra da komisyonlar ikinci İstanbul 1 (Hususi) - Ad-
Kanuna kadar acele işleri çı- liye bakanlığınca avukatların 

ihbsas şubelerine ayrılması et-
karacaklardır. rafında tetkiklere devam olu-

Ankara 1 (Hususi}-Ilugüne nuyor. Avukatların eczacı ve 
kadar Trakyaya 16000 muha- hukukçu diye ihtısas kollanna 
cir yerleştirilmiştir. Muhacirle- ayrılması büyük şehirlere mün-
rin vaziyetlerini yakından tet- hasır olacaktır. 

mayı ziyaretinde ltalyan başve
kilinin Macar başvekiline bu 
hususta teminat verdiği gizli 
bir şey değildir. Bununla bera-

Cenevre, 1 (H.R) - 3 İlk zorbalann hamileri aleyhinde 
Kanuni~ başlıyan hafta içinde, ezici ittihamlarla girecelerdir. y • F K b• • • 
Cenevrede. çetin v siyasal bir Macar murahhası Tybor Ech- enı ransız a ınesının 
savaşa şahıt olacagız. Bu ulus- - Sonu Döıdilnc ii Say/ada -

=s=iı=. y=iı~~k==M=a==t...:::=b==-.iat Kongrisi l\llühimBir M"Qvaffakiyeti 
Alman - Fransız Ticaret Muahedesi 

pek yakında Ankarada Toplanacak Dün Öğleden Sonra İmzalandı 
rasimle imzalanmıştır. Muahe
deye Fransa namına hariciye 
nazırı M. Laval Almanya na

rnına sefir. tarafından ımza

la~mıştı •· 

M il 
Paris 1 (H.R) - Geceli gün-

İ i Müdafaa Bakanlı21 "Sii Bakanlığı,, Oldu düzlü birkaç gündenberi de-

Ankara: 1 (Hususi) - Milli 
müdafaa Vekaleti bakanlığı" Sü 
Bakanlığı,, adını aldı. Sü öz 
Türkçede asker demektir. Or
duya ait öz Türkçe ıstıl:ıhlann 
mühim kısmı bitirilmiş gibidir. 
Bu ıstılahlar broşürler halinde 
tebliğ edi!~cektir. 

OztUrkçe Sözler 
Ankara, 1 (Hususi) - Bun:. 

dan sonra bakanlıklarda "mu
vafıktır,, kelimesi yerine "O
nay,, dairelerde "dikkat,, ye-
rine "Abay,,, "Ret,, yerine ::l ıt J1u l.'11111 ' ' ' '!/ .. J ... aı 
"Abam,, sözleri kullanılacaktır. çıkan bütün gazetelerin mü-
Bu sözler eski sözle~in tam messilleri bu kongreye çağırı-
öztürkçe karşılığıdır. lacaktır. 

Matbuat Kongresi Kongre Türk gazetecilikinin 
inkişafı ile alakadar bulunan 

Ankara, 1 (Hususi) - An- birçok değerli işleri görüşe-
karada büyük matbuat kon- cektir. Ayni zamanda bir Tür-
gresi toplanacaktır. Türkiyede kiye basım kurumu teşkil olu-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••• 
bağlarda uyandırdığı korkunç lamak yanlış olmaz. 
sarsıntilar düşünülürse "Pave- Şe"Vke"t :Ell1gln. 

liçin suçu siyasaldır, bundan (Kuturuk- Suikast), (Dilekçe-
ötürü suçluye geri çevire- istida), (Evremel yollar - ilem-
meyi,,z. Demek doğru olur şumul çareler) (Eşirilmek- Ta-
mu? İtalyan Berge yasası- kip Etmek). (Deyişler; lddia-
nınn on üçüncü maddesinde lar), Tanıklıklar- Vesikalar),"" 
.. geri çevrilmeleri uluslar arası Çevrişler - Tetbirler), Yarguç-
anlaşmalarda oranlanmamış suç- Mahkeme), (Özgesinde - Hari-
lular,, geri çevirmeyi yasak e- cinde), (Berge Yasası - Ceza 
den bir madde olmadıkça, geri Kanunu), (Siyasal Asi- Siyasi 
çe\'rilebilirler, diyor. İtalyan Menfaat), (Siyasal Türe- Siyasi 
yarguççuları bu maddeyi göz Hak), (Yöntemlerde- Münase-
önüne almamışlardır. Bu yüzden bellerde), (Oranlamak- Tahmin 
ışin uluslar kurultaymda büyük Etmek). (Yarguççu - Hakim), 
coşknuluk uyandıracağını oran- (Torü - Devlet) 

nacakbr. Gazeteciler için açı- vam eden Fransa ile Almanya 
lacak kurslarda gazetelerde arasındaki ticaret mukavelesine 
çalışanları koruyacak tedbirler ait müzakereler iki tarafın 
alınması düşünülecektir. Kon-
grenin görüşeceği işlerin ha- gösterdiği yakınlık sayesinde 
şında dilimizin özleşmesi için nihayet bulmuş ve bu gün 
yapılacak gayretler vardır. öğleden ıonra~Kedorsayde me-

Fransız - ltalyan GörUfmesl 
Karşıcr"!"'5~ /'. ~manv- - . Le· ,ı~tan 

F ra ıt:stz 1."abine:st rei:si 
,jt Flondcıı 

Bu münasebetle bir nutuk 
irat eden Laval iki memleke
tin yüksek menfeatlerine ve ci
han sulhuna temas eylemiş ve 
ezcümle demiştir ki: 

- Avrupanmı sulhunu ko
rumak için bir Fransız - Alman 
anlaşmasına kat'i lüzum vardır. 

hareketlerimizle nereye gitti
ğimizi bilmeliyiz ve bütün ci
han bilmelidir. Dünya üzerinde 
harp istiyen hiç bir millet yok
tur. Bütün milletlerin dileği 
sulhu korumaktadır. ,. 



• •• 
iş Bankasında z 
Türkçe Kullanılıyor 

Şehrimizde Soyadı Seçmek Faaliyeti 
Vardır Yeni Adlarını Seçenler 
Unutulmuş olan öz Türkçe 

sözleri yeniden dilimize yer .. 
)eştirmek ve soy adı seçmek 
ıçın şehrimizde büyük bir 
çalışma vardır. Bu iki mühim 
iş günün meselesi olmuştur. 

Nereye varsanız, hangi mec
liste yer alsanız derhal hara· 
retle konuşulan dil savaşı ve 
soy adı seçimidir. Dün yazıcı
larımızdan biri f ş Bankasına 
uğramış ve göğsiı kabartan 
varhk görmüştür. 

1·. Sunt.ciiin 
İt Bankasının hmir şubesi 

memurları ikimilen muamelib 
öz Türkçe ile görmekte ve 
müşterilerine öz Türkçe ile 
hitap eyJemektedirler. Bo va• 
ziyetten l:üyük bir memnuniyet 
duyan yazıcımız müdür Firuzu 
görerek tebrik etmiştir. 

Bay Firuz mubarririmize soy 
adı olarak ,,Suntekin" i seç
tigini söyledikteıa sonra sua
Jimiza cevaben demiştir ki: 

- Gördüğünüz gibi banka
mmn işleri öz ifirkçcye çev
rilmiştir. 

Bunda hiçbir zorluk çek-
medik. Hepimiz itler için söz 
dclermesine !ltnlmış bulunuyo
ruz. 
Yazı işlerimiz ve konupna

lanmız öz dilimizle yapılmak
tadır. 
Bankamız ökonomik serpil· 

mede önde yer almayı yurt 
borcu tanımıJbr. Dil savaşın• 
da da bankalar arasında önde 
yer almaktan geri duramazdı. 
Y aphğımız ulus dileğini yerine 
getirmektir.,, 

İş bankasını diğer bankala
rın da örnek alacaklarında şüp
hemiz yoktur. 

Emlik bankası ikinci mü
dürü Bay Şerif Cemal soyadı 
olarak "Ergun"u kabul et
miştir. 

Körfez ve liman işleri inhi
•an müdürü doktor Hulusi 
( Alataş ), muhasebeci Abdul· 
lah ( Atlı ), İzmir askerlik şu
besi reisi kaymakam Mustafa 
( Topel ), lzmir ithalat gümrü
ğü müdür muavini Avni ( Kip-

çak ) adlarını almışlardır. 
Mahmudiye şubesi memur

lan da aşağıdaki soy adlarını 
seçerek tesçil ettirn eğe karar 
vermişlerdir : 

Tahakkuk başmemuru Meh
met (Özer), Bina tahakkuk 
memuru Ekrem (Çeliker), Ka • 
zanç tahakkuk memuru Cemal 
(Tunçer), Tahsil başmemuru 
Şevket (Yalçın), Kazanç mua
vini Kamil (Güngör), Kazanç 
muavini Faik (Bitgen) Tadilat 
komisyonu reisi Yakup (Çetin), 

Seyyar tahakkuk memuruH.F ehmi 
(Akgün), Kazanç katibi Faik 
(Erketin), Bina katibi Muam
mer ve Tebliğ memuru Vahit 
(Özkan), Bina katibi Osman 
(Kanat}, Tebliğ memuru İbra
him (Akdemir), Teb iğ memu
ru Sıtkı (Krabacak). 

Burdur meb'usu Halit ve şe
hir meclisi azasından, büyük 
Çelebizade Ali (Onaran), be
lediye muhasebecisi · Sami ve 
biraderi binbaşı mütekaidi En 
ver (Mutlu), be?ediye varidat 
müdürü (Bozkaya), üçüncü ko
miser Halis (Alp Arslan), mi
mar Necmettin (Emre), polis 
memuru 140 numaralı Ziya 
(Çetin), 157 Sayim (Yılma1), 

60 Ziya (Öztürk), 179 Muzaf
fer (Aşkın), 268 Süleyman (İ
mer), 142 Nazmi (Soykan), 169 
Reşat (Aktuğ) soyadım alınış
lardır. 

Belediye Reisi 
Soyadını Uz Koydu 
Belediye reisi doktor Beh-

cet Salih (Uz) soyadım almış 

ve bunun tescili için kütüğe 
de başvurmuştur. 

Uz'un manası mahir, hazık 
ve çalışkandır. 

Abdullah Abidin 
Oktay Oldu 

Y azganlanmızdan Abdullah 
Abidin (Oktay) soyadını al
mışbr, Bundan aonra yazıların
da da A. Oktay imzasını kul
lanacaktır. 

Y • A Gazete
enı sır - miz soy 

adı seçen yurttaşlarımızın her
kes tarafından bilinmesine yar
dım için gönderilen soyadlarını 
parasız neşredecektir. --·-Hekimler 

Ankete Cevap Verecekler 
Sağlık bakanlığı tarafından 

vilayete gönderilen bir risalede 
yabancı memluketlnrin çoğun
da görülen (Hasevi ley nanyas) 
adındaki hastalıktan şimdiye 
kadar memleketimizde musap 
görülüp görülmediğine dair bir 
malumat olmadığından bu risa-
ledeki ankete hükumet tabip
lerinin cevap vermeğe mecbur 
tutumalan bildirilmiştir. 

LHAMRA İ. M. Kütüphane Sineması 
- KAHKAHA haftası başladı -

Beyaz perdenin şen ve sevimli sanatkarı 

GEORGES MiL TON'un 
Afrikanm iptidai kabileleri ve vahşi hayvanları 

çevirdiği şaheser : 

ZENCiLER KRALI 

1 inci BUBUL 
. Fransızca sözlü ve şarkılı büyük komedi 
Uaveler: 1 - PATHE JURNAL No. 7 

2 - MIKİ KORSAN ( Canlı resimler ) 

Seanslar hergijn : 15, 17, 19 ve 21,15 te; Perşembe 
günü 13 ve 15 te talebe seansı, Cuma günü 11,30 ve 
13 te iJaye seans. 

M Danje 
Dün Mü rıim Bir 
Koııf erans Verdi 

Birkaç gündenberi şahri-
mizde bulunmakta olan Pro
fesör mimar Rene Danje dün 
akşam belediye reisi Behcet 
uz'un vaki olan ricası üzerine 
Bahribadaki Halkevi salonunda 
şehircilik hakkında çok fay
dalı bir konferans vermiştir. 

Konferansta şehrin, mühen
disleri, dokto lan ve birçok 
münevverleri hazır bulunmuş
lardır. 

Profesör bu konferan::;ım pro
jeksiyonla vereceltti. Fakat 
projektör bozuk olduğundan 
bu mümkün olamamıştır. Kon
feramn belediye başmühendisi 
Cahit dinieyiciiere tercüme et
m~ştir. 

Profesör konferans.nda bü
yük şehirlerin nllsıl kurulduk
larını ve bunda aranılan esas
ların ne olduğunu, İstanbulun 
sanayi şehri İzmirin de büyük bir 
ticaret şehri olduğunu, onun için 
İzmir şehri planını yaparken faz-

la yol kabul ettiğini ve diğer bü
yük şehirlerden bazılarının na
sıl imar edildiğini anlatmıştır. 

Yeni Puilar 
Dünden itibaren 

Kullanıhyor 

Yeni yapılacak temyiz sara
yı için ihdas edilen pulların 
dünden itibaren kullanılmasına 
başlanmıştır. 

22 İlk kanunda 
İflerlnl a~rakacak 

Ecnebiler 
Kanunuevvelin yırmi ikisinde 

küçük sanatlar kanununa tev
fikan işlerini bırakmak mecbu 
riyetinde bulunan ecnebilerin 
listesi hazırlanmıştır, 

1111 ... 

Mekteplerde 
Göz Muayenesi 
Bugünden itibaren şehrimiz

deki mekteplerle bulunan bü
tün talebelerin gözleri muayene 
edilmeğe başlanılacaktır. 

C. H. F. 
Burnova Reisi 

C. H. F kongresinde yeni 
seçilen nahiye idare heyeti aza
lan aralannda bir toplantı ya
parak eski reis Cemal'i yeni
den intihap eylemişlerdir. Kutlu 
olsun deriz. 

•••• 1 •• ~ 

Müdafaa, Tayyare 
Pullarının Sabşı 

Müdafaa ve tayyare resim
leri pullarının damga pulu ba
,Yileri vasıtasile satbrılacağı ve 
lıtunları satanlara yüzde beş 
verileceği hakkında Maliye ba
kanlığından vilayete uzun bir 
emir gelmiştir. 

Yanguı MıısJukJarı 
Kar~uyakada Dün Tec

rübeler Yapıldı 
Beledive reisi Dr. Bebcet Uz 

dün öğleden evvel yanında mü-
hendisler olduğu halde Karşı
yakaya giderek Karşıyakanın 
muhtelif yerlerine konulan yan
gın musluklannın &u tazyik 
tecrübelerinde bulunmuştur. 

-Yazı Müsabakaları 
12 kanunuevvelden 19 kanunsani 
ye kadar devam edecek tasar
ruf haftasında ilk ve orta mek
teplerde haftanın ikinci günün
de tasarruf ve yerli malına da
ir tahriri mevzular üzerinde 
vazı musabakaları yapılacaktır. 

Bir Yavru ______ .....__ 

~~ Otomobil Altında 

1 Adliyede Doert Hikim 
T e aüde e kedildi 

Yeni Kadro Gelmedi Katipler Aras 
Sinda Değişik•·k Ve Maaş Zaml rı ---------·-------1-Iarçlar Kanunu Tathika Kondu 
Yeni hakimler kanunu mu

cibince yapılan değişikliklere 
dair henüz Adliye Bakanlığın
dan şehrimiz müddeiumumili
ğine bir emir gelme
miştir. Maamafih bu
günlerde beklenilmek-
tedir. 

Yeni hakimler ka
nununa göre teşkil edil
miş olan hususi komis-
yonda b:ızı kararlar 
alınmıştır. Bu kararlara 
göre şehrimiz sulh ce·· 
za hakimi Sait ve ağır 
ceza azasından Tevfik 
ile Urla müstantiği Ha
lil, Kuşadası hukuk ba-
kimi T nhir tekaüde 
sevkedilmişlerdir. Emir 
tebliğ edilir edilmez 
yukarıda adlan geçen 
hakimler vazifelerinden 
ayrı laca~ lardır. 

Şehrimiz mahkeme 
kadrolarından altı ka-
tiplik kaldırılmıştır. Bu
na mukabile Adliy bakan 
lığınca yeni bir icra 
memurluğu kurulmuş
tur. bu icra me-
murluğu kadrosuna üç katip 
ilave edilmiştir. Kaldırılmış olan 
katiplikler de çalışan sulh ceza 
mahkemesinden Naci veKemal 
sulh hukuktan Remzi, icradan 
Mustafa Hayri, Musafa Kemal 
ve Ömer Lütfi vazifelerinden 
çıkanlmişlardır.Yeni teşkil edi
len icra kadrosunda Mustafa 
Memale tekrar iş verilmiştir. 

Yeni gelen mahkeme kad
rolarında başkatiplerin maaşla
rına zamlar yapılmışhr. 

30 lira maaşlı ağırceza mah
kemesi başkatibi Ahmedin ma
aşı 40 liraya, yirmişer lira ma· 
aşlı ticaret mahkemesi başka
tibi Hasan, asliye ceza başka
tibi Ahmet şükrün·i.in maaşları 
otuz, ikinci hukek başkatibi 
Etemin maaşı '25, birinci hukuk 
başkatibi Muhter.emin 22 Jiraya, 
ağırceza katiplerinden Hüseyin 
Remzi, asliye ceza katiplerin
den İhsanın maaşları on yedişer 
buçuktan yirmişer liraya, 25 
lira maaşlı icra muhasibi mes
ulü İzzetin maaşı 30 liraya, 
20 lira maaşlı icra hesap me-
~uru ~eramettinin maaşı 22 
lıraya, ıcra veznedan Hişimin 
22 liraya, on yedi buçuk lira 
maaşlı Ağırceza başkatibi Hak
kının maaşı 22 liraya çıkanl
mışhr. 

Yeni icra 
Yeni teşkil edilen icra me

murluğunun yalnız devlet ala-
M 

cağı ve nafaka işleri ile uğ
raşacağı haber alınmıştır. 

Yeni Harçlar 
Mahkumlardan alınacak iaşe 

Şehrimi:; Adliye biııası 
bedelleri ile icra dairelerince 
ilamlı ve ilamsız, muayyen ve 
gayri muayyen alacaklardan 
alınacak harçlara dair kanunun 
tatbikine dünden itibaren baş
lanmıtbr. 

Bu harçlar adliye sarayları 

ile hapishane binalarının tami
ratına sarfedilecektir. 

İcra dairelerince muayyen 
ve malüm olan ilamlı ve ilam-

sız alacaklardan tahsil olunan 
para üzerinden yüzde iki ve 

kıymeti muayyen olmıyan ilim· 
lann icraca tahsilinde icra tah
sil harcının yansı nispetinde 

harç alınacaktır. Bu paralar 
Ziraat Bankasına yahrılacak 

ve sene sonunda Adliye Ba

kaıtlığı bütcesinin mahkeme 

binaları ve ceza evleri inşaa -
tına ait fasla konulacaktır. 

MahkOmlerln Beslenmesi 
Mahkümlerden de altı ayda 

bir yiyecek miktarını gösteren 
bir bordro ile kendilerinden 
para istenecektir. 

Bu parayı vermiyen olursa 
haklarında tahkikat yapılacak 

fakir oldukları anlaşılanlardan 

para alınmıyacaktır. 
Vakti yerinde olduğu anlaşı-

lanlardan bu parayı :vermedikleri 
takdirde heher yüz {kuruş için 
bir gün liapis yatacaklardır. 

Fakat en çok yatacakf:ırı otuz 
gündür. 

( 
l Zindan Güneşi 
J -Y-aza:n.; Fl.el:>ia .B1.1g;i.h 

Çok Heyecanh, Ulusal Roman ..• 

J Yeni Başlıyoruz 

Valimiz 
Kuşadasına Gidip 

Geldiler 
Vali General Kazım, Cuma 

sabahı yanında sıhhat müdürü 
doktor Cevdet ve nafia baş-
mühendisi Nuri olduğu halde 
Kuiadasına gitmiş ve yol işleri ~ 
ile sıhhat işlerini gözden ge-
çinnişlerdir. General ve yanın· 
dakiler dün akşam dönmüş-
lerdir. 

Pamuk Rekoltesi 
35 Bin Balya Olarak 

Tahmin Ediliyor 
Ege mıntakasının bu seneki 

pamuk rekoltesi 35 bin balya 
olarak teshil edilmiştir. Bu re
kolte miktarına göre Manisa, 
Kasaba, Salihli, Soma, Balike
sir, Bergama, 3 bin balya, Me-
nemen 200 balya, Akhisar 
Kırkağaç 5 bin balya Tepeköy, 
Çıplak, Bayındır, Tire 7 bin 
balya, Aydın ve civarı 15 bin 
balva tutmaktadır. 

Can Verdi 
Dü... öğle üzeri Kızılçullu ile 

Tepecik arasındaki yolda feci 
bir otomobil kazası olmuş "e 
yedi yaşında bir çocuk otoJJJO" 
bil altında can vermiştir. 

4S7 num ralı otomobil l{ı-
ıılçulludan Tepeciğe doğ~ 

clirkcn yedi yaşlarında Ali 
oğlu lbrahime dikkatsizlik ne" 
ticesi çarpmış ve çocuğu çİ)''" 
nemiştir. 

Çocuk aldığı yaraların tesirile 
pekaz sonra ölmüştür. 

Şoför Süleymau yakalanarak 
Adliyeye verilmiştir. -........ . 
Maarjf Müdürümüı 

Manisaya Tayin 
Edildi 

Uzun senelerdenberi vilaye· 
timizin maarif işlerini büyii~ 
bir ·dikkatle ve dürüstlük ile 
idare eden Ahmet Naili arka• 
daşımızın Manisaya tayin edi• 
leceğine dair bir şayia çıknUf 
ve bir kaç gün evvnl de tek· 
zip edilmişti. 

Dün bu husustaki emir "i
Jayete resmen gelmiştir. Ab" 
met Naili Manisa Maarif JJJÜ" 
dürü olmuş yerine de orta ınek· 
tep ve liselerin idaresine neıa· 
ret ve teftiş hakkını haiz bO" 
Iunmak üzere umumi müf ettit• 
lerden Hikmet tayin olu11' 
muştur. İzmirin maarif bakıınıll' 
dan ehemmiyetini nazan dil<· 
kata alan Vekalet yeni müdü
rü eski maarif eminliği salibİ" 
yetleri ile gönderilmiştir. 

Eski maarif müdürümüıiill 
İzmirden ayrılması kendisioİ 
tanıyanlar için bir ziya sayıl: 
mışhr. Manisa maarifi kıyınet~ 
bir arkadaş kazanmışhr. YeoJ 
maarif müdürümüz de İzınirİO 
çok yakından tanıdığı kıymetli 
gençlerimizdendir. Uzun ınud
det şehrimiz erkek mua.IliO' 
mektebi müdürlüğünde buluO
muş, t;ftış vazifesile de 1zıPİI' 
de senelerce kalmışb. lxıoİ' 
maarifi Nailiyi kaybetmeııİI' 
acısını Hikmetin tayininden osii" 
.tevellit memnuniyetle 1:esellir' 
çalışacaktır. -

Terfi Eden 
ilk Mektep Muallimleri 

Geçenlerde ehliyetli ve ııı6'l' 
cletini doldurmuş ilk metae~ 
muallimlerinden terfi edeni~ 
yazmıştık. Buna dair ikİll~ 
liste maarif bakanlığından \'!' 

layete gelmiştir. . 
Birer derece terfi ettiriloı1f 

olan muallimlerin adlarını af' 
ğıya yazıyoruz: 

İsmetpaşa mektebi mualfi1": 
lerinden Kadriye, İnkılap rne1', 
tebinden M. Turhan, Gazi J1le~, 
tebinden Emine Süreyya, N t 
döken mektebinden MeliP1

' 

İstiklal mektebinden' Enise, A~' 
kara mektebinden Halide, cıJJS'; 
huriyet mektebinden Melih': 
İnönü mektebinden Valih•ı Ş~, 
bit Fethi bey mektebinden Ol~ 
nire, Kahramanlar mektebiod e' 

Memduh, Dumlupınar ıne~t ~ 
binden Fatma Aliye, Tire ilc'~re 
mektebinden Mükrime, 1flı 
Peşrevli mektebinden Mustıı ~· 
T epeköy General. Kazıın o>f ef 
tebinden Cemal, Ödemiş Zı 
mektebinden Sadık Hulusi· 

Yardım Kolu . ~i' 
Burnova Hilal mektebı ~ 

maye yardım kolu dün a~~f 
toplanarak yardım şek1İP1 et' 
tırmak için bazı kararlar " 
miştir. cif 
~.anisaya Tayin Ed1~.1e Odemişin Adagide bel~ 1J 

ebesi Muhsine Sıhhat 1~ 
bakanlığınca Manisada . ~·ji' 
Eşkinazi hastanesi heınşıre 1 

ne tayin edilmiştir. 
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2 Kanunuevveı 1934 

Casusluk Hayatım 

kapiteıı Lad uııu:
1 

~~~:;·:::::::·Em: · 
• 

netlerini istiyordu 
MUlazlm Marl 

Reyna Viktorya vapuru bo
kazına kadar dolmuştu. Lüks 
kamarada bile haddinden fazla 
Yolcu vardı. Harp içinde bu 
~kadar tehalükle neye seyahat 
~ettiklerini bir türlü anlamıyor
ldum. Deniz dalgalı idi. Deı;ıiz 
~a·ından muztariptim. Iki 
illin kamaramdan dışarı çıkma
~. Kapiten Ladunun beni 
Rio De Janeiro da himaye ede-
ek bir yardımcı göndermiş 
blması lazımdı. Bu dakikaya 
kadar kimse beni aramadı. 
ll>rens Ratibor'la Von Kalley 
ltyahatimden haberdardılar. 48 
ıııat süren mecburi istirahattan 
"ıonra nihayet dışarı çıktım. 
·Güvertede dolaşırken bir yol
cunun bana sokulmak istediği
ııi farkettim. Acaba bir Fran
liz mıydı? Rüzgar kasketini 
.rarak yanıma kadar getir
llıişti. O da koştu. Kasketini 
alırken rüzgar bir çalı kuşun
dan daha çabuk gidiyor dedi. 
Geniş bir nefes aldım. Kapi

len Ladu bu defa beni dinle
ıııişti. 

- Bu saatta bar boştur. 
Oraya gitmemizi ister misinis 
dedi. 

- Memnuniyetle cevabını 
Verdim. 

Nenketle kendini takdim 
tili: 

Mlilizim Marie 
Mülazim Marie harpten ön

ce de Arjantinde oturmakta 
idi. Çok hasta görünüyordu. 

Vücudunu kemiren sıtması 

gözlerinden belli oluyordu: 

Barda bir çift vardı. İspan
)'ol mu, yoksa Arjantinlimi idi
ler? 
Köşedeki masayı seçerek otur
duk. Mülizim Marie'ye seya
hahmın sebeplerini anlattım. 

Endişelerimi izah ettim. Kapi
ten den ne talimat •aldığını sor
dum. 

Casusluğa hen:iz girdiğinden 
şüphe edilmiyen b u adam 
bana şu cevabı verei: 

- Almanların size tevdi et
tikleri şeyleri Parise götürmeğe 
mecburum. 

- Böyle ise arjantine git
mekliğim beyhudedir.Arjantine 
boş elle gidersem ne diyece
ğim? 

- Emanetlerin çalındığını 
söylersiniz? 

- Arjantindeki Almanlar o 
kadar abdal de ğilairler. Kabi
nem::. " _ ·;niz. Almanların ver
dikleri şeyleri size vereceğim. 
Vapur Kanarya adalarına uğn
yacağına göre, orada vapurdan 
iner. Parise dönerim. 

Mülazım Marie beni teskin 
etmek istiyordu: 

- Hiddetlenmeyiniz madam~ 
Aldığım askeri bir emirdir. 
Ben bu emri yapmakla mükel
lefim. 

- Ali ben de Alınanların 

intikamına kendimi maruz bı

rakmıya1:ağım. 

Mülazim marie bir zahitti. 
Aldığı talimatı yapmak için 
gelmişti. Yoksa bir harekette 
bulunacak halde değildi. 

- Sizin yapacağınız işi ka
ti olarak bildirdiklerine göre 
benim de Rio De Janeiroya 
varır varmaz ne yapmaklığım 
icap ettiğini düşünmemişler 

midir? Yoksa kapiten Ladu 
bölümümü mü istiyor? 

Y ava~ yavaş bar doldu. Gi
renler yüksek seslerle görüşü
yorlardı. Benim için de verilen 
askeri emre inkıyat ederek 
Almanların emanetlerini Müla
zim Marie'ye teslimdenbaşka 
yapacak bir şey yoktu. 

Japonlar Zorbalarla 
E e e Vermişler 

Sovyet Rusya Gazetelerinin Yazıları 
Moskova, 30 (A.A) - Tas 

Ajansından: 
Harbinden Kabarovska ge

len haberler Japonların artık 
liunhuzlarla münasebetlerini 
gİz]emeğe bile lüzum görme
diklerini bildirmektedir. Çin 
Şark şimendiferlerinin şark 
kısmı üzerindeki Japon kuman
danlığı bir Hunhuz çetesile iş 
birliği için anlaşmıştır. Çetenin 
teisleri Japon kumandanlığının 
llıiisaadesile Sithetde ve çete· 
nin 250 azasıda civar dağlara 
Yerleştirilmiştir. Başka birçok 
Yerlerde de Japon kumandan
lığı buna benzer anlaşmalar 
Yapmış ve Hunhuzların faaliye
tini idarr etmektedir. 

Moskova, 30 (A.A) - Tas 
Ajansından: 

Gazeteler son Eylül ayı için
de Mançuride zorbalık vak'
aları hakkında Harbinden al
dıkları rakamları neşrediyor-

_ !ar. Mançuri ve Japon matb -
atında intişar eden bu rakam
lara göre, yalnız Mukden Kirin 
Heylongsiyang ve Heyhey eya
letlerinde 1706 harekette bu
lunan 38 bin zorba sayılıyordu. 
Bu hareketler esnasında 1188 
zorba ve 137 asker ölmuştür. 
Matbuat Japon ve Mançuri 
gazetelerinin Japon - Mançuri 

. kuvvetlerine karşı silahlı bir 
hareketi zorbalık ismile andık
larını hatırlatmaktadır. 

Fon Libentrop Ansızın 
Parise Muvasalat Etti 
Fran~ız - Alman Ticaret Mukavelesi 

~f üzakeratı Süratlc İlerileyor ... 
Paris: 30 (A.A) -M.Hitlerin - Alman ökonomik ,müzake-

htısusi memuru Fon Libentrop releri çabuk . bir surette de-
kendisini istasyonda kimse vam etmektedır. 
beklemediği için yanında bu- D~n .. gece saat 21 den saba-
lunan k h • k•t"b" hın uçune kadar çalışan mu-
. ansı ve ususı a ı ı 1 b b h d k d 
ı!e b · l"kt b" t k · . - rahhas,ar u sa a o uz an 
•e ~r .'. e . ır 3 

__ sıyı ~agırmış 12/30 a kadar bir toplntı daha 
•i _ş fore gı<lecegı yerm adre- yapmışlardır. 

ili vererek istasyondan ayrıi- Bu suretle Bu akşama kadar 
llııştı. Lir anlaşmıya erişecekleri ümit 

Par:s. 33 ( J-\ !\ \ - Freıısız edilmektedir. 

Yani Asır Sahife s 

Fransa Ve İtalya Ara- Almanya T·irk ... acir eı"e 
sındaki Müzakereler Müşkilat Gösteriyor 

Samimi Bir Dostluk Havası İçinde 
İlerlediği Romadan Bıldiriliyor 

Roma, 1 ( H.R ) - Bu
gün de F ranMz sefiri dö ı 
Şambrön İtalya hariciye 
müsteşarı M. Suviç ile 
görüşmelerine deva.n et
miştir. İki memleketin 
yakınlığı temin yolundaki 
müzakereler hayli ilerle
miştir. Cemiyeti akvam
da Almanyanın silahlan
ması meselesi bu mem
lekete karşı takip edile
cek dostane siyaset üze
rinde mutabakat hasıl ol
muştw:. Milletler cemiye
tinde İtalya ve Fransa 

1 
' 

• 

müşterek bir yol güde- .lf, Jl ıısso/ ııı iııiı~ {'<il ıştıyı ı'eııed ik 
ceklerdir. Afrika işleri saı·ayıııııı J.-apısı 

etr~fındaki konuşmalara hara- ı kere!~~ sam~mi ~ir dostluk ba-
ret e devam olunuyor. Müza- vası ıçınde ilerlıyor. 

Sovyet Rusyada Ekmek 
Vesikaları Kaldırıldı 
Açlık İddialarına Fili Cevap 

Moskova, 30 (A.A) - Tas 
Ajaruıından: Gazeteler, memle
ketin bir çok kentlerinden ge
len komünist fırkası merkezi 
icra komitesinin son umumi 
heyeti tarafından kabul edilmiş 
olan karar suretini büyük halk 
kütlelerinin nasıl bir memnuni
yetle karşıladıklarını gösteren 
haberler neşretmektedirler. 

Moskova, Leningrat, Kief, 
Denipropetrovski, Sverdlosk ve 
diğer sanayi merkezlerinde top
lantılar yapılarak bu karar su
reti münakaşa edilıniştir. 

Bu toplantılarda şöz alan 
amele hep birlik olarak ekmek 

vesika usulünün kaldırılması 
memleketia yiyecek hususunda 
durmadan elde ettiği salahı gös
terdiğini ve Sovyet Rusyımın 
inkişafı yolunda yeni bir mer
hale teşkil ettiğini kaydetmiş
lerdir. 
Baş makalesini bu işe tahsis 

eden Pravda gazetesi soruyor: 
Sovyet Rusyanın işidilmemiş 

bir çabuklukla ilerlediğini gös
termek için daha açık bir de
lil aramağa lüzum var mı? 

Bazı kapitalist matbuat ta
rafından Soyyet Rusyada açlık 
hakkında yapılan iftira ne ka
dar alçakçadır. 

800 Milyon Frank 
Nerelere Sarfedilecek 

Fevkalade Tahsisatın Taksimi 
PARİS, 80 (A.A) - Hükü

met tarafından harbiye bakan
lığının fevkalade ihttiyaçları 

için istenen 800 milyon mas
rafın şu suretle taksim edil
diği tebliğ edilmiştir: 

Üç Dakika 
-

Otuz Dolara Ko
nuşulacak 

Nevyork, 30 (A.A) - 8000 
kilometre uzunluğunda yeni 
bir telefon hattı yakında San 
F ransisko ile Tokyo arasında 
işlemeğe başlıyacaktır. Üç da
kikalık bir görüşme otuz dolara 
olacaktır. 

Topçu ve silah imalatı 615 
buçuk milyon, Levazım otuz 
beş milyon.. Sıhhiye hizmeti 
on beş milyon, Barut 80 mil
yon şimendüfer ihtiyacı 6 bu
çuk milyon. 

Fransada 
Altın Ve Banknot 

Mevcudu 
BARİS, 30 (A.A) - Fransa 

bankasının bilançosu: 
Alhn mevcudu 81 Milyar 976 

milyon, ortada dolaşan kağıt 

para 79 milyar 956 buçuk mil
yondur. 

Vapurcular Arasında - Türk Musiki 
Kursları - Taksim de Bir Kaza 

Ltu,1bul, 1 (Hususi) - Al
manyanın tacirlerimize göster
diği müşkilit devam etmekte
dir. Bu meseleyi ele alan ga
zeteler şiddetli neşriyat yap
maktadırla . 

İstanbul, 1 (Hususi) - Va
purculuk şirketi ile deniz yol
ları idaresi içirr yeni bir seyrü 
sefer projesi hazırlanıyor. 

Müthiş 

İstanbul, 1 (Hususi) - Ulu
sal musikimizin serpilmesini 
ilerletmek için alaturka musiki 
bilenlere alafranga öğretmek 
için kurslar açılması kararlaş
tırılmıştır. De "Slere Pazartesi 
günü başlanacaktır. 

İstanbul, 1 (Hususi)- Tak
simde Tramvay şirketinin bir 
otobüsü bir Musevi çocuğunu 
çiğneyerek öldürmüştür. 

Bir Af et 
GörüJnıemiş Bir Su Baskını Ve Tayfun .. 

Yüzünden Olenler Kaybolanlar 
Melburn, 1 (A.A) - 30 saat 

durmadan yağan bir yağmurla 
saatte 50 millik hızla esen bir 
yelden sonra Melbum kasabası 
tarihte görülmedik bir su bas
kınına uaramıştır. Beş kişi öl
müş bir çokları yersiz yurtsuz 
kalmış, ağaçlar köklerinden 
sökülmüştür. Kıyı boyunca pek 
çok yazık olduğu bildiriliyor: 

Melburn,l (A.A) - Su bas-

kını yüzünden 1500 kışi yurt
suzdur. Zarar 250,000 isterlin 
tahmin ediliyor. Binlerce baş 
hayvan boğulmuştur. bazı tren
ler yol ortasında kalmışlardır. 

MANILLA, 1 (A.A)-Geçen 
gece patlak veren bir tayfun 
yüzünden Filipin eyaletlerinden 
bir çoğu altüst olmuştur. Bir 
adam ölmüş 17 balıkçı kaybol
muştur. Yazık bir kaç milyon 
dolardır. 

Resmi Istılahların 
Türkçe Karşılıkları Araştırılıyor 
Ankara, 1 (Hususi) - Resmi ıstılahları tespit ve kararlaştıra

cak olan ve içinde her vekaletten azalar bulunan komisyon, dün 
Başvekalet muameleler geı:el müdürü Emrullah beyin başkanlığı 
~hnda toplanmış ve bazı kararlar vermiştir. 

Serbest Meslek Sahipleri 
Kazanç Vergisini Maktu Verecekler 

Ankara, 1 (Hususi) - Maliye Bakanlığı Valilere bir tamim 
yaparak, serbest meslekler erbabının iratları ne olursa olsun 
gayri safi irat üzerinden kazanç vergisine tabi tutulmalarını 
bildirmiştir. ' 

······················································································[ 

Afyonda 
Muhtarlara Veri
len Dersler Bitti 

Afyon, 1 (A.A) - Halkevin
de açılan ve on gün süren 
muhtarlar kursu dün kapan-
mıştır. Muhtarlara evde 

150 kişilik bir yemek verilmiş
tir. Kendilerine otuz ders sekiz 
konferans verilmiştir. Muhtar ar 
köylerine dönmüşlerdir. 

Afyon, 1 (A.A) - Vilayetin 
nüfusu arttığından bu yıl artık 
olarak bir meb'us daha çıka
cağı anlaşılmaktadır. 

Akademiye 
Yeni Aza Seçlldl 

Paris, 30 (A.A) - Akademi 
ölen Bartunun yerine sefir M. 
Pol Klodeldee namzetlik mek-
tubu almıştır. 

Pariste 
Firdevsi için Me
rasim Yapılacak .. 

Paris, 1 (A.A) - İrana ait 
araştırma kurumu edebiyat 
akademisine meşhur İran şairi 
Firdevsinin bininci yıldönümü 
18 Kanunusanide Sorbon da
rülfünununda kutlulıyacağını 
bildirmiştir. Merasim hükume
tin ve İran sefaretinin himayesi 
.-!tında yapılacak ve reisicum
hur M. Lebrun vesair yüksek 
zevat bulunacaktır. 

Mısırda 
Kral kararname)'i 

• 
lınza Etti 

Kahire, 30 (A.A) - Kral 
Fuat teşkilatı esasiye kanunu
nu kal · ıran meclisi dağıtan 
kararı bugün imza etmiştir. 

TAYYARE SiNEMASI 
Kahıre, 1 (A.A)- Yeni ka

nunu esasinin ilanına degin 
kral Fuat teşrü ve icrai kuv
vetlerle Parlamentonun haiz 
olduğu kuvvetleri üzerine al
mış olup bunları kabine vası
tasile kullanacaktır. Bütün ka
nunlar ve kararnameler yeni 
parlamentoya verilecektir. 

Telefon 3151 BugUn Telefon 3151 

PRENSESİN ÇILGINLIKLARI 
Fransızca sözlü MARİE BELK - ALBERT PREJEt~T - ARMOND BRENHARD 

gibi üç büyük Fransız sinema yıldızının temsil ettikleri hakiki bir şaheser. Ayrıca 

AMAN KARIM GELİYOR 
İki kısımlık renkli komik revü (hakiki bir sanat eseridir. 

FOX Dünya havadisleri 

S S ti • 
0 

Hergün 15-17-19-21,15. Perşembe 13-eanS aa erı. 15-17 Talebe seansı. Cuma 13 ilave seansı 
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Bay Rifat 
Şark Debiryolları ticaret kıs

mı amirlerinden Bay Rifat 
şehrimize gelmişti.r Bir kaç 
gün İzmirde kaldıktan sonra 
demiryollarında yapılan tenzi-
13tın tesirlerini tetkik eylemek 
üzere Denizlive ıridecektir. 

• 



.. ,,.. . 
Bir Aşk Kahramanı 
Bir Türk Gencinin 

Heyecalı Maceraları 
••••• 
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Tahhrvamn bir tarafında ip

ten bir merdiven vardı. 
Onu getirip bir ucundaki 

çengelleri heykelin üzerine at
mağa başladılar. 

Birkaç defa abnca çenkel 
bir tarafa ilişti. 

Derhal fakirlerden birisi mer
divenden çıkıp heykelin kolla
rına basb. 

Aşağıdakiler Niyamayı sırt

!ayıp kaldırdılar. 
Merdivenden birkaç ayak 

çikarak yukarıdaki herife yak
laştırdılar. 

Herif uzandı. Zavallı Niya
mayı kollarından çekerek yu
karı aldı. 

Bu ameliyatı Hayım yalnız 

başına yapmağa kalkmış ol
saydı imkanı yoktu. Zira beş 
altı metro irtifaa kadar bir kı
zı çıkarmak izbandut gibi dört 
herif için bile zordu. 

Zavallı Niyamayı heykelin 
ağuşuna bırakıp aşağıya indik
leri zaman heykel yavaş yavaş 
kollarını kaldırmağa başladı. 

İri vücutlu bir adamın kun-

dalctaki çocuğu bağrına bas

ması ne nisbet gösterirse Ma
yaniyama da heykelin kucağın-

da o nisbeti gösteriyordu. 

Zavallının kemikleri nasıl ça
tır çatır kırılacağını görmek 
için Hayımdurani aşağıda neşe 
ile beklemekte idi. 

Fakat heykel kollarını niha
yet derecesine kadar kapadığı 
halde Mayaniyama çatır çatr 
ezilmeyip te o kocaman kollara 
nisbelle pek küçük kaldığı ga
rülünce fakirlerin yüzlerinde de 
bir takım taaccüp, şüphe ala
metleri görülmeğe başlandı. 

Evelcede arzetmiştik. Halka 
batıl ve taassuplu terbiye ve
rilirse bundan faydadan ziya
de mazarrat hasıl olur.Bu hey
kelin mabut olduğuna inanan 
fakirler onun kollan arasında
ki günahkann ezilmesini bek
lerken aksini görünce ya maz
lumluğuna yaht ta mabut tara
fından affedildiğine hükmet
mişlerdi 

Haym Durani fakirlerde bu 
itikadın değişmesini görünce 

göz:lei fal taşı gibi açıldı • De
di ki: 

- Bu alametin ne olduğunu 
anladınız mı? Mabut hazretleri, 
mahküm kızın birden idamını 
istemedi. KoJları arasında tuta-

. cak aç susuz öldürecektir! 
Vakıa fakirler baş eğip bo

yun bükerek riza alameti gös
terdiler. 

Zaten taassup içinde büyümüş 
olanların bir riyakarlık alamet
leri de bu değil midir? 

Hiç inanmadıkları şeylerde 
kendilerine söylendiğinde he
men inanmış gibi görünürler ki 

· münafıklıktır. 
Hayımdurani, fakirlerin ken

disine inanmadıklarını görünce 
hiç renk vermedi: 

- Ha vdı, vazifemiz bitti. 
' ~idelim dedi 

Heriflerin önüne düştü. 

Fakat mabede girdikleri yer
e\ en değil, ona zıt bir taraftan 

r .dü. 
Bu taraf tnhtervanın ancak 

geçebileceği kadar dar 
ve karanlık bir yoldu. 
Hayım önde dört fakir ar

kada, tahtervanda sırtlarında 

olduğn halde yiirürlerken bir 
de öyle bir yere geldiler ki 
zavallı adamların ayakları al
tında bulunan iki metre uzun
luğunda ve bir buçuk met
re genişliğindeki mermer 
taşı tersine döndü!lü gibi fa-

kirler de tahtırvan da ı: a:d:r 
küldür. içinde kaybolup git-
tiler! 
Bu gibi mabetler içinde bin tür
lü mucize yerleri bulunur. Bun
ların birisi de işte böyle b yük 
bir mermer taşı mil ile oynak 
bir halde bulundurmaktır. Dı

varın bir tarafındaki gizli bir 
yaya dokununca üzerine basa
cak olanları hemen çal açağı 
eder. 

Biçare fakirlerin düştükleri 
yer derin ve müthiş bir mah
zendi. 

Orada aç susuz ölmeğe mah
küm olmuşlardı. 

Yalnız onlar değil. Tahtı re
van ve ip merdiven gibi Ha· 
yım Duraninin bu cinayeti yap
tığı aletlerin hepsi de onlarla 
beraber mahvolmuştu. 

Bu cinayeti de Hayim Dura
ninin niçin yaptığını fazla iza
hata lüzum yoktur. İki gün 
evvel idamlanna hükmettirdiği 
ecnebiler büyük mubut tarafın
dan bir file ilham olunarak 
kurtulmuşlar, bu hal Hayım 

Düraniyi hayli gözden ve iti

bardan düşürmüştü. 

Şimdi ise siyah mabet tan

nsı da kollan arasına bırakı-

lan bir 

meyıp 

evladını 

caklar 

mülevves kızı öldür

şefkatlı bir ananın 
kucaklaması gibi ku-

ve bu da halk ara-

ımda şayi olursa Hayim Du

rani bütün bütün itibardan 

düşer ve mahvolurdu. 
Bu suretle mahvolmaktan 

ise dört kişiyi mahvebneği el-
bette tercih ederdi. · 

Çünkü fakir denilen bu he

rifler kendisine sayılı olarak 
teslim edilmemişti. Kaç tane

sini arzu ederse yok etmekte 

hiçbir beis yoktu! 
Zavallı Mayaniyamanın bu 

heykelin kucağında ne gibi 
hisler geçirdiğini soruyor mu
sunuz? 

Kazaya rizayı göze aldır
mışb. 

Canını Allaha aşkını Feride 
havale etmiş, büyük bir meta
netle ölümü bekliyordu. 

Yalnız, dört fakir ile bir tah
tırevanın yer altına tekerlen
mesinden çıkan gürültü, bahu
sus ayakları altındaki mermer 

kımıldanmağa başlar başlamaz 

işi anlamış olan fakirlerin ean 
havli ile kopardıkları ca~lar 
yakıcı feryadı işidince: 

Zavallı adamlar! 
Diye heriflere yüreği sızla

mış, gözlerinden sel gibi yaş
lar boşanmıştı. 

Hayımdurani bu son cinaye
ti de yaptıktan sonra tekrar 
Mayaniyamanın yanına geldi. 
Ve zavallının son dakikasını 

zehirlemek için dedi ki: 
- Sonu ~aı 

Kapıyı Zorhyordu 
Birinci kordonda kon-

duracı Mehmet oğlu Ali 
Riıa, Hasan Tahsin kızı on 
dört yaşlarında Müzeyyenin 
açık bulunan cümle kapısından 
evine girerek iç kapıyı zorlar
ken etraftan yetişilmiş ve mü
tecaviz zabıtaca tutulmuştur. 

Çanta Uçuvermiş 

Hurdavatçılarda yedi numa
ralı manifatura mağazasına 

kumaş almağa giden Mustafa 
kızı Eminenin sandalye üze
rinde bıraktığı çantası çalın
mıştır. Çantada sekiz lira ile 
beş lira kıymetinde bir çift 
eldiven vesaire varmış. Hırsız 
aranmaktadır. 

Günün En Büyük Divası 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yugoslavyanın Uluslar Cemiyetine 
Tevdi Ettiği Notanın Metni 

r 

Ulu.slar cemiyetindeki göriiş1.ıc.e1·i Jıcyccmtlrı TJekliycn 
.Belgrattan. bir gö1·iinü.ş 

Ankara, (27 ikinci Teşrin) - rine verdiği yardım ve müzahn-
(A.A)- YugoslavyaJ,Un Ulus- retten dolayı Macar makamlan-
lar cemiyeti umumi katipliğine nın mes'uliyetlerini çok mühim 
verdiği notanın metni şudur: ve açık bir tarzda göster-

"Bütün soysal u1uslan vic- -.niştir. (Yugoslav hükümeti, 
danen müteessir eden menfur tafsilatlı bir muhtıra ile bu 
Marsilya cinayeti, Yugoslavya hususa dair olarak elinde bu-
hükümetini. bu mes'elenin, bir lunan bütün deliller ve vesika-
çok devletler polis teşkilabnın ları konseye tevdi edecektir.) 
sorup araşbrmasile ortaya çı- Hissiyatının derinliklerinden 
kan ve Yugoslavya ile kom- yaralanmış olan Yugoslav ulusu 
şusu Macaristan arasındaki iyi suikasbn hazırlanış ve yapılışı 
geçinme ve barışı tehlikeye şeraitinin tamamen aydınlan-
maruz bırakacak mahiyette bu- ması lazımgeldiğinc kanidir. 
Junan hassatan mühim bazı Yugoslav ulusunun büyük acısı 
safhalannı uluslar cemiyeti yukanda zikri geçen vakıalar 
umumi katipliğine duyurmağa netic.esinde, suikasbn yapılma-

lı tmi
. ti sını ılham eden ve kolaylaştı-

mec ur e ş .r • .. _ ran ve ulusal arazi dışında 
Geçen Hazıranın dordunde b J 1 k d · b" . · K . u unan ara arşı enn ır 

uluslar cemıyetı onscyıne yap- nefret ve umumi bir gayza 
tığı bir tebliğle, Yugoslav hü- tahavvül etmiştir. 
kümeti Macaristan da yerleşmiş Eğer y ugoslav ulusu geçir-
bulunan bazı tethişçi unsurla- mekte olduğu bu elemli imti· 
rın cinayetkar hareketleri ve handa bütün vakarını ve soğuk 
bu unsurların bazı Macar ma- kanlılığını muhafaza etmiş ise, 
kamları nezdinde bUlduğu yar- bu, sulhun ve bu sulhun deı-
dım ve cürüm od.aldığı üzerine teği olan uluslararası ahlaki.Dın 
Konseyin nazan dikkatini cel- bekçisi bulunan uluslar cemi-
beylemişti, Konseyin 4 haziran yeti müesscriyetine inanmakta 
tarihli celsesinde bu meselede olduğundan dolayıdır. 

·Macar taazzuvlannın curum Uluslar arası mes'uliyetini ol-
şerikliğini izah ettikten sonra, duğu kadar ulusuna karşı va-

. Yugoslav hükümeti; mesuliyet- zifesinide müdrik bulunan Yu-
leri ile karşı karşıya konan goslavya hükumeti, kendini, 
Macar hü~<Ümetinin Macaris- feci Marsilya hidiselerinin sars-
tanda tethişçi unsurların gör- tığı uluslar arası adalet ve ah-
dükleri yardıma bir nihayet lakına karşı itimadın yeniden 
vermek ıçan lazım gelen kurulması için uluslar cemiyeti 
tedbirlerin almacağ<ına ' • kati konseyine müracaat etmeğe 
surette kani olarak, Ma- mecbur görmektedir. 
car - Yugoslav l hududunda Mes'uliyetlerin, uluılararası 
vaziyeti heyeti ınnumiyesiyle cemaatinin en yüksek taazzuvu 
doğrudan doğruya müzakerat huzurunda ortaya konması mu-
neticesinde halletmeğe amade hakkak surette lazımdır. Çün-
olduğunu beyan etmişti. Ancak kü uluslararası sulhu ve iyi 
bu fikir altındadır ki Macar geçinmesi için, en şanlı şefinin 
hükumeti ile müzakerelere baş- şahsında, mes'uliyetleri adil bir 
landı ve bu müzakereler Bel- cezaya çarpmıyan cinai vak' -
grat'ta 21 temmuzda imza edi· alara maruz kalmış bir milletin 
len bir itilafla neticelendi. tatmin edilmemiş hislerinden 

Bununla beraber, !Y'.'ugoslavya daha büyük bir tehlike mevcut 
kralı haşmetlu Aleksandr haz- olmaz. 
retlerinin ve Fransa hariciye ikinci bir mesele olarak, 
bakanı Louis Barthou'nun Marsilya vak'aları, gittikç.e ar-
katli üzerine yapılan tahkikat, tan bir ehemmiyetle değil yal-
bu cinai vak'alann Macarista- nız Yugoslavya, fakat bütün 
na iltica etmiş ve geçmişte soysal dilnya aleyhine kabul 
olduğu gibi bu memlekette edilmiyecck uluslar arası siya-
ayni yardımlardan istifade et- sasının bazı metotları davasını 
mekte devam eylemiş bu- ortaya koymaktadır. Mesele, ne 
lunan tcthişçi unsurların iş- münferit bir şahsın işlediği 
tirakiyle kurulmuş ve yapılmış . siyasal bir cinayet, ne de siya-
olduğunu vn ancak bu yardım- sal mültecilere verilen iltica 
lar neticesinde menfur Marsil- meselesi değildir. Hakikatte 
ya fiilinin yapılabildiğini isbat ortaya konan dava, muvazzah 
etmiştir. bir siyasal gaye için seri ile 

Filhakika, katilin cürüm or- cinayetler ve suikastler yap-
takları arasında Yugoslav hü- mağı iş edinmiş fesat erbabının 
kumerinin Macaristan hükiimc- yabancı bir ülke topraklarında 
ti nezdinde yaptığı şikayntlere çalışmalarıdır. İnceden inceye 
mevzu teşkil eden tethişçiler de uzun hazırlık devresi esnasında 
bulunmaktadır. Bunların ifade- cinayetlere Macaristan içinde 
lerinden, kendilerinin macaris- bağışlanmış olan kolaylıklar ve 
tanda yalnız bir melce bulmak- himaye inanılamıyacak gibidir. 
la kalmayıp aynı zamanda sui- Eğer bir ulusun en iyi kulları 
kastın arefesine kadar bu ve uluslararası barışının en sar-
memleket dahilinde toplu bir sılmaz destekleri, vazifeleri ya-
halde oturmakta oldukları or- / par halde, yığınla hazırlanmış 
taya çıkmıştır. Tahkikat neti- ve terbiye edilmiş bulunan ve 
cesi, hicret eden bazı Yugos- yabancı bir ülke makamlannın 
lav tebasmın tethişçi faaliyetle teveccüh ve yardımını iÖren 

Yıt!JU::O ac lıariciyc bakanı-

Yeııliç 

caniler tarafından öldürülebi
lırse, taazzuv etmiş hiç bir hil
kiımetin yaşaması kabil değil
dir. Filhakika bu vaziyette ıoy
sal dünya için bir anarşi ve 
uluslararası barbarlığı devri 
başlıyacak ve bu devir içinde 
uluslararası barışının en iptidai 
esasları sakınılmıyacak bir şe
kilde yıkılıp gidecektir. 

Banşın idamesinde titiz olan 
ve uluslar cemiyetinin otorite
sine itimadı bulunan Yugoslav 
hükumnti, bu vakıaların büyük 
ehem~iyeti karşısında, misakın 
on birinci maddesinin ikinci 
fıkrasına dayanarak Yugoslav
ya ve mac:aristan arasındaki 
münasebetleri vahim surette 
bozabilecek ve uluslar arasın
daki barışı ve iyi geçinmeyi 
tehlikeye koyacak bu vaziyeti 

konseye havale eyler. 
Bu mnseleyi, konseyin gele-

cek adi toplanhsı ruznamesine 

koyarsanız size ziyadesile med
yunu şükrrn olurum. 

Yugoslav Notası Ve 
Bulgarlar 

Sofyada çıkan Mir gazetesi 
diyor ki: 

Yugoslav hükümeti, Uluslar 
cemiyeti önünde, Marsilya ci
nayetinin mes'uliyetlerini an
lattı. Yugoslav hükumetinin 
notası, kendi arazisi içinde 
cinayet bazırlıklanna göz yu-

man Macaristanın mes'uliyetini 

tebarüz ettiriyor. Romanya ve 
Çekoslovakya da, Yugoslavya• 
nın şikayetini takviye etmek 
üzere, ayni maalde birer nota 
vermiştir. Bu keyfiyet küçük 
itilafın bu mesele karşısında 
müttehit olup mes'uliyetler üze
rinde tam hakikatın aranılma
sında ısrar edeceğini göster
mektedir. 

Başka devletlerin müzahe
retine de nail olacak olan Yu
gos!avyanın bu hareketi Fran· 
sa tarafından tutulmaktadır. 

Yugostavyanın bu hareketi 
meşru bir harekettir. Ve ulus
lar cemiyeti mısakına muva
fıktır. 

Çünkü meseleyi, eğer ted
bir alınmazsa barışı bozabilecek 
mahiyetteki vak'atar teşkil ey
lemektedir. 

Fakat, merkezi Avrupada 
hüküm süren heyecanı fikir
lerde teskin etmek için bir 
hal sureti bulunması lüzumunu 
tebarüz ettirmekte herkes müt
tefiktir. M. Y evtiç, sovukkan
lılığını muhafaza ederek vazi
fesini yapmıştır. Çünki bugün
lerde uluslararası vaziyetinde 
vukua gelecek herhangi bir 
karışıklık, yakında yapılacak 
Fransız - İtalyan müzakereleri
nin aleyhine çıkacaktır. Hal
buki, iki büyük devlet arasın
da itimadın yeniden doğması 
ve İtalyan - Yugoslav anlaşma-

... sının hazırlanması bu müzake
relerden beklenilmektedir. 

Vaziyet çok naziktir. Suikast 
üzerinde hiç bir tesanüt olma
yıp her devlet kendi mes'uli-

t .... 

Siyasal 
Çetin Konuşmalar 

- Baştaıaıı Bumci sahıede -

hardt'ın uluslar meclisinde is-
6natıız, yardımsız kalacağı 
kanaatı umumidir. Yugosla\' 
notası genel tasvibe mazhar 
olmuştur. Biiyük törüler siyasal 
suçların tekrar edilmemesi için 
görüşmelerinde devam ediyor
lar. Almanya Belgrat ve Bu
dapeşte orasında biraflığını 

ilan etmiş bu!unuyor. Macar 
şampiyonu tecrit edilmiş bir 
vaziyettedir. 

Cenevre, 30 (A.A)-Uluslar 
kurumunun fevkalade konseyi 
5.12 tarihinde öğleden sonra 
toplanacaktır. 

Paris, 1 (H.R)- Yugoslavya 
kral naibi Prens Pol Londrada11 

buraya dönmüştür. Prens Pa
riste birkaç gün kalacak ve 
Fransız ricali ile görüşecektir. 

Bugün öğleden sonra Elize 
sarayında Cumhur reisi tara-

fından kabul edilmiştir. AkşaıD 
Fransız hariciye nazırı mösyö 
Laval ile uzun bir mülakatta 
bulunmuştur. 

Öğütleri Reddedildi 
Londra, 1 (A.A) - Daily He

ralt gazetesinin diplomatik mu
habirinin haber aldığına göre 
kral Aleksandrm katline dair 
Yugoslavyanın uluslar kurumu-

na verdiği şikayetname hak

kında dün Yugoslavya prensi 

Pol ile M. Makdonalt arasında 

bir konuşma olmuş ve Y Ügos

la vya prensi Fransa ilç İngil
tere tarafından kendi hükume
tine verilen yavaşlık öğütlerini 
abamalamıştır. (Reddetmiştir.) 
M. Makdonalt şiddetli hareket 
taraftarı olduğu söylenilen preP 
si kandıramamıştır. 

... ® ... 

Soyadı 
Seçimini Kolay
laştıracak Adlar 

ANKARA 30 (A.A) - Türk 
Dili araştırma kurumunun so

yadları hakkında bi)dirdiği B. 
Listesinin ikinci parçası şu· 

dur: 
Baydur, Baygeldi, Baygut, 

Alp, Berke, Bayin, Bayındır. 
Begiç, Bayırkan, Baykara, 
Baymas, Bayna. Baybal, Bay
ram, Bayram Bigün, (ka) Bay
soy, Bayrı, Baysan, Baysat11 

Baysinup, Baysu, Baysug, Bny-

sungur. Baysu1 Baytemur, Bay-
tok, Baytuz, Bayıtmış. Bayyi· 
git, Bazir, (ka) Bazman, Bece· 
ne, Bagbaba: Bagbars, begdil, 
Beg, Dogaıı, Begec, Begec 
Aralan, Beg, (ka) Belgisi, Beg· 
kondu, Bagtaş, Begtorunu, Be
ki, Bekil, Bckis, (ka) BeklePı 

Beksarı, Bektaş, Bekuc, Bugıı 
Belban, Balhan. Be!eda, Balb•• 
Belek, Beler, Belketin, Berdi
bek: ....... 

Kral 
Brendiziden 
Romaya Döndü 
BRENDİZİ, 30 (A.A) - itıı!· 

ya kralı Somaliden Brendiziyc 
gelmiştir, Kralın bindiği vapı~· 
ra ikinci deniz filosu ile bır 
deniz tayyaresi filosu refak3 

etmekte idi. 
ROMA, 1 (H.R) - italf' 

kralı bugün Romaya dönınüŞ' 
ili~ • ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·ı yetini taşımakla beraber, tec~J 
edilmiş olan haddin haridrte 

• 1 ıı • çıkarılırsa Macaristanın ita 'i 
dan siyasal müzaheret göre· 
ceği muhakkahtır. Ve bu talc~ 
dirde barış aleyhine olar• 
Fransa İtalya anlaşması ın~•· 
lesef ikinci safa S?cçecektıt· 
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Teodos Onun Ayak Seslerine Bir Saniye Kadaı· Kulak Verdi 
Sonra Bir Mecnun Gibi Başını Duvara Çarparak Ağladı 
Başını oğuşturarak doğrul

mağa çalışırken, karşısında pis 
pis sıntan bir adam gördü. 
Başı fena halde sancıyordu. 
Bir sarhoş gibiydi .. Odada her 
şeyi altüst görüyordu. Duvar
lar, tavan, her şey, amma her 
şey dönüyordu .. 

Sol eliyle yere dayanarak 
doğruldu: 

- Neredeyim ben? 
Karşısında pis pis sırıtan 

adamı muhatap etmişti. Bu 
suale herif, asabi kahkayla ka
nşık cevap vermişti: 

Korkmayın.. Namuslu 
adamlar arasında bulunuyorsu
nuz .. Burada her kesin hayatı 
emniyet altındadır. 

Cevap pek lastikli verilmişti. 
- Ne demek istiyorsun? 

-Diye azametle sordu Teodos-
yoksa benimle istihza mı edi
yorsun? Benim kim olduğumu 
bilıniyor musun? 

- Bilmez olur muyum .. 
Öyleyse sözlerime dikkat et 

haddini bil... 
- Ben sözlerimi dikkatla 

söyliyenlerdenim. Senin ne ol
duğun bana vız gelir.. Kim 
olursan ol, istersen Allah ol, 
burada göreceğin muamele her 
kesin gördüğü muameledir. 

- Yani, icap ederse aç ka
lırsın.. Bir az hırlanırsan sopa 
hazır. 

- Sopa mı? 
- Öyle .• Ne zannettin .. 
- Vaay küstah vay! Ben 

fİmdi gösteririm sana .. 
Ve iki elinin on parmağını 

açarak karşısındaki adama 
aaldırmak istedi. 

Fakat bir adım bile ilerliye
medi. Sivri uçlu bir kamçı, 
havada ıslık çalarak şöyle bir 
şaklamış, ve o anda bir ikinci 
şaklama daha iştildi. 

T eodos bir köpek gibi ulu
yarak geriledi: 

Herif iki bir derneğe lüzum 
görmeden bir ikinci darbe daha 
indirdi. 

Derken bir üçüncü ve dör
düncü darbe daha. 

Hassa kumandanı, iki eliyle 
yüzünü örterek yorgun bir Deve 
gibi yere çöktü. 

Ayakta duran herif, çılgın 
bir kahkaha savurarak haykır
dı. -Etek herif! İşte böyle .• 
Kımıldadın mı, kırbaç hazırdır. 
Bana Annemas azraili Melet· 
yos derler. Ben göz yaşı, ah 
nedir bilmem. Ağlamak bana 
vız gelir.. Her yiğit lakabiyle 
anılırya.. Bizim sağırlığımız da 
bu yolda.. işte bundan kelli .. 

Ve sesini hafifleterek ilave 
etti: 

- Anemasın ne demek ol
duğunu sana öğretmeğe lüzum 
yok, düne kadar Hassa kuman
danlığı etmiş adam elbette 
bunu bilir. 

Anemas mı? Ben Anemasta 
mıyım? 

Öyle korkak, öyle ürkek ve 
çekingen bir sesle, ve öyle yır
tıcı bir çığlıkla sorulınuştu ki, 
bu sual bütün kalpsizliğine rağ
men kırbaçlı adam, bir an 
hüzne kapılır gibi oldu. 

Bu hüzün işte bu kadar de
vam etti. 

Bir an.. 
Ve sonra hazret eskisinden 

vurarak söylendi: 
- Seni bir kaç saat evvel 

bir sedye içinde getirdiler. 
- Kimin getirdiğini söyliye

bilir misin? 
- Kimden korkum var? El

bette söylerim.. İki Hassa ça
vuşu, sen küp gibi sarhoştun 

galiba ki dürttük dürtük, ses 
çıkarmadın.. Seni yarı ölü ol
duğun için aklın başına gelin
ceye kadar yanında bekledim. 

- Niçin? 
- Olur a:. Birdenbire ölü-

verirsin diye .. Burada, bu ola
gan işlerdendir. Herifi deliğe 
bkanz. İşimiz başımızan aşkın .. 
Bir daha yanına varıp, hali 
habr sormağa vakbmız olını

yor. Hani bir hafta güç sabr
ediyor, ya ekmeksizlikten aç 
kalıyor, yahut ta susuzluktan 
çatlayıveriyor .. Bir de bakıyor
sun ki kalenin içinde pis pis 
koku .. Artık işin yoksa kapı 
Kapı dolaş ölü ara. 

O kadar tatlı tatlı konuşu· 

yor, bu tüyler ürpertici mev
zuu öyle lakayt bir eda ile an
labyordu ki, T eodos müthi, bir 
yese kapılarak: 

Sonra -dedi-
Sonrası işte bu .. Ölüyü bul

duk mu oradan ötesi kolay. 
Süprüntü arabasına atbk mı 
doğru mermer kuleye .. Oradan 
ötesi malum.. Sandal, cumbur
lop denize .• 

Sol elinin bileğine bir deste 
anahtar geçirmişti. Önünde bir 
pala sallanıyor, ikide bir, sağ 
elindeki kırbaçla ayaklarını 
dövüyordu: 

- Hani -dedi- doğrusunu 

istersen, senin aklını başına 
toplıyacağına hiç mi hiç aklım 
kesmemişti. Onun için, ihtiyatlı 
davranmak istedim de yanına 
geldim .• 

- Teşekkür ederimi - Diye 
kekeledi T eodos-

T eşekküre lüzum yok! Maal-
esef buna hak kazanamadık. 

- Maalesef mi? 
- Öyleya .. Ölınedin ki .. 
- Ölınedim mi? 
- Ölmedin ya.. Ölseydin 

bir hizmetimiz dokunabilecekti. 
Büyük bir ciddiyetle ilave 

etti: 
- Hani İsa beni çarpsın 

eğer hilafım varsa.. Bu mezar
cılardan da, papaslardan da 
daha insaflı adamlarız. Vazife
mizi yaparken hiç bir fedakar· 
lıktan çekinmeyiz .. Merak et
me! Çoğu gitti, ve elbetteki 
azı kaldı. Burada yaşasan ya· 
şasan haydi daha on gün ya
şıyasın, gözlerini yumduğun 
gün kıymetini anlarsın! 

Teodos ta mel'unun biriydi 
amma, bu herifin yanında gene 
insan sayılırdı. Bu ne vicdansız 
herif böyle .. Bir mahpusun ölü
münden bahsederken adeta ağ
zının suyu akıyordu. 

Hassa kumandanı ona bir ke
lime daha söyliyebilecek kud
rette değildi, sustu. 

Gardiyan kapıya doğru iler
lerken bir kahkaha daha sa
vurdu: 

- Senin bir de sevdiğin var
mış -diye homurdandı- onun 
babası mı varmış ne ? 

- Eeey? 

dermişler. 

- Emin misin? 
- Seni gördüğüm gibi, bana 

haber getirenler, kulağı delik 
adamlardır. Haydi senin nene 
lazım.. Daha ilerisine gitme .. 
Şimdilik hakkını helal eti 

Kapıyı ani bir çekişle açtı. 
Birdenbire dışarı çıktı. 

Paslı bir kilit içinde dönen 
kocaman bir anahtardan çıkan 
ses işitildi. 

Gardiyan uzaklaştı. 

Teodos onun ayak seslerine 
bir saniye kadar kulak verdi. 
Sonra bir mecnun gibi kafasını 
duvara çarparak ağlamağa baş
ladı. 

Elbette ağlıyacaktı. O ağla
mıyacaktı da başkası mı ağ· 

lıyacaktı. 
Uzun senelerin bin bir ser

güzeştine tırmanarak ulaştığı 
debdebeli makamdan bir an 
içinde düşmüş olsaydı gene 
eyi idi. Fakat hem düşmüş hem 
de boynu altında kalmıştı. 

Hassa kumandanlığı havaya 
kanşmıştı. 

Vasilissanın &şıklığı cıvaya 

karışmıştı. 
Sevgisinden çıldırdığı Klero

men ta Kütahya ya gönderilmişti. 
kendisiiseEloterin en muhteşem 
dairesinden Anemasın en ber
bat,en karanhk zındanma yuvar
lanmıştı. O ağlamıyacaktı da 
kim ağlıyacaktı .. 

Ah efendim ahi Artık bu 
kafayı sivri kayalara çarpıp pa
ranı parça etmeliydi: 

• • • BUyUk Meclls 
- lştel 
- Nerede? 
- işte bak! Nah şurada .. 
- Evet, evet.. 
- Dikkat eti Büyük çınann 

yanında durdu .. 
- Gördüm. 
Ayasofyanın kubbesindeki 

altın salip güneş altında pırıl 
pınl yanıyordu. 

Sokaklar tenha idi, yakan 
kavuran bir sıcaklık içinde şe
hir bunalmış gibiydi. Hipodro
mun dış tarafında duvarların 

boylu boyunca sıralanan yüksek 
çınarların gölgesinde sekiz on 
başı boş şekerleme yapıyorlardı. 

Niseforun sarayı da şehrin öl
gün temposuna uymuştu. 

Hipodromun dış duvarları üs
tünden aşarak Amfiteatn ku
cakhyan geniş balkonda Nise
forla Leon haşhaşa vermiş ko
nuşuyorlardı. 

Nisefor parmağını uzatmış 
bir şeyler gösteriyordu. 

- Dikkat et!.. -Diye tekrar
ladı- Bak, tanı sırada ... 

- Yerde uzanmış bir adam 
var, o mu? 

- Hayır onun yanındaki.. 
- Şu mu? 
- Yok canım .. O da değil. 
- Nah şu .. Bak sırtında kır-

mızı bir entari var .. 
- Evet evet .. 
- Elini salla.. İşaret bekli-

yor .. 
Leon, sağ elini kaldırdı.Yum

reğunu sıktı. Sonra birden par
maklannı açarak avucunu ba
şına dayadı. 

- Kifi, glrdü. 

'~Bulgar Askerleri Yunan Toprakla .. 
rında Beş Türkü Öldürdüler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İstanbul, 1 (Hususi) - Atinadan bildiriliyor: Bulgar topraklarında yaşıyan Türklere karşı tatbik 

edilen tazyikten kaçan bir kafile Yunan lıudutlarına sığınmışlardır. Hicret eden Türkleri takip 
eyliyen Bulgar askerleri Türklerin arkasından Yunan hudutlarını da geçerek dokuz kilometre 
ilerlemişlerdir. Yunan toprakları üzerinde Bulgar askerlerile Türk muhacirler çarpışmışlardır. 
Tür~erden S ölü vardır. Bulgarlar diğer geri kalan Türkleri alıp tekrar Bulgaristana götürmüş
lerdır. Bulgarlann Yunan topraklarına gelerek tecavüzde bulunmalan Atinada ehemmiyetli bir 
heyecan uyandırmıştır. 

Türkçe Bilmiyenler Osmanlıca 
Bilmiyorlar Yazmasını da 

Ankara, 1 (Hususi) - B. M. Meclisi bugünkü içtimaında havai seyrüsefer işi konuşulurken 
Besim Atalayın bu tabire itiraz ederek (Türkçe yazmasını bilmiyenler Osmanlıca da yazmasını 
bilmiyorlar) dedi. 

Atatürke Hediye Edilen Arslan Yavrusu 
İstanbul, 1 ( Hususi ) - Yaçef isminde bir Bulgar Hayvan tenbiyecisi Reisicumhurumuz Kemal 

Atatürke hediye ettiği arslan yaurusunu Ankaraya götürmüştür. 

Hakimler Arasında Değişiklikler 
Ankara, 1 (Hususi) - Adliye bakanı Bay Şükrü Saraç oğlu İstanbuldan şehrimize dönmüştür. 

Hakimlerin tasfiyesile meşgul olan komisyon işini bitirmiştir. (92) hakimin tekaüde sevkleri karar 
altına alınmıştır. Bu münasebetle adliye kadrosunda mühım değişiklikler yapılacaktır. (172) hakimin 
yerlerinin değiştirilmesine ait kararname hazırlanıyor. Bay Şükrü Saraç oğlu istasyondan doğru 
Bakanlığa gelerek bu işlerle meşgul olmuştur. 

Sihirli Bir Söz : Sümer Samsunda 
~~~------...-.~~~-

yeni Tükiyede Kültür Islahatı Özdil Tütün S~hşları Ve 
Dönenmeçimizi Nasıl Görüyorlar? Dil Savaşı 
Hamburger Nachriden gaze- 1 nıma gelerek "efendim, dedi, Samsun, 1 (A.A}- Yeni tü-

tesi İstanbul muhabirinin şu bu eski parayı satın almazmı- tün ürünü yapılan oranlara 
mektubunu yauyor: sın? Sümer devrine aittir.,, göre Samsunda bir milyon se-

Bugün İstanbulda, yahut An- Çocuğun elinde tuttuğu para kiz yüz bin, Safrada iki milyon 
karada bir gezinti yapan her- bakırdan ve ikinci Sultan Ah- iki yüz bin, Alaçamda altı yüz 
kes, ötede beride dikkatı çe- dülhanıit devrine ait, yani tak- bin kilo olacaktır. Elde kalan 
ken bir yazı görür: Sümer. riben 40 senelik idi. Çocuk eski tütünler bitmek üzredir. 
Bunun hususi bir manası olmak mektepte (Sümer) diye bir şey Yeni ürünün satışlanna daha 
gerektir. Bu isim ile anılan bir işitmiştir. Çocuk bu para ile başlanmamıştır. Yalnız iki A-
Banka, Otel ve Lokantalar, işgüzarlık etmek ve kendince merikan kumpanyası Samsun 
Sinemalar ve benzerleri var- bilgisini neşretmek istiyor. Bu ve Safrada hevenk halinde alt-
dır. Genç Türk milliyetçileri nokta, bu son nokta üzerinde mış bin kilo kadar yeni tütün 
nin noktai nazarlarına göre bu biraz durmak gerektir; Halk satın almışlardır. 
kelimede insanlığın en eski içinde benlik şuurunun uyan- Samsun, 1 (A.A) - Öz dil 
kültür asaleti mündemiçtir. dınlınası ile - haklı veya hak- savQşı Samsunda hızla ilerle-
Beşbin sene evvel medeni bir sız - kuvvetli bir hareket ve mektedir. Halkevinde edebiyat 
millet olarak yaşadıklan sabit cereyan yaratılmış olduğu şüp- ve Dil kurumunun bütün üye-
olan sumerlerin, garbi Asyanın hesizdir. Bu şuur sayesinde !eri toplanarak bir dil gecesi 
veya yüksek asyanm bilahare artık herkes kendisinin - ilem- yapmışlardır. Samsunda soyadı 
Türklerin ikamet ettikleri kı- de yegane müessir ve mutlak alanlann sayısı günden güne 
sımlarından cenubi Mezopo- bir imi! olarak tanıdığı ve her çoğalınaktadır. 
tamyaya hicretle oralarda meı- şeyi cna izafe edecek kader Samsun, 1 (A.A}- Buyılki 
hur eserleri vücuda getirmiş ve kısmet diye kabul ettiği ~asarruf haftasının ~eçen yıl-
oldukları - Tur-klen·n kendı" ilihi kudretin tecelliyabnda - an üstün olınası için büyük 

benliklerine ait şuurlarının ta
rihi ve lisani bilgi ve bağlann 
delaleti ile keıfedilmiş olduğun
dan şimdi yeni Türkiyede eski 
Türk milletlerinin medeni kıy· 
metlerini meydana çıkarmak 
gayreti hüküm sürmektedir. 
Bu mesai ve gayrette umumi 
düşünen ve ileri giden bazılan 
Türk medeniyetini dünyadaki 
bütün milletlerin ilk ana mede
niyeti olarak kabul etmek la
zım geldiğini iddia etmektedir
ler. Yüksek gururlu adamlar 
bu kabil fikri cevelanlar ile 
kendilerini ve Ankara Gümhu-
riyetini kuranlan, Avrupalı ve 
AmerikaWann araştırmalan ile 
ancak 35 senedeuberi sarahat-
le meydana çıkanlınış olan ce
nubi Mezopotamyadaki Lagasch 
Ur ve saire gibi kütür baba
larınin doğrudan doğruya to
runlan sayıyorlar. Garp araş

tırmalan ve bunlardan aşağı 

kalmıyan Uzakşarkın eski kül
tür araşhrmalan, genç Türk 
nasyonaliziminin bu cür'etkara
ne ve bir taraflı keşfini kabul 
etmek istemiyecektir. Yeşil 
Köydeyim. Burasının adı bir 
vakitler Ayaatafanos idi. Bu
rada istasvona bakan bir kah
vehanede oturuyorum. lstanbu
lun civar mıntakaaı burada bi-

b' b hazırlıklar yapılmaktadır. 
ır o jektif olduğu telikkisin... •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••··~ 

den uzaklaşmış, daha ziyade takik ile onu anlamak için Av-
subjektif telikki,şabsi mahiyet rupa dillerini öğrenmekle be-
ve kıymet. sevk ve idare ve raber kendi dillerini ve ede-
rehberliğin mana ve ehemmi- biyatlannı hali aslisinde mu-
yeti belirmiıtir. hafaza etmiş olan Asya kıta-

Milletin ve devletin Kemal sındaki büyük şark devletleri· 
nin yaptıkları gibi yapmayıp 

paşa ve mesai arkadaşları ta- asırlardanberi kökleşmiş arap 
rafından kuuvvetli ve sistema- yazısından radikal bir surette 
tik bir tarzda sevk ve idaresi yüz çevirerek Türk dilinde 
ile geoit kalabalığın tahsil ve Arap harflerinin kullanılınasını 
terbiyesmde ileriye doğru bü- şiddetle menetmiştir. 
yük bir adım atılmıştır. Oku- Milli menşe bahislerinde, dil 
yup yazma bilmiyenlerin ade- işlerinde ve kültür eser ve biz-
di günden güne azalınaktadır. metlerinde Ankara yeni bilfıi 
Bütiiıı mektepçilik hayatı dü- yeni gaye ve hedefler koy-
zeltilip tamamlanıyor ve ara- maktadır. Bu neviden her bir 
larında münasebet ve bağlar yenilikte sihirli Sümer kelime-
vücuda getiriliyor. Meslek ve sinden ilhanı alınıyor ve de-
sanat mektepleri ıslah edilmek- mek isteniyorki: "Biz daha 
te veya yeniden kurulmakta- evvelden dünyada büyük bir 
dır. Yüksek mekteplerin yeni varlık teşkil etmiş bir milletiz. 
fikir ve yeni ruhu temsil ede- Eski Sümerlerin ana vatanın-
cek tarzda,yeniden kuruluşu, dan Turandan, garbi Asyadan 
umumi talim ve terbiye işini yaqut vüksek Asyadau ayn 
tetviç eden bir eser olup bu olınıyan bu vatanda eski var-
mekteplere gerek teşkilat vt: lığımızı tekrar bulınak ğerektir. 
gerekse talim ve tedris için Yeni Bir Türk tipinin meyda-
yüksek kıymette ecnebi ele- na çıkması lazımdır ve onun 
manlar getirilmiştir. Arap harf- ana lisanı. garbi asyanın ve 
!eri yerine Iatin harflerinin ka- yüksek Asyanın eski Türk 
bul ve tatbik;. daha çabuk lehçesine göre düzeltilecektir.,, 
garplılaşmak için ablun kat'i Bu bir ilerleme yahut geri-
ve milhim bir adım teşkil et- leme midir? Her halde bu ha-
miştir. Türkiye Cümhuriyeti reket garbın dikkatini celbet

me~O'e de· r bir harekettir. 



Sahife e 

Takas Anlaşmaları 
FRANSANIN YAKIN ŞARK 
İLE TİCARi MÜNASEBETLERİ 

,,Le Pelit Pnrisieıı" ( Son te:;;riıı ) 
"30 uncu Parlamentolararası nanistanda yarleşmiş bulunan 

konferansında hazır bulunmak vatandaşlarımızdan bir çok ta-
üzre arkadaşlarımla b;rlikte İs- lepnameler aldım. Y ananistan-
tanbula yollandığım anda Tür- dan tütün, şarap, ve meyve, 
kıye ile 1933 yılı temmuzunda Türkiyeden kömür, pamuk, 
ve Yunanistan ile 1932 tem- arpa. kuru sebze ve yumurta 
muzunda ticari münasebetleri- alabiliriz. Ticarıtimize 1914 
ınizin yeniden baş1amış oldu- sevesindekine benzer bir faa-
ğunu biliyordum. Bu münase- liyet vermek istiyor isek, bu 
betler Clearing veya takas an- ahvali geniş bir surette tatbik 
!aşması temeline dayanmak- etmeliyiz. Unutulmamalıdırki, 
tadır. bundan bir kaç sene evvel 

Troc'a oldukça yakın olan Fransa - Türkiye ticaret bilan-
~u sisteme teveccüh beslemek- çosu 400 milyon frank etrafın-
ten çok uzağım. Ben ruh iti- da dolaşıyordu. Bu gün ise bu 
bariyle serbest mübadele ta- miktar ancak 120 milyona ba-
saftarıyım ve bu usulün yerine liğ olmaktadır. 
iki taraflı takas anlaşmaları Mesele bir kaç bakımdan 
kaim olmasını teessüfle karşı- mühimdir. Mesela ordu, bahri-
lanm. ye ve büyük sanayi için bu 

Şarka eriştiğim zaman endi- anda Türkiye ve Yunanistan 
ıelerim teeyyüt etti. hükiımetleri veyahut tacirleri 

İki taraflı takas anlaşmala- tarafından büyük siparişler ya-
larının akbndan sonra Türlıiye pılırdı. 
ve Yunanistan ile münasebet- Yalnız bunun için Fransız 
!erimizde iyilik baş gösterir tacirlerin paralarını alabilme-
ğibi oldu isede bu hal uzun leri imkanı elde edilmek lazım-
sürmedi. dır. Halbuki borçlunun hüsnü 

Harici görünüş itibarile her- niyeti ne olursa olsun, kendi-
şey yolundadır. 1933 yılında sinden bir şey sabn alamamamız 
Fransadan Yunanistan'a yapı- dolayısile Fransız tacirinin ala-
lan ihracat 52,676,000 frank caklarını elde edemiyeceği ka-
iken 1934 yılınin ilk alb ayı naatı mevcut olduktan sonra 
zarfında yapılan ihracat 40mil- bundan neçıkar? Mesele va-
yon 607,660 frank idi. Aynı himdir. 
müddet zarfında Yunanistan- Fransa ile, Fransız nüfuzu-
dan Fransaya yapilan ihracat nun büyük olduğu memleket-
60,677,000 franktan 10,929,000 ler arasında en kısa bir zaman 
franga düşmüştür. Fransadan zarfında daha sıkı iktisadi te-
Türkiyeye çapılan ihracat dahi maslar vücuda getirilmesi !a-
huna muvazi olarak artmıştır. zımdır. Bu memleketler ekse-
1933 senesi ilk 6 ay zarfında riya bizim muhtaç olduğumuz 
30,000,000 frank iken 1934 se- ham maddeler ve mallar bakı-
nesi ilk 6 aiti ayı zarfında bu mından çok zegin olmıyan mem-
miktar 40,000,000 'a çıkmıştır. leketlerdir. 
Halbuki Türkiyeden Fransaya Mamafih arandıktan sonra bir 
ithal olunan malların miktarı çare bulunur. Mesela Yunanis-
1933 senesi altı ayı zar- tandan Fransaya yapılan ih-
fında 23,000,000 iken bu mik- racatın 1934 senesi ilk altı ayı 
tar 1934 senesi ilk altı ayı zarfında 1 O milyon franga düş-
zarfında 18,000,000 a düş- mesi tasvip edilir bir şey de-
müştür. ğildir. 

Demek oluyor ki gerek Tür- Avrupa i!e müstemlekeler 
kiye ve gerek Yunanistan ile arasındaki münasebetlerden 
ticaret bilançomuz aktiftir. Bu bahsederken insanlar arasında 
asrın başlangıcında iktisatcıla- iyi iktisadi münasebetler olma-
rın takip ettikleri gaye bu idi. dıkça iyi siyasi ve hatta kültürel 
Bu gün tatbik olunan Claering münasebetler olmıyacağı nok-
sistemi saikasıyla bunun ver- tasında daima ısrar edegeldım. 
diği netice takas veznesinin Bunun için kendimizi yalnız 
boş kalması ve mütekabil kıy- medeniyetimizin şöhretine ema-
metlerin düşüklüğü, ihracat ta- net etmekten vaz geçmeliyiz. 
cirlerimizin paralarını almama- Tanınmaklığımız ve sevilmek-
larına sebebiyet vermiştir. liğimiz isteniyorsa, evvela ti-

Fransız tacirlerinin Türkiye- caretimizin yaşayabilmesini te-
de mahsur kalmış olan alacak- min edecek tedbirler almasın. 
!arı 45,000,000 frankbr ve bun- bilmeliyiz. ,. 
!arın tediyesi yedi ay gecikmi'l GRATİEN CANDACE 
bulunmaktadır. 

Yunanistandaki takas vezne
si açığı 31 temmuz 1934 tari
hinde 40 milyon frank idi. 

İşte çetin vaziyet bundan 
ibarettir. Buna çare bulmak 
için ne yapmalı? 

Takas anlaşmaları sistemini 
tatbik etmek güç bir şey de
ğildir. Fakat bundan bize kar 
yoktur. Uluslar arası parlamen

to! r birliği umum katibi M. Le
opold Baissier 1934 senesi 

hakkında yazdığı dikkate de
ğer raporda bu ferdi mahiyeti 
şiddetle kaydetmiştir. Bu va
ziyetin elim olduğu şüphesiz

dir. Fakat yapacak bir şey 
yoktur. Bundan başka ne ya
pabilirdik? Akla bir hal ça
resi gelmektedir. Bu, prensip 
mahiyetinde değildir. Mademki 
her memleketle yaptığımız alım 
ve satımları muvazene halinde 
bulundurmak icap ediyor, her 
ne zaman sattığımız miktarın 

aldığımızdan ziyade oldu;;u gö
rülür ise !mubayaatımızı artır
mamız lazımdır. 

Bu ba ta Türki .! ve Yu-

Mersinde 
Fakirlere Biı· As Evi 

.> 

Açıldı 
Mersin, 1 ( A. A ) - Mersin 

halkevinin açmak kararını ver
d;ği aşevi dün açıldı. Açma 
toplantısında büyük bir kala
balık vardı. Bu hayır ocağının 
masrafı belediye , halkevi, hi
mayeietfal ve hilaliah:nerin ver 
diği para ile temin edilecektir. 
Bugünden itibare aşevinde 150 
fakir öğle ve akşam yemeği 

verilmektedir. Aşevi eve yar
dım eden kurumların birer 
mümessili bulunan bir komite 
tarafından idare edilmektedir. 
İleride yardımı genişletmek 
için tedbirler alınacaktır. Hal
kevinin kurduğu bu hayır ya
vası Mersinde büyük alaka ve 
sevinçle karşılanmıştır. 

Davetliler 
Memleketlerine Dönüyor 

Londra, 1 (A.A) - Dani
@arka kralı ile kraliçesi Ko
penhaga gitmek üzere yola 
çıkmıştır. 

Veni Asır 

Fransız Parlamentosundaı 
Italya Yugoslavya ile Anlaşmazsa 
Fransız Yakınlığı Fayda 

~:t--~~~-=-~~~~~~~~~~ 

Veremez 
M. Hitler Sözlerini 

John Simon'un 
Fiilen Yerine Getirmelidir .. 
Dikkate Değer Sözleri 

Paris, 1 (A.A) - Dış i~leri 
konuşulurken mebusan mecli.i 
dış işleri bakanı M. Lavalın 
mühim bir söylediğini dinlemiş
tir. M. Lava! Fransanın mene
fiinin barışın fa ydalariyle bir 
olduğunu kaydettikten sonra 
barışın sağlam bir surette ten
siki yo!u ile uluslararasında bir 
uzlaşma meydana getirmenin 
her zamandan ziyade zaruri 
olduğunu ve Fransanın bu işi 

başarmaya vasi mikyasta i~tirak 
edeceğini söylemiştir. İtalya ile 
yapılmakta olan uzlaşmaların 
memnuniyete şayan bir surette de 
vam etmekte olduğunu kayde
den M.Laval bu müzakereler İtal
ya ile küçük itilafa ve bilhas
sa Yugoslavya ile yakınlığı 
temin etmedikçe büyük bir 
kıymeti olmıyacağını söylemiş
tir. Zira hiç birşey bizim müt
tefiklerimize olan bağlılığımızı 
bozamaz. 

M Lava! Avusturyanın is
tiklalini temin etmeyi ve orta 
Avrupada barışı pekiştirmek 
ülküsünü güden müzakerelere 
muvazi olarak Avrupanın şar

kında aynı ülküyü ğüden bir 
karşılıklı yardım uzlaşması için
de müzakereler yapılmakta 
olduğunu bildirmiştir. 

M. Lava! şimdiki sınırların 

korunmasının zaruri olduğunu 
bütün ülkelerin kabul etmesi 
lazımgelen bir prensip oldu
ğunu söylemiştir. 

M. Lava! çıkacak her hangi 
bir kargaşalık ve savaşın Av
rupanın her hangi bir kısmına 
münhasır kalamıyacağının tec
rübe ile sabit olduğunu beyan
dan sonra demiştir ki: 

Fransız- Sovyet beraberliği 
acunun faydasına olmak icap
eder. Almanyaya gelince, oda 
bu karşılıklı yardım anlaşma-

sına girmekliğe çağrılmıştır, 
ve çağrılacaktır. 

Almanya anlaşmaya girmekle 
buna giren diğer devletlere 
verilecek teminattan ayni su
retle faydalanacaktır. M. Hitler 
barış isteğinde olduğunu söy
lüyor. Biz kendisinden Avru
pada gütmekte olduğumuz 
s yasaya girmek sureti!e soz
lerini efal ile teyit etmesini 
istiyoruz. Almanyanın yeniden 
silahlanmasının ihd:ıs etmiş 

olduğu fiili vaziyet karşısında 
hiçbir veçhile baş eğmiyece

ğimiz gibi bu durumun bize 
yüklemekte olduğu mükellefi
yetlerden de kaçmak niyetin
de değiliz. 

Bizim Almanyaya yapmış 

olduğumuz davet halisanedir 
Fransa ile Almanya ara
sında bir toprak meselesi : 
tur. Zira Sarre meselesi nv. -
mal bir surette hallolunmak 
icabeder. Plebistin normal 
bir tarzda yapılmasının AI-
manyanın hareketine bağlı 

olduğunu beyan eden M. 
Lavel elde edilecek neticeyi 
önceden kabul eden Fansa-
nın Plebistin serbest bir su
rette yapılmasının, reylerini 
gizli olarak verilmesinin 
temini arzusunda olduğunu ve 

uluslar arası çerçevesine gir
miyen hiç birşeyi yapmıyaca

ğını söylemiştir. 

M. Lava! netice olarak Fran
sanın evrensel çalışma birligi 
prensibine sadık olduğunu U
luslar krumunun da istediği bu 
prensibe İngilterenin de sada
kat göstermekte olmasından 
dolayı memnun bulunduğunu 
söylemiştir. 

Con Simonun Nutku 
Sir Con Saymon dünkü gün 

İskoçyada konferansta irat et-

tiği nutukta İngiiterenin genel 
barış hususundaki ve onun 
uluslar kurumuna bağlılığını 

bir daha söylemiştir. Sir Con 
Saymon başlıca demiştir ki: 

Bütün İngiliz siyasal fır
kalarındaki ciddi yurtaşların 
başlıca gayeleri barıştır. Ya
bancıların çek iyi bildikleri bu 
görüş birliği evrensel barışın 

sağlamlaşmasında canlı bir tesir 
yapmaktadır. Ulusal hükumet 
şiddetle ve durmadan bir barış 
siyasasını güderek bütün acun 
ülkeleri arasında kızgınlık şüp
he veya korku duygularını kal
dırmağa ve yerine daha sıkı 

dostluk bağları yerleştirmeğe 
çalışmaktadır.Barışı teşvik ede
cek başlıca uluslar arası vasıta 
uluslar kurumudur. Bizim de 
siyasamızın en baş mak~adı 

onun nüfusunu artırmak ve 
yaymaktır. Ne yazık ki Japon
ya ile Almanyanın çekilmiş 
olmaları Amerikanın da katıl
maması yüzünden bu kurum 
şimdilik bir evrensel kurum 
sayılmaz. Zira bu eksiklikler 
onu bütün acun için kollektif 
tarzında çalışmasına engel olu
yur. Bımunla beraber onun 
başardığı işleri yakından takip 
etmiyenler uluslar kurumunun 
yaptığı gayretleri ve barış hu
susundo nasıl bir tesir yaptı
ğını kestiremezler. 

Sir Con Saymon İngiltere si
yasetinin bütün acun ülkülerile 
hoş geçinmekte devam etmeğe 
çalışmak olduğunu ileri sür
müştür. Ben demiştir, bir kısım 
seçilmiş ulaslarla anlaşmanın 

lngilterenin azamet veya em
niyet bakımından faydalı olaca
ğını zannetmiyorum. Zira böyle 
bir anlaşma başka bir ulus züm
resine karşı koymak yahut ki 
onun çalışmasına engel olmak 
tarzında tefsir edilecektir. 

Avrupa Endişe içinde 
Fransız Hariciye Bakanı Dün Meb
usanda Mühim Beyanatta Bulundu 

Goebelsln Bir Nutku 

Paris 1 (H.R) - Mebusan 
meclisi, hariciye bütçesinin mü
zakeresi münasebetiyle heye
canlı münak asalara sahne oldu. 
Hariciye bakanı M.Laval bir 
çok istizah ve sual takrir!erine 
cevap vererek Fransan~n dış 
siyasasını şu suretle anlattı: 

- Avrupa endişe içindedir. 
İnsanlığın akibetinden korkul
maktadır. Uluslar önderlerinin 
siyasal faaliyetini takip et
mekte, ümitlerini tahakkuk 
ettirmelerini istemektedirler . 
Uluslar arası emniyet sulhun 
kuvvetli organizasyonu saye
sinde temin edilmelidir. Taki
?ine çalıştıgım siyasa budur. 
ltalya ile görüşmelerimiz müs::.
it surette inkişaf ediyor. İki 
!atin ulus arasınJa dostluk 
münasebetlerini sıklaştırmak 

istiyoruz. 
Şarki Avrupada sulhun te• 

minatını teşkil edecek olan 
Şark misakı etrafı da görüş
meler devam ediyor. Fransa 
hotbinane maksatlar takio et-

miyor. Gizli emellerimiz yoktur. 
Devletlerin dahili işleri, rejim
lerile asla uğraşmaksızın bü
tün milletlerle mesaimizi bir
leştirmeğe çalışıyoruz. 

M. Lava! Küçük İtilaf ya
nında bir Balkan antantı vücut 
bulmuş olması münasebetile 
sevincini izhar ettikten sonra 
Almanyanın yeniden silahlan
ması meselesine temas ederek 

demiştir ki: "Deruhte edilen 
teahhütlerden kurtulmak için 
yaratılmak istenilen emrivaki
ler karşısında eğilmek niye
tinde değil'iz. Almanya, sulh
ten endişe ettiğini söyledi
g-ı bir sırada sulh eserini 
tamamlamak için diğer devlet
lerle mesaisini birleştirmekten 
çekinmez. Almanyayı mesai 
birliğine davet ediyoruz. Al
manya ile aramızda hiç bir 
toprak meselesi mevzuubahs 
olmadığını bir kerre daha be
yan ederim. ,. . 

M. Lava! Almanyanın yeni-
den silahlanması hakkında 

Avam kamarasındaki müzake
releri ima ederek iki garp 
demokrasisi arasında görüşler-

deki ayniyet hasebile mem
nuniyetini izhar etmiş ve de
miştir ki: "Yersiz yere heyecana 
düşenlerin endişelerini bu söz
lerimle dağıttığımı zannederim. 

Paris, 1 (H.R) - M. Von 
Ribentropp Parisi terketmiştir. 
Mumaileyh sabık Fransız mu
hariplerinin bir defa daha elle
rini sıkmaktan sevinç duydu
ğunu söylemiştir. 

Berlin 1 (H.R) - Dr. Goe
bels Sporcular sar:ıyında irat 
ettiği bir nutukta şu sözleri de 
söylemiştir: 

"Almanya harp açmak niye
tinde değildir. Fransaya karşı 
hiçbir intikam duygusu besle
miyoruz. Bu sanların tersine 
olarak iki millet arasında kat'i 
uyuşmanın husul bulması için 
Fransaya tavizatta bulunmağa 
bile amadeyiz. Sulhtan, sulhun 
devamından başka birşey iste
miyoruz.,, 

Bu sözler 20 bin kişi tara
fından hararetle alkışlandı. 

2 Kanunuevveı 1934 

Facia 
Facia Suçluları Mu
hakeıne Ediliyor 
Nevyork, 1 (A.A) - Deniz 

ortasında yanan Morracastle 
vapurunun süvarısı kaptan 
Voms ile baş çarkçı Abbot 
uyku ihmal ve işini görmemek 
suçlarından ötürü sorguya çe· 
kilmişlerdir. Birtakım danıklar 

bu iki adamın sırasında fena 
davranmaları yüzünden elli 
cana kıyılmış olduğunu söyle
m;şlerdir. Her iki suçlu da 
alakonulmuşlardır. Yirmi be
şer bin dolarlık para kefaleti 
verdiklerinden salıverilecekler
dir. Bu dava ayın on ikisinde 
yapılacaktır. 

Kaza 
Bir llava kahra1nrnı 

Daha Öldü 
Paris : 1 ( H.R ) - Meşhur 

Fransız tayyarecileinden Helen 
Ruşe dün bir kaza nsticesin
de düşerek ölmüştür. Kazayı 
haber alan hava nazırı derhal 
Versaya giderek kahraman 
tayyarecinin gögsüne Ljiyön 
dönör nişanını takmıştır. 

lngiltere 
Avusturya lstlkrazını 

Tamamlıyacak 

LONDRA, 1 (A.A) - İngil
tere bankası Avusturya hüku
metinin kendisi tarafından te
min edilmiş olan ödünçün geri 
kalan bonolarının hepsini 1 
Haziran 1935 te ödeyeceğini 
bildirmiştir. 

Fransa Dostluğu 
Lehistan Harici siyase

tinin Temelldir 
Paris 1 (H.R) - Lehistanın 

Paris sefiri Nansi üniversite
sinde mühim hır nutuk irat 
ederek demiştir ki: 

- Fransa - Lehistan ittifakı 
Leistanın harici siyaretinde 

temel taşıdır. Lehistanın bütün 
mesul adamları bunu böylece 
söyliyorlor. 

Belçika' da 
Kabineye itimat 

Reyi Verildi 
Brüksel: 30 (A.A) - Kurul

tay, 83 reye karşı 93 reyle 

Theunis kabinesine itimat et
miştir. 

C. H. F. 
Vilayet Kongre

leri Başladı 
Bilecik 1 (A.A) - C. H. F. 

Vilayet kongresi dün top
landı. Konreye bildirilemm ek

ler konuşuldu. Yurdun bayın

dırlığı için kararlar verildi. Vi

layet idare heyeti ile büyük 

kongreye gidecek murahhaslar 

seçildi.Kongre dağılmadan önce 

tel yazılarile u!usun u lulanna 
sayğılarını sundu. 

BOLU, 1 (A.A) - C. H. f. 
vilayet kongresi ı ki günlük 

bir çalışmadan sonra dün da· 

ğıldı. Kongrede bir çok dilekler 

gorüşülmüştür. İdare heyetine 

9 kişi ve bunlardan Emin C. 
H. F. idare heyeti başkanlı

ğına seçilmiştir. Kongre Anka

rada toplanacak büyük kongre
ye gidecek murahhasları da. 
seçmiştir. Murahhaslar üç ki· 
sidir. 
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Büt .. n Vilayetlereörnek 
Olacak Bir Varlık --· ... - ~ 

Burdur Mııallimler Birliği Çalışma 
Sahasını Çok Geniş 1"'utmuştur 

Beni burdurun :rörü'ecek yer
lerini gezdiren bir arkadaşım, 
bir aralık (Muallimler Birliğine) 
de götürdü. Oldukça büyük 
b;r bina'lın geni~ bahçesinden 
geçtikten sonra salona girdik. 
Kapının üstünde gördüğüm 
"Muallimler Birliği,, yazısı, ben
de bu b:nanın her yanının de
ğil, ancak bir iki odasının Bir
liğe ait olduğu zannını uyan
dırmışb. Meğer yanılmışım. Bi
nanın odaları ayrı ayrı işler 

için Birliğin emrinde imiş. 
Birliğin bir kaç türlü ve çok 

yararlı işleri var. Her on beş 
günde bir top!anblar yapılarak 
konferanslar verilmekte ve sık 

sık müsamere ve balolar ter
tip edilmektedir. Bu toplantı
ların memleket iile hayabna 
olan faydaları büyüktür. Birli-

llr>lılıyı• l'~ı~i lti::a Erdem 
ğin bir de kooperatifi vardır. 

Yirmi bin lira sermayeli olan 
bn ortaklık (İkraz ve istikraz) 
adını taşımaktadır. İki sene ev
vel kurulan ve merhum vali 
Hazımın yardım ve himayele
riyle vücut bulan bu koopera
tife yeni vali Saip te ehemmi

yet vermekte ve kooperatifin 
ilerlemesi ve memlekete faydalı 
olabilmesi için alakalarını gös
termektedir. 

Kooperatifin yüzde seksen 
sermayesini muallimler temin 
etmiştir. Ortaklık; sıkılan her 
muallime ihtiyacı kadar para 
vermektedir. 

Birlik, kooperatife büyük sa
lahiyet vermiştir. Bu sene Cum
huriyet meydanında bir sinema 
binası ile bir de kulüp yapıla-

cağından li\zım o '.an on bin 
lira gibi mühimce bir paranın 

yalnız koopera' ;f kasasından 

temin edılme s:i do;tru görülme
ır ;., V.! beş bin l •ası yine Bir-

,lfaarif ıııiiıliirü .Fadıl 

lik tarafından ayrı olarak der
uhte edilmiştir. Bu suretle Bur
dur bu yıl güzel bir sinemaya 
kavu;ıacaktır. 

Birliğin tam teşkilatlı bir de 
bandosu vardır. Burdurun ye
gi:ne bandosu olmak itibarile 
büyük bir kıymet ifade eyliyor. 
Bando çalıcıları mektep hade
meleridir. Şimdiki halde bir de 
(Caz) tedariki düşünülınekte ve 
Birliğe candan bağlılık göste
ren Maarif müdürü Fadıl bunun 
teminine savaşmaktadır. 

Burdur Muallimler Birliği yal
nız kendi sahasında kalınamış 
memleketin topluluk hayatına 
bir yenilik çığırı da açmış ve 
bütün münevverleri kendi sine
sine toplamıştır. 

Belediye işleri 
Burada belediye işleri de çok 

eyi gitmektedir. Belediye reisi 
Bay Riza Erdem, genç ve yo
rulmaz bir zat olmak itibariyle 
halkın teveccühünü kazanmıştır. 
Yeni reis olan bu arkadaş çok 
kısa birzamanda eyi başarmalar 
göstermektedir. Bundan on 
sene kadar önce büyük bir 
yangın Burdurun çıırşısını baş

tan aşağıya yakmıştı. Sonradan 
kurulan çarşı hep kargir bina
larla süslenmiştir. Yapı işlerine 
günden güne heves artmakta 
olduğundan belediyenin esaslı 
projeler hazırladığı memnuni
yetle görülmektedir. 

M.HulOsl 

Yıldızlarda Hayvan Sevgisi 

Yıldızlarda hayva sevgısı fazladır 
Norma Shearer şoy köpekleri cılcırasıya sever 
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Temyiz 
Dilekleri 

Musiki lnkılibımnz 
...................................................................... , 

Nası] Yapılacak ? 
Divanı muhasebat ilam!erına 

vu1mbulacak itirazlar hakkında 
Dahiliye baka'llığından vilayete 
bir tamim gelmiştir. 

Mısır Şarkıları Ve Bu Şarkıların 
Mısır Kadınına Yaptığı Tesir 

Bunda hulasatan deniliyor ki: 
2514 divanı muhasebat yasası 
divan ilamları üzerine yapılan 
itirazların şimdiye kadar dev
let şurasında yapılmakta olan 
temyizen bakılması işini de di
vana vermektedir. 

Yasa, alakalıların bu yol
da bir dilekte bulunabilme
leri için ilaıuın kendilerin.:: 
verildiği günden başlamak üz
re altmış gün bir müddet ta
nınmış ve alakalıların bir çoğu 
merkezden uzak yerlerde bu
lunması sebebile bunların temyiz 
dileklerinin bulundukları yerin 
en büyük mülkiye cıemu:ları 
ile yollanabileceğini kabul et
miştir. Alakalıların yasanın 

gösterdiği müddet içinde bu 
haklarını kullanıp kullanılma
dıklarını anlamak için dilekle
rini bildirdikleri günün dilek 
kağıtları üzerine işaret edil
mesi lüzumlu görülmektedir. 

Bu işin göz önünde bulun
durulınasının ve bundan sonra 
bu yolda verilecek dilek ka
ğıtları üzerinde kağıdın veril
diği günün gösterilmesi lazım
dır. 

Küçük Haberler: 

Belediye Encümeni 
Belediye daimi e;ıcümeni 

dün öğleden sonra doktor Beh
cet Uz'un başkanlığı altında 
toplanmıştır. 

Bay Fehmi 
Niğde inhisarlar müdürü Bay 

Fehmi izinle şehrimize gel
miştir. 

Tayin 
İzmir mıntaka san'at mek

tebi ağaç işleri sınai resim 
muallimliğine hayati tayin edil
miştir. 

Al - Belag (16 Sonteşrin) -
Büyük önderimiz "Ata Türk,.ün 
l Sonteşrin 1934 te Millet Mec
lisinde ulusal muzikaya verile
cek yeni yön hakkında söyle
diği nutuk üzerine Türkiye 
radyolarında Bizans melodile
rini andıran şarkıların yasak 
edildiğini ve yeni Türk muzi
kasına dair güçlü hazırlıklara 
başlandığını biliyoruz. Muzi
kada yapmakta olduğumuz bu 
inkılap ecnebi memleket gaze
lerinde yüksek akisler uyım
dırmıştır. Bu vesile ile Mısırda 
çıkan "Al- Belag., gazetesinin 
bir yazısını aşağıya koyuyoruz: 

Şüphesizdir ki bugün, düzel
tilıneye en ziyade muhtaç olan 
şey, Mısır musikisidir. 

Mısır musikisinin adama z..,. 
af, düşkünlük ve uyuşukluk 
duyguları aşılıyan bir musiki 
olduğunu herkes bilir. Haki
katı söylemek lazımgelirse, Mı
sır musiki!!i, yeni Mısırın duy
gularına uymuyor. 

Yeni Mısırın her sahada gös
terdiği kalkınmada düşündüren, 
ağlatan ve uyuşturan mllsikiye 
karşı nefret gösterilmektedir. 

Biz, Mısırlılar, kuvvetli ve 
ilerlemiş bir ulus olduğumuzu 
hissediyor ve biliyoruz. Bununla 
beraber bu ilerleme ve kalkın
ma duygularımızı canlı bir mu
siki ile izhar etmek ve anlat
mak lazımdır ki, biz bunu şim
diye kadar yapamadık. Musi
kimizde ve şarkılarımızda kul
lanılan ağlabcı ve yalvartıcı tarz• 
!ar ve ahlar hislerimizi körlet
mekte ve hayabmızı zehirle
mektedir. Biz bu mesele kar
şısında musiki ile uğraşan
larımızı ittiham etmek istemiyo
ruz. Fakat şunu da diyebi!iriz
ki. bizim musikimiz hastadır 
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satış, satım, satıya çıkarmak, etmek - 1. Dünemek, 
satılık, satış yolu, alım sa- 2. Gecelemek, Geceyi ge
tım, 2. Satı, satu çirmek 3. Oturmak, yatıp 

- etmek - 1. Elden çı- kalkmak 
karmak, 2. Satmak Beyyine - 1. Belli, 2. 

- 'ü şira - 1. Alı satı, 2. Bellü 
Alım satım, 3. Alış veriş Beyza - 1. Cumurtka, 

Beyaban - 1. Bozok, Yumurtka, 2. Kükey, · 3. 
2. Çöl, 3. Dala, 4. Kin yazı Yumurta, 4. Yumurtga 
(Geniş ova man.) 5. Kıraç Beyzi - 1. Sopak, 2. 

Beyan - l. Açık söy- Şöbe, söbü, söbelek, söplek 
leme, 2. Açık söz, 3. Anlat· Bezi (Bezil) _ ı. Esir
ma, 4. Belli, 5. Eytiş, İtüş, ,;:-ememe, 2. Saçma, 3. Ver
~Eyitmekten 6. Danışık, 7. 
Idin, 8. Söyleme me.B 

t k l A k 
ızır - 1. Böböcük, 2. 

- e me - . çı söy- Dil . 3 D"J·k 4 D'l "k 
!emek, 2. Anlatmak, 3. Ayu- a?, · ı a , · ı cı , 
mak, 4. Belkürtmek, 5. Bil- 5. Pı~en, İ6. Tılak, Tilak 
dirmek, 6. Söyleme!<, 7. Bı - le, le, la 
.!l5z!enmek - aynihi - 1. Ginem, 1. 

-ı fikretmek - Çava- Olduğu gibi, 3. Tıpatıp 
l:ı ~mak - hakkın - 1. Gereği gibi 

-ı rey etmek - Öküz· 1. Kirtülikle 
... .:ık, Öğüt, 3. Yörüng (Par- - !akis - 1. İnçip, 2. 
lal{ beyaz man.) Karışu, 3. Tersine, tersine 

- name - Car olarak 
Beyaz - 1. Ak, 2. Orün - lbedahe - 1. Ansızın, 

Örüng (Parlak beyaz man.) 2. Düşünmeksizin 
- a mail - 1. Akçıl, 2. - lcümle - 1. Bütün, 2. 

Akçıldım Hep, 3. Kamu, 4. Kamuğ, 
- !anmak, - !aşmak - Kamuk 

1. Ağarmak, 2. Ôrünermek - !hassa - 1. Ayarta, 2. 
- iık - 1. Aklık, 2. Ayrıca, Başkaca, 4. Hele, 

Ôrünlük 5. Hepsinden üstün, 6. Og-
Beyn - 1. Ara, 2. Aralık rag-u, 7. Yun 
-e beyne - 1. İkisi arası - liltizam - 1. Bilerek, 

2. İkisi ortası 2. Çerile, 3. İstiyere:C, 4, İş 
- ennas - !!ortası edınerek, 5. Tıyana, 6. Yerle 
Beyt - 1. Em, 2. Ep, - !külliye - 1. Biısbütün, 

3. Ev, 4. Ôy, 5. Üy 2. Bütün bütüne, 3. Dibelak 
Beyti - 1. Evlik (Evlik - lmüsahede - 1. Baka-

hayvan~ 2. Öğür, Üğür (Ehli rak, Bakıp, 2. Görerek, 3. 
domestıque man.) Karap 

Beytutet - 1. Geceleme,. - lmüvacehe 1. Yüz-
Geceyi geçirme; 2. Oturma, !eşerek, 2. Yüzleştirerek, 3. 
'3. Yatı, 4. Yabp kalkma. Yüzüne. Yüzyüze 

ve ıslahı lazımdır. Ancak bu 
ıslah keyfiyeti, söz ve tabir
lerden ziyade nağme ve me
lodi bakımından göz önünde 
bulundurmağa değer bir ulus 
işidir. Şark musikisinin mik
ropları erkeğe derhal ve şid
detle sirayet etmese bile, ka
dınlarımızı, zayıf bir cins ol
maları hasebile manen öldürür. 

Erkekler hayatın zorlukları 
ve mayişetin temini ile meşgul 
oldukları cihetle bu mikroplar
dan kurtulabilirler. Kadınları
mız ince fikirli ve hastalığa 
meyyal oldukları için tabıatiyle 
bu mikropların f esirlerinden 
kendilerini ktırtaramazlar. 

Diyebiliriz ki musikimiz, ka
dın ruhundan doğmuştur. Bu
nun için asri gençlerimiz bu 
musikid~rı nefret ediyo•lar. 
Kadınlarımız ise bn musikiye 
karşı daha çok meyyaldirler ve 
onu daha ziyade sevmekte
dirler. 

Mısır musikisi Mısır kadınına 
tenbellik ve düşkünlük hislerini 
aşılamıştır. 

Mısır hükumeti, musiki ve 
h~ sseten şarkı ve darbukalar 
hakkında bir takım düzenlik
ler _vapmıştır.. Bu çalışmayı 
takdır ederiz. Fakat hükume
tin y~ptığı ~u ıslahat, şarkıla
rın guftelerı ve sözleri ile ala
kadardır. Halbuki esas hasta-
1 't nağmelerdedir. Nağmeleri 
yeni usule uygun olarak tadil 
ve ıslah etmeliyiz. Musikimizi 
kuvvet ve kahramanlık duygu
larına göre düzeltmeliyiz. 

Musikimiz yeni usullere göre 
kuruluncıya kadar Mısırlıların 
yaptıkları vazife şu olmalıdır: 

Kadınlarımızı ve çocuklarımızı 
bu ağlatan ve zaifleten musi
kiden uz'lklaştırmak ve kurtar
maktır. Musikinin tesiri büyük
tür. Çünkü cismani hastalıklar 

kolaylıkla geçer. Fakat ruhi 
hastalıklar insan ile beraber 
kalır. 

iktisadi Haberler 
Dün Borsada Yapılan Satışlar 

uzum İncir 
Çu. Alıcı Fiyat Çu. Alıcı Fiyat 
167 Alyoti bira 12 12 62 
138 S Süleyman 10 75 15 50 

8 M J Taranto 16 50 16 50 
Zahire Borsası 

59 H Alyoti 12 25 12 50 
46 Y Kunyo 13 75 15 

Çu. Cinci Fiyat 
250 Ton buğday 4 4 35 
32 .. 35 T Debbas 12 50 15 

27 S Emin ve i 12 50 13 
250 Ton Arpa 3 0625 3 375 
288 

" 18 E Feher 13 13 264 Susam 10 10 
8 Ş Remzi 12 50 12 50 
5 E Krispin 8 50 8 50 

10 Bakla 5 5 
600 P çekir 2 35 2 35 

4 Vitel 14 16 309 Kent Palamut 200 430 
507 Yekun 202 B Pamuk 47 50 49 5o 
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Bedihi - 1. Bayık 2. Suvay 13. Yavlak 
Belgülük 3. Belli, besbelli Bekaret - 1. Erdenlik 
4. Göz önünde (Bak: ayan (Genç kızlık man) 2. Kabak 
Aıikar, Bedahet) 3. Kızlık 

Bedir - 1. Ay tulun 2. Bekareti izale etmek -
Dolun ay 3. Tolan 4. Tolu 1. Bozmak, Kızlık bozmak 
ay 5. Tulun (Ayın on dör- 2. Kızlık almak 
dü) 6. Tulun ay Bekareti izale edilmiş -

Bedreka - 1. Bildirtkiç 1. Artık 
2. Kılavuz 3. Yol gösterici Bekri - 1. içkiye düş-

Behçet - 1. Görk 2. kün 
Görklülük 3. Güler yüzlülük Bela - 1. Ağırl~k 2. 
4. Güzellik 5. Körk Bulak 3. lğime 4. Imkek 

Bahiç - 1. Gökçek 2. (meşakkat, zamet man.) 5. 
Görklü 3. Güzel yiizlü 4. Karayol, (Cehennem, ölüm 
Güzel 5. Körkem 6. Körkü felaket man) 6. Kırlağan 7. 
7. Körklü 8. Körklük Kıyılık 8. Sıkıntı 9. Şay 10. 

Behemehal - 1. Engücü Şor 11. Urçuk 12. Tasa 13. 
2. Nasıl olsa, ıfasıl olursa Tübey 14. Tümek 15. Urcuk 
olsun 3. Üsbekes, Üsbeki 16. Uttun 
Üsekes 4. Üzkes Bel!'. ve mihnet çekmek-

Beher - Başına l. Kaym.ıiamak 2. Sıkılmak 
Behime - 1. Davar(Me- 3. Tasalanmak 4. Üzülmek 

vaşi man) 2. Dört ayaklı 3. Belayi asumani - 1. Te· 
Tıvar, Tığar 4. Tovar, To- peden inme 
ğar Belagat - 1. Dil açık-

Bebre - 1. Pay 2.Ülüş lığı 3. Konuşkanlık 4.Madak 
Behrement - Ülüşlü 5. Padak 
Beht - 1. Şaşakalma Belagat göstermek - 1. 

2. Şaşma 3. Saşkınlık 4.Tan Güzel söylemek 2. Macak
(den) lamak 3. Padaklamak 4.San-

Beht içinde k~lmak - 1. lamak 5. Sanlatmak 
Başı çizginmek (Başı dön- Beliğ - 1. Askar 2.Ge
mek man) 1. Kata kalmak çen 3. Çiçen 4. Kepşil 5. 
3. Şaşakalmak, Şaşalamak Konuşkan 6. Selçih 7. Uz 
şaşmak, şaşıp kalmak, şa- dili 8. Yaraştırıcı 
şırmak 4. Tana kalmak, Tan Beliğ olmak - 1. Tılan-
kalmak 5. Tandamak 6.Tan- gurmak 
lamak, Tanlanmak 7. Tan Belahet - 1. Bönlük,Ö-
mak küzlük, 2. Sığırlık 

Bekar - 1. Boş 2. Boş- Belde - 1. Balgasun 2. 
tak 3. Boy 4. Boydak 5. Balık 3. İl 4. Kent 5.Kırman 
Ergen 6. Evlenmemiş 7. Ev- 6. Toy, balçık, kil (kilden 
siz 8. Kazak 9. Kazak başlı balçıktan man) 7. Turgut ' 
10. Paydak 11. Sobay 12. Beleş - 1. Caba 2. Kar-
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DIŞ PAZARLARIMIZ ihbar Zabıta Haberleri: 

Kalp Yirmi Bafllk 
Ti betin Kalbinde l 

İngiltere Ve İhraç Maddelerimiz iftira Etmiş Kestelli caddesinde 10 yaş
larında Hasana bir liraya karşı
lık dört tane yirmi beş kuruş
luk veren fırıncı Mahmudun bu 
paralardan birisini kalp olarak 
sürdüğü anlaşılınış ve hakkın
da tahkikata başlanmıştır. 
Yastık İçinden Çalmışlar 

Luang Prabang'ta Hayat Nasıl 

Memleketimizden İngiltereye ihraç oluna ı maddeler arasında 
en mühimleri sırasile üzüm, incir, fındık, p muk, tiftik ve halı
dır. Geçenlerde çıkan resmi İngiliz istatiklerine göre İngiltere
nin memleketimiz ile diğer yabancı memleketlerden son üç yılın 
ilk 10 ayı içinde ithal ettiği bu maddelerin miktar ve değerleri 
aşağıda gösterilmiştir: 

Belediye zabıta memurların
dan 54 numaralı Lütfinin bir 
lira rüşvet istediği ihbar olun
muş ye >'en el çektirilmişti. 

Geçer - Garip Adetler 

KURU ÜZÜM 
M~.n'.eket Miktar (CWT olarak De1er (Sterling olarak) 

1932 1933 1934 1932 1933 1931 
c~nu~i Afrika 57428 78071 50037 • 135642 153~31 77311 
A<.ntura!ya 3'.>3796 778022 450477 703994 1693044 856112 
Diğer İngiliz 
ınjs!em~ekeleri 975!1 
ispanya 112603 
Yun:ıni3tan 34868 
Girit 51631 
Tarkiye 269588 
Birleşik Ame 

16i>B 445 
49400 85427 
34911 37154 
40402 44765 

11937 4 10870-!> 

21134 
205638 
86898 

1284JO 
522590 

1846 
136840 

71970 
85272 

180961 

467 
166371 

77157 
97949 

164496 

r:ka devletleri211851 137591 217657 420544 214057 320586 
Diğer yaban-

Yapıla.11 tahkikat neticesinde 
ihbarın bir iftirad:ın ibaret 
olduğu a.n!aşıl:nış ve Lütfi der
hal memuriye~na ia d~ e:lilmiştir. 

Keı:Umi~ Etfcr 
Ket.ilmiş o'arak scvkedilen 

etlerderı b:lhassa rnanda,malak, 
sığır ve dana e~lerin:a cins V<! 

nevının tayininde yanlışlığa 
yer ka'.marnak üzere başlarının 
gövde:ien tamamen C./l'llmamış 
o~arak gönderilme3İ :c<.p ettiği 
Ziraat Vek;;letinden vilayete 
bildirilm~tir. 

Acaba Neden? 

Memduhiye mahallesinde Ali 
sokağında Hüsnü kızı Sıdıka 

9 altın liresını, yattığı yatağı

nın yün!eri içine saklamıştı. 
Eve giren bir hırsız tarafından 
bu para!arın çalındığı zabıtaya 
haber verilmiştir. Polis tarafın
dan araştınlmağa başlanmıştır. 

Parasız Ei mek Ver 
Deyince 

•• memleket. 190964 16423 5250 294890 16195 7649 
Pe,tema'cılar be~.n<lan geçen 

Hüseyin oğlu Mustafa ile Hü
seyin oğlu İbrahimin önüne 
çıkan İsmail oğlu Remzi ve ar
kadaşı; Üzerlerine hücum ede
rek döğdüklerinden ve havaya 
silah attıkJanndan zabıtaca 

Son derece sarhoş olduğu 

halde Mes'udiye caddesinde 
Alinin fırınına gidip kendisine 
parasız ekmek verilmediğinden 
kızarak camları kıran Rüstem 
oğlu Me' n:et zabıtaca tutul
muştur. 

Yekun 1239479 1255802 999962 2519740 2554116 1768697 

fngihz müstem
lekelerinden 8 

İNCİR 

20 
Tür ki yeden 

196 
67354 91111 90264 

437 
102562 137213 122089 

Mekteplere Dadanan 
Hırsızlar 

Diğer yabancı 

memleketler. 14327 
Yekun 81877 

lngiliz müstem
lekelerinden 
İspanyadan 19050 

27976 Türkiye 

22937 15461 17508 
114056 105725 120506 

FINDIK 

80 
28976 22403 72221 
13463 13850 102948 

25617 
162850 

190 
79148 
35786 

aranmaktadırlar. 

17772 Bıçaklar Musadere Edlldl 
139861 Keçecilerde Şaban oğlu Şük-

rü, İkiçeşmelikte Hasan oğlu 
Mustafa, Ahmet oğlu Kenan, 
Hilmi, Ahmet, Mehmet, Şükrü 

67259 ve Alide birer bıçak bulunarak 
47296 polisçe almmışbr. 

-

Selimiye mahallesinde San 
Kamış ilkmektebine duvar aş
mak suretiyle giren hırsız ta
rafından başmuallimlik odasın
da bulunan üç kutuda 408 ku
ruş ve salondaki büfede bulu
nan bir kutu lastik ile bir mik
tar biskuviti çalmıştır. 

Yer üyüzünde bütün kişilerin 
mesut olduklan bir ülke vardır. 
Burası bir hayal ülkesi değil
dir. Alik Ayme'nin tetkiklerine 
inanmak gereğirse bu ülkenin 
adı Luang- Parbang'tır. Sözü 
Yazgana bırakalım. · 

Diğer yabancı 

memleketleri 26650 
Yekun 72776 

8460 18217 44382 
50979 54447 219521 

16992 38800 
132116 153359 

Yekun 2590812 2943569 3683982 1022466 
TIFTlK 

943109 1254530 

" - Mekong nehriTibet dağ
larının ilerisinden gelir. Bu 
memlekette bir nehrin öz kay
nağını bulmak kadar güç iş 
yoktur. Yağmur mevsimi baş

ladı mı, ormanları, dağları bin
lerce dereler basar. Her yer 
kanşır. Mekong kızıllaşarak 

yükselir. Yükseldikçe köpürür. 

HALI VE SAİRE 
Memleket Mıktar (yarda 

murahbaı olarak) 
Değer (Sterlin olarak) Cenubi Afrika 4886 10791 

(1000 libre) 
4622 258935 557271 181788 

1932 1933 1934 1932 1933 
İngiliz 
Hindistanı 897754 1034222 1442693 228951 301742 
Diğer İngili7. 
müstemlekeleri 26233 
Sovyet ittihad 120016 
Almanya 93211 
Belçika 811307 
Fransa 95164 
Türkiye 6674i' 
İran 350361 

72028 42284 
93173 99551 
90883 89729 

999349 1359093 
143966 105868 
35092 28445 

272690 303236 

16904 11160 
112651 75088 

22376 26186 
98643 132637 
24153 31275 
42956 23350 

299503 190745 

1758 

Diğer İngiliz müs-
1934 temlekelerinden 

Türkiye 
441932 Diğer yabancı 

1 
1858 986 50900 

628 
76990 

172 
32183 

memleketlerden 285 418 383 7209 15214 17600 
19826 Yekün 6930 13082 5995 317153 650103 241743 

101391 INGIL TERENİN İLK 9 AY iÇiNDE TORKiYEDEN İTHALATI 
30861 Son çıkan resmi İngiliz istatistiklerine göre İngilterenin Tür-

193621 kiyeden ilk dokuz ay içindeki ithalatı 560,790 sterlindir. Geçen 
26879 senenin aynı müddeti içindeki ithalab 473,274 ve 1932 yılındaki 
25012 ithalib ise 915,941 sterlin idi. 

231672 ilk dokuz ayı içinde İngilterenin bütün memleketlerden olan 

Kuraklık başladı mı iş tersi
nedir. Mekong kendi içine çe
kilir. Kayalıklarla sanlı olan 
yatağının derinliklerine gömü
lür. 

Luang-Prabang Şehri 

Diğer yabancı 

memleketleri 130037 202166 212883 
ithalatı bu yıl 537,780,722 geçen yıl 487,854,427 ve 1932 de ise 

76329 150926 183936 620,215,226 lngili:ı: lirası idi. 

Luang - Prabang, nehir bo
yunca uzanan yeşil bir şehirdir. 
Evlerin bahçelerini süsliyen 
palmiyeleri, birer pençe gibi 
yükselen ahşap evleri, porse-
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2. Annmak, 3. İlişiksiz çık- şenmek, 14. Yeşin, 15. Ya
mak, temize çıkmak; 4. Küy- !azan, 16. Yıldınm. 
ramek Bum flliğiam eta eaoinetaonia 

Berbat - 1. Çaraş, (işi Berrak - 1. Açık, 2. 
dikkatsizce baştan savma Arca, 3. Arcağ, 4. Arcak, 
görme man.) 2. Çelpeşik 5. Anca, 6. Aruca, 7. Ça
(Bozuk, çamurluluk, ivicaç, nayaz, 8. Duru, 9. Duruk, 
çetinlik man.) 3. Haşlak 10. Durulmuş, 11. Malgıl, 12. 
(Kötü, sıska, ipsiz, sıcaktan Müldür, 13. Parlak, 14. Sü
bozulan buğday man.) 4. zük, 15. Yıldıru (Parıldar 
Kötü, 5. Pis, 6. Polun man.) 

- etmek - 1. Alkmak, - hava - 1. Ayaz, 2. 
2. Çerletmek, 3. Çepellemek Zilayaz 
4. Çıtmulmak, 5. Kirle"mek: - olmak - 1. Durulmak, 
6. Pisletmek Durulanmak, 2. Tınıklamak, 

- olmak - 1. Bozulmak, 3. Torulmak 
2. Buçükmek, 3. Dağılmak, Berı:ah - 1. Araya gi-
4. Kirlenmek, 5. Pislenmek, rici, 2. Boğaz, (Dağlık yer-
6. Yablak, bolmak !erdeki dar geçitler man.) 

Bereket - 1. Alkış 3. Dil, 4. Kistak 
(Yümn, meymenet takdis Bes - 1. Elverir, 2. Tap 
man.) 2 Artım, 3. Bolluk, 3. Yeter 
4. Kısnacak, 5. Kut (Yümn Besalet - 1. Batırlık, 
man.) 6. vguş, Okuş (Meb- 2. Yiğitlik, 3. Yılmazlık 
zul man.) 7. Onuş, 8. Uğur Beste - 1. Düzük, Ezgi 

- bulmak, - lenmek - - !emek - 1. Bağlamak, 
1. Mulukmak, Bulukmak, 2. 2. Kondurmak, 3. Yakmak 
Onmak, 3. Özremek, 4. Yar- Beşaret - 1. Erim, 2. 
mak. İrim, 3. Muştu, 4. Muştuluk, 

- li - 1. Artağan, 2. 5, Müjd':!, 6. Sefünç 7.Şüyün 
Bol, 3. Gür, 4. Onatlık, 5. - haberi vermek - Muş-
5. Onglu, 8. Üreğen, 9. Üz- tulamak 
rek, 10. Yeğin, Yiğin, Yiyin Beşaşet - 1. Güler yüz-

- siz - 1. Artımsız, 2. lülük, 2. Yarp 
Uğursuz - li, Beşuş - 1. Çarak, 

Berf - Kar 2. Güleç, 3. Güler yüzlü 
- ve baran - Sulu sep- Beşer - 1. Adam, 2. 

ken. Kişi, 3. Kişi oğlu, 4. Yalın-
Berk - 1. Balk, balkı, cak, 5. Yalıncak oğlu, 6. 

balkır, balkıs, halkız, 2. Ça- Yalınguk, 7. Y alkık, Yal
kar, 3. Çakın, 4. lldınm, 5. kuk, 8. Yankluk, 9. Yanluk. 
Işın, 6. lşkınk, 7. Şimşek, Beşir - Muştucu 
8. Şinşek, 9. T ann çakımı, Bevil (Bevl) - 1. Çiş, 
1 O. Yalap, 11. Yarkın, 12. 2. fşek, 3. işeme, 4. Sidik 
.Yaşın, 13. Yasanmak, Ye- Bev (Beyi) - 1. Sab, 

- 26- Öz Türkçe karşılıklar 

lenden yapıJmış heykelleri, sa
yısız papaslan, güzel kızlan 

çınlçıplak dolaşan çocukları 

kk d ) ile burası bambaşka bir yerdır. şılıkıız 3. Parasız müre eplerin ilk cüzü ür. 
Bel'etmek _ 1. Emmek Beralır.is _ Tersine Şehrin öte yanında yine Me-

2. Obmak 3. Süınürmek 4. Berdevam olan _ Süren, kong nehri ile muvazi olarak 
Yaımarmak 5. Yutmak sürmekte olan Nam. Kan nehri akar.Bu neh-

Bende - 1. Bağlı (Esir Bergüzar _ ı. Andaç, rin suları Mekong gibi kızıl 
man) 2. lneü 3. Köle, Kul 2. Armağan, 3. Tartuk değil, berrakbr . Sevimli, 
5. Kulluklçu 6. Tapkul 7. _ hayat _ 1. Sağ, 2. cazibeli Nam - Kan, çok ileride 
Tutsak (Esir man) 8. Ümek Yaşamak heybetli Mekongun kollanna 
(Radloffta el, yabançı man) - hayat olmak _ Sağ atılır. İki nehir birleşir. 

Beni Adem - 1. fğnak olmak yaşamak Şafakla beraber şehirde ha-
2. ilke 3. Kişi oğlu Karar _ Agın eşız yat başlar. Öğleden sonra da 

Bent - (Bağ man)l.Bağ - karar olmak - 1. Toh- herkes dinlenmeye çekilir. Ak-
2. Bağış (Bağlaman vasıtası tamak, 2. Toktamak, Tuk- şam yaklaşınca genç kızlar,yeşil 
diz mafsalları man) 3. Beyg tamak (Durmak man.) 3. gölgeliklerden sıynlarak Nam-
('p ve bağ man) 4. Boğmak Yerleşmek. yerinde durmak Kanda banyolannı almağa ge-
(Mafsal rabıtası man) 5. Bo- - murat olmak - 1. Er- lirler. İpek fıstanlarını,başlarını 
ğum 6. Bnkağu, Bukağı mek, eri,mek (Dileğe) 2. örten ~şarplarını çıkararak su-
Atın ayağına vurulan man) Onmak (Felah bulmak, iflah ya dalarlar Nehrin dalgalanan 
7. Duşak 8. Kişen ( Ayak olmak, yetişmek, mes'ut ol- çıplak vüeutlan geydirmeğe 
bağı man) 9. Köstek (Zincir mak, murada ermek man.) yeter. Sonra oyunlar, kahka-
ve ip man) 10. Örük, (ayak 3. Umduğunu bulmak balar, bağnşmalar olur.Güneş 
bağı man) 11. Tuşak 12.Tu- - taraf etmek - 1. Ara- L ;nca banyo eylencesi biter. 
şar ( Ayrk bağı man ) 13. dan coymak, 2. Aradan çı- Genç kızlar çıplak vücutlannı 
Tuşav karmak, 3. Çitlemek nehir kıyısını dolduran genç-

Bentetmek - 1. Bağla- - taraf olmak - 1. Ara- !ere göstermekten çekinmezler. 
mak 2. Matamak(Atın ayak- dan çıkmak Luang Praban'da hayat sa-
larını bağlamak, mani olmak - veçhiati - 1. Böyle· dedir. Gündelik pirinci tedarik 
man) ce, 2. İnçe, 3. Böylece, be- için çok çalışmıya ihtiyaç yok-

Bent - (Su bendi man) raber tur. Burada herkesin küçük 
1. Anvalı 2. Arg 3. Atkağ Beraber - 1. Bile 2. bir pirinç tarla~ı vardır. En 
4. Böget 5. Böken 6. Böket Bilece, 3. Birge, 4. Birle, 5. fakir olanlar bile ormanlarda 
7. Büge 9. Büket 10. Büvet Birlik, birlikte, 6· Çür, 7. yenebilecek bin bir türlü hubu-
11. Büyün 12. Cay 13. Çalak Koşa bat, meyva bulurlar Luanglılar 
14. Çalgan 15. Kır 16. Puk - inde - 1. Bilesince hiçte müşkülpesent değıldirler. 
17. Tuğ - e kalmak - 1. Tay Bataklık yengeçleri, çeşit çeşit 

Bent yapmak - (Su önü- düşmek haşereler yemek listelerini teş-
ne) 1. Böğemek 2. Büğemek - almak - 1. Yanlaşmak kil eder. Zenginler, balık ve 
3. Bügetlemek 4. Bügmek Berat - 1. Çek ("Dip- havyan sofralanndan eksik 
büvenmek 5. Büg:itlemek 6. lome,, man.) 2. Yarlık, yar- etmezler. Kadınlar, ister zengin, 
Bünemek 7. Büyünlemek 8. lığ, (Ferman menşur man.) ister fakir olsun ipek elbisele-
Pektemek 9. Perklemek. 3. Yerliğ rini, eşarplarını kendileri do-

Bent - ( Nazımda ) 1. Beraet - 1. Arıklık, 2. kurlar. 
Bağlama (Nakarat, hatime Üişiksiz çıkma, temize çık· Burada hasıl edilen intiba 
man) 2. Siyim ma. Luang'ın zengin değil, halinden 

Ber - Üzre (A..ıa,iıdaki - etmek ;:-1· Aklanma1',. _ __.__,memnun olan bir memleket 

oluşudur. Halk kendini idare 
edenlerin kimler olduğunu bile 
bilmez. 

Laosiyen ahlak kanunları 
genç kızların evlenmeden ev
vel çocuk sahibi olmasını ya
sak etmez. Bu suretle dünya
ya gelen çocuk ta meşru ço
cuklar gibi sevilir. Luang-Pra
ban'da kadının namus, fazilet 
duygusu evlendiği gün başlar. 
Filhakika bu ülkede evlendik
ten sonra kocalarına sadık ol
mıyan kadın pek az bulunur. 
Bununla beraber böyle bir iha
net fili başgösterince kadın ilk 
defasında hapsedilir. İkincisin
de yine aynı cezaya çarptırılır. 
Şayet aynı kadın ikinci defa 
hapsedilıniş bulunmasına rağ

men kocasını aldatmakta de
vam ederse bu sefer kocası 
cezalandırılır. Karısının yuva
sına üç defa ihanetinden koca 
mesul tutulur. Luang'ta evlen
meler tescil edilmez. Erkek ev
leneceği kızın babasına istediği 
parayı verdikten sonra kadını 
kendi evine alır. Evlenmiş ta

yılır. -------Hastalıklı Deriler 
Ziraat Bakanlığın MUhlm 

Bir Tamimi 
Çiçekli hayvan ve derilerinin 

sablmaması hakkında ziraat 
bakanlığından valiliğe dün aşa
ğıdaki buyruk gelmiştir. 

1 - Çiçek hastalığile müca
delenin daha modem esaslara 
istinat ettirilmesi için (Maddei 
mulakkaha ile telkih usulü 
tatbikattan kaldırılmış ve key
fiyet baytar müdürlüklerine 
bildirilmiştir. 

2 - Hastalığın imhası için 
mücadele vasıtalarının birinci
sini ihbar teşkil etmektedir. 
Köylü ise bu gibi hastalıklı 

hayvan derilerilerinin para et
tiğini gördüğü için ne hastalı
ğa ehemmiyet ve ne de haber 
vermektedir. 

Bu yüzden çiçekli hayvan
larla hastalığın dağılmasından 

ve yayılmasından sarfınazar 

bir taraftan diğer tarafa nak
ledilen çiçekli deriler vasıtasile 
geniş sahalara intikaline sebe
biyet verilmektedir. Bu itibarla 
hastalık intişarının meni için 
satıcılar elindeki bu kabil hay
vanlann ve derilerin kat'iyen 
satın alınmaması ve satanlann 
baytar memuruna ve mahallin 
en büyük makamına ve zabı
taya haber verilmesi iktiza eder. 

Mücadele Devam Ediyor 
Merkez mülhakatta mangafa 

mücadelesine devam edilmek 
tedir. Mücadeleye bu ay nihaye
tine kadar devam olunacak ve 
bapanlara aşı yal)ılacakbr. ~ 



Buca - Göztepe Sıfır 
Sıfıra Berabere Kaldı 
Şarksporlular Bir Hadise Çıkararak 

Sahayı T erkettiler 
Lik maçlaruun beşinci hafta 

müsabakalarma Cuma giinü 
Alsancak stadyumunda devam 
edildi. Hava geçen Cumanın 
aksine olarak ılık bir bahar 
havasım andınyordu. Güneş 
yakmıyor. Buna rağmen stad
yum bu Cuma geçen haftalara 
nisbetle daha tenha, tribünler• 
de sayılı bir kaç seyirciden 
başka kimseler yok. Maçlara 
muayyen saatta başladı ve ilk 
müsabaka Buca-Göztepe kü· 
çükleri arasında yapıldı. Her 
iki takım da noksan kadro ile 
IBhaya çıktılar ve oyun zevkli 
oldu. Tahmin hilifma Buca 
kiiçükleri G&ztepelileri 2-1 
mağlup ettiler. 

ikinci müsabaka Şarkspor· 
Altınordu (B) takım.lan arasm
da yapıldı ve bu maçta Altm
ordulular 6-1 galip geldiler. 

Birinci Takımlar 
Öğleden sonra saat 13 de 

birinci takım müsabakalarına 
geçildi. İlk oyun Altaylı Fehmi
nin idamsinde Buca - G&ztepe 
takımlan aruıada yapıldı. Bu 
müsabakada Gaztepelilerin bir 
çok alanlan Buca mndafaası 
öniinde neticesiz kaldı. Her 
iki takım da canlı oyadı. Fuat 
Buca kalesine kadar yapbğı 
akınlarda da ya kalecinin gü
zel kurianflarile ve yahutta 
topun avuta gitmeai.le bir dflrlil 
gol yapamıyordu. iki tarafta 
bittin ç•bflllalanna rağmen 
gol yapamadılar ve oymı bu 
suretle O - O berabere neti .. 
celendi. 
~rkspor Albnordu 

Son müsabali olan bu maç 
ıaat 15 te başladı. Oyunu iz .. 
mirapordan Sabri idare 
ediyordu. Şarbporlular birinci 
devrede Altmordu1ulann akm
lanna mukavemet ederek ka
lelerine topu yaldqtımıadılar 
Ye devre sıfır - sıfır beraber
likle neticelendi. ikinci devre 
bqladıiı zaman AJbnordulular. 
daha canlı oynayarak Şarkapor 
kaleaiai çenber albna alclalar. 
Şa;ksporlular bu akmlan ke-
ıerek ~n çenberden 

kurtulmıya çahşacaklan yerde 
birbirlerile münakaşaya kallc
tılar. Bunu fırsat bilen Altınor
dulular arka arkaya üç 
gol yapblar. Şrksporlular 

üçüncü golü Saidin elile 
yaptığım idcjia ederek iti
raz ettiler. Hakem böyle birşey 
görmediğini ve gol olduğunu 
söyliyerek topu ortaya getirtti 
Şarkapor oyunculan keyfiyeti 
paotesto ederek birer birer 
sahayı terk ettiler. Takım bet 
kişi kaldı. Bu aralık güneşten 
istifade için saha tarafına ge
çen seyircilerden biri hakemi 
ikaz etti. 

- Oyun beı kişi ile oynan
maz. Nizamname altıya kadar 
izin verir şeklinde söylediği bir 
s&zden canı sıkılan Şarksporlu 
Fethi kim bilir hangi düşünce 
ile derhal oyunu bırakmıt 
ve bu seyircinin üzer ne hücum 
ederek kavga etmek istemiştir. 
Derhal etraftan yetifilerek kav
ganın önü ahnmııhr. Çok ya• 
zıkbr ki bCSyle kendini bilmi· 
yen bir kaç kişinin yapbğı bu 
gibi çirkin hareketler istirahat 
günlerinde futbol seyrebnek 
için stadyoma gelen bir çok 
meraklıları mtiteeuir etmekte 
ve bunlann bir daha müsabaka 
seyrine gelmelerine mani ol
maktadır. Bu gibi işlerde çok 
hassas olan futbol ve merkez 
heyetlerinin dikkat nazannı 
celbederken şunu da hatırlat
mak isteriz ki yalnaz bu gibi 
çirkin hareketlerde bulunan 
sporcuları fecziye değil bun
ların çirkin lıareketleine ma• 
ni olmadıklan gibi bilakis 
onların hu fena hallerini teş
vik edwr idare heyetlerini de 
tecziye etmek lazımdır. Eğer 
Yapdan spor ise bu gibi ka
badayılık taslayan ve vakıt vakıt 
kavga çıkaranlann sporcula
nn arasında yeri yoktur ve 
olmamalıdır. Bu hareketlerin 
bir an evvel önüne geçilerek 
daha müessif hldiselere mey• 
dan verilmemesini rica ede-
riz. 

KAPTAN .......... 
Suriye Muhacirleri 
Islahiyede Yerleştirildi 
Meb'us intihabatı Ve Gizli Nüfus 

İşleri Etrafında Faaliyet 
ANTEP, 30 (A.A)- Suriye- 1 meıguldur. 

den gelen ve lslahiye kazasına Antep, 30 (A.A) - Geçen 
Yerleftirilen Tlrk muhacilere yıl Tepin bafandan buglne ka-
kentçe çift hayvanları dağıbl- dar kentimizde 74,436 saklı 
lllıf bir yılhk yiyecekleri temin nüfus, 19,164 sakh evlenme, 
~mittir. Hepsi müstahsil vaz- 34, 728 sakla ölüm tesbit edil-
1Yete getirilmiştir. mittir. Bu suretle 260.000 olan 

Antep, 30 (A.A) - Dün kent nüfusu 300,000 olmuştur. 
fevkalade olarak toplanan fehir 935 yılında yapılacak umumi 
llıeclisi meb'us intihabı teftiş nilfus sayımı için kentte ve 
~eyetini tteçmiıtir. Belediye, köylerde numarotaj itlerine 
llltihap defterlerini hazırlamakla başlanmışbr . . ...... 
Yağmurlar Ekimcilrri Sevindirdi 
Muğla 30 (A,A) - Kent da- ı 

· İnde tütün satışı devam et-
ektedir. Yeni alıcıların gel
eai beklenmektedir. 
Muğla, 30 (A.A) - Kentin 
atça kazası yağmursuzluktan 
•ltıntıda idi. ffatti kuyularda 

e su kalmamıştı. Son gün-

Datçada badem ağaçları çıçek 
açmağa başladı. Bu sene Dat
çada zeytin mahsulü önceki 
yıllara göre iyidir. Zeytinyağı
nın kilosu şimdiden 30 kuruş
tur. 

Soyadı 
Nasıl Kütüğe 

Geçirilir? 
Yeni taktıkları soyadlarını 

kütüğe geçirmek iatiyen oku
yuculanmıza bir yardım olmak 
üzere bu işin ne yolda görül
düğihıü, nelerin gerek girül
diiiilnli arafbrdık. Öğrendiği· 
mize göre Ankara niifua ida
resi bu iş için baş vuracak 
olanlara basma beyannameler 
vermektedir. Bu beyanname
lerde "öz adı, soy adı, baba 
adı, ana adı, doğum tarihi 
imza yeri" sonra viliyeti, kaza· 
ıı, nahiye veya kasabası, köy 
veya mahallesi, sokağı, nü• 
fustaki hane gözleri vardır. 
Bunlar ellerindeki nüfus ki· 
ğıtlanna uygun olarak dol
durulacakbr. Burada alt alta 
altı sıra bulunduğu için bir 
ailenin alb kişi için bir beyan· 
me yetişmektedir. 

Bunun albnda iç satır ya• 
zı vardır. Bunun altım aile re· 
isi oturduğu yerin adresini de 
etraflıca bildirmek şartile imza 
edecektir. 

Bunun altmı da belediye 
reisi yahut muhtar, belediye 
mümessili ve azalardan bir ka· 
çı tasdik edeceklerdir. Bu be-
yannamenin imza yerine abla· 
cak imzada yeni soyadmm da 
bulunması gereklidir. 

Bu beyanameyi alan bir 
yurttaş onunla birlikte eğer 
yananda fotografh yeni nlifus 
cüzdanı varsa onu nlfua me· 
murluğuna g&tfirür ve aoyadı
nı yerine yazdınr. 
Eğer elde fotografsız eski 

nüfuz tezkeresi bulunuyorsa 
o zaman muhtarlık yedepden 
tudikb ve fotografh bir be-
yanname almak gerektir. On 
altı kuruşluk bir pula tibi 
olan bu beyannemenin albnı 
iki belediye mthneaili illlzah. 
yaak daha altım ise emniyet 
karakolu ııesmt mtihürle tasdik 
edecektir. Bununla nüfus ida
resine bq vurulursa o zaman 
eski nüfus kağıdı yerine foto
grafh yeni cüzdan verilir. 

Bunun için biri cijzdana, bi
risi de beyannameye yapışh· 
nlmak için iki vesika fotogra
fına lüzum vardır. 

- ULUS -

Cöz Hekimi 

Mitat Varol 

9W61S Gayri Menkul Açık 
Artbrma bam 

Salihli icra Memarluğunclan: 
Salihlinin Kele klytınün Ko

ca azmak mevkiinde vaki ve 
bilmesaha 18 dinimden ibaret 
olduğu anl•pla tarlaya çekirw 
deksiz bağı dikilmiı ve halen 
üç yqlı bulunan itbu yenice 
bağı (400) liraya ipoı,,kli olup 
heyeti umwniyeaine (720) lira 
kıymet takdir edilerek msd 
hissesi S/11935 tarihine müsa
dif Cumartesi gilnil saat 14 te 
ihale olunmak tizere açık art
tırma ile satılığa çıkanlmışhr. 

1 - işbu gayri menkulün 
artbrma şartnamesi 15/12/934 
tarihinden itibaren (34/615) 
numara ile Salihli icra daire
sinin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıkbr. 
ilanda yazılı olanlardan fazla 
malUmat almak istiyenlerin işbu 
şartnameye ve numaruı yuka
nda yazılı dosya numaramızla 
memuriyetimize miiracaat etme
lidirler~ 

2 - Arttumaya iftirak için 
yukanda yazdı kıymetin yüzde 
yedi buçuğa nispetinde pey ve 
milli bir tiankanin teminat mek
tubu göstermeleri lizundır. 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diler allkadarlahn ve 
irtifak 1iakkı ahiplerinin gayri 
menkul &zerindeki baklanın 
hususile faiz ve m ... afa dair 
olan ictdiaianm işbu ilin tari· 
hinden itibaren yirmi glbı içinde 
evrakı müapitelerile birlikte 
memuriyetimize bildiımeleri la
zımdır. Aksi halde haklan tapu 
sicilile sabit olmıyanlarm artbr
ma bedelinin paylqmasmdan 
hariç kalıtlar. 

4 - Gösterilen giinde art
tırmaya iştirak edenler arttırma 
farlnamesini okumuş ve lüzumlu 
maliunab almış ve bunlan ta
mamen kabul etmiı ad ve iti
bar olullrlar. 

5 ~'Tayin edilen umanda 
gayri Mnkaf tiç defa bafınl
dıktan tonra ea çok artbrana 
ihale edilir. Ancak artbrma 
bedeli ~uhammeR kıymetin 
yüzde 1'.ebnİf beşini bulmaz 
veya satış iatiyenin alacaJ:ı~~ 
rliçbam olan diier alaca 
bulunupta bedel bunlann o gayri 
menkul 11e temin edilmiş ala
caklannm mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arttınuıın 
taahhildi baki kalmak prtile 
arttırma on bet gün daha tem 
~ ve on befiaci gilnü ayni 
saatte yapılacak artbrmada 
bedeli sahı isti1enio alacagına 
~ olan diğer alacaklıla
rın o gayri menkul ile temin 
edilmif alacakLln mecmuundan 
fadaya çıkmak şartile en çok 
arftıta..a ihale c.edilir. Bayle bir 

ADRES: Beyler - Numan bedel eld• edilmezse ihale ya-
zade sokağı: Ahenk matbaası pılamu; ve sabt talebi düıer. 
yanında - Numara: 230 6 - Gayri menkul keııdiaine 

---2-26) 1019,__ .. i ilıale o&ium kimse derhal veya •llllllr:QR!fl-------•·I verilen miihlet irinde parayı ,.,..,, r-

ş Memurlar vermezse ihale karan fuhoıu
narak ~enclWDden evvel en 

K •fi Ynksek teklifte bulunan kimse 
ooperatı arzemıq olduğu bedelle almağa 

Kemeraltında lldell razı oluna ona, olmaz veya 
Kahve Binasında bulunmazsa heman on beş gün 

İZMİRİN mliddetle arttırmaya çıkarılıp 
Büyük Bakkaliye en çok arttırana ihale edilir. 

bu ihale arumdaki fark ve 
Mağazasını geçen günler için yüzde bqten 

HerkeseAçtı hesap olunacak faiz ve diğer 

lzmir Birinci icra Memurlu
tundan: 

Gayri menkuliin mevki Ye 
hududu: 

1- Sirahane meviinde: Şar
kan Cemal bağı, garben Sey
diköy yolu, şimalen Ömer ağa 
bağı cenuhen parlak Mehmet 
bağı ile mahdut 

2- Papas kulesi arkası mev 
künde. Şarkan Yusuf B. vere
sesi tarlası, garben Mustafa 
tarlası, ıimalen ecnebi tarlası 
cenuben Rahime ve Yusüf tar
lası ile mahdut. 

Cinsi ve miktan: 
1- 7 dönüm 2 evlek muka

bili 6893 metre murabbaında 
ve derununda bir kuyu ve bar· 
man yeri kısmen çekirdesiz 
kısmen razakı bağ hiss~si. 

2- Dört dönüm tatla muka
bili 3676 metre murabbaı ve 
derununda 17 zeytin 1 incir 
ağaçlan bir kuyuyu havi tarla 
hissesi. 

Takdir olunan kıymet: 
Bağın heyeti umumiyesi(600) 

lira ve tarlanın heyeti umwni
yesi (100) lira kıymeti muham
menelidir. 

Bucada istasyon caddesinde 
bakkal Muzaffer efendinin 236 
lira 90 kuruş alacağım teminen 
haczedilip yukarda tafsilib 
söylenilen 700 lira muhammen 
kıymetli ve borçlu Bucada Dra
ma muhacirlerinden Abdnlka· 
dir oğlu Memiş efendinin dört 
hissede bir hissesi ba tapu uh
dei tasarrufunda bulunan gayri 
menkuller 30/12/934 tarihine 
müsadif ,Pazar günü saat 1 lde 
icra da'lfesinde ihale edilmek 
üzere birinci arttırması açık 
artbrma yoluyla satışa çıkanl
mışbr. Şartname ve sair evrak 
mlltefeniası 15-12-934 tarihin
den itibaren berkesin görebil
mesi için açık bulundurulmak
tadır. 

İhale günü mal muhammen 
kıymetİll yüyde 7S ini buld .. 
surette ihale yapılacaktır. Aksi 
halde son pey sahibinin taah
hiidü baki kalmak özere art-
brma ıs gün daha temdit eclil
mit olacaiından on beşinci gü
ne mllsadif 15-1-935 tarihinde 
Sah günü aynı aaatta en çok 
arttırana ihale olunacaktır. 

ipotek sahibi alacakhlarla 
diğer alikadarlarm gayrimen-
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve murafa dair olan 
iddialarlDI evrakı miisbitelerile 
yirmi gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi takdirde haklan 
tapu sicillerilerile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşma-
sından hariç kalacaklan 
ve irtifak hakkı sa-
hiplerinin de aynı suretle hare
ket etnıeleri icap edeceği va 
taliplarin muhammen kiymeti
nin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
akçesi ve ya milli bir bankanın 
teminat mektubunu icra daire
sine bildirmeleri ilin olunur. 

5197 (1023) 

zararlar aynca hiikme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
tahsil olunur. 
Yukarıda gösterilen 5/1/935 

tarihinde Salihli icra memur
luğu odasında işbu ilin ve gös
terilen artbrma şarnamesi dai
resinde satılacağı ilin olunur. 

(1026) 

Aeele Sahl•k 
Bağ ve zeytinlik 

Turgutluda istasyona 15 da
kika mesafede 16 dönlbn çe
kirdeksiz üztim bağı ile Ka
sabaya 20 dakika mesafede 
Ermenas çayı şosesi üzerinde 
gün doğııdan gün babya dikil
mİf 450 ağaç zeytinlik acele 
sabbkbr. 
Turgutluda binbaşızade Hakkı 

İzmirde borsa memurlanndan 
lsmail, İstanbulda da ttlt8n sev
kiyat şubesinde Sami beylere 
müracaat. H-3 (972) S-S 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

Başturak Kestelli cadde
sinde 62 numaralı muayene
hanesinde her gün saat 3 ten 
sonra hastalannı kabul eder. 

Telefon : 2987 

s 7 248 

İzmir Sulh Mahkemesinden : 
lzmirde Şekerzade Ahmet 

Sabri oğlu Veli ve Murat bey· 
lerle valideleri Mevhibe hanım 
vekili avukat Mahmut Celi
lettin bey tarafından lzmirde 
kordonda Naim vapurları sa
hibi ve Naim vapuru acentesi 
Naim. bey aleyhine ikame ey
lediği 150 lira ecri misli da
vasmda müddeaaleyhe lstan
bulda tebligat ifa kılındığı 
halde mahkemeye gelmediğin
den baklanda gıyap karara 
sadır olmuş bu defa ikamet
gilu meçhul kaldığından ilanen 
gıyap karan tebliğine karar 
verilmiş olduğundan mahke
menin muallak bulunduğu 18/ 
12134 uh günü saat onda 
İzmir Sulh Hukuk mahkeme
sinde. hazu buhmmuı lüzumu 
ilin olunur. 5198 (1022) 

Doktor 

Kemal Şatir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) 

lzmir Belediyesinden: 
1 - Yeni açılan İsmetpaşa 

bulvan üzerinde Havyar ha
mamı karııaındaki arsanın 
mülkiyeti kapalı müzayede 
ile 22 -12- 934 saat 16 da 
ihale edilecektir. 

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

İzahat için bqkitipliğe iş
tirik için de söylenen gün ve 
saatte depozito makbuzlarile 
belediye encümenine müra• 
caatlan. 

2 -12 
Ucuz, Temiz, Karıtıksız 

Her çe,ldl 

Kooperatifte 
Bulabilirsiniz • 

Ankara Birası 
Z'PS 7-10 { 985 

Göz Tabibi 

lütfü Kır~ar 
Memleket hastanesi 

göz hastallkları müte
hassısı: 

İkinci beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3055 

.................. ty~ ... a. ............. ... 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı _________________ .. ._. ____________ __ 
Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 

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

siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ornıarı Çiftliği ~1üdürlugürıe nıüra
caat. Fazla izahat için lznıirde Ege Palas ve Şeh· r gazinosu nıüsteciri 
Türkmenoğlu Murat beyden alınabilir. 

rde sürekli yağmurlar yağ
br. Bu yatmurdan sQnra 

lalar süri),lmeie baslandı. 

Muğla, 30 (A.A) - Dün gece 
Dr. Tahsin taraımdan Halke
viade belsoğııkluğu lıastahğı 
bulaşma11 ve iyi edilmesi hak
kında değerli bir 1..~nferans 
verilmiştir. 1 746 s. 7 ..m!I .... ~ .................... ,._~. 
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Y eı·li Mallar Pazarı 
İzmir halkının her türlü ihtiyacını bir arada 

ucuz fiyatla satan biricik müessesedir 

· H k V f h Fabrikaları İn· ,.,.,,,,~,. . ere e e es ane giliz kumaşların• 
dan kat'iyen farksız elbise ve paltoluk ye mevsimlik 
kumaşlar gelmiştir • 

.A. 'Y"' ..1:-(.--I C:::..A.. 
Ismarlama Kostüm 

Usta bir terzi tarafından dikilecektir 

21,5 
27,5 

34,5 

24 
30,5 

)~II l..A.. "'Y'" .A.. Kadar 
l 

• H••k A t Ve Resmi müessesat 
k memurlarına ll Uffi e Taksitle mal verilir 

ı! 
ODUN P N 11 - 12 ( Eski 

azarı O. Bayraklı mazası 
TELEFON : 3308 

Pa. Sa. (1025) 

işlerinin Bozulup Çüriimiyeceğinini Bilir 

Radyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te· 
!Dizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macur.udur; dişleri 

tizmez, minalannı örselemez. Radyolin en hoşa gidecek diş 

aıacunudur; ağızda köpürür, lezzeti güzeldir. 

RADYOLİN 
Kullanınız 

İzmir Milli Emlak müdürlüğünden: 

Üçüncü Sultaniye mülazim Mehmer ef. 
Lira K. 

:ıokağmda 14/16 
No. hane 24 00 

Uzun dere emrez timarında 8 dönüm tarla 
Tepecik s:irmeli sokağında 51 No. lu dükkan 
İkinci karantina Alsancak sokağında 6 eski 4 taj 

20 00 
72 00 

numaralı hane 18 00 
Karantina Nazmiye sokağında 16 No. lu hane 62 00 
Narlıdere jandarma karakolu karşısında 8 eski 9 taj 

No. lu kahvehane 80 00 
Bayrak!ı Salhane Menemen caddesinde 27 N. lı ahır 14 00 
Karşıya 1<a dede başı ahır kuyu ipsili tepe mevkiinde 

18 dönüm tarla 740 metre 36 00 
Kaqıyaka dede başı ahır kuyu mevkiinde 5 dönüm 

tarla 697 metre 18 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 6-12-934 Perşembe 

&":inü saat 14 te ihale edilmek üzre müzayedeye konulmuştur. 
Talip!erin o gün milii Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

Satılık Depo 
İkinci kordonda Eski gümrük 

sokağında (6) numaralı depo 
s:ıtılıktır. 

İki kattan ibaret olup birinci 
katı gayet geniş ve ikinci katı 
ise depo olarak kullarulmağa 
elverişli büyük bir salon ve iki 
büroyu muhtevidir. Taliplerin 
ikinci kordonda Kardiçalı Hü
teyin bey !:ıanında Umum ga
zeteler bayii Hamdi Bekirbeye 
µıüracaatlan. i2-15 

4855 (1024) 
··--
. *:boKTOB 

Hatip Oğ. Esat 
Dahili Hastalıklar 

Mutehassısı 

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

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

Yeni Aaw 
---==,....,,=,.;',--...,,,,==!:!!!!!!=------ - - - --------· 

-ALG9PAN 
Diş Ve Baş · Ağrıla
rı için En F aideli Ve 

Tesirli · ııaç 
( A1gopan Cevat) dır 

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

~ ... ~-=--=-=-~· ~---

Toptan Satış Mahalli: 
Istanhulda Bahçekapısında 

ZAMAN 
ECZA DEPOSUDUR 

Şehrimizdeki Ecza Depolarlle Eczanelerde 
Vardır. israrla ALGOPANI lsteylnlr. 

B 
v 1 ''' agcı ar ..... 

Bağlarınızdan yüksek ve tam verim alabilmek için dünya 
bağcılığında muvaffakıyetle kullanılan 

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

Pek az masrafla bağlarınızın verimi artacağını ve üzümün 
cinsi de yükseleceği muhakkaktır. 

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

• Adres : HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemlt Çar,ısı Cezalr Han 
8 - 30 Telefon : 3809 İ Z M İ R 

Birinci Sınıf i\lutahassıs 

Operatör - Doktor 

T .. hsin Hüseyin 
Hastalarını her gün sabahtan akşama kadar kendi has

tanesinde kabul, tedavi ve ameliyat yapar. 
A D R E S : Çivici Hamam MUftU Sokak 

·rahsin Bey Hastanesi 
22-26 764 

Dahiliye 

DOKTOR 

ZE A 1 İBRAHIM 
Muayenehane: İkinci Beyler sokağı No. 45 Beyler hamamı 

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 

Telefon: 3806 
~~ 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Saglam zarif 'Ve nispet kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiycnlere Metin Terzlhanesinl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. 8 - 10 

KIS GEl,JDI 
:9 

Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin e_diniz 

Bü.Yi7.K FIRSAT 
Topan Halis Zon~uldak 

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

'Ficarethanesinde bulacaksınız 
Silindir için : Spesiyal Zonguldak kalitesi de gelmiştir. 
lngfllz Antrasit : Ve kok kömürü ihtiyacınızı da bu 

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

vardır. Sata, mahalli : Kestane pazarında No. 10 
885 Telefon 3937 

Ne Vantus, 
Ne Havlu, 

~ezlen'zi Geçiremez 

Selamet 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

Ağzı, bumu, ciğerleri, bu-
gazı mikroptan korur. 
İsme dikkat 
SELA,\IET FERrr 
U muıni depo : 

S. FERiT 
Şifa Eczanesi 

Ne Ihlamur 
T. diyet 

.'·'A;:- .. .....,:.·/ . .:; !k··":.:,·"·".··. :
0

7 •":, 1 

Umum Hastalarıo ·azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

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

TÜRKİYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERi 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMİL 
ve MÜTEHASSISI 

-.t,,ahrl Blza 
Bey tarafınnan yapılır. 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
14- 20 (355 S.7 

Lambalarıoı ttırcıh 
. ılenler hiç bir z11· 
ııııın alda~mauııo· 
!ardır. · !lii' 

ÇQnki: 
:t, •• 

Emıaliuı oas, 
ı v-...... fi!!• 

ıan ., aarfiyatı ;. •~ 
·~ıııı. ,hol yeg~ııe 
lambatlır. 

H~r bayiden 
~ ar'iiyıuız 
'İ'>' 

Deposu 

MEHMET 
TEVFiK 

.ıi:f~ ·xıı·l~~ııı· 
eaHtbaD ... ~ 

' ~ ' v 
Pit"t.maılıı iM 

TELEF ON 33l~ ..... ......_. __ _ 
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Eqe mıntakasının en büyük ve en ucuz iş qapan matbaasıdır 

il 

NUllABAYA_ 



. V. 
W. :F. H. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru 3 1 ci 

kanunda bekleniyor. 5 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 

yük alacaktır. 

FRiESLAND vapuru 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter

dam Hamburg ye Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

AUGUST LEONHARDT 

vapuru 25 ilk lfannna doğru 
Hamburg ve Anversten bek
leniyor. Rotterdam ve Ham
burg limanlarına da hamule 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 

GIRONDE vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacakhr. 

THE EXPORT ST AEMRHIP 

CORPORATION 

EXPORTER vapuru 3 birin 
:i kanunda bekleniyor N evyork 
Boston ve Filadelfiya Norfolk 

ve Kamden için yük alacaktır. 

EXIRIA vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 

Norfolk ve Filadelfiya liman
manları için yükliyecektir. 

EXİLONA vapuru 26 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

JOHNSON LINE LTD. 
QTERNMORE vapuru 24 

son teşrinde gelip Liverpul ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

F ratelli Sperco 
Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAİS 
KUMPANYASI 

HERMES vapuru elyevm li-
manımızda olup yirmi aitı teş
rinisanide Amsterdam ve Ham
burga hareket edebektir 

ORESTES vapuru 10 anunu 
evvelde beklenmekte olup ha-
mulesini tahliye ederek Bur
gaz Varna ve Köstence için 
yük alacaktır. 

STELLA vapur 1 O kanu
nu evvelden 13 kanunuevvele 
kadar Anvers Rotterdam Ams
terdam ve Hamburg ıçın 
yük alacaktır. 

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

ROLAND motörü 24 ka
nunuevvelde beklenmekte olup 
Rotterdam, Hamburg, Copen
hagen, Dantzig. Gdynia, Go-
teborg, Oslo ve İskandinavya 
için yük alacaktır. 

SERVİCE MARiTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 8 ka

nunuevvelde beklenmekte olup 
ayni günde Pire, Malta, Cczair 
Vulansiya, Marsilya ve Napo
liye hareket edecektir. 

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

Yolcu ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikl:klerden 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. 

Yenı Aeır 

Oliver Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELİ HAN BİRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
DHE ELLERMAN LINES L TD. 
T AHLIYE iÇiN BEKLENİLEN 

VAPURLAR 
GOURKO vapuru 5 birinci 

kanonda Hull Londra ve An
versten 

EG YPTIAN vapuru on bi
rinci kanunda Liverpool ve 
Swanseadan 
DEUTCHE LEV ANTE LİNİE 
TAHMİL İÇİN BEKLENiLEN 

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anvers. 

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

L a*MK, =ı.+ti':.: ~ 

Acele 
Satıhk Hane 

Bornovada Asım bey soka
ğında 2 num2ralı hane satılık
tır, Görmek için Kürt Ömer 
sokağında kunduracı Cemal 
efendiye pazarlık için de Yeni 
Asır gazetesinde Zühtü efen
diye müracaat. 5-2 

m~lı:u1 ( ihlamur} 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmesinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hususi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında satmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

Salep tozunun zarif kutu
ları yalnız 15 ku-

ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

I JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Susak 

İZMIR, PİRE TRIYESTE VE 

SUSAK İÇiN MUNTAZAM 

HAFTALIK POSTASI 

Seyahatın müddeti İzmir 

ITriyeste 5,112 gündür. 

Her Pazartesi günü muvasa

lat eder~k Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

ilk hareketler: 

51121934 S.S BEOGRAD 
121121934 BLED 

191121934 SRBİN 

DİKKAT: vapurlar Çartam-

ba günü sabah yük ahnıyaeak
lardır. 

Pire ve T riyeste yolcuları 

için fiyatlarda tenzilat yapıl

mıştır. 

Yolcu ve navlun için tafsilat 

J. PUSSİCH acentesine mü

racaat ediniz. 

Kordonda Cemal Cendeli 

han No. 13-14. 

(189) .Telefon: 2548 

GANDIAN P ACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. jbon ı' 
ve Halifaks tarikile Kanadanın 

tekmil şehirlerl ve transatlan- • 

Telefon: 2004-2005 
~ .. v.:~·~~-~k~llP.!ll'.f!ıl'!"Bfiıilllıwıllm~ 
-Almanyanın Türhingen da-

Işıldak Bulaşık ve ~ila 
tozu emsalıne 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türlü hizmet ifa eder. 

tik vapurlarla şimendiferler 

arasında mürettop seferler. • 
Vurut tarihleri ve vapurların 

isimleri üzerine mesuliyet ka
bul edilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

rülfünunu Tıp fakültesi 
muavinlerinden 

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

nasül hastahkları 
mütehassısı 

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

:!_mir Emrazi Sariye 
Jaştababetiode:ı: 

Hastanssi 

Hastahaneye 1730 lira tamini fiatlı 15 kalem rönt::;en ve sair 

tıbbi malzeme açık münakasa ile satın alınacaktır. isteklilerin 
şeraiti anlamak üzere İstanbul ve İzmir sahil merkezlerine ve 

ihale günü olen 10 /Birincı Kanun/ 934 pazartesi günü saat 
15 te İzmirde pasaportta sahil sıhiye merkezinde toplanan ko-

misyona müracaatlan. 18 - 25 - 2 - 3 6875 (939) 

•~ iif Paatı u~i~:iaA ıJ, 
J\lakine Jnıalathanesi 

Halı wağa <ı~ rşuıı ~ u ııı :ı rn fı 

1\1 ü l:'tı13ese mırı 
marıın la t ı 

11 1\ IRk 

fH , lt18k llH' 

lzıııırde 

fıın lıyt"tteı1i ı 

; \ l:akaılarlh 

• ııı lıu ma.kını> 

faalty. t 
t ·ı ı ?. I n • ı im k 1.ı ıı <1 ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
} a/]hane Ve l.J11 DeOırmenlerl 

, .n hılumoın alfıı vf\ Pdı• vıtt ıııuıl ''ılılır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaz,•zgen 
1i ı ı boyda ve her kuvvet 
her ciııı mabrukıtt üzerine 

Bilumum Dr-nlz Jşlerl 
Durhınler, tıılumhalnr 

tesiftat ı 'ini h ırn iki ye asa rıı.ılir 
v!nçler ve saır ışhır Jernbtı 

vfl kftlınt Nlılır. 

Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atili, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçlannın her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

• 
ARTI kumaş boyalarımızın tecrübesini uapmıyan kal, 

madı 15 kuruşla rengini atmış ipekli, pamuklu, yünlü 
elbiselerinizi istediğiniz renkte boyarsınız. 

Resmi ruhsatnameyi haiz LEYLEK markalı rastık saç boyasını 

ihtiyacı olanlara tavsiye ederiz. Esnaf için toptan satış merkezi 
depomuzdur. 

Turan tuvalet sabunu ECE vim tozu, Kaol Bresso, pire tozu, 

karpit, çay, kına, sakız, diş macunlan, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyaları, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

g.AK ECELE 
Kemal Kamil Beye 

J ,,, ... - ~ ı~ · · ıı ı c ıh.l1JU~l .1Hıııııl luyıu lUöniil)kolon11!ıını 

ııkılıııı f'llnhtlır mıyıııı'1 

1 1\ ii ı; iik lı:ıııı ııı- .(uk mersi, I\:eınal KrıınH her Hilil eoıaba-
1 nuırı1J,, Halııtr ç.i~f!~i. AJtın ru1a, Y:ııemin, }"'ulya kokuları 
1 
ıçııı<lı n lıaııımlıtrn (Oiiııiil) de nriyormu,. 

1 Eı kek - Şıı Jf!ııı ysıpııgı Giiıı iil kolonyaınn1 mı'1 ~~,.~ 
1 1\ iiı;Uk Hanım - Evet. Gönülı1ı öyl• 11hbar bir koku öyle 
jfiiıunkAr n bay"li hır znk ·n zarafet var ki •.. VıJhaaıl h!t•1 
gtcıklAvıcı neler ur lıir bıl .. niz.. 1 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 

saçlan besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi ya~ 
değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhas; latif bir los
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

(993) 

• klnunuevveı 1ea• 

·Eczahanesi 
Müstahzerat' 

Güzel Ve Mes'ut Olmanın Çaresi 
- Ne kadar güzel saçlarınız var. Yüzünüz ne kadar ta

.. l? ze guze ... 
- Elbet, bunları elde etmek için hiç te yorulmadım. 

Şimdi çok mesudum. Çünkü herkes bana bayılıyor. 
- Aman nasıl oldu bu ? Banada anlat kuzum. 
- Çok kolay. Yüksek berber mektebinin Atine ve Bük-

reş şubelerinden diplomalı Minik kadın berberi B. Sıtkı 
bey mükemmel bir salon açtı. Son defa yaptığı tetkik se
yahabndan yeni sistem ve fennin bir harikası olan ondüle 
makinelerini de getirdi. Bunlar biri elektrikle diğeri buhar 
ile işliyor. Altı aydan bir seneye kadar dalgalı kıvırcık veya 
lüle bükle veya geniş ondüle şeklinde olmak üzere devamlı 
öndüle yapıyor. Saçları taze ve nemli tutar. kırmaz, bozmaz 
sarartrnaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün bunlar yarım saattan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
şeydir. Fazla olarak Parisin son keşfiyatına Parisin en bü
yük üstatlarına göre makyaj nsullerini gösterdiği gibi mak
yaj vasıtalarını da ucuzca satıyor. Doğrusu bu salona 
"Hanımların saadet kaynağı,, demek yaraşır. 

- Aman bana da adresini ver gideyim. 
- Söyliyeyim: Keçeciler caddesi numara 122 üç katlı 

yeni binada B. Sıtkı. 

PLATT 
Makina Fabrikasının 

NAMDAR ÇIKRIGı 

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 İZMİR 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa suzuımu,ıur 
Yegane Deposu 

Başdurak 

Hamdi lf ilzhet 

Sıhhat Eczanesi 
....................................................................... 


