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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
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SAYFADIR 
- -

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

CırnıJıurı'.uetiıı Ve Cum1ım·iyet Eserinin Bekçisi, SabahlaYıı Qı.kar Siyas·r, dazeıedfr 

adınlar Da Meb'us ·-·oıabileceklerdir 
Türk Gücü 
------· 

·~ gibi acar, Türk denlü 
güdü . . Bütün dillere geçmiş 
bir Atalar sözüdür. Bu inan, 
soylarca denemeden sonra, ku
tunlann andaçı olarak acunun 
hep bucaklarında yerleşmiştir. 
'I'ürke "O 1 m a z ,, yoktur. Ulu
sumuz zorlu işleri başarmaktan, 

Yıldmcı savaşla:n kazanmaktan, 
İnanılmaz şeyleri gerçek yap
tnaktan tat duyar. Beş bin yıl
lık günlerneçimizin ünle dolu 
olan seplerinde Türkün gücü 

nelere yettiğini kıvançla görü
Yoruz. Uzun süren çöküntü 
\ıçurundan sonra kurtuluş gü
neşi yurdun aşıt yerinde par
layınca, Atatürk sönmüş, yıp-
taınış sanılan dirikliğimizi öyle 
}'uğurdu ve öyle ustalıkla işle
di ki, kovuklarında açılan bü
Yük yarıklarla kuruyan, çöken 
altı yüz yıllık ağacın yanıba-

Şlnda körpe, gürbüz bir ağaç 
belirdi. Şimdi gölgesinde 17 
ınilyon Türk geniş soluk alıyor, 
Önünde açılan büyük yarına 
inanla bakıyor. Başarmanın 
anahtan bu inandadır. Onu yü
reklerine, kafalanna s ndirenler 

Yarını korkusuz, kuşkusuz kar
şılaya biJirler. Dönenmemizin 
öı büyüklüğünü yapan, siyasal, 
soysal ve ökonomik değişimle
rin birden yapılmış olmasıdır. 

Bu bakımdan öz dile doğru 
Yürüyüşü dönenmemizin ayııl
lrıaz bir parçası saymak gerek
tir. Bu dönenme, üstü külle

nen duygulann ateşini, ulusal 
sevgilerin coşkunluğunu Türk 
acunun gözleri önüne koya

taktır. Dügümüzde, deyişleri
llıizde, çalgımızda, ince zana-

•tların her yüzünde özümüzü 
bulacak, özdurumu başarmış 
olacağız. Kurunlardan kurun

lara sürüp giden ulus, yurt 

,sevgilerimiz n en köklü kayna
iı öz dile dayanır. Onu gere
tile kavradığımızca Atatürkün 
bu güzel belgesini eyiden eyi
)e anlıyacağız. 
Yazganlarımız denlü, sayın 

0kurlarımız da bu savaşta 
6ıerlerine düşen işten çekine
lılel)er. İnanalım ki öz, dili 
kavramakta zorluk yoktu~. İs
tekle bu işe sarılmak yeter. 

))İlimizin ucuna gelen yabancı 
dillerden sözleri, gücümüz yet-

tikçe, atmayı ulus severliğin 
teltleli olarak sayarsak iş ko
laylaşır. Gündeliklerin savaşı 
ftrini bulmuş olur. Yeni ujık
:rİınizi öğrenmeğe çalıştığımız 
~'inleri düşünelim. O savaş 
~"-~ıl yürümüşse ondan artık 
~R'erde olan öz dil savaşı da 
~Utüyecektir. Benliğimizin ger· 
~~k . l" ~ . . d b l , ~engm ıgmı ora a u aca-
~ız 1 l ··ık·· ·· k · nan a u umuze avuşa-

~ğız. Ta ki, atalar sözü bir 
i:'I., on kez yerini bulacak, 
~tkün sözlüğünde "O l m a z,, 
~Züne yer verilmediği anlaşı
~aktır. 

Şevk.e":t ::Si1gl:n. 

ı~ ( Andaç - Hatıra ), ( Gün
Sllleç - T arilı ) , ( Sep -
( ~İfe ), ( Kıvanç - İftihar ), 
l.J~Çur - Devr ), ( Aşı~ yeri -
( ~ k ), (Dönenme - Inkilap), 
l'f elge - Eser ), ( U jık -art , 

Hidise Ankarada Fena Tesir Uyandırdı 
Beş Tjirkün ölümü için Teşebbüsler Yapılacaktır. Venizelos 
Yunanistana Milletler Cemiyetinden Ayrılmağı TavsiyeEdiyor 

J 1. \ rf' ili ::e/u.ı.,· 

Ankara, 3 (Hususi) - Bul
garların Türklere tatbik ettiği 
tazyik siyasetinden canlarını 

kurtarmak için Elen toprakla
rına kaçan Pomakları takip 
eden Bulgar askerlerinin Elen 
hududunu geçerek beş zaval
lıyı öldürmeleri ve aileleri ef
radını tekrar Bulgar~stana gö
türmeleri hadisesi Ankarada 
çok fena tesirler uyandırmış
tır. Hükumetimizin Bulgaristan 
nezdinde ciddi teşebbüslerde 
bulunacağı anlaşılmaktadır. 

Yırncwistrml<t cH'ası aç.ilan Arucıvutluk kralı 
Altmet Zogo ailesi efradile birlikte ..lı Ç'aldc11·i~ 

Bulgar Ajansı Ne 
Diyor? 

Dünkü nüshamızda haber 
verdiğimiz gibi Bulgar Ajansı 
hadiseyi şu şekilde tefsir et-

---

mektedir: 
Sofya 2 (A.A) - Bulgar 

Ajansı bildiriyor: 
29 Birinciteşrin gecesi hır 

takım pomaklar bir çok hay
vanı e]e g~çirerek Yunanistana 
doğru kaçmağa çalışmışlardır. 

Hayvanların çalındıgından haber 
dar edilen Bu1gar askeri maka,: 
matı kaçanların takibine ko
yulmuşlardı. Bir Bulgar hudut 
devriye kolu sis ve karanlık 
içinde aldanarak Yunan hudut 
hattını bir kilometre kadar 
geçerek 30 birinci teşrin sa
bahı saat altıda kaçanları bul
muş ve bunlar dur emrine si
lahla mukabele ettiklerinden 

Alman Hava 

Bulgar hudut muhafızları de 
ateş açmışlar ve beş pomağı 
öldürmüşlerdir. Diğer iki po-
mak kaçabilmiştir. Pomakların 
kadınları ve yedi at ve 150 
kuzudan ibaret olan hayvan
larla tutularak BuJgar toprak-
larına getirilmiştir. 

Yarın Bulgar - Yunan za
bitleri arasında bir topJantı 
yapılacaktır. 

Pomaklann bu yeni kaçmak 
teşabbfü.ıünün de yine bir ta
kım yalan vaitlerle;· pomakla
rın BuJgaristandan1 hicretini is
tihdaf eden propagandalardan 
ileri geldiği aşikardır. 

ismet inönU 
Ankara, 3 (Hususi) - Seya-

-~---

Nazırı 
,,Berline Askeri Tenezzüh" Yapmak 
Zamanları Çoktan Geçti Diyor 

Goeriiıgin Esendeki Nutku· 
Berlin, 3 ( H.R ) - Ce

neral Goering Essen yakı 
nınCla söyledigi bir nutuk
ta "Berline askeri tenez
zühler,,yapmak kabil ol
madığını artık bütün kom
şularımız biliyorlar. Hava 
nazırı sözler ne şöyle de
vam etmiştir: 

- Almanyanın iştiraki 
olmadan yapılan hiç bir 
misakın değeri yoktur. 
Almanya ve Berlin sözleri 
milliyetçi sosyalist rejimi 
sayesinde başka bir an· 
lam almıştır. Artık barış 
severlik duygusile teslim 
olmağı göze alacak kadar 
korkak bir millet değiliz. 
Yine bugünkü rejim sa
yesindedir ki acunun hiç 
bir yönünde bir Alman, 
Alman olduğunu söylerken 
yüzünün kızardığmı gömıi

yecektir. 
" Daha bir kaç gün ev

el bir İngiliz diplomatı di
yordu ki : 

Tek bir milletin silah
sız ve müdafaasız bulun· 
ması barış icin bir tehli- Goe'ring 

kedir .İngiltere için doğru 
olan bu sözün Almanya 
için de doğru olduğunu 
tekrar edebilirim. Evet 
yalnız bir millet müdafaa-
dan mahrum bırakılırsa 

şüphe edilemez ki banş 
ömürsüz olacaktır. ,, 

Goering nutkuna Hitle
rin methiyesini yaparak ı 
son vermiştir. Alman hava 
nazırı Berline dönmüştür. 

Berlin, 3(H.R) -Alman 
gazeteleri, İngilterenin ~ 
hava teslihatı münasebeti 
ilel Almanyaya bir nota 
verdiği hakkındaki ha- fı 
berin doğru olmadığını 
yazıyor!ai·, 
Beırf~ruie ;Mah~Om 
E~lleDJ t(crnUnh~t~~r 

Berlin ;j {H R) - Biri 
kadın oima!i.· iizere on iki 
kiş~ 2-5 yır arasında de
grşcn hapi~ ~ezalarına 
mahkum oldukr. Diğer 
on dört komünist 9 aydan 
dört seneye kadar hapse 
mahkum edildi. Muha-
keme bitine& mahkumlar- ~ 
dan biri damarlannı ke-" 
serek kendini öldürmek 
istedi. 

hatını tehir eden Başbakan 
General İsmet İnönü hafta 
içinde Trakyaya hareket ede
cektir. 

Venlzelos Ne Diyor 
Atina, 3 (A.A)-Eski başve

kil mösyö Venizelos gazetelere 
şunları söylemiştir: 

Uluslar derneği Arnavutluk
taki Yunan azhğanın mektep 
haklannı tanımadığı takdirde 
Cenevre derneğinden çekilmek 
ve hatta şimal Epirinee Yunan 
halkına inkar edilen haklara 
riayet ettirmek için kuvvete 
müracaata engel olan bütün 
muahedelerden geri dönmek 
Yunanistan için bir vaıif e 
olur. 

Bunun üzerine kendisine 
müracaat eden gazetecilere 
başvekil mösyö Çaldaris Yu
nanistanın uluslar derneğinden 
memnun olmaması için şimdiye 
kadar hiçbir sebep olmamıştır 
demiştir. 

M~ Laval Cenevrede 
Paris, 3 (A.A) - Hariciye 

bakanı M. Laval 5-12 tarihin
de açılac<!!k olan uluslar de r-

Soyadı bulmak için 

Okurlar gazeteleri böyle 
heyecanla ve dikkatle 

okuyorlar. 

negı konseyine iştirak ıçm 
bugün Cenevreye gitmiştir. 
Bakan dün M. Ribentropu ka
bul etmiştir. Bu mülakat Al-
man büyük elçisi tarafından 
istenmiştir. 

Prole!.lo Toplanllsı 
SOFY A, 3 (A.A)- Nouilly 

muahedesinin yıldönümü müna
sebetiyle bir protesto toplan
tısı yapılmıştır. Hadise olma-
mıştır. 

. Romanyada 
BÜKREŞ, 3 (A.A) - Baş

bakan M. Tataresko ile maliye 
bakanı M. Slavesko sanayi 
bakanı M. Nonulesko Strunga 
Ulusak banka müdürü M. Du
mitresko ve hariciye bakanlığı 
müsteşarı Mösyö Sav el 

. Radilesko dün öğleden sonra 
hariciye bakanı M. Titülesko
nun yanında toplanmışlardır. 

. M. Titulesko bu toplantıdan 
sonra eski başbakan M. Mani-
uyu kabul .etmiştir. M. Titules
ko saat 22 de Sovvet elçisi 
M. Ostrovskiyi kabul ederek 
saat yarıma kadar görüşmüş-

. tür. · 

- Okuduğun meraklı bir şey mi? 
- Elbette meraklı.. Soyadı anvorum. 
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Dış Pazarlarımız HirS~dar Ziraat Bakanlığı Ve 
J\lmanyaPiyasalannda İhraç Madde- Bekçi;ii;:şmdan Bağcılarımızın Vaziyeti 
lerimizin Vaziy~!i.~ .• Gösteren Rapor Taşla yaraladılar !Enstitüden- Suallere Cevap İsteniyor 

Türköfis Berlin şubesinin 24 1 Türkiyeden gelen mallar: hı- 1 • - • - .' • ~ .. .. .. - . 
İkinci Teşrin 1934 tarihli ra- raç bankası tarafından verilen Ziraat bakanlığı garbi Ana- dır. İyı~e duş~n~l.erek .hır cet-
porundan: rakamlara şöre geçen Birinci dolu bağcılık Enstitüsünden vel halınde bıldınlmesı. 

Muhtelif mahsullerimizin Al- Teşrin ayında memleketimizden mmtaka bağcılığını alakadar 1 - Mıntakada kaç cins 
manyada 18 - 24 ikinci Teşrin Yunanistana 16,454,241 drahmi eden b<lzı işler hakkında ma- üzüm istihsal olunur ve her 
1934 haftası içindeki piyasa kıymetinde eşya gelmıştir. Ka- lumat istemiştir. einsin senevi istihsal miktarı, 
vaziyeti: saplık hayvanlar, taze ve tuz- 1 - Her kaza ayrı ayn gös- tekasüf ettiği kazalar ve vila-

Umumt Vaziyet lanmış balıklar, maden kömürü terilmek üzere bağların ar iti- yetler. 
Son hafta içinde umumi ve yumurta ithalatımızın en ve- barile gösterilmesi. 8 - Umumi bağ bakımı ve 

vaziyette zikre değer hiç bir rimli rakamlarını vermektedir. 2 - Bu bağların mülkiye- ilaçl&ma vaziyeti nasıldır. 
;yeni hadise olmamışbr. Birinci Teşrinde: tinde azami vüs'at nedir, mu- 9 - Her cins muayyen tip-

Bundan evvelki raporumuzda 12,375 Baş kasaplık hayvan tnsarrıfları şehirli veya köy- lerinin yeknasaklığım temin ve 
bildirdiğimiz veçhile mahsulle- 83,522 Kilo taze balık lü müdür. Şehirli veya köylü mahafaza etmek ve arzi terki-
rimizin Almanyaya ithalatı nis- 100,304 " Lakerda balık nisbetlcri nedir. bat, ıklim ve tabii şeraitin mu-
beten güçlükle ilerliyen mad- 7,978 Ton maden kömürü Bağcılar crasında istihsal ve ayyen cinsler ve nümuneler 
delerimiz bilhassa pamuk ile 91,370 Kilo yumurta gelmiştir kredi kooperatifleri ne dere- üzerindeki tesirlerini hafiflet-
ile zahirelerdir. Taze ve Tuzlu ce inkişaf etmiştir, inkişaf ede- mek imkanı var mıdır? 

Bunun sebebi bir hafta ev- Bahk Piyasası memişse neden? 10 - Üzümlerin toplama ve 
velki teblig· imizden anlaşılmış Taze ve tuzlu balık ithalatı 3 - Mıntakanın istihsalabnı kurutma tarzları nasıldır. Yani 

iJeT,·çi .Arni k k · · "b" db" l k k l k I oldugu· gibi Türkiyece istenen hali devam ediyor. Torik la- oruma ıçın ne gı ı te ır e- arışı o ara mı top anır ve 
Evelki gece geç vakıt Alsan- l I"d" k ı 

fiatlann alakadar Alman dai- kerdasından dört gün içinde re tevessü etme ı ır. urutu ur. 
cakta bir hırsızlık hadisesi sıra- O f 

releri tarafından pek fazla sa- 3030 varel gelmiştir. Fiyatlar, 4 - Zirai sigortalar taam- 11 - zümlerin tasni nu-
yılınasıdır .. fazla mal gelmesi yüzünden sında bekçi Avni efendi başın- müm etmiş midir? Etmemişse maralarına göre haiz oldukları 

· dan taşla ağır surette yaralan- sebebi nedir? vasıflar nelerdir. 
Bu itibarla pamuk ve zahire düşmüştür. Bugün lakerda ok- mışhr. 5 _ İşçı· tedan"ki hususunda 

n.zen°nden ı0şler ancak Almancaya ka hesabı"le 27 - 28 drahmiden Garbi Anadolu üzümlerinde 
u Hadise hakkında elde etti- maruz kalınan müşkiller nedir. tasnif istihsal esasında mı 
tesbit edilen fiatlar dairesinde sablıyor. Perakende fiyatı 35 - ğimiz malumata göre Hacıbekir İzalesi için neler düşünülüyor. başlar yoksa ticarette mi ? 
yapılabilmektedir. 36 drahmidir. sokağında oturaiı Adilin evin- 6 - Mühim istihsal merkez- lstihsalde tasnife başlamak 

Kuru OzUm: Balık tüccarları, ılk zaman- den bir çizme çalınmıştır. Bu !erinde bir kilo üzümün mali- hususunda düşündüğünüz mü-
Kuru üzüm piyasası maalesef lar, fiyat takdir komisyonları çizmeyi götüren bir hırsız bekçi yet fiat, nasıl tesbit edilmeli- talealar nelerdir ? 

biraz daha zayıf geçmiştir. Fi- tarafından gelen balıklara de- Avni efendinin nazarı dikkahnı 
1 

atlarda da hafif gerilmeler kay- ğer fiyattan üstün fiyat biçil- celbetmiş ve bekçinin veziyeti 
dolunmuştur. Bunun sebebi her diğinden telaş etmişlerse de sezdiğini gören hırsız kaçmağa 
şeyden evvel İzmir ihracatçıla- bu hafta fiyat düştüğünden koyulmuştur Avni efendi ken-
nnın çok ve hemen iş yapabil- bu telaş sona ermiştir. disini yakalayınca hırsızın civar-

·mek için fiatlannı indirmele- Kasaphk Hayvan dan iki arkadaşı daha peyda 
nair. Piyasası olmuş ve Avni efendiyi başın-

Halbuki tacirlerimizin kul- Türkiyeden başka, Yugos- dan taşla yaralamışlardır. 
landıklan bu usul fazla iş ya- lavya, Romanya ve Polonyadan Bu suretle birdenbire ser-
pılmasına imkin vermediği gibi da hayvan gelmektedir. Bulga- semleycn Avni efendi taban-
bilikiı mevcut bazı 3}akadar- ristandan da az miktarda ta- casını çekerek bunların üzerine 
ları da şüpheye düşürmektedir. kasla gelmiştir. beş el ateş etmiş isede isabet 
Şöyle ki her kes fiatlerin belki Kuzu yalnız Yuguslavyadan ettirememiş ve kaçmışlardır. 
daha fazla düşeceğini umarak getiriliyor. Memleketimizden Kaçanlardan birisinin İştipli 
yapmak istediği işi bir az daha şimdiki halde Antalyadan Keçi, Etem oğlu Osman olduğu an-
geri bırakmaktadır. Mersin ve Bodrum tarafların- !aşılmış ve tutulmuştur. Osman 

Bundan başka bilinmelidir ki dan Dana ve Sığır gelmek- suçunu itiraf etmiştir. 

Al anyada Halıcılar Mü 
himBirTop a tıYaptılar 
Türkiye Halılarının Almanyadaki Es

ki Vaziyetini İade İşini Konuştular 
Berlin Türk ticaret odasında 

Alman malı ithalatçıları geçen 
hafta içinde bir toplanh yap
mışlardır. Bu münasebetle ve 
bu toplantıdan bahis olmak 

. üzere Berlin Turk ticaret odası 
buradaki alakadarlara bir ra- · 

karşı daha fazla bir itina gös
termek lazımdır. 

bugün Almanyada her kes is- tedir. Tahkikata ve arkadaşlarının 
tediğini yapamamakta ve dile- Fiatlar: (Canlı hayvanın be- araşbnlmasına devnm olunu- por göndermiştir. 
diği kadar mal alamamaktadır. her okkası hesabiyle drahmi Bu r aporu ehemmiyetine bi-

Ancak bu sayede Almanya
ya halı ihracahmız diğer bazı 

maddelerimizin mazhar oldu

ğu inkişaftan istifade edebi
leceklerdir. Toplanb bu işte 

vasıta olabilmek ve bilhassa 
keyfiyet üzerinde doğrudan 

doğruya Alman halıcılarının 

dikkatini bu noktaya çevirmek 

Çünkü her miktarda ithalat olarak) 
için aynca müsaade almak la- Polonya sığırları 17 
zımdır. Bu itibarla müsaade ol- Romanya ,, 16.5-17 
madıkça fiatlar hatta yanyanya Bulgaristan ,. 16 
indirilseler dahi iş yapılamıya- Yugoslavya kuzuları 18-18.50 
cakbr. Türkiye keçileri 9- 9.50 

Daha mühim bir noktayı da Zeytinyağı, Pirine ya§I 
arzedeyim: Bilineceği gibi mal- Ve Sabun 
larımızı alanlar ithalatçılardır, Geçen hafta gerek Yunanis· 
yani yaphkları işten kar bek- tanda, gerek dışarda rafine 
liyen unsurlardır. Binaenaleyh yağlar üzerine fazla istek olma-
fiatların böyle ra~tgele indiril- mıştır. Yunanistan içinde okka 
mesi ithalatçıların da aleyhin- başına 36 drahmiden iş yapıl-
dedir. mıştır. Dış piyasalara, rafine 

Bu sebeple ithalatçılar bil- yağların 100 kilosu cif İtalya 
hassa fiatların düşürüldüğü an- ve Fransa limanları olarak 335 
larda daha çok ihtiyatlı dav- franga satışlar yapılmıştır. 5 
ranmaktadırlar. Çünkü bunlar, asitli yağların fiyah bu hafta 
kendilerinin kullandıkları bir Yunanistan içinde okka itiba-
tabirle, arkadan vurulmaktan rile 280 _ 290 frank etrafında 
korkmaktadırlar. 

İzmirden 100 kilo başına cif 
Hamburg- o 'arak aşağıdaki fiat

idi. 

yor. 
1 -··· •• ~ ... 

Kubilay Gü ü 
Bu Sene De Heyecanla 

Kutlulanacak 
İnkılap şehidi Kubilay günü 

23 Kauunuevvclde yapılacakbr. 
Her sene olduğu gibi bu se
ne de Cumhuriyet Halk Fır
kası vilayet idaresi reisliğince 
hazırlanacak bir proğramla o 

gün Menemene gidilecek ve 
merasim yapılacakbr. Ayni 

günde Kubilay abidesinin açıl-. 

ma resminin yapılması da muh
temeldir. Menemenliler şimdi

den fevkalade hazırlık yap
mnktadırlar. 

1 1111•• .., 

Zeytinyağı 

naen yazıyoruz: 
Türklüğün en eski bir sanat 

eseri oln halılarımız iktisadi 
darlıktan pek çok zarar gör
müştür. 

Halı ihracatımıı senelerden 
beri gittikçe azalmaktadır. Bu 
arada Almanyaya satışımız da 
tabii gerilemiştir. 

Odamız, halı ihracatının ge
rilemesindeki sebepleri sadece 
umumi varlıkta aramamaktadır. 
Bu işte başka amillerin rol oy
nadıkları şüphesizdir. 

Gümrük meselesinin bilhassa 
Almanyaya satışımız üzerine 
yaptığı tesirler mühimdir. Ayni 
zamanda halı ticaretimizin azal
masında propaganda ve alıcı
larla münasebet işlerine ehem

miyet vermemiş olmamız da 
göz önünde tutulabilir. 

için yapılmıştır. 

Toplantıya Berlin büyük el

çimiz Hamdi reislik yapmış ve 
yirmi kadar büyük ithalat ev-

lerinin sahip ve mümessilleri 
hazır bulunmuştur. 

Toplantıda birçok faydalı gö-

rüşmeler olmuş ve Türkiyeden 

Almanyaya Türk halısı ithala-

tine büyük bir alaka gösteril-
miştir. 

Bir çok evler memleketimiz-
den memnuniyetle mal alacak-

lannı söylemişler ve hemen işe 

başlanması kararlaşbrılınışbr. 

inhisarlar 
••• 

Borsadan Üzüm 
AlmağaBaşladı 
İnhisarlar idaresi tarafında 

şehrimiz borsasında, umuoı 

müdürlükten verilen bir enıi 
üzerine üzüm mübayaasına b 
lanmıştır. İlk iki partide alına 
üzüm miktan 512 çuvaldır. İ 
hisarlar idaresi aldığı emir mu
cibince bu ay sonuna kada 
mübayaata devam edecek v 

· külliyetli miktarda üzüm alara1 

somaya tahvil ettirecektir. -
Adliyede 

11 1-lukuk Mezun 
~taje Memur 

Edildi 
Halr..imler kanununun beşin 

maddesine göre bundan sonr 
Hukuk mektebini bitirenler i 
sene staj göreceklerdir. Adliy 
bakanlığı 1 Kanunuevvelde 
muteber olmak üzere lzmird 
25 lira maaşlı 11 dane mahke 
me namzet katipliği kabul et 
miş ve buralarda staj görece 
olan Hukuk mezunlarının adla 
rını telgrafla müddeiumumilik 
bildirmiştir. 

İzmir mahkemesinde st 
görecek olan Hukuk mekte 
mezunları şunlardır: Naiın 
Makbule, Mehmet Teki, Muhit 
tin, Ahmet Nevdet, Muhta 
Muhsin, Hazım, Mehmet Nu 
Esat Nurettin ve Ziya hakimi 
kanununun tatbikine dair ola 
talimatname mucibince stajı 
14 ayı hukuk ve ticaret mab 
kemelerile icra dairesinde, 1 
ayı Ceza mahkemesi ile ınüd 
deiumumilik ve istintak dair 
!erinde g~çecektir. 

Hanki mahkemelerde iş g . 
receklerini talimatname mucı 

hince en yüksek mahkeme ol 
Ağırceza reisi tayin edecekti 

Bunlar icabında sorgu haki 
lerine ve icra memurlarınad 
velciilet edeceklerdir. 

Tütün 
Rekolte Kamile 

Satılmıştır 
Mıntakamızın tütün rekolte 

olan on iki buçuk milyon ki 
tütünün hepsi satılmıştır. 

Bu hususta Türkofise civll 
dan gelen malumata göre kof 
!erde birçok kumpanyala 
ekspirleri satın alacak tütii 
aramakta iseler de tütün bul• 
mamakta ve boş dönmekte 
dirler. 

o ••••• 11 

Üç Ay İzin Verildi . 
Maarif müdürlüğü başkatı 

Necatiye sıhhi vaziyeti na:t~ 
dil.k:ıte alınarak üç ay i 

larla teldifler yapılmışbr: 
Fiatler 100 Kilo Başına Florin 
İzmir Mahsulü 1934 

Prine yağlarına geçen hafta 
şimal Amerikadan talep yapıl
dığından fiyatlar biraz yüksel-

miştir. Şimdiki halde Mart ve 
Nisan teslim şartile 100 kilosu 
180 frank üzerinden satılmak-

Hariçten Sipariş
ler Gelmektedir 

Aynca birçok memleketler 

yerli halı sanayiini korumak 
için Şark halısı ithalatına karşı 

öteden beri güçlük göstermek 
hevesindedir er. Bütün bunlara 
rağmen Şark halısı tutunduğu 

EL--HA--M-R_A_ İ. M. Kiitüpbane Sineın;; 

N o. Cif Hamburg 
7 Extrissima Karaburun 18,50 
8 Kiup Karaburun 19,00 
9 Auslese Karaburun 20,50 

10 Nec Plus Ultra 22,50 
11 Excelsior Kiup 26,00 

İncir 
İncir piyasası sağlamdır. iz

mirde pekaz stok kaldığı bil
diriliyor. Alakadarlar incir pi
yasasının gelecek haftalar için
deki duruşuna umutlu bulmak
tadırlar, Ekstriıma nevileri haf
ta sonunda 13,5-14 florin fi. 
atla teklif edilmişlerdir. 

Yunanistan Piyasaları 
Atina Türkofis şubesinin 25 

ikinci Teşrin tarihli raporun
dan: 

tadır. 
Sabun fiatları sağlamlığını 

kaybetmedi. Yeşil sabunlar 
okkası 16.80, beyazlar 21-22 
drahmiden sahlmaktadır. 

- -·-Evlenme 
Halı tüccarı Gördesli Hüse

yin Avni Kadayıfcı oğlunun 

kızı ve Gireson meb 'usu Hakkı 
Tankın yeğeni Rabia ile Ak
hisar belediye muhasebecisi 
Halidin evlenme merasimi dün 
Karşıyaka belediyesinde birçok 
aile dostları arasında yapıl
mışbr. Yeni yuvaya bahtiyar
hklar dileriz. 

Zeytinyağı için Alınanyadan 
bazı siparişler geldiği memnu

niyetle haber alınmıştır. Şehri

miz Çekoslovak konsolosu da 

dün Türkofi~ müdürü Akil Em-
rullah'ı ziyaret ederek Zeytin
yağı işi için bazı görüşmelerde 

bulunmuştur. Bu sene Çekos
lovakyaya da külliyetli miktarda 
Zeytinyağı ihraç edeceğimiz 
ümit edilmektedir. 

Fotoğrafh Kadrolar 
Baytarların ve küçük sıhhiye 

memurlarının Ziraat Bakanlı
ğında fotoğraflı kadroları ha
zırlanmağa başlanmıştır. Bunun 
için İzmir Baytarlannın da fo
toğrafları istenmiştir. 

yeri tamamen elinden çıkar
mıştır. 

Yalnız Almanyada 1929 da 
603 ton ithal odilen Şark ha
lısı 1933 te 372 tona düşmüş
tür ki aradaki fark yüzde 38 
dir, 

Fakat Türkiyeden Alman ya
ya ithalat nispetinin gerilemesi 
yüzde doksana çıkmıştır. 

Yeni şartlara istinaden Tür
kiye - Almanya ticaretinde iyi 
bir inkişaf görülmektedir, Bu 
görüş itibariJedir ki halıların 

satış ve ihracına da eskisine 

Perşembe günü zengin bir program ta\<dim ediyor : 

1- Siberya Mahkllmlar 
Rus edibi TOLSTOI'un BASÜBADELMEVT isimli ölnıeı 

eserinden alınmıştır. Fransızca sözlü, oynıyanlar: 

J_.,UPE Vl1=LEZ ve JOllN BOLES 

2 - Canlı Getir 
Hindistan ormanlarında alınmış ilim ve hakikat 

Vahşi hayvanlar alimi FRANCK BUCK tarafından 
lanmışbr. 

3 - PATHE JURNAL No. a 

. 
f ilıtl1' 

bavt" 
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Çılgın Bir llinçla Turgay"dan 
•• • 
Oç ı\l k ıal, ı .. ternişii •• 

Soma r.e olnıu h:? İ çt en ge
niş hir "oh, kuı-tu'.dum .. ., de
ıııedt!n, beyaz duvaklı, beyaz 
elbiseli, el sürülmemiş güzel 
Varlığı onu tekrar çekmiş, Oğu
zu~ kapıya yaklaşmışken bir
İlen yine döndüğünii görmüştü .. 
bu sefer yavaş yavaş yaklaşa
rak söylüyordu .. 

- Hayır bu geceyi bu so
guk ayrılışla öldürmiyelim . 
Ülgen... Seni bir kerre ol
aun öpmeden gidemiyeceğim. 

Boynuna halkalanan o güçlü 
kollar arasında neler duymuş
tu. Hiç bilmiyordu. Ancak son 
gücünü de kaybederek yenile 
teğini anlayınca haykırm.ışb. 

- Sizisevmiyoruın ... Bu sev
Jisi:ıliğime bir tiksinme bir kin, 
lı:atmayı istemiyorsanız bırakı
ııız beni ... 

Halkalanmış kollar baltalan
ıııış bir agaç dalı ğibi, boynundan 
düşmüş, yaralı bir aslan gökre
yişini andıran bir ses: 

- Beni sevmiyorsinız, ben
den tiksiniyorsınız öyle mi? O 
halde niçin benimle evlendiniz? 
diye sormuştu. 

Ülgen boş kalan ellerile par
Çalanan duvağını başından çe
kerek: 

- B,r şey sormayınız diyo-
rum .. 

Artık bu donuk gözler bir 
fey görmiyor, kuvvetli eller 
genç kızın bileklerini sıkarak 

haykınyordı. 
- Hayır soyliyeceksiniı. Şim

di ben bu odadan çıkmadan, 
aramızda bilinır.eyen gizli bir 
nokta kalmıyacaktır. Bunu da 
ben istiyorum. 

Uğuz cevapsız kalan sorgu
larını artırarak: 

- Beni sevmiyorsınız.. Onu 
eski adaklınız Turgayı mı se
viyorsunuz. 

- Evet onu seviyorum .. 
Hala şaştığı o sözleri nasıl 

söylemişti .. 
- Ya... öyle ise ... 
Ülgen asıl boranın şimdi ko

pacağını sanmış, onun köpür
llıesini elleri içinde sıkbğı bi
leklerinin, parçalanmasını · bek
ler gibi gözlerini yummuştu. 

Halbuki bu ağır kelepçelerin 
çözüldüğünü, kocasının yanın

dan kalkbğını görmüştü. 
Hiç öfkelenmemiş, hiç bir 

Şey yapmamış, yalnız acıyan 

bakışları ile: 
- Zaval:ı Ülgen!.. Demişti .. 
Bu söyleyişte öyle derin bir 

tahkir, o kadar yanaşılmaz bir 
büyüklük vardı ki, yüzüne en 
korkunç b:r tokat yemiş gibi 
sarsılmış, bu adamın karşısında 
küçük d5şmek gücüne gitmiş, 
bütün çalımı ile karşı koymuştu: 

- Hayır aldanıyorsunuz. Hiç 
~avallı değilim Oğuz.. Genç, 
güzel bir kız benim gibi zengin 
de o!ursa hiç bir zaman acın
ltıak istemez .. 

Sizin yerinizde olmağı ken
dilerine kıvanç bilenler bir işa
tetiıne baktıkları halde siz 
0ııüme çıktınız ve benim Tur
Rayla bağlıgımı bildiğiniz hal
de elinizi uzattınız. İşte gizliye
tııiyorum. Bunu.1 böyle olacağı
Ilı, üstüme varacağınızı düşü-
1\eınedim. Ben sanmıştım ki ... 
O - Ne sanmıştınız?. Zavallı 

lgen, karım olmağa söz ver· 
~'.!tiniz vakit başka her hangi 
ır sanın ikimizi de yok ede

teğini düşünemediniz mi? 
r\··- Evet anlıyorum ki bu 

0 nülmez adım ikimize de ujlur-

~anl-i .l';e '")lnıu~tu? 
lu g-elmiyecek ... ;:;'akat ben ma
nevi za r:ırlan maddi olarak 
ödeye bileceğim... Evü iş

te açık s.>y.uyorum. Bütün 
gelirim sizin olsun Oı{uz ... Bu
na karşılık da nasıl anlatayım, 
evinizin dışın da karınız, için
de ise ... 

- Evet içinde ise .. Söyleyi
ni~ ... Susuyor, söyliyeceğiniz bu 
pazarlıktan kendiniz bile uta
nıyorsunuz.. Fakat korkmayı

nız artık. .. Anladım. Bu aldanış 
ne kadar acı olursa olsun sizi 
rahatsız ettiğimi görmiyecek
sınız. Benden aradığınız bu 
inanılmaz pazarlığı ben size 
parasız bırakıyorum .. Bu gece 
sanki harp dönüşü şehit edilen 
aşkımı bn tapıncağa gömerek 
buradan çekilirken siz de ken
dinize "bir gurur abidesi yüce
lettim,. deyiniz!. Yarın o pek 
çekindiğiniz iıleme dudaklarınıı

daki yalancı tebessümle rol 
yapan bir oyuncn gibi görün
mek güçlüğüne katlanmalısınız .. 

Esen kalınız .. Rolünüzde sa
kın şa,ırmayınız. İkimizin de 
menfaatı bunda olduğunu unut
mayınız .. 

İşte tabağı önüne bırakılan 
bu para ile bir kerre daha 
onun karşısında ezildiğini du
yuyordu. Oğuz yemeğini bitir
miş, ağır ağır sigarasını çeki
yordu. Her ğün gibi peçetesi
ni dörde katladı, tekrar dörde 
böktü. 
Ayağa kalktı. Saatine. bak

tı. Bütün yaşayış; bu saatlere 
ayrılmış dakikalara bağlan

mışb. 

Bir aydır bir gün bile geç 
kaldığını, vaktından erken veya 

geç geldiğini bilmiyordn. 
Gitmeden önce duruyor, ba

şını bir az eğiyor, ağzından: 
- Bir buyuruğunuz, isteği

niz var mı? Sorgusunu otuz 
günde otuz defa tekrarlanan 
alışkanlıkla soruyordu. 

Ülgen, kocası giderken, ar
kasından baktı. Pençereye yü
rüdü. Bahçe kapısından çıkışını 
gözledi. Sonra hırçın bir yürü
yüşle döndü, odasına girdi. 

Artık yaşlarını tutamıyor, 
boğuluyordu. Kendini kanepeye 
atb. Ağladı, ağladı. Hayır Oğu
zun suçu yoktu amma bu ya
şayış ta çekilir çile değildi. 

Çılgın bir hınçla Turgaydan 
öc almak istemişti. Sanki ne ol
muştu?. 

Bir gönül çöküntüsü üstünde 
kendi ellerile, düşünmeden ya
pılan bir yuva zından değil de 
nedir?. 

Gene bu zındanın içinde bir
birine bağlı, birbirinden uzak 
bu karı kocalık bütün bir ömür 
sürecek mi idi? 

Annesine bile renk vermeden 
saadetine her kesi inandırmak, 
ve gerçek hergün bir rol vap
mak gerekti. Of ne çekilmez 
ağır bir yüktü bu ... 

Bir ay geçmeden yuvarlan
dığı bu çıkmaz kuyunun derin
liğile başı dönüyor gözleri ka
rarıyordu. 

Bu karanlık zındanı aydın 
eden ışıği, gençliğine yeni do
ğan güneşi görmiyecek miydi 
h. ?I 
ıç .... 
Karanlığı görmemek için 

aldandığını unutmak istedi. 
Madem ki yıkılan gönül tapın
cağından sonra yaşamak dat
sızdı ... Bu datsız yaşayışa alış
mak gerekti.. 

- So9'. VıJt 

........ 

Gençlik 

l(adınlara 

Elli 
Seçınek Ve Seçilmek Hakkı Verilecek 

Bin l\Iüfus ta Bir Mebus çıkarılacaktır 

"f eşkilata Yakın
da Başlanacak 
Ankara, 3 (Hususi) - C. 

H, F. tarafından uzun zaman
danberi tetkik edilmekte bu
lunan gençlik teşkilatı mes'e
lesi kuvveden fiile çıkarılmak
tadir. Yakında tecrübe mahiye
tinde olmak üzere İstanbul, 
İzmir ve Zongu:dakta gençlik 
teşkilatına b:ışhmacaktır. 

Ankara. 3 (Hususi) - Mebus 
seçiminde yapılacağı s5ylen:p 
bilahare tekzip edilen haber
lerin bir kısmının do jru!ui;u 
anlaşılmaktadır. Teşkilatı e~:ı

siye kanunumuzun 11 inci mad
desinin değiştirilmesi Büyük 
Millet Meclisine teklif ed!le- Kayseride 
cektir. Yapılacak tekliflere na- ld 
zaran Türk kadınına meb'us Çarşafların Ka ı-
seçmek ve meb'uıı seçilmek hak rılması Savaşı 
kının verilmesi de vardır. Bun· 
dan başka 18 yaşında başlıyan ı·ı }0 

intihap etmek haklan değiştirile er ıyor 
cek ve erkekler22 yaşında mün- Kayseri 2 - (A.A) - Ça.-
tehip olabileceklerdir. Kadın- şaf ve peçeye karşı açılan sa-
lara verilen se\:me ve seçilme B. Jf. J[ec/iı;i vaş gittikçe hızlanmaktadır. 
hakkındanmeb'usadedininfazla meb'us çıkarabilmesi esası ka- görüşülmü~ ve esasları kabul Vali ye belediye başkanı Naı-
çoğalmasını intaç etmemesi için- bul edilecektir. Teşkilat esasi- edilmiştir. Büyük Millet Meclisi mi üyelere bir çay vermiştir. 
de şimdiye kadar otuz bin nü- ye kanununun bu tadilabna Çarşamba günü yeni intihap Çaya kurultay üyeleri bayanla-
fus yerine elli bin nüfusun bir ait proje Vekiller heyetinde kararını verecektir. rile geldiler. 
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Memleketin Her Tarafı Samsunda ihracat işi 
Telef onla Bağlanacak Gittikçe ilerlemektedir 
Nafia Bakanı Afyonla 
Ankara, 2 (A.A) - Nafia 

bakanlığı memleketin bir çok 
merkezlerini telefonla hükumet 
merkezine bağlamak yolundaki 
planını büyük bir hızla yürüt
mektedir.N"afia işteri bakanı ~y 
Ali bugün telefonla Afyon Ka
rahisarla konuşm.uş ve sesin 
çok iyi işitildiğinden ötürü kı
vancını bildirmiştir. Yolun açıl
masile Balıkesir Kütühya ve 

Bursa konuşmaları emniyet al
tına alınmış olduğundan bun
ların bir kaç gün içerisinde 
ahaliye açılması mukarrerdir. 
Diğer taraftan telefon konuş
malarının Isparta, Burdur, An-

Rize 
Su Baskını Ve 
Siddetli Fırtına 
Rize, 2 ( A.A ) - Dünden 

beri şiddetli bir fırtına ile sağ
nak halinde başlıyan yağmur 
gece doluya çevirmiştir. Şehrin 
her tarafı sular içinde kalmış, 

dereler taşmıştır. Gece etraf

taki dağlara kar yağmışbr. Ya
ğış ve denizdeki fırtına devam 
ediyor. 

Tayyare 

Nafia Bal.:cıııı Bay Ali 
talya, Adana ve mersinle de 
yapılabilmesi için çalışılmakta

dır. 

Fabrikatör 
-

F oker Istanbulda 
istanbul 3 ( Hususi ) - An

karada bulunan meşhur fabri
katör F oker tayyaresile şehri
mize gelmiştir. 

• 
Antepte 

iktisat Haftasına 
Hazırlık 

Antep 3 ( A.A ) - Ulusal 
ökonomi kurumu bugün halk
evinde valinin başkanlığında 
toplandı. Biriktirme haftası için 
dolgun bir program yaptı. 

Sineması 
Telefon 3151 YARIN Telefon 3151 

Yakın tarihin en mühim bir faciası, senenin en 
büyük bir filmi 

Raspotin Ve Çariça 
JOHN, ETEL, LİONEL BARRYMORE kardeşler 

tarnfından temsil edilen bir şaheserdir 
Aynca 

FOX DUnya Havadlslerl 

Prensesin Çılgınlıkları 
MARİ BELL, ALBERT PREJANT ve ARMAND BERN

HARD tarafından temsil edilen ve büyük rağbet gören bu 
film bugün son defa gösterilecektir. 

SEANS SAATLARI 
ıs - 11 - 19 - 2115 ' 

Hergün 
Perşembe 

Cuma 
13 - 15 - 17 Talebe seansları 
13 ilave seansı 

Pazartesi ve salı ( H A L K ) 
~~~ 

ünleridir 

Fırka Ve Söz Derleme İşleri 
Samsun 2 ( A.A ) - Son bir 

hafta içinde Samsundan Avru
paya 48500 kilo nohut, 150 bin 
kilo arpa, 100 bin kilo buğday 
944 çuval kabuklu 275 sandık 
İç ceviz, 100 çuval mercimek 
gönderilmiştir. ,. 

Samsun 2 ( A.A .ı - Yu-
murta nizamnamesinin tatbiki
ne başlandığı 22 son teşrinden 
beri 510 sandık Almanyaya, 
265 sandık ispanyaya, 100 san
dık Yunanistana yumurta gön
derilmiştir. Almanyaya gönde
rilenler işlenmiş yüksek soy
dandır.Piyasaya iyi ve umutlu 
tesirler yapan bu nizamname
ye göre yapılan kontro!lar kü
zeyinde yumurtalarımız dış pi-

yasada aranmaya başlanmıştır. 

Yumurta işlerinde alınan va
rımları gö;;:5nünde tutan tica
ret odası fasulya ve arpanın da 
kontrol altında tutulması için 
bir teklifte bulunacaktır. 

1 Samsun 2 ( A.A ) - C. H. 
· F. Ocak kongreleri Samsun 

vilayetinin her yönünde de\'am 
etmektedir. 

S:ımsun 2 ( A . A ) - Söz 
derlemek için köylere giden 
200 kişilik bir heyet Beyınarı 
İlyas, Çobanlı, Balaç köylerin
de derlemeler yapmıştır. 

Samsun 2 ( A.A ) - Türko
fis adına Samsun ve Bafrada 
yapılmakta olan tütün tetkika
tı işi bitmiştir. 

T ekirdağı Havalisine 
Yerleştirilen Muhacirler 
T rakyada Yol Faaliyetine Büyük 

Bir Ehemmiyet V erilmekted!r 
TEKİRDAGI, 2 (A.A) -

Muhacir akını devam etmekte
eir. Bu hafta yeniden gelen 
2000 den artık Türk muhaciri 
hemen iskan mıntakalanna 

yerleştirilmişlerdir. Romanya
dan gelen muhacirler hayvan
larla ve arabalariyle gelmek
tedirler. Vilayet muhacirlerin 
işleriyle geceli gündüzlü uğraş
makta ve muhacirlere hiç bir 
yardımı esirgemed~n her türlü 
dileklerıni yerine ğetirmektedir. 
TEKİRDAGI, 2 (A.A) -
T ekirdağının en mühüm öko

nomik yolu bulunan ve şimal 
trakyasını Marmaraya bağlıyan 
Tekirdag - Hayrebolu arasın
daki şose yapımı ilerlemekte-

Gayrimübadiller 
... Temaslarına Baş]a
nıış Bulunuyorlar 

Ankara 3 ( Hususi ) - Şeh
rimize gelmiş bulunan Gayri
mübadiller cemiyeti heyeti hak 
sahiplerinin dileklerini müdafaa 
için yüksek makamlarla temas-
1~ .. ·n~ h2cl!ınucl!>l"Jt"' 

dir. Bu yolda üç silindir t:.ra
fından silindiraj yapılmaktadır. 
Bundan özke Sara - Çerkesköy 
yölundaki silindiraj işine de
vam edilmektedir. Bu yol pek 
yakında Çerkesköyüne vara
caktır. 
TEKİRDAG, 2 (A.A) -

T ekirdağında yeni ; apılacak 
iskele ve rıhtımın proje ve 
keşifnamesi mütehassıs bir he
yet tarafından hazırlanmakta
dır. Alman mühendislerinden 
Her Zaide! sahilin haritasını 
almıştır. Yeni iskelenin ve beş 
bin metre murabbaınd:tki rıh
tımın 150 bin liraya kadar 
yapılabileceği oranlamaktadır. 
Şimdiki iskelenin tamirine baş
laşmıştır. 

Kongre Açıldı 
Melburn, 30 ( A.A ) - Sen 

palrik kilisesinde toplanan8000 
kişi dün okaristik kongresinin 
kongresinin açılmasında bulun
muşlardır. 

Yunan Prensi 
Paris, 3 (A.A)-Yunan pren-, 

si Jorj dün Londradan buraya 
apJmistil" 
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Spo~ Ve Gençlik Hareketleri 
Berlin Olimpiyatlarına Hazırlanıyor 

Olimpiyadın Beyn 
Elden Gelen fie_ 

~,-~l Spor Hayalında Büyük Bir Yer Alması için 

Berlin, 29 ikinci teşrin 
(Uta Press) 1936 ağustosu

nun 1 inden 16 sına kadar 
sürecek olan olimpiyat müsa
bakaları için eski Berlin stad
yomu ite ( Grunewald) koşu 
meydanında geniş inşaata baş

lanmıştır. Londranın meşhur 
(Hyde - Parks = Hayd park) 
nın 4/5 i büyüklüğünde bulu
nan bu saha her nekadar za
ten spor işleri için yapılmış 

ise de, olimpiyatlnnn ihtiyaç
larına niabet pek geridir. Bi
naenaleyh yeniden inşaası za
ruri ğorülmüştür. 

Alman hükumeti oliriıpiyatla-
ra çok ehemmiyet vermekte 
ve bu yolda hiçbir fedakar-
hktan çekinmemektedir. Maa
mafih hükumet olimpiyatlardan 
çok evvel muhtelif milletlere 
mensup sporcuların Almanyaya 
gelerek Alman sporcularile 
kaynaşmalarını münasip bul
muş; ve bu maksatla (Garmis
ch - Partenkichen) da 6 şu
battan 16 şubata kadar süre
cek olan Beynelmilel kış spor
ları müsabakalarım hazırla

mıştır. Bütün bu sporların ve 
olimpiyatların idaresini üzerine 
alan heyetin; Başvekil hitlerin 
himayesi altındaki hararetli 
çalışması her kesde bu defaki 
olimpiyatların pek parlak ola
cagı kanaatını hasıl etmekte
dir. Heyetin aktiv reisi bulu
nan (Dr. Th, Lewald) in: Ame
rika ticaret ofisi tarafından 

geçenlerde yapılan bir mera
simde söylediği sözler bu ka
naatı büsbütün kuvvetlendir
miştir. 

Yarıtlarda Kadınlar 
Dr. Lewald bu merasimde 

olimpiyatların tarihçesinden 
bahsettikten sonra sözü Gar
misch - Partenkirchende yapı
lacak olan kış sporları yarışla
rına getirmiş ve 
müsabakya tam 
20 milletin işti-
i rak edeceğini 
t bildirerek de
r miştir ki: "Gar-

misch - Parten
kirchen yalnız 
tabii manzara-
Jarınm güzelli
ği itibarile d(-

' ğil ayni zaman 
da arazisinin kış 
sporlarına pek 
mü.,ait olması 
dol="yısi!e d:: bu 
iş iç·n en mü
nasip bir yerdir. 
Mesela (Ries~e-

- rsee) göiü pnti
najlı sürat ya
r ı için ne ka
dar münasiptir. 
Soo"'a ( Gudi
berg) de ka
yakla atlamak 
ne hoştur. Gu
dibergde kayak 
la atlamak için 
yepılan prende 
ma3al!i 90 mc!:
rc 'ik atlayışlar 

yapmağa müsa
ittir. Atlama 
yerinin sağ ve 
solundaki te-
pecikler üzerine tam on bin 
kişi sığabilecek tribünler ya
pılmıştır. Ağır ve oturaklı kı
zak (Bob) yarışlarının yapıla

cağı yol pek mükemmeldir. 
(S!klom) ve (Abfahrt) yarışla-
1 .!r saha ilave edileceğine 

ı;röre Berlin stadyomu esleri 

7 lacakbr - 71 Katlı Tribünler Yapıldı 
noa kadınlar da iştirak ede
bileceklerdir. Kayak (Ski) ko
şularına gelince; burada uzun 
mukavemet koşularının hile 
yapılmasına pek müsait dağlar 
vardır. ve bn dağlar Münibe 
çok yakın olduğundan seyircı
lerin Münihte ikametleri ve 
yalnız müsabaka günleri seyir 
mahalline gelmeleri mümkün 
olacakbr. 

Stadyum t02 Bin Seyirci 
Alacak 

1 Ağustos 1936 dan 16 
Ağustosa kadar Berlinde yapı
lacak olan olimpiyatlara gelin
ce bu işe hasredilen stadyum 
sahasında 71 katlı tribünler 
yapılmış olup, yanyana dizile
cek seyirciler tam 55 kilemet
re boyunda bir · insan zinciri 
teşkil edeceklerdir. Yapılan 

inşaat yerden 16 metre yük
sekliğinde olup temel ve saire 
gibi inşaat 15 metre derinliğe 
kadar inmektedir. Stadyom tam 
(102,000) seyirci alabilecektir. 
Sahanın dahili teşkilatı (Los 
Angeles) stadyomunun ayni 
olup orta yere geniş yüzme 
havuzları yapılmıştır. Hükumet 
stadyomle şehir arasında gidip 
gelmeyi kolaylaştırmak ıçın 

gerek caddelerde ve g~rekse 
şimendiferlerle yeralb trenlerin
de durak yerlerini ve yollan 
genişletmiştir. Stadyomun ar
kasındaki geniş meydanda bil· 
yük bir çan kulesi yapılacak 

ve buraya yerleştirilecek çan 
atletlerin sahaya çıktıklarını 
ve oyunların başladığını seyir
cilere ihbar edecektir, 130 
hektar genişliğinde olan saha
nın etrafı büyük bir (Sport
park) le çevrilecek ve bir ke
narına Alman sporlarana mah
sus bir bina yapılacaktır. Atlı 
spor için bir ayn saha; hokey 
için başka; iskrim içi" bı:--l " 

Ur•rli11i11 , 'l<td!Jlflllictı·11ıclmı fJİJ'i 

içinde parmakla gösterilecek Alman ordu idaresi tarafından 
kadar muazzam bir eser ola- gösterilecek binalara yerleş.i-
caktır. rileceklerdir. Sporcuların iskan 

Olimpiyatlara iştirak edecek işini ( Norddeutscher Lloyd ) 
olan yabancı atletlerin ikamet- şirketi üzerine almıs olap ika-
işine gelince Los Angeles'teki met, yiyecek ve nakliyat için 
~bi bir atletler köyü kurmak adam başına 6 mark alınacak-
mümkün olmadıK-ından atletler br. Kürek çekme sporu (Grü-

cek kadar iyi bir spor teşki
libna malik olmadığım bildir
miştir. 

Berlin olimpiyadının hususi· 
., .tlerinden biri Basketbol ve 

polo müsabakalarına müsaade 
edilmiş olmasıdır. Polo müsa· 
hakalarına iştirak etmek içio 
şimdiye kadar 8 millet müra· 
caat etmiştir. Berlin olimpiya
dında resmi yarışlardan başka 
gayri resmi spor müsamereleri 
de yapılacak ve Alman sporcu· 
ları tarafında motörsüz tayya· 

( 
recilik oyunları gösterilecektir· 
Bundan başka gayri res111i 
(Baseball) ve (La Cross) müsa· 
bakaları da yapılacaktır. Oliın· 
piyat idaresi (Spor doktorları) Dl 

1 Ağustostan evvel Berlind• 
beynelmilel bir kongre akdine 
davet etmiştir. Bu kongreye 
bir çok mütehassıs doktorlarıll 
iştirak edecekleri tahmin edil· 
mektedir. Qliınpiyat heyeti 
sporla alakası olan san' atlar• 
mahsus bir de sergi açılması· 

na karar vermiştir. BundaO 
başka (olymp) in ateşi, Yuna"' 
nistandaki (Olympia) tepesin· 
den Berline (3000) koşucunuo 

elinden geçerek götürülecektir· 
Bu muazzam bayraklı koşu"' 

nun ilk parçasını koşacak olaO 
sporcunun olimpten harekel 
tarihi son parçayı koşacak olaO 
koşucunun elindeki meşale ile 
Berline 1 Ağustos Cumartesi 
günli saat 12 den evvel vara· 
bilmesini temin edebilecek şe· 
kilde tesbit edilecektir. Yaoİ 
ateş bir koşucunun elinden di
ğerine geçerek YunanistandaJI 
Berline gidecek ve saat 12 de 
Berline varmış bulunacaktır. 

Olimpiyatları seyre gidecek· 
lere ·bir kolaylık olmak üzerf 
Alman şimendifercileri biletler 
de yüzde elli iskonto yapacak' 

. ~. • ,,. tardır. Vapurların da iskonto 
·nau) da yapılacak ve burada s~ı ve_rmf!lerdır. !d~sell A~e- yapması kararlaşmış ise de 
6 teknenin yan yana kürek çe- ~ık.a olimpıyatlara ıt~fakıira ı_le ~ ~yüzde kaç olacağı şimdili~ 
kebilmesi imkanı hazırlanacak- ı~e k8ı:~ ve~ıı olup; b~l~ belli değildir. Olimpiyatta oku· 
tır. Kayık yanşlan~ı (60.000 - umum lng~ız ~~atorlug11 nacak marşın bestesini (Richa~ 
80.000) kişinin rahatça aayre- mem~eketl~rı d~ ~tirake_ karar Strauss) yapacaktır. Heyet reis' 
debilmesi için tertibat yapıl- vermıılerdır. Buyuk Bntanya- Dr. Lewald izahatını şu siW 
mıştır. nm ise .6 ~ir~nci ki?u?d~ yapı-., lerle bitiriyor: En büyük dile' 

Yelken müsabakaları (Kiel) lacak hır ıçtunada ıştirr:t<...: ka- ğimiz BerJin olimpiyatlarıoı11 
de yapılacaktır.l Olimpiyatlara, rar vereceği muhakkak adde- sulh içinde geçmesi ve millet· 
olimpiyat komitesine dahil olan dilmektedir. F elestin dahi itti- ler arasında mütekabil doshU~ 
50 millet davet edilmiş olup rake davet edilmişse de verdi- ve sevgi hislerini kuvvetlendir· 
bunlardan (41) i geleceklerine ği cevapta olimpiyatlara gire- mesidir. 
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Nevyorkta Cinayetlerle Almanya 
Savaşa Girişildi.. . , Nutukı:;a-Cevap 

.. .._..... Verıııjyecek Fakat.. 
24 Saat içinde Nevyork Şehrinde t BERLIN, 3 (A.A} - ore1· 

I• k• y •• C • y k J d dendeki Nazi ga....etesi NasYO' 
I UZ ani a a an l nal Ceytung yazıyor: 

Nevyork, 29 (İkinci Teşrin)- ı ettirmektedir. Almanya M. Lava! iJe ~· 
t Nevyorkta sık sık işlenen mü-, Nevyork, 29 (İkinci Tefrin)- Baldvinin nutuklarına hiç bİ' 
lıiın cinayetlerin önüne geçe- Katolik papaslanndan mister suretle cevap vermeğe mecb11' 

bilmek için polisin sıkı tedbir- Ruth Hollyvood'ta Kolombiya değildir. Almanya dış siyafl' 
' ler alması ve Kuvvetlendirilmesi otelindeki odasında gizliliklerle smın yeni metotlarını Cene"re 
emredilmiştir. Sivil polisin 24 dolu bir surette ölü bulunmuş: metotları lehine bırakmak içiıt 
aaatta tevkif ettiği şüpheli şa- tur. Polisçe yapılan tahkikat hiç hir sebep görmemektedif· 
hıslar iki yüze varmıştır. Em- netice.sinde ayni otelde oturan BERLİN, 3 (A.A) _ Alnı'" 
niyeti umumiye müdüriyetinin bir şahs tevkif edilmiştir. Suçlu müstemleke kurumu başkJll' 
canilerle savaşmak için neşret- şu ifadeyi vermiştir: "Dışarda 'f 
tiği emirnamemede 25 yaşında çok içmiştim. Otele geldiğimde Dr. Sene Almanyanın Veri' 
olmasına rağmen yedi senede karımın beni yalnız bırakmasını muahedesini iıı:za pt~~ş olrn•~~ 
18 suç işliyen Stauss gibi ca- banyo odasına çekilmesini iste- la mandalar sıstemmın k~ 
nilerin tcvkifinde bir dakika dim. Karım odayı terkedince muvafaktı olmadan değişf • 
bile kaybedilmemesi, köklü tet- hareketinden şüphelendim. Onu memesini istemek hakkı oldll' 
birlerle işin halli cihetine gi- papasın odasına kadar takip ğunu söyledikten sonra Alıoaı'~ 
dilmesi lüzumu bildiriliyor. On ettim. Odanın dış knpısında bir yanın eski Alman müstemlelıe 
gün içinde Nevyorkun tanınmıı kaç dakika bekledim. Sonra ferinin ve hatta diğer müstefl'· 
üç büyük tacirinin öldUrülmüı kapıyı kırarak içeri girdim. lekelerin hakkını bütün telll~ 
bulunması da canilere karşı Bundan sonra ne oldu, hahr- yüllere şiddetle karşı gelnıe 
ıiddetle hareket edilmesini icap lamıyorum. .. icabedeceR"ini bildirmiştir. 
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~ansokrator Başpapasınııı Ele Giiç Geçer Bir Matalı Olduğunu ' 
iddia Edeci Yoktu. Pantokratoru KanaBoyayanı A1Jedemiyorlar 

O, her kesin geldiği yoldan 
kiliseye girmezdi. Odasından 
çıkınca hususi kütuphanesine 
gider, daracık bir merdivenden 
ıernin kabnda bir odaya inerdi. 

Bu oda mihrabın hemen ar
kasına isabet ediyordu. Orada 
iki genç papas, mukaddes pe
dere ayin elbisesini giydirirler, 
küçük bir kapı açılınca baş pa
Pas kendini mihrabın önünde 
bulurdu. 

. Dakikalar birbirini kovalıyor, 
küçük kapı bir türlü açılmı
Jordu. 

Her kes, okuyacağını oku
nıuştu. Kitabını kapıyan gözünü 
nıibraba dikiyordu. 

Bu sırada sükun içinde bir 
ses yükseldi: 

- Lakin baş papas bizi niçin 
bekletiyor? 

Sükün, içinde her an kop
ınağa amade kasırgalar saklı
yan muammailüt bir deryadır. 
Bir taraftan ufak bir rüzgar 
esti mi tamamdır. 

Bu defa da işte böyle •ol
ınuştu. Yerlerinde birer ehram 
bekçisi sessizliğiyle oturan ra
hipler hep birden ayaklandılar. 
Ses daha gür bir akisle bir 
daha ytikseldi: 

- Ayin vakb çoktan geçti, 
Başpapu acaba niçin gelmiyor? 

Bu sözleri söyliyen Platon-
dan başkası değildi: 

- Platon doğru söyliyor .. 
- Haklısın Platon .. 
Umumi bir tasviple karşıla

şınca genç papas, hemen is
kemlelerden birine sıçradı. Bir 
hatip tavriyle: 

- Pantokratorda bugüne 
kadar böyle bir hal görülmüş 
değildir. -Diye bağırdı- Pan
tokrator mihrabı boş kalmaz .. 

Rahipler gene müttehiden 
tasvip ettiler: 

- Platon doğru söyliyor .• 
Ve içlerinden biri sordn: 
- Peki amma ne yapalım? 

Bir kaç ses cevap verdi: 
- Mukaddes pederi bulup 

getirmeliyiz . 
- Ayini yapmalıyız .• 
- içimizden biri vekalet 

etsin! 
Platon iskemle üstünden in

Dıemişti. Onda şimdi bir ha
reket yaptırmak istiyen düşün
~esi sağlam adamlann hali 
-.ardi. 

iki kolunu iki yanına açarak 
bağırdı. 

Beni dinleyiniz!. 
Herkes sustu. O bunları söy

ledi: 
- Bir dakikada üç arkada

•ıınız birbirine benzemez. Üçü 
'Yn fikirde bulundular. Biri 
iyini yapmalıyız söyledi. Böyle 
~ir düşünceye ben bir saniye 
için bile iştirak edemem. Pan
tokratör mihrabının kudsiyeti 
bugüne kadar ihlal edilmemiştir. 
l\iJise bir zelzeleye tutulsa kub
be devrilse temelleri topraktan 
:1şkırsa Pantokratör ayinsiz ka
~rnaz. Bir ikinci arkadaşımız 
baş papasın davetini lüzumlu 
uldu. Ben bunada muteri

~irn. Madamki bu zat şu ana 
adar burada değildi. Bundan 

3onrada buraya gelmesi faydalı 
(llaınaz .. 

Bir ses: 
- Doğrul -diye bağırdı
Pliton bundan sunardı: se-

sini çok yüksek bir perdeye 
çıkararak devam etti; 

- Binaenaleyh üçüncü tek
life ittiba etmeliyiz.. Yani, 
şimdi içimizden birini tevkil 
etmeliyiz.. Umumi tasvibimiz
den alacağı kudretle mihraba 
yaklaşacak olan bu arkadaş, 
hiç şilphesiz baş papastap da-
ha kudretli bir salahiyetle 
ayini yapabilecektir. 

Kilisede birin sükün oldu. 
Herkes biran düşünür gibi ol
muştu. 

Maamafih içlerinden hiç biri 
itiraza kalkışmadı. 

Hep birden bağrışblar. 
- Platon.. Hakkın var. 
- Platon mihraba git! 
- Pliton! 
- Platon! Papas. arkadaş

ları üstünde kendini gösteren 
tesirden memnun, mağrur bir 
tavırla iskemleden indi. Yavaş 
yavaş mihraba yaklaştı. Mu
kaddes kitabi öptükten sonra 
tasvir karşısında hürmetle e
ğildi. İki genç çocuk bohordan 
sallıyarak dolaştılar: 

Ayin başlamıştı. 

. . . . 
- Dilan! Dilin! Dilan! 
Papaslar yerlerinden kalka

rak son bir defa daha tapın
mışlardı. Sonra, gene başlan 
önlerinde, ikişer ikişer kilise
den çıkblar. 

Dehlizde uzaklaşırlarken Pla
tonun s~i bir defa daha yük
seldi: 

- Şimdi artık baş papası 
arayabiliriz .. 

Onlar, onu unutmuşlardı bile, 
Baş papas; ha.. Evet. Sa

hih.. O gelmemişti: 
Platon bunu söylemek iste

mişti... Evet .. 
- Alil Ali! Diye bağnşh

lar .. 
Pliton bittabi gene öne düt

tü. Merdivenleri çıktılar, deh
lizleri geçtiler. Başpapasın ka
pısı önünde durdular. 

içlerinden biri: 
- Fakat -dedi- kapı açık. 
Platon, hiç bir telaş esc-ri 

göstermeksizin kapıyı vurdu: 
- Tık .. Tık .. Tık! 
Bittabi içeriden hiç bir cevap 

gelmemişti. 

Bir papas kapıyı itip odaya 
daldı. Diierleri de onu takip 
ettiler. Bir saniye geçmemişti 
ki yirmi otuz ağızdan birden 
çıkan bir hayret dehlizde ba
tlu 'anıyordu. 

- Aaaal 
- Aaaa! 

çak! Aleb katil olan biçak .. 
Parmaklarını yalancı bir tit-

reme ile uzatarak biçağının 

kabzesini yakaladı: 
- Bu, diye haykırdı. 
Mukaddes kilisenin harimine 

uzanan şenaatın aletidir. Pan
tokratora uzanan el bileğinden 
koparılamadılar. 

Papaslardan ses çıkmadı. 
Çilnkü onlar, ilk telaş ve korku 
devresi geçince birbirine baka
rak kan 'ı mermerler üzerine 
diz çökmüşler gözlerini yuma
rak duaya başlamışlardı. Son 
duaya, istirahatı ruh duasına .. 

Bir Şayia •• 
0 Pantokrator başpapasını 

Vasilissa öldürtmüş .. ,, 
Bu şayia, aradan bir saat 

geçmemişti ki, Bizansın her ta
rafında çalkalanmağa başlamıştı. 

Bunu kim yapmıştı? 
Mechul.. 
Yalnız malum olan bir nokta 

vardı: 

Esasen muttarıt bir intizam 
ile aylardanberi doldurulmuş 

olan kafalarda bu cümle müt
hiş bir akis yapmıştı. 

Başpapas Vasilissa öldürmüş. 
Bu şayiaya her duyan bili 

tereddüt inanmışb. Koskoca 
Bizansta bir tek vatandaş bile 
bunu itiraza yeltenmiş değildi. 

"Vasilissa öldürtmüş.,, 
Canım bu nasıl olur? lrenin 

bunda nasıl bir menf aatı bulu
nabilir? Bu ciheti kimse sor
mağa lüzum gönniyordu. 

Dişi kaplandı bu.. Öldürtür 
mü, öldürürdü. 

Ve akşama doğru, şayiadan 
doğan heyecan şehri her sa
niye feverana müheyya bir 
hale getiriyordi. 

Topkapı surlarındaki kı
taattan ıehrin en ucra mahal
lesindeki en lakayt ihtiyar 
kadınlara kadar her Bizanslı 
lrene karşı ağzına geleni sa
vurmağa başlamıştı. 

Pantokrator başpapasınm ele 
güç geçer bir matah olduğunu 
iddia eden yoktu. Fakat Pan
tokrator mabedini kana boya
yan hareketi affedemiyorlardı. 

Bu sırada Niseforla arkadaş
ları, kfiçftcek bir odada, karşı 

karııya geçmişler ihtilile ha
reket işareti verilecek dakikayı 
bekliyorlardı. 
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Soyadı 
Alanların İsimleri 

Emniyet müdiilüğü birinci 
kıaım reisi Yatar (Sağaç) vari-

y ataktan sızan ka~lar yerde dat mtldiirü Akif ( Pura ), 
yüksek bir göl yapmışh. Baş Bergamada doktor Kenan ve 
papasın bir gözü kapalıydı. amucuı çucuğu lzmir emniyet 
Açık gözü güneşe tutulmuı sırı mtldtırliip birinci kısım birinci 
sağlam bir ayna gibi parhyordu. komiseri lbrahim ( Ülgen ), bi-

Platon cali bir telaşla başını rinci kısım ikinci komiseri Ih
san (Çetinkaya), Aydin demir-

yumrukla!' ı. yollan kumpanyası erazi mft-
- Bu ne hal? -Diye hay- dürü Ali Riza (Yolcuoglu),Em-

kırdı- bu kanlı cinayet acaba niyet müdürlüğü iiçüncü komi-
hangi alçağın denaeti? seri Rahmi (Ural), 79 numaralı 

Diğerleri susuyorlardı. Gör- polis memuru Halit ( Cebe ), 
dükleri manzaradan o kadar Adli kısım polis memurlalann-
ürkmüşler, o kadar tiksimiş- can 200 numaralı Şefik (Yegin) 
lerdi ki: maarif müdürlüğü sicil memuru 

Bay Sabri Kemal ( Özertem ). 
Genç papas gene cali bir te- ilk tedrisat müfettişlerinden 

laşla: Ferit Oğuz (Bayir), adliye mü-
- Bu da ne, diye haykırdı. başirlerinden Bekir (Gültekin) 
Parmağile duvardaki deliği ithalat gümrüğü birinci sınıf 

göstermişti. Her kes oraya ha- muayene memuru Namık ve 
kınca Platon yavaş yavaş du- maliye seyyar şube tahsil me-
vara yaklaştı. Papaslar onun muru ihsan (Oral), Avukat Şa-
tela9lı sesini bir daha duydu- kir (Yalınöz), vilayet encümen 
lar: başkatibi Mitat (Sezgin) soyad-

- Bir bicak! Kanlı bir bi- _ Jarım almwardır. 

Son Dakika: 
• • 

General ismet lnönü Ve Şükrü 
Kaya T rakyaya Gidiyorlar 
----------------------------... ----------------------------İstanbul, 3 (Hususi) - Başbakan General İsmet İnönü ile iç işleri Bakanı Şükrü Kayanın Çar-

şamba günü şehrimize muvasaletlerine intizar olunuyor. İsmet İnönü ve Şükrü Kaya İstanbylda 
tevakkuf etmiyerek ayni günde Trakyaya gideceklerdir. 

lstanbul Kadın4arı Sevinç içinde 
İstanbul, 3 (Hususi) - Yeni meb'us seçiminde kadınların da meb'us olabileceklerine dair 

Ankaradan gelen haberler şehrimiz kadınlan arasında büyük bir sevinç ve kıvanç uyandınnışhr. 
Ankaradan son dakikada gelen haberlere göre kadınların meb'us intihap etmeleri ve edilmeleri 

hakkındaki layiha fırka grubunda tasvip edilmiştir. 

M. Venizelos Kuvvet Kullanılmalıdır Diyor 
İstanbul, 3 (Hususi) - Bulgarların Yunan topraklannda beş Türkü hududu geçerek öldürme

leri hadisesi Yunanistanda asabiyetle münakaşa edilmektedir. Yunan gazeteleri bu tecavuz aley
hinde şiddetli neşriyat yapıyorlar. Bu hadiseye temas ederek beyanatta bulunan M. Venizelos 
icabında kuvvet istimali lüzumunu ileri sürmekte hadiseyi protesto eylemektedir. 

Ruhani Kisve Kanunu Kabul Edildi 
Ankara, 3 (Hususi) - B. M. Meclisi bugün General Kazımın reisliğinde toplandı. Gizli nüfusu 

ihbar edenlere verilecek ikramiye hakkındaki kanun layıhası encümene havale edildi. 
Ruhanı kisvelerin yalnız ibadet yerinde giyilmesi ve sokaklarda bu kisve ile dolaşmanın men'i 

hakkındaki kanun layıhası müzakere edildi. Dahiliyeci bu münasebetle bir nutuk irat etti. Birçok 
meb'uslar söz aldılar. Bazı sualler irat olunarak hararetli müzakereler ceryan etti. Dahiliye baka
nı suallere cevap verdi. 

Kocaeli Meb'usu Kılınç Hakkı müftülüklerin de kaldınlmasını istedi. Neticede kanun liyıhası 
müttefikan kabul olundu. B. M. Meclisi çarşanba günü toplanarak intihabatının yenilenmesine 
karar verecektir. 

Ata tük ....... 
Arnavutluk Kralı 
ile Telgraflar Te

ati Ettiler 
Ankara, 2 ( A.A ) - Re

isicumhur Atatürk ile Ar
navutluk kralı aşağıdaki 
telgrafları birbirlerine gön
dermişlerdir: 

Arnavutluk kralı sa Ma
jeste birinci Zogo 

Tiran 
Uğradığınız çok acı yas 

dolayısile en samimi tazi
yetlerimin onanmasını rica 
ederim. 

Türkiye reisicumhuru 
K. Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru 
son ekselans Kemal Ata-
türk. Ankara 

Büyük yasıma lütfen iş
tirakinizden dolayı fevka
lade mütehassis olarak en 
samimi teşekkürlerimin ka
bulünü rica ederim. 

Zogo 

15Günde 
Ankara Himayei 
Etfalinin Yardımı 

Ankara, 2 (A.A) - Himayei 
etfal cemiyeti genel merkezi 
on alb son aon teırinden bir 
ilk kinun 934 de kadar 1798 
çocuğa yardım ebnittir. 

Bunlardan 296 huta çocuk 
ve kadın genel merkez politek
niklerinde muayene ve tedavi 
edilmiştir. Aynca dıt politek
niiinde de 488 çocuğun dişleri 
bakılmış ve iyi edilmittir. 658 
çocuk ve anne genel merkezin 
banyolanndan istifade etmiştir. 
Süt damlası kısmında da 145 
çocuğa yekun olarak bin yirmi 
kilo bedava süt dağıblmıtbr. 
Fakir talebeler için açılan aı· 
haneden hergün yiiz seksen 
yedi çocuğa fanila, çamaşır 
mektep düzeni ve para yar
dımı yapılmışbr. 

Romada 
Ne Konuşacak? 

Roma, 3 (J\.A) - A vustur
ya maliye bakanı dtin Paristen 
buraya gelmiştir. Bakanın Lon
dra ve Pariste parafe ettiği 
Avusturya borcunun tahvili iti 

evzuuHütir. - · · · · · .. .., .,, 

........ 
Sovyet Rus yada 

Kadın T aburlan Erkeklerle 
Ayni Seviyede Çalışmaktadır 
Moscow (Daily News)- Ka

dın taburları erkeklerle ayni 
seviyede çalışmaktadırlar. İtina, 
teşebbüs ve verim kabiliyetleri 
erkeklerden geri olacak yerde, 
bilakis ekseriyetle onlara üstün
dür. 

Bu maksatla, Sovyt merkez 
icra komitesi katibi A. S. Ye
nukidze Sovyet ittihadının bü
tün kadınlanna bir hitabede 
bulunmuıtnr. 

150 kadar kadın Sovyet ida
resinde kadının rolünü müna 
kaşa etmişler ve Sovyet hüku
metinin intihabatta kadınlara 
ne kadar çok iş ayırdığını gös
termişlerdir. 

M. Y enukidıe: İntihabın en 
mühim vazifelerinden biri, Sov
yet hükumetinde intihabata 
iştirak edecek kütleler meya
nında kadın miktannın arttınl
maııdır, demiıtir. 

Yeni ıehirlerin yapılısmda, 
maden ve elr:ktrik istasyonla
nnm kuruluşunda. hükumete 
ait ve kollektif çiftliklerde 
umumi sıhhat ve terbiye işle
rinde kadın, hayab bir rol oy
namq ve oymyacakbr. 
Kadın bu son aenelerde kud

retli ve faal bir kuvvet olarak 
ortaya çıkmqtır. Kadını neden 
bu kadar büyük bir ölçüde işe 
abyoruı:? Çlinkü onun erkekle 
ayni aeviyede olması ıartbr. 

Y almz iıte değil, kanuni vazı-
yeti itibarile de öyle olmalıdır. 
Kadınlann aaııayi ve ziraatta 

çabuk ileri gitmeainin sebe
bi, Sovyet iktiaat sistemi ile an-
latılabilir. Kabiliyetlerini yükselt
mekte beraber ıiyui vekültürel 
sahada ilerlemelerine çok dik
kat sarfedilmektedir. Hükumet 
idaresinde, yakııtıklan vazife
ler kendilerine aynlmalıdır. 

Köyde, şehirde, mıntaka mer
kezlerinde köy icra komitele
rinde, merkez icra komitesinde 
Sovyet Cumhuriyetleri birligi
nin her köşesinde intihabatın
da kadınlann adedi ehemmi
yetli surette artbnlmahdır. 

Eski bir Boltevik ve Sovyet 
merkez icra komitesi kadınla

ra ait it uhuı Mme. M. 
Zal!Jllennykh, kadinlann ~ 

nız sanayi ve ziraate dahil ol
mak değil, eskiden sırf erkek
lere ayrılan mevkilere de geç
tikleriııi söylemiştir. Fabrikada 
pek çok elektrik kaynakçısı alet 
yapan ve makinist kadın var
dır. Kollektif çifliklerde kadın
lar, tarla taf>urlannın başında
dırlar. Tröst'ler ve her saha~ 

daki teşebbüslerin müdür~erinin 
% 58 i kadındır. Fen ile meş
gul olanlann % 30,6 sı ka
dındır. 

Tarzlardan kalma durgunlu
ğun en çok dikkate çarpan 
demiryollan sahasında kadın

ların en yüksek vazifeleri iıgal 
etmeğe başlamışlardır. Köy 
Sovyetlerinin başında binlerce 
kadın vardır. Pek çok kadın 
mıntaka merkezlerinde ve şehir· 
leri idare etmektedirler. Ancak 
kadınlar hükumet idaresinde 
oynıyacaklan role henüz vasıl 

olmamışlardır. 
T oplanhnın sonunda Alman

yada bugün hayatı kocası evi 
ve çocuklanna inhisar ettirilen 
kadınla Sovyet birliğindeki 

kadın arasında bir mukayese 
yapılmıştır. 

, .. __ loMlll ..... ·--

Zabıta Haberleri: 
Kumarclların Oyunu 
Reıtemalcılar hanında oturan . 

Yusuf oğlu Hüseyin, Sabit ve 

Kürt Sait. Hüseyin namında 

birisini kandınp yangın yerle
rine götürmiifler ve orada zaJl 
ile kumar oynıyarak altı lira 
parasını almışlardır. Zabıta tah
kikata başlamıştır. 

Han Kapısı Sanmı' 
İkiçeşmelik gedikli sokağın· 

da oturan Kizım oğlu 
Refik biletsiz olarak girmek 
istediği Tan sinemasına sokul
mamasından kızarak idare me
muru Kemali tokatla dövdü
ğünden tutulmuştur. 

Kaçarken Yakalandı 
Keçecilerde Osmaniye cad· 

desinde kamıirci Salamon oğlu 
Yasefin kapısı içinde bulunan 
22 lira değerinde çuliki kuma
şını sabıkalılardan Yusuf oğlu 

Hüseyin çalmıı ve kaçarken 
yakalanmıfhr. 
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Kürkler Krallığında Hayat 
Kadınların Süsünü Hazırlıyan Ülkede Neler Var 

Bozdağlarının Genç Kızları-Yerlilerin Misafirperverliği-Kürkler Ulkesind 
Kadınlar Gibi Erkekler De Kıskançlık Nedir Bilmezler 

Kürkler krallığı, şimdiye ka
dar hiç bir adamın tamamen 
bilmediği, gizliliklerine nüfuz 
edemediği ülkedir. Büyüktür, 
çeşitlidir. Kanadanın "Ses'iİzlik 

toprağı,. nı, Sibiryanın tund
raslarını, FenJandiyanın, Japon
yanın bataklıklarını,Spiçberg'in, 
Groenland'ın buz yalılarını ban
gizleri içine alır. 

Kadınların, ince, zarif vücut
larını süsliyen değerli kürklerin 
yurdu cennet midir, sanırsınız? 
Hayır .. Cehennemin souk, kanı 
donduracak kadar souk oldu
ğunu düşünmek kabil olsaydı 
buraya mubalagasız cehennem 
denebilirdi. 

Sessizlik Toprağı 
"Sessizlik toprağı,. en sert, 

en gaddar olduğu zaman en 
güzeldir. Karlar, buz dalgala
rında canlı kuyumculuk eserleri 
yara'·•rl'lr. Sl-ive 1 ~rü'ı <lz7'a .. ·n 

Aıı·/ııı/11rııı e11 çok sı'ı'<likleri 
bu sevimli sporuna sevgilerini 
verenler, kışın ne kadar güzel 
manzaralar yaratabileceğini bi
lirler. Şu ayrılıkla ki, kürk 
krallığı muhteşem palaslardan, 
saatlarca süren spordan sonra 
vücutlarınızı ısıtacak ılık hava
dan mahrumdur. 

Buraya çeşitli, garip yollar
dan girilir. Mesela Kanadanın 
şimalinden kürkler ülkesine gir
mek için yaz sonunda yola çık
mak gerektir. Trenle, otomo
bille gidecek değilsiniz. San
dalı andıran kanoe'lerle yola 
çıkacaksınız. Yolun büyük bir 
parçasında dizlerinize, hatta 
karnınıza kadar suya batacak, 
dondurucu hava cereyanlarına 
göğüs vereceksiniz. Yahut ta 
bir çağlıyanın dibinde durmağa 
mecbur olacaksınız. O zaman 
Kanoe'yi sudan çıkarmak, yük
lerinizi sırtlanmak, hatta Ka
noe'yi de sık baltalıklar, ba
taklıklardan geçirmek zaruri 
olacakt.ır. Irmağın yatağına ge
linceye kadar bu hal böylece 
s:i~ecektir. Nihayet beklediği

niz gün gelecek, soğuklar az
gın, kudurmuş şiddetiyle baş- . 

g5sterecek. 1:-maklar donacak
tır. Siz de çadırlarınızı kura
rak karı bekliyeceksiniz. Kar 
baş'adı mı yükünüzü köpekle
ri:ıiz tarafından çekilen kızak
!ara yükliyeceksiniz. Kar tipisi, 
bora içinde yürüyerek aradı-
.nız krallığın hudutlarına va

:.ıcaksız. Burada her şeyden 

uzak, her şeyden mahrum bu
lunacaksınız. 

Yerlllerln Karargi1ihında 
İşte bir kaç fersah ötede, 

yerlilerin karargahı vardır. Huş 
ağacından yapılmış mahruti 
~adırlarda yaşıyan bu insanlar 
avcılıkla geçinirler. Toprakla
rına çok kıskançtırlar. Bir ya
bancının avak basmasından hos-

!anmazlar. Bunların değerli 
hayvanlarını çalacaklarından 
korkarlar. Zira bütün bu buz 
dağlan ile sarılı olan ülkedeki 
hayvalar onlarındır. Ve onlar 
hayvanlarının sayısını bile bilir
ler. Bugünün en mergup kürk
lerini yetiştiren Kara veya ar
jante rönarlar (tilkiler), koyu 
renkte, Kanada sansarları, 

vahşi camuzlar, tüyleri İpek 

olan zırdavalar, maun renkte 
ipek kadar yumuş ... k tüyleriyle 
meşhur olan fareler, Kardan 
beyaz olan kakımlar bu ülke
nin zenginliğini yaparlar. 

S.E.White'in söylediği sessiz
lik ülkesi, sessiz değildir. Or
manlar korkunç ihtizarı ifade 
eden iniltilerle yüreklere heye
can salarlar. Bu iniltiler aşk 

inilteri kadar hazindir. Görü
nüşleri çok sevimli olan buzlar 
ü'1,.eo;:· .... ·ı ..., ... ,, .... • 

ltöııaro ~ ır.111ııle/er ('J"ıl/.itaı 

ölüme koşarlar. Boğ·uşmalar 
eksik olmaz. Şunu biliniz ki 
tabiat sulh denilen şeyi tanı

maz. Burada hayat aşktan ve 
ölümden ibarettir. 

Gran Norda 
Gran Norda yerlilerle ilk te

masunı hatırlıyorum. Bı:nlar bir 
kaç yüz mil cenupta rastladı
ğınız yerlilerden bambaşkadır

lar. Cenuptakilar medeniyetle 
azacık olsun ısınmışlardır. Bu
gün gibi gözlerim önündedir. 

Yorgunluktan bitkindim. Üç 
gün oluyordu ki ağzıma bir 
lokma koymamıştım. Köpekle
rimden birini feda etmek ~u-

den hayata kavuştuğl!mu san
dım. Adımlarımı sıklaştırmak 

istiyordum, Ben soluk soluğa 
koşarken öteden köpeklerin 

sesi duyuldu. Az sonra genç 
bir kızla karşılaştım: 

• Bu, bizim giizellik kanunla-

lJıı.: cla!Jlanııııı l.ı:/11, ı 

rımıza göre hayranlıktan ziya
de merak uyandıran bir kızdı. 
Uzun boylu, şişmandı. Düşük 

göğüsleri sallanıyordu. Kaba 
bir çehre, sertle<miş saçlar, 
sönük gözler... İlk karşılaştı
ğımda bu kızı sevimli, hatta 
güzel bulduğumu itiraf ederim. 
Zira benim için kurtuluşu tem
sil ediyordu. Ve nihayet bir 
kadındı. Halbuki günler, hafta

lar olmuştu ki kadın yüzü gör
memiştim. Karlar, buzlar için
de geçen zahmetli günlerden 
sonra bir kadın yüzünün si
hirli tesirini anlamak için bu
raya gelmel: 

..... ;,,111/ w·rlilcriııiıı ijl'//eı·iıır/1'11 lıiı·: 

Tı;rı.. kmllır/ıııııı ılet/erti lııı!Jrrı11/111·1 
retiyle açlıktan kurtulabilirdim. · Vahşi köpeklerimın dız,; 
Fakat o zaman başka bir teh- !erinden tuttu. Köpekler açlıl -
like ile karşılaşacaktım. Uzak tan kudurmuş gibi idiler. Bu 
tan ilk dumanı ırörünce yeni- hayvanlar, ekseriya yalnız sa- . 

hiplerine itaat ederler. O da 
sahiplerinin sözlerini geçirmeği 
bilmeleri şartı ile .. Hayret .. Ba
na bile kafa tutmıya başlıyan 
köpeklerim buz dağlarının kı

zına sokuldular. Boyun eğdi
ler. Önüme çıkan yoldan yü
rümek zahmetinden kurtuldum. 
Genç kızm yolunu takibe ko-
yuldum_ 

Y Ci"lllerlfi 
f:IUso:.\:ii"perverClt;I 

r .n:ıyet bir köıe var:hk. 
Dört aileden ibaret olan bir 
köye.. Mahruti şekilde yapıl- . 
mış cört çadırda~ başka bir--
şey yoktu. Köy halkı avda 
bulunuyordu. Genç kı;: beni 
babasına takdim etti. Bu adam 
bütün mmtakanın en ?.engini, 
yerlilerin reisi idi. Yeryüzünde 
zenginlik ne kadar nisbi şey
dir. Size zenginliğinden bah
settiğim adam bizim ülkeleri
mizde sefalet içinde çırpın7ın 
bir adam sayılır. ·Çadırda ge
niş bir ·yatak vardı. Kurt post
larından yapılmış bir yatak .. 
"Ailenin reisi :ıdamb, kama ve 

' on ikiye varan çocukları hepsi 
birlikte bu yatakta yatarlar. 
Çadırın içine -r. ~erilen post!:u 
değerli kürkler bu.-:ıda kuru
tulduğundan ' berbat bir kcku 
ile karşılaştım. Biraz din!e~
dikten sonre hazırlanan yemeği • 
yedim. Yolda soğuk almıştım. 
Yemeği hazırlıyan yaşlıca ka
dın hastalığımı gözlerimden 
anladı. Yerliler soğuk algınlı
ğını, bronşiti beyazlardan çok 
daha iyi tedavi etmeği bilirler. 
Çadırın arkasında buhar locası 
adı verilen bir yer vardı. l~a
dın orada büyükçe bir ateş 
yaktı. Büyük taşları adamakıllı 
ısıttıktan sonra suladı. Taşlar

dan boğucu bir buhar çıkıyor
du. İki kadın elbiselerimi çı
kardılar. Beni kollarımdan tu
tarak buhar odasına soktular. 
Tam bir saat burada kalarak 
terledim. Kalbim kuvvetli olma
saydı, muhakkak bu buhar 
locasında can verecektim. Bu
radan çıkmadan vücuduma 
karla bir masaj yaptılar. Az 
daha bayılacaktım. Masaj bi-

mam on beş saat uyumuşum. 
Uyandığım zaman hastalığım 
geçmişti. Buz dağlarının vahşi 

kadınları arasında birkaç gün 
kaldım. Hep kadınlardan bahse
diyorum. Zira erkekler sabah 
olunca ava giderler. Onlarla 
temasım pek az olmuştur. Ka
dınlarla yalnız kalışım basıma 

:··' 

':'s/;.ıııo 

dert oluyordu. Çadırda on ya
şından 40 - 50 yaşına kadar 
boy b!>y kadınlar vardı. Hepsi 
etrafımı clmışlardı. Bu başlıba
şına bir aşk hikayesidir. Mu
hakkak sevilmek iltifat görmek 
istiyorlardı. 

Şimal yerlileri nasıl kurtizan
lık yabarlar. Anlatmıya deger 
şeydir. Klasik olan usul dik
katini celbetmek istediğinize 

İnce dal atmaktır. Bu dalın 
iadesi aşkınızın kabulü mana
sındadır. Burada ilk işaretin 
erkekten gelmesine ihtiyaç 
yoktur. Kızlar, kadınlar da 
sevgilerini, alakalarını ayni su
retle bildirirler. Buna şimal 
dilinde "Kibriti ateşlemek der
ler. Daha cüretk:ir olanlar sev
diğinin dudaklarına yanmış 
bir dal uzatırlar. Karşısındaki 

dalı söndürürse daveti kabul 

etmiştir. Bu jeste, burada "Bu 
gece seninleyim,. manasını ve· 
rirler. 
Erkekler Ve Kadınlar 
Kıskanç Değildirler 

Şimal kadınları ve erkekleri 
kıskançlık bilmezler. Bunun se· 
bebi de çocukların bir yük 
olmaktan ziyade bi~ servet sa• 

~--~-......... .,.~--· 
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yılmasındandır. Çocuklar çalış 
tınlır. Yuvanın zenginliğini art 
tırırlar. Burada kızların değe 
oğlan çocuktan fazladır. Zir 
kız evlenme çağına geldiği ı 

man kızı alan adam babası!1 
cıhaz olarak bedelllıi öde 
Kürkler krallığında kadını 
güzelliği boyunun uzunluğ 
şişmanlığı, kuvveti ile ölçülii 

Çehresi, görünüşü daha sevİJll 
olan bir kız zaifse, boyu kıS 
ise çirkin sayılır. Zira kocal.' 
odun demetlerini, ııu variller 
taşıyacak güçlü, kuvvetli k1 

dınlarla evlenmek isterler. 
Kadın vahşi köpekleri id• 

etmeği, nehirde bir kanoe kıl 
!anmayı bilmelidir. Evli kadı 

· !ar pipo içebilirler. Erkek s~. 
hoş olunca karısını dövebilı 
Fakat çocuk asla dövülmeı· 

C:: e> .n.5 "tan:tt :ıı .• "V\T eye 

iktisadi · Habeı'ler 
_.)ün Borsada Yapılan Satış!f• 

uzum 11503 y ekün 
Çu. Alıcı Fiyat İncir 

385 Alyoti bira 12 13 Çu. Alıcı 
290 M inhisar ıd.ı S 10 25 6 B S Alazraki 11 

Fiyııt 
ıı 

tince kürklere sarıla'l"ak yatağa 
yattım. Ihlamura benziyen sı

cak birşey içirdiler. Bütün bu 
i~ bitince uykuya daldım. Ta-

Zahl,-e Borsası 
180 S Saleymanov: 10 2.3 12 75 t 

Çu. Cinci Fiyıı 
119 M J Taranto ıO 25 12 75 306 Buğday 4 20 4 
92 Ş Riza ha!ei 12 SJ 13 50 366 Arpa 3 25 3 
89 Y İ. Talfıt 11 75 13 50 26 Susam 10 25 tO 
51 S Emin 9 12 75 26 Burçak 4 87 4 
47 T Debbas 12 75 16 50 Fasulya 8 8 
45 Koor "•titr.; 13 75 14 25 500 Pamuk çekir 2 30 ~ 
45 Şem:ı:ı 12 50 12 62 372 ken. Palamut 253 39 
44 Yite! 10 25 12 lS B. Pamuk 48 49 

27 J Kohen 12 25 13 lO H. " 

25 E Krispin 11 75 11 75 DövU,enler . 
16 M Niyazi 11 12 75 Bayraklı Menemen cadde5ı 
16 İ Rasih 9 9 de oturan İsmail oğlu M u~t e 
12 Hulüsi kaptan 7 8 ile Hüseyin oğlu Rifat bil' . 
10 Galemidi 14 50 14 50 parası yüzünden kavga et~:, 
7 İstiklal şır 13 25 13 50 !erdir. Mustafayı döğen r.fı 
3 B S Alazraki 12 25 12 50 yakalanmıştır. 
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4 Kanunuevvı 1934 Yenı Asır 

Casusluk Hayatım 
Ri ar Marthe'ın Hatıraları 

- S5-

Vere- En Büyük ihtiyacı Yol Ve Suların 
Açıldı Temiz Bir Hale Konulmasıdır 

Mülazım 
Kabine 

Termosları 
~eğim Sıvada 

Mariye 
Ka1J1sı 

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

Mülazim Marte çekingendi. 
Her taraftan yükselen tehdit
lere karşı ona şun~arı söyledim: 

- Siz casus'. uğun zorluklarını 
anlamıyorsunuz. Size bütün 
bağajımı göstermek isterim. 
Almanların bana tevdi ettikleri 
şeyleri size vermeden evvel 
buna lüzum görmekteyim. Ka
binemden çıkarken sizi tanımı
yor, hatta size rast geleceğimi 
bile bilmiyordum, değil mi? Al
mak istediğiniz şeyleri aynen 
alacaksınız. Ve bunları size 
aynen verdiğimi Kapiten La
duya sôyliyeceksiniz. 

Kabinemde bagajlarımı aç
mağa çalışırken mülazım Mari
ye sordum: 

- Fotoğraf çekmeyi bilir 
misiniz? 

Vaziyetimi koruyacak bir fi
kir aklıma gelmişti. Karşımda 
duran zabit: 

- Evet biliyorum, dedi. 
- Ala .. Vapurda elbette bir 

şambr nuvar da bulmak ka
bildir. İlk iskelede Gilatino -
Bromür Darjan ve Min mürek
kebi almak zahmetini ihtiyar 
eder misiniz? Yanımda Col
largollium vardır. Bu suretle 
siz hepsini, bütün istedikleri
nizi alabilir, ben de Rio De 
Janeiro'ya doğru yolumda de
vam ederim. 

kısa boylu, kır.ııı~ı yüzlü, ke
sik bıyıklı bir adam, vapurun 
komiseri kab'neme girerek 
haykırdı: 

- Mösyö, vapurun niz<tmatı 
erkeklerin kadınlara ait kabi-
nelere girmesini yasak etmiştir. 

Çok şükür ki termos elimde 
idi. Daha birşey çıkarmamıştım. 
Vapur komiseri ne diye bizi 
taciz ediyordu? Acaba Von 
Kalley veya Von Krohn'un 
adamlarından biri miydi? Tetik 
bulunmak herşeyden şüphe et
mek mevkiinde idim. 

Cevap verdim: 
- Mösyö dostumdur. Has

tadır. Sıcak bir enfüzyon iste
mişti. Onu almıya geldi. Aca
ba vapurda hastalara yardımda 
mı yasak edilmiştir? 

Komiser nizamın nizam ol
duğunu söyledi. Hiddetinden 
anladım ki bu müdahaleyi icap 
ettiren sebepler büsbütün baş
kadır. 

Komiser: 
- Beni takip ediniz, dedi. 
Marie'ye bu termos şişesini 

verdim. Ve beni güvertede bul
masını rica ettim. Şişman ve 
kısa boylu adam beni kabine
sine götürdü. Münakaşaları 

kısa kesmek için vapurun tali
matnamesini bana göstermek 
istiyordu. 

__ ..,._ .............. 
Balıkesirden Sındırgıya m:i· ayarında tütün çıkaran Sındır-

teveccihen yol alan eski bir ğı, piyasada iyi bir mevki al-
kamyon, on kilometrelik bozuk mağa muvaffak olmuı bulunu· 
bir yolu geçtikten sonra düz yor. Bazı köylerde yüz kuruşu 
ve muntazam bir şosaya girdi. aşkın fiatle yapılan satışlar bu-
y olun bu güzel kısmı otuz beş ra tütünieri hakkında bir fikir 
kilometreye kadar uzanıyordu. verebilmeğe kafi sayılabilir. 
Virajı bol eniş ve yokuşları Bu yıl burada başlıca tütün 
geçtik, Sındırgıya yaklaştık. alan şirketler, Glen ve Gri 
Kasabaya beş kilometre ka- kumpanyalarile Ali Zühtü fir-
lınca yol intizam ve düzgünlü- masıdır. 
ğünü kaybetti. Buna ra;i-men Tesellüm muamelesi devam 
üzüntü venniyen ufak sarsıntı- ediyor. Zürra, kumpanyalardan 
lar çok sürmedi, Sınd<rgıya memnun olduğu kadar da Ali 
girdik. Vilayet merkezine alt- Zühtü firmasının kolaylıklarm-
mış küsıır kilometre aralı olan dan hoşnut bulunmaktadır. 
bu kaza merkezinin yolu duy- Müstahsilin Ziraat Bankasına 
duğumuz ve isittiğimiz gibi b"eslediği memnuniyette bü-
kötü değil. Ancak dörtte bir yülı tür. Banka tütüncülere yar-
kısmı bozuktur. Bu kısmın da dımlarda bulunmuştur. İdari 
yakında yapılması Balıkesir va- iş!erde memur Mahmut ve mu-
lisinin çalışmalarından bekleni- avin Sezainin gösterdiği ko-
yor. Eğer vali beklenilen bu laylıg•n tütün ekilişinde eyi 
işi yaparsa, Sındırgı yolu değ- faydaları görülmüştür. 
me yerlerin şosalarından iyi Sındırgı Hahları 
olacaktır. Sındırgı, Akhisar, Sındırgı köylerinde (Eşme 
Kırkağaç, Simav, Gördös ve mamulatı) ayrında gayet güzel 
Demirci kazalarının ortasında kilimler dokunmaktadır. Bu 
bulunuyor. Bundan ötürü şirin . dokuma köylere oldukça iyi 
ve işlek bir yerdir. En çok bir varidat getirmekte ve sırf 
münasebettar olduğu komşu bu işle uğraşanların geçinme-
memleket, Akhisar kazasıdır. !erini temin etmektedir. 

Ök k b k Ünlü "Yag· cı Bekir,, halılan onomi a ımdan Akhisara 
bağlıdır. Fakat bu iki kaza da burada dokunuyor. Çok in-
arasında yol olmaması ticari ce ve gayet yumuşak olan bu 
bir çok fırsatların ziyaına se- halıların her yerde rağbet gör-

Mülazım Marie söylediklerim
den birşey anlamamışh. Yüzü
me saf saf bakıyordu. Anlat

bep oluyor. düğü ınalümdur. Bu rağbeti 
her dilde artırmak için daha tertibatlı 

basılmıştır. Hangisini okumak Kazada ve köylerinde yeti- tezgahlar kurulması ve fazla . 
- Talimatname 

tım: 

- Gilatino Bromür Darjanla 
bana verilen gizli kuryeyi mey
dana çıkaracak ve elimdeki 
collargolium 'la ben onu yeni
den kopya edeceğim. 

Termostan buğday bitlerini 
çıkararak mülazime göstermek 
istiyordum. Tam bu sırada ka
binemin kapısı açıldı. Şişman, 

Adliyede: -Tahsildar 
Paraları DUşUrmUş mU? 

Zimmet ve ihtilas ile maz
nun Menemen süvari tahsilda
rı Giritli Hasanın muhakeme
sine dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. Bu celsede suçlunun 
vekili müdafaasını yapmış zım
mete ait gösterilen 1700 lira
nın yo1da düşürülmüş olduğu

nu ve hasta iken de irsaliye
lerin tahsil memuru tarafından 
tahrif ed lcliğini ve ıruznunun 
suçlu olmadığını söyliyerek 

beraetini ı.r.oı.ıı~t:r. 

Müddeiumumi 
Tekrar MahkOmiyetlnl 

istedi 
İhtilasla maznun Torbalı icra 

memuru Feridunun muhakeme
sine dün ağırcezada devam 
olunmuştur. 

Evvelce beş sene on bir ay 
hapse mahkum edilmiş olan 
Feridun temyiz mahkemesinin 
nakz kararı üzerine tekrar mu
hakeme edilmektedir. 

Dünkü celsede müddeiumu
mi iddiasını serdetmiş ve son 
defa tay;n edilen ehli vukuf 
tarafından yapılan tetkikata 
ait rapora göre defterlerde ih
tilasa delalet eder birşey ol
nıadığı anlaşıldığından yalnız 

ıiınınetten Türk ceza kanunu
nun 202 inci maddesi mucibin

ke tecziyesini istemiştir. Muha-
eıne karar için başka bir 

iüne hıra kıldı. 

istersiniz? şen toprak verimleri arasında miktarda mal çıkarılması dii- · 
bilhassa tütün yer almıştır. Her şünülmektedir. Almancaya terceme edilmiş 

olan talimatnameyi elime uzattı. 

Von Kalleyin bir Ajanı ol
masını düşünerek Almanca bi
lemem dedim. 

* * * 
Kanarya adalarında vapur 

24 saat duracaktı. 
- Sor,u Var -

Motor Cinayeti 
Motor Hakkında lstanbula 

Sualler Gönderilecek 
931 senesinde Tuzla açıkla

rında ve Hudaverdi motarunda 
bir cinayet olmuş ve Bergamalı 
iki tüccarla Yusuf kaptanı pa
ralarına tamaan öldürerek ce
setlerini çuvallar içinde denize 
atmakla maznun Osman p:ıp

tanla Çip!noz Ahmedin muha
kemelerine dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Muhakeme esnasında huku
ku amme şahitleri, Osman kap
tanla Çipinoz Ahmedin motorun 
, baş tarafında saklanarak Tuzla 
açıklarıuda meydana çıktıkla

rını söylemişier<li. Bu tonilatoda 
bir motorun baş kısmında kim
senin saklanabilip sak!anamıya
cağı hakkında emniyet müdür
lüğüne yazılan tezkereye gelen 
cevap okunmu~tur. 

Bunda böyle her motorun baş 
kısmında kaptan ve makinistten 
başka kimsenin bulunmasına 
imkan olmadığı bildirilmiştir. 

Motorun esas kaydinin İstan
bulda olduğuna nazaran oradan 
sorulmasına karar verilmiştir. 

!..935 
Senesinde Baslıyacak 
ı93S senesinden itibaren İz

mirde eczacı Kemal Kam.il Ak
taş Kolonya ve Esansı üzerine 
bir yenilik yapacak İzmirlilerin 
kolonya demek Kemal Kamil 
demektir sözlerine işi ile cevap 
vermiş olacaktır. 

Hilal eczahanesi sahibi ec
zacı K.K. Aktaşi bu işinden 
ötürü şimdid~n kutlularız. 

sene yetiştirilen altıyüz bin Beledlye işleri 
kilo mıktarındaki istihsalat bu Belediye binası kasabanın 
sene düşmekle beraber bu yıl- methalinde bulunmakta oldu-
ki fiat iyiliği mahsul azlığını ğundan buraya gelen her ya-
telafi etmiştir. Yetiştirilen 350 hancının ilk önce nazarı dik-
bin kilo tütün kamilen satılmış katini celbediyor. Fakat gö-
ve bu küçük kazaya iyi bir renler üzerinde iyi bir tesir 
gelir kaydetmiştir. Akhisar yapmıyor. Ahşaptan ve çok 

- 36- Öz Türkçe karşılıklar 

Cemile (Göstermek) - vılcım manalarına da gelir) 
Malkıldamak 4, Koz. 

Cemiyet - 1. Algın Cenah - ı. Bıkın (Cenp 
(Toplantı "Reunion,, man.) böğür man) 2. Büğrek (As-
2. Bayka (Tes'it veya eğ- kerlik ıstılahı) 3. Büyünğ 
lenee merasimi "Fite,, man.) 4. Kanat S. Kol 6. Yelek 
3. Bursang 4, Cankı (Danı- (Kanat ve kuş kanadındaki 
şık meşveret toplantısı man) t'" 1 ) 1 y lk' 
S C (D

.. • .. . uzun uy er man • e ı 
. ay ugun, sevmç ce- K t t B". k . 

miyeti man.) 6. Ceşen (Ve- - ı aa .ı - ugre çı 
lime, hitan cemiyeti gibi se- B ı yemı~ S ('._11~7ene) 
vinç toplantılari man.) 7. Ci- ı. urangar. · ag( 0 

) 
. 8 c· .. (l . = 1 yemın - meysere 

yın . ıyun çtıma, top-
lantı man.) 9. Denge! (Top- 1. Cuvangar, Cuvankar 2. 
1 • "R . ) ıo Sol kol an .. ı eunıon,, man. . 
Derim (Toplantı man.) ıı. 0··1··C3enazO.~l .. k- 1. Ölgül 2. 
D k (B. k t · · u . u 4. Sengü S. erne ır ma sa ıçın 

toplantı man.) ı2. Dimek Şarır 
ı4. Düğün (Evlenme ve sün- - merasimi - Yuğ 
net gibi cemiyetler man.) - merasimi yapmak -
(Sünnet düğünü = hitan Kamdanmak 
cemiyeti) ı4. Koş 1S. Oy- Cendere - 1. Baskı 2. 
mak (Kitaplar oymağı = Basuruk 3. Demcek (Üzüm 
kitapçılar cemiyeti, locası) sıkma aleti man) 4. Oklava 
ı6. Öğrek ( "Cellectivite,, Cenin - 1. Döl 2. Go-
man. Toplu yaşamağa alış- nuk 3. Oğlan 
mış hayvanlara denir) ı7: - i sakıt - 1. Düşük 
Öğür, Ökür 18. Sal- 2. Düşüt 3. Perik (Bundan 
tak (Topluluk man.) 19. perkitemek ve periktenmek 
Tolay 20. Toplama 21. Top- fiilleri gelir.) 
lantı 22. Topluluk 23. Toy Cenk - 1. Çapgulaş, 
(Düğün ve sevinç cemiyeti (mübareze "Combat,, man) 
man) 24. :.Yığınak 2S. Yığ- 2. Dokuş, Döğüs3. Harhaşa 
nak (Tecemmü. "Metin,,man) 4. Kavga S. Savaş 6. Tutuş-
26. Yıyın ma 7. Uğraş 8. Uruş 9.Uruş 

- Giriz - 1. Ayrıksı 2. tokuş 
Y etincek - (g) av er - Alp 2. 

- i hatır - Gönül dir- Barlas 3. Kavgacı 4. To-
liği kuşan 

- Mahalli - 1. Könnek - "g,, etmek - l.Çap-
(karınca könneği) 2. Top- gulamak 2. Döğüşmek 3. 
!anma yeri, toplanılan yer Savaşmak 4. Uruşmak, Vu

Cemre - (Yanmış kö- ruşmak 
mür parçası man) 1. Kor 2. Cennet - 1. Cumak :'. 
Kos 3. Köz (Sıcaklık ve kı- Uçmağı 3. Uçmak 

İkinci 
C. H. F. himayesinde teşek

kül eden Hayır i~eri yardım 
komitesi kolları vasıtasile faa
liyetine devam eylemektedir. 
Geçen gün toplandığını yazdı
ğımız birinci listenin yekunu 
olan yedi bin küsur liraya ila
veten dört bin dörtyüz altmış 
beş lira daha toplanmıştır. Me
saiye hararetle devam edilecek
tir. İkinci listeyi de neşredi
yoruz: 

Akosman Z. H. İzzet ve F. 
Fevzi ıoo, Çolak oğlu Nuri 
ve şeriki 30, Nebi zade M. 
Ragıp SO, Aphıllah Ömer, SO, 
N. Muhsin Kemal ve evlatları 
2S, Muhtar zade M. Hulusi 2S, 
Hacı Adem Z. Süleyman bira
derleri 25, M. Muharrem 2S, 
Molla Z. Mehmet Hüseyin ve 
derviş 125, Talat lsmail 2S, 
Nişli Z. Kamil 30, M. Seyit ve 
Sabri 2S,Beşikçi Z. Mustafa 
Sıtkı ve biraderi SO, Şerbetçi 

Z. Hüseyin Galip ve şürekası 

SO, Strugo ve Krespin 2S, Y. 
N. Benmayor ve biraderleri 25, 
Avram Kohen 2S, Servet ve 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çürük olan bu binanın biraz 
tamir görmiye ve kötülükten 
kurtarılmağa ihtiyacı vardır. 
Belediye çalışıyor, fakat bir 
çok ihtiyaçlara da cevap ver
mek yerinde bulunmaktadır. 

Her kişinin dirimile alakadar 
olan (Su) derdi büyüktür. Su
ların mecraları açıktır. Bunları 
kapamak ve boru olmaasa bi-
le künk içine Almak lazım 

geliyor. Belediyenin yangın 
tulumbası da yoktur. 
Çoğu ahşap olan evlerin 

yangın tehlikelerinden beri 
bulundurulması da icabedeceği 
ve bu işin ilk ihtiyaçlardan 
biri olarak göz önüne alınması 
lazımgeleceği şüphesizdir. 

M. Hulusi 

;sanna 7 

Fadıl 2S, M. Sipahi biraderle
ri 100, Brezilya kahvesi Şalom 
biraderler 100, Serbes A. Şa
rafettin 25, Ömer Muharrem 
50, Bensiyon Algranti 25, Yö
sef Saltiyel 2S, Hüsein Zihni 
20, Ahmet Rifat ve Ömer Lüt
fi 2S Kazım Na·zm"i 1"5, Hacı 
molla Z. Cemal ıo. Şemsettin 
Mslih 2S, Molla Z. Nazmi ve 
Ali Riza 20, Mustafa Şaban 
Z. Mehmet ı5, Mehmet Ali 
2S, Avni Nail 2S, Bohor Mu
saçi 15, Beşir efendi ıs, İbra
him Destan 25; Hermann Spi
erer ve şürekası 300, KavalalıS 
Seyit Yusuf 300, Cevdet bey
ler ıoO,Kavalalı Şükrü ve Ha
cı Hasan ıoo, Kuşadalı Sadul
lah 200, İzmirli Osman Nuri 
ıoo, İliya Celardin 200, Şalom 
Franko, 2S, Türkiye cümhuri
yet merkez bankası 200. Tür
kiye iş bankası 200 Türkiye 
ziraat bankası (Bakiye) 1 SO 
Emlak ve Eytam bankası 200, 
Doyçe Oryent bank Dresdner 
bank şubesi 200, Banka kom
merçiyale İtalyan 200, Roma 
bankası 200, Esnaf ve Ahali 
bankası ıoo, Akseki Ticaret 
bankası 500, Akşehir bankası 

SO, Filibeli Rahmi bey 300. _ __..,..~ 
Hilaliahmerde 

11 Ayda Yapılan Yardımlar 
İzmir Hilaliahmer Cemiyeti

nin 1 Kanunusani 934 ten 30 
Teşrinisani 934 tarihine kadar 
yaptığı yardım miktarı acizlere 
iaşa bedeli, elbise ve memle
ketlerine sevk parası olmak 
üzere 60S kişiye 5653 liradır. 
S52 çocuğa elbise, kitap ve 
saire almış S80 lira 81 kuruş 
sarf etmiştir. 

Fakir çocuklara bayramlarda 
ayak kabı, elbise ve saire için 
385 lira 81 kuruş sarfetmiştir. 

Yedi kişiye suni korsa, avak 
ve kol yaptırmış ve 69S lira 
sarf etmiştir. 
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erkan - Kapıcalık Kıranğ, Kırank 11. Koma 
Cami - ı. Dirici 2.İçine (Anadoluda koma ve kuma 

alan 3. T oplıyan 4. Yüğnek ikinci zevce ortak demektir.) 
(Mesçit man) 12. Koşarta (Hayat yoldaşı .. 

Camit - 1. Donuk 2. Zevce, müstefreşe man) 13. 
Kuru 3. Ölet 4. Som Kuma ı4. Kung, Kunk ı5. 

Camus - 1. Comba, Kun 16. Odalık 
Combak 2. Dombay 3. Man- Casus - 1. Alçık 2.Bus
da 4. Sığır, Su sığırı S. kucu 3. Çaşıt, Çaşut 4.Çar
Toska sut S. Çugulçu 6. Dinici 7. 

Can - 1. Aydık 2. Can Gizci 8. Gözcü 9. Gözdemci 
3. Cırım 4. Cızık 5. Çen 6. 10. Hezleyici ı ı. İlpeçin ı2. 
Dökün 7. Em, Emen 8. Gö- Sanadakç 13. Sınavı ı4. Te
nül 9. İdık 10, lllık 11. Kun bikçi ıs. Ti! ı6. Tiki ı7. 
Kün ı2. Kut 13. Öz ıs. Sus Tıncı 18. Tınşı 19. Yezek 
Suz ı6. Sür ı7. Tın, Tin - luk etmek - Çak
~.8. Tız 19 . .:ı·iriler iyası 20. mak 2. Çaşutlamak 3. Çu· 
Urek 21. Uzüt 22. Yaşayış ğullamak 4. Gözlemek 
23. Yürek 24. Zık 2S. Zınğ Cazibe - 1. Albeni 2. 
26. Zıvındırık 27. Zündürek Alım 3. Bağı (Büyü man) 4. 

- çekişme - Türgek Bay S. Boyu 6. Büyü (füsun 
- !andırmak - 1. Dir- "charme,, man) 7. Sevimlilik 

gürmek 2. Diriltmek 3. Şen- 8. Sıcak yüz 
lendirmek 4. Tınıtmak - li - ı. Alımlı 2.Gana 

- Sıkmak - 1. Kala- yakın (Sympatique man) 3. 
mak 2. Torsıktırmak Çekici 5. Sıcak kanlı 

- vermek - Ölmek Cazip - 1. Alımlı 2.Çe-
Canip - 1. Bucak 2. E- kici 3. Gözeğer 4. Gözen 

yegü 3. Geçe 4. Kapta! S. S. Gözegü, Gözenil 6. Göz 
Keçe 6. Kün 7. Sayu 8. Sı- alan 7. Güzel 8. Sargın 9. 
nar, Siner 9. Tuş 10. Yan Sevimli 
)Dört yan - cevanibi erbaa) Cebel - 1. Baban 2. 
ıı. Yanaç ı2. Yön ( Veçh, Dağ 3. Yış (Ormanlı dağ 
cepha, cihet, ön, istikamet man) 
münasebet, ileri man.) Cebin ( Cebanetten ) 1. 

Car - ( Kadın örtüsü Babak 2. Bedlek 3. Görekse 
man ) ı. Bürgü, Pürgü ?. 4. Babansız S. Hötlek 6. 
Bürük 3. Bürüngeç Korkak 7. Manlay 8. Ödek 

Cari - 1. Ağın 2. Akan 9. Ödlek ıo. Sokur 11. Ta-
3. Akar 4. lklık 5. Yuşul- bansiz ı2. Usal ı3. Yablak 
gan 14. Yaplak ıs. Yüreksiz 

~ariye - 1. Bulgun 2. Cebr - (Cebir) 1. Köç-
Çurı 3. Dedek 4. Guma 5. lük 2. Sıkış 3. Sıkıştırma 
Çunçacı 6. Karabaş 7. Kara (Tazyik maa) 4. Zor S. Zor
vas R. Karnık 9. Kıran 10. lama 6. Zorlavıs 



Sahife e 

Almanya ya Bağlanırsa 
OBin Sarlının Vai. ·eti 1 

T elman Davasının Tetkikatı 
Paris 3 (A. A) - Telman 

d:ıvası hukuk komisyonu ile 
uluslar arasında hukuk birliği 
tarafından tertip edilen uluslar 
arası hukuk konferansını dün 
Metr Ompincinin başkanlığında 
çalışmıştır. Sar avukatlarından 
Sender Sar halkının Almanya
nın kullandığı korkutma usül
lerine karşı himaye edilmedi
ğini bildirmiş ve Sar Almanya
ya bağlandığı takdirde memle
keti bırakacak olan on bin 
Sarlının ne olacağını sormuş
tur. M. Kompinci Telman da
vası hakkındaki raporu anla
tarak davanın genel bir dava 
halini almasını ve bütün insan
lı kuvvetlerinin seferber hale 
getirilmesini dilemiştir. 

Lehlstanın ou,uncesi 
V arşova 3 ( A.A ) - Lebis

tandaki genel düşünce bu mem
leketin Fransız - Alman müza
kerelerinin ve bilhassa Sar re
yiamının neticesi anlaşılmadan 

doğu anlaşması meselesinde 

hiçbir şeye karar vermiyeceği 

yolundadır. Bu düşünce her 
ikisi de hükümet blokuna men
sup bulunan muhafazakar Ozat 
gazetesile Radikal Panrsva Pra
cy 2azetesi tarafından neşre

dilmiştir. Bu son gazete di
yor ki : 

Bb açık ve kolayca anlaşı
lır bir harekettir. Çünkü her 
hangi bir antlaşma hakkında 
Sar reyiamından evvel bir ka
rar verilmesi mevsimsiz olarak 
arzu edilmez. 

Roma 2 ( A.A ) - Sar iş

lerile uğraşan üçler komitesi 
yarın işlerini bitirecek ve ko
mite başkanı baron Aloizi Ce
nevreye gidecektir. 

Komitenin uluslar kurumu 
içın yazdığı raporda Alman 
murahhaslarının iştiraki olmak
sızın kararlaştırılan noktalarla 
Fransız ve Alman mütehassıs
larının üzerinde anlaşbklan 
ve hiç bir neticeye varmıyan 

hususat ayn ayn gösterilmiştir. 

Deniz Silahları işi 
'Jörüşmeler Bir Türlü İlerileyemiyor 

Londra, 2 (A.A) - Dış işleri ı 
bakanı M. Saymon Amerika 
murahhaslariyle buluşarak son 
günlerde Japonlarla yaptığı 

konuşmaları anlatınış ve bun
ların yeni bir plan vermedikle
lerioi, Japon amiralı Yamamo
tanıo İngiliz deniz bakaoiyle 
yaptığı konuşmalarda da ancak 
kendi görüşlerini bildirdiğini 
ve hükumeti hiç bir teahhüt 
altına koymadığını söylemiştir. 

Öyle gözüküyor ki İngilizle
rin Japonlarla Amerikalıları 

uyuşturmak için yapmış olduk
ları tekliflere Japonların ver
dikleri karşılıktaki teknik taf
silat konuşmalara devam edile
bileceğini göstermektedir. 

Londra, 2 (A.A) - Amiral 
Keya:ı bir kaç aydır şimdiki 
deniz anlaşmasının uzablması 
ulusal kazançlarımızı elden çı
karmak olur diye söylenip dur
maktadır. Amiral gibi düşllnen 
başka bir çok siyasa adamları 
da Vaşingtonda kestirilen gemi 
sayılarının ancak Amerikalıların 
işine yaramıştır. 
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- Eden, Cebbar - 1. ("Applicatioo,, man.) 12. 
Boyun gerikli 2. Boyun ver- Ôbke 13. Uğraşma 
meyici 3. Kısruv 4. Kodu- = (d) etmek - 1. Bükte-
mao, Kuduman !emek 2. Çabalamak 3. Ça-

- Etmek - 1. Basır- lışmak 4. Çalışıp çabalamak 
mak 2. Çireomek 3. güce- 5. Devciomek, Devinmek 6. 
mek 4. Kısmak 5. Sıkıştır- Didinmek 7. Dürüşmek 8. 
mak (Tazyik man) 6. Zor- Düşemek 9. Emek vermek 
lamak 10. Emenmek 11. Kadıklan-

- En - 1. Güçün 2. mak 12. Katığlaomak 13. 
Zorla Kanıkmak 14. Kapınmak 

Cedel - 1. Çekişin 2. (Hareket etmek man.) 15. 
Çekişme 3. Madaklaşma Kazımak 16. Küçemek 17. 
(Münazaa, çekişme man) Talpınmak 18. Uğraşmak 19. 

Cedit - 1. Acar 2. Ecer Y ekiomek 20. Y opunmak 
3. Ecer 4. Kullanılmamış 5. Celadet - 1. Satırlık 2. 
Yeni Berkilik 3. Yiğitlik 

Cefa - 1. Beşuş 2. Darz - göstermek - 1. Tığ-
3. Etki 4. Ezgi 5. İyioç 6. raklanmak, Tığramalr, Tığ
İmkek 7. Kıyın (Ceza man. nşmak 
da gelir) 8. Üzme - li - 1. Batır 2. Boz 3. 

- etmek - 1. Bıucıo- Gür 4. Tığrak 5. Yiğit 
turmak 2. Ezmek ( İnsan Celb (etmek) - 1. Bay
hakkınd:ı ) 3. Kıymamak mak (Büyüklemek mao.) 2. 
(Kınamak - istihzalarla kız- Çekmek 3. Egelemek 4. Gel
dırmak) 4. Pazımak 5. Tol- tirmek 6. Getirtınek 7. Gön
gatmak 6. Uzmek dertmek 8. Keliktirmek 9. 

Cehalet - 1. Bilgisizlik Kendine doğru götürmek 
2. Bilgisizik 3. Bilmeyiş 4. 10. Kigürmek 
Bilmezlik 5. Bilsizlik olması Celil - 1. Bayar, efeo
daha muhtemeldir) 6. Pilik- di, patron, amir "Tür,, de
sizlik rebeyi, emlak sahibi "Kaz, 

Cehennem - 1. Damu Baş,, büyük memur, büyük 
2. Karayol 3. Tamık 4. Ta- şahsiyet, zat "Hokmant,, 
mu 5. Tamuğ 6. Tamuk manalanna 2. Büyük 3. 

- lik _ Tamuluğ Eriklik (Kad~r man.) 4. Et-
Cehr - 2. Oogötürme 2. gü, Etkü 5. Örk.~ JYük~ek 

Y··k k ru· man.) 6. Ulu (Buyuk, azım, 
u se ge rme ) - 8 

1 A kt 2 yüksek man. 7. Ulug . - en - . çı an . y-k k 
Açukluğ 3. Yüksek sesle u ~=llat _ 1. Alaçı 2. Bo-

Ceht - 1. Basım 2. Ce- yunbüken 3. Çab•tkan, Ça
te 3. Çaba 4. Çabalama 5. pıtkan 4. Çanta! 5. Deriyü
Çalış ("Effort,, man.) 7. Di- ziicü, Deriyüzen 6. Kirişçi 
dinme 8. Emek 9. İmek, im- (Kirişle, kementle boğan 
kek 10. Kınık 11. Kınu man.) 

Yeni Asır 

Etrafı Kasıp Kavuran 
Müthiş Fırtına 

On Binlerce Kişi Açıkta Olduğu 
Gibi Ölüler, Yaralılar Fazladır 

Londra, 3 (H.R) - Son ha
berlere göre Avusturalya tuğ

yanlannda ölenler otuz kişidir. 
25000 kişi açıkta kalmıştır. 

MELBURN, 3 (A.A) - Vik
torya eyaletini kasıp kavuran 
yaman fırtınalar ve su baskın
ları yüzünden 6000 kişi yurtsuz 
kalmış 20 kişi ölmüş ve 17 kişi 
de ortadan kaybolmuştur. Ya
zık bir milyon isterlin olarak 
kestiriliyor. Federal hükümet 
yersiz kalanlara yardım olsun 
için 100 bin lira bağışlamıştır. 

MELBURUN, 3 (A.A) -
Yarra suyu şimdiye kadar hiç 
görülmedik bir surette taşmış
rır. Bir çok köprüleri sular 
sürüklemiştir. Bankaları da 
tehlike altındadır. Kuverap 
şehri boşaltılmış trenlar ahaliyi 
yan çıplak ve soğuktan don
muş bir halde alıp başka yerlere 

Suikast 
Suçlunun Hüvi

yeti Anlaşıldı 
Moskova, 3 ( A.A) - Dahi

liye komiserliği bildiriyor: 

lık tahkikata göre M. Girofu 
öldüren Nikolayef Vasilyeviç 
isminde biridir. 1904 doğumlu 

olan Nikolayef Leoingrat amele 
ve köylü müfettişliğinde me
murduo. Tahkikat devam edi

yor. 

taşımıştır. İçlerinden bir çoğu 
sırsıklamdır. Parçaları kıyıya 
düşen Karamba vapurundan 
yok olan 17 ki:ıııin ne olduk
ları bilinmiyo:·. Harap olan 
yerlerden tüyler örpertici ha
berler geliyor. Kuverapada 
damlan üzerinde sığınan ahali 
bütün gece suların içinde yü
zen yılanları uzaklaştırmakla 

uğraşmışlardır. Hastaneyi de 
su basmış ve hastalar damda 
açılan bir delikten kurtarılmış
lardır. 

MANİLLA, 3 (A.A) - İki 
Ayda altı kezdir Filipin adala
rına debelleşmiş olan tayfun 
şimdi de Suzanın cenup eya
letlerini tehdit ediyor. Nisayao 
adalarını 29/11 de harap eden 
beşinci tayfun yüzünden 18 
kişi ölmüş 70 kişi ortadan yok 
olmuştur. 15 bin kişi de açıkta 
kalmıştır. 

ispanyada 
ihtilal Maznunları 

Madrit, 3 (A.A) - Fransaya 
sığınmış olan sosyalist lideri 
ındelviç Priestooun oğlu Luis 
Priesto serbest bırakılmıştır. 
Luis ihtilal hadiseleri üzerine 
tevkif edilmişti. 

YniGeemi 
ın,aat ea,ıadı 

Tokyo, 3 (A.A) - Tokusuki 
tezgihlanuda hususi deniz hiz
metlerinde kullanılmak üzere 
Reogaski isminde 10,000 tonluk 
yeni bir geminin inşasına baş
mıştır. 
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Celse - Oturum keli 3. Hep, hepsi 4. Küs
Cem (Cemi) - 1. Art- kütürü 5. Topu, toptan 6. 

tırma 2. Biriktirmek 3. Bir- Ükeli, Tükeli 7. Yumgı 
!eştirme, Bir araya getirme - ian - 1. Biredi (Hepsi 
4. Çoğaltma, çoklaştırma 5. birden, topu man.) 2. Bire
Derleme, Derme 6. Devşir- medi 3. Hep 4. Toptan 5. 
me 7. Toplama 8. Yıkma Tükeli, Tükelü 6. Salıştır-

- etmek - 1. Bağşur- ganı 
mak (Derleyip bir araya -i - 1. Barça 2. Biriki 
toplamak, bağlamak mao.) 5. Bütün, Bütünü 4. Cum 
2. Biriktirme (Teraküm et- 5. Dirnek 6. Düke! 7. Hep 
tirmek man.) 3. Birleştirmek, fıepsi 8. Kamu, Kamusu 9. 
Bir araya getirmek 4. Bük- Yumuk 10. Yumki 
mek (Bey süsin büktü = Bey Cemaat - 1. Alay 2. 
askerini cemetti) 5. Bürün- Arana (Cemmi gafir, kala
lemek 6. Büvmek (Dürüp balık, kafile man.) 3. Bölek 
toplamak) 7. Büyemek (Bi- (Takım man.) 4, Bölük .5 
riktirmek, su biriktirmek Bud (Kafile, kavim man) 6, 
man) 8. Cıymak 9. Çokar- Bulay 7. Bursang, 8. Çaş 
mak (Toplamak, biriktirmek (Bir yığın halk, izdiham 
teraküm ettirmek mao.) 10. man.) 9. Çokluk 10. Çokum 
Dermek, Dirmek 11. Der- (Cemmi gafir kalabalık man.) 
şümek 12. Dememek (Top- 11. Çokuotu (Toplantı man.) 
lamak man.) 13. Devşirmek 12. Çöm 13. Derim 14. Gü-
14: Dirneştirmek 15. Iştır- rem (Cemmi gafir, topluluk 
mak 16. İlkmek (Biriktirmek, mao.) 15. İınrem (Cemmi 
bplamak man.) 17. iıtmek gafir topluluk man.) 16. Ka-
18. Kurmak (Han süsin kur- mığ, Kamuğ (Bütün halk 
du . Han askerini cemetti) man.) 17. Kurulma (Cemmi 
19. Ökmek (Teraküm ettir- gafir kalabalık man.) 18. Ku
mek, toplamak man.) 20. rağ (Cemmi gafir kalabalık 
Salıştırmak 21. Sıkurmak 22. man.) 19. Kürem (Topluluk 
Tikşemek (Bir araya topla- mao.) 20. Küren (Cemmi 
mak man.) 23. !irmek 24. gafir, kalabalık man.) 21. 
'!,oplamak .. 25. Üşürmek 26. Öğür (Kalabalık ve sürü 
Uymek, Uyülemek (Birbiri man.) 22. Ögür 23. Ölüş 
üstüne katmak, yığmak man) 24. Saog 25. Takım 26. 
27. Yığmak 2~. Yundarmak Topluluk 27. Tulp 28. Tun-

- olmak - 1 Birikmek luk (Yığın, sürü, takım man.) 
2 B. d ·ı · k 3 D 29. Ulus (Kabile kavim man.) . ır yere en eme . e-
rilip bir yere gelmek 4. İrk- k 

1
- tyen ti.- Aykrılıp yalnız 

k 5 . . 
6 

T a an, e neee 
me . Tırilmek . oplan- C 1 _ 1 G" k 2 

k 7 Y _ k (B. .k k ema . or . 
ma · ıgınma ırı me Görkey 3. Güzellik 4. Körk 
teraküm etmek man.) 5. Yüz güzelliği (K.T.)(Bak: 

- an - 1. Dirilü 2. Dü Hüsün) • 

• Kanunuevveı 1934 

Küçiik 
Hikciye ISavulun Sel Geliyor 1 Yazan: 

Tokdll 

Ova köyün toprak damları

nın canlarında çok telaş var: 
Demir dayının ,,Dudu" su 
Evrenli köyünden Turgu ta ge
lin gidecek, bugün kına ge
cesi var. 

Hava da ne fena.... Dağla

rın sırtından siyah bululutlar 
birer yama gibi kopup şuraya 
buraya dağılıyor ve sonra bir
birlerile ekleşiyor. 

Ve bu iç üzen mosmor, nem
li bulutlar gittikçe genişliyor. 

Zaten sabahtan güneşin doğ
duğu fark olunmamıştı ki ... 
Yalnız bir aydınlık belirmiş .. 
Köyün hocası akşamdan saatı
nı kurmağı ıınuttuğn için ha
vanın karanlığına aldanarak 
sabah ezanını geç okumuştu. 

Demir dayı içinde bir çalar 
saat varmış gibi her gün sa
bahleyin ezan vaktinde kalkar 
camide namazını kılmağa gi
derdi. Bugün de hocadan ev
vel camiye gelmiş karşıdaki 
çeşmeden buz gibi abdestini 
almış, caminin taşına oturup 
beklemişti. Geç gelen hoca 
geciktiğini Demir dayıdan öğ
rendi. Acele minareye çıktı. 

Acele ezanını okudu, birkaç 
kişi ile acele namaz kıldılar, 
çıkWar. 

- Dudu evrenüye ne zaman 
gidiyor Demir dayı! . Dedi hoca. 

- Allah sağlık verirse yarın. 
Camiden çıkan köylüler tek, 

çift kövün sokaklarına saptı
lar. Hoca ile Demir dayı da 
görüşerek yürüdüler. 

Dudu da ne Dudu ya! Sım 
sıkı bir kız ... Uzunca boy, sır
ma saç.. Hele o gözleri aman 
ya Rabbi! Tanrı onları özene 
özene yaratmış... Siyah ve tatlı 
bakışlı gözlerini bir çızkı çe
virmiş, çerçivelemiş.. Anasının 
el ulağı olan bu kızı bir kaç 
senedir şuradan buradan iste
mişlerdi de anası Emeti kadın 
olmaz, kızımın gelin ol
mak çağı daha gelmedi diye 
hepsini döndürmüştü. Eh nasip 
Turguduo imiş, böyle sağlam 
bir kızla dünya evine girecek, 
kan koca olacaklardı. Dudu
nun elinden İş korkardı. Artık 

Turgudun anası rahat olacaktı, 
hele onu bir görmeli.. Ağzı 
kanş karış açılıyor: 

- Allah son gürlügü, son 
rahatlığı verdi diye konu kom• 
şuya seriniyordu. 

O gün akşama kadar hava 
karardı, durdu, kapandı durdu. 
Evrenli köyiinde gelin gelecek 
diye ne kadar telaşlı çahşma
lar varsa Ovaköyde de kız gi
decek diye o kadar telaş vardı. 
gece kızın ellerine kına koya
caklar sabaha kadar onu eylen
direcekler, uyutmıyacaklar ,uyu
mıyacaklardı. Kazanlar kurula
cak, aşlar pişecek, gelin alma
ya gelenlerle, gelin köyünün 
konuklarını ağırlıyacaklardı. E
meti kadın iki büklüm akşam 
namazını kıldıktan sonra Demir 
dayıyı alıp avluya indi. Kazan
ların kurulmasını buyruk etti
ler. 

Damlarının önünde geniş bir 
çay yatağı vardi ve derenin 
süğütle örlü bir kenarından 

pırıl pırıl elmas gibi küçük bir 
su kumlarda şıkırdıyarak akıp 
gidiyordu. 

Ertesi güne hazırlanacak kur
ban etleri, pilavlar, öteki aş
lar, helva dört beş kazanda 
pişecek .. Su alması kolay ol
sun diye suyun kenarına, be
yaz ve mor çakıl taşlarının, 
kumların üstüne kazanları kur
dular, ateşlediler, vakıt ilerli
yor ... Köyün çitarili, saçı örgü
lü genç kızları gelin evinde 
toplandılar ve geç vakitlere 
kadar def çahp ulus oyunların
dan oynadılar. Maniler, de2-is-

lemeler, ağıtlar söylendi. 
Gece yansına yakın köyün 
belli başlı ihLyar kadınları da 
işe karışarak gelini ortalarına 
aldılar. Lambanın kızıl ışığı 
altında gelinin ellerine türkü
lerle kına koydular, başını dü
zelttiler. 
Çattılar kazan taşını 
Vurdular düğün aşını 

Derdiler gelin başını Haydi vay
vay .. 

• •• 
Yarenim kınan kutlu olsun 
Bunda dirliğin tatli olsun 
Günün, yılın bahtlı olsun 
Koynuda karanfilli T oygunum 

haydi vayvay .. 
Dudunun içi eziliyor. Babası 

kapının arkasında elini kararan 
göğe açmış bir şeyler okuyor 
ve anası kızının karşısında yü
zünü karanlığa çevirmiş bildir
meden ağlıyor. 

Dudu kendini tutamadı ve 
şimdi şirin siyah gözlerinden 
yaşlar ağır ağır, damla damla 
kınanın üstüne damlıyordu. Her 
kızın gelinlik gününde görülen 
bu iç ezilmesini gidermek için 
yine henk başladı. Sabah yak
laşıyor. 

• • • 
Serin bir esinti uzaklardan 

yağmurun nemını getiriyor, 
aradan çok geçmedi yağmur 

ba-ladı. Yağmur önce düğünü 
kutlular gibi ağır başlı bir ya
vaşlıkla yağarken birdenbire 
çıldırdı ve sanki gökyüzünde 
yağmuru idare eden oluklar 
patladı. Olanca şiddetile ya• 
ğan yağmurdan ıslanmaffiak 
için herkes, herşeyi unutarak 
içeri sokuldular. Derenin kü
çük suyu rengini bozdu ve kabar· 
dı. Dağlar ıslanmış bir camdan 
dışarısı nasıl donuk gözükürse 
öyle görünüyor ve kara şey• 

miş gibi ufku kapatıyor. Yağ· 
muruo bu hızı arasında, saba· 
hın bu erken vaktinde Evrenlı 
köyden acaba gelin almaya 
çıkan oldu mu? Kim bilir! .• 
Dudu kınalı ellerine bakarak 
koyu koyu düşünüyor, aradan 
çok geçmedi: Uzaktan, bu ku• 
durmuş yağmur fırtınasının 
içinden güçlü bir göğüsten 
çıkan bir ı e ·, bir ı e' fırtınası 
dalgalandı: 

- Savulun sel geliyor! 
Ses zaman zaman sık sık 

ortalığa haykırarak beş dakika 
içinde ve derenin ortasından 

Demir dayının evinin önüne 
geldi. Bu Turguttu. Altınds 
şahlanmış, doru bir at vardı. 
Gelmesile avlıdao atı sürüp 
içeriye girmesi bir oldu ve ar· 
kasından büyük dalgalar ha• 
linde dere boyuna sarı bir ifrit 
yuvarlanan, tekerleneo, akan ve 
yıkan korkunç bir sel Demir 
dayının damının eşiğini yahya· 
rak dereyi doldurdu. Kazanları 
doldurdu, iteşleri söndürdiİ· 
Önüne gelen eşyaları y.:varlı· 
yarak korkunç başını uzattı 

gitti. Derenin içinden artık sarı 
ve kudu.-muş bir sel kabarıP• 
köpükleoip akıyordu. 

Evreolideo çıkan atlı gelill 
alıcılar yola çıkınca, yağmııt 
basmış, dağdan selin yuvarla• 
nıp indiğini de görmüşler. Tıır: 
gut, Demir dayının güveyis• 
selin altına önüne coşkun itiyle 
atlayıp olanca hıziyle bu kah· 
ramanı şahlandırarak sel önüll' 
de koşup yolda kalan canlar• 
kurtarmıştı. 

Tok Dil 
•• C!O •• 

Menemen Belediye 
Mecllsl 

Menemen belediye reisi kO' 
nuşulacak işler çok olduğundııll 
belediye meclisinin vaktıP111 

uzatılmasını istemistir. 
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Kapıyı açtı, afyonu karan

lıklar içine fırlatb ve sonra, 
omuzlar düşük, gelip şafak 
vaktini beklemeğe, kendi ken
dine konuşa konuşa bitap dü~ 
Şerek acısını unutuncaya kadar 
beklemeğe başladı. Ağzını ya
n açık bırakan, vakur çehre
sini şaşkına döndüren ısbrabı· 
na rağmen kendine hakimdi. 
Bu gece hayata değişecekti: 
ölümün bir insanı mecbur etti
ği değişikliğe karşı tefekkürün 
kuvveti büyük değildir. Bun
dan böyle kendi içine dönmüş
tü. Dünyanın arbk manası kal· 
mamışb, mevcut değildi. Kiyo' 
dan o ne muvaffakiyet, hatti 
ne de bahtiyarlık beklemişti; 
fakat Kiyo:suz dünya.... uza
manın dışına atılmış bulunu
yorum ... ,, Çocuğu onun için 
zamana, hadiselerin gecişine 
tabiiyet demekti,, ölmekte de 
bir büyüklük var,, diye düşün
dü. insanlardan veya eşyadan 
gelen ıstırabın değil, bizzat in
sanın içinden kaynıyan ıstıra

bın, hani hayatın bizi kendi· 
sinden kurtarmağa uğraştığı 

ıstırabın ta yüreğinde titredi
ğini duyuyordu jisor bu ıstı
rabın hükmüne tabi olmıyabi
lirdi, ancak düşünmemek şar
tiyle... Halbuki o, kendini git· 
gide o ıstıraba veriyordu; san
ki bu menhus temaşa ölünün 
işiteceği tek sesti ve sanki kal· 
binin meşbu bulunduğu insan 
olmak ıshrabı, öldürülen oğlu· 
nun işitebileceğ! tek mersiye 
'd' 1 ı ... 

YEDiNCi KISIM 
F erral, konsorsıyomu en faz· 

la çekiftiren Pafis, temmuz 
gazeteyi yelpaze gibi kullanıp 
serinlemeğe çalışa çalışa mali
ye nazırının bekleme odasına 
sonuncu olarak girdi. Odada, 
nakit işleri umum mildllr mua· 
vini, - umum müdür olan kar· 
deşi bir hafta evvel hastalan· 
mak akıllılığını göstermitti -
Fransa bankası mildUrU, en bü
yük Fransız iş bankasının mü
dürü ve diğer kredi müessese· 
Jerin!n müdürleri, ğrup halin· 
de bekliyorlardı. F erral bunla· 
rın hepsini tanıyordu: bir oğul, 
bir damat ve nakit işleri mü· 
dürlüğü ile teftiş heyetinin es
ki memurları idi bunlar; dev· 
letle müesseseler arasındaki 
bağ çok sıkı olduğundan bu 
müesseselerin, eski arkadaşları 
nezdinde daima hüsnü kabule 
mazhar olan kimseleri istihdam 
etmesi pek tabii idi. F erral 
hunların hayretini farkctti: on
lardan önce oraya g.elıniş bu· 
lunmasi icap ederdi. Nitekim 
kendisini orada göremeyince 
davet edilmediğini sanmışlardı. 
Sonuncu olarak gelmeğe ücret 
etmesi ise hayretlerini mucip 
olmuştu. Onu her şey onlardan 
ayırıyordu: haklarında düşün· 

düğü ,hakkında düşündükleri, 
hatta giyinişleri... Hemen hepsi 
gayrı şahsi bir ihmal ile giyi
niyorlardı; halbuki F erral'in 
Üzerinde dar ve alacalı bir el
bise ve Sanghay'ın lcülrengi 
İpeklisinden yapılmış yumuşak 
Yakalı bir gömlek vardı: iki 
ayrı ı k· 

Biraz sonra nazırın yanına 
götürüldüler. 

F erral nazm pek az tanıyor
du. Acaba başka bir zamana 
ait olan bu çehre ifadesi ona, 
naiplik devrindeki perukalara 
bcnı.iyen sık beyaz saçlarından 
hıı geliyordu? Açıkrenk gözlü 
bu ince sima. bu çok mükrim 
tebessüm nazırın meşhur olan 
nezaketi ile pek güzel uzlaşı
Yordu. Herkes bir tarafa otu• 

nırken F erral da da naz:ıra ait 
bir hikayeyi hatırladı: vaktiyle 
hariciye nazırı olan nazır efen· 
di Fransa'nın Fas'taki mümes
silinin ceketinin eteğini çek
miş ve ceketin sırb yarıhver
mişti. Nazır zili çalmış ve: 
"Efendiye ceketlerimden birini 
getiriniz., emrini verdikten .son
ra bir daha zili çalmış ve bu 
sefer; "... fakat en eskilerin
den birini, zira da yenisine 
layık değil!,, diye bağırmış. 

Ağızın vadettiğini inkar eden 
bir gözü olmasaydı ~·üz.ü pek 
cazip sayılabilirdi. Fakat ka
zaen yaralanmış olduğu için o 
gözü cömdandı. 

Hep oturmuşlardı: nakit iş

leri umum müdür muavini na· 
zırın sağma, F erral da salona 
geçmişti. Bankalrrın mümesille
ri ise odanın dip taraşında 
bir kanapaye sımlanmış:arch. 

Nazır: 

Sizi niçin davet ettiğimi bi
liyorsunuz, diye söze başladı. 
T ubii meseleyi tetkik ettinizı 

Size bunu hulasaten anlatmak 
ve noktai nazarını bildirmek 
cihetini M. Ferral'a bırakıyo

rum. 
MÜmesiller: usul veçhile, Fer

ral'in kendilerine bir takım ya
lanlar anlatmasını sabırlı sabır· 
lı bek1emeğe başladılar. 

Ferral: 
- Efendiler, dedi, böyle bir 

konuşmada nikbinlik ifade 
eden blançolar göstermek 
adet tir. Maliye müfettişliği

nin raporu gözleriniz.in önünde 
durmaktadır. Konsorsiyomun 
fiili vaziyeti, bu rahorun tah
min eClebileçeğinaen daha kö
tüdiir. Ben 'size ne şişirilmiş 

hesaplar ve ne de tahsili şüp
heli alacaklar · arzetmiyorum. 

IKonsorsiyomun pasifı!ni zanne· 
derim ki, biliyorsunuz. Hiçbir 
Hiçbır blinçouun gösteremi
yeccği ve namına yardımınızın 
beklendiği iki noktnsı üzerine 

.. dikkatinizi celbedeceğim. 
Bunlardan birincisi konsorsi

yomun Uzak Şarata mevcut bu 
çeşit müesseselerden tek Fran· 
sız müessesesi oluşudur. Açığı 
bile olsa, iflas arifesinde bile 
bulunsa, teşkilab olduğu gibi 
kalabilir. 

Anenteleri, Çin içlerindeki 
alım ve satını malzemeleri, Çin 
alıcılarile Hindi Çini istihsal 
şirketleri arasındaki bağlar ol
dukları haldedir ve böylece de 
kalabilirler. Yengeç tücearı ço
ğu ~~zünde - Japonya nasıl Mi
çuhtşı konsorsiyomu demek- ise 
Fransada bizim konsorsiyom
dur. Bilirsinis ki, teşkilatımız, 
genişlilc bakımından, ancak 
St~~dard Oyl ile mukayese edi
Iebilır. Şunu da ilave edeyim 
ki, Çin ihtilali ezeli değildir. 

İkinci nokta. Konsorsiyomu 
Çin ticaretinin büyük bir kıs
mına bağlıyan bağlar sayesinde 
ben Ceneral Şankhay Şekin 
iktidar mevkiine geçmesine 
tesirli surette yardım et
tım. Çin şimendiferlerinin inşası 
Fransa ya muahedelerle vadedil-
miş olan parçalaı~nın yapılması, 
şimdiden konsorsıyoma verilmiş 
bir iş sayılabilir. 

Bunların ehemmiyetini bilir
siniz. İşte ben, konsorsiyomun 
sizlerden istediği yardımı, bu 
unsurlara güvenerek, esirge
memenizi rica ediyorum. 

- Sonu ~ar -

••• 
Nevzat Eşref 
Afganlstana Gidiyor 
Memleket hastahanesi asa· 

biye mütehassısı doktor N ev
zat Eşrefin yüz İngiliz. lirası 
aylıkla"Afganistan tıbbıyc mek
tebi asabiye muallimliğine tayin 
cdildi2i haber ahnmıstır. 

Bir Ziyaret 
.. -. 

Eski Bir Hahra 
-Vaktile Bomovada Behcetin 

11 Numaralı Hayat rakısı her 
tarafta nasıl şöhret almışsa, 
Zeybek, Kaptan ve Sarıyer ra
kıJannda şimdi fzm!r, Aydın, 
Muğla, denizli, Manisa ve ha
valisinde önlü bir rağbete maz
har olduğunu benim gibi ak
şamcılar elbette bilirler ve tak
dir ederler. 

içtiğimiz bu nefis rakıların 
yapıldığı yeri dün gördüm. Her 
tarafını gezdim. Bu yere girer· 
ken gönlüm sevinç ve ferahla 
doldu. İmalat sahibi Salih be· 
yin ön ayak olmasile gezdim 
dolaştım. 

Evvela şunu okuyuculanma 
söyliyeyim ki, kapıdan girer 
girmez temizlik gözüme çarpb. 
Güzel bir yazıhane. 

Yazıcı dışarıya gönderilmek 
için hazırlanan kasalara ala· 
caklann adlarını büyük harf· 
lerle yazıyor. Tam bu sırada 
telefon çalıyor Bumovadan, 
Karşıyakadan acele Zeybek 
rakısı istenildiği anlaşıbyor. 
Bir taraftan hazırlanan kasalar, 
arabalara yükletilirken, diğer 
taraftan yeni kasalar hazırlanı
yor. Burnovamn eski muhtan 
Salih olmalıydı. Del'.bal salavat 
çeker, bu kafir yere ayak ba
san dinsiz olur der çıkardı. 
Hocam Kantar ağası olsa oh 
mis gibi insana hayat ve· 
ren, can veren, zevk veren 
bu nesneyi icat edenlerin ruhu 
şat olsun demekten kendini 
alamazdı. 

Eskiden Meyhane boğazının 
akşamlan daimi müşterisi olan 
kıymetli ustadı hatırladım. Sa-
lah kulakların çınlasın dimektcn 
kendimi alamadım. 

Hele Hüseyin Fehmi ustadım 
gözümün önünde canlandı. Hiç 
unutmam umu.mi harbın civcivli 
zamanında bir gün bir binlik 
rakı alarak hep beraber çalış
makta olduğumuz Medeniyet 
gazetesinin ust katında iyi bir 
gece yaşamıştık. O gece Alem
dar oğlu pusulayı şaşırıp coş

tuğu ve " kimseye etmem 
sikayet ağlanın ben kendi ha
lime) diye güzel sesile oku
duğu şarkıya kantar ağasının: 

Çekeriz cevrüccfe mihri ve
fa niyetine 

içeriz rakıyı abu şifa niye
tine 
Diyen sözleri bana hayali ci
han değer bu geçen günleri 
hatırlattı. 

Fakat o gecenin ertesi gü
niı patronumuz Bekir Behlul 
beyin karşısında hesap verir· 
ken titredim durdum. 

Hepsi de bizi Muammer 
sarhuş etti diyerek o gecenin 
neş' esini, zevkini unutarak ba
na büyük bir kabahat yüklet
mişler. Bereket versin Bekir 
Behliıl beyin affmı kazandım. 

Şimdi imalathaneyi gezerken 
bütün o günler karşımda res
mi geçit yapıyor. 

Fabrikada yirmi sekiz Türk 
gencinin motör gibi çalışbkla
rım görünce göğsüm kabardı. 

Rakıların şişelere doldurul
ması, o anda mantarları konu
lup etiketlel'.inin yapıştınlma-

sındaki çabukluk görülecek 
bir manzaradır. 

' 
Ayda 7500 kilo rakı sarfe-

den bu müessese yakında ge
nişHyecek ve 1300 kiloluk bü
yük bir kazan ilave edilecek
tir. Böyle güzel bir müessese 
yapan Balcı Salih ile bu çatı 
altında çalışan gençleri bütün 
kalbimle alkışlarım. 

Ayhfiı Arttırlldı 
Ağır cez:a mahkemesi zabıt 

katiplerinden Hüseyin Raufun 
maaşı 17 buçuk liraya çıka

rılmıstır. 

...... 
General Franşe Despere 

Türkiye Hakkında Hayranlığını An
latan Bir Makale Neşretti 
-----------------------------... -----------------------------

,, 1934" gaı:eti Paris • 21 
Sonteşrin 1934 

,, Vaktile Birleşik Amerika 
devletlerinin Ankara büyük el
çiliğinde bulunmuş olan Cene
ral Charles H. Sberrile meslek 
itibarile ne asker ve ne de 
diplomatbr. Ceneral Sherrillin 
,, Mustafa Kemal" adlı ese· 
rının Fransızca tercümesi, 
Plon kitaphanesi tarafmdan 
n~redilmi_ş olup daha şimdiden 
canlı bir muvaffakıyet kazan
mış bulunmdktadır. Kaba şa
kalar yapmasını sevenler, ce
neral Sherrill'in tetkik mahsu
lü fikirlerden mahrum bulunu
şunun kendisini, Sakaryada 
muzaffer olduktan sonra Lozan 
muahedesinin mesut ilhamcısı 
olan şahsiyetin hakiki çehresi
ne daha iyice nüfuz etmeğe 
daha ziyada müsteit kılmıştır, 
diyeceklerdir. 

HalbulCi kakikat bu merkezde 
değildir. Terakkilere düşkün 
olan bu Amerikalı, evrensel 
kültürü, insanları tanıyabilişi, 
tanıdığı metot ve araştırma 
ruhu dolayısile kendisini bir 
miletin Dahi bir şahsiyetin 
kuvvet ve tesiri sayesinde 
nasıl değiştiğine en doğru 
bir şahit olarak bulmuştur. 
Bundan sonrasını Ceneral'in 
Gazi hakkında beslediği sem
pati yanmıştır. Netekim bu 
sempati bize Gazinin şah· 

sı hakkında elimizde mev
cut malumatı çok doğru bir 
tarzda tam~.mlamamıza yardım 
eden pek meraklı bir kitap 
temin edilmiştir. 

Ceneral Sherrill eski bir Nev" 
yorklu ailedendir. Dört kuşak 
evvelki babası, 1639 yılında 
bindiği geminin kazaya uğ· 

raması yüzünden Amerika 
kıyılarına çırçıplak çıkmış idi. 
Charles H. Sherrill Yale' da 
kuvvetli j . bir tahsil yapbktan 
ve mühim spor muvaffakıyet
le?"i kazandıktan sonra doğduğu 
şehirde avukatlık ctmiye baş· 
lamışbr. Fakat ilim ve ede
biyat ile beslenmiş olan ruhu, 
avukatlık müdafaa arından ve 
rollerinden sık sık uzaklaşıyor
du. Orta zaman güzel sanatları 
kendisini cezbediyordu, Gene
ral muhtelif Avrupa memleket
lerindaki sanatkarane camlar 
hakkında her biri birer otorite 
demek olan eserler yazmıştır. 
Fransadaki camlara dair yaz
dığı eser dilimize çevrilmiştir. 
Zaten ceneral Fransız güzel 
sanatını tercihan sevmektedir. 
Bunu Nev,:York üniversitesin· 
de kurduğu güzel san'atlar 
kollejine Fransız tesirlerini sok
mak için sarfettiği gayretle 
isbat etmiştir. Ceneralın mes
lek hariçindeki faaliyeti buna 
münhasır kalmamışbr. Onu 
siyaset dahi alakadar ediyor
du.· Cumhuriyet fırkasının sö
zü geçen azasından olan ce· 
neral Sherrill memleketinin 
aslından bilhassa Amerika 
istiklal harbi kahramanla-
nnın menkabelerine takıl-
mıştır. Amerika ittihadının 

başlangıç devri hakkında mu
asır Fransızlar tarafından ya
zılmış 84 hatırat bulmuştur. 

Bunlardan meydana getirdiği 

eser, bundan yüz sene ev el 
yaşamış olan Avrupalıların ced· 
leri hakkında verdikleri hü
kümler ile çok alakadar olan 
Amerikalılar arasında büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. 

Bundan sonra dünya harbı 

ç.ıktı. Askeri rütbeler hakkın-

1 hti yar Amerlkadan Genç TUrklyeye 

da Amerikalıların kullandığı 
sistem malümdur. Bu sistem, 
herkese, verimine uygun rüt· 
beler vermek sistemidir. Bunun 
için avukat harp cıkar çıkmaz 
Nevyork mllisine liva tayin 
olundu. Nufusu 15 milyon olan 
Nevyork devleti içinde asker 
toplamak varifesile tavzif olu
nan general Sherrill ruhunda 
meknuz nizam ve teşkilatçılık 

hassalarının yardımile harikalar 
yarattı. 

Ve bir sene :arfında Fransaya 
364,000 kişi göndermeğe mu· 
vaffak oldu. Meslekten bir as
ker de bundan daha iyi bir 
şey yapamazdı. 

Sulh olunca ceneral asker
likten uzaklaşb ve sanatkarın 
yerine tarihçi geçti, Avrupaya 
gelerek kongrelerde ve konf e
ranslarda yeni nizamın doğu
muna şahit oldu ve bundan da 
müteaddit eserler için esaslar 
çıkardı. Bu eserler "İlk nazır· 
lar ve ilk başvekiller, "Bismark 
\e Mossolini,, ve s 'redir. 

Bunun için, Cumhuriyet fır
kası kendisini Ankaraya büyük 
elçi olarak gönderdiği zaman 
general Sherrill yeni vazifesi 
için tamamen hazırlanmış bu
lunuyordu. Doğrusunu söylemek 
icap ederse bu vazife o kadar 
güç değildi. Amerika ile Tür
kiye arasında ne halihazırda 
bir temas noktası ve ne de 
geçmiş zamana ait hatıralar 

arasında acıklı olanlar vardı. 

Bunun için büyük elçi ile dev· 
Jet şefi arasında çok çabukca 
hakiki bir dostluk doğdu, gö
rüşüp konuşmalar itimat ve 
teklifsizlik çerçevesi içinde 
sıklaştı. Amerikalı müteaddit 
yıllardan vücut bulmuş olan 
bir geriliği Türk milletine bir
denbire asdınnak istiyen Gazi
nin ilerleme iradesine meftun 
oldu; Gazinin hayalının başlan
gıçlarının nasıl vücutbulduğunu 

ve geçirdiği merhaleleri anla
mak istedi. Ve Kemal anlat
hkç diplomatın ruhunda tarihçi 
dirildi ve büyük adamın por
tresini çizmeye karar verdi. 

Müellif yazdığı eserde Gazi 
hakkında duyduğu hayranlığı 
gizlememektedir. Bu kitapta 
Gazinin gençliğini ve mücade
lelerini anlattığı çok canla say
falar sevilerek okunacaktır. 
Bu sahifelerde Gazinin sesi 
işidiliyor. Gazinin, teklifsizce 
konuşmalarını çabuk çizilmiş 
krokilerle tefsir ettiği ızörülü
yor. Bunlar da bir knç kurşun 
kalem vuruşu ile zaferli ma
navralardan biri canlanmaktadır. 
General Sherrill ile bidikte 
Türk inkılaplarını ~ayalım: 1923 
yılından beri yapılan Türk in
kılaplarının sayısı on birdir ve 
yapılacak daha inkılar vardır. 
Bundan sonra kitapta general, 
ihtiyar garplilerin daha uzun 
zaman Kostantinopl diye adla
makta ısrar edecekleri İstan· 
bul hakkmda verdiği izahat 
okunacaktır. General modem 
Ankara Cumhuriyetinde es
ki Türkiyeden kalmış abi
deler ve manzaralar hakkın
da en hassas, en mütebehhir 
ve en nşık bir rehber gibi iza
hat vermektedir. 

General, Mustafa Kemalin 
çok canlı portresini eski bizans 
imparatoı· arı ile sultanlar pa-
yıtahtı olan İstanbula hasrettiği 
fasıl ile çerçevelemektedir. 
Tarihçi Gazinin Türk milletini 
dokum yeri olan dağlar arası
na çekmekten maksadı, ona 
büyük fütuhat devirlerini ye
niden aşılmak ve Türk milleti
ni bu defa bizans hazinelerine 
değil, garbın ilim ve terekki
lerine saldırtmak olduğunu işa
ret etmeği bilhassa İstemiştir . 
Fransız Akad1:misi Azasından 

MARECHAL FRANCHET 
D' ESPEREY 

-~ ......• 
Balt k Konferansı Bir 

Tebliğ Neşretti 
Üç Devlet Beraber Çalışacak 

••••• 
Tallin, 3 ( A.A ) - Baltık leket arasında 12-9-1934 tnri-

konferansı neticesinde neşre· hinde imza edilmiş olan an-
dilen bir tebliğde bnşka dev- laşma ve iş birliği muahedesi 
letler)e mutabık olarak Baltık ile tesis edilmiş olan bağların 
memleketlerinin bulunduğu mm- kuvvetlendirilmesi işine devam 
takada sulhun ve emniyetin edilmesine karar vermiştir. 

pekiştirilmesine çalışan konfe- Uluslar derneğinde ve uluslar 
ransın bütün genel siyasal mese- arası konferanslerda üç devlet 
leleri ile Baltık siyasetini tat- için müşterek temsil tesis ed • 
bik ettiği bildirilmektedir. lecek ve bu üç memleket faa-

Konferans Letonya, Litvanya, liyetinin telifi için · hariçteki 
ve Estonya uluslar derneğine diplomatik mümüssillere müş-
olan bağlılığın bir daha teyidi terek talimat varilecektir. Ge~ 
ve bu kurumun çalışmalarına lecek konferans Nisan veya 
hararetli bir surette iştirake Mayısta Kaunasta toplanacak· 
karar vermiştir. Üc Baltık tır. 
memleketi karşılıklı yardım ant- Tahran, 3 {A.A) - Başvekil 
laşmasına miisait bulunmakta ile Hariciye bakanı İran - Af-
ve bu antlaşmayı mühim bir ganistan sınır meselesi hakkm-
meseie olarak telakki etmek- daki hakem görüşmelerini ko-
tedir. Konferans Baltık siya- laylaşhrmak ve çabuklaşbrınak 
sası çerçevesi içinde üç mem- için sinıra gitmişlerdir. 

~~--------'G" ............. . 
Mezbahada Feridun Şcvl{et 

Kesilen Hayvanlar 
İkinci Teşrinde İzmir mez

bahasında kesilen hayvan mık
tarı şudur: 653 karaman, 4168 
dağlıç, 32 keçi, 1255 kuzu, 
1504 sığır, 15 domuz olmak 
üzere 7923 baş hayvan kesil
mistir. 

Kıymetli hekimlerimizden 
Doktor Operatör F eridün Şev
ket Evrensel soy adını almıştır. 
İmzasını şu suretle atacaktır. 

Doktor F. Şevket Evrensel 
Tayin 

Bayındır varidat katipliğine 

Bayındırdan Ali tavin edilmistir. 



........ 
Sümer bank 

Yerli 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. YFt ......... IC.A. 
Ismarlama Kostüm 

Usta bir terzi tarafından dikilecektir 

21,5 
27,5 

34,5 

24 
30,5 

LIFt.A.. Y' .A..Kadar 

, 

H •• k A t Ve Resmi müessesat 

U Ume memurlarına 
Taksitle mal verilir 

ODUN Pazarı No. ~~yrak}.2 m~z~!~i 
TELEFON : 3308 

lanı Aew 

Pa. Sa. (1025) 
~7.JQmılrıall!ID .. llSZ .. lllllEll .. rilliıml .... llJZ ...................................... rsaı .... . 

Toptan Sata' 
Mahalll: 

Bahçe 
kapı 

zaman 
Ecza 
DEPOSU 

Şehrimizd ek i 
ecza depola
rile eczane
Jerdede var
dır. Israrla 
ALGOPANI 

İsl eyiniz. 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir 
Şubesinden: 
Mevkiı 

Reşadiye 

Bayraklı 
il 

Buca 
il 

Bayreklı .. 

Sokağı 

Bahçeler arasında 
Bornova caddesi 
Menemen 11 

Meecidiye belediye 
Belediye C. 
Menemen C. 
Bornova caddesı 

Cinsi 

bahçe ve sayfiye 
Hane 
hane 
Dükkan 
dükkan 
dükkan 
Hane 

No. 

8 
55 e°!ki 

39 
21-19 

3-17 
43 

107 
Mersinli 11 

" Hane nısıf 47-43 

Birinci Sınıf ~1utahassıs 

Op~ratör - Doktor 

Tahsin HO.seyln 
Hastalannı her gün sabahtan akşama kadar kendi has· 

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

·rahsin Bey Hastanesi 
23-26 764 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki Defa suzuımu,ıur 
Y egine Deposu 

Başdurak 

Bam.a.i lf'l.üet 

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

Dişlerinin Bozulup Çürünıiyeceğinini Bilir 

Turan Mnemen " Hane hisse 2-93 Radyolin en müessir diş macunudur; dişleri kat'i surette te-
" Şimendifer C. Kahve 136-133 mizler ve parlatır. Radyolin en yumuşak diş macunudur; diıleri 

Bayraklı Menemen caddesi Dükkan 55 çizmez, minaJanm örselemez. Radyolin en boşa gidecek dit 
Yukarıda yazılı emvalin icarı 4/12/934 tarihinden itibaren mü- macunudur; ağızda köpüriir, lezzeti güzeldir. 

E~.:~~== ~::;~~~~?:·!::i~:~::~~i:~:'.-ril:::~: ı . R A D y o L 1 N 
s244 no37 Kullamnız 

~ Klnunuavvel t••• 

Bakınız bütün dünyanın ahalisi 
Poker alnıak içı n nasıl koşuvorlar 

ol 2-2 
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Dahiliye Mutahassısı 

DOKTOR 

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

karşısında. 

Cumadan maada 3-6 ya kadar 
Tele fon: 3806 

Metin Terzihanesi 
Kabasoğan Sokağı No. 16 

Sağlam zarif ve nisp~t kabul etmiyecek derecede uzuz elbise 
diktirmek istiyenlere Metin Terzlhaneslnl tavsiye ederiz. 
Bir kerre ziyaret ediniz. Göreceğiniz ucuzluk ve zerafet karşı-
sında hayrete düşeceksiniz. 10- 10 

KIŞ GEl.1DI. 
Şimdiden ucuz fiyatla kömür ihtiyacınızı temin ediniz 

Bü,Yi:K FIRSAT 
Topan Halis Zonıluldak 

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

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

müesseseden temin edebilirsiniz. 
Fiyatlarda rekabet kabul etmiyecek derecede tenzilat 

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

Umum Hastaların Nazan Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğum 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsa1ar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtiraımız olan 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esnasında fır
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsa1ar. · 

TÜRKIYENİN YEGANE MÜESSESESİ VE ESERLERİ 
İLE RAGBET ve İTİMAT KAZANAN SÜN'I AZA AMiL 
ve MÜTEHASSISI 

ı~a,hri Hiza· 
Bey tarafınnan yapılır. 

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

ADRES : İzmir Kaymakam Nihat bey caddesi No.20 
16- 20 (355 S.7 

Laıohalarını tere lı 
• · ılenler hiç bir :•il 
ııurn aldanmamı~r 

l ıudır. 

Çünki: 
b':maaliııe naza· 

ı aii ~ırfiyatı ' ,:& 
· ~·~'Ç lıol yegAoe 
!nmtiadır. 

H~r bayiden 
' arayınız 

Deposu 

MEHMET. 
TEVFiK 

(lliklrik malzen>" 
. tıoaretbaneiİ 

"'''l!f . 
Pıot•m"Jcı JM 

L TELEFON 3323. 
. . "' 



o Ote 
.. ı 
1c. .. t', an ulun En Temiz En Lü 

v~ Ucuz O telidir 
l~utün bnıu .der Burada Bu tı'-;urlar . 

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

MUs1eciri : Kı ·!< senedenberi otelcilik yapan tecrübeli 
İzm.irin çok iyi tanıdığı sabık Askeri o!eli ınüsteciriu mer 
Lütfü beydir. 

Dik «ı t : :~~~ğh7;:~aere ristol ~iia:e-
0 an•,., .o otelini ta~siye 

• ~- edenz 

Em ak 
lnİr Şu 

Ve Evtam 

Esas No. 
383 
933 
62912 

~ 
esinden; 

Mevkii 
Kokaryalı Urla caddesi 
Keçeciler Hasan ef. So. 
Karataş 9 eylfıl sokağı 
ve orhaniye so. 

No 
983 
12 

15111 

Cinsi 
Ev 
dükkan 
ev 

Depozitosu 
20 lira 

4 " 
12 ti 

581 Karataş Halil Rifat paşa C.349 ,, 8 ,, 
232 Osmaniye caddesi 62 dükkan 15 ,, 
62 Çiviciler kantar karakolu altı 15-17 " 1 O ,, 

377 Osmaniye caddesi 39 ,, 15 ,, 
Mevki ve numaralan yukarıda yazılı emlakin bir senelik kira-

1 ları 13/12/934 Perşembe S?:Ünü saat onda ihale edilmek üzere 
r açık arhrmaya konulmuştur. istekli olanların yanında gösterilen 
depozitoları veznemize yatırarak arttırmasına iştirak etmeleri. 

4-12 5239 (1040) 
\ ' ' ,: ~ ... . -"'::-- . " 

~ 
Tn~aatını?.i<;in atideki ihtıyaçlarınızı pek ucuz f iatlarla 

tanım etmek ıstersenız Halım a~" çarşısında 

Kavalalı Hasan Nuri 
tıcareılıaııu1'ıno mürar:rn.ı oıhnıY. 

ÇIMEN ·TO 
Çubuk demir ve her ne· ! çiçakll 

Çtni ve levazımı sıhhi}·eden lt1vhalar ve bunların 
te/e11üatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon içın demır dökme boru/at 
ve lnglliz künkleıi ve bunların tef eTtuatı vesaire ... 

Fiyatlaı rekabet kabul etmez 
Yarli Çimentolar, Bütan •rk•la• 

En MDsait ŞaraHla 
lllağezam;zda Satıl•r h 3 

ı 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

~ırketin Mnkl'z ve .Fuhrıkası: hıııırclo Halkopınardadır 
Yerli Pamu#undan At, 1 aygore, Köpekbaş, Det1lrmen, 

Geglk ve Leylak Markalarını havı her nevi Kabot bezi 
inınl oylt-ınekte olup mnlları A vrnpaııın ayni tip meoım. 
oatına foıkıır 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgı at adresi: Bayrak Izmir 

1) 

Göz 'fabibi 1 

lütfü Kır~ar Hatıp ğ. (sat 
Memleket hastanesi 

9öz hastalıkları müte
hassısı: 
ikinci beyler sokağı No. 65 

Telefon : 3055 
ı, 746 s. 7 

ld Batkın Avram..,. Rebi ... İflas 
aresinden. 
İf Jas idaresi tarafından masa. ,, ışleri hakkında karar vermek 

~tere batkın Avram Rebi ala· 
tklılarmın 9 -12- 934 Pazar 
~nü saat onbeşte Selanik ban
t:' ası üstünde Avukat Nuri 
l e~tahın ya7.ıhanesine gelme
etiS ilan olunur. 

l 242 (1039) 
~-~~~~ 

atılık Hane 
1 ğı llornovada Asım bey soka

t nda 2 numaralı hane sablık
tr G·· k . . K Ö 'ok ~ onne ıçın ürt mer 
~f ag_ında kunduracı Cemal 

J ~:ndıye pazarlık için de Yeni 
' dh,•r gazetesinde Zühtü efen-

3 e nıüracaat. 5-2 

Dahili Hastalıklar 
Mütehassısı 

Hastalannı her gün öğle-
?en sonra Beyler - Hacı 
imamlar sokağında 

No. 12 - Şifa Yurdunda 
kabul ve tedavi eder. 

Telefon No. 3331 
s. 7 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Doktor 

Ali Aga~ 
İkametkiihını Birinci Kor

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

Evin Telefonu: 3053 
Muayenehane Telefonu: 3452 

H. 3 (25) 

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

Yeni Asır 

07.Z77Z7.ILZZJVQ.p ·-~ 

N Memurlar 
Kooperatifi 

Kemeraltında l§dell 
Kahve Binasında 

İZMİRİN 

~ Büyü]{ Bakkaliye 
~ Mağazasını 

~ HerkeseAçtı ~ 
S Ucuz, Temiz, Karışıksız ~ 

Her Çeşidi !'\ 

Kooperatifte 
Bulabilirsiniz 

10-10 ( 985 \ 
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Cöz Hekimi 

Mitat Varol 
ADRES: Beyler - Numan 

zade sokağı: Ahenk matbaası 
yanında - Numara: 23 

Telefon No. 3434 
--.,4-26) 1019)1 __ _ 

Dr. Ali Rıza 
DOGUM VE CERRAHI 
KADIN HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 

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

Telefon : 2987 

s 7 248) 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane Birinci Bey

ler sokağı numara 36 Tele
fon 3956 

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

(363) 

İzmir Beledlyeslnden: 
1 - 53 numaralı adanın 16 

numaralı arsasına ilave olunan 

kismın sabşı kapalı müzayede 

ile 25-12-934 te saat 16 dadır. 

2 - 84 numaralı adanın 63 
numaralı arsa mülkiyetinin sa

tışı açık müzayede ile 25-12-
934 te saat 16 dadır. 

İzahat için başkatipliğe işti
rak icin de söylenen gün ve 

saatte depozito makbuzile be

lediye encümenine müracaat. 

4, 14 5245 (1038) 

Sahibinin Sesi 
~ 3?%§*!#& HAMS51 

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

1795 
Aman beyim. Duet 
Kadın kıyma canıma 

S AX 1799 Hicaz şarkı. Nazlı kadın 
: Hicaz şarkı. Sevdamı dilim -5 anlatam;ız 

Emel Celal Hanım 

AX 1796 Sevgilim bu akşam 
Hicaz şarkı. Ağlamış gülmüş 

E Saadet Hanım ----.. .. ------§ AX1801Uşakşarkı.Endamına bayıldı 
E Şetraban şarkı. Titretti beni 

MUşerrel Hanım 

Ax 1797 Ey nazlı çiçek 
Seviyorum ayıp mı dır -:: SUheyla Bedriye Hanım 

~ AX 1802 iz~~kç:k:~;aola~d:sü 
§ SUheyla Bedriye Hanım ve Sıtkı B •. 

Ankara Birası 

Umduğumuzdan Üstün Çıktı -Ucuz-Temiz Ve Sıhhi Bir Gıdadır. 
Milli Bir Fabrikanın Mahsulüdür .. 

lzn1irde acentan1ız yoktur. Beş sandıktan yukan her ticarethanenin 
siparişini kabul ediyoruz. Ankara Ornıarı Çif tli,i{i ~1üdürlügüne n1üra
caat. Fazla izahat için lzmirde Ege Palas ve Şeh · r gazinosu müsteciri 
Türkmenoğlu Af urat beyden alınabilir. 

İzmir Birinci Noterliğinden: 
lzmirde Kemeralb caddesin

de Hükümet konağı karşısında 
"Süleyman Göncü,, unvanı al
hnda lokantacılıkla iştigal ey
lemekte olduğumdan Ticaret 
kanununun 42 inci maddesine 
tevfikan aşağıdaki unvan ve 
mühür ve imzamın berayı neşir 
ve ilan tasdikini rica ederim 
efendim. 

İzmirde Kemeraltı caddesin
de Hükumet konağı karşı
sında "Süleyman,, Güncü,, 
Lokantası sahibi Süleyman 

Göncü. 1934 
16 Kuruşluk pul 

Umumi No. 8379 
Dairede okunup anlatılan iş

bu 2/12/934 tanhli beyanname 
albndaki mühür zat ve hüvi-
yeti dairemizce maruf f zmirde 
Kemeraltı caddesinde Hükumet 
konağı karşısında Süleyman 
Göncü lokantası sahibi Bay 
Süleyman Göncünün olduğunu 
tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz dört senesi Kanunuevve
lin ikinci Pazar günü. 

2 K. Evvel 1934 
. 15 kuruşluk pul 
lzınir Birinci Noteri Resmi 

mührü ve İmza M. Rifat 
. 5248 (1041) 

B "" 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 bağlanmzın verimi artacağını ve üzümün 
cinsi. de yükseleceği muhakkaktır. 

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

Adres: HACI DAVUT ZADE RAHMİ 
Avrupa Kimyevi Gübreleri Umumi Deposu 

Yemiş Çarşısı Cezalr Han 
9 - 30 T clefon : 3809 i Z M İ R 

Muhterem. Doktorlarımıza. 
ADEMİ İKTİDAR, ERKEKLERDEKİ UMUMi 

ZAFİYETE KARŞI MÜESSİR BİR İLAÇ 

HOBBOBiN 
Tabletleri fennin en son nazariyelerine tevfikan ihzar 

edilen bu çok faydalı müstahzar hakkında fazla izahat ve 
meccanen nümune almak istiyen doktor beyler İstanbulda 
Karaköyde Zülfarus sokağında (17) numarada 

Hayri Rif at ve Münir Şahin 
Tıbbi müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat 

edebilirler. 27-26 573 H 3 

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

Ucuzluk 

Temizlik 

Sür'at 

Kolaylık 

Bilgi 
Matbaasmm 

Prensibidir 
. 
• . . . . . . . 
• . 

Dilci 
..___ 

lrgat Pazarında A~lzler Soka4mda 

Ege n11ntakasının en büyük ve en temiz, en seri en ucuz 
iş yapan nıatbaasıdır. 

-=---- -- --
Defter, Kart, Mektupluk Kağıt, Zarf, Makbuz, Fatura, Kitap, Risa:e, 

Afiş Ve Sair Mt1 fürlü Evrakı Matbua Basılar. 

Bir Çok Şirketlern Hisse Senetleri B lgi 
Matbaasında Baıılmı,tır. 

" 2640 ç, Numaraya 
'fdef on Edilince Sıpariş Kal:ulü için Aten1ur (iönd~riliı. 

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

Bilgi 
Matbaası 

1\1üşlerilerini 

Memnun 

Etmekle 

iftihar 

Eder 



Sahile 12 

N. V. 
W. F. ll. Van Der 

Zee & Co. 
MACEDONIA vapuru halen 

limanımızda olup 5 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen'e 
yük alacaktır. 

FRİESLAND mo~örü 15 birinci 
kanunda bekleniyor 18 birinci 
kanuna kadar Anvers, Rotter
dam Ha~burg ye Br~men için 
yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
AUGUST LEONHARDT 

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

ARMEMENT DEPPE 
GIRONDE vapuru 13 birinci 

kanunda bekleniyor.Anuers ve 
Direkte yük alacaktır. 

THE EXPORT STAEMRHIP 
CORPORATION 

EXPORTER vapuru halen 
limanımızda olnp Nevyork Bas
ton ve Filadelfiya Norfolk ve 
Kamden için yük alacaktır. 

EXIRIA vapuru 13 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
Norfolk ve FiladeJfiya liman
manlan için yükliyecektir. 
EXİLONA vapuru 26 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXMOUTH vapuru 15 son 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
GANDIAN P ACIFIC STEAM 
SHIP AND RAIL W AY CIES 

Liverpul, Montreal, St. jhon 
ve Halifaks tarik.ile Kunadanın 
tekmil şehirleri ve transatlan
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 N o. 
2007 - 2008 

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 dinunu 
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 iç.in 
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. 

SERViCE MARİTİM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir 

muntazam sefer. 
ALBA JUL YA vapuru 8 ka

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

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

Y olcü ve hamule kabul eder. 
ılandaki hareket tarihlerinde 

ki değişikliklerden acenta mes
uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci kor
donda Tahmil Tahliye şirketi 
binası arkasında FRATELLı 
SPERCO acenteliğine müraca-
at edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005 

Almanyanın Türbingen da
rülfünunu Tıp fakültesi 

muavinlerinden 

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

nasUI hastahkları 
mütehassısı 

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

Makine Ve ln~aatı Bahrıye /t'lut€hassısı 

ETUP UEMA 
J\1akine lnıaJathanes . 

ffalımııı?a O:ırşısı .I\uıırnrn & J 

M ütıı:i.!eseın 111 

rnaııın•:tıı 

n a 111 

1\ ı I · I ıı ı ,, , 111 e 

l 1.1111 rıle 

fırnlıyt· lloılır 

A UiknıJnrlb 
' 111 lın ıııakıııt> 

faah} t 
tuzlaıı lıııkl\ııı<ll\ ıtıHIİı •I,. ı ı ı ·11 ıı • ,ç ,. ' ' • · l.,rız . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
}aghane fle lJn De!]irmenıert 

l.; ı n hılıımnııı nliıı \'f' Pıl .. v:ıı 1111111 <'dılır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ga~ozyen 

tin hoyc!a vo ber kuvvet 

.. her c ıı mabrulrnt lizerin<' 

Bilumum DPnlz Jşlerl 
Darlmıler, tıılumlıalnr 

re isntı mılrnnikiye asan-.(ir vı 

v!rıçler ve air ışlt•r ' Jerııhtt 
ç P im lı n ı ,.,fı l ı r 

Yeni çıkan yazlık ve mevsimlik çeşit kazmirleri 
toptan satışa arzedilmiştir. Gayet sağlam, şık ve zariftir. 
SATIŞ DEPOSU: 

Yani nif tur 
o.8 

c~ 1 rd 3 num r l ı 
Tel fon No. 3942 

(502) h - 1 

Yeni Asır 

Oliver Ve Şii. 
LiMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BİRİNCİ 

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

VAPURLAR 
GOURKO vapuru 5 birinci 

kannnda Hull Londra ve An
versten 

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

VAPURLAR 
ARTA vapuru 2 birincı ka

nunda Hamburg, Bremen ve 
Anvers. 

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

m~h:uı ( .hlamur 
çiçeği geldi. Geçen sone çok 
rağbet görmeşinden ötürü 
mevcudu kalmıyan hutusi pa
ketlerimizin ihzarına başlan
mıştır. Dükkanında !;atmak 
üzere bizden paket alan esnaf 
ihtiyaçlarını temin etsinler. 
Çünkü rekolte geçen seneye 
nazaran azdır. Paketler 5 - 10 
kuruştur. Karadeniz malı 

S l tozunun zarif kutua ep ları yalnız 15 ku-
ruştur. Toptan alanlara iskon
to yapılır. 

1 ıd k Bulaşık ve cila 
şı a tozu emsaline 

JADRANSKA 
PLOVIDBA D. D. Su ak 
ıZMıR, PiRE TRİYESTE VE 
SUSAK İÇİN MUNTAZAM 

HAFTALIK POST ASI 
Seyahabn müddeti ızmir 

ffriyeste 5,112 gündür. 
Her Pazartesi günü muvasa

lat ederek Çarşamba günleri 
öğleyin hareket edecektir. 

İlk hareketler: 
5/12/934 S.S BEOGRAD 
121121934 BLED 
19/12/934 SRBıN 
DİKKAT: vapurlar Çarşam-

ba günü sabah yük almıyacak
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 

faik va daha ucuz olmasına rağmen iki türl~ hizmet ifa eder. 
Asker markalı hakiki flit, Fayda, Kilsekt, Atila, Blak Flag, 

Flayozen sinek ilaçla~mn her boyda kapalı kutuları vardır. Dök
mesinin litresi yalnız 100 kuruştur. 

ARTI• kumaş boyal~mızın 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 macun1arı, kakao, kolonya, kola, 
tutkal, demirhindi, limon tozu, her nevi asit, lastikten muşamma 
mustarda, çiçek boyalan, zamkı arabi, çamaşır için soda, furça 
leke tozu, sabun toza, lüks sabun, fare zehiri v. s. 

TELEFON : 3882 

ezacı Kemal amil Al1:ta~ın 
Hususi bahkyağı Hilal eczanesinden başka yerde yokhır. iki 

defa süzülmüş hafif bir şerbettir ve ucuzdur da ... 

o yç e Or i yan t bank 
Dl~ESl)NER BANK ŞURESI 

Z iB 
J\l EH KEZl : BEHf;f N 

Almanyatia 17a Şubesı Mevcuttur 
8t>ı nrnyc ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Hnylısmnrk 

'flirkıyedo Şubeleri : lSTANBUL vo 1ZM1R 
l\11tHrtla Şubeleri: KAHİRE ve 1SKENDnRlYE 

Her tiirlii bnnka rnuaıaelatnı ifn. ve kabul eder'. 
c A L:U AN YA l> A seynbat, ikamet, tahsil ve eaire 19ın 

en ehven fJeraitle REGISTERMARK satılır. > (h-1) -:- ..... . r· ·· .. -.; .. :,. -.... · . ·~ .. 

4 kAnunuevvel 

*Eczahanesi 

Saç Losyonu 

Kom ojen 
Kanzuk 

Kepekleri izale ve 
saçları besliyerek dö
külmesine mani olur. 

Kanzuk saç losyonu 
mümasilleri gibi yağlı 

değildir. Tesiri kat'i ve 
rayıhası latif bir lo-s
yondur. 

Tanınmış eczahane
lerden ve parfümöri 
mağazalarından ara-

Müstahzeratı 

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

ze güzel? .. 
- 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
yahatından 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 
sarartmaz yakmaz. Boyalı boyasız oksijenler her çeşit saçı 
öndüle yapar. Bütün bunlar yanm saattan bir saata kadar 
bitiyor. Eskisi gibi insan için ıstırap değil eğlenceli bir 
şeydir. Fazla olarak Parisin son keşfiyatma 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 ÇIKRIG1 

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

Adres : 

G. D. GIRAS 
Yeni Manifaturacıla; çarşısı Saffet sokagı No. 3 

Telefon No. 2413 P. K. No. 234 IZMİR 

Vantus, Ne Ihlamur Ne 
Ne Havlu, T. diyot 

Nezlenizi Geçiremez 
A 

eame 
En birinci 

NEZLE 
düşmanıdır. 

Ağzı, burnu, ciğerleri, bu-
gazı mikroptan korur. 

isme dikkat 
SELAı\iET FEl~IT 
Umun1i depo: 

S. FE iT 
Şifa Eczanesi 


